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İataııbu1ua en ~ok satılan hakiki 
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Kom· culuğu 
Kaldıran Devlet Yol 
Müteah hi dl iğini de 
Kaldırmalıdır 

HARBE HAZIRLANIYOR 
--·--

Nafıanm ve belediyenin bü-
tün dikkatine rağmen mali· 
yetin yükseğe mal oldu • 
ğunu tahmin edebifüiz. 

'Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

I< omisyonculuk adı altındaki 
tufeylifi devlet dairesin • 
den ve geniş mikyastaki 

tniibayaatmdan kaldıran hükU • 
tnctin cemiyet ahlilkına kazan • 
dırdığı yiiksek varlığı geçenlerde 
Yine bu siitunlarda işaret etmiş
tik. 

Fazilet, feragat, fedakarlık, ç•· 
lışkanlık, seciye ve iş karşılığı 
kazanç gibi mefhumları yıpratan; 
alınterini değerden düşüren bu 
teşid işler biç şüphe yok ki, va· 
landaş saflarını manevi 5'hada 
zcbirUyen, fenaya, fenanın fena
•ına örneklik eden işlerdendi. 

Bir mübayaa işinde yüz binler
~ lira komlsyon alan ve bu ko -
tnh;yoıdan fabrikanın kazancın· 
daki terile değil, devlet hazinesi· 
nin tediyesine yükliyen \'e ı· de
ten açıkgözlülük ve havadan mil
Yonerllk devletin karar ve kuv
veti ile bertaraf edilirken üzerin· 
de durmayı lüzumlu gördüğümüz 
bir bahis daha vardır. 

Bu bahis, bütün nafıa, vilayet 
Ve belediye yollarının müteahhi
de değil, doğrudan doğruya dev
let tnühendisine, memuruna, iş
si.ine yaptırılmasıdır. Hiç şüphe 
llok ki, nafıaıını:, bilhassa Ali Çe

~aya, maliyet besablannda ve 
ış Vermede çok hassastır. Kıh kırk 
Yarmadan herhangi bir işi her· 
hangi bir müteahhide ihale etmez. 
Fakat, nafıada da olsa, belediye
lerde de olsa elbette ki, adına mü
tealıbid denilen vatandaş bir ka
zanç ve kiır almadan o taahhüdü 
dcrubde etmez. Bu kar payı bu
ı:iin için ne kadar az olursa olsun 
Yine devlet hazinesinden veya be
lediyelerden, binnetice halkın ce
~inden çıkmaktadır. Eski vakit
•~de şimendifer, yol inşaatında 
~ıly~ner olanları biliyoruz. Bun
I ~ hıç şüphe yok ki, bu mj;yon-
811 tnaliyetteki farklardan ka -
•andılar. İşin farkına varıldıktan 
SO~a hesablarm daha ince elenip 
sık d k • 
8 o unuldugu muhakkaktır. 

r"~ için bilhru.sa Nafıa Vekale
'."ın ihale ettiği yol taahhütle • 

••nde açıkgözlülüğe zerre kadar 
~er ve pay bırakılannyacağına 
d endiınize emin olduğumuz ka-
ar enı · · A ak b" h p ınız. ne , ız şa san ve 
rerısip itibarile yolların gerek 

:akfıada, gerek bütün alakadar te
,e k .. ı 
d u lcrde doğrudan doğruya 

•vlct ı· .1 • e ı ı e yapılmasına tarafta-
1.~- lltuhakkak ki, bu şekilde ma
~;:t daha düşecek, müteahhid bc
ve . illa çalışan biltiin elemanlar 
Dı •Şçiler devlet mühendisi ve nıe-

Utun 
Dı tın nezareti altında randı-
la:" Vereceklerdir. 1Ualiyeti ucuz
fa,:~· randımanı çoğaltmak, ne· 
•ııre '. Ve dayanıklığı arttırmak 
.._, hle memleket yollarına ilave 
'"•ceğ• · 
~·... . •ın'.2 her karış asfalt veya 
de, ~~e hıç şüphesiz vatandaş için 
ztvk ikadarlar için de aynca bir 

..........::.. \le haz kaynağı olacaktır. 

Yeni Bir 
Esrar 

tekkesi 
Zabıta 1' 

ÇlJt arafından Meydana 
lll"tldı (Yazısı 6 da) 

Kont Ciyano Bir Fransız- ltalya Harbi Vukuunda Yugoslavya'nın Bita.raflığını 
Muhafaza Etmesi için Yugoslav BaşvekiliJe Yanlarına Tercüman 

Biie Almadan Başbaşa Ve Uzun Uzadıya Konuştu 
• • • • • 1 J 

Belgrad' daki Ecnebi Mehafilin Bu Başvekil 
Konuşmalara Dair Tahminleri Şehrimize 
Yeni Bir Hitler-Musolini Mülakatından Bahsediliyor! Geldi 

1 ---

B 
clgrad 21 (Hususi)- İtal
ya Hariciye Nazırı Kont 
Ciano ile Yugoslavya Baş

vekili Stoyadinıoviç arasındaki mü-
zakerelere iki gündenberi olduğu 
gibi bugün de devam olunacak • 
tır. Bu akşam bir tebliğ n~ri 

muhtemeldir. 
Müzakerelere tercüman bile a· 

lırunamakta ve gayet mahrem bir 
surette devam edilmektedir. Bu 
itibarla verilen kararların mahi -
yeti hakkında söylenen sözlere i· 
timad etmemek lazımdır. 

Mükalemenin mahrem olınası

na bilhassa itina edilmekte olma
sı hasebile konwıulan şeyler hak· 
kında harice hiçbir şey sızma -
maktadır. 

Ancak ecnebi mehafil sırf tah· 
mine müstenid olarak bazı haber
ler vermekted.r. Bu haberlere gö
re İtalya, Macari.c;tan, Yugoslavya 
ve Bulgaristandan mürekkep ye
ni bir blok teşkil etmeğe ve bloku 

İtalya ile yapılan muhim temaslan yakından takib eden Yugoslavya 
Hükiiııı.et Naibi 

Berlin • Roma mihverine bağla
nııya çalışıyormuş. 

Bir tahminden ibaret olan bu 
haber bir tarafa bırakılacak olur-

sa bu iki devlet arasında cereyan 
eden müzakerenın asıl hedefini 
bir İtalyan • Fransa harbi vuku

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Fransa- italya Harbi 
Mukadder Görülüyor 

Haydarpaşada Resmi 
Merasimle Karşılandı 

D ün akşam Ankara muhte -
!itine bağlanan hususi bir 
vagonla Ankaradan hare -

ket eden BaşvekilİlJliz Celal Ba
yar, bagün 11,35 de Haydarpaşaya 
varmıştır. 

Celal Bayar istasyonda resmi 
merasimle karşılarunış bir ihti -
ram kıt'ası ve askeri bando selam 
resmini ifa etm~lir. 
Başvekilimiz istasyonda, şehri

mizde bulunan meıb'uslarla Vali, 
İstanbul komtnanı, İstanbul mer

(Devanu 6 mcı sahifede) 

Maaş 
Bayram Münase~etiyle Bu 
Ayın 27 sinde Verilece~ 

B ayranı münasebetile maaş
ların bu ay erken verilme
sinin kararlaştırıldığını bir 

kaç gün evvel ilk defa haber ver
miştik. 

Bu haberimiz; dün tahakkuk et-
1 miş ve hükumetçe bu hususta ha

zırlanan layiha Büyük millet Mec
lisine verilmiştir. 

Layiha esaslarına göre, 2 inci 

Pirene Hu~u~larının Açılması Veya Adernimüdahale Siyasetine Devam [~ilme>i Ha~kında . . (Devamı 6 
mc• sahifede) 

f r ansız Par 1 a men tosun c a Veri 1 ece k Karar Bir Hafta Sonraya Bırak ı I d ı Reısıcumhurumuz Dün Rüştü 
Aras' ı Ka~ul [ttiler 

F rankistler Barselon 
Kapılarına Dayandılar 

Şehir Sür'atle Boşaltılıyor ve Halk Şehri Müdafaaya Davet Ediliyor 

B 
r !on 21 (A.A.) - ,., -

törlü bir Frankıst ' uyiiş 

kolu, önünde 60 tank oldu· 
ğu halde şehrin ilk evlerine yak· 
la~mı~ ve ~id..letli bir ateşle kar
şılanmıştır Tanklardan 20 tanesi 
ş~hri şimalinden çevirmeğe mu
vaffak olmuştur. İgualda'nın şi • 
mali şarkisinde muharebe devam 
etmektedir. 

Barselon 21 (A.A.) - Genral 
Franko'nun orduları bir yandan 
taarruz ederken difıe~ cihetten de 
tayyareler gerideki Katalonya şe
hirlerini bombardıman etmekte 
idiler. B:lhassa bombardımana 

maruz kalan Vich şehrinde 12 kişi 
ölmuş. birçok kişiler )aralanmış
tır. Civar şehirlerde de ahaliden 
takriben 10 kişi ölmü~tür. 

Franki>tler akşama doğru Ven
drell ve Barselona . 1.erida ya • 
lund" mühim bir şehir olan İgul
lada şehirlerini işgal ttmişlcrdir. 
BARSELONDA FEVKALADE 

VAZİYET 
Barselon 21 (A.A.) - Mukave

met için hazırlıklar dolayısile şe

(lJevamı 6 ıncı sahifede) 

Fransız • İtalyan budu dundaki Fransız süvarileri 

L 
ondra 21 (Hususi)- Fran
sız hududlarının açılarak 

İspanyaya yardım edilmesi 
' veya ademi müdahale siyasetine 

devam olunması hakkında Fransız 

parlamentosu tarafından verile • 
cek karar haftaya talik edilmiş -
lir. 

Parlamentoda harici siyaset mü
zakerelerine salı günü devam e
dilecek, hatibler söz söyliyecek, 

Hariciye Nazırı Bone izahat ve
recektir. Müzakereler o gün bite

miycccği cihetle bu meselenin 
konıışulma•ına perşembe günü de 

devam olunacak ve kati karar o 
gün veril~ektir. 

Meselenin dün halledilemiye • 
rek bir hafta sonraya bırakılması 

Daladye hükumeti için mühim bir 

muvaffakiyet teşkil etmektedir. 

Bu tehir, hw;usi müzakere ve 

temaslara imkan bırakılmak için 
yapılmıştır. 

Maamafih vaziyet nezaket ve 

gerginliğini muhafaza etmekte ve 

bir Fransız · İtalyş harbi de bazı 
mehafilce mukadder görülmekte

dir'. 

Ankara 21 (A.A.)- Reisicum
hur İnönü, dün akşam Londra bü
yük elçimiz Dr. Tevfik Rüşnü A
rası, akşam yemeğine alıkoymuş

lardır. Başvekil Cell\I Bayar ve 
Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu 
da bu yemekte davetli olarak bu
lunmuşlardır. 

Dr. Tevfik Rüştü Arasın bu haf· 
ta içinde yeni vazifesine gideceği 
öğrenilmiştir. 

1 KISACA ' 

Aradaki Fark 
Muhakkak ki, para parayı ve .• 

zeka yine parayı kazanıyor. 
l\lesele parada değil, kazan • 

manın yolunda, kolaylığında, 

çokluğunda ve zekiinın paraya 
çevrilmesinde. 

Bir huzur hakkı seksen lira 
olursa, iki huzur, üç huzur, dört 
huzur, dört yüz huzur ne eder 
bir bunu loesab, bir de ayda 
mesela kırk liraya çahştığını·a 
kıyas edin. 

Eğer Allah korumayıp da 
fevkalade icablarla bu huzur 
her güne binseymiş demek ki, 
İstanbul balkının ödediği su 
parası aşağı yukarı yalnız hu· 
zıır hakkını karşılamıya yeter 
gelecekmiş gibi, birşey olacak-
mış. 

Yine, taJiintiz ,·armış! 

•• 

Ateş pahasına satılan meyvalar 

Meyva Pahalılığı 
7.-18 Kuruşluk Elmalar 
40 Kuruşa Satılıyor! 

Bu Seneki Pahalılıkta Seyyar Esnafın kaldırılması, 
istihsal Azlığı, ihracat F ~zlalığı da Amil Oluyormuş 

B u günlerde, hararetle .mev
zuu bahsolan et ve ekmek 
meselesi gibi, bir de meyva 

meselesi vardır ki bunun da üze
rinde ayni ehemmiyet ve alaka 
ile durmak çok yerindedir. 

Meyva pahalıdır; bu muhakkak, 
fakat niçin? .. Bu pahalılığı doğu
ran sebebler nedir ve bunun önü
ne nasıl geçilebilir? .. 

İşte, işin, en mühim ve üzerin
de durulması ve araştırılması ıa
zımgelen noktalar bunlardır. Biz 
bu meseleyi, gerek esnaf, yani 
kabzimallar, gerek resrnt cephe
den tahkik ve tetkik Ettik. Aldı
ğunız neticeyi yazıyoruz: 
KABZİMALLAR NE DİYOR? 
Meyva halinde, kendilerlle gö

(Devamı 6 ıncı sabllede) 

Bır kabzımal vaziyeti mubarrirl
mize anlatıyor 

Eminönü Meydanı 
JAçılma, Temizleme, Düzeltme İşlerinin Sür'atle l_ Yapılması İçin Bu Sabah Yeni Tertibat Alındı 
'~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

(Yazısı 6 mcı sahilede) 

Tetkik mevzuu olan Fındıklıdaki eski daimi sergi binası 

Fındıklıdaki Binaya 
kıymet konuldu 

Bu Kıymet Binanın Gayrisafi İradını Teşkil 
Eden 106 Bin Küsür Liradan Daha Azdır 

(Yazısı ' ıncı ıahifede) 
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jHADISELER KARŞISINDA~ 
--------Son Telgraf.-.--· 
YENİ BAREM KANUNU 

MÜNASEBET İLE 

Ş 
u günlerde gazetelerin, me
murların başlıca lakırdısı: 

Yeni barem kanunudur. Ka
nun henüz layiha halinde olduğu
na göre,, kat'i bir taraiı yok, de
mektir. Buna rağmen, kim kaza -
nıyor, kim ziyan. ediyor, diye bir 
sürü münakaşa yapılıyor. 
Aklıma bir fıkra goldi. B.r adam 

bir yerde !ıra~ oluyormuş, sormuş: 
- Saçıma ak düşmüş mü, aca

ba?. 
Eline makası alan berber, kolla

rını sıvayarak cevab vermiş: 
- Şimdi önüne düşecek görür-

sün_ 
Aceleniz ne do:;tlar, kanun ya

kında çıkacak, o zaman görürsü -
nüz.. 

BİR EVİN KİRASI 

BiB KİLO MUZ 

•Moskovada yirmi senedenlıeri 
ilk defa muz satılıyor. Şimdiye ka
dar bu •ecnebi lüks• madde Sov
yet Rusyaya sokulmuyordu. Muz 
satan dükkAncılar, mii§terilerine 
bu meyvanın nasıl soyulup ye -
nildiğini tarif etmektedirler.• 

Bu havadisi okuyunca güldüm. 
İsta.nbulda çok şükür muz satılı
yor. Bol bol var. FaJcat, yıllar var 
ki soyup yemesini biz de unuttuk. 
Çünkü, muzun kiloısuna istedikleri 
para ile, birçok Anadolu şehirle
rinde, koca bir evi bir ay kiraya 
veriyorlar. 

SİNEK AYAKLARINrn 

~1E ALINAN İZLE&t 

İngiliz gazeteleri yazıyor: Dün-

yanın en sabırlı adamı Londranın 

şimalinde oturan Mister Smit is
minde bir zaıt imiş. Bu adam, şim

di, bir sineğin ayak izlerinin fil
mini almaktadır. 

Bu zatın sabır derecesini gör -
dünüz mü?. Eskiden Eyüb sabırı 

mcşhurd u. Demek bu zat sa.hır re
koru kırmış, demektir. Bir sineğin 

ayak izkri nasıl olur, acaba?. Bu 
sabıra şa)l?Wnak miimkün değil 

SULAR İDARESİNDEKİ 

YÜKSEK MAAŞLAR 

Val: ve Belediye reisi Liıtfi Kır

dar, sular idaresinde bazı erkim 
ve müdiran:ı. verilen maaşları yük

sek bulmuş, indirecekmiş .. Gördü

nüz mü şu talihsizliği?. Halbuki, 
sular idaresi Beled;yeye devre -

dilince, birçok kimseler, ücretleri 
yüksek diye, Belediyedeki rna -

kamlarını bırakıp sular idaresine 
geçmişlerdi Desenize, sular ida

resinin de artık tadı kaçtı_ 

AŞKIN DA SAHTESİ 

OLURMUŞ, DEMEK 

Şu açıkgözlerin hlkayesini ga

zetelerde okudunuz m u?. İki ar
kadaş bir kadını seviyor gibi gö
rünmüşler, yani keı>dilerine •ilşık• 

süsü venn.işler. Bilhassa bunlar -

dan biri kadına fevkalade vurul
muş .. S~nra da, kadının bütün pa
ralarını, mücevherlerini soymuş_ 

Bizim bildiğimiz 3şıklar ka -
dına para yedirir, bu uğurda mah

volur. ~ da sahtesi olurmuş, 
demek. 

AHMET RAUF 

IK'üçOK HABERLE[I 
* Piyasaya çıkarıian bazı tak

vimlerin fena maksadlan propa

ganda ettikleri görülrr..üş ve bun

ların toplattırılmasına başlarul -

mıştır. 

* Eski vali Muhiddin Üstün -
dağın son zamanlard~ yaptığı tef

tişlere aid 1800 liralık bir harcırah 

listesi tasdik olunarak Belediyeye 

gönderilmiştir, 

* Etü.rslc. vapurunun sür'atini 

tetkik eden muhtelit komisyon, 

tetkiklerini bitirmiştir. Komisyon 

azaları Trak ve Sus vapurlarını 
da görmeği münasib bularak bu 

vapurları da gezmiştir. Şimdi ra
por hazırlan.maktadır. 

* Belediyece aluıarak işletile

cek olan otobüslere aid şartname, 

Belediye fen heyeti tarafından 

hazırlanmaktadır. 

* Evvelki gün Boğaziçinde 

Vakfıkebir limanına mensub 100 
tonluk Arslan motörü ile Karaa

ğaç motörü çarpışmıştır. Netice -
de Arslan motörü puçahnmış 3 

mürettebatı da kurtarılmıştır. 

* Türkiye - İsveç Klering an
laşmasına aid olarak hazırlanan 

metinler dün Ankara.ela imzalan

il'.llŞ tır. 

* Noter h:ırç tarifesi kanunu

nun 9 uncu maddesi tadil olun -
maktadır. 

* Büyük Millet Meclisi dün 
toplanarak Oflu bir katilin idamı

na aid mazbatayı da tasdik etmiş
tir 

*Devlet Şiırası reis ve azalan 

intihabı dün yapılmıştır. Reisliğe 

İsmail Hakkı intihab olun.muş -
tur. * Beyazıddaki erktk terzilik 
mektebinin ıslah ve takviyesi ka
rarlaştırılmıştır. 

Valinin Dünkü 
Tetkikleri 

Vali ve Belediye Reisi Liıtfi 

Kırdar dün Kadıköyüne giderek 
burada yapılacak yeni işlerle meş
gul olmuştur. 

Mınnaileyh bundan sonra İs -
lanbula dönerek refakatinde yol

lar şubesi müdürü Galib olduğu 
halde Cihangire gitmiştir. Cihan
girde 3 yeni cadde ili! bir sokak 

yaptırılması muvafık görülmüş

tür. 

Yeni Taksim yeraltı halaları in
şaatı da '1300 liraya ihali! olun -
muştur. 

GÖKYOZO~DE 
AŞK YARIŞLARI 

Ncı 95 
Bayan Melek, Reşa :iın an.nesinin 

kulağına iğildi: 

- Aman kardeşciğim, bu me
sele Sunanın kulağın& gitmesin. 
Kızcağız fena halde kınlır. 

- Biz kimseye açmadık. Nes -
rin bile bilmiyor .. Siz de açm\lyın 
Sunaya! Bay Tahirle konuşup ka
rar verdikten sonra, R"§adın şim
dilik evlenmek niyetinde olmadı
ğını •Öyler ve Cemilin çok iyi ve 
istikbali parlak bir genç olduğu
nu ilave edersiniz! Gerçek de öy
le. Reşad bugün Cemilden çok 
bahsetti bana. Hatta •ben onun 
kadar insan olabilseydim, ken -
dimi dünyanın en mes'ud adamı 

v ıwııı.: lakeıuler r. SEBTELLI 

sanırdım. dedi Cemil çok kalbli 
bir çocukmuş .. 

* Kordooboyunda yeni sinemada 
yanyana oturan iki genç kız ya
vaş yavaş konuşuyor: 

- Çok açık bir filim.. Mütema
diyen öpüşüyorlar .. Dans ediyor
lar •. Başka bir şey yok. 

- Hiç dikkat etmedim. 
- Uyuyor musun ayol? Perde-

de geçen rezaletleri görmüyor mu
sun? 

- Görüyorum .. Bar . İçki.. Ku
mar .. Balo .. Entrika ve bütün bu 
dekorlarla süslenen bir aşk ma -
cer ası. 

Tramvay 
Şirketi le 

Müzakere 
Pazartesi Günü 

Başlıyor 
İki gün evvel Belçikadan şeh

rimize gelmiş olan tramvay şir -
keti fevkalade murahhasları dün 

akşam Ankaraya hareket etmiş -
!erdir. 

Nafıa Vekaleti ile müzakerelere 
Pazartesi gününden ityibaren baş
lanacaktır. 

Şirketi 941 senesinde imtiyaz 
müddeti hitam bulmaktadır. 

O vakit şirket; arabalarla be -
raber bütün tesisatını da yenile -

mek mecburi yetinde c.lduğundan 
bu sefer; Vekaletin tekliflerini ay
nen kabul edeceği mıilıakkak gö
riılmektedir . 

Şirketin bu sebeple; Pazartesi 
günü başlıyacak olan müzakere -

!erde geçen seferki müzakerelere 
nazaran noksan bir fiyat isteye -
ceği anlaşılmaktadır. 

Müzakerelerin 10 gıin içinde bi
teceği tahmin olunmaktadır. 

Murahhasların Nafta V ekıi.leti
ne yeni bir teklifte daha buluna
cakları anlaşılmıştır: 

Kumpanya aciz halinde bulun
duğu için bütün borçlarını hükıl
metı.n ödemesi suretile imtiyazın 
ve tesisatın hükiımete devridir. 
Yani hükiımet, şirkete hiç para 
vermiyecek, fakat borçlarını ödi
yerek tesisat ve imtiyaza sahib o
lacaktır. 

Bu borçların ıniktarı •2• mil -
yon •410• bin lira tutmaktadır. 

Bundan başka harab ve bozuk 
olan tesisatın tamiri için de ayn
ca hükıiınet l,:>-2 milyun lira ver
mek mecburiyetinde kalacaktır. 

