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Dahiliye 
Vekilinin 
Tamimi 
Anarşi!ıizç Ve Cehirsiz 
İdarenin Mahiyeti Ve 
Yeni Dahiliye Vekili
nin Şah~iyeti 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

R efik Saydam Jı:abincsinin 
bize tanıttığı değederden 

biri, yeni Dahiliye Vekili 
Fııik Öztrak'tır. Zayıf bünyeli 
devletlerde sık sık hükıimet ve 
Vekil değiştirmek umumi havayı 
bozar, istikrar ve emniyeti azal
tır. Fakat, kuvvetli, disiplinli, ni
zaın)ı ve ]ekpareliğ"in öz ifadesi 
içinde bulunan millet ve rejimler 
için değişik şahsiyetleri iş başın· 
da bulmak ve görmek şüphe yok 
ki memleket için de, halk için de 
$Ok faydalı. Bunun en başlı fay· 
dıısı, bilhassa parliınıentolar için· 
deki kabiliyetlerin devlet meka
llİzınası başında tecrübe görme
leri~ tanınmaları, efkarı umumi
Yeden kuvvetli veya zayıf not al
ınaları imkiııını vermesindedir. 

Cumhuriyet hükumetinin son 
iki buçuk ay içinde de Türk dev
leti birkaç Vekilin değişmesine 
fırsat verdi. Bu vesile iledir ki, 
'rürk milleti bazı yeni şahsiyet ve 
değerleri tanımak fırsatını buldu. 
Kazandığımız, yakından gördü

ğümüz ve tanıdığımız bu değer ve 
kabiliyetlerden biri de ~ ukarıda 
da işaret ettiğimiz gibi Refik Say
dam hükiımetinin Dahiliye Veki
lidir. Büyük l\lillet l\leclisinin, 
Şeflerin yakından tanıdığı bu sİ· 
illa ve bu kabiliyet Türk milleti 
içiıı muhakkak ki meçhul kalmış 
bir değer ve kabiliyetti. Daha onu 
ilk ınerhalede içten gelen bir sem
Pati ile karşılamak ve takdir et
lllck lüzumunu hissediyoruz. Uzun 
lllüddet yüksek mülkiye hizmet

~~i~~e ve uzun müddettenberi de 
Uyuk Millet Meclisinde faal biz· 

~et. ~e vazifelerde bulunduğıınu 
ahilıye Vekilliğine tayininden 

~~ra öğrendiğimiz Faik Öztrak'ı 
.. ~ını kadar efkarı umumiyeye de 
~ _ıında benimseten ve sevdiren 
be iki örnek gazetecilere verdiği 
.u;aııat ile valilere yaphğı tamim-

. Fııik Öztralı; gazetecilere: 
•- Matbuatın her vakit 
(Devamı 8 ıncı aahifede) 

' 

Beşinci Büyük Millet Meclisinin inti babın yenilenmesi hakkında verdiği karar ilurine Reisicuınhuruınıız 
İnönü tarafından Riyaseticumhur k öşkünde verilen çay ziyafetine ait intıbalar: İnönü sabık Başvekil Celil 

Bayar, l\lilli Müdafaa Vekili Khım ÖZalp ve Fethi Okyar ile diğer meb'uslar arasıoda 

Yeni Seçim Etrafında 
Ankara'da Vilayetlerde Ve 
Şehrimizde Yapılan Hazırlıklar 

Dünkü ve arınki 
Toplantılar 

A 
nkara 29 (Hususi muhabi

rimizden)- Reisicumhur İnö
nü dün Başvekalet dairesini 

teşrif etmişler, Başvekil Refik 
Saydamla uzun müddet devlet iş
leri etrafıııda konuşmuşlardır. 

Müteakiben Dahiliye Vekili Fa· 
ik Öztrak'ın riyasetinde Parti Ge
nel Sekreteri Dr. Fikret Tuzır ile 
Dahiliye l\liisteşan Vehbi Demir· 
elden mürekkeb bir komisyon 
toplanmış, yeni seçim işleri etra· 
fında derhal alınması icab eden 
karaTlar ve hazırlıklarla meşgul 

olmuştur. 

ViLAYETLERDE 
Yeni seçim hakkıııda bütün vi· 

!ayetlere icab eden tebligat ya • 

Parti Umuını JCatlbı 

Dr. Fikret Tuzer l 
pılmış olduğundan biitün nıem· 
lekette valiler ve Parti viJayet i-

dare heyetleri tarafından icab e
den hazırlıklara ba .Janılmışbr. 

ŞEHRİMİZDE 

Dün de yazdığunız veçhile, ye
ni seçim hakkında -ehriınize teb
ligat yapılım~ olduğundan Vali ve 
Parti başkanı, vali muavini, bele
diye muamelat nıiidiirü dün bir 
toplantı yapmışlar ve şehrimiz • 
deki çalışma şeklini tesbit etmiş
lerdir. Verilen karara göre yarın 
sabah, düııkü sayımızda ilk defa 
haber verdiğimiz veçhile, bütün 

kaymakamlar bir toplantı yapa· 
caklar, seçinı işlerinin sür'atle ve 
intizam dairesinde cereyanı için 
icab eden kararları vereceklerdir. 

Geçenlerde belediye intihabı 

yapılırken şehrimizde aile fişleri 

usulü ihdas edildiği cihetle vila
yetimizde seçim işleri diğer yıl

lara nazaran daha S<'ri ve daha 
muntazam cereyan edebilecektir. 

1 Musolini Kral 
ıBoris ile Görüştü 

in önü' nün 
ilk Tahsili 

Sivasta bugünkü İsmetpaşa o
İki Saat Süren Bu ı lüliikatta kulu binru< ı vaktile Lmet İnönü-

Neleı· Konuşuldu ? nün okumuş olduklnrı Askeri 

--
Roma, 29 (Hususi) - Prenses Rüşdiycdir. Bu okul binasında, 

(nevamı 6 ıncı •alıifede) 
Mari dö Savua'nın düğün merasi- !============== 
mi münasrbetile burcda bulunan 

.\ıııııuıyaya yaptırılan ve bugün esasu bir tetkik me\"zuu olen 

Bulgar Kralı M aje tc Bor is, M us

soliniyi kabul etmişlır. Mülakat 

iki saat sürmüştür. füı mülakat 

esnasında nekr görii~uldüğü giz

li ıutulmaktadır. Manmafih Bul-
gar taleplerinin ve B2lkan ahva
linin mevzuu bahsoldıdm muhak· 

kak görülmektedir. 

Tramvay 
Şirketi 

1,570,0;)0 Liraya 
Sa ın Alınıyor 

Etrüsk vapuru 

I_ SATIE ve IMPEKS MESELELERi j 

Denizbank Kadro ve 1 Halifenin 1 
1 

t ileri 
ispanya işinin 
Fransa Bazı 

Hal Şekli Etrafınd 
Tek iflerde Bulund 

Londra Parisle Bu Yolda 
istişarelere Başladı 

ispanya meselelerinı nalliçin yeniden top ıannıaıan mevzuu bahsolan dörtler 

L ondra 29 (Hususi)- İtalya - Fransa arasında 
hasıl olan son derece gergin vaziyetin izalesi 
için birinci merhaleyi İspanya ~in halle

dilmesi, ondan sonra da Akdenize aid diğer mual
lak işlerin de müruısib birer sureti tesviye bulun-

Binaenaleyh spanyol Fasile Mayorka adasın 
işgal edilmesi surctile Parisle Romanın bir 
uzlaşma yolile hiçbir şey yapmalarına imklin v 
miyecek bir vaziyete meydan bırakılmaması h 
sunda Londra ile Paris arasında istişareler yap 

ması tazım gelmektedir. maktadır. 
Bunlardan birincisi nisbeten daha kolay gö • 

rülmekte ve Musolininin ısrarı veçhile Daladye de 
razı oldugu takdırde toplanacak yeni dörtler kon
feransında bu işin kat'! bir şekle bağlanacağına ih
timal verilmektedir. 

Fransa hükumeti, İspanyadan İtalyan askerle 
çekildikten sonraki vaziyete dair bazı teklifler ser 
delmiş olduğundan elyevnı bu meselelerin halli! 
uğraşılmaktadır. Fransanın emniyeti ve lmparato 
luk yollarının selfulıeti ile yakından alakası olan b 
teklifler etrafJnda iptidai bir anlaşmıya varıldığ 
takdirde Çemberlayn İspanya işlerinin lıalli iç· 
dörtler konferansının toplantıya çağınlmasına çalı 
şacaktır . 

Çünkü, İspanyada Frankonun kat'i zaferini 
müteakib İspanyadaki İtalyan askerlerinin tamamile 
geri çekileceğini vaktile Roma bfrkaç defa Lond
raya temin etmiş bulunmakta.dır lq Fransanın da 
ziyade istediği budur. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Uzkive ve havalisı 

Suriye 
İşleri 

Hükumetin Vaziveti 
Gittikçe Müşkülleşiyor 

--·-
Ali Komiser, Lazikiye 
Ve Havalisinin istiklal 

J 1 Maarif ve Maliye Vekilleri Geldiler 

Olgunluk İmtihanları 
Bu Yıl Yapılmıyacak 
Lise Ve Orta Mektebler Yine 
Doğrudan Doğruya Vekaletle 

Muhabere Edecekler 
Maarif Vekili Hasan Ali Yü

cel ile Maliye Vekili Puad Ağr;.lı 
bu sabahki ekspresle Ankaradan 
şehrimize gelmişlerdir. Her ikı 

Vekil istasyonda Maliye ve Ma

arif erkanı tarafından karşılan
mıştır. Maliye Vekili bayram mü· 
nasebetile şehrimizd~ bir müddet 
kalarak istirajlat edecektir. 

Maarif Vekili de al ni maksad· 
la şehrimize gelmiş ise de evvel
ce de haber verdiğimiz veçhile, 
bu fırsattan bilistifade şehrimiz 

mekteplerini ve Maarif idaresinl 
teftiş edecek ve Ünh ersiteye ait 
bazı işlerle de meşgul olacaklar
dır. 

Teşkil8b Tetkik Sarayında 
Ediliyor 

M Bir İspanyol 

Tramvay şırkcti mı.ırahhaslari

le Nafı,1 Vekaleti arcsında cere
yan etmekte olan müzakereler so· 
na trmi~tir. Şirketin bütün imti
ya' h ki• rile beraber bırcümle te· 
•·. . muhar.ık ve müteharrik 
malzcm? i, eşyaları, c mliıki ve a
tölyeleri ve a.nharlar.• da mevcut 
300 bin füalık malz·~ıne de dahil 
olarak J.570.000 liray~ satın alın· 
maoı hususunda ikı ta~af mutabık 
kalmışlardır. 

TalebiniKabulEdiyormuş Yeni Vekilimızin bu tetkikler 
esnasında bilhassa imtihan tali
matnamesi ve imtihan iekillcri 
ile de meşgul olacağı öğrenilmiş
tir. Bu arada bilhassa, ayni ders-

y aaş Tevz~\ Gari Gıra~ıl~ı . Satie İmpe~s, lsınarhnan 1 Güze ı i 
e bmarlanac1~ Vapurlar işi Tet~i~ Olunuyor Yazısı 6da Çok Yukıııda ;\1ukevcle bugünlerde imzala • 

nacaktır. 

B erut. 29 (Husus;) - Suriye 
ahvali biç de iyi değildir. 
Vatanilerle Hükumet parti

si arasındaki ihtilfı.f gittikçe bü-
(Devamı 6 ıncı sa'..ifede} (Devamı 1 ıncı sahifede) '•aarır Vekili Hasan Ali Vıır~• 
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jHADISELER KARŞISINDAI 
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LAF TORBAYA GİRMEZ 

'FAKAT. ivı.Gi:f 'Glıı&R-

1 
mP"Y.S mıv,• •• J , aıye, bir 
hadise var. Malüm.. Talı -
kikat yapılıyor. Dün bir 

gazete, bu havadise aid tafsilat 
verirken ·25 çuval evrak tetkik 
edilıyr r• o_;,•or. Laf torbaya gir
mez, d:l ~ bir söz vardır. Fakat, 
bereket, bu çuvaldaki şifahi söz 
değil, kağıt üzerire yazılı bir ta
kım sözi.,.dir. Yoksa, yine çuvala 
girmezd; 

DÜK'-' r;!EAJ.ARJ 

NEDEM ARTIYOR~lUŞ?. -- - - --..- .. -
Son istimliıklcr dolayısile Emi

nönü civarında dükkan kiraları 

arttı. Herkes şikayet ediyor. Bu 
netice gayet tabii değil mi?. Dük
kan sayısı azalınca, mevcudların 
kira bedelleri artar. Biz bunda bir 
ihtikar gör.,nlerden değiliz. 

İktısadi bir kaidedir: Taleb ço· 
ğalınca, arzedilecek mal da aza -
lınca, fiat yüksekliği görülür. 
Kırk yılda bir fırsat çıkmış, ta

bii adamcağız kazanmak ister ..• 
Eminönünde istimlakten evvel o 
civarda münasib yerlerde dükkan
lar yaptırmak, buhranın iiPi\ne 
geçmek lazımdı .. 

!....ALANCI ŞAHiD 

ARIYAN KADIN -
Şu meşhıır randevucu Madam 

Atinanın muhakemesi dolayısile, 
Marika isminde bir kadın daha 
tevkif edildi.. Marikanın suçu da 
yaman ... Madam Atina lehine ya
lancı şahid topluyormuş .. Fakat, 
beyhude zahmet değil mi?. 

Madam Atinanın suçu o kadar 
açık ki, kırk yalancı şabid dinlet
seler nafile ... 

HERKESİN GÖNL"ÜNDE 

BİR ARSLAN YATAR 

Dünyada nt garib ve tu'haf me
rak ve heveslere kapılan in•. :ar 
vardır. İngilterede bir kadın, ke
dileri evine sokmuyormuş.. Ke
dileri aptal ve manasız buluyor -
muş ... Kedilerin yerine de evinde 
bir arslan yavrusu besliyormuş .. 
Herkesin gönlünde bir arslan ya
tar, derler ... Bu kadın, demek ki, 
gönlündeki hisleri ilk defa açığa 
vuran bir insandır· 

Arslanı evine almış, resmen 
besliyor.. Ne diyeceksiniz•. 

15 YAŞINDA ROMAN -----y AZAN !_İR ÇOCUK 

15 yaşında bir İngiliz çocuğu 
bir roman yazmış ... Bizde, artık, 
yazıcılık alemi, çoluk çocuğun e
line kaldı, diye şikayet edip du
ruyoruz. Baksanıza, dünyanın her 
tarafında öyle imiş ... İşin tµhafı, 
Bir İngiliz gazetesi, bu çocuğuun 
romanını büyük bir para mukabi
linde satın alarak, neşre başlamış. 

HANGİ NOKTAYA 

HAYRET EDİYORSUNUZ? 

Fransada, keşiş cübbesi giymiş 
olan bir hırsız, elini kolunu sal
lıyarak, Parisin en meşhur kili
selerinden birine girmiş, başpapa
sın odasındaki 60 bin lira değerin
deki hisse senetlerini çalarak kaç
mış .. 

Bunu haber veren Fransız ga
zeteleri, hırsızın cübbe giymesini 
hayretengiz buluyor. Biz de dü
şündük. Başpapasın 60 bin lira
lık servete sahih oluşunu bayret
engiz bulduk.. 

ABMETRAUF 

1 KÜÇÜK HABERLE.!,~J 
* Birkaç gündenberi şehrimiz 

de bulunan Çorum Valisi Salih 
Kılıç, dün akşamki trenle Anka
raya müteveccihen şehrimizden 

ayrılmıştır. 

* Maliye Vekaleti bundan son
ra kağıt paral~runızın burada ba
sıl'llalan için tertibat almakta -
dır. 

* Dolmabahçe camii duvarla
rının kal.dırılması, caıniin etrafı-

! . '-~ B 'k nın anzımı, eşı taş - Kabataş 

yolunun tevsii kararlaştırılmış -
tır. 

* İngiliz Kralı Londrada yapı
lan 1ıava tehlikesi talimlerinde 
bulunmuştur. 

* Yeni açılan barındırma oda
larının müşkül vaziyette kalma
malan için kendilerine yardım e
dilecektir. 

* Şüpheli silfilı taşıyan insan
ları haber veren Alet sayesinde 
Filistinde 12 kişi yakalanmıştır. * Macarist~n mecburi askerlik 
usulünü ihdas etmiştir. 
* Fransa Amerikadan 700 tay

yare almıştır. * Ankara Ziraat Enstitüsü ta
lebesinden bir grup, sömestr tati
lini geçirmek üzere dün sabah 
~hrimize gelmiştir. * Kasaplar heyeti Ankaraya 
vararak temaı;larına başlamıştır. 

* Çemberlayn şerefine verilen 
bir ziyafette bir nutuk söylemiş, 
ezcümle Münib anlıı§masını mü

dafaa etmiş, tenkidlerinin haksız
lığını isbat eylemiş. Roma müza

kereleri hakkında izahat vermiş, 
Romaya bir anlaşma yapmıya de
ğil, müdavelei efkarda bulunını

Y<ı gittiğini, 1radan dostça ayrıl
dığını söylemiş ve İngiİterenin 1 
kara, hava, denizde fovkal.3.de kuv- ı 

vetlendiğini rakamlara istinaden 
izah ederek istikbal i~;n bunun la
zım ol~uğunu tebarüz ettirmiştir, 

* Ankara Tarih ve Dil Fakül-
tesi Reisi Muzaffer Göker, sö
mestr tatilin.ieki seyahat işleri 

münasebetile bir noktai nazar ih

tilafından dolayı istifa etmiş, ye
rine Mülkiye müdürü Mehmed E
min tayin edilmiştir. 

* İskenderunda tesis edilecek 
serbest gümrük mıntakasının ye
rini tesbit etmek üzere Hatay mü
messilimiz Cevad Açıkalının baş

kanlığı altında bir komisyon ku
rulması Vekiller Heyetince ka -
rarlaşmıştır. 

* Dahiliye Vekaleti Müsteşar
lığına İzmir Valisi Fazlı Güleçin 
tayin edileceği hakkındaki ha -
herler tekzib edilmektedir. 

GÖKYÜZÜNDE 
AŞK YARIŞLARI 

No. 103 

Fakat, hayır .. 
Sunanın annesi ağ!amağa baş

lamıştı. 

O, hakikatten bahsediyordu: 
- Seni ilk gördüğüm gün be

ğenmiş, daha sonra dıorin ve mu
ka•-emet edilmez bir aşkla sev -
mlıJtim. dedi, fakat b:liyordum ki, 
sen de kızıma aşık olmuştun! O
nu sevdiğini sezmiyor değildim. 

Eğer Mühendis Cemil vak'ası 

meydana çıkmamış olsaydı, bu 
sevgimi yine sana açacak değil -
dim .. Kalbime bir kilid vurup ebe
diyen susacaklım. Llkın, bugün 
kızımı istiyen bir talih var .. Bu 
adam, Sunayı senden önce sev -
n iş .. Sen de meydanı ona bırakıp 

Yazan: 1skender P'. SERTELLi 

- büyük ve insani bii: feragatle -
çekılmişsin! Bunu bir haftadır se
ziyordum. Se!>ebini 11:1layınca, sa
na karşı olan meylim büsbütün 
arttı.. Tahirden ayıılıp seninle 
birleşmeğe karar verdim. Şimdi 
serbestçe kendimizden bahscde • 
biliriz Reşadcığım! 
Reşad o kadar şaplamıştı ki... 
Sunanın annesi: 
• Şimdi serbestçe kendimizden 

bahsedebiliriz.• 
Sözünü gayri ihtiyari olarak 

tekrarlamış ve sevincıni meyda
na vurmaktan kendini menede -
memişti. 

- Demek Bay Tah:rden hat'iy
yen ayrılmail:a karar verdiniz öy-

Uludağ 
Kış 

Sporları 

1 p o L ~ • 
1 s ı Bir 

Aylak 
Vaziyet --

Bayram Tatili 
Münasebetiyle Yeni 

Müsabakalar 
Kurban bayramı münasebetile 

•Uludağ. da -, ~ yapılacak olan 
müsabakalar münascbetile şehri
mi.;. .Dağcılık klübü. ne mensup 
kayakçıların ekserisi dün ve ev

_velki gün Bursaya hareket etmiş
lerdir. Bu meyanda müsabakala
ra girecek olan sporcular da Bur
say 1 gitmişlerdir. 

Hükiımet Üstündağın başkanlı
ğında olan bu kafile, Bursaya va
rır varmaz; beraberlerinde ge -
tirdikleri bir çelengı cAtatürk 
abidesi. ne merasimle koymuş -
lardir. 

Fevkaliide büyük ve zarif olan 
bu çelengin üzerinde (T. D. K) 
harfleri sanatkarane bir şekilde 
çiçekle işlenmiştir. Dığer taraf -
tan •14• kişilik bir cAlman ka
yakçı grupu. da Bursaya varmış
lardır. 

Bunların arasında kadınlar ve 
çocuklar da bulunmakt&dır. Ay
rıca; Ankara kayakçıl:ırından mü
rekkep 30 kişilik bir kdfile de ev
velki akşarnre isleri Bı.y Namık 
Katoğlunun reisliğinde Ankara -
dan Bursaya hareket etmişlerdir. 

Kurban bayramında yapılacak 
olan memleketimizdeki bu ı:ıt 

toplu cKayak Il\Üsabaları. na tıü
yük bir ehemmiyet verilınekte 
dir. 

1 
KIS/:'» POLiS 
HAEERLERI -

Vatman Alinin idaresindeki 145 
numaralı tramvay Şişlide makas 
yerinde 171 numa.blı tramvaya 
çarptıktan sonra yoldan çıkmış 

ve 324 numaralı elektrik direği
ne çarpılarak hasara uğramış -
tır. Bu sırada tramvayda bulu -
nan Mustafa adında bir mektep 
hademesi başı çarpılarak yaralan
mıştır. 

* Tarlabaşında bir fırında ça· 
lışan Koço adında birinin üzeri· 
ne hamur makinesi düşerek ko
lundan yaralanmıştır. 
* Sabıkalı Hayreddin Balık -

pazarından geçmekte olan Razi
ye ısminde ihtiyar bir kadının pa
ra çantasını çalıp savuşurken ya
kaalnmıştır. * Şamandırada bağlı Kantini 
vapuru tayfalarından Beri vapu
run ambarına düşerek sol kolu kı
rılmıştır. 