Halbuki Nafıa Vekaletinin şir
kete teklif ettiği para ise •800• 
bin liradır. 

Arada büyük bir fark olduğun
dan tramvay şirketinin bu tekli
finin de kabul olunmıyacağı kuv
vetle tahmin olunmaktadır. 

Tramvaydan 
Atlamanın 
Cezası 

Nuriye adında bir kadın Beşik
taşdd Vatman İsmailin idaresin
deki tramvaydan atlamak isterken 
yere düşmüş ı.ol ayağının parmak
ları tekerlekler altında kalıp ezil
miştir. Nuriye hastaneye kaldırı
larak tedavi altına alınmıştır. 

----<><>---

Kaynar 
Tencere 

Üzerine Düştü 
Fatihde oturan mavnacı Meh -

medin 3 yaşındaki kızı Hatice 
Mangalın üstündeki \aıynar su 
tenceresinin üzerine düşerek muh
telif yerlerinden fen.a halde haş
lanmış Ş~i hastanesine kaldırıl
mış ve tedavi altına alınmıştır. 

Biraz sustular. 
Esmer kız fısıldadı: 
- İçimde bir sıkıntı var .. Keş

ke sinemaya girmeseydim. 

- Sende bir şey var, Nesrin! 
Neden bana açmıyorsun içini? ... 
Gerçek ar kadaşlığunızın tarihi 
pek yeni ve kısa. Fakat, ailece 
birbirimize o kadar iyi kaynaş -
tık kL- Bizi görenler iki kardeş 
sanırlar, Nedi?n benden derdini 
saklıyorsun? 

Nesrin çok muztaribdL. Fakat, 
evde annesile Reşad arasında ge
çen konuşma.tı bir türlü Sunaya 
açamıyordu. 

Nesrin bir aralık: 
- Ah şu ağabeyim, ne tuhaf bir 

erkek .. 
Diye mırıldandı. 

İşte bir ipucu .. 
Nesrinin sözlerinden şüpheye 

düşen Suna, mühim bır şey keş
fetm[ş gibi, birden arkadaşının 

kolunu s ıktı: 

p o L i s 
Ve.: Mahkemeler 
~ •• 1 ' ' ' ' ~· .. ·-- . 

Ôz Kocamı 
Kardeşini Başdan 
Öldürmüş Çıkardın! .. 
Müddeiumumi Maznunun Biz Türkiyede Doğduk, 
Cezalandırılmasını İstedi Büyüdük Biz de Türk 
Dün ağırceza mahkemesinde öz 1 Sayılırız 

kardeşini tabanca ile öldüren İb-, Madam Anastas.ya , Ağırce .-
rahim isminde bir köylünün mu-1 za mahkemesı calonuna gır-
hakemesine devam olunmuştur. di ve iki tarafa sallana sal- , 
Kartal civarında oturan İbrahim, lana, şahitlere mahsus olan yere 
karısı Fahriyeye kardeşinin taar - geldi, durdu. 
ruz ettiğini öğrenince hemen ta- Reis, suçlu Haykohiyi göstere-
bancasını alıp kahveye koşmuş rek, Anastasyaya sordu: 
ve kardeşine hitaben: - Bu kadını tanır mısın? 

- Ben hayatta iken kimse ka- Madam Anastasya, Laşım maz-
rımın ırzına tecavüz edemez!_ nuna çevirdi, onunla göz göze ge-

Dedikten sonra tabancasını a- lince. hafif tebessüm ' etti, sonra 
teşliyerek onu öldürmüş ve cansız hakime döndü: 
yere sermiştir. - Tanımaz olur muyum? .. de-
İbrahim bu cinayetin·'en sonra di. Madam benim komsu .komşu> 

Aydos dağına çıkmış ve bir müd- dur. 
det dağlarda serseriyane dolaş - ı - Haykohi, Türklüğü tahkir 
tıklan son.ra; nihayet gıdip Du - etmekten suçludur; sen bıı mese-
dullu köyü muhtarına tc;;lim ol - le hakkında ne biliyorsun? 
muştur. Anastasya bıı sefer suçluya a-

Dünkü muhakemede müddeiu- cıyan bir nazarla baktı ve hakime 
mİımi Feridun Bagana, iddiana - cevap verdi: 

mesini serdetmiş ve ortada tahrik - Hayır bay reis, o zavallı bir 
gibi bir tahfif sebebinin bulun - kadındır; ağzı ... dan kötü lfi.f çık -
duğunu söyliyerek maznunun 449 maz, iftiradır bıı.. 

uncu madde mucibince cezalandı- Ve anlattı: 
rılmasını istemiştir. Muhakeme 
karar için 24 şubat saat 15 e t:".ılık 

olunmuştur. 

KISA POLiS 1 
,_1-'_~~-~-R __ L_E_R_i _ 

Vahid isminde bir sabıkalı, dün 
akşam Çapada Hadice ;, 'Tlinde !Jir 
kadının bahçesine gir.niş ve şüp
heli bir vaziyette dolaşırken ya
kalanmıştır Diin i.kincı ceza mah
kemesine verilen Vahid; bir ay 
15 gün hapse mahkıim olmuştur. * Beşiktaşta çivi fabrikasırda ça-
lışan Mehmed oğlu Adil adında
ki amele fabrikada çalışırken düş
müş yerde bulunan bir çivi sol 
gözü kenarına sapl&narn k yara -
lanmış Beyoğlu Belediye hasta
nesine kaldırılmıştır. 

* Mühend;s mektebinde çalış
makta olan bir amele ıskeml~den 
düşerek yaralarunı~tı=· 

* Denizbank yağcılaırndan İb
rahim oğlu Ali Yağkapanında is
timbotla yaktığı mangaldan ze
hirlenmiş Beyoğlu hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alın -
nııştır. 

* Süleyman Sipahi, Mehmed 
Yüzgen ve Has1n Marmara adın
da üç kafadar Galatada sarhoş bir 
halde sokaklarda rezdet yapar -
!arken yakalanıp mahkemeye ve
rilıruşlerdir. 

* Hasköyde Kilise sokağında 

bir mahzende oturan 110 yaşında 
hatice isminde bir kadın mahze
nin önündeki setten düşüp yara -
lanmış Musevi hastanesine kal -
dınlarak tedavi altın'l alınmıştır. 

- Ne oldu ağabeyine? .. 
Ve cevab beklemeden ilave etti: 
- Yarın pazar .. Bizi Karşıyaka-

ya götürecek, değil mi? 

- Uiçin cevab vermiyorsun? 
Reşad, sözünde durur bir erkek 
olduğunu söylemişti bana. Hatta 
bunu en büyük bir meziyet ola
rak da ileri sürmüş: (Ben, sözün
de durmayan insanlardan nefret 
ederim!) demişti. 

- Hakkın var, Suna! O yine sö
zünde duran bir erkektir .. Fa -
kat, bundan sonra ... 

Bu sırada filim koptu .. Elek -
trikler yanınca, Suna arkadaşının 
yüzü~ baktı: 

- Ağlıyor musun, Nesrin? 
Nesrin küçücük mendilinin ucile 
gözünün yaşıru silerek: 

- Hayır .. Birşey yok. Filim do
kundu bana. 

Diye mırıld:o.ndı. 
Suna zeki bir kızdı. Filim· h iç 

- Madamın Türklüğü tahkir et-1 
tiğini iddia eden Zehra, Nadire 
ve Hikmet, onun evfode kiracı i
diler. Nadire kocasın" Madam 
Haykohidcn kıskandığı için, ara
larında sık sık kavga çıkardı. 
Kadın bir an sustu. Sonra sö -

züne kaldığı yerden devam etti: 
- Geçen sene, bir Ma!Jls sabalıı 

idi, ben evimin bahçesinde otu -
nı.yoTdum. Bir ara, yanıma Hay

kohi geldi. Kadın pek miiteessir
ı!i. Gözlerinden boncuk gibi yas
lar dökülüyordu.. Yan,; yakıla an
lattı: 

- Bilıtwzsin basıma neler gel -
di, Mada," Anastasya! .. Bizim ki
racılar buna söylemedik lô.f bı

ralcmadılar .. Kavga ettık .. 
- Gene nede1ı? 
Dedım. 

- Neden ol.1cak? Gene kı"kanı;
lık yüziindcn.. ve ilave etti: 

- Ben artık b11nlan çekemiye
ceğım, evimden çıkara':'ayım. 

Bu sırada bir polis geldi ve 
Madamı karakola götii,.dü. 

Anastasyadun sonra dinlenen 
Virjın, suçlııyıı şöyle müdafaa et
ti: 

- Biz Türkıyede doğduk, Tür
kiyede büııüdük. Bu sebeple biz
de Türk sa!ııhrız .. Bir insan ken
di nıillctıni t"lıkir etmez .. 
Şahit Mazhar: 
- Hadise günü, Madam Hay -

kohilere gidiyordum, aedi. Tak -
simde Madamın kız kardefi kızı 
Vartanıışa ·tesadüf ettim. O da 
teyzesine gideceğini söyledi. Bu
nun üzerine, V artanıış ile bcra -
be-r gittik. Ve tam Haykohinin e
vinin arasına geldiğimizde, şo -
föriln karısı Nııdireyi evi,. 

de dokunaklı ve ağlatıcı bir, mev
zu değıldL 

- Yalan sôylüyorsun, Nesrin! 
Neden saklıyorsun benden hisle
rini? Halbuki ben sana çok açıl
mıştım. 

Nesrin hıçkırır gibi kısık bir 
sesle cevab verdi: 

- Ağabeyim çok talihsiz bir 
erkekmiş, Sunacığım! 

- Niçin? .. Bence çok talıhlidir. 
Bak, İzmire gelir gelmez iki yüz 
lira aylıkla işe geçtL 

- Bundan ne çıkar. Tahsili var .. 
Yaşı müsaid. Yarın ayda beşyüz 
lira da kazanabilir. 

- Başka ne istiyorsun? 
- Ben birşey istemiyorum. Fa-

kat, onun neler istcdığini biliyo
rum. 

- Neymiş istediği? 

- Bunu sen de bilirsin, Suna! 
O bir yuva kurmak, mes'ud ol

mak istiyor. 
- Buna mani mi var? 

Şişli 
Telefon 
Santıralı 

Haziranda Faaliyete 
Geçiyor 

Günden güne adedi artan İs
tanbul telefon abonelerine karşı 
ihtiyacı karşılayabilmek ve bun
ların adetlerini büsbütün arttır -
mak üzere Şişlıde inşa edilmekte 
olan yeni ve büyük santral bina
sı bitmiş gibidir. 

Şimdi; Avrupaya sipariş edil -
miş olan aletlerin gelmesi ve yer
lerine konulması kalmıştır. 

Yeni santral Hazirandan itiha
ren faaliyete geçecektir. 

Santral açıldıktan sonra, Be -
yoğlu ciheti için yeni abone kay
dına ba•lanacağı gibi bir müka
leme için telefon başında dakika
larca bekl<>mck te ortadan kalka
caktır. 

Diğer taraf! ın Kadıköy santra
lında yapılmakta olaa yenileme 
işi bitmiştir. Bu suretle Kadıköy 
tarafının telefon ihtiyacı uzun 
müddet için temin edilmiş olmak
tadır. 

Y azılmam1ş Fermanı 
Varmış 

Belediye memurları Zincir Jiku.. 

yuda gazinocu Karebetin dükka
nına giderek tarife ve fiat liste -
sini kontrol etmek isttm~erse de 
Karebet bunlarla alaya kalkmış 
ve: 

•Yazılmamı~ fermanını var!• 
Şark.ı.sını söyliyerek arkasından 

dahı bazı beyitlerle memurlan 
karşılamıştır! ... Keyfiyet hemen 
bir zabıHa tevsik olunarak Kare
bet mahkemeye verilmiş ve me
murlara vazife halinde hakaret
ten 3 ay hapis cezasfü 60 lira para 
cezası ödEmeğe mahkiım olun -
muştur. 

Tekifanedeki K3vga 
Geçen hafta içinde şehrimiz tev

kiflıan~s;ndcki Liiz rr.evkuflarla 
bir kısım Kürdler ara~ırda çıkan 
kavga tahkikatına 4 ii'lcÜ sorgu 
hakimliğince başlanmıştır. 

Dün kavgacılardan Yusuf, Ri
fat ve Mustafa dördüncü sorgu 
hakimliğine getirilereK üadeleri 1 
alınmıştır. Bunlar; kabahat'i bir
birlerinin üzerine atmaktadırlar. 

balkonunda gördük- Kadın pek 
hiddetli idi. O sırada bahçede bu
lunan Madam Haykohiye ağzına 
gelen küfürleri savmııyordu. Ma
dam ise: 

- Ben si:e ne yaptım? Ben si
ze ne yaptım? diye söyleniyor ve 
hıçkırıklarla ağlıyordu .. 

Matmazel Vartaııuş ta dedi ki: 
- Teyzemin evinin ııanına gel

diğimiz zamn, Nadire balkona çık
mış bağırıyordu: 

- Seni şıllık seni.. Kocamı baş
tan çıkardın.. Alacağın olsun!.. 
Sana ben göstereceğim!.. Sokak 
kadını.. 

Ve ağıza alınmıyacak bir çok 
pis kelimeler sarfederek. teyze -
mi tahkir ediyordu. 

Suçlunun müdafaasını yapması 
için duruşma 24 Şubata bırakıl -
dı. 

Mehmet Hicret 

- Evet.. 
. - Tuhaf şey! Baban istemiyor 
mu yoksa onul\ evlendiğini? .. 

- Hayır. İstemiyen biri var 
amma, babam değil. 

- Ya kim? .. 
- Kendisi ... 

Suna hayretini gizliyemedi: 
- Reşad mı? 

- Evet. Ta kendisi.. 
Suna gülmeğe başladı: 
- Buna kahkahayia gülerim 

doğrusu. O bana bi~kac; kere ev -
!ilik hakkındaki fikirlerini söy -
ledi. f!atta İs tan bul da biraz daha 
kalsaymış, evlenecekmiş. 

- Bunu kendi mi söyledi? 
- Evet. 
- Doğrudur. O evlenmek fi.k -

rindedir amma .. Tasarladığı kızı 

kendinden önce bir başkası sev-
miş. 

- Ne demek istediğini anlıya
madım, Nesrin? 

(Devamı var) 

Milletler Cemiye 
Konseyinin İçtiın 

Milletler Cemiyeti konsey' 
yüz dördüncü içtimaı geçen 
zartesi günündenberi Cene 
açılmış bulunuyor. Konsey i 
maları, bir zamanlar, enterna · 
nal hayatın en ehemmiyetli lı 
selerini teşkil ederker., wn b. 

sene içinde Milletler Cemiye 
nin ziıfile, bu içtimalar da elı 
miyetlerini kaybetmiştir. ve . 
dördüncü içtima, hiçbir t 
alaka bile uyandırmamıştır. 
sen son haftaya kadar içtıll' 

yapılacağı bile şı.ipheli idi. 
Yüz dördüncü içtımaa 

başlı devlet adamı olarak in( 
Hariciye Vekili Halıf>.ks ile fi 
sız llariciye Vel<ili Bone ,şt~ 
etmi~erdir. Sovyet Hariciye 
miseri Litvinof Cen<cvreye t' 
memışlir. Fakat İngi,ız ve frl' 
Hanciye Vekillcrinın Cene' 
bulunmaları da konsey m·· 
relerme i.şlırakten z..yade !:lal 
faks'ın Romadan dönerken 1' 
solinı ile yapılan görüımeler 
kında Boneye malıimat ve 
maksadıua matuftur. Eğer ~
bir vesile olmasaydı, k.onseydl 
gillere de Fransa da Hariciye 
killeri tarafından temsil ed.i!ıl' 
yeceklerdi. Esasen Cenevı edt 
gün kaldıktan sonra her !.!" 1 

riciye Vekili de memleı..~tıe!'" 
geri dön.mUşlcrdir. 

Konseyi birkaç gündenberi 
gül eden başlıca mesele, W 
daki hükiımetç;lerle birlikte 1 

yapan gönüllülerin ğeri çelÔ 
0 hakkında verilen bir rapor 

Milletler Cemiyeti bu işe ııel' 
etmek üzere bir komisyon t 
etmiştir. Komisyon İspanya)" 
ırllş ve gönüllülerin geri çek: 
hakkında mahallinde tet1'~ 
yapmıştır. Verilen ral"'l 
•İspanya hükiırneti ıar.Jı' 
dan yapılan geri çekilme• 
tanı olduğu kaydedilmektedir· 
porun diğer bir taraiında da 
misyon aynen şu sözleri söyle!!" 
tedir: .Huduttan geri ~ekiJtllf · 
sinde komisyon, halen, geri rf. 
me keyfiyetinin tamamile ,~ 
bulduğuna kat'i kanaat ge · 

tir.• ~ 
Bu rapor. iyi niyetlerini I!"' 

teren hükiımetçilerin lehine 
ıp.imi tezahür yapılmasına '° 
teşkil etmekle beraber, iŞ 0 

kalmıştır. Raporun ameli bil' 
dası yoktur. 

Konsey ruznamesiudeki ıJli 
meseleler de ancak akademi~ 
zakerelere mevzu teşkil edelı' 
Mesela bunlar arasında Ç~ ~ 
selesi vardır. Çin hükumetı. 
mütecaviz olduğu kabıtl ~ 
Japonya hakkında tedbir 8 

masını taleb ~tmektedir. f 
Milletler Cemiyeti Japonya)'~ 
şı aczini 1931 senesinde !';l'.ıı 
yanın istilasındanberı ıtir:ı! ~ 
bulunuyor. Japonya, yaıııı' 
Jetler Cemiyetinden çeki ı,I 
kalmamış, bu müessese ile 
bağlarını kesmiştir. ~.ı.ı:esai ~ 
Utile münasebett ebulunıtl 
Ve mandası altında bulIJJla;, 
sifik adaları hakkındı;. da 
dalar komisyonuna rapor 'r 
yor. İngiltere de Filistin ıııı 
da ı apor vermediğinden ııı' 

(Devamı 6 mcı s~ 

Arabacının 
Bir adam olnrdafu nd~ J 

bir 7ere taşınmak iç.in bir V-11 
lıauJ'ı çaiınJ> der: .ı ; 

- Bu qyatan TozkoparaJJd,.. 
tmııuuma kaea tqının'! 

Yahud1 cevalt verir: 
- Don liraya yolorur-· ,{ 
- Yok canım bu kadarc•• 

bu kadar lslw lr mi? /, 
- Y&ho baksana: J[anaP"_,ı, 

pesi var. Karyolası, maryo1•'1diııı 
7asl, mandalyasl, sonra rft1\ ı' 
labl, molabl nır • .b eş1• "'~ 

- Şn halde sen kanapetl•jjf 1 
yı, sandalyeyi ve dolabı ıot ' 
vere7lm. /. 

- Tene he"°ı.ı yotu,.,.91-' 
- Yok camm, DUU'7olaıt'· ;,/ 

y l, manda17a ve mo1abı •öııc1 
vaxreclbn der. Jı

Oanakkalelf 
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Hatayda Olup Bitenler . 1 Eski Eserlerin Muhafazası 1 Ad 1 iyede 
TErfi ve 

Bu Halk Neye sevinir? Topkapı Sarayını Nakiller 
ı,. r , • • ~ "'. -

ihracat, Pul, Zabıta 
işleri G::~~~.::e;~tt~~~·;irb::~ Yangından Korumak Komisyon Mesaisini Yakında 

harrrr ıse gunün her saa • 

tinde birçok mektub alır. Bunla- ı· • T db. ı ikmal Edecek 
Af Kanunu ve Suriye 

ile Münasebat 
H atay hükfuneti ihracat if , 

!erini süratle tanzim ederek 
bu Yeni bir şekle 'okmakta ve 
!ar hUsusta icap eden yeni ltarar-

Verınektedir. 
1':· '• 

b. •cuınıe bu kere verilen yeni 

sele halini alan Hatay ve Suriye 
otomobillerinin seyrüseferi hak
kında Fransız miralayı Kolonel 
şu beyanatta bulıınmuştıır: 
-• Binek ve yük otomobilleri· 

nin iki devlet arazisine girmesi 
badema mukabele!bi!misil sure , 

tile olacaktır. 

::;:~:~e;.::~~~;;:y!:~~~'. çın e ır er 
tublar vardrr iri, insan gayriihti· 
yari ii2erlerinde dakikalarca du-

rırr. 

Heyecan ve sevinç taşıran, min· 
net ifade eden bu mektublardan 
birini de dün • Üsküdarda Toy • 
gartepede Dü.rbali mahallesinde 
Zincirli sokağında 22 numarada 
oturan Nida Fazıl Hakgüden im
za ve adresini taşıyan bir okuyu

cumdan aldım. 

Elektrik ve Yangın Tertibatını 
Islah İcin Para Verildi 

• 

Hakimler ile Müddeiumumile: 
rin terli defterlerini hazırlamak 
üzere teşkil olunan komisyonlar 
mesailerine devam etmektedirler. 

Bunlardan terlia müstahak o -
!anlar; temyizce nakz veya tas -
dik olunan kararlarına göre tas
nif olunmaktadırlar. 

Komisyonların çalışmaları ya
kında ikmal olunacak ve bil8.Jıa
re terli listesi hazırlanacaktır. 

--~ 
b: .karar mucibince menşeleri ne: 
lid ti: hayvant ve madent olup ip· 
1i aı llladde veya nim mamul ha
l nde Hataydan hariç memleket
ere sevkolunacak bütün eşyala
~a llluhakkak bir al~eti farika 
~nulacaktır B . 

" 
u eşyaları sarmak, kutulama 

~saı r şekilde ambalajlamak su-
••tile . 
1 Yapılacak ışlerde kullanı • 
acak k" 

6 
• . agıt, kutu, şişe, sandık ve 

Yani; her nevi Suriye otomo
billeri Hatay arazisine girdiği gi
bi, Hatay otomobillerı de Suriye 
arazisine girebileceklerdir. 

Hususi otomobiller bu kayda tA.

bi değillerdir.• 

AF KANUNU 

Hatay Millet Meclisi son top -
lantısında evvela ; geçen devre • 
de hükümete verdiği selahiyet ü
zerine ilan edilmiş olan muvakkat 
af kanununu tasdik etmiş ve bil
Mıare 939 senesi bü.\ç" kanunu , 
nun müzakeresine geçmiştir. 