* Muhtelif yerlerden kilim ve 
seccı.de çal.an Şükrü isminde bir 
genç ile Mehmed ısminde bir 
kurşun hırsızı dün Asliye 2 inci 
cezadaki mahkemesinde muhake· 
me olunmuşlar ve haklarında 6 
şar ay hapis kararı verilmiştir. * Bankalar caddesinde oturan 
Faruk Tokun idaresindeki 569 nu
maralı otomobil Asmalımesc!tte 

oturan Hüseyin oğlu Dursuna çar
parak başından hafifçe yarala -
mıştır. 

Yaralı hastahaneye kaldırılmış, 
suçlu yakalanmıştır. 

Ve .. Mahkemeler 
.. . ~- ""it'::!: '" - ... .... • . . . .. 

Ben Belalı Bir ı 
Adamım! 

Açık Gözlük 
Etmek istemiş 
Amma ••• Ben Bildiğin Enayilerden 

Hiç Değilim !. 
Arkadaşı Niyaziyi ~lümle teh

dit etmekten suçlu, Janın muha
kemesine, dün Asliye Birinci ce
zad~ devam edildi. 

.Uüı, celsede vak'a şahidi ola -
rak Reşad sorguya çekildi: 

- Bir sabah Niyaziııin yazıha
nesine gitmiştim. Yazıhanede 
Mustafa Lüseryan da vardL Biz 
dört arkadaş şuradan, buradan ko
nuşuyorduk, bir aralık içeriye 
Jan girdi ve Niyaziy:: hitaben: 

- Haydi, paramı ver, artık.. 
yeter beklettiğin ... 

Dedi. 

Niyazi, çok nazik ve tatlı bir 
sesle: 

- Sana karşı çok mahcubum 
amma, maalesef bugürı de bir şey 
veremiyeceğim; emin ol paramı 1 
yok, dedi. 

"fiyazinin bu sözle~i suçluyu 
kızdırdı, kaşları çatıldı. gözleri, 
kin ve nefret hisleri ile panlda
mağa başladı. Ve seı t bir sesle 
müddeiye: 

- Bana bak, arkadaş! dedi. Se
nin ne batakcı herif o:duğunu bi
liriT. Benim paramı da batırmak 
istiyorsı.ıı amma, şunu iyi bil ki, 
bunaa muvaffak olar.ıazsın. J an, 
bildiğin enayilerden değildir, 
onu dolandıramazsın! ... 

Jan gittikçe asabile~iyordu: 
- Ben belalı bir adamım. Esa

sen bugün burnuma kan koku -
yor. Paramı almadan, buradan bir 
yere gitmem. Eğer borcunu ver
mezsen, sen bilirsin!. dedi. 

Başkasının Düşürdüğü 
Paralardan istifadeye 

Kalkışmiş 
Dün akşam Köprüde bir hadise 

olmuş bir adam başkasının dü -
şürdüğü parayı kendıne mal et
mek isterken karakolu, oradan da 
mahkemeyi boylamıştır. 

Hadise şöyle olmuştur: 
Aynalıçeşmede oturan Ali oğ

lu Kazını isminde biri dün köp
rüden geçerken cebinden mendi
lini çıkarmak istemiş ve bu sırada 
cebinde bulunan birkaç gümüş 
lirayı düşürmüştür. Kazım düşiir

düğ'.i paraları toplarken yanından 
geçmekte olan Kasımpaşalı Ka
zım oğlu Hüsnü adında biri eğil
miş ve Kiızım.ın düşürdü -
ğü liradan iki tanesini kal
dırmıştır. Kazım evveli ya
bancı adamın kendisine yar
dım ettiğini zannederek: teşek
kür ederim diye paraları almak 
istemiş Hüsnü ise hiç aldırış et
meden yoluna devam etmek iste
miştir. Kazım evvela meçhul ada
mın arkasına düşerek parayı is
temiş fakat Hüsnü oı·alarda ol
madığını görünce oradan geç -
mekte olan bir polise vaziyeti an
latmıştır. Karakola götürülen 

Hüsnü evvelii Kazımın parasını 
almadığını söylemiş üıeri ara -
nınca ve Kazıma ait liralar ce
binde bulununca suç1.<nu itiraf et
miştir. Hüsnü malıkeıneye veril
miştir. 

Bunun üzerine, Niyazi ayağa 
kalktı ve bize hitaben: 

- İşittiniz ya, arkadaşlar! de
di· Beni ölümle tehdit ediyor. Şa
hit olun! .. 

Sevmek Kaba at 

Jan bu hareketinin fena bir ne
tice vereceğini anlamış olmalı ki, 
onu tamir etmeğe çalıştı ve sah
te bir tebessümle: 

- Şaka ediyordum, canım, de
di. 

Hakim suçluya d"jndü: 
Şahidin ifadesine ne diyecek -

sin? 
Jan, bozuk bir Türkçe ile ce

va9 verdi: 
- Yalan söylüyor, Bay hakim. 

Ben kat'iyyen Niyaziyi tehdit et
medin1. Esasen o zaır.~na kadar 
cburnurna kan kokuy!Jr• sözünün 
manasını bile bilmiyordum. Bu -
nun ne demek olduğunu sonra -
dan öğrendim. 

Mustafa ile Lüseryanın da din
lenmeleri için duruşma 15 nisana 
bırakıldı.. MEHMBT HİCRET 

* Büyükadada çam amelesinden 
Bekir, bir çam ağacı üzerinde bö
cek toplarken ayağı kayarak ve 
müvazenesini kaybederek düş • 
müş, ağırca yaralanmıştır. Bekir 
hemen hastaneye kaldırılmış ve 
tedavisine başlanmıştır. 

D ~·ı ' egı ya •• 
Zebra isminde bir genç kadın, 

bundan bir müddet evvel tanıştı
ğı Mes'ut isınınde bir adamla ge
çenierde bozuşmuş ve kendisin
den ayrılmıştır. 

Mes'ut, Zehrayı çılgın :;."bi sev
diği için ona tekrar yüz vermesi
ni söylemiş ve müteaddit defalar 
haber göndermişse de genç kadın 
bu teklife muvafakat etmemiş -
tir. 

Bunun üzerine Mes'ut Zehraya 
tehdit mektupları göndermeğe 

ba1lamış ve bu mektuplar çok sık
laşlığından Zehra da muhakeme
ye müracaata mecbur kalmıştır. 

Mes'ut İkinci cezadaki muha -
kemerle; mektuplardaki yazıların 
kendisine ait olmadığını iddia et
mişse de keyfiyet bir Ehli vukufa 
tetkik ettirilmiş ve hı: celsede de 
ehlı vukuf; yazıların kendisine 
ait olduğuna dair rapor vermiş
tir. Bu rapor karşısında genç a
dam; nihayet cürmünü itirafa 
meebur kalmış ve: 

- Sevmek kabahat değil ya ... 
Seviyorum. Bu yüzdeıı sinir buh
ranlarına tutuluyorum .. Mektup-

le .rrJ? 
Diye sordu. 

Melek: 

\ 
havale edilen et, su, umumi bah
çeler, incir, üzüm, pJlamut işle

rine ait rapcırları yazan benim. 

yapmak istediklerinizi bana söy- \ 
leyiverdiniz. 

- Ben öyleyim. Yalan dolan 
bilmem. Scvmediğlmle konuş -
mam. Sevdiğime -de ıçimi aça -
rım. Bahusus sana.. Sen çok can 
çocuksun! 

- Anlattım ya, gözüm! dedi. 
Bu taş parçasile ömrümün sonu
na katlar yaşamama imkan yok
tur. Sunayı Mühend'.s Cemil ile 
evlendirdikten sonra . 

- Benimle evleneceksiniz ha? 
- Neden şaşıyorsun .. Benden 

hoşianmıyor musun yoksa .. ? 
Reşad: 

- Sizi çılgınca sevlyorum, de
de,i fakat iki aileyi birbirine kat
maz mı bu hadise .. ? 

- Hayır, bilakis, hll hadise ile 
iki aile birbirini biraz daha ya -
kından tanımış olacak .. 

- Ne gibi..? 
- Hala anlıyamad.n mı, Reşad? 

Baban, Tabirin ne boş adam ol
duğunun farkında değildir. Ona 
izafe edilen kıymetler, o benden 
ayrıldıktan sonra sıfıra düsecek. 
Çünkü, Tahır iktisat işlerinden 

anlamaz. Son günlerdo. kendisine 

Reşad gözlerini açarak yerin
den hoplamak istedi: 

- Ne diyorsunuz, :ı bu dereee 
cahil bir adam mıdıc ·ı 

- Umduğundan fazla cahildir. 
Bilhassa ticaret ve i!<tisat işleri

ne hiç akı, ermez. Btn gençli -
ğimde ticaret mektebine devam 
etmiştim. Ona hayli y"rdımım do
kundu. Ben ı:yrıldıkıan sonra o 
da bu işte kalamaz. 

- Halbuki babam cna çok gü
venıyordu. 

- Kokusu çabuk çıkar. Ne ise, 
biz bunları bırakalmı şimdi. Sen 
de c.üşündüklerini SÖ} le bana a
çıkca. Bak, ben nasıl içimi döktüm 
sana! 

- Ben sizin kadar içini kolay
lıkla açığa vuran insanlardan de
ğil·m. Ah, keşke sizin gibi olsay
dım .. Vallahi gıbta ediyorum si
ze. Açıkca düşUndüğünüzü ve 

- Bana itimadınız 'ar demek? 
- Çok. ÇOK güveniyorum sa-

na. "Merd bir erkeki'n! Bilhassa 
Suna hakkında düşündüklerin! 

anladıktan sonra .. O ne ferağat, o 
ne makul hareketti. Suna bile 
takdir etti seni. Fakı.t, o, ne de 
olsa bir çocuktur. Bu ferağatin in
celiğini anlıyamaz şimdi. 

Reşad birdenbire garip bir mu
hakemenin tesiri!e Sunanın an
nesine dedi ki: 

- İyi söylüyorsunuz amma, bu 
ferağatimi Suna sizi sevdiğime 

atfederse .. O zaman ben küçük 
düşmez miyim? 

- Bu ihtimal hiç b:r zaman va
rid olamaz. Çünkü yarın Belediye 
reisinin karısı bize b•~ iş için ge· 

ikinci Teşrin Ayına Ait 
istatistik Hazır:anıyor 
Başvekalet İstatistik Umum Mü

dürlüğü, ikinciteşrin 93~ ayına a
it dış ticaret rakamlarını hazırla
mıştır. 

Bu rakamlara göre, ikinciteş -
rin ayında ithalatımız 10.095.298; 
ihracatımız 26.190.055 liradır. Böy-

• lelikle ihracat lehine, 16 küsur 
milyon liralık bir fark vardır. 937 
nin aynı ayında ithalatımız 
11.054.136, ihracatımız 24.227.462 
lira idi. 

On milyon lira olan bir aylık 
ithaliı.tımızdan en büyük rakam
lar şu maddelerdedir: 1.113.'112 li
ra kasarlı, boyalı, ham mensucat • 
305.534 lira demirden kaba ma -
muliıt; 300.383 liralık elektrik mo
törleri; 244.699 liralık dokuma 
makineleri; 55.169 liralık değir -
men makineleri ve hamur, makar
na, şeker makineleri. 

Yirmi altı küsur milyon olan bir 
aylık ihracatımızda en yüksek ra
kamları tutan maddeler de şun
lardır: 576.469 liralık koyun, ke
çi, 659.009 liralık buğday, 592.423 
liralık tiftik; 232.318 lıralık arpa; 
2.989.658 liralık kuru üzüm, 
1.316.505 liralık kuru incir, 
1.585.996 liralık kabuksuz fındık; 
1.074.215 liralık ceviz; 10.381.516 
liralık yaprak tütün, 296.977 lira
lık palamut; ! .781.615 liralık ham 
pamuk. 

9!J in 11 ayı sonunda, ithalat 
yekCınumuz 137.556.583; ihracat 
yekunumuş 126.592.345 lira idi. 
Bu son on bir aylık müddet için
de dış ticaret rakamlarımız, yal
nız ikinci.kAnun ile birınci ve ikin
citeşrin aylarında ihracat lehine 
neticelenmiştir. 

Vapura 
Kıymet

1 

Konuldu 
Çanakkalede Kapapıno vapuri

le çarpışarak batıran Magellanes 
vapur acentesi aleyhine İkinci ti
caret mahkemes.inde açılan dava 
son safhasına gelmiştir. Dünkü 
celsede ehli vukufun batan va -
pur ve hamulesi için tesbit etti
ği kıymet raporu okunmuştur. 

Ehli vukuf vapura 38 bin İngiliz 
lirası kıymet tahmin etmiştir. Mu
hakeme karar için kaimıştır. 

Kolalı Süt 
Beyoğlunda Taksimde Sıraser

viler<le oturan cToma. ismindeki 
bir seyyar sütcünün sattığı SÜ • 

dün içinde kola bulunmuştur. 
Bunun üzerine Tomı dün ceza 

mahkemesine verilmiş ve sütleri 
satın aldığı mandıracının dinlen· 
mesi için muhakeme talik olun -
muştur. 

!arı belki böyle bir buhran esna
&ında yazmış olabilirim! .. 

Demiştir. 

.Muhakeme; Mes'udun muaye
nesini kararlaştırmış, celseyi ta
lik etmiştir. 

lecek ve Sunaya Cemil hakkında 
bir hayli izahat verecek .Artık, 

SÜna da çocuk değil ya .. Cemilin 
kendisini ne kadar çok sevdiğini 
bu kanaldan da anlayınca, seni 
çarçabuk unutur gid~r. 

- Şu halde her şeyden önce 
Sunanın işini bitirmelisiniz!. 

- Şüphe yok. Sunayı Cemil ile 
evlendirdikten sonra, kendi işi
me bakacağım. 

- Tahir sizi kolay bırakır mı 
sanıyorsup.uz? 

- Muhake,neye verdim bile. 
Bir celsede işinin biteceğini umu
yo: ~ m. Tahir l:ana sö& verdi: Ken
disine tazminat olarak birkaç bin 
lira vereceğim. Bana itiraz ede
mez o. Evvelce de söyledim ya .. 
On.ı adam eden benim. 

Bone'nin Nutku 
Yaaıuı: Ahmed Şükrü ES!\1Ell 

On gündenoeri, Fransız parU· 
mentosunda dış polit.ka üzerinde 
yapılmakta olan mÜz•kere, evvel· 
ki gün, Hariciye V ek;li Bone ta· 
rafından • !~nen biı nutuk ile 
kapanmıştı«. Dış polıtika üzerin· 
deki bu münakaşanın açılmasına 
başlıca sebep iU idi: Franko tara· 
fıruian başlanan son taarru zdall 
sonra sol cenah zümreler, Fran -
sanın Hükı'.ımetçi kuvvetlere yar· 
dımda bulunmasını ısrarla iste· 
mi§lerdi. Münakaşa o kadar uza· 
dı kl söz hükümete gdinciye ka• 
dar Franko, 3arselonayı işgal e· 
derek Katalonyadaki askeri ha • 
reketleri nihayetlendirdi. Fran • 
konun kıtaları birkaç gün içinde 
Fraı:sız hududuna kadar dayana· 
cakkrından Hükiımdçi kuvvet· 
lerle Fransa arasındı. temas }ce

siliniş bulunacaktır Binaenaleyb 
Fransanın Hükümetçı kuvvetlere 
yardımı meselesi artıi>. bahis ıne~ 
zuu olamaz. 

Bone'nin nutku Fransız dış p0· 
litikasının etraflı bir izahı mahi· 
yetini almıştıı·. Önce ifariciye ve
kili, artık herkesin bildiği argıi• 
manlarla Münih anlaşmasını mil' 
dafaa etti. Anlaşma yapılmasaf 
dı, çıkacak harbin ilk kurbanı Çe
koslovakya olacaktı, cıedi. Bun • 
dan sonra Fransanın diğer deV · 
!etlerle olan münasebetlerine gc(' 
ti: bunlar arasında lngiltereni' 
hususi bir mevkii vardır. Bol!~ 
İngiliz - Fransız münasebetleri: 
nin samimiliğini tebarüz ettird' 
Sonra son görüşmelerde temas : 
dilen mevzulardan bahsedere> 
askeri sahadaki hazırlıkların ır 
heınıniyetli bir yer işgal ettiğiJll 
bildırmiştir. Fransız Hariciye Vt' 
kili demiştir ki: . fi 

- Fransa ile Ingilt<re bir )ıa 
halini dikkat~ almak mevkiind
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kalmışlardır. Bu takdirde biitil~ 
Fransız kuvvetleri İngiltereni~ 
ve İngiliz kuvvetleri de karşı!ı1" 
1ı olarak Fransanın emrinde ol~ 
caklardır. 

Bone'nin bıı sözleri, İngiliı; 
Fransız münasebetlerinin, art• 
Büyük harpten evvelki İngiliı; 
Fransız antantına benzediğinı 8 ~ 
!atmaktadır. Hariciye Vekili, b~, 
dan sonra Almanya ile Fransa :. 
rasında pek ölçülü sözler sarfe 
miştir. Bir taraftan Pariste iJll~ 
!anan deklarasyonun ehenut'1 

• 

Yetini tebarüz ettirmekle tıer3 , 
~· 

her, diğer taraftan, Fransa", 
chaklarından biç bir fedakar!• . 
ta bulunmadığını ve müzakere r 
!erden İngiltere, Belçika, So\0"

1 

!er, Polonya ve Amerikayı ha 
dar ettiğini söylemiştir. 

Bundan sonra İtalya ile Fra~ 
arasındaki münasebetlere l!l ~ 
Bone, bu münasebetlerin ısl 
için Fransa tarafından yapıJaP 
şebbüslerin neticesiz kaldıt'. 
bildirmiş ve .bu vaziyetten 111' 
yanın mes'ul olduğunu söyJel

11f 
tir. Sonra Fransa al ey hine 11 

'/ 

lan tezahürlerden ba.'ısederel>< il' 
şartlar altında Fransanın ceıı 

hakem; ne de bir mutavassıt .ı. 
~üsünü kabul edeneyece~·1 
~e iıu noktada İngiltere ile ft~ 
l\11 arasında tam fikir ittihadı. 1 
lunduğunu söylemiştir. aar1P, 

(Devamı S ııın salıifeıl' 

Rakabet 1. 
Salamonuu bir kunduracı d~ 

vardı. Diil<ld nın yaııı1>a4ıub ~ 1 
l>•I de bir kunduracı dükki.Dl •'l 

• b 
kaınsına yazdı: chtanbulun en 
kundura maP,za&I». 

Derken, diler t:ıralla NlkO .ı;ı 
kundura ma.faı::ı..'it aı;-:ıralr: o d• • 
sına yamı: cTurlJ7enin en bü~ 
dura m.afaz:w!.. ~ 

Bu sefer SaJamon ikisinin or ,, 
kaldı. O diikkinına ne yaz.aca.I''~• " 
•ündü, tafınd• en nihayet bU1 

yazdı. «Buradan l'irllir.• 

Program , 
ırat• 

Köyden yeni relmlşll. Ti1• 
dert>k Cif.le mrmuruna qordu: 

- Kaç para! Jtf 
- Kolluk bir Ura, tsl<•Plıe 

Reşad sarhoş gibi, dalgın dal -
gın genç kadının yüzü11e bakıyor
du. lr:urUf. Prosra.m on kuru.t-

- Öyle ı.e bir proçanı .er. 
Melek, tecrübesiz delikanlının 

aklını çabuk çelmişti. 
(Devamı var} 

rama otururum dtr. 
Balıkpa7.ar, 



Halayın Bir Müracaatı 
.................................. 
Cenub ve Şark 

Vilayetlerine Aid 
Eşyalarımız 

Bunların 
Limanı 
ihracı 

lskenderun 
Vasıf asiyle 
isteniyor 

f\A eınleketimizin cenup ve 
1 "" 1 gark vilayetlerine ait idha-

ıat ve ihracat eşyalarının 

İskenderun limanı vasıtasile nak
li; Hatay hükfuneti tarafından hü
kfunetimizden rica olunmuştur. 
Aynı rica da; bu hususta Hatay 

Yerli tüccar ve transıtçilerinin c~ 
nup vilayeti tüccarlarile temas -
larında memleketimiz Ticaret O
dalarının teshilat göstermesi de 
lat~nmektedir. 

Hataym ve bilhassa İskende -
run şehrinin iktisadi vaziyeti Ü· 

zerinde çok büyük tesiri görü -
lecek olan bu teşebbüsün kabul 
olunacağı anlaşılmaktadır. 

llALEB - iSKENDERUN 
ŞİMENDİFER TARİFESİ 

Gerek Hatay ve gerekse Suriye 
tacirlerinin ö1ıedenberi şikayet 

...._etınekte oldukları Halep - İsken-

derun şimendifer tarifesinin pa
halılığını ortadan kaldırmak i -
çin Hatay hükılmeti teşebbüslere 
geçmiştir . 

Bunun üzerine Hatay şimendi
ferleri tarifesinin mühim bir mik
tarda indirilmesi kararlaştırılmış

tır. 

Bu tenziiatın memleketimiz ce
nup demiryollan tarifesine de 
teşmili muhtemeldir. 

HATAY PULLARI 
Ha tay postalarında Cümh uri • 

yet hükumetimizin pullarının kul
lanılacağını yazmıştık. Bu kararın 
tatbikine evvelki gündenberi baş
lanmıştır. 

Yalnız bu pulların üzerine Ha -
tay Devleti ibaresine kaç santim 
veya kuruş kıymetinde oldukları 
hakkında sürsaj yapılmıştır. 

Pullarımız; yeni Hatay pulları 
basılıncaya kadar kullanılacaktır. 

Çikolata Fiyatları 
Niçin Pahalıya Satılıyor! 

Çikolatçılar Bu Hususda Ne 
Mütaleada Bulunuyorlar 

Memleketimizde çikolata istih
laki artmasına mukabil son gün

lerde şehrimizdeki çikolata fabri
kaları sahipleri istihsali azaltmış-
lar: hatta bir ikisi de iki aydan -

be~i faaliyetlerini muvakkaten 

1 
tatıl etmişlerdir. 

Çikolatacılar; bu vaziyeti tev
lit eden sebeplerin izalesi ve mem
leketimizde çikolata sanayiinin in

kişafı için icap eden tedbirlerin b• 
ır an evvel alınmasını alakadar-

lardan rica etmişlerdır 
Yapılan tetkiklere nazaran; 

li'ıeınJeketlmizde çikolata fiyatla
rının diğer memleketlere naza -

~8: çok pahalı olduğu görülmüş· 

Gerek çikolata fiyatlarının u • 
C~zlatılrnası ve gerek çikolata is
tihsalinin artması için çikolata

~rılar; evveıa takas usulünde çi
t 0 1.ata sanayii için kolaylık gös -
erıırneıımi ve saniyen istihlak ve 
~uaıneıe vergilerinin tenzil o -
lınnıasını istemekte ve çikolata

liın Pahalı satılmasını tevlit eden 
~hepleri şu küçük misal ile gös
el°l?ıektedir ler: 

ıı •Bir fabrikatör; 504 kilo kakao 
r ~ 126 lira gümrük resmi, 606 li
~ llltihlak resmi ve 97 lira da mu-

:li'ıe~ vergisi vermeğc halen mec
ur bulunmaktadır. 