Fazıl Hakgüden mektubunda 
mahallesi halkının adeta bayram 
şenliği yaptığını uznn uzun an • 
)attıktan sonra bunun sebebini 
şöyle anlatıyor: 

....... Meğer: Sayın Vali ve Be
lediye Reisimizin emirlerilc se -
vimli Kaymakamımız ve onun fen 
adamları sokağımıza gelmişler, a
çıkta akan lAğımları, yağmur sel
lerinin oyduğu çukurları, çocu'< 
larımızın mektebe giderken dil -
şüp ağlıyarak eve dönmesine amil 
olan kayak olm~ uçurumları gö
rerek keşfini yapmışlar, bu me • 
yanda sokağa bir Uimba konma -
sına hatta muhitin uzaklığı na -
zarı dikkate alınarak he~hang: bir 
vak'anın ihbarını temin içın bir de 
telefon konulmasına karar ver -
mişler. İşte, umumi meserretin 
doğurduğu minnet şükran ve bağ
lılık hislrile dolu muhaverenin e
sası bu imiş. Demek, Beled'.ye Re
isimizin hayırlı görüşünden tabıa· 
tın kurduğu hurda sokağımız da 
kaçıp kurtulamamış.• 

Biriken 
Paralar Ne 

Olacak? 
baıı:e gıbi ambalajlar üzerine mat

b~r~eya gayri matbı. konulacak 
ltı un adres, resim ve saire ala-

k.elti farikaların Hatay İktisat Ve: 
a et· 

Topkapı sarayının Sara yburnundan görünüşü 

b 
ıne tescil olunmaları da mec

Url ı..ı .• _ 
8 

-uuuruştır. 

k 
1 
Unların hakkı 5 sene mahfuz 

l
a acak ruhsatnameler 5 sene sona . 
Yıne yen!lenecektfr. 

HATAY PULLARI 

b liatay devletinin yeni pullar 
>.<ıstırınakta olduğunu yazmıştık. 
kuncak elde mevcut pulun sto -

1 nun da bitmek üzere olduğu an· 
aşıJınıştır. 

Bunun · . Ya k ıçın; yenileri basılınca, 

t . adar, Cümhuriyet hükfune -un· . 
.., 

1210 posta pullarının sürsaj 
,apılınak ti! h .. k, sure e kullanılmasına 
u llınetinıizden müsaade isten , 
~ ve muvafakat cevabı veril , 
••l§lir. 

HATAYLA SURİYE 
ARASINDA 

Son günlerde ihtilaflı bir me-

Ufak bazı münakaşa ve fasıl , 
!arda icra olunan basit tadi!Atı 
müteakip yeni yıl bütçesi 1 mil
yon 260 bin lira üzerinden itti , 
fakla kabul olunmuştur. 

HATAY ZABITASI 

Hatay hükümeti zabıta teşkila
tını takviye ve ıslah etmeğe ka
rar vermiştir. 

Bu maksatla kadro münhalatı 
için yeni polis ve jandarma ka
yıt ve kabulüne başlanılmıştır. 

Hatay zabıta teşkiliıtına girmek! 
için Hataylı olmak ve 20 - 30 yaş 
arasında bulunmak lazımdır. Mü
tehassıslar için yaş haddi yoktıır. 
Yalnız bütün taliplerin okur ya

zar ve Türkçe konuşur olmaları 
şart koşulmwıtur. 

Esnaf Cemiyetleri 
Umumi Bir Toplantı 

Yapıyorlar 
Dertlerini, İhtiyaçlarını Görüşecekler 

J:' snaf .cemiyetlerı idare hey~ layabilecek bir vaziyete sokula • 

l:. etierı ayın 27 inci Cuma gu- caktır. 
ltı • nü Eminönü Halkevinde u- 938 yılı içinde mezkür hastaha-

~ını bir içtima akdedeceklerdir. nede 4238 esnaf muayene ve te • 
ceınu topalntıdan maksat, bütün davi olunm~tıır. 
da 'Yetler tarafından 938 yılın- Verilecek kararların tatbikin • 
ili Yapılan işleri görüşmek ve ye- den sonra; ba sene hastahanede 

Yılda · d · l•b·ı cemıyetlere daha nafi o- daha fazla muayene ve te avı 

Görüyor musunu, nekadat nıa 
sum bir sevinç ve tezahür ifadesi. 

- Bu halk neye s<'vinir"!. 

İşte, bu mektub onun vesika ve 
ifadelerinden biridir. 

BÜRHAN CEVAD 

Deniz Muhafaza 
Teşkilatı 

İstanbul gümrükleri muhafaza 
teşkilatı müdürlüğü; denizdeki 
vasıtalarını süratle takviye et -
meğe karar vermiştir. 

Bu maksatla 4 seri liman rno
törü inşası için bir münakasa a -
çılmış ve bu hafta ihalesi yapıl -

mıştır. 

Teşkilat; bundan başka; yeni -
den bir kaç motör daha sipariş 

etmeği kararlaştırmıştır. 

Diğer taraftan İstanbul f:iva
rından Karadenize giden yolların 

da daimi bir kontrol altında bu

lundurulması için, kara motör -

Jeri de takviye olunacaktır. 
i~a~ ecek bir şekilde hizmet için yapmak kabil olacaktır. 

eden karar! kt· tir . 

T
opkapı sarayında yangın ve 
elektrik tesisatının bu sene 
ikmali için Maarif Vekale

tince (5000) lira ayrılmıştır. Mü
zeler umum müdürlüğü yapılacak 
işlerin belediye elektrik mühen
dislerince keşfinin hazırlanması 

için, al8.kadarlarla temasa geçmiş
tir. 

Esasen, Müzeler idaresi, Top .
kapı müzesinin yangına karşı ko
runması için alınması zaruri olan 
tedbırlerin alınması için uzun za
mandanberi, icap eden ihzaratta 
bulunmakta idi. 

Halk 
Tipi 

Radyolar 
Telefon idaresi Bununla 

Meşgul Oluyor 
Avrupadan getirtilmesi karar

laştırılan halk tipi radyolar işi 
ile İstanbul Telefon ıdaresi meş
gul olmaktadır. 

Bu radyoları tclefoıı idaresi ge
tirtecek ve memleketin her tara
fına gönderecektir. 

Köylere gönderilecek olan rad
yolar; elektriksiz olacak ve her 
tarafta kullanılabilmesi için kü -
çük piller ve akümüliıtörlerle ça
lışabilecek bir şekilde olacaktır. 

Halk tipi radyoları ilkbahar 
mevsiminde piyasaya çıkmış o -
lacaktır. 

Bunların fiyatı 30 liraya ka -
dar olacaktır. 

Bu ıne arı. verme . '.'" Diğer taraftan bu top.lantıda; 
•snaıa Yanda yenı sene ıçınde Esnaf Hastahanesi için bır hasta Bu sayede İstanbulun en uzak Takdire Değer Bir İş 
1 ,.,1 

Yapılacak olan yardım ve . . b' de yerlerinde bulunan e.;naftan her- fık "" leri d .. . . . nakliye otomobılı ve ayrıca ır Kasımpaşa araperverler ce -
• e gozden geçırılecektır. bil" • h · b' · ı'Je · fr d dan "Yrıca E . . esnaf can kurtarma ctomo ı a angı ırı veya a sı e a ın miyeti, dün, bir çok fakirlere, düş-

SUtatı .. snaf Hastahanesının d karar biri hastalanıp veya yaralandığı ku"nlere kömür dag"ıtmıştır. Tek-
e bu .. t" ı lınması için de icap e en 

Yakında, bzlediye elektrik mü

hendisleri tarafından lazım ge -

len tetkikat ve keşfin yapılma -
sına başlanacaktır. 

HALİL ETHEMİN 
BİBLOGRAFİSİ 

Eski müzeler müdürü ve İstan

bul mebusu merhum Halil Ethem 1 
için, Maarif Vekaleti tarafından, 

merhumun şimdiye kadar tarih 
ve asarı atikaya ait telif ettiği e

serlerin bir bibliyoğrafyası ha -

zırlanmkatadır 

Tebligatta 
istihale 
Müddeti 

Bir sene Olarak Kabul 
Edilmiştir 

Adli evrakı:ı posta ile yapılması 
hakkındaki Büyük Millet Mecli -
sinde kabul olunan kanunun bu 
günlerde şehrimizdeki alakadar
lara tebliği beklenmekkciir. 

Maamafih; kanunun tatbiki i -
çin bir senelik bir istihale müd
deti bırakılmıştır. Binaenaleyh; 
bu bir sene içinde adli evrak yi
ne eskisi gibi mübaşirler vasıta
sile tebliğ olunacak ve posta ida
resi de bu sırada icap eden teş -
kilatını hazırlıyacaktır. 

Binaenaleyh, İstanbul ve di -
ğer yerlerdeki müba:;irlerin va -
ziyetinde daha bir sene bir te -
beddü olmıyacaktır. 

---().-

Mete Vapuru 
Kurtuldu 

l\lübaşirlere Verilemiyecek 
İstanbulda yapılan cdliye teb

ligatından dolayı evvelce müba· 
şirl\'re verilmekte olan hisseler 
bir müddettenberi verilmemek -
tedir. 

Bu sebeple tebliğat dairesinde 
birikmiş olan 30 bin lira gibi bü
yük bir para mevcud bulunmak • 
tadır. 

Dün müddeiumumi Hikmet O
natla bu mesele hakkında ·görü -
şen bir muharririmize mumaileyh 
bu paranın mübaşirlere verile • 
miyeceğini, çünkü bı.nun müba
şirlerin kanuni bir istihkakı ol
mad1ğını söylemiştir. 

o--

Yanlışlık 
Yapılmaması 

Emredildi 
Dahiliyenin Yol Vergisi 

İçin Bir Tamimi 
Yol vergisi mükelleflerinden 

borçlarını para ile ödeyemiyen • 
!er; bedenen ödemek üzere yol 
inşaatına sevkolunmaktadırlar. 

Ancak, sevkolunanlar içinde 
yanlışlıkla götürülenler de oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Dahiliye Vekaleti dün bu mü
nasebetle vilayetlere bir tamim 
göndermiştir. Bunda; bedeni mü

kelleflerin vilayet n.akamları ta
rafından değil, kaza fen memur -
luk ları ve kaymakamlarca tetkik 

olunması ve ancak n~ticenin vi
layete bildirilmesi tebliğ olun -
maktadır. 

Bu muamele tekemmül etme -
dikçe hiç kimseye bedeni yol mü

kellefiyeti yaptırılamıyacaktır. 

tııeı b' yu u mesi ve mükem • zaman derhal bu otomobiller sa- mil Kasımpaşa ve civarında otu-
•don ~ hale konulmas! için icap verilecektir. kl ran yoksullara dağıtılan kömü - Geçen hafta içinde Karadenı'zde- puru türk gemi kurtarma şirketi 

B ararlar verilecektir. Bu karar alındıktan sonra nak- yesinde hastahaneye na i ve 

119 
bu· suretle; Esnaf Hastahanesi liye ve can kurtarma otomobille- yolda ilk acil tedavisinin yapıl - rün miktarı 10 bin kiloyu bul - ki karayel fırtınası esnasında ka- tarafından yapılan çalışmalar so- 1 
ıııe 

1 
t' ·1 k mas1 kabil olacaktır. muştur. raya oturan gemilerd~n Mete va- nunda; dün yüzdürülmı.iştür. 

~ t'Snaf ı n ih tiyac ıru karşı- ri. ~s~ür"""'a"'tl"'e"""ı:_.,m=ar.,. __ a_n,,,ı p..,,g~e=ır"'ı"'e"'c"'e""'-":"'"""""'""'~ .... _.=-·""-""-"'--"""'-""' .. ===r==,,--'"":--.":""-":"""""-,=======-,..,......,----........ .,,.,,. ___ -"-""'-"---"-~·· ·--=----=...,..,..,..-_,,,,..,..,..,.""'""'"' 
r-::-...;...;~~~~=~;;;;;;;;;~-----. ı tulmasına imkan yoktu. Paşasile beraber namus ve iffet Alemdar, zorbalara birer davet- 1 

ZORBALAR 
Alemdar Mustafa Paşanın İs - davasında en sayllı evliyaları bile name yolladı. Bu davetname ile 

tanbulu zapt ile ortaya saldığı ·geride bırakab;ıeek derecede çc- İstanbula gelmelerini emrediyor-
kuvvet ve kudret nevıma bir eş- tin birer ahlAk hocası olan bu iki du. 

SAL TA NA Ti kiya hızile vücude getirilen mu - zat İstanbulun ve mevkii ikbalin İşin garib olan ciheti Alem • 
vakkat bir salgın ve istiladan baş- suyunu içtikten sonra en azılı darın bu davetine zorbalar tara-
ka bir şey değildi. Kabakçı Mustafaya b;Je rahmet fından tek bir itiraz dahi edilme: 

i'oo, 50 

tlısırda " 
1t·ın<1· uıehıned Ali Paşa ha-

1· Adet b' 
~I! Yord 8 ır Kral gibi hareket 
ların et Cezayir ocakları dayı -
de •d ınde söz dinlemez bir hal-

ı. 

liaıeb · 
ltıenı 0 • ıhtılalde Bağdad Köle -
. -rın ı· 
Jtıı;. . e ıne geçerek müstakil 

'gıb· 
Vehabı Yaşıyordu. 

l>a.U.ahı ıler haremeyni zapt ve 
lsk;,t n hutbede okunan ismini 
~ etınekı b 
"Udu İl e eraber Mısır hu-
taarruz e Şanı ve Irak taraflarına 

B0 ,
0
k eder olmuşlardı. 

eliııcıe tarafları Ccbbarzadeler 
', . Aydın " 
QUktııu" naraosman zadeler 

nde .d 
bahili . ı. L 

halımız böyle iken, ha • 

ıazan: M. Sami KARAVEL 

ricl vaziyetimiz daha berbad ve 
korkunç idi. 

Napolyon Bonapart ile Rus Çarı 
birinci Aleksandr Osmanlı İmpa
ratorluğunun mukasemesini ko , 
nuşuyorlardı. 

Bütün bu haller karşısında deniz 
kuvvetlerimiz berhava olmuştu 

denebilir. Kara kuvvetlerimiz de 
Yeniçerilerin inhilali ve zorbaların 
saltanata kavuşmalarile bitmişti. 
td,ıremiz bozuk, maliyemiz ber ' 

baddı. 
Velhasıl, herbiri devletin inkı • 

razını mucib derecede sebeblerle 
ortada bulunuyordu. Bu hal ile 
Osmanlı imparatorluğunun kur-

Nitekim; paşa ve tevabii İstan- okutacak rezaletlere vasıta olmuş- di. 

bulu zaytedip hükümeti ele al • !ardı. Halbuki; Alemdar İstanbula 
dıktan sonra karı, kızan, para, ko- Rumeli ve Anadoludaki dere • girmeden evvel senelerdenberi 
nak, debdebe, işünuş başlamıştı. beylerinin en ehemmıyetlileri: Padişahı ve hükümeti dinleıni • 
Yağmacılık. para ve mal sahibi Rumellde Sirozi İsmail Bey ,A- yen bu zorbaları İstanbula davet 
olmanın zamanı idi. nadoluda Bozok mutasarrıfı Ceb- ~tmek ve bunların İstanbula em· 

k azma bar zade Süleyman Be:r, Saruhan niyet edip sellemehu"••elam· gel -
Alemdar, esasen o uma y ~ 

t k e mutasarrıfı Kara Osman oğlu Ö- mel eri adimülnn' kan· ı·dı'. 
bilmez elifi görse mer e zann • 
derdi. Devlet ve millet idaresi, ha- mer ağa ve saire idi. Ne de olsa zorba, zorbanın ha-
rici siyaset paşa için malümu ol- Bilecikde de Kalyoncu Mustafa linden anlar fehvasınca paşanın 
mıyan şeylerdi. namında ferman dinlemez vardı. davetine zorbalar hemen icabet 

Devleti, Paşanın akıl hocası Ra- Fakat bütün bu zorbdar Ruscuk ettiler .. 
miz Efendi idare ediyordu. Rus- zorbabaşısının yirmi bin yaya ve Kalyoncu Mustafa beş bin, Si-
çuk yaranından olan Ramiz Efen- atlı kuvvetle İstanbulu zaptede - rozi İsmail Bey on iki bin askerle 
diyi paşa Bahriye nazırı yapmıştı. rek hükümeti ele geçırdiğini ha- geldiler. Eski nizamı cedid ku -

Ramiz Efendinin ~alımından, ber alınca ne olur ne 0lmaz kay- mandanı Kadı paşa dahi aldığı 
kurumundan geçilmiyordu. As dile Alemdarın emrine munıkad davetname meali mucibince da-
tığı asdık, kestiği kesdikdi. kalm1şlardı. ğılm1ş asakiri muallimeden tü • 

fekçi namile beş altı bin asker ya
zarak geldi. 

Alemdar Mustafa !'aşanın bu 
dere beyleri etrafına toplamasında 
mahirane bir maksadı olduğu aşi
kardı. Bu sergerdeleıı açıkta bı
rakarak Yeniçerilerin, Padişahın 
vesair ricalin eskisi gıbi oyunca
ğı kılarak aleyhine bir blok teş -
kil etmelerinin önüne geçmek i
di. 

Binaenaleyh; devletin sinesini 
zehirli bir mikrop gibi istila eden 
bu zorbaların vücudünü ortadan 
silerek devlet idaresine nizam ve 
intizam vereceği yerde Paşa; bila
kis zorbaların hukukunu teslim ve 
kabul ederek onları himaye ve 
kendi kuvvetleri meyanına ithal 
ile Padipha karşı vaziyet almış 
bulunuyordu. 

Netekim; İstanbula topladığı 

zorbalarla bir meclis akdetti. 
·" 

(Devamı var) 

Devlet Dai releri 
""l stanbulda bir belediye sa· 

rayı y·apılatağını ga•ctcler 
haber veriyor. Bu havadisi 

okuyunca, yıllardır münakaşa ve 
tetkik mevzuu olmuş bir hadise
nin tekrar ele alınmasına ıncm -
nun olduk. Çünlr.ü, İstanbul ha
kikaten bir belediye binasına 

muhtaçtır. Bugünkü şeklile istan
bula hiç de yllkajmıyan eski, ah
şnb konaklar, bu ııehrin büyük 
kıymeti ve yüksek şerefile hiçbir 
zaman mütenasib değildir. 

Avrupa şehirlerinin en güzel, 
en büyük binaları, belediye sa· 
raylarıdır. Bir şehre gelen sey • 
yahlar, belediye sara~·ını görme
den gitmezler. i..tanbula gelen sey. 
yalılara, tercümanlara hangi bi
nayı gösteriyorlar, bilmiyoruın. 

Belediye sarayı ibti;yacını rnev .. 
zuu bahsederken, akla, diğer res
mi hükfıınet dairckri de geliyor. 
.Maalesef birçok resmi dairderi -
miz küçücük evlerde, ah~ab, es
ki konaklarda kiracı vaziy<lin • 
dedirler. Her yıl bina değiştiren 
birçok resmi daiTcler tanırız. 

Tramvayla, her gün Sirkeciden 
geçerken, Snllmnsöğiitteki •ffo· 
eapaşa• maliye §Ubesinin yeni bi
nasını iınreaerck seyrediyorıım. 

Devlet dairelerini böyle güzel, ye

ni ve sağlam binalarda gönnemi
zin, devlete karşı saygımızı. sev· 
gimizi ve bağlıhğmını bir kat da
ha arttırdığına inanınız. 

REŞAD FEYZİ 

Barem Layihası 
Maaş ve ücret alanların barem

Ierini yeni esaslara göre tayin 
e\fen kanun liıyilıası bugünlerde 
Büyük Millet Mttlioine verile -

cektir. 
Layiha müstaceliydle müza -

kere olunacaktır. Hazırlanan e -
saslar ehliyet ve iyi C$aslara yer 
vermektcdll. 

Ücretliler yeni ban mdeki yer
lerini tahsil derecelı•rıre, devlet 
veya devlete bağlı ınuesseseler

deki hizmet derecelerine gore a
lacaklardır. 

İhtisas ve liyakati olanlar, A • ~ 
derece terfi edebilecektir. 
~ 

Alman Tayyarecileri 
Evvelki gün tayyare ıle Yeşil -

köy meydanına inen 3 Alman za
biti şehrimizde 1 gece kaldıktan 
sonra dün yine tayyarelrri_. An-
karaya gitmişlerdir. 

1 
Oradan AnkMa - Adana yolıle 

Mısır üstünden geçerek Afrikaya 
gideceklerdir. 

Alman tayyarecileri 2 aylık me
zuniyetlerini geçmnek üzere se
yahat ettiklerini söylemişlerdır. 

Birimizin Derdi 
Hep im izin Derdi 
Bu Nasıl iş? 

Geçenlerde hasta blr oku:~:ucu
muz matbaamıza lıdar celerf'k 
Mevlinekapıdr.. Ml'l«>khatun raml 
sokafmda oturduiauıı. kf'ndinln 
Said oilo Receb olduğunu soyle
diktcn sonra. euu.mle u yolda bir 

şlkiyetle bulunm~tur: 

«- lJZ doivmltQ·um. Roman-
7a muha('irJerladenim. 5 cocutum 
var. Demircilikle gt"çinl)orum. 
Kazancım ,-ayet azdır. Sıkınh i
çinde ya-:;ıyorum. Blihin bunl r
dan başka ba5ta1ım da: rötii'i h
k.aru.khi:ı.ndan "Ye clj:erlcrlmden 
muz.tarihim. 25 atin evvel ha!-ita
lıilDl olddetlendi, güç hal ile. Ye
nlbahçe Gureba hasıaneslne ya
tırıldım. Barad.a. hffiUJ lkJ C'ÜD 

blmıştun. Bir cun ı.a.taya ~ıktun. 
Tekrar yata.tuna donduium za -
man 7erime batka birisinin yatı

nlmış oıdutuna Prdlim. Sebebi
ni sordum. Şa ee"Yabı aldım: 

- Senin artdt 1Nrfe1ln kalma
dı. İ.fUeşttn d dUer Ye ha..\taneden 
çıkardllar. 

Halbuki, iki &iia sarfında ne 
muayene edll.mişt.lm, 11e de bir 
Uil.ç verllmlr;tl AJıni halde, basta 
ve dermansu olarak dııJ&rı aht
dun. e,nım ctbl hem cöPündf'n, 
hem cJter-lcrinden muztarlb bet 
çocuk babası bir adama reı.m.i blr 
ba..-tanede bu sottUe maamele e
dllmesJ ne dere('e dofrudur. Ga -
xeW.nble bo ftdyetln ali.kadar -
lara bildtrtlmt"Sini rica fferim.» 

Bo h&.dlse r-ier ltö1le cereyan 

1 

ettlysf" cok feel bir.şeydir. Alıika.

darlann tabilik ve tetkikini v(' bu 

clbl hallerin tekel'l'lll'iine mf'Y -
dan '·creilm~esinio tt"mlnlnl dl .. 
lem. 



4-SON T E L G il A 1' - 21 Z inci Kanun 1131 -
1 Askeri Mütehassıslara ... Göre.. 1 1 Meraklı Şeyleri [ 

RAKET NE ZAMANDANBERİ 

KULLANILIYOR!. 

a 

HDK Müstakbel Harb 
Afrika Kıt'a sın da Olacak im iş 

ltalya Trablus'tan.Asker Çekiyor, 
Fakat Muhacir Yerleştiriliyor 

T 
enis, son asrın en kibar bir o· 
7unudur. Bu da, Raketle orna ... 

nar. mahim... Fakat, &ake& ne 

saman icad. olanduT Ne ~aaaadanberl 
kullanıh7or!. 

KORKU 

Mısır'ın 
Vaziyeti 

Nazikleşiyor 

P olitika aleminin gözleri yi
ne Afrikaya çevriliyor. Af
rikanın büyük devletlerce 

olan ehemmiyeti gitgide kendini 
gb.:, t .. ' riyor. 

Fransız askeri mütehassısları 
bir cün Afrikanın Avrupa devlet
leri için harb sahası olacağını dü
.li.nüyorlar. Geçen senelerde ve

fat eden tanınmış Alman kuman
danlarından Ludendor! harb olur
sa bunun sahası Avrupa değil, 

şimali Afrika olacağı fikrinde idi. 
Avrupanın büyük devletleri a

rasındaki rekabet bir gün silahlı 
bir kavgaya varırsa Ludendorfun 
düşüncesi yanlış çıkacağa benze -
miyor. Herhalde Avrupa devlet
leri aralarındaki kavgayı Afrika
ya giderek halledecekler!, 

Afrlkadak\ Franoız müstemleke 
<>ıuhafaza eden 

Imparatorlu!}unu 
Fransız kuvvetleri 

m.ildafcuı 11e 

İtalyanlar Habeşistanı almağa 
başladıkları gündenberi Libiye de 

asker yığıyorlar. Bu suretle hem 

Mısırın, hem Tunusun hududlan 
itibarile türlü ihtimaller akla ge-

Karpatlar Ve 
Transilvanya Ahalisi 
Giindüzleri Akşama h.auar Çalışırlar, Geceleri Sabahlara 

Kadar Çalarlar, Eğlenirler, Ne Zaman Uyurlar, Bu, 
Onlarm Bildiği Bir Sırdır 

U mumiharb
den sonra, 
Kral birinci 

Ferdınaıi, bugün • 
kü büyük Roman
yayı vücude geti
ren milletleri bir 
a~ aya toplamıya 

muvaffak oldu: 
Transılvanyalılar , 
Buko\"inyalılar, Ba 
sarabyalılar ... 

Bu ırklar, asır
larca birbirlerin -
den ayrı yaşamı • 
ya mecbur kal -
.nışlardı. Buna 
rağmen milliyet -
lerini, an'anelerini 
ve adetlerini mu-
1afa" ettiler. Şim-

milyonluk 
bir millet teşkil 

ediyorlar. Milli kıyafetli iki Transilvanyalı genç ku 

Karpatlar ahalisi iriyarı, güçlü 
. ve kuvvetli adamlardır. Koyun 

postundan yapılmış, i;zerleri iş - 1 
!emeli gocuklar giyerler. Başla -
rından astragan birkalpak vardır. 

Romenler çok çalışkan, çok sulh 

Uyordu. İngiltere ile italya ara • 
sında bir anlaşmaya varıldığı za
man Londranın pek 90k ehemmi
yet verdıği bir cihet de Libi ile 
Mısır hudundaki İtalyan kıtaa -
tının azaltılması idi. 

Filhakika Libideki İtalyan kı
taatı gitgide azaltılıror ve 16 ni
sanda lWmada imzalanan İngiliz -
İtalyan anlaşmasına göre, Ancak 
sulh zamanı için 18zım olan mik
tardan öteye geçmemesine çalışı
lıyor. 

Fakat Liobiye yerleştirilmek ü
(Devaını 6 ıncı sahileM) 

BUGÜN 

SARAY 
Sinemasında 

Patlak wuvaffak!yetler kaza 

nan ve DOROTHY LAMOUR'

ur, en son ve mükemmel temsili 
olan 

ORMANLAR 
PERİSİ 

15 inci Jİllı Jılıla, Tenis uldwu!a 
bir eser ,....., Glyom ltoldyas, &akeıt 
mllD uzun tarif edbot'. O deylrden ey .. 
vel de Tenis OJD&nırmq. Fakat toplar 
el De atılır Ye sürülürmüş. 

YA PATENLERT. 

Buz üzerinde ka,.arken aıata ceot .. 
rllen küçülıı: tekerlek.U nalınlara Pa&ea 
derle&'. Bu 1756 da moda olmuştur. 

YANGIN !>ÖNDtJRME ALBTi 

a) 50 santimetre mlk;:;;-uda Od k .. 
alk karbonat ( SodJom bl karboull 
eritiniz. Mabla.lii bir bardala kOJllD, 
aonra iki damla Zapyalı Salfürlk asil 
(Hı S04) ko7unu. Odtardıtı saz kar
bonat tll okstıtlr. 

(CO 2), 

b) Bir tı.eye tlçle !kire kadar kar
bonat mahlülil ve üstünde ufak Zao
J'•lı tl.1e11l ko7arak olv. Yancm sön· 
dürme aleU budur. 

Ticarette bu blras daha esası a~a.1 
olmak üzere tekimUI elmqllr. Alet 
7ukarıdan qaf11a. çe't'Tltlnee ıalturlk 

asit karbonat mahldlü Ue karııır. Kô'r'" 
bon dl oUJ.t Clltarak J'&D&D bir 7ere 
7anmMl için lizım otan okslJenln • .,,_ 
meslnin önüne l'eçer. OkstJen alaml
ıan 1ancın söner. 

GALİLE 

Floran'iılı musikişinas (Vlncenzl 
GalUcl) isminde bir zatın ofludur. 

156t le Plz t•lırlnde dotda, 19 J&• 
,mda Rokkes kanunlarının leerübl 
usullerin haklkl mucltl!dlr. 

Termometre ile ldr09tlk lerad.71. ar ... 
sın cazibesine maraa clslmlerin. su.lı:at 
kanunlarının Ph kalesinde lecrilbe ile 
bııldu. 

Venedlkle lel•skopu keşfetti. A7ı Uk 
defa tarassut ederek dailarmı mesaha. 
ayın llberasyonlarını, sonra Zuhal ve 
mlltlerlnln peyklerlnl, l'tiııefln leke Ye 
mihveri etratrnda devnttlflnl bulaaı 

Galile hayatıııı miinııevt l'oÇlrmlşllr. 

COGRAFYADAN: 

Rusyanın şüphe yok ki mesahaslDl 
()Ok kere d°'ünmüşsilnüzdür. Bu bil -
Tük hılkilmelln Avrupada C.3 mU,.on 
lmı. ve ııo milyon nll!us Asrada 17 
milyon Km. ılbl vi.sl araziye sahip olan 
bu hükt\metln burada nüfusu Avru .. 
paya nauran azdır. 35 milyorı. 

Bütün mesaha mecmn.11 ı 1.3 milyon 
ltm. ve umum nütus11 da 155 milyon 
tutuyor. 

1 • : •• ~ ..... FEYZi 11 

P Sana sık sık mektub yollı-
yacağıını vadetmişt:inı .. Fa

kat, aradan iki ay geçtiği halde, 
elim değmedi, birkııç satırla ha
tırını soramadım .. Merak etmiş -
sindir, yahud da, meraktan çok 
kızmış, kıskanmışsındır. Mektub 
yazmayışımın sebebi, eğlencelere 

I' 
MEG 

JEAN - PiERRE AUl\fONT 
LEMONNİER ve MİCHEL SiMON 

Bugün sizi SÜMER sinemasına 
Davet ve bir sureti fevkalade de yarattıkları ve 

sevdalıları saadete götüren 

T ALi YILDIZI 
FiJm;ni seyretmenizi rica ~diyorlar. Yeni mevzuu ile sizi son derece 

menınun edecek bir aşk ve ihtişam filmidir. 

İlaveten: Eciair - Journal havadisleıi. Bugün saat 1 ve 2.30 da ten
zilatlı matineler. 

daldıgım için, vakit bulamayışım 
değil Böyle zannetme .. İstan • 
bula geldik geleli iki ay oluyor. 
Bugilne kadar eğlence di • 
ye hiçbir yere gitmedim. 
Beş on defa sinemays. gittim. İki 
baloya davetli idim .. Birkaç çay
da hazır bulundum .. Geceleri de 
toplanıp poker oynuyeıruz. Sana, 
yeni olarak hiçbir havadis vere
miyeceğim. Ne yazayım, bilmem 
ki.. Ha, aklıma geldi.. Kamran is

minde sarışın bir delikanlı var •• 
Bır müddettenberi peşimi bırak
mıyor. Geçen gece Süheyliının e
vinde poker oynuyorduk. Kamran 
da yine orada idi... Fena halde 
kaybetti. Oyunun sonuna doğru 
idi.. 

- Rest, dedi.. Bütün önünde -
kileri de vermesin mi?.: Sordum. 
O gece 90 lira kaybetmiş .. Bir a
ralık, salonun bir köşesinde kar
şılıklı oturmuş dedi kodu yapıyor
duk. Bana: 

- Kumarda kaybeden aşkta ka
zanır. dedi, sizi kaybetmemek için 
kumarda kaybetmeği tercih ettim. 

Onun bu sözlerine güldüm. Bu 

BABALARININ NAMUS "e ŞEREFiNi KENDi AŞK ve HAY ATLARINI KURT ı\RA1AK 
İÇİN ÇARPIŞAN 4 GENClN MÜTHlŞ ve HEYECANLARLA DOLU MACERASI 

BUGÜN 

1 PEK 
Sinemasında 

Bunun dörtte üçü Romendir. 
Romenler hep bir lisan konu -

§Urlar. % 80 i köylerde yaşar. Zi
raatle hayvan yetiştirmekle meş
gul olur. Karpatlardaki büyük or
manlardan istifade ederler, Ro -
manyada yalnız ziraat değil, sa -
nayi de pek ilerlemiştır. Romen 
köylüsü, asırlardanberi nehir -
lerden altın, dağlardan bakır, tuz 
çıkarmasını bilir. 

'ver bir millettir. Gündüzleri ak
*ama kadar çalışırlar, geceleri de 
sabahlara kadar çalarlar, eğlenir
ler. Ne zaman uyurlar, istirahat 
ederler. Bu, onların bir sırrıdır .. 

(Tura) filmini görünüz. Fransızca Sözlü GEORGE SARDERS • LORETTA YOUNG • RICHARD GllliEN. 
İlaveten Foks Jurnal Sa§ Rollerde TEJlNALD DENNY 

Saf'ye güldü: 

- .~mma vicdanlı kadınsın Hanife Abla. Ba
na acımıyorsun da onlara acıyorsun. Ne oluyor -
sun? Biz de o Allahın yarattığı değil miyiz~ On

lar para,vı ba,tan savurmazsa biz ne olacağız, ki
min para.ıını yiyeceğız?. Moruk parasız durur 

mu? Ber. parasız ne yaparım?. Ben kazanmazsam 
sen ne yersin?. 

Hanife kadın işi gayet ağırdan alıyordu: 

- Deme kızım, deme böyle. Sen de haklısın, 
haklısın amma. bir de o kadınların sızısını düşün. 
Ne ayrılabilirler. Ne kimseye derd yanabilirler. Ne 

kocalarının bu uçarı çapkınlığına dayanabilirler. 
O bir derttir ki, kimsenin başına gelmesin. Yeryü
zünde kocanın hiyanetinden ağır kadın için hiçbir 

§ey yoktur. Hele yok gününde bütün yüklere kat
lan da, var gününde kocan n kucak kucak dolaş
tığını gör. Allah sana da versin, seni de kurtarsın!. 

Yosmanın yüzündeki güneş ışığı parlaklık bir
den soldu, en smlı yarasına dokunulmuş bir hasta 
gibi inledi: 

- Onu moruğa sor. 

Ve .. birden boğazını tıkayırn bır hıçkırık yük
seldi: 

Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzi Ayrıca: FOK Dünya Haberleri Bugün saat 1 ve 2.30 da TenzilBtlı Matine 
........ l~a~tl~ı~m~a~ti~n=e~le~r~. 111111 .. ı ı:iiııı .. lllllıİllllll .. 111 .... 111ıııi .. 111111 .. 111111111ıııi•111ı .. 111111111111 .. 111111 ........................ .. 
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- Hanife kadın, Hanile kadın! Ben de bir ko
canın iyi, namuslu ve teınb: karısı, 90Cuklarunın 

annesi olmak istemez miyim?. Ben de o değil mi 
idim? Suç benim mi?. Bu dakikada bile yüreğimde 

o duygu katılmıyor mu sanıyorsun. Fakat, ben ne 
yapayını?. 

Ve .. bu hıçkırık onun gırtlağında söner, boğu
lurken ilcisi de gözgöze geldiler, işlenmesi ellerin
de olmıyan suçlarının ödeme adağını yapmıya ha
zır iki günahkar gibi birbirlerine bakıştılar. Ve .. bu 
iki gözde de birden bir yüıün hayali parladı, sön
dü: HÜSEYİN. Onun hayali, onun yüzü. ve .. yine 

sanki bu parlayış, o sönü§teki sızı güçlü bir pınar 

olup bu karşılıklı suç ortaklarının yüreklerinden 
Şl"laleden taşıp boşanır ı:ibi çağlıya çağlıya aktı. 

Yuan: ETEM İZZET BOOCS ---·---· 

İKİNCİ BÖLüM 

-1-

Maslak Yolunda ... 
BİR GÖNÜL PAZABLl(U 

- İnan Ferit.. 
- Nasıl inanayım N esrınciğim? 
- Basbayağı! 

- Zorla böyle şey olımaz. Sen i~temedikten son-
ra kim ne yapabilir?. 

- 4te olmuyor! 
- Sen istersen herşey olur. Gitme. Kal be-

nimle. Hemen bağlantımızı yaptırırız. 
- İyi, Ben kalayım. Amma, babam hem beni 

QOCUkluğundan çıkarır, hem de bulduğu yerde kı-

tır kıtır keser. Ne kadar deli dolu, fanatik bir adam 
olduğunu sana kaç kere anlathm. 

- Hiç bir şey yapamaz. En ; ununda bu benim 
kızım değil der, çıkar. Başka ne olur?. Eşi yok de
ğil ya. Yüz tane, bin tane. Benim en yakın bir ar
kadaşmı da geçen gün öyle evlendi. Babası km is
temiyordu. Onu alırsan sana çocuğum.. demem de
dL Ç.OCuk hiç dinlemedi. Kızla kaçtılar, evlendiler. 
Biz de öyle yaparız. Baban bir kızar, iki kızar, son
ra da en çok, en 90k benim kızım değil ... der, unu -
tur!. 

- Orası kötü ya? 
- Neden? 
- Beni kızlığından çıkarırsa babamın parası, 

malları kime kalacak? Onların hepsini kaybetmek 
var. 

- Benim epey gelirim var. 
- Yalnız senin gelirinle olur mu cicim?. 
- Hiçbir şeyim olmasa bile benim bu sonswı 

sev'dam seni besler. Üst yanına karışma!. 
Otomobilden Maslak yolunun bir kenarında in

mişler, konuşuyorlardı. Bu konuşmaktan 90k, bir 
gönül pazarlığı idi. Nesrin uzun günlerden sonra 
yine bir kart yolladı. Feritle bu sabah Şişlide bu
luştular. Ne5rin ürkek, korkak: 

ne tuhaf genç?. Hoşuma da gil 
miyor değil.. İnsanı harikulA 
eğlendiriyor .. Güzel esprileri ' 
Tatlı tatlı anlatıyor .. Sokulgan ' 
sempatik .. Onun sözlerine kaJ' 
mamak, inanmamak mümkün d 
ğil.. KAmrana insan çabuk kaP' 
lır .. İnanır mısın, Perihan Kiılll' 
randan korkuyorum.. Ona kari 
bir zat hissediyorum.. Bir gilıl 
Allah göstermesin.. Korkuyorı% 
Kamirandan .. 

Sonra, biliyorsun ki, ben n 
lıymı Perihan.. Fakat Kamrs· 
ne yapacağım bilmiyorum .. S 
ne dersin .. Pek de şeker şey .. 5, 

(Devamı 1 inci sahifede 

1 Rady~orgrarn: 
Ankara Radyos~ 

BUGtlN 
17,31 Pretram. 
17,SS Müzik (dıuıs aaall - PlJ· 
11,30 Türk müzlfl (lncesaz - ıı.if 

tllll blc .. ur ı..ııı. 
19.15 Saal, aJlltıll, meleorololl iti 

herler! ve alraat borası (Dal). 
19,25 Konuşma ( dq poUllka. .,..ıll" 

lort). 
ıue Türk mlUlll (mllhlellf oı.111" 

111llarda11 tarkılar). . .d 
1- Zelı.I llleluned ala • FeraJIY 

_ .. ...ı. ·-" 
Z- Lem'I - Şarkı • Lenııuı e4JJ', 
s- Tanbıui eemn - EYto ptı' 

Bir nldb De kalbbaL .,-
- Raik lllrklistl - El .... da doel 
Oku,.an: Muzaffu tıkar. . 
5- Lem'l - Uplt prlu - Neler ~ 

ttm neler. , 
8- Raif - ltllrdW hlc•zlrb ..... 

Be,..t nıbaann&. 
7- Osman Nlbad - mcaDAr fi" 

la - Ellere au.klan bak. 
Okuyan: Semahat Ôzde..-. ti" 
8- Leyli - Hlcazkir prlu • 1' 

ılesln nerde acep. ,t 
9- Lem'I - lsfah&ll tark.ı • 1' 

qkınla kül oldu. 
10 - Rahmi - lsfalıuı prk.ı - ııtfl 

• berhude flpn. ,. 
Okuyan: Mahmud Kanııdq, iL 1'' 

dik. 
11- Asım - lllca• tarkı - Her .... 

mi clfersuza. t· 
iZ- Halk tllrkilsll - AJ dofdu 1ı' 

mad.ı mı?. 

13- Halk türkilsll - ıtaranfll orl"" 
071um. 

Çalanlar: Vecibe, C. lfozan. il. iti~ 
20,.30 TemsU: Per Günt cı:aı:ı" 

llelnrfck İbsen). (Türkı;esl: seoı!I' 
Bedri Göknll). 

Montaj: Ekrem Reşit).' 
Radyo küçük orkestrası refaka~ 11'. 
21,30 Saat, esham, tahvUil.I. k•"'"' 

yo - nukut borsası (flat). ,t 
21.40 Müzik (küçük orkestra • • 

Necip A!l!lkın). 

%2,15 Kon ... ma (ballahk Po1la ıı.•" 
SU). 

Zz.45 Müzik (dau pliklarıl. <' 
21.45 - %4 Son alam bal ... rlerl 

)"arınkl profram. 
YAlllN 

12.30 Protraın. 
12,35 Müzik (küolik orkestra • ştl' 

Nf'lp Aşkın). 

13 l\(emlüet aaatJ, ajans, meteoto" 
Jf halı<orl•.rl. 

' 13,10 Mi•· · · (kilçlik orkestra de#-
13,45 Tuı nıü.r:lli: 

1- Kemani Rlza efendi • Tahir P'" 
selik ""41'evl 

2- Kiı:ma Us - Oirmez.5e:Dli ı' 
Jiisünll. 

3- Dr. Şlikrll Şenou.n - G6nlll lı'' 
raretl. 

- Vecibe - KanDll ıabbllL 
5- Rahmi BeT - ~ti o pmlJ of' 

yamı lerm&. 

6-- i.smau Dede - Nazlı naslı .~ 
&!der. 
1- Tanburl ishıılı: - owı.ar ,,J 

aemaı.ı. 

Okuran: Sadi B- Calanlar: 'fi' 

clhe, Ru .. n ıı:., Cevdet Kozan, lif••-' 
Cem iL 

H,15 - lUt Kon°""" (IEY b..,. 
aaall). 

1357 Hicrt 

1 
1354 Ruınf 

Zilkade İldncikAnun 
30 8 

1939, Ay 1, Gün 21, Kasım 75 
21 İklncikAnun CUMARTESİ --
Vt-1 . ' Vasati Ezani ,,. 

sa. da. ·~ d. --
Gün.et • 7 19 2 08 

Öğle 12 25 7 14 

İkindi 14 57 9 "6 

Akşam 17 12 12 00 

Yatsı 18 48 
İmsak 1 5 
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1 İstanbuldan Enstantaneler:3:J 1 ŞAK~ 13 Rakkamı, Hurafat VE 

D · O t d K b la"'' DOKTORHnc:YELERİ: Z k~l l S f D ·ıı enız r asın a er e · D ;~;rk~;ığia~=.1::a;e~;- e ı e ;· e a ı er 
bir ameliyat yapmağa lü -

Koca lstanbul Küçücük T erkos 
M u s 1 u ğ u n a E s i r ·o 1 d u 

MURAT KAYADAN l 

H ikaye malılm, derd derin
dir. Koca İstanıbul şehrini 
dolduran binlerce hemşe -

hirlimiz saatlerce küçük sarı mus-

luğun önün.de bekleşirken aklı -

tnıza ilk gelen şey muhakkak ki 
belediyedir. 

Belki, baularımız o ara bele
diyeye ağzımızı açıp gözümüzü 
Yurnuyaruz .. 

Fakat ben İstanbul belediyesi
nin reisinden en küçük memu

runa kadar hiçbir belediyeciyi ha- , 
lırırna getirmiyorum. Niçin di -

Yeeeğiniz muhakkak. 
t-liçin mi? Memba sularının fı

ıtır fıkır kaynadığı, dört tarafı de
nizle çevrili ve her hududundan 
bir su yolu olan bu İstanbulda 
terkosun lafı mı olur?. 

Terkos suyu ne yapacağını, bu 

kadar halkın her türlü su ihtl-

Yacını nasıl karşılıyacağını sene

lerdenberi hesab etmiş ve niha
yet tek başına bu kabadayılığı 
hergün ilan etmiş ve etmektedir 
de. 

Yalnız şunu unutmamak la -
zırndır ki geceleri şehrin birkaç 
Yerinde suların kesilmesine rağ· 
llıen terkos musluğu küçücüklü

ğü içinde vazifesini yapmıya ça
lışıY'Or. 

Fakat terkosun sarı san muslu
ğu gösterdiği bu vazifeşinaslığı i
le bizlerin ihtiyacını tatmin ede

llıeyince yapılacak lş kalmadığı
nı zannetmemiz bizi sıkıntıya 
Sokuyor. ... 

Bir kadın, bir başka kadın da
ha .. Çocuklar ve erkeklerle dolu 

bir köşe .. Herkoo o tarafa bakıyor 
Ve sesler duyuyorum: 

- Kaza mı var? 

- Kavga olsa gerek.. 

- Yok birader orası sütliman 
kavga öyle mi olur?. 

Suyu kesılmif bir çeşme 

1 - Ayağına üşenme gel anlıya· 
ını mesele nedir?. 