Halbuki Amreikadan getirilen 

kaakonun bir kilosu fabrikatöre 
45 kuruşa mal olmaktadır. 

Buna, yukarıdaki nısbette yük

sek olan istihlak ve muamele ver

gileri ilave olununca maliyet fi
yatı da o derece yükselmekte, 

fabrikacılar da halka çikolatayı 

pahalı vermeğe mecbur kalmakta

dırlar. 

Bu dilekler ka·bul edildiği tak

dirde memleketimizde çikolata fi

yatlarının mühim bir nisbette u

cuzlıyacağı anlaşılmaktadır. 

Askeri 
Yoklamalar 

Şehrimizde, bütün kazalardaki 
askerlik şubeleri bu ayın altısın
dan itibaren 310 ila 320 doğıırnlu 
yerli ve yabancı ihtiyat efradın 
yıllık mutad yoklamalarına baş -

lıyacaktır. 

* Kadıköy, Eminönü, Beyoğlu, 
Fatih şubeleri Şubatın altısından 
itibaren yerli ve yabancı 310 ila 
320 doğıımlu ihtiyat efradın yıl
lık mutad yoklamalarına başlıya· 
caktır. 

ZORBALAR · 
SALTANATI 

no. a8 

ay!~er,. kız Mısıra gitmem diye 1 
hiir- dırerse, onu kandırmak için 
der u~ rnalını. mülküııü üzerine e
tah: ~e- hatta, daha ileri gidip 
hile \nıkahına alarak ikna etıniye 

:ıc- arar vermişti. 
Iaırı ahya çileden çıkmıştı vesse -... 

Can ca . an, kurna başın• oturmuş, 
rıye ile k 

e(j onuşmasına devam 
'Yordu 
-- tk·. 

oyun ı teU; nasıl oynanır ve bu 
C ~ 0 Ynamak için şarkısı nedir? 
arıye a - k tını yaga alktı. Omuzla -

etırı ve göğsünü titreterek tarif 
:ıc eğe başladı. 

Urnaz Canan, sanki bilmiyor-

uozıuı: !il. samı KABAYEL 

muş da iki tellinin hareketlerini 
öğreniyormuş giıbi ayağa kalktı. 
Cariyenin karşısına ge,;erek o -
muzlarını ve göğsünü titretmeğe 
koyuldu. 

Carıye şaşırmıştı. Çünkü: Ca • 
nan daha bir görüşte kendisinden 
daha güzel yapmıştı. Dayanama -

dı ve sordu. 
- Hanımcığım ne de güzel yap

tınız? Evvelce hiç bu oyunu gör

müşlüğünüz var mı? 
- Yoo .. Nereden göreceğim? 

Bizim adada bilmezler böyle şey

ler .. 
- Bilseniz o kadar güzel oynı

yacaksınız ki: eiier bir calgı olsa 

. 
~: '• ···-·· .~ "' · .. 

Bir Tehdid mi ?. 

O 
stanbul Belediyesi ekmek 
fiatlarını ucuzlatmak için 
tetkikler yapıyor. 

Duyuyoruz ki, bu tetkiklerden 
İstanbul fırıncıları memnun ol • 
muyorlarmış .. Hatta tehdid yollu 
sözler söylüyorlarmış Mesela: 

- Fiatlar daha ucuzlatılırsa, fı
nnlarımızı kapar, gideriz, diyor
larmış .. 

Şüphesiz ki, Belediye, fırıncı -
tarın zarar göreceği bir fiatı ileri 
sürmiyecektir. O halde?. Bu teh
did nedendir?. Yani, fırıncılar 

mutlaka çok mu kazanmak isti -
yorlar?. Eğer az kazanırlarsa, da
ha doğrusu makul bir kazanç ile 
iş görürlerse, kabul etmiyecekler 
mi?. Koskoca şehri ekmeksiz, 
müşkül bir vaziyette bırakmak, 
onların bir parça olsun düşündür
müyor mu?. Müteessir etmiyor 
mu'!'. 

Nerede kaldı ki, onların böyle 
düşüncesiz bir hareketi karşısın
da, fırıncıların menfaatinin değil, 
amme menfaatinin düşünüleceği 
tabiidir. 

Yalnız, biz, bu tehdid yollu söz
lere hayret ettik .. Şimdiye kadar, 
amma da fazla şımartılmışlar ... 

BÜRHAN CEVAD 

Gayrimübadillere 
Aid işler 

Tasfiye İşi Bitirilmek 
Üzere 

Gayrimübadil muamelelerinin 
tasfiyesi hakkındaki i<:anun müd
detinin bitmesi yaklaşmaktadır. 

4 ay sonra memleketimizdeki 
bütün gayrimübadillerin muame· 
lelerinin kat'i surette tasfiyesi i
cap ettiğinden muameleleri bit -
memiş olan veya eksiklikler bu
lunan gayrimübadille• de peyder
pey büroya başvurmaktadırlar. 
Diğer taraftan İstc.ı..nbul harici 

şehirlerinde bulunup ta bonoları
nı Defterdarlıklara teslim eden
lere verilecek olan hazine tahvil
leri de peyderpey ait oldukları 

Defterdarlıklara gönderilmeğe 

başlanmıştır. 

---<>-

Efgan Sefirinin 
Beyanab 

Yeni Efgan sefiri Ulus gazete
sine vaki beyanatta Türkiyeye 
geldiğinden memnun olduğunu, 
Türkçe öğrenmekte bulunduğıı -
nu, Atatürkün ufulünden bütün 
Efganlıların derin bir acı duy -
duklarını, Efganlıların, dünyayı 

hayrette bırakan hamlelerile iler
lemekte olan Türkiyqi örnek 
aldıklarını söylemiş ve hilafet 
meselesi hakkın.da da: 

- Hilafet bugün bin türlü ih
tiyaçlarımız içinde ve yapmağa 
mecbur olduğumuz birçok işler 

arasında konuşma mevzuu yap -
mağa dahi değmiyecek kadar 
bambaşka bır meseledir. Bence 
çalışarak kaybettiğimiz günleri 
kazanmak lazımdır .• 

Demiştir. 

seyrine doyum olmıyacak .. 
- Peki, sen çalgı çalmasını bil· 

miyor musun? 
- Ne demek? .. Bizim hanıme

fendi meraklıdır. Carıyelerine her 1 

1ey öğrettirir. 
- Hangi sazı çalıyorsun? 

- Ud ... 
- Siz çalgı çalmasını biliyor 

musunuz? 
- Bilirim: cGitara• 
_ A; bu bizde var ... 

- Var mı? 
_ Vallahi hanımcığım var ..• 

Burası esirci evi , hiç olmaz o
lur mu? Osmanlı imparatorluğıı

nun sahip olduğu yerlerden bu -
raya Macar, Ulah, Bulgar, Sırp, 
Boşnak, Lehli, Rum, Arnavut, 
Arap, Tunuslu, Faslı , Cezairli, 
Adalı, Rus, Çerkes, Gürcü ilah .. 
bir çok oğlan ve kız esirler gelir ... 
Bunlar bu konakta müslüman o
lurlar. Terbiye görüricr, çalgı öğ
renırler ve satılıp Türk bünye -
sinin içine girerler ... Bu sebeble, 

!]; rü Sefer İşleri 1 1 

Otobüs Seferlerindeki 
Yolsuzluklar Nasıl 

Kaldırılacak ? .. 
Bayra;.id_:,ı Once Yeniden 
Esaslı Tedbirler Alınıyor 

Şehrimizde İ§liyen otobüslerden bazıları mil§teri beklerken 

Y eni Emniyet Müdürümüz ' aldıktan sonra Taksim ile Kalyon
Sadrettin Aka vazifesine cu ara•ındaki kısa bir mesafede 
başlar başlamaz şehir içinde ve u:tasyon olmadığı yerlerde bir 

ki seyrüsefer ışlerini intizama sok- kaç defa durarak yolcu almış ve 
mak için şiddetli tedbirler aldı. nihayet Karaköyde dakikalarca 
Bir çok sivil ve resmi memurları durarak yolu kapatmıştır. 
bu işe tefrik etti. Seyrüsefer ni- Halka bir kolay !ık olmak için 
namnamesine aykırı hareket .,. şehir içinde işlemesine müsaade 
denleri cezaya çarptırdı. Buna <><l.ilen bu nakil vasıtalarını intı-

rağmen evvelce de yazdığımız gi- zama sokmak zamanı çoktan gel-
bi, crıdalıkla çalıştıkları için, 0 miş ve geçmiştir. Bunun için de 
tobıis sahiplerile ortak vaziyette herşeyden evvel şoför ve biletçi-
bulunan bazı şoförlerin hala sey· !eri ondahkla çalışmaktan me -
rüsefer nizamnamesine aykırı o-- netmek , sonra da zamana 2öre 
larak durak olmadığı yerde yol- hareket saatleri. diğer nakil va • 
cu aldıkları , içinde yolcu varken sıtalarında olduğu gibi katede • 
benzin aldıkları otobüs dolu iken cek yolun ne kadar zamanda ka
önlerinden gitmekte olan vesaiti tedilınesi lazım olduğu ve takip 
nakliyeyi geçmek için bir çok teh- edilecek yol.ı tesbit etmek la • 
likeleri göze alarak yıldırım sür· zıındır. 
atile yol aldıkları, yolcu az iken Tramvay ve diğer nakil vası • 
tramvayların önlerine geçerek yol, taları ile yarış etmekri doğru ol
kapattıkları, tramvayın yolun sağ madığı gibi Taksim ;Jc Şişli ara-
tarafında geçebilecek yol varken sındaki geniş caddelerde de tram-
~ırf yolcu almak için tramvayla- vayları takip etmelerı doğru de-

nn ön ve arkalarından hafif sür- ğildir. ı 
attP ııittikleri görülmektedir. Ne- B'ı itibarla Emniyet Müdürlü-
tekim dün akşam saat 18 radde - ğü bu cihetleri de nazarı itibara 
!erinde Kurtuluştan hareket e - almaya ve bu iş bir aıı evvel hal-
den bir otobüs Taksimde benzin letmeğe karar evrmiştir . 1 

H a va c ı l ığı m ı z ı n inkişafı 
~~~~~~~--~~~ 

Memleketin Her 
Tarafında Planör 
Klübleri Acılacak 

M 
emleket havacılığının sür -
atle inkişafı için yeni ka -
rarlar verilmiştır: 

Türkkuşu Umum Müdürlüğü 
memleketimizin her tarafında / 
planör klüpleri açmağı muvafık 
bulmuş ve bunun için yeni bir 
proje hazırlamıştır. Bu projeye 
göre; planör klüpleri, Türkkuşu 
tarafından gönderilecek olan mu
allim ve ustalarla; hemen hemen 
bütıin bir sene faaliyttte bulu • 
nacaktır. 

Bu klüplerden yetişecek olan 
gençler; Türk Hava Kurumunun 

' molörlü mekteplerind~ ve teka
mül kurslarında yetişerek pilot 0 -

labilereklerdir 

bu unsurlara ait giyim kuşam bu 
konakta vardır. Ve musiki alet
leri de mevcuttur. 
Burası adeta, Osmanlı impara

torluğunun B~bil kulesine ben • 
ziyer. bir yeridir. •Gitara. değil 

mi? .. Şimdi ben size onu buldu -
rup getirteceğim ... Bana da ud.. 

Cariye hamam kapısına gelip 
nöbetçi cariyeye şu emirleri ver· 
di: 

- Kız, baydi git; Suzidil kalfa· 
ya söyle! Gitara ve b:r de ud gön
dersin ... 

Cariye emri ifa etmek üzere git
ti. Gizli yerde bulunan esirci ha
nımla, kahya hazretleri bulun -
dulcları yerden bu sahneyi gıpta 
ile seyrediyorlardı. 

Esirci hanım; bunca senedir e
sircilik ettiği halde daha ömrün
de böyle ne bir kız ve ne de sah
ne görmemişti. Olur şey değildi. 
Hakikaten bu kız dünyayı yara -
tan tarafından yegane olarak hal
kolunmuştu. Hiç bir ku ur ve nok-

' :-ı;ıı r taraftan 940 s~nesinde 

Finlandiyada yapılacak olan bey

n,lmıkl olimpiyatlara Tıirkkuşu 
gençlerinin de iştirak etmesi ka
rarlaştırılmıştır. Planörcü genç -

lerimiz şimdiden olimpiyat mü
sabakaları için hazırlanmağa baş· 
lamışlardır. 

Hava silahı yar~ı bütün 
dünyayı sarr.ıı~tır. Bizim 
için de fazla bir tek kanat 
büyük bir kazançtır. Hava 
Kunımuna yaTdun için, 
kurban bayramından isti
fade edelim. 

sanı yoktu. Padişaha layık bir kız· 
dı. Fakat; ah; istemiyordu. Aklı 

ermiyordu. Mutlak onu Padişaha 
vermek için ikna etmek lazımdı. 

Eğer; Cananı Padişaha ver -
mek için ikna edebilir ise kendi
si için yok, yoktu. 

Çünkü; bu kız muhakkak su • 
rette sarayı hümay11nda çok 
geçmeden Padişahın baş ikbali 

olurdu. Ve Padişahın sakalını e
line alarak Hürrem ve Kösem sul
tanlar gibi bir sultan olarak im -

paratorluğa hükmedebilirdi. 
Canan, sultan olursa esirci al

yon olurdu. 

Esirci hanım; para, mevki ve 
dünyalık hülyasile kafasını tır -
malarken, beri tarafta kahya e -
fendi, sanki yirmi yaışnda bir. 
delikanlı gibi şahlanmış, havalan
mış, rengi pembeleşmiş, damar -
larındaki kan otuz mı! süratle de
veran etmeğe başlamıştı. 

Kahya efendi; bu derece canlı· 

Ta L 9 a A. P...., 29 

On 
Yıllık 
Plan 

ı 
Maatif Vekaletinin Yeni ve 

Mü~im Bir Kararı 
Maarif Vekfıleti 10 senelik ye

ni bir mesai programı hazırlamak 
la meşgul bulunmaktadır. 

Bu münasebetle Maarif müdür· 
lüklerinden esaslı malı'.imat iste
piL-lıiştir. 

Orta mekteplerden mezun olan 
talebenin; yüksek mekteplerden 
.gayri devam edecekleri mektep -
!erin tesisine ehemmiyet vermek 
bu planın başlıca maddelerinden 
birini teşkil etmektedir. 

Memleketin sanayileşmesini te
min etmek ve yüksek mekteplere 
olan tehacümün önüne geçmek i
çin de acil tedbirler alınacaktır. 

Diğer taraftan Maarif Vekale
ti, liselerde tahsil müddetinin 10 
seneden 12 seneye çıkarılmasını 

da ôüşünmektedir. 
Bu husu.ta yakınd;: bütün ma

arifçilerimizin fikri sorulacaktır. 
---o--

Cep 
Yıllığı 

İstatistik Umum Müdürlüğü -
nün hazırlamakta olduğıı, zirai, ik
tısadi, mali ve kültürel vaziyet -
lere ait umumi ve hü!Usa rakam
lı cep yıllığının tab'ı bitmiştir. 

Cebe sığacak büyüklıikte bastırı
lan bu yıllık, her sınıf münevve -
rimizin arzu ettiği memleket iş -
!erine ait rakamları ihtiva etmek
tedir. 

---<>-

Başvekilin 
Teşekkürü 

Ankara, 28 (A.A.) - Başvekil 

Dr. Refik Saydam, Başvekalete 

tayinlerinden dolayı her taraftan 
alınakt olduidarı tebrik telgraf 
,. mektuplarına karşı teşekkür

lerile samimi hislerinin iblağına 

Anadc.Ju Ajansını memur buyur
l'!'lUŞlardır. 

---<>-

Bo~torların ~alışma Tarzları 
T e~~i~ [~iliyor 

Doktor !arın çalışma vaziyeti 
hakkında bazı tetkikler yapılmak
ta<L.r. Ezcümle; muayenehanelere 
gelemiyecek kadar ağır hastaların 
evlerine gitmek için, bazı doktor 
!arın pek fazla bir ürret istedi:lı:

leri öğrenildiğinden bu mesele de 
tetkik olunmaktadır. 

·-------· 
Ha lif enin 
Sarayında 

• 
Bir lspanyol ı 

1 
Güzeli 
Ç.Ok Yakında I 

lık ve dinçlik içinde gözleri önün
de ikitelli hareketleriııi öğrenmek 
üzere muhtelif hareketler yapon 
omuz ve göğüs titreten müstak -
bel gözdesile visalini ve geçire -
ceği hayatın hayalini kurmakla 
meşguldü. 

Nihayet; Gitara ve ud gelmiş -
ti. Cariye udu, Canan Gitarayı al
mışlardı. Her ikisi de kemali iti
na ile akord ediyorlardı. 

Canan; epeyce zamandır kitare 
çalmadığından dolayı üzüntüde 
idi. Hazır eline kitare geçmişti. 

Bütün kurdlarını dökccektı. 
Hele gizli delikten seyredil -

diğini bildiği için Mısırlı kahy•yı 
kudurtacaktı. Ölünc\yc kadar bu 
ihtiyarın kalbinde iyi olmaz bir 
yara açacaktı. 

Canan, kitarenin akordunu 
bitirdi. Ve alafranga bir iki par
ça "almağa başladı. Ahenktar ve 
fevkalfıde sesile de şarkı söylü
yordu. 

(Devamı var) 

Borç Para 

O 
stanbu] ~eh~.j~·~"' .. imar na -
mına gordugunuz, biitün 
yenilikleri, güzellikleri hep 

borç para ile temin edilmişlir. Bu 
eserlerin mühim bir kısmını yap

tıran eski şehreminlerindcn ope
ratör Cemil Topudodur. Şehirde 
gözle görülen, elle tutulan eserler 

bırakan şehreminlerinden mer • 
hum Baydar, operatör Emin de 
zikredilmelidir. 

Muhiddin Üstilndağm yaptırdı· 

ğı mektebler ve §clıir harici bazı 
yollar, sıhhat müesı;escleri de u
nutulmamalıdır. 

Fakat, dikkat ediniz: En mü 
hlın imar harekeOeri borç para 

ile yapılmıştır. Bu işde en çok 
muvaffak olan operatör Cemil 
Topuzludur. 

Mesele gayet basittir. Şehrin 

bütçesi vardır. Bu bütçe ilr yeni 

işler başarmak mümkün değildir. 
Aksi takdirde en küçük )enilik . 

ler için yıllarca sene beklemek la 

:ıımdır. İstanbulun artık bekle -
meğe tahammülü yoktur. 

Belediye, mühim bazı varidat 
mambalan bulup yuatarak, bun· 

!arı karşılık göstermeli, borç para 
alınalı ve derhal mühim ihtiyaç • 

ların giderilmesine, belli ba~lı i
m:ır işlerine baı:lamalıdır. 

Balk belediyenin muvaffakiye
tini gözile görmek ister. Onun i
çin de şehrin mnhtelif yerlerinde 
elle tutulur eserler, yenilikler vü
cude getirmek lazımdır. Me>.ela, 

belediye bütçesini müvazeneli, 
muntazam bir hale sokmuşsunuz. 
Bu suretle §clıir belediyesine bü
yük bir hizmet görmüşsünüz. Bu, 

görülmez. Fakat, yaptıracağınız 

bir bina, bir yol, açacağın12 bir 
meydan dalına hayırla anılacak

tır. 

Belediyecilikte, halka sempati 

yapmanın tıl•ımı buradadır. 

REŞAD FEYZİ 

Bir Tavzih 
Bir kariimizden aldığımız bir 

mektupta, elektrik idaesinin ış • 

!eri geç yaptığından şıkayet edi
liyordu. Bunu ebirimizın derdi 
hepimizin derdi. sütununda j'az~ 
mıştık. Dün Elektrik işlen umun 
müdürlüğünden şu mektubu al -
dık: 

cGazetenhln '2011/939 tarıhlı 
nüshasında cBırımizin derdi he
pimizin derdi> adile bır okuyu -
cunuzun §ikayeti hakkındaki ya
zıya karşılıktır: 

Mesele tetkik edildi ve okuyu
cunuz namına, 18/1/939 tarihıncl~ 

bir talepname ve 1911/939 tari -
hinde imzah abonma!l senedi ıda

remize verildıği ve ertesi gün de 
cereyan temın edildiği anlaşılmı -
tır. Bundan çabuk iş görmek ka 
bil olmadığını teslim etmek icap 
eder. Şayet ondan evvel bızce m~
lı'.im olmıyan bir sebepten, teah
hür vaki olmuşsa, bunun hiç bir 
suretle idaremize ait olmadığını 

beyan ederim.> 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Bu Ne Lakaydi 

Tranıva7 Kfuleriacle ek erlya 
lntbam elmadıf> ıçı.. .durak y<r
lerlllde hal.il hu saman btrlkmell:
tedir. İıı bwauala blmıyarak bir 
de vatmaıııa.rııa, lıilet(ileria dik -
kaWzllfl, dalıa dolnısu lüaydlsl 
Tiizlmcla o:r1ua bir de tehlikeye 
bir de tehıllıeD ~ı cılunakla
dlr. Bu 'Va&bd pdtır: 

Durak 7erlıertade, beklil'enJer 
arasında ihtıyar ve çocuklu ka -
dıllla.r bulunduiu vaklt~rde tram