1 leal3'1ıalığa yaklaştıkça cümle
er değişiyor: 

- Azalmıya başladı. 
- Kesileceğe benziyor. 

k - Ağzını hayıra aç oğlum her
es sıısu.z mu kalacak? 

lı: ~ Üzütme hanım anne, içecek 
a su bul da şükret. 

1 - Başunıza gelene bak a dost
ar ... 

L.. 'i-
ni Uks bir apartıman. Oraya ye-

gelen bir nili;afir banyoda. 

ı.kBütün vücudü sabunlar içinde 
eıı b· 

l ırden soğuk su veren mus· 
Uk h 

8 ırıltılar çıkarmıya başlıyor. 
u kesilmek üzere.. Banyodaki 

ltı"aCir tel' .. 
ı aş ıçınde. Terkos mus-
Uğun 

a Yalvarıyor: 
tu-l Anıan şu sabunlardan kur-

0Yırn b 
T • aşka birsey istemem. 

erkos · bo· musluğunun hırıltıları gukJ • 
tııı l aştıkça banyodaki misafi • 
ha 

1 
•alı acınacak bir hal almıya 

~'Yordu 

Halk Terko• çerneslnden au alabilmek için sıra bekleşiyor 

Yaz değil bu günler içinde her 
hangi bir saatte memba suların

dan herhangi birinden bir bardak 

içmek beş kuruşa maloluyor. 

O beş kuruşluk su kum çölün

de anide bulunan bir vaha gibi-
dir sarunm. 

Şehir içinde kerbela .. Bir bardak 
su dükk@.n kirası çıkarmak yolun
da pahalılaşıyor. Neden!. 

Çalıştığımız bina gazete idare
hanesi ve matbaadır. 24 saat faa-

Uyette bulunuyor. Bu bina içinde 

yüze yakın insan çalışıyor. Hem 

sabahlara kadar .. Fakat gece ya

rısından sonra terkos muslukla.
rından bir damla su akmaz. 

Belediye ve terkos vazifelerini 

yapıyorlar. Yapılmıyan nedir?. 
Herhalde anladınız ... 

VnOlb>caşo 
H~cQlüy~O~ırD 
Eski Devirlerde 
Gözdelere Neler 

Verilirdi? 
Kadınlar En ziyade Nelerden Memnun Kalırlardı? 

Y 
ılba~ı geçti. Hediye veren 
verdi, alan aldı. Artık bun· 
dan bahse ne lüzum var, 

demeyiniz. 
Ecdadmuzın yeni seno başla • 

rında verdikleri hediyeleri öJ:ren• 

mek faydasız mı?. 
Hediye vermek çok eskidenberl 

adettir. O devirde, Roma civarın

daki ormanda bulunan SLrena 

adlı bir peri çok takdis olunurdu. 

Her yılbaşında Romalılar, bu or

mana giderler, küçük bir mine 

çiçeği dalı koparırlar, r'..a~et ve 
hi.irmet nişanesi olaı:ak buyuklere 

verirlerdi. 
Sonraları bu küçük dal yerine 

kıymetli ~eyler hediye etmek a

det oldu. 
İmparatorluk devrinde, hediye 

vermek umumileşti. Yılbaşı gü • 

nü büyük küçüğe, küçük büyüğe 
mutlaka kıymetli veya kıymetsiz 

bir hediye veriyordu. 

Yılbaşı günü, bütün ~~e~ hU.
kümdara bir hediye götururdu. 

Hükümdar bunlan tarttırır, parası 
ile ilahların altından heykellerini 
yaptırır, kiliselere gönderirdi. .. 
İmparator Tiber, hediye usulu· 

nü kaldırdı. Fakat halefi Kabigula 
tahta çıkar çıkmaz bu adeti ye • 

niden ihya etti. Fakat, hediye • 

!erle ilahların heykellerini yap -

tırmaktan vazgeçti. 
16 INCN YÜZ YILDA 

Hıristiyanlık, hediye adetini, 
poiyen an'anesinin devamı adciile 

IağvettL Fakat halk, buna riayet
te devam etti. Gizlice hediye ve
rip alırdı. 

16 ıncı yüz yılda hediye almak, 
verme:t aldı yürüdü. 

VERSAY SARAYINDA 
14 üncU Lüi devrinde çok kıy· 

metli hediyeler verilir, alınırdL 

Versay sarayında, saray erkanı· 

nın biribirlcrine verdikler! hedi
yeler çok pahalıya maloluyordu. 

• Yılbaşı yaklaştı mı, Kralı, Prens-
leri, saray nedimlerini bir tasadır 

alırdı. Kral, gözdesine ne vere • 
ceğini düşünüyordu. Nihayet ku
yumcubaşıyı çağırır, onun fikri
ni alırdı. 

70,000 liralık bir pırlanta küpe 
mi, 60,000 liralık bir boroş muT 
Yoksa 18,000 liralık bir yüzük mü? 

14 üncü Lüiııin, gözdesine ver
diği yılbaşı hediyeleri arasında 

60,000 liralık bir çift pırlanta düğ

me, 19,0UO liralık bir gerdanlık, 
30,000 liralık bir bilezik vardır. 

18 inci yüz yılda Versay sara
yı erkanı ve zenginler arasında 

teati olunan hediyeler yalnız kıy
metli taşlara münhasır değ~di. 

Antika halılar, seecadeler, Hin -
din ve İranın şalları, sırmalı ku
maşları da verilirdi. 

Sevr mamulatından sofra ta -
kımları da pek mergub idi. 2c par

çadan mürekkep gümüş çay ta • 
kımlan çok makbule geçiyordu. 

BEÖENILEN HEDİYELER 
NE İDİ?. 

18 inci yüz yılda kadınlara en 
çok verilen, ve onların en çok ho
şuna giden hediye ne idi?. 

Çok sade şeyler: Tüccarlar ta· 
rafından şarktan getirilen kıy • 

metli kumaşlardan yapılmış rob

lar ... Misk ve anberden mamul gü
zel kokular, pomadlar, ilah ... 

Gözlere çekilen şark sürmesi, 
garbın güzel kadınlarının arayıp 
da bulamadıkları kıymetli bir • 
şeydi. En kibar bir kadına veri

len küçük bir tulum sürme, bin
lerce lira değerinde pırlanta bir 
yüzükten daha makbule geçiyordu. 

zum göstermişti. 
Hastanın yakın akrabalarından 

birisi, doktoru bir kenara çekti ve 
sordu: 

- Doktor, doğru söyleyiniz. 
Aastanın kurtulması ümidi var 
mı? .•• 

- Kurtulmak mı? .. . İmkan yok 
buna ... 

- O halde ameliyat yapmakta, 
zahmet çektirmekte mana ne? ... 

- Hastaya öleceği söylenir mi 
hiç? Böyle ufak tefek ameliyat -
!arla ümid verilir. 

* Doktor A ... kısa cümlelerle ifa-
dei meram etmekle maruftu. Mu
ayeneye gelen hastaların uzun u
zun derdlerini anlatmalarından 

hiç hoşlanmazdı. 
Onun bu huyunu bilen hasta -

!arından biri, kocaman bir köpe
ğin kolunda açlığı vahim bir ya
rayı tedavi ettirmek ıçin muaye
nehanesine gitti. Sargıyı açtı, ya
rayı gösterdi. 

- Kesik mr .. 
- Isınk ... 
- Kedi mi? .. 
- Köpek ... 
- Bugün mü! .•• 
- Dün ... 
- Acıyor mu? ... 
- Hayır ... 
- Doktor, kadının verdiği bu 

kısa cevahlardan çok memnun ol
muş; yarayı pansıman yapmış ve 
bizzat sarmış. 

HAREKET: 

Bayan - 8 i 50 geçe trenine 
yetişebilecek vaktimi.: var mı!. 

Bay - Trenin 50 dııkika evvel 
hareket ettiğine göre 24 saat vak
timiz var demektir. 

V i k t o r H ü g o, Bu Hu su s d a N e O i y o r ? 
1813 de General Hügo, İspanya

dan ric'at emrini alınca Burgos 
kalesini berh ıva edip yola çıktı. 
Akşam üzeri küçük bir köye vasıl 
oldu. Köyün ı:ütün evl~ri düşman 
güllelerile ha,·ab olmuştu. Yalnız 
duvarlardan bazıları kalmıştı. 

O tarihde ,efere gıden general
ler, zabitler .tilelerini, çocuklarını 
da beraber götürürlerJi. Gündüz
leri harbederler. Geceleri harbe
derler. Geceleri de çoluk ve ço • 
cuklarile bir arada vakit geçirir
lerdi. Bu sebdfe ord~ ile beraber 
birçok kadın Ye çocuk bulunurdu. 

O gece, 11 yaşındaki oğlu Vik
tor Hügo ile küçük kardeşleri, ha· 
rabeler arasında saklambaç oynu
yorlardı. HUgo, duvarlardan biri
nin üzerine çıkıp saklanmak iste
di. Nasılsa ayağı kaydı. Yere düş
tü ve mahzene yuvar landı. Başı 
taşa çarptı, müthiş b;,. yara açıl· 
dı. Bu yaranın izi bir türlü kay
bolmadı. 

1813! ... Büyük şairin hurafata 
ehemmiyet vermesine, bu rakam 
mı, yoksa kafasındaki yara mı se
beb oldu? Dokuz sene sonra bu 

doya gitmek üzere yola çıkmış ve 
defterine şunları kaydetmiştir: 

cParisten saat 13 ü 10 geçe hareke 
ettik. İki saat tevakkt;f ettik, ye
meklerımizi yedik. Agır ve zah -
metli bir yolculuk ... 

14 şubat. Bordoya vardık. Bir 
yer arıyoruz. Otelden otele girip 
çıkıyoruz. Boş bir oda yok. Niha
yet belediye dairesine gidip bize 
bir yer bulmdlarını rica ettim. 
Sen Mor sokağında 13 numarada 
boş bir apartıman bulunduğunu 
söylediler. Derhal gittik. Şarl, ay 
da 600 franga apartımanı kiraladı 
ve rusfıru da ı;eşin verdi. 

Alis, dikkat nazarı.mı çekti, 
§U sözü söyledl 

- 13 rakamı peşimizi takib e
diyor! .. 

Her gece, n~sıl oluyordu bilmen. 
sofrada 13 kişi oturuyorduk. Pa
risten 13 şubatta ayrılmıştık. Va
gonda 13 yolcu idik. 13 numaralı 
evde oturuyorduk ... • 

Bir ay sonra Viktor Hügo şu 
satırları iUive ediyor: 

rakamla feci bir surette karşılaştı. Yukanda: Viktor Hügonu1' gençliği, 

cl3 mart. Bu gece uyuyama -
dım. Birçok karışık rüy&lar g'.r -
düm. Mütemadiyen bu 13 roka -
rnıru düşünüyordum. 11 martı~ 
evi terkedeceğimiz hatırıma gel
di. Saat 6 buçukta kahvaltı için 
büyük salona indim. Az sonra ka 
rım da geldi. Şarl meydanda yok 
tu. Odasına çıktık. Şar 1 kalb sek 
lesinden ölmüştü .... 

12 ilkteşrin 1822 d~ 1 +8+2=13 aşağıda: 'Viktor Hügo torunlarile 
Viktor Hügo Adel Fuşer'le ev - beTUber 
lendi. Şairin kardeşi Ojen, düğün 
münasebetile verilen 7.iyafette bir
denbire abuk sabuk sözler söyle
meğe başladı. Sofradan kaldırıp 
evine götürdüler. 

Ojen, bütün lambalan yaktı, 
mobilyeleri, perdeleri kestl Tımar
haneye koymak mecburiyetinde 

kaldılar. On beş sene sonra öldü. 
.Sefiller. muharririni mateme 

sokan hadiselerden b;rı de oğlu 
Fransuva Hügonun ölümüdür. 
Fransuva, 26 Ciki ker(! 13) ilkka
nun 1873 de ölmüştü~. 

5 sonkAnun 1871 de, Paris mu
hasarası esnasında defterine şun
ları kaydetmiştir: 

cBugün, Föpantin'de idim. Bah
çede yemek yiyorduk. Yanıbaşı
mıza bir gülle düştü. Bereket ver
sin kimseye bir zararı olmadı. Sof
radakilerı saydım: 13 kişi! ... > 

13 şubatta Viktor Hügo, Bor -

Viktor Hügo, İspirtizmeye ve 
rulara da çok inanırdı. Menfada 
bulunduğu zaman ekseri geceler 
dostlarını toplar, lspirtizme tec -
rübeleri yapardı. Şair bundan 
bahsederken: 

cMasa başında idik. Kanm, ru~ 
!ara sorulacak suali sormak isti
yordu. Dedim ki: 

(Devamı 6 mcı sııbUPdc) 

Be aet Eden 
Kat i l ! .. 

A h, Bu İcki İbtilası ! 
Karımı, Eski Bez Paçavralarma Sarılmtl} Yatakta Sızım 

Görünce, Baldırı Çıplak Serseriler Aklıma Geldi 

ir koca için akşam, yorgun ı 

argın eve gelip sofranın ha
zır olmadığını, karısının 

zilzuroa sarhoş olup yaltığıru gör
mek kadar ağır birşey yoktur. 

Fakat, iş görmüyor, sarhoş olup 
sızıyor, diye öldürmek hakkı var 
mı? Şüphesiz hayır ... 

karu;ının iş görmedikten, yemek 
pişirmedikten başka kocasını kız 

dıracak kötü sözler söylemesi; ı 

kincisi de Kuason'un, karısını ö 
dürdükten sonra üzerine atılara 
hüngür hüngür ağlamasıdır. 

Tetefo=~ kız fhndl böyle yaşıyor 

İşte Emil Kuason adlı bir ma
kinistin geçen 24 nisanda başına 
gelen macera.M tiç kurşunla karı· 
sını öldürüyor, sonra dL .. 

Katil; elli beş yaşlannda, işir 

den gücünden, evinden başka biı 
şey düşüruniyen bir adamdır. Ay 
lığını alınca getirip karısına verı 
yor ve kadın bu para ile yiyece 
alacak yerde içki içiyormuş. 

Talili Kız 
T e1efoncu Kız 1,100,000 
İngiliz Li rası Mirasa Kondu· 
K 

anadada Lorin isminde bir 
kız geçen sene bu vakitler 
telefonda çalışıyor ve aldı

ğı ücret de haftada 3 İngiliz lira· 
sını geçmiyormuş. Kız sonra ko

caya varmış. Fakat çok geçmeden 
kocası ölmüştür. Kocası şimali A· 
merika ahalisindendir. 
Sabık telefoncu bu sefer mah

kemeye · çağırılarak kocasından 

kalan mirası alacağı zaman adam
dan kalan mirasın hakikaten bü
yük bir servet tuttuğunu görmüş
tür. 

Lorinin vardığı genç adam iz
divaçlanrun on üçüncü günü bal

ayını geçirmek üzere ağustosta 

seyahat ederlerken denize düşe -

rek boğulmuştur. Fakat o zaman 
yeni evli bulunan adam vasiyet -

namesini daha evvelden yapmış 
olacak ki bu vasiyetname açıldığı 
zaman karısına 50,000 İngiliz li -

rası bıraktığı anlaşılmıştır. Fakat 
kadın bu paranın kendisine kMi 
gelmiyeceğini iddia etmiştir. Ne
ticede adamın bıraktığı servetin 
yarısı olan 1,100,000 İngiliz lira
sının genç kadına verilmesi ka -
rar altına alınmıştır. Bir hesaba 
göre genç kadın bu parayı işlet -
mek suretile her ay 91,666, her 
hafta 21.154. her gün de 3,022, her 
saat 125 ve her dakikada da 2 İn

giliz lirası ile 2 şilin irad temin 
edebılecekmış. 

Geçen hafta Parlste mahkeme 
huzuruna çıkarılan katil, iki ci
hetten mazur görülür. Birincisi: 

Mahkemede kadının ismi g(!\ 
tikçe zavallı adam içini çekiyor 

(Devamı 8 mcı aahlfede) 

Katil makinist ve avu katı mahkeme huzurumla 
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Frankistler Barselon 
Kapılarına Dayandı 

(Birinci sayfad11n devam) 

birde hummalı bir hava esmekte
dir. Seferberlik faaliyeti şehrin 
çehresini değiştirmiştir. Her yaşta 

veheı seviyede kadınlardan mü
rekkeb alaylar ellerinde, erkek -
ler i askere askere yazılrnağa da • 

vet eden levhalarla dün şehrin 
sokaklarından geçmişlerdir. Bu 
levhalarda şu ibareler yazılı idi: 
.Erkekler istihkamlara, erkekler 
cepheye, kadınlar fabrikalara.> 

Vatani havalar çalmakta olan ban
dolar, bu alayların önünde git • 
mekte idi. 

Kadınlarla dolu kamyonlar şeb· 
rin sokaklarından geçmekte ve 
erkekleri vazifeye davet etmek· 
tedir. Şehirdeki çocuklarla ihti
yarlar sür'atle başka bir yere nak
ledilmektedir. 
FRANSA BUÔDAY GÖNDERDİ 

Perpignan 21 (A.A.) - Cum
huriyetçi İspanyaya tahsis edilen 
ilk buğday treni, dün gelmiştir. 
İspanyol memurları 27 vagondan 
mürekkeb olan treni teslim al • 
mışlardır. Bu tren İspanyaya 45 
bin ton buğday göndermeğe karar 
veren Fransa hükürnetinin sev • 
kettiği ilk partidir. 

Belgraddaki Ecnebi Mahaf ilin 
Konuşmalara Dair Tahminleri 

(1 inci ıahüeden devam) [ 

unda Yugoslavyanın bitaraflığını 
muhafaza eylemesi teşkil etmek
tedir. 

BİTLER • MUSOLİNİ MtlLAKATI 

Roma 21 CA.A.) - Bir Alman 
gazetesi, llitler ile Musolini ara
sında bir mülakatın muhtemel ol

duğundan bahsetmesi üzerine sa
lahiyettar İtalyan mehafili bu hu
susta kat'i ademi maliıfunat beyan 

etmişler ve bu haberi pek muh • 
temel görme<liklerini i!iive eyle -
rn.işlerdir. 

1 

LEHLERLE ÇEKLER ARASINDA 
Varşova 21 (A.A.)- Ciezyn mın

takasında Çek milisleri 18 son ka
nunda Liznia civarında gümrük 
muhafaza teşkilatının bir devriye
sine taarruz ederek iki kişiyi ya
ralamışlardır. 

20 son kanunda Ligota - Gor
nada Çek milisleri ormanda bir 
eve bomba atarak içinde bulunan 
askerlerden biripi yaralamışlar

dır. 

Bu tedhiş hareketleri üzerine 
Polonya makamları muzır adde
dilen 500 Çeki hudud haricine 
sevketmişlerdir. 

Meyva Pahalılığı 
(1 inci BBhileden devam) \ 

rüştüğümüz l<abzimallar, meyva 
pahalılığını ezcümle §Öyle anla • 
tıyorlar: 

- Meyva pahalılığının birçok 
sebebleri vardır. Bunların bir kıs· 
mını, bir müddet evvel yine ga
zetenizde yazmıştınız. Bu sebeble
ri şöyle hulasa edip, sıralayabili-
riz: 

Halde hamal kadorsu vardır. 

Ve bunların maaşları 24 der lira
dır ki emeklerinin mukabili de -
ğıldir; bu yüzden malları dikkat
sizce çarpmak suretile eziyorlar. 
Gelen malın vaktind~ çıkarılıp 

satışa arzedilmesi için daha fazla 
hamala ihtiyaç varcLı. Fakat bu 
bahiste bunun üzerinde fazla dur
mağa değmez; daha mühim se -
bebler vardır.Bu sen~, meyva is
tihsali, geçen seneye nazaran ya
rıdan daha azdır. Bu azlık paha • 
!ılığı doğurmuştur. B'1ndan maa
da bu yıl, Almanyaya külliyetli 
miktarda elma, portakal, erik ku
rusu, ceviz, kestane ve saire ihraç 
edilmiştir. Dörtyol portakalını 

hemen kamilen Almanya çekiyor. 
Eğer Hataydan portakal gelmese 
daha fazla pahalılık olacağı mu -
bakkaldı. 

Bunlardan sonra en mühim ve 
meyva pahalılığının esasını teşkil 
eden nokta seyyar satıcıların or
tadan kaldırılmasıdır. Onların 

şehrin en kuytu köşelerine kadar 
sokulup, meyvay ıgöstererek. ba
ğırarak, imrendirerek satarlar ve 
mühim miktarda meyva satışını 

ve istihliikini temin ederlerdi. On· 
!arın ortadan kalkmasıle meyva
lar halde veyahud manav dükka· 
nında beklemekten çürü~r. Hiç 
olmzsa tazeliğini kaybediyor. E
ğer seyyar satıcılar olsaydı, şu, 

halin ortasında gördüğünüzz san
dık yığınlarını eritirlerdi. Çok sü

rüm yapılınca az kazanca kanaat 
edilir, bu itibarla seyyar satıcıya 
çok ihtiyaç vardır. 

Seyyar satıcının perakende sa
tış piyasasında oynadığı mühim 
rollerden biri ve en calibi dikkati 
de şudur: Masrafı olmıyan seyyar 
satıcı az bir karla mal satabilir ve 
kazancı kendini geçindirir, bu va
ziyet karşısında manav da istediği 
gibi yüksek fiat koyamaz; çünkü; 

karşısında seyyar sa .. ı<·ı gibi bir 
rakıbi vardır. Bugün, müstahsili,n 
müstehlikin ve kabzimalın istediği 
ayni şeydir: Seyyar rntıcı. 

SALAHİYETTARLAR 
NE DİYOR? 

Diğer taraftan yaptığımız tah -
lt.ikatagöre vaziyet şudur; 

Almanyaya pek fazla meyva 
ihraç edildiği ve bu yüzden paha
lılık olduğu doğru değildir. Kış 

mevsimine göre Halin hamal kad
rosu da kafidir. Pahölılığı başka 
cihetlerde aramak lazımdır. An
cak seyyar satıcının bu işte mü
him rolü olduğu muhakkaktır. 

Fazla satış ve istihlakm temini ve 
serbest rekabet suretile fialların 
yükseltilmesinin önücr. geçilmek 
için mutlak surette seyyar satıcı
ya ihtiyaç vardır. 

Ancak, meyva, eldenele geçer
ken de pahalıya malolmaktadır. 

Kabzımallar, müstahsille pera -
kentle satıcı arasında mutavasstt
lık vazifesini yaparken lüzumun
dan fazla yüzdelik almaktadır. 

Meyvalarda yüzde 10 dan yüzde 
20-25 kuruşa kadar komisyoncu
luk almaktadır. Her gün devret
tikleri malın mühim miktarı göz
önünde tutulurs;ı bunun çok fahiş 
olduğu tezahür eder. 