vay blr h&J'll ceç hareket etmek 

mecburlyetlıt&! kalıyor. Fakat bu 

vazı, ete rba •öetenni7en acele e
den bUe.iol ve nllnan inenlere, bi
nenlere dlkllat etmNen zlll çekip 

hareket edi:yorlu. Bu yüı.den ·~··
i• kayan. 4hı t.nh·r oluyor. Daha 
büyÜJr. kasalar 43 olablllr. 

Bu vadyeUn rb•m.mlyrtlf' na
zarı dikkate al.tnma5mı alikadar
lardan u.m. ... 11.n ~ıa.neu umına 
dllerb:. 



~ İngi,lterenin Dahili İşleri 
) 

Çemberlayn Kuvvetleniyor 
Çünkü: Hem Sulhu Temin Hem de 

I' 1em1 e ket·in i Kuvvetlendiriyor 

Kabinede Değişikl.ik Olacak mı? 

W 
akit vakit 
İngiliz ka • 

binesinde 
değişiklikler ola

cağından bahse • 
dilir. Başvekilin 

muhaliiler tara • 
fından uğradığı l· 

tirazlara bakılarak 
yeni intihabat ya-

pılmasına karar 

verileceği söyle • 
nir. 

~··· ?. 

Hele Başvekil i
le Hariciye Na • 
zırının Romaya gi 

decekleri sıralar • 
da bu rivayetler 

birbirini takib et
miş ve Fransa ile 

İngiltere arasında 

bu yüzden bir so

ğukluk başlıya -
cağından korkul
muştu. 

Fakat Başvekil 
de Fransız dost -

ı'.oma seyahati evvelce muhalifler tarafından endişe 
ile karşılanan Çemberlaynin Komada Musolini ile 

beraber alınımş bir resmi 

luğundan hiçbir şey feda etme- ' 
miş olması dolayısile tebrik edil
mektedir. İngiliz parlamentosu salı 
günü açılacaktır. 

Parlamento münakaşalarının 

başlaması ehemmiyetli olacaktır. 

Harici politikaya ,dair Başvekilin 
ne söyliyeceği merak edilmekte -
dir. Fakat hükı'.ımetin mevkii es
kisinden daha kuvvetlidir. 

NODERN BiR KRAL: ı 

Majeste Faruk 1 

Ördek Avlıyor 

Çemberlaynden geçen ilkba -
barda hava kuvvetinin istendiği 

gibi temin edilemediği ve yapıl
makta olan tayyarelerin geciktiği 
münakaşaları çıktığı zaman, di • 
ğeri ilk teşrin ayında Çekoslo • 
vakyanın taksim edilmesi üzerine 
İngiliz bahriye nazırının kabine
den çekildiği zaman olmak üzere 
üç buhran attL Kabinede bu su
retle bazı nazırlar değiştirildi. Fa
kat Çemberlayn yine eski nazır· ı 

ları olduğu gibi tutmaktadır. 
Başvekilin muhalifleri vardır. 

Fakat bunlar büyük bir kuvvet· 
ten mahrum bulunmakta ve bun· 
!arın başında kuvvetli şahsiyetler 
görülmemektedir. Onun için me
sela bugünkü Çemherlayn k&t.: • 
nesi iş başından çekilecek olsa, 
onun yerine kimlerin geleceği la
yıkile tayin edilememektedir. 

1 

Başvekilin yerini tutabilecek ı 
ortada belli başlı bir şahsiyet gö
rülmedıği için Çemberlaynin mev- \ 
kii de kuvvetlenmektedir. Çem • 
berlayn takip ettiği yolda sebat 
ile, sabır ve metanet ile yürüven 
bir devlet adamı diye tanınmak
tadır. Ayni zamanda Avrupa sul
hu için yorulmadan çalıştığı ci • 
hetle kendisine yeni yeni taraf -
tarlar çıkmakta, parlamentodaki 
kuvveti artmaktadır. 

Bugün Almanyaya koŞmakta, 

yarın İtalyaya gitmekte ve her ta
rafı yatıştırmak için çalışmak • 
tadır. Fakat diğer taraftan da U· 

nutmadığı mühim birşey "arjır. 

İngilterenin günden güne kU\'Ve
tini arttırması, silahlanması. 

Onun için şimdiye kadar ken • 
disine birçok itirazlarda bulun
muş olanlar artık söyliyecek söz 
bulamamaktadırlar. Çünkü orta
lığı yatıştırmak için uğraşan Baş
vekil İngilterenin kuvvetlenmesi 
için girişilen işleri de hiç ihmal 
etmiş değildir. 

Fakat ne olursa olsun Çember
layn kabinesinde bir takım deği
şiklikler olması da artık kat'i gö
rülmektedir. 

Mesela ticaret nazırı Oliver 
Stanleyın kabineden ayrılarak 

Vaşingtona büyük elçi gideceği 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

KARNAVAL 

K
arnaval yaklaş17or. On, on b9:t 
aiin sonra sokaklanla &<>&Tip lu-

7af etll maskaralar cörecei.ls. 

Fakat, karnavalın tatib.1, menşei ne • 
dlr?. 

Mqhar karnavallar Venedlkle, Nls· 
te, ve Romadakilerdlr. 

Vaiı:lllo dünyanın dört bir köşesin· 
den rüz binlerce hırlstb'an, kanıaval 
7ortulannı •eçtnaek için 1Loma1a, Ve
nedlh pderlerdL Geceler! lu1al0Ue • 
rlnl del'411rlrler, ellerine birer mum 
ahrlar, sokaklarda dolqtrlardL Blrl
blrlertnln mumlannı eöndürUrler, a
lay ederler, ıı:ülerlordL Oarşamba I'•· 
cesl, bütüu mum.lan birden söndürür .. 
ler, klllseJere siderler, ibadet ve tövbe 
ederlerdL 

SOGANIN frtLiıtı.Elli 

Yüa sene 7aşamak lstl7or musunuz' 
O baldo doktor Jorj Laskovldnlıa 11'1'· 
alyelerlne riayet edlnh. 

Bu doktora &öre, •lerlhe edllnıl.t J'9• 

mekler ve pişmiş eti yem(J'enler lerab 
rerah 150 sene yaşıyablllrlemılş.

Yü.zde elll nlsbeUnde çiy yemekler 
ve bilhassa soian yemeli lmlş. 
Şark memleketleri. hususııe Bu.I -

prlar, ır;:ıok soğan yediklerl toln çok 
7a.şıyorlarmııt. Buralarda 120·14.0 ya
fmda ihtiyarlar pek çokmUJ. Çiy seb
se, meyva yiyenlerde kanser slbl has· 
!alıklar kat'lyyen ıı:örülmemıı._ 

GARİB BİR BİRLİK 

NevYorkla çok rarlb bir birlik te
essüs etmiştir: Kaynanalar blrllğl ... 

Bu birliğin tesisinden maksad ,, . p
,.e ç]taynanalar aleyhlnde söylenen kö
tü sözlerin, kaynanalara karşı reva cö
rillen fena muameJele.rln önüne geo
mekUr .» 

POSTA PULLARINDAKİ 

RESİMLER 

Posta pullanrun üzerinde muhtelif 
resimler vardır. İlk evvel maruf ve 
Beynelmilel şi>ö:retl olan eşhasın, son
ra. tarihi i.bldelerln, güzel mevkllerin-

İsvlçrenin Bern şehrfnde bulunan 
(dünya posta pulları ofisi), muhtelif 
beş milletin Posta pulları üzerinde pet
rol kuyuları bulunduğunu haber ve
riyor: Bu memleketlerin isimleri şun
lardır: İrak, Peru, Kolombiya, Azer -
baycan ve Romanya... 

ÇİZMELİ KOYUNLAR 

Pata,.onyarun cenub havaHstndeld 
koyunlar yazın l'arib blr hastalığa tu
tuluyorlar. öliiyorlardı. 

Çobanlardan biri dlkkal elmiş, bu
nun rülubetten llerl gcldltlnt farket
mlş. Öküz derileri keserek koyun -
ların ayaklarına sarmaş ve çok fayda
sını görmüş. Koyunların hastalıkları 

tamamlJe zan olmuş. 
Şimdi, deri yerine kauçuktan (ko-

7un çizmeleri yapllıyormuş. Boenos 
Aireste açılan bir fabrika, haftada bir 
m.Jlyondan fazla çbme yapıyormu.ş. 

ALMAN KÜTÜPHANELERİ 

19 uncu yüz yıld:.ı Alman;yada blrook 
kütüphane vardı. 

1930 da mevcud kütüphanelerin sa
yısı 500 den fazla idi. Bunların yü -
zündo 100 er bin, kırkında 2 şer 100 er 
bin, 15 inde de 5 şer 100 er bin kilab 
vardı. 

1938 senesi iptidasında yapılan bir 
lslallstlğe göre Abnanyadakl külüp • 
haneler gittikçe azalmaktadJr. 

·a 

U=U O K 

Randevu .... 
1 Yazan: 

andevu... Eğer bu, bir iş 

veya bir görüşme için hissi 
1 rabıtası olıruyan iki insan 
! arasında ise, belki en basit ve mu

tad olan hareketlerimizden biri -
dir;Fakat bir aşk randevusu olur
sa ... İşte o zaman bu kelime, bam
başka, bir mana alır; bu manada 
ıztırab, heyecan, kalb çarpıntısı, 

sabırsızlık, ümid, ümidsizlik, hid
det, isyan, tesellisizlik, gözyaşı, 

herşey, herşey vardır! 

Perihan, bir ana ve bir baba
nın biricik evladı idi. Babası ih
tiyar bir mütekaid ... Anası yaşlı, 
saf ve iyi kalbli bir kadın. 

Genç kız yirmi yaşını doldur • 
mak üzere idi, fakat onu gören on 
sekiz derneğe bile tereddüd eder· 
dL 

Güzeldi ... Pembe beyaz teni, 
ince sevimli bir yüzü, siyah iri 
ve parlak, uzun kirpikli gözleri, 
mevzun ve toplu bir vücudti var
dı. 

RECAİ SANAY 1 
miyordu. Yalnız birbirlerinin ola
caklarına dair kaç defa and içmiş· 
!erdi. 

Genç kız hayatı pahasına da ol
sa bu andına sadık kalacaktL 

Perihanın bugün yine Taksimde 
bir randevusu vardı; saat birde 
Şevketle buluşacaklardı. Öğle ye
meğinden sonra hemen hazırlan
dı, annesine sadece: 

- Şevkiyeye gidiyorum, akşam 
üstü gelirim. 

Diyerek evden çıktL Saat epey
ce ilerlemiştL Heyecanla, hızlı 

hızlı sokakları geçti, tramvay Y<ı
luna çıktı. Bir tramvaya atladL 
20 dakika sonra Taksimde idi. Sa
ate baktı, bire beş var ... Etrafına 
bakındı, fakat, Şevket yoktu. 
Yavaş yavaş aşağı yukarı do

laşmağa başladL Vakit kolay ko
lay geçmiyordu. Oh... Hele şü • 
kür ... İşte saat bir... Şimdi gele
cekti. Gözlerini kırpmadan yolu
na bakıyordu. 

Saat biri beş ... On ... Çeyrek ... 
Yirmi ... Yirmi beş geçiyor: Henüz 
gelmedi! 

r------Bugün M E L E K Sinemasında 

Son zamanlarda, annesi, babası 
onu evlendirmeğe karar vermiş -
!erdi. Kaç defa annesi onu bir ke
nara çekerek bu meseleden bah
setti. Hatta yüksek memuriyeti o
lan ve oldukça zengin bir de talih 
vardL Fakat annesinin bütün ıs