Bundan maada, manavların da, 
ne kadar kazanarak mal sattıkla
rı hakkında bir fikir verebılmek 
için günün piyasasına aıd bazı ra
kamlar zikretmeği lüzumlu gö -
dük. Buniardan en zıyade pahalı 
olduğu söylenen elma fiatlarını 

göstermekle iktifa edeceğiz. 
Halde dünkü toptan satış fiat

Jarı en aşağı ve en yüksek şöyle 
idi: 

Amasya elması: 12-38; Ferık: 8-
17; İnebolu: 11-18; Gümüşhane: 
11-15; Laz elması 7-8 kuruştur. 

Burada görülüyor ki en fazla 
fiath olan 38 kuruşluk Amasya el
masıdır ki bunu bir lüks 9larak 
kabul eder ve bu cins elmanın ma
navların yüzde doksanında bulun
mıyacağına kat'iyetle emin olur
sak elma fiatları 7 kuruşla 18 ku
ruş arasında tehalüf eder. İşte bir 
çok marıavların 40-45 kuruşa sat
tıkları elmanın bu 18 kuruşluk 
cinsten başka birşey olmadığı ko
layca anlaşılmış bulunuyor. 
Şu halde kabzımal yüzde 20-25, 

manav kiloda 20-25 kuruş kaza -
nırsa elbette ki meyva pahalı o
lacaktır. 

Bu i§in, şu veya bu şekilde u
zaktan konuşulmağa tahammülü 
yoktur. İyi meyva tabiidir ki fiatça 
da biraz farklı olacaktır, fakat u
mumi pahalılığın derhal önüne 
geçmek lazımdır. 

YENİ BİR NİZAMNAME 
Öğrendiğimize göre hal müdür

lüğü, meyva iıJlerini esaslı bir şe
kilıle ıslah etmek, faaliyete inti -
zam ve sür'at vermek, müstahsil 
ve mutavassıt arasında daha zi
yade nazım bir rol oynamak iç'" 

Müstakbel Harb 
( 4 üncü ıahifeden devanı) 

zere İtalyadan birçok nüfus gön
deriliyor. 

Bu suretle 938 sonbaharında İ· 
talyadan Lfüiye gönderılen nüfu
sun miktarı 20,000 kişidir. Bir ta
raftan İtalyan kıtaatı Libiden çe
kilirken diğer taraftan orada is
kan edilmek üzere nüfus yollan
ması nazan dikkati celbediyor. 

Bundan başka yeniden birçok 
köyler yaparak bu sene zarfında 
daha 20,000 kişi götürülerek ora
lara yerleştirilmek isteniyor. Yer
li halkın bu yüzden müşkül bir 
vaziyete girdiği anlaşılıyor. 

Fakat oraya yerleştirilecek İtal
yan nüfusu bundan ibaret değil
dir. Çünkü İtalyanların p_roğra -
mına göre 939 senesi sonunda Li
bideki nüfusun miktarı 160,000 
kişi olacaktır. Hem de yapılan 

programa göre bu bir başlangıç
tan ibarettir. Avrupadan daha pek 
çok nüfus nakledilerek Afrikaya 
yerleştirilecektir. Çünkü maksad 
oraya 1,000,000 dan fazla İtalyan 
yerleştirmekmiş . 
Eğer bu yapılabilirse Libi bun

dan sonra İtalyanın şimali Afri
kadaki ihtiyat kuvvetleri için bü
yük bir depo olacaktır. Çünkü bu 
muhacir kafileleri içindeki erkek
ler icabında hemen askere alına
bilecek yaşta ve askerlik edecek 
kabiliyettedir. Bu suretle İngiliz
İtalyan anlaşmasının Libideki İtal
yan kıtaatımn geri çekilmesi için 
olan esası bozulmamı~ oluyor. 

Askerler geri çekiliyor, fakat 
yerine nüfus arttırılmak suretile 
icabında askere alınabilecek mu
hacirler getiriliyor. 

Libide İtalyanların yerleşmesi 

Maaş 
(Birinci sayfadan devam) 

kanun ücretleri ile şubat aylıkları 
ayın 27 sinden itibaren ödenmeğe 
başlanacaktır. 

Bu layihanın esbabı mucibesin
de şöyle denilmektedir: 

.Bayram ikincikanunun 31 inci 
salı gününe rasladığmdan bu dört 
günlük tatihn sqnu 3 şubat cu -
maya tesadüf etmektedir. 2466 
numaralı kanuna göre cumartesi 
günü de tatil yapılacaktır. Bay • 
ram olması hasebile memur ve 
müstahdemlerin tomin olunacak 
ihtiyaçları gözönünde tutularak 
bunların maaş ve ücretlerinin ikin
cikanunun yirmi yedisinden iti -
baren ödenmesi muvafık görül • 
müştür .. 

Fındıklıdaki 
Binaya Kıymet 

F ındıklıdaki Satiye binası 

işini tetkik eden komis • 
yon dünkü sayımızda ha -

ber verdığimiz veçhile dün ak -
şam son toplantısını yapmış, ra
porunu hazırlamıştır. 

Bugün Denizbanka verilen bu 
raporla komisyon Satiyeye aid es
ki daimi sergi binasının hakiki kıy
metini tesbit etmiş bulunmakta
dır. 

Komisyon binaya kıymet koy -
mak için üç gün gayet esaslı tet
kikler yapmış ve binanın gerek 
inşa bedelini, gerek semtine göre 
haiz olması lazım gelen kıymeti 
tetkik etmiştir. 

Haber aldığımıza göre komis -
yon vergi kaydına mukayyed o
lan gayri safi iradın on mislinin 
hakiki kıymeti teşkil edeceğine 

karar vermiştir. Binanın gayri 
safi iradı 10,680 lira olarak tesbit 
edilmiştir. Bunun on misli 106 bin 
küsur lira tutmaktadır. 

yeni bir nizamname hazırlamak
tadır. Bu nizamname yakında ık
mal e<lilerek vilayete verilecektır. 

Netice itibarile istediğimiz şu
dur: 

Meyva eldenele geçerken ve ;s. 
tihlak için satışa arzedilirken, ou 
muamele muayyen ve munsif bir 
kazançla yapılmalıdır. Ne müs -
tahsil zarar görmeli, ne de müs
tehlik. Alınacak tedbirler ne ve 
nelerse bir an evvel kararlaştıra
rak faaliyet sahasına konulmalı 

ve iş, bir takım ferdlerin indi ar
zularına ve mütalealarına göre 
değil, bir memleket işi olarak hal 
edilmelidlı 

ilerisi için Mısırlıları düşündürü
yor. 
Habeşistan meselesi çıktı çıka

lı Mısırın vaziyeti nazikleşti. Bu
gün Libiden Süşeyş kanalına, Sı.ı
dana, Nilin meınbalarına kadar 
türlü emller besleniyor. Mısır ken
dini müdafaa için hazırlanıyor ve 
hazır !anacak. Bu itibarla milli mü
dafaa için çok para tahsis edecek. 
Geçenlerde Mısır Maliye Nazırı 

Doktor Ahmed Mahirin bu me • 
seleye temas etmek üzere Kahi • 
redeki matbuat mümessillerine 
söy le<liği şu sözler mühimdir: 

c- Harbiye Nazırı benden aza
mi olanı istemekle vazifesini ya
pıyor. Ben de ona ancak yapabi
leceğim kadarını vermekle vazi
femi yapmış oluyorum. Memle • 
kete kuvvetinden ziyade teklifler 
yükltemem. Yeni konan vergiler 
mübalağa edilmemeli. Bunlar pi· 
yasada hiçbir tehlike uyandırmı
yacaktır. 

Beş senelik bir milli müdafaa 
proğramı hazırlanmıştır. Karada, 
havada lazım olan kuV".etin te · 
mini için 20,000,000 İngiliz lirası 
tahsis edilmiştir. Bu suretle Mısır 
ordusu 50,000 kişiye çıkarılacak

tır. 

Memlekete ilave olarak yük • 
!etilen masraf senede 4,000,000 
İngillz lirası tutacaktır. Bütçemi
zin bugünkü haline göre ise dev
letin masrafları bu suretle arttı

rılmış oluyor. 
Mısırda çalışan, iş sahibi Alman

larla İtalyanlar pek çoktur. 
Binaenaleyh nereden bakılsa 

Mısırın vaziyeti gitgide müşkül 
bir takım şerait altına girdiği gö
rülüyor. 

Yeni Bir 
Esrar Tekkesi 
Emniyet müdürlüğü ikinci şu

be kaçakçılık kısmı aün Beya -
zıdda bir esrar tekke'i meydana 
çıkarmış bu tekkeyi işleten karı 
koca ile buraya devam eden es
rarketleri yakalıyarak adliyeye 
teslim etmiştir. 
Beyazıdda oturan Osman oğlu 

Mehmed ve karısı İffetin evlerine 
esrarkeşleri toplıyarak esrar içir
diklerini haber alan alakadar me
murlar burada cürmüş meşhud 

tesbit etmek için lazı.r. gelen ted
birleri almışlardır. 

Dün bunların oturdukları evi 
tarassut altına alan memurlar bir 

kaç esrarkeşin içeri girdiklerini 
görünce iıni olarak eve girmişler 
ve Mehmed, karısı İff<:t ile Ekrem, 
Mehmed ve Halid adındaki esrar

keşleri nargile ile esrar içerler • 
ken suç üstünde yakalamışlardır. 

Evde yapılan arama neticesinde 

tam teferrüath esrar çekmeğe 
mahsus nargile ile 18 parça esrar 
bulunmuştur. Bundan başka Mch

medin üzerinde 50 parça ve Ha -
!idin üzerinde bir miktar esrar 
bulunmuştw·. Memurlar burada 

arama yapmaktalarken esrar iç
meğegelen Ahmed ve Arif ismin
de iki esrarkeşi de yakalamışlar
rur. 

* Minareci Ömer namile maruf 
bir sabıkalı dün Küçükpazar çar
şısında şüpheli bir vaziyette do

laşırken yakalanarak karakola gö
türülmüştür . Karakolda Ömerin 
üzeri arandığı vakit cebinde bir 

Milletler Cemiyeti 
Konseyinin içtimaı 

(2 inci sayfadan devam) 
lar komisyonunun bu defa kon • 
seye vereceği rapor yalnız Suri • 
yenin vaziyetine inhisar edecek • 
tir. Filhakika bu, alaka ile beklen
mektedir. Çünkü bilindiği gibi, 
Fransa, 1936 itilafını tasdik etmi
ye yanaşmıyor. Fransanın Suri -
yeye karşı takib ett~~i siyasetteki 
bu değişikliği ilham eden sebeb
ler o.caba nasıl izah edilecek? 

Ruznamede bir de Dançig me
selesi vardır ı<i, bir zamanlar Mil
letler Cemiyetinin demirbaş işle
rinden biri olan bu mesele, Ce • 
nevrenin salahiyetinden büsbütün 
çıkarılmış bulunuyor. Dançig me
selesile alakadar olan üç taraf 
vardır: Almanya, P.ıılonya ve Dan
çigliler. Bunların hiç biri, Millet
ler Cemiyetinin bu işe karışma • 
sını istemiyor. Binaenaleyh Mil -
Jetle.- Cemiyetinin a!iikası bük • 
men değılse de filen likide edil • 
miştir. Fakat şimdi bu işle alaka
dar dördüncü bir taraf peyda ol
muştur: Yahudiler. Dançig hüku
meti tarafından Almanyanın teş
viki ve Polonyanın da tasvibile 
alınan tedbirleri Yahııdiler Mil • 
Jetler Cemiyetine protesto etmiş
lerdir. Filhakika Dançig kanunu 
esasisi, bütün ırklara müsavat te
min ediyor. Ve Milletler Cemiye
ti de kanunu esasinin tatbikini 
garanti ettiğinden bu işe karışa • 
uı .. r. Fakat İspanya ve Çin mese
leJerinde olduğu gibi, bu mesele
de c;e aczi karışmasına manidir. 

Sözün kısası, bir zan1anlar1 en
ternasyonal münasebetlerin na -
zımı olan Milletler Cemiyeti, artık 
politikada en ufak bil' rol bile 
oynamamaktadır. Cenevre, ame
li biı netice ~ıkacak olan politika 
faaliyetine sahne olmaktan ziya
de, İspanyollar, Çinliıd gibi mağ
dur milletler için bir şikayet kür
süsü olmuştur. 

Beraat Eden 
(5 inci salıifeden devum) 

Mahkeme, Umumi Harbde gös • 
terdiği hizmeti, evine merbutiyeti 
dikkat nazarına alıyor. 

Reis.- Karınızın bu haline se
beb kıskançlık imiş. Sizin, hemşi
resi ile münasebette bulunduğu
nuzdan şüpheleniyormuş. 

Maznun.- Evet, faka·t bunun 
aslı yoktu. 

Reis.- Her zaman size küfür 
ediyordu, değil mi?. 

Maznun.- Evet, evvelce içmez
di. Çok iyi bir kadındı. Umumi 
harbden sonra kendini içkiye vur
du. Ahlakı, tabiatı değişti. O ge
ce bitkin bir halde eve geldim. Ka
rım, eski bez parçalarına sarıl

mış, yatağın üzerinde sızmıştı. 

Onu bu halde görünce köprü alt
larında yatan serseriler gözümün 
önüne geldi. Buna bir nihayet ve
reyim dedim. 

Reis.- Ve öldürdünüz!. 
Maznun.- Evet. 
Sözünü ikmal edemedi. Hıçkı

rarak sandalyasının üzerine düş
tü. Yirmi yedi sene beraber ya -
şadığı karısının ölümüne ağlı • 
yordu. 

• jüri heyeti, pek uzun süren bir 
müzakereden sonra katil maki -
nistin beraetine karar vermiştir. 

--O---

köylü sigarası içinde bir miktar Başvekı"} 
eroin bulunmuştur. 

Memmurlar bu eroini muayene ş h • • d 
için masanın üzerinde bir kağıd e rımız e 
içine dökmüşlerdir. (1 inci sahifeden devam) 

Ömer bu Sll'adarda acele palto- kez komutanı, Emniyet direktörü 
sunu çıkarmış ve memurlara hi- ile mali müesseseler müdürleri 
taben:, · ve birçok zevat ve kalabalık bir 

- Bu eroini benim cebime siz halk kütlesi tarafından hararetle 
koydunuz!... karşılanmış, ve alkışlanmıştır. 

Dedikten sonra hiddetle palto- Kendileri vapurla İstanbula 
sile masanın üzerine vurarak ka- geçmiıJtir. İş Bankası umum mü-
ğıd içindeki eroinleri uçurmuş • dürü Muammer Eriş kendisine 
tur. refakat etmektedir. 

Ömer bundan sonra söylenip Başvekilimiz yarın akşam An-

durmuş ve cpolise suç isnadt> cür- 1-k-ar_a..;y,.a_d_ö_n_e...,c,.e,.k,.tir,,.... ---=----
mile dördüncü asliye ceza mah- Ampul Hırsızlığı 
kemesine verilerek 35 gün hapis Geçen günkü nüshamızda bir 

ve 35 lira da para cezasına mah- müessesede ampul hırsızlığı ya-
kiım olunmuştur. Kendisi; ayrıca pan Eminin yerine b'r yanlışlık 

uyuşturucu madde taşımak cür - neticesi Halil oğlu Ali diye ya -
mile de 5 inci ceza mahkemesin- zıtmış olduğundan keyfiyeti tav-
de muhakeme olunacaktır. zib ~yleriz. 

13 Rakkamı, Hurafat Ve 
Zekilerle Safdiller 

(5 inci sahifeden devam) 

- Bakalım suallerime doğru ce
vab verecek mi? 

Masa hareket ederek, evet, dedi. 
- Peki öyle ise ... 1~te sualim: 

İnsanların dünyada vazifesi ne
dir? ... 

Masa cevab vermek üzere kı -
mıldanru ve sırasile durarak şu 
harfleri gösterdi: E. İ. O. R. A ve 
bu suretle bir kelime vücude gel
di: Edeiora ... 

- Fakat bu, fransızca veya l~
tince bir kelime değildi. 

- Birkaç !atin kelimesinden mi 
mürekkebdi? 

Ve bu kelime şu suretle ayrılı • 
yordu: 

Eminönü 
Meydanı 

E 
minönü meydanının sür'at
le tanzim edilmesi işine bil
hassa ehemmiyet verilmek

tedir. Birinci plana dahil bina • 
!arın sür'atle yıktırılması ve bu 
işin bir ayda ikmal e<lilmesi için 
tertibat alınmıştır. Diğer taraftan 
yıkılan binaların enkaz ve moloz
larının da hemen kaldırılmaları 

kararlaştırılmıştır. 

Bilhassa Yenicami kemerinin ö
nünün temizlenmesi ve camiin 
Mısırçarşısı cihetine giden yolun 
sür'atle yaptırılmasına başlan • 
mıştır. Bu yol bitince nakil vası
taları buradan geçecek ve yaya 
halk yalnız kemerin altındaki yol
dan işliyecektir. 

Belediye fen heyeti müdürü ile 
harita ve yollar müdürü bu sabah 
Eminönü meydanında bu cihet • 
]eri tetkik etmiıJler ve yeni emir
ler vermiıJlerdir. 

Kemerin yanındaki enkazın te
mizlenmesi işi iki günde ikmal e
dilecektir. 

V E F T 
Şehrimizin maruf tüccar usta

larından Taksim ve Nuruoomani
yedeki Bronz Mağazası sahible -
rinden Yervant Keçiyan ka1b sek
tesinden vefat etmiştir. Cenazesi 
22 kanunusani yarınki Pazar gü
nü saat 14 de Kumkapı Patrikha
ne kilisesınden kaldırılacak.tır. Bu 
acı haberi dostlarına ve müşteri
lerine teessürle ihbar eyleriz. 

Zevcesi 

Ede İ Ora, yani: c Ye, yürü. 

det et!. .. • 
Bu kelimeler Viktor q· 

oturduğu evin kapısınıı.. )leci 
deki mermer levhadı yazılıdt 

Viktor Hügo gibi yükscek 
kili bir adamın hırafata, ruhi 
inanmasına hayret edenler bu 
nur. Bunlara büyük şair biz 
cevab vermiştir: 

cSadediller her şeye çabuc 
inanırlar, yüksek zeki sahibi 
de her şeyi inkar ederler. y-· 
sek zekfırlar, esrar, meçhulat 
namalürn şeylere kar~ı ciddiye 
!erini muhafaza ederler. Hem 
evet, diye tasdik etmezler, ha 
da demezler ... Tetkik ederler, 
rarını anlamıya çalışırlar ... > 

Bir Bahkçı 
Kayığı Battı 

iki Ötü, bir Kayı 
Var 

Motörün Kazanı 

Patladı 
Bugün saat 13 raddelerinde 

manımızrla brr facia olmuş, Yu 
nan bandıralı bır balıkçı gem· 
kazanı pa.tlryarak batmış, tayfa 
!ardan biri kaybolm u.ş, üçü de 
ğır surette yaralanmışlardır. f 
cia şöyle olmuş',ur: 

Birkaç gun evvel balık allila 
ıçın Yunanlıstandan limanımıı 

gelen ve Sirk~i rıhtımına bağ 
!anan Manol kaptanın idaresin 
deki 29 tonluk (Deli Yorgi) ismi 
deki balıkçı geıIDsınin kıızan da 
iresi temizlenirken ani olarak k 
zam infilak etmiş ve vapur i 
daklka zarfında batmıştır. 

İnfil§.k esnasında vapurda b~ 
Junan 7 tayfadan üçü mubteli 
yerlerinden tehlikeli surett va 
ralanmışlardır. BiY tayfa da kaY 
bolmuştur. Bu tayfanın infilak . 
nasında kazaya kuııban mı gittiğ 
yoksa o sırada gemiden çıkmış ııı 
bulunduğu şu dakikaya kadar t 
bit edilemem.iştir. 

Kazanın neden patladığı benil 
anlaşılamamıştır. Zabıta ve Hına 
idaresi tahkikata başlamlştır. 

Sultanahmet Birinci Sulh Hıı 
kuk Hakimliğinden: ve Bronz Mağazası sahiblerinden 
Davacı Sümerbank Yerli maJIJ 

Sultanahmet Beşinci Sulh Hukuk Pazarları Müdürlüğü vekilı Avıl 
Hakimliğinden: kat Sabri Erse• wafından müdd 

İstanbul Yenipostahane arkasın- aaleyh Nazmiye ve Sırkeci'de i> 
da İmar hanındaki 9 numaralı ya- kan Müdürlüğünde istatistik me 
zıhanede inşaat müteahhitliği yap- moru Kemal ve Fatihte 11 inci o 
makta iken ölen ve terekesine malı kul öğretmeni olup Aksarayda B 
kememizce elkonmuş olan Ahmet hor caddesinde Tayyareci Orh' 
Burhanettin Tamçiden alacaklı ve sokak 23 sayıda mukim N azike a 
vereceli olanların işbu ilan tarihin- . Jeyhlerine; mahkememizin 9J9/I~ 
den itibaren bir ay zarfında Divan-ı sayılı dosyasile açılan 20 lira ala 
yolundaki mahkememize müracaat- cak davasından dolayı Kemal ,. 
!arı lüzumu ilan olunur. (938/141) 1 Nazikeyc ilanen yapılan tebJ;gat 

- --- ~ 
Sultanahmet Beşinci Sulh Hukuk rağmen mahkemeye gelmcdikJer

0 Hakimliğinden: den gıyaplarında iaa kılınan d 

İstanbul Nuruosmaniyede Nu • ruşmada: ,·e 
ruosmaniye hanının 7 numaralı 0 • Müddeaaleyh!erden Kemal 

1 
dasında sakin iken 17 /1/937 tari • Nazlkeye müddei vekilinin taJeb. 
hinde ölen Selfıhattin mirasçıları- vcçhile ibraz olunan senetteki elı 
nın işbu iliın tarihindrn itibaren 3 vukuf marifetiyle istiktabının ıcrs 
ay ve alacaklı ve vereceklilerinin sına ve tayin olunan günde mab1'C, 
ise 1 ay içinde Divanyolundaki meye gelmedikleri takdirde istı1' P' 

mahkememize müracaatları lüzu • tabdan kaçınmış addo1unacaklaf1 
mu ilan olunur. (937 /7) dan bahisle muameleli gıyap kar~ 

rının 20 gün müddetle ilanen teb 
Fatih Sulh Birinci Hukuk Mah • liğine ve muhakemenin de 22/2/9~ 

kemcsinden: tarihine rastlıyan Çarşamba gilP~ 
İstanbul Vakıflar Başmüdürlü • saat 10 da icrasına mahkemece ka.· 

ğÜnün Mehmet ve Galip ve Nevzat rar verilmiş olduğundı.11 iliın tıı.1'1' 
aleyhlerine açtıgı" alacak davasının · · t · r·• hinden itibaren 5 gün içınde ı ı ıv 
cereyan eden muhake::nesinde ika- ""P etmedikleri ve tayin olunan " 
metgahı meçhul Me~medin; muha- ve saatte mahkemede hazır bultL~' 
kemenin muayyen bulunduğu 18/1 madıkları takdirde muhakemeJet1' 

/939 saat l~ .da mah~-~mede hazır 
1 
nin gıyaplarında icra kılınacaf, 

bulunması ~an edıldigı halde gel • muameleli gıyap kararı yerine o 
memış oldugundan gıyaben muhake-ı k .. .,, 1 c1•1o3> . . ma uzere ıw no unur. 'T 

me ıcrasına ve muhakemenın 17/2 - --- ---- - -----
/9.39 S~at 10 a talikine v~ ~n beş Sultanahmet Beşinci Sulh J1ıtki'~ 
gun ırıuddetle ilanen teblığıne ka • Hakimliğinden: 
rar verilmiş olduğundan bermucibi 41 
karar yevm ve saatı mezkurde gel- Kumkapı Arap zade sokağı ~ 
mediği ve taraf, ~ lan bir vekil gön- numaralı dükktında ticaret yapf'1

8 

dermediği ve müddeti kanuniyesi ta iken 6/5/938 de ölen Poli'"°~ 
zarfında itiraz etmedıği takdirde mirasçılarının işbu ilan tari"ıind~. 
davanın hakkında gıyaben hüküm itibaren 3 ve alacaklısı ile "'"rece 

verileceği tebliğ makamına kaim ol !isinin de 1 ay içinde Divanyoııı; 
mak !ızere llAn olunur. 939/76 j daki mahkememize muracaatl 
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1 Nuınaralı Halk Filosu 
Biiyilk DarlMle Osmıuıh - .... deılls kuvvellerl an

ımda Karadenkde 7aPf)an çarpı$malJ.n ve •lmdl)'e 

kada.r ;vazalmamq deniz mnbarebelertain notJan. 

Her hakin mahfmdur. 

Eserin hazırlanmasına not ve vesaik vermek suretlle ' 
dun edenler: ~ Tevfik, Şükrü Pala, Remzi 

cı, Cevad Toydemir, Şilre Utibi Binbaşı İhsan. 
~~~~~~~~~~~---

: FDBmBeır~VoDdozDar ·= 
LiLYAN HARVEY 

Ş Tkerri.kaCNumarasıh= 11 
• d k.vazN~n, Rahmik. YAG.ızl w Artistliğe Veda. Ederek Ciftci Oldu 

ar ep esın e ı o san ıgı . . ....-- ' ' 
Telifi için Yeni Şı~dı 

Vahşi 
Liva 
Filmi 

Kuvvetler Sevkedilecekti.. Ey eg1~nNe " meı e 
Fakat Bunun Muhafazasız Uç Gemi İle 

Y apıl~cağını Ruslar Düşiine"ıemişlerdi 
b liarbin bidayet.indenıberi İ~tan- 1 

~~~~~e~:!n~!ia:;~y~~i: ~a: 1 
~~k~~ saati saatine Sivastopola 
İldlliyor; Yavuz İstinyeye gelin

ce Rus filosuna I?M!nsub destro
Yerler Osmanlı sahillef'ine saldı -
rıyor!ar, Kolçak Karadenlıe ce

~el~na çıkı)"Or, Yavuz demir alır
b~n Yine gizli telsizin uçurduğu 
ll' h~berle Rus Amirali ve dest
~erler Sivasropola kaçıyorlel' -
dı {!). 

Soşon buna fen~ halde içerliyor, 
~ek karargiihı umumiye, gerek
a~ Bahriye Nezaretine Büyükdere 
cıvarında bulunan bir telsizin düş
ll'ıanJa münasebete giriştiğini, do
ııaıunanın harekatını Rus donan
ll'ıasına haber verdiğini iddia edi
~?r, Japtlan araştırmalar miisbet 
'rll'_ neticeye varmı)"OrdlL Nihayet 

llrk transporlarının Karadenize 
riıltna!arından birkaç ııün evvel 

1. ~lllidabacı muhribi Ereğlide tah
ısıye merkezinde bir telsiz bul

~~· bunun harlbder evvel tahli
s Ye Illet>k-•-- g t' ild;ı.· 'dd" di . ~.....,,., e ır ,.,ı ı ıa e-
&iı ~. Harbiye Nezaretince tel
~! cıhazı müsadere edilerek me
t.i e kapanmıştı. Soşon, bu telsi
~ lllalömat verdiğini saruycr, ar
<;a. 

0 bertaraf edildiği cihetle Kol
~ Osmanlı donanması halı: -
ııı tnah'.lmat alamıvacağını u
k UYol'du. Halbuki Büyükderede
ç~ telsiz daha gemiler boğazdan 
§Öy arken Sivastopolu bulmuş 

le bir şifre tebliğ etmiş~· 
s· 

•vastopolda Rus don.ann• '" 
i . kumandanlığına 

,, ""•nı.uı: 
<>ug .. 
I>. lUı saat 6 sonrada bir kısım 

•Yade ku ti il b" b "e k" vve c ır ataryo top 

kruvazöründe topladı. Onlarla bu 
işi münakaşa etti. Bütün reyler 
telsizin verdiği malumatın sıhha
tinde toplanıyor; hemen yola çı

kılması, Türk transporlarının av
lanması noktasında temerküz e
diyordu. 

Kolçak denize açılmayı kabul 
etti. Fakat, bütün donanmasını pe
şine takıp çıkacak yerde yalnız 
başına hareket etmeği kararlaş -
tınlı. Emir verdi. Kagol kruvazö
rünü hazırlattı. Amiral forsunu 
bu gemiye çektirdi. Kumanda 
mevkiine de kendisi geçerek Si
vastopoldan yola çıktı. 

San Etem kaptanın öncülük et
tiği Bahriahmer, Bezmifileın ve 
Mithatpaşa vapurlarından mü -
rekkeb kafile kanal hattı üzerinde 
ilerliyor, Sarıkamış cephesinde 

HiKAYE: 

çarpışan üçüncü orduya yeni kuv
vetle muhtaç olduğu malzemeyi 
yetiştiruneğe koşuyordu. 

Bahriahmer süvarisinin ağzını 

bıçaklar açmıyordu. Zavallı Et -
hem kaptan yaradana sığınıp da, 
Karadeniz boğanndan çıktığı da
kikadanberi Rus donanmasının 

eline düşmek korkusile tiril tiril 
titriyor, birer zenberek gibi ger
gin sinirleri bir türlü yatışmıyor
du. Ambarda ve güvertede tehli
kenin farkında olmıyan Mehrr,et
cikler köy şaTkıları söyledikçe 
Ebhem kaptanın teessürü büsb 
tün artıyor, yaşaran gözlerin; bu 
tunç yüzlü kahramanların bulun
duğu noktalardan uzaklaştırıyor; 
enginde görünecek siyah duman 
sütunlarını gözlüyordu. 

(Devamı var) 

KORKU 
( 4 iincii sahifeden deva'!". 1 

olsan bayılırsın.. Hiç dayanamaz
sın .. Sen ne yapıyorsun? .. Anka
rada ne var, ne yok .. Bundan son
ra, sana sık sık mektulı yollarım .. 
Gözlerinden öperim Perihan .. 

Serab 
Parilıan, 

Sana, sık sık mektub yazaca -
ğunı vadetmiştim. İşte bugün İs
tanbuldan ikinci mektubumu yol
luyorurrı.. Sorma Perıhan.. Ba -
şıma neler geldi.. Sen, benim va
ziyetimi, ilk mektubumu alınca 

nasıl tahmin etmiştin~ .. Bunu me
rak ediyorum .. Bakalım, hadiseler, 
senin tahminin gibi çıktı mı? 

Gayriihtiyari bir k&hkaha ııt -
mıştım: 

- Nasıl kaçırırsınız?. 

- Dağa kaçırırım .. 
- Dağa mı kaldırırsınız? 

- Tabii .. Bir otomobile atenm 
sizi.. Son süratle yol verdiririm .. 
Şehirden uzaklaşınz.. Nihayet in 
cin olmıyan bir yerde yapayalnız, 
haşhaşa kalırız.. O vakit ne ye -
parsınız?. 

Kamıran bunları öyle tatlı an
latıyordu ki, Perihan, görmeli 
idin .. O anlatırken, bunları haki -
katen yaşar gibi oluyor, heyecan 
duyuyorum .. O, yüzümdeki heye
canı, merakı. zevki görüyordu ga
liba .. Elimi, avuçlarının içinde da 
ha çok sıkmağa başladı.. 

Ziraat Müsabakalarında 
Birinciliği Kazanabilmek 

K adın ve erkek yıldızlar, 
stüdyoda çalışmaktan yorıı
lurlar, boş zamanlarını din

lenmekle veya birşeyle meşgul 
olmakla geçirirler. 

Nı•ekim birkaç sene evvel, Di
to Pdri.ı bır kaç film çevirdi. U
zun bir se."ahate çıktı ve dün -
yayı dolaştı. 

Greta Garbo, boş zamanlarında 
saçının ~eklini değiştirmek, yeni 
bir moda çıkarmakla uğraşır. Şar
l:ı, lıcr altı ayda bir, yeni sevgilisi 
ile balayı gezmesine çıJrar. Ka -
terin Heplürn, köşkünün duvar 
lı:ağıdlarını değiştirir. Hulasa, yıl
ddarın hemen hepsinin bir me
rıln var. 

Liliyan Harvey de garib bir 
meraka düşmüş. Çiftlik ve çu

t uk sahibi olmak. Macaristanda 
büyük bir şato satın almış. Şimdi 
- resimlerde de göreceksiniz - çift
çilik yapıyor. 

Liliyan Harvey ş alonun penceresinde 

Şiır .-li, sevimli yıldız inekleri, 
tavşanlan, koyunlarile meşgul. 

Bunlann cinslerini ıslah etmiye 
çalışıyor. Hele güvercinlerine, pi
liçlerine pek çok dikkat ediyor. 
Sabahları erkenden kalkıyor, 

inekleri sağmak için köylü kızla
ra yardım ediyor, kendi yağını 
kendi yapıyor, yiyor. Sonra saat
lerce ziraat makineleri katalog -
!arını karıştırıyor, yeni yeni ma
kineler sipariş ediyor. Kümesleri, 
ahırları yenileştiriyor. Hayvan - , 
!ara, tıpkı bir çocuk gibi bakıyor. 

Liliyan, kendisine görüşen bir 
gazete muhabirine: 

- Sinemayı falan unuttum ar
tık. Şimdi düşüncem: İneklerim, 
danalanm, koyunları, atlarım, 

hindilerim ve tavuklarımdır. Baş-

Can 
Sıkıcı 
Bir İş 

Aynı Şeyi On Kere 
Söylemek Aynı Jesti 

On Defa Tekrar 
Etmek Çok Yorucu 

Bir Şey .. 

s inema hayatına atılan var
yete artistlerinden Jan Sur
za bir sinema mecmuası 

muharririne nasıl artist olduğu-

nu şöyle anlatrruştır: 

-Şimdiye kadar film çevirmeyi 

n.• la hatırımdan geçirmedirrı. Jan 

I\aylri de hıç tanımıyordum. Bir 

sene evvel beni görmüş. Bir var-
J·cte rövüsünde, sonra da kaba -

relerde... Yeni çevireceği •Papa
s_ım ,·enginlerin nezdinde• fil -

minde kendisine eş olmamı teklu 

< tti ve bunda çok ısrar etti: 

- · Kabarede nasıl çalıştığınızı 

biliyorurrı. Sinemaya çok istida -
'dınız var ... . 

Dedi. Uzun düşüncelerden, te -
r .. Jdüdlerden sonra kabul ettim. 

~ nlliyetJj miktarda cephane ve 
'l'ı- bhatb malzemesi hamulesile 

8 •ona h ek Sey . ar et eden Osmanlı 

Sana geçen mektubumda Kam
ran isimli bir celikanlıdan bah
setmiştim .. Ona karşı müthiş zil 
duyduğumu anlatmıştım. Fakat, 
onu tehlikeli görüyor ve korku
yordum .. Nihayet korktuğum ba
şıma geldi.. Bir gün, Kiimrana, 
Melek sineması holünde rasgel -
miştim. Canımın sıktldığı bir ak
şamdL Altı buçuk mKlinesine si
nemaya gideyim, dedim. Yalnız -
dım .. Bir .hususi> bılet aldım.. 
Hole girince, Kaınranı bir masa
nın başına oturmuş görm.iyeyim 
mi?_ Evveli, bir an tereddür ge
çirdirrı.· Ne yapmalı idim?. Gör
memezlikten gelecektim. Benim bu 
tereddüdlü saniyelerimde, o. du- t 
vardaki afişlere bakıyordu .. Sonra, 
birden gözleri bana ilişti .. Bir ok 
gibi yerinden fırlad.. Adeta koşa
rak yanıma geldi, elimi sıktı.. 

- Bir roman kadar meraklı, bir 
Amerikan filıni gibi heyecanlı 

anlatıyorsunuz, dedim, hakikaten 
bunları yapabilir misıniz? .. 

iliyan Harvey, kırlara çıkmazdan evvel, beyaz kısTağını suluyor - Sinema hakkındaki fikriniz?. 

11~~efain idaresine ınensnp üç 
ller 1

:
8 gemisi yola çıkmışlardır. 

't~ et:lerinde konvoy yoktur. 
lıitj,, . ve Osmanlı donanmasının 
isr •t fırkaya mensub kısımları 

1nYed k" ııı.;. .. e ı demir mahallinde de
·• llst" 

lııırek Unde duruyorlar. Yavnz 
her ete ıeçtiği anda yeniden ha

VeriJe,,elı:tir. 
leolçalc b 

ltap,ı...._ u telsizi alınca telaşa 
laıın. ~tı. Hak ika ten Osmanlı _ 

lı teıi;;~k. oeph~indeki noksanlı
~elle •çın bugunlerde yeni kuv
lıer :en S..,..k~ileceği evvelce ha
~ ıııuh lmlştı. Fakat, bunun böy
cleıı~ af~zasız üç gemi ile Kara
rat; d :~. Yapılacağını Rus Ami
llurıqauşllntnek bile iS'temiyorclu. 
ltoıçalt lll.':!hakkak bir iş vardı ... 
~ahlığın~u.~e~ defalar hayrı
lik Yapı gordültieri telsizin aziz
ıııuhaltkığını kabul etmiyordu. Bu 
1t:Yatı eı':: sahı ıdi. Maamafih ih
ııılldo en bırakmıyan Rus ko
;.il. ru derhal k. .. e er anıharbiye re-

gaın.; .. 
...__ suvarilerini Sezavniç 

<ııa .. h::-:- -
tıı ll;ı.ıriilı; •dıseden birkaç ay son-
•lııde g· derede sefaretlerden bi-
11 ut; h' 

•Qa çıJ,,ı ır telsiz istasyonu mey-
•nada •ılnuş, burası basıldığı 
lıii..,.iyeı':"altiııe ba,ında bulunan 
11tıır11 • 

1 
'."CÇhu! muhabere me -

1(,,b ıntıbar 1 . . • 
el0 e ınış, sı!a!ıla mn -

lıtn.. •den birkaç ki . d d • --...narn'- şı e aga 
4a,,,ı. ..,. kaçınışlardı. Bu a _ ta ~-.ın .. 

lılnbuı ·~ bulunamadı. Tel.sa, 
dııre eol d11 İngiliz istihbe.ratını i-
d en lı11p·ı 
"'1 tesis 1 en (Dası) tarahn-

ı.n "°'1t ~iş, burası basıldık
•ıııda k a ıkınd•i Perşembepaza

•l::. Urulınııştu. 
'.\Jı 13 l<:apit 

den;, k en Tcodor Drodey• 
tttı"- İ2aJı 1Yılnrında. tefrikala -

at "ardır. R. Y. 

Bu çocuğun en ho2uma giden 
tarafı, atılganlığı, sokulganlığı, 
cür'eti ve samimiyetidir. Yine öy
le idi- Hiçbir mukaddemeye lü -
zum görmeden: 

- Sizi nihayet yalı= yakala
dım, bugün elimden .. urtuıamaz
sınız, dedL 

Güldüm.. Gülmemek kabil de
ğı1.. Ciildi bir t~vır takınsaydım, 
hislerimi çok iyi anladığını bildi
ğim için, gülünç olacaktım.· Be -
nimle daha çok alay edecekti. 
Gülüşüm ona cesare' verdi. Bi

raz alay etmek istedim: 
- Sinemaya yalnız geldim, fil

mi yalnız seyretmek istiyorum, de
dim ... 

- Ben yanınızdayım_ Ayrıl -

mam ... ki 
- Rahatsız edersiniz beni.. 
- İstediğiniz kadar rahatsız o-

lunuz .. Sizi a...-tılc bırakamam .. Ta
hammülüm ka1madı.. 

- Bağırırım .. Polise haber ve-

ririm .. 
- Bağıramazsınız ... Sizi kaçın-

rırn.. 

- Şüphe mi ediyorsunuz?. Ta
bii ya parırrı.. 

Kurnaz, kurnaz gözlerimin içine 
baktı .. Neler düşündüğümü keş -
fetmeğe çalışan bir hali vardı: 

- Böyle, sür'atle koşan bir o
tomobil içinde, rüzgarları yararak 
kaçırılan bir kadın roiünde olma
ğı gönlünüz çok istiyor galiba .. 
dedi .. 

Güldüm göğüs geçirdim... Bir 
müddet cevab vermedim., Kiimra
nın gözlerinin içine bakıyordum... 
Bir iki dakika hiç konuşmadık., 
Sonra, o, birden karar vermiş in
sanlara mahsus bir isticalle: 

- Haydi, sizi kaçırıyorum, de
di, beni bileğimden yakaladı .. Si
oomadan çıktık- Cı.ddede hızlı 

hızlı yürüyorduk. İlk yan sokağın 
başındaki bir otomoblle atladık.. 

Ben susuyordum .. Bir çocuk gibi, 
onun hareketlerine itaat ediyor -
dum.. Sesim çıkmıyordu. Fakat, 
adımlarım, belki ondan daha ça -
buk ve heyecanlı adımlar ata -
rak otomobile koşmuştum. 

Araba koşuyordu.. Sışli,, Zin -
cirlikuyu, Maslak, Ayasağa.. Ni -
hayet Alınan çiftliğiı,e gelmiştik. 

Bu yolculuk öyle hoşuma gitmişti 
ki Perihan .. Sorma .. Şimdi hiiliı 
bu kaçırılmanın zevki içindeyirrı.. 

Çiftlikte üç dört saat oturmuşuz, 
içmişiz_ Hafif saı;hoş olduğumu 

hatırlıyorum- Öyle tatlı saatler 
geçirdik_ Kiimranın beni bir Gan
fester gibi kaçırması, bu orijinal 
hareketi, beni kendisine daha çok 
bağladı .. Aman Perihan öyle tatlı 
çocuk ki .. Şimd or.d n kork mu -
yorum. Gözlerinden f :11·!· in'? .. 

Serab 

Sevimli yıldız, geçen yaz Peş -
teye gidiyor. Bir gece Tuna ke
narında bir barda eğleniyorlar. 
Çingene m:zıkacıların çaldıkları 

şen, kıvrak havaları dinliyorlar. 
Sabaha karşı, asil bir aileye men- j 
sub bir delikanlı, atla bir gezinti 
teklif ediyor. Hep biı·den atlara 
biniyorlar, kıra çıkıyodar. Seher 
vakti, güzel bir şatonun önüne ge
liyorlar. Yanında da büyük ve 
modern bir çiftlık var. 

Liliyan, attan iniyor. Süt sa -
ğan köylü kızlarla konuşuyor. 

Bunlardan birinin alacalı fistanını 
giyiyor, saçlarını da onun gibi top
luyor. Sonra ot y<ğmları üzerinde 
yuvarlanıyor. Çocuk gibi ellerini 
çırpıyor: 

- Ah! diyor. Bu çiftlik benim 
olsaydı, ömrüm oldukça burada 
yaşasaydım!. 

Gene asılzade, derin bir reve -
rans yapıyor: 

- Matmazel, mademki gül du
daklarınız bu arzuyu izhar etti. 
Şu halde bu şato, bu çiftlik, köy -
!üler, inekler hep sizindır. Bu -
yurunuz, not.ere gidelim. Bütün 
bunları size hediye edeyim. Zıra 
sahibi benim· 

Diyor. 
Bu bir nia.sal değil, hakikattir. 

Şatonun \'e çiftliğin sahibi de Ma
car zenginlerinden Kont Sterha
zi'dir. Bunları, sevimli yıldızdan 
birşey ümid ederek dc~il, sadece 
san'atını takdir ettiği için hediye 
etmek istiyor. 

Fak.at Liliyan Harvey bunu ka
bul etmiyor. Hakiki bedelini ver
mek sartile satın almıya hazır bu
lunduğunu söylüyor. Nihayet bir 
·1 :, -.,, frank mukabilir.de şato

ya, çıftıiğe sahip oluyor. 

ka birşey ile meşgul olduğum yok. 
Bunların cinslerini ıslaha çalışı

yorum. Önümüzdeki ziraat mü -
sabakasında büyük mükafatı ka
zanacağımı ümid ediyorum. Eğer 
buna muvaffak olursam kendimi 
dünyanın en bahtli kadını adde
deceğim ve bundan kazanacağım 
para ile bir Paris seyahati yapa
cağım. Sonra cenub sahiline gi
deceğim. Orada bir köşküm var. 

Çiftçi Liliyan'dan sonra Garbı>
yu Portekizde otelci, Marlen Dit
rihi Liyonda terzi, V allas Beeriyi 
V arşovada demirci görürseniz şaş
mayınız. 

- Çok zor birşey ... Bir sözü on 

deb scylemek, bir jesti on defa 
•~krar etmek çok yorucu, can 
sıkıcı birşey ... 

İlk filim çevirdiğim için sahne 

vazıları, arkadaşlarım çok nazik 

davrandılar. Buna rağmen çok 

zahmet çektim, yoruldum. SinewM. 

tiyatroya biç benzemiyor. Çok 

yorucu bir şey ... 

- Devam elmek niyetinde n.i-
.. ? 

b:nız .... 

- Evet, fakat verilecek rol~~i 

Şuh artist 7eai •Lhiı traktörleri tecrilbe eıli7or. 

Bu Yeni ve Enteresan 
Bir Filmdir 

Y 
ainville stüdyosunda •Vah
şi liva• adlı bir film çev
rilıneğe b~lan~tır. 

Bu filmi gören bir siıımıa mü
nekkidi mecmuasına yazdığı bir 
yazıda filmi ~")le anlatı)·or: 

Sen - Moris stüdyosunda vah -
şilere aid birşey gö~im. Du
varları beyaz ve mavi boyalı bir 
gece ban, uzun etekli &tanlar 
~vlruniş kadınlar, bir orkestra, 
şanıpanya şişeleri... Sonra sır -
malı elbiseli bir şe1ın idare ettiği 
bir koro heyeti. Şarkı söy,emiye 
geien Kazaklar ... 

Lizet Laven geldi, yanımıza o
turdu.: 

- Rica ederim, Lizet ... Vahşi
ler nerede?. 

- Bu bir hikayedir. Anlatayım 
size. Annem Vera Koren vaktile 
birini sevmişti. Fakat saf bir 
aşkla. Sevdıği bir Grandük idL 
Tabii evlenemediler. Neden son
ra, babam Şarl Vanel'e vardı. U
mumi Harbin bidayetinde kazak 
alayında kumandan di 

- Vahşi livanın kumandanı mı? 

- Harb esnasında babam, an-
nemin genç bir m:.iliiz mle kendi
sini aldattığı zannında bulundu. 

- Prens Trub<:çkoi mi?. 
- Ta kendisi. .. 

V anel de aldatılrruş bir 
koca!. 

- Asla... Fakat babam öyle 
zannediyor. Annem, ans•zın vefat 
etti. 

- Sonra ihtilil çıktı. Pa~ gel 
diniz. 

- Şimdi bu barda kiıtibey l ı. 

Burada genç mülazıme tesadüf e
diyorum. 

- Ve kendisile evlcneceks!niz? 
- Evet... işanlandık bile ... 

Kafkasta doğduğum için bir Rus 
rolü alacağım. Kocaman bir sakal 
takacağım. 

- Dernek rolünüzden çok mfm
nunsunuz? 

- Şüphesiz ... 

1 ~inema Haberleri 
MADLEN KARL PARİSDE 

M cşhur sinema ~·ıldızlQrından 
l\ladlen Karol, l •llıoşı )Or
tularmı Pr.riste getirmek Ü· 

zere Nevyorktan (N~rruani1i)~) 

vapıırile hareket etmiştir. Önii • 
miizdeki cıımn günü ilan lima
nına vasıl olacak!ır. 

Büyük san'atkar Pariste üç haf
ta kadar kalacak ve itamhRneler
den birini ziyaTet eılccektir. 

Sonra Londraya giderek bir 
hafta kadar kalacaktır. Ve Paris
Havr yolile Amerikaya dönecek
tir. Madlen Karol'un çevireceği 

yeni filmin ismi (Hava ylll'ışı) dır. 

JAN KİEPUBA 

FRANSADA 

Tulozda bulunan Jan Kiepura 
büyük bir murnffal<i)·et l<azanmış, 
şiddetli alkışlara mazhar olmuş
tur . 

Tem•ilden sonra locasına kabul 
ettiği g1zetecilere: 

- Tıtn1clerimi 10 sonlcinunda 
bitirec~ğim. Sonra lll'tisller men
&atine btiyük operada bir nıüsa -
me.re nıeceğim. Sonra Amerikaya 
gidettğjm. Metropoliten opera ile 
lıir angajmanım var. Amerikanın 
bii~'ıik ıjehirlerine de gideceğim. 
!lfay.,ıa tekrar Fnınsaya gelece
ğim. Pariste teganni ed~eğim ve 
bir film çevireceğim: •Aşk düet
tosu• .. 

A..'IIDRE BRÜLE 

Komedi Fransez artistlerinden 
Andre Brü!e, (milyar Darsuiy) 
filminin başrolünü yapacaktır. 
Sahne vuıı henüz itim olduil! 
malilm delildir. 



Dişleri sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra niçin fırçalamak lazımdır? 

Çünkü bir defa dişler hariçten alınan mikreb· 
)ara karıı müdaf aasızdır, saniyen ağızdaki 

"Salya,, denilen mayide milyenlarca 
mikrGb deludur. 

Salyada bulunan Ltiab, dişlerin 
en birinci düşmanıdır; dişlere ya
pışarak yosun peyda eder. Mlne

leri Rfmdırır, yavat yavaş cli§leri 
ve kökleri çürütür, di§ etlerinde 

iltihablar payda olur. Dişlere ya

pışan yemek artıkları ve ecnebi 
maddeler de temWenmeue birer 
mikrop yuvası lıaline gelir. 

Eğer digler muntazam ve gönde 
en az 3 kere RADYOLİN le fırça
lanmadığı takdirde çok çabuk 
mahvolmaia mahkı'.iındur. 

OKSORENLERE: KATRAN HAKKI EKREM 

1 
Aakerl febrlkelar ı 

lllnları 
-~----ı 

5 aded torna tezgahı alınacak 

Tahmin edilen bedeli (20,000) li
ra olan 5 adet torna tezgahı askeri 
fabrikalar Umum Müdıirlüğü mer
'kez satınalma komisyonunca 6/3/ 
939 Pazartesi günü saat 15 te kapa
lı zarf ile ihale edilecektir. Şart -
name parasız olarak k11misyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan 1500 lirayı havi teklif mek 
tuplannı mezkur günde saat 14 de 
kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerindeki vesika -
!arla mezkftr. gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (305) 

tık Bahar Mevsimine Mah
sus Yeni gelecek mallar 

için yerlere ihtiyacımız 
olduğundan 

15 Son Kanundan 
15 Şubata kadar 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
"Sirop Pectoral" 
Eski ve yeni bütün öksilrüklerl 

geçirir, balgam söktürür, bronş

lan temizler, nezle ve gripten 

korur, göğüsleri zayd olanlara 

bilhassa şayanı tavsiyedir. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu is tan bul 

Üsküdar İcra Memurluğundan: 

Bir Gripin almadan evvel 

ıztırabın ve ağrının en şid
detlisini en kolay ve çabuk 

t ve en ucuz gc~irmenin ça
resi bir kaşe GRİPİN almak
tır. Mideyi bozmaz, böbrek
leri ve kalbi yormaz. Aldıktan beş dakika sonra 

-------~---
Ucuz - Tesirli0

- Zararsız 

Bu mul te nel akibetleri vaktinde bertaraf eder.1 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra ditlerinizi fırçalayınız. 

Bir ay müddetle Stoklanmızın 
büyük bir kısmını her yerden 
müsaid tartlar ve mutedil fiat· 
!arla elden çıkarıyoruz. 

Beyoğlunda 

BAK ER 

Üsküdar Uncular sokağında Mustafa ile temliken alacaklı Ali oğlu 
Osrran Şaleye borçlu ÜsküdardP Sultantepesinde Cami sokağında 34 
No. lı ha:ıede S;.fiyenin tapu ~iciline nazaran Üsküdarda Hacıhasna Ha
tun Camiişerif sokağında eski 13 yeni 23/1 sayılı <Hancı Mehmetbey 

1 hanesi sol tarafı Paşa arsası Doktor K€'Inalettin hane ve bahçesi önü 1 
yol ile çevrili) tamamı 1800 lira kıymeti muhammeneli iki evin ya
rısının açık arttırma ile satılmasına karar verilmiştir. 

Vaziyeti hazırası: Numarotaj 32 No. lı kapıdan girildiktc bir bah
çe ve bahçenin ilerisinde üzeri çimento döşeli sarnıç vardır. Bahçede 
bir asma V() bir erik ağacı mevcuttur. Bahçeden camekanlı ve zemini 
çimento döşeli antreden girilince solda etrafı oluklu taşla tahdit edil
miş ve mutfak olarak kullanılan bir mahal vardır. Antreden girilince 

icabı ıda günde 3 kaşe alınabilir 

İsmine dikkat, taklidlerinden sakınınız ve 
bir marka vcrixıerse şiddeti~ reddediniz. 

Gripin yerine 

-l~anbul~ ~~Müdürlüğünden: 
ilaremiz hat bakıetları ihtiyacı için 800 adet takım çantası açık 

ebiltme flUNtile alınacaktır. Eksiltme 27 /1/939 cuma günü saat 15 de 

B. Postahane billası birinci katta P. T. T. Mü.diirlüğünde müteşekkil A
lım Satmı komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 3360 lira, 

muvakkat teminat 252 liNdır. İsteklilerin olbaptaki mühürlü nümune, 

ıartname ve sairesiııi görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak 

üzere çalışma günlerinde mezkilr Müdürlük idarl kalem levazım kıs

mına eksiltme gün ve saatinde de Ticaret Odası vesikası ve teminat 

makbuzlle komisyona müracaatları. ·150· 

Grip ve nezleyi, baş, diş, ve romatizma 
ağnlannı derhal geçiren en iyi ilaçbr. 

1 kaşe 6. altılık kutu 30 kuruştur. 

1 Mağazalarında Bir mevsim sonu fırsatı: 1s • 

1 tenen fiat için cn mükemmel 
cinstir. 

Tıcarethanemiz eskisi gibi kürk 
mantolarını 10 sene garanti ve 

ay vade ile kefaletsiz olarak sat -

TRAi( TÜR1< ANONİM ŞİRKETİNDEN: 
kısmen mermer ve kısmen çimento döşeli bir taşlık ve sol tarafında Fcvkn!Ade içtimaa davet 
alatuıi<a bir hala ve sağda bir oda ve üzeri muşamba döşeli bir sofa Rusnamei müzakerat 
ve bu sofa üzerinde bir oda ve ittisalinde bir küçük merdivenle inilir Maden Satın Alına ve İşletmesi 
sofa altına tesadüf eden bir bodrum vardır. ıl h h kk nd biT .,-Şirket heyeti umumiyesinin yukarıda yaz ı usus . a ı a .. ..t 

İkinci kat~ Bu sofadan ahşab merdivenle çıkıldıkta il<i oda ve diğer ~· 
rar ittihaz etmek üzere fevkalade olarak şubatın 15 cı çarşamba ~gıı 

kısımdan tahta ve galvanizli saçla bölünmüş ve halen sandık odası 
saat on beşte şirketin merkezi idaresi olan 65/66 numaralı yazıh halinde kullanılan kapısız bir aralık mevcuttur. Bu kısımda elektrik 

1 

ve terkos suyu tesisatı vardır. Bu kısımda hissedar oturmaktadır. v

1

aki_._0_1.ac•a•k-iç•t•im-aa_g_elmeler .• i.i.la·n-ol•un-u•r•. ----------'![. 
34 No. lı evin kapısından girildikte zemini muhtelif kırık taş ve • il L • 1 

mermerlerle döşeli bir taşlık olup bu taşlıkta bir dPliklitaş ile diğer Devlet Demıryo an ve ıman arı 
kısımdaki sarnıçtan su alan bir freıık, tulumbası ve sol tarafın<la ala- işletme u. idaresi ilanları -"" 
turka tir ocak vardır. Bu kısım tavansızdır. Buradan ahşab döşemeli ik rıı1 

Muhammen bedellerile miktar ve evsafı aşağıda yazılı i gu~.D 
bir koridora geçilir. Koridora muttasıl bir oda vardır. Bu koridordan /l 39 :>' 

malzeme ve eşya her gurup ayrı ayrı ihale edilıınek şartile 7 /2 9 ıl 
tahta küçük bir kapı ile bahçe aralığına çıkılır. Bu odanın brşısında günü sa~t 10.30 da Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafınd 
kezalik bir oda ittisalinde bir alaturka halii ve bir mermer musluk 
vardır. İşbu iki oda arasında birbirine geçecek bir .kapı vardır. Bu açık ek~iltme usulile satın alınacktır. f 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her . ...ı 
koridordan sonra bilahare camekanla bölünmüş ve h5.len iki oda ola- ruba aid hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksilll" 
rak kullanılan ve bahçeye kapısı bulunan bir sofa vardır Bu sofarfo11 

günü saatine kadar komisyona mürctlrı lazımdır. 
ahşab .r:>erdivenle ikinci kata çıkılır. Bu ikinci kat }}atamam olup üzeri 11 Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyo 
çatı ile örülü bu kısmın bahçesine hemhudut Şahende arsasından açıl-

rafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 
ınış bir kapı ile de girilir. Bu kısımdan diğer 32 No. lı kısma taşlıktar. ıff 
açılan bir kapı vardır. Bu kısımda terkos tesisatı olduğu gibi diğer 32 1 - 1000 kilo çuval tamir ipliği ile 1000 kilo çuvaldız ipliği mub

3 

numaralı kısımda da elektrik ve terkos tesisatı vardır. İşbu gayrimen- men bedeli 1641 lira 18 kuruş muvakkat teminatı 123 lira 9 kuruştur. 
kulun ar,tırma ~artnamcsi 1/1/939 muayyen numarasında herkesin gö- 2 - 23 adet 500, 1000, 3000, 5000, 7500, ve 10,000 kiloluk di~li ~ 
rebılmesi içi"l açıi<tır. İlanda ynılı olanlardan fazla malı'.imat almak bilyalı yataklı palMga (tam) zinciri ile beraber muhammen bedelı 1 

1 
İnhisarlar U. Müdürlügu"' ·· nden: j 

·---·..,.İ---·--------------------....: maktadır. Anadoludan ayni şeraitle 
1 - daremi:zin Cibali tütün fabrikası için şartname ve nümunesi 

sipari• kabul etmekteyiz. 
mucibince satın alınacak un gibi ince şey konabilecek standart normal 

istiyenlcr işbt• şarlnameye ve 937/5425 dosyasile memuriyetim>ze mü- lira muvakkat teminatı 129 liradır. <466) 

racaat etmelidir. 
İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

~ 
sık örgülü (6000) adet tütün tozu çuvalı açık eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli beheri 27 kuruş hesabile 1620 lira muvak
kat teminatı 121.50 liradır. 

111 - Eksi.ltme 25/1/939 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 14 
de Kabataşda levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına
bileceği g}bi nümune de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (193) 

* * 

J\lahmudpaşa Kürkçü Han içerisi 

BEYKQ Telefo ı 
21685 : 

2- Gayri menkul 30/1/939 tarihinde Pazartesi günü saat 15 de 
Üsküdarda İhsaniyede Şerifbey Çeşme sokağında 16 No. lı adliye bi
nasında Üsküdar icra memurluğu odasında üç defa bağırıldıktan sonra 
en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıy

Sultanahmet Beşinci Sulh Hukuk metin % 75 ni bulmaz veya satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer 
Hakimliğinden: alacaklılar bulunursa bedel bunların o gayrimenkul ile temin edilmiş 

Tahtakalede Uzunçarşı başında alacaklıların mccmuundan fazlaya çrkmazsa en çok arttıranın taah
Sabuncu hanında odabaşılık yap - hüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edilerek 14/2/939 
makta iken 22/2/938 de öldüğü bil- tarihinde Salı günü saat 15 de Üsküdar İhsaniyede Şerifbey Çeşmesi 
dirilen Hasan oğlu Alinin miras - sokağında 16 No. lı adliye binasında icra memurluğu odasında yapı
çılarının işbu ilan tarihinden iti _ lacaktır. Bedeli satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklıla
baren üç ve alacaklı ve verecekli - rının bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacakların mecmuunden faz. 
terinin ise bir ay içinde Suhanah - laya çıkmak şartile en çok arttırana ihale edilir. 

(794 sayılı mezat kaimesinde y.azılı SF marka 15/19 numara ga) ~ 
safi sikleti 5~f/ l<i'o ağırlığınt'n 342 lira değerinde mevadı saire ile gaJ 
mürettep iki renkli fincan l\iKN 5032 bila M ve N KS 1 kilo 630 granl ~ 
lira 36 Kd safi ipek mensuoat MKN 2822 KS 158 K 31 L 60 KD kan3' 
boş çuval MKN 9123 A (MUM) MKS 30 K 100 G 336 L 84 KD arişi ~ 
muk yün mensucat MKN 9422 A (MUM) M marka 7550 N KS 28 J{ 

I - İdaremizin Karaağaç barut deposunda şartname ve proıesı met Divanyolundaki mahkememi- 3-- Arzedilen bedel peşindir. Arttırmaya iştirak için yukarıda ya-

G 387 L 87 KD yün mensucat) bu kerre içindeki eşya pazarlıkla da~; 
satılır. MKN 50~8 bil& M ve N GS 199 K 389 LD kullanılmış ) ün ellı 
MKN 4565 KS 5 K 345 G 460 LD ipek mensucat MKN 5068 KS 526 J{ ~ 
LD paslı del'7'.ir kaşık MKN 4997 KS 160 K 205 LD tıbbi müstahzar ~~ 
solo MK..."l 4~G6 LUGE 2219 M ve N KS 17 K 170 LD dolu sinema fı 
MKN 801 KS 64 K 10 LD kendir kolon MKN 798 KS 200 K 15 LD peıı" 
nıihaniki vinç aksamı MKN 4795 KS 24 K 400 G 90 LD safi ipek karYo' 
örtüsü MK.N 805 ! 294 K 40 LD mevadı saire ile mürettep çam ağacınd~ 
sahne direkleri 23/1/939 gününde ve saat 13 buçukta Sirkecide Reşatlf 
caddesindeki gümrük satış salonunda 1549 sayılı kanun hükümleri da' 
sinde açık arttırma ile kerre içindeki eşya dahile kerre dışındaki ~ 
harice satılacaktır. İsteklilerden yüzde yedi buçuk pey akçesi makbıl d 
maliye unvan tezkeresi aranır. Pey akçesinin saat 12 ye kadar veı:t' ~ 
yatınlması ve her gün saat bir buçuktan sonra peşin para ile müu-fe~ 
eşya satışları da vardır. Bunların listeleri satış salonu ilan tahtası 

mucibince yeniden yaptırılacak ahşap iskele inşaatı açık eksiltmeye 2e müracaatları lüzumu ilan olu - zılı kıymetin % 7 buçuk nishetinde pey akçesi veya milli bir bankanın 
konmuştur. nur. (938 _ 27) teminat mektubu tevdi edilecektir. 

il - Keşif bedeli (2856.61) lira ve muvakkat teminatı (214.25) 4- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya veri-
liradır Baylar len mühlet içinde o parayı vermezse ihale kararı fesih olunarak k:endi-

III - Eksiltme 30/1/939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat Dünyanın en saı;:ııam sinden evv~I en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu be-
14 de Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alı!"! komisyonunda Sıhhi lastikleri olan delle almağa razı olursa ona razı olmazsa veya bulunmazsa hemen 15 
yapılacaktır. . gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki 

lV - Şartname ve projeler 15 kuruş bedel mukabilinde sözü geçen ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 den hesab olunacak 
şubeden alınabilir. / Prezervatiflerini faiz ve diğer masraflar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyeti- asılıdır. ( 463) / 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaiki mizce alıcıdan tansil olunur 
dAimR ı .... ..-,h ediniz. 

1
-,.--------------------------irrhi.sarlar inşaat şubesine ibraz ederek fenni ehliyet ve eksiltmeye ı-------------'--·I 5-- İpotek sahibi alacaklılarla diğer alacaklıların ve irtifak hakkı 11 

.,ı · ak vesikası almaları lazımdır. Ertuğrul sahihlerinin gayri menkul üzerindeki haklarının hususile faiz ve mas-
VI - İstekliler kanunen kendiler!ııde aranılan vesaik ve '.'o 7,5 gıi- Sadi Tek raf dahil olan iddialarına gayrimenkul üzerindeki haklarının illin tari- İstanbul Belediyesi İlanları 

veııme paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yu- TlY ., TKO.>U hinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuri-
karda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (255) Taksimde yetimize bildirmeleri icab eder. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit Keşif bedeli 5975 lira 79 kuI'U§ olan Taksim meydanının taJl~ 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 6/2/9:J9 pazarte<;ı fi * * olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Miktarı Eb'adı 

300 adet 7,800 M3 400 X 25 X 2.6 
300 • 8,736 • 400 x 28 x 2.6 

1 - Yukarda eb'ad ve mikdarı yazılı ceman 16.536 metre mikabı 

kereste açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli beher metre mikabı 38.50 lira hesabilc 

636.64 Hra ve muvakkat teminatı 47.75 liradır. 
!II - Eksiltme 28/1/939 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 11 de 

Kabataş levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla
cağından isteklilerin % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko-
mısyona gelmeleri iliın olunur. (468) 

-----------------------lstanbul Hamemcllar Cemiyetinden: 
25/1/939 çarşamba günü saat 13 de Beledıye civarındaki Cemiyet 

merkezinde umumi hcyetimizın 'toplanacağını bildirir ve kayıtlı azanın 
teşriflerini dileriz. 

(Bu {!'!':e) 
AKTÖRKİN 

Beynelmilel meşhur eser 
Yakında (İNSAN MABUT) .. 

6-- Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak ihaJe karar pullarını 
tapu ferağ harcını veya 20 senelik vakıf taviz bedelini vermiye mec
burdur. Gayrimenkulün nefsinden doğan müterakim vergiler tanzifat 
ve tenviriye ve delllliye rüsumu vakıf icaresi borçluya aittir. 

7- Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma ıartna-
H lk f mesini okumuş lüzumlu malı'.imatı almış ve bunları tamamen kabul 

a @pere 1 etmiş ad ve itibar olunur. Yukarıda gösterilen gayrimenkul işbu ilin 

aaat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. I 
Keşif evrakile şartname.;i levazım müdürlüğünd~ görıilebilir. JSI, 

iller 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka Fen İşkri Mii<IürWJıl 
den bu iş için alacakları fen ehliyet vesikasile 448 lira 18 kuruşlu~ 
teminat makbuz veya mektubiJe beraber teklif mektublarını havı ~~ 
zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 de kadar Daim! Encümene ~J 
melidirler. Bu saatten sonra verilece)< zarflar kabul olunmaz. & 

Bu akşam ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilfuı olunur. 

B~ı;:ı~:e~aoperet 937/5425 latan bul Defterdarllğından: ..O,ıı 
(Modern kızlar) lshınbul Berberler Cemiyetinden: Buğdayı Juıruma k~n.~nuna muhalif olmasından dolayı m~: ,,;; 

Yazan: M. Yesari \ 24/1/939 ~alı günü saat 13 de 938 senesine aid idare he eti _ olunarak Ayakapıda Kuçukm~ta1apaşa caddesınde 74 numara ~ 
- ·· ---· - . - k l•t ,_ __ ,_ t umt h Y raporu sahibi M. Reşldin yedi emanetinde bulunan 45 çuval unun beher- J y 
S h 'b' . t 'd d ııun o unması ve muame" ve '""'""a ın um eye! tarafından tet- .. . a)<tıf· a ı ' ve neşnya ı ı are e en · . . . . . . . . . iki kiloluk çuvalı 640 kuruş uzerınden açık arttırma ile satılac I 

Bil§ muharriri . kiki ıle hey~ı hazıranı~ i.brası.ı~.Belediye cıvaruıd~.:ı::snaf Cemiyet- teklilerin 23/1/939 pazartesi günü saat on dörtte% 7,5 teminat nıaıcl'jll" 
ETEl\f İZZET BENiCE lerı merkezınde umumı heyetımızın toplanacağını bildınr, kayıtlı aza- ?arile beraber Milli Emlak Müdür!ilğünde toplanan komisyona rfl 
Son Tel:raf MalbWlSı nın teşriflerini dlleıiz. oaatları. (M) (107) 