rarına · rağmen Perihan daima 
menfi cevab veriyor, şimdilik ev
lenmek istemediğini bildiriyordu. 

Heyecandan gözlerı kararmağa 
başlamış, helecandan kalbi dura· 
cak gibi oluyordu! Çünkü Şevket, 
şimdiye kadar hiçbir randevusun· 
da beş dakika bile gecikmemişti. 
Hatta vaktinden evvel gelir, bek
lerdi. 

Bazan insana musallat olan müz
iç sinekler gibi kafasında binbir 
istifham vızıldıyor, kendi kendine 
binbir sual soruyordu: 

Çünkü: Altı aydanberl Şevket 
isminde bir gençle sevişiyordu. 

Arasıra evden arkada5ıma gidi -
yorum, diye çıkarak onunla bu
!t/ıuyor.. Her buluşmada, gi/ıel 
istanbulun başka bir semtine gi
derek, asude bir köşede, saatlerce 
başbaşa kalıyorlar ve her gittik -
leri yerde, derin aşklarının hatıra
sını bırakıyorlardı. 

- Hiç geç kalmazdı; neden, ni
çin?. Acaba, Acaba?. Ah .. Kimbi
lir niçin?. 

Bir yığın ihtimaller içinde bo
calıyarak, ıztırablı bir ömür ka
dar uzun süren dakikalar geçti. 

Saat ikiye yirmi var!. 
Mısırın genç hilkümda'.1". Majeste Faruf tam manasııe modern bir 
Kraldır. Yukarıdaki resim Masure de ÖTdek avlarken alınmıştır. i

l A~erikan Sinemacılığının Şaheseri 
2 sene Çalışarak "ücuda getirilen bir sinenıa Mucizesi 
Başrollerde TYRONE POVEL ALİCE FA YE 

Beraber evleneceklerdi Peri· 
han, onu, yalnız onu düşünüyor, 
annesinin teklifi kulağına bile gir-

Hah, işte geliyor ... Fakat, ah, 
keşke gelmeseydi; birdenbire göz-

- Hele koya bak. Çamlar nasıl kıyılarda gölge 
yapıyorlar. Denizin sanki, kıyıları yemyeşilmiş gi
bi görünüyor .. 

Genç kadın, sesının ezgisi, gözlerinin tatlılığı 

lle Suadın şiir tarafım ne kadar kımıldatmak isti
yorsa Suat te hiç oralı olmuyordu. 

- Güzel. .. 

Çok güzel. .. 
Demekle geçiyor, herşeyden üstün, hepsinden 

güzel Selmayı bulduğunu anlatmak ister gibi ona 
ı:laha sokuluyor, ellerini avuçlarının içinde okşuyor. 

- Şöyle içerlere doğru girip bir çam dibine 
de biz oturalım mı? 

Diyordu. Bunu söylediği vakit, Selma çılgın bir 
kahkaha kopardı: 

- Hala oturmaktan doymadın mı?. 

Bir dakikanı boş geçirmek istemiyorsun?. 
Hele bugün o kadar yoruldum ki .. , 
Diye cıvıl cıvıl kuş gibi öten, şenliği, kıvrak

lığı, tadı ile gönlü, kulağı birden avlayıveren sesi 
bir sürü Hifı arka arkaya sıraladı ve .. 

- Kiifir!. 
Diyerek Suadin yanağını sıktı! 

Suat gülüy?r, güvençli bir durumla: 
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-Sen her bakışınla, her kelimenle içimde bir 

başka benlik, bir başka varlık yaratıyorsun!. 

Diyor, ilave ediyordu: 

- Haydi şöyle çamlara çekilelim. 

- Olmaz ... olmaz ... olmaz!. 

Ve .. o da onu örnek edinerek, kafasını sallıya 
sallıya ağzındaki kelimeleri kıra döke: 

-Olur .. olur .. olur .. 

Diyordu. Bu olur mu, olmaz nu pazarlığı sü • 
rerken Sı,ıat bir atılışla: 

-Bana böyle şeyler yapma .. Seni yerim!. 

Diye Selmanın başını kolları arasuıa sıkıştırdı, 

dudaklarını dudakları içine aldı ve .. ikisi de gönül

leri kapan bol ayışığı içinde ve Çam Limanının 

kums~l;nda karanlık bir günah anıtı gibi ayakta 
dikile kaldılar. 

Yuan: ETEM İZZET BENlCI\ ---··--· 
OTELDE SABAH 

G~<> iki buçukta otele döndüler. 
Dör~ buçukta uyuyabildiler. 
Ve.. gündüz on üçte kalktılar. 
Bu geç kalkış en çok Halki Palas garsonuna 

yaradı. 

Garson sabahleyin saat dokuzda getiı;diği kah· 
valtıyı on bire kadar sakladı, sonra da kahvaltıyı, 
yumurtalı, havyarlı, sütlü, şokulatlı kahvaltıyı kim

seye görünmeden ve göstermeden götürdü, kendisi 
y?di! 

Selma yataktan kalktığı vakit aynada kendi • 
sini gördü. 

-Offf ... 
Diye bir usanç çığlığı çıkardı: 

- Hoppala .. Şimdi ben bu suratla nasıl sokağa 
~ıkarım? 

Suat yüzüne yayılan bir gülücük ile: 
-Ne olmuş?. 
DedL 
- Daha ne olsun? Baksana yüzümün lekele. 

rine-
Suat güldü: 
- Onlar güzel bir kadının süsleri, cicileridir. 

Selma, hırçın hırçın: 
- Ooof böyle söyleme. Sinirleniyorum. Mas

karaya dönmüş yüzüm, 

Diy~rek, aynanın karşısına geçti: 
- Sayın fabrikatör Bay Suat meğer hep peynir 

ekmekle ömrünü geçiriyormuş! 
Diye söylendi. Suat bunu kavrıyamadı~ 
- Ne peynir ekmeği?. 
- Öyle ya, ete açmışsın, yüzümü, dudaklarımı, 

boynumu bir yemediğin kalmış!. 
Suat: 
- Kah .. kah .. kah!. 

Kalın erkek sesile güldü ve sözüne ekleai: 
- Neredeyse beni yamyama benzl!eteceksinl 
- Daha fenası!. 
- }CP'-., kah., kah!, 
Suaı sordu: 

.rDeTamı var) 

VE 

!erine inanamadL Oldugu yerde 
sendeledi, düşmemek için kendıni 
güç zaptetti: Şevketin yanında bil 
kadın vardı, hem genç, boylu bOS' 
lu, güzel bir kadın .. İşte gözgöze 
geldiler, önünden geçiyorlar ... lW 
erkekler ne vahşi mahlı1klar!
Halbuki o, ona hiçbir şey yapın•' 
mıştı ki. .. 

(Devamı 6 ıncı sahifede l 

'(Radyo J 
Programı 

Ankara kadyosaJ 
BUGtlN 

18,30 Program. 
17,35 Müzik (pazar çayı - Pi). 
18,15 Koııuııma (çoeuk saati). 
18,45 Mü:ılk (pazar çayı devamı)· 

f 19,15 Türk müziği (incesaz faslı 

i Uşşak faslı). 
1 

r 

20 AJans, meteoroloji haberleri. 
20,15 Tiirk müziği. 
Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, Cı•°f' 

det Kozan. Cevdet Çağlar. Okuyant:ır: 
Müzeyyen Senar, Sadi Hoşses. 

1- Suzinalı: peşrevi. 

2- Arif Bey - Suzinak şarkı - M' 
kınla ya.nmaktadtr canuten. 

3- Nuri Şeyda Bey - Suzinak 11ıtf' 
in - Sevdim seni. 

4- Mehmet Nasib - Hicazkar ştırli- 1 ' 
Seni candan severim. 

5- Supbl ZJya. - HJcazkiir !!iart<1 

Ehli zevkin. 
6- Taubu.ri Cemil - l\luhayyer s<1

"' 

ki - Pür lerze olur. 
a.ı· 7- Şemsettin Ziya - tr~sak .. ar 

Salkım söfüt. 
8-- Sa18hattin Pınar - Gülizar şaJ'Jd' 

Biilbülün derdL 
9- Türkü - Dağları a.ıııaınadJ!ll, 

10- Tatyos - Hüseyni ~az seJ}la.ısf. 
21 Memleket sa.at ayan. 
21 Neş'ell plçklar R. , 
U,10 Mür» (Riyaseti Cumhur bol' 

dosu - Şef: tn Künçer). 
Anado h.. ajans (Spor servtsU • ,f. 

ZZ,10 Müzik (Küçük orkestra • Ş 
Necip Al)km). ,, 

!2,45 .. 23 Son ajans haberleri 
yaruıkl pro«ram. 

YARIN 
1!,30 Proıram. 
12,35 Türk müdtl ( - Pi). ·~ 
13 Memleket saat ayan, ~ans, rrır· 

orolojl haberleri. 
.,~ı\1 

13,10 - 14 Mmlk (karışık pro .• 

- Pil. 1 
1357 Hicrt 1 1354 Ru~ ! 
ZİLHİCCE İkincikanU~ 

8 16 / 

-;, Ay 1, Gün 29, Kasıııı s3 
29 İkincikllnun PAZA~ 

-- 1 1 

Vakıtler Vasati 

sa. da. -
Gün et 7 13 

Öğle 12 27 

İkindi 15 05 

Akşam 17 22 

Ezani 

sa. d· 

l 5'.l 

7 o1 
9 A5 

12 oo 

ı '41 
1 

11 15 

--~~ 
BAYRAM NA.MAZI 

Yatsı ll! 56 

İmsak s 33 

S. D. 
7 51 
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Bir Gazete Nasıl A:;~~~;:.:: 
Figür~nlar Vakitlerini 

Böyle Geçiriyorlar 
Hazırlanır, Çıkar ? -B~ni~~~eb~;~~~rengi 

de solar değil mi? .. 
Holivud ve Kaliforniya' da Güzel Artistler İşte 

Böyle Banyo Yapıp Güneşlenmektedir 
" Babıa li,, de Gazeteci Buhranı Var 
Gençler Bizim Mesleğe Gelmiyorlar 

1 Yazan: 11.EŞAD FEYZİ 1 

il yetişmiyor. 
Babıalide bu eleman sıkıntısı, 

son birkaç senedir, bilhassa ken
disini göstermiştir. Çünkü, gaze
teciliğin bir genç için cazib hiçbir 
tarafı yoktur. Olsa olsa, tek cazib 
tarafı, bu mesleğe karşı merak, 
heves uyananların aşkıdır. Fakat, 
aşk, his ve hayal devrinden mad

de, para devirlerine doğru gitti -
gimiz gözönünde tutulursa, bizim 

.1esleğe lişık olanların sayısının 

;;ün geçtikçe azaldığı kolaylıkla 

tahmin edilebilir .. 

Gazetecilik son on beş seneden
beri çok tekamül etmiştir. Gaze
tecinin vasıfları, meziyetleri hem 
keyfiyet, hem kemmiyet itibarile 
çok fazla olmak lazımdır. Gazete, 

rolü, vazifesi, tesiri itibarile mü
him bir içtimai müessese haline 
gelmiştir. Böyle bir müessesede 
çalışacak elemanların da, bu va
sıflarla mütenasib olması !Azım 

gelir ... 

Gazetecilik iş itibarile, hususi 
bir ihtisas istlyen mühim bir mes
lek haliııe gelmiştir. Yani gazete
cilik diye, bugün bir bilgi şubesi, 

-Hayır! Her insan için değili. 
. - Rengi S3rarıp solmadan ba
yılan bir adam gördür.üz mü? 

- Evet ... 
- Ne zaman? .. 
- Bir sene evvel... 
- Nasıl adamdı bu? ..• 
- Bir Arab ... 

SAF DÜKKANCI 

Bir mösyö, tuhafiyP.cl dükkA -
nına girer ve dükkancıle şöyle bir 
muhaverede bulunur .. 

- Bana bir düzine fanila ve - , 
rir misiniz? ... 

- Buyurunuz mösyö .. 
- Kaça tanesi?. 

- On beş frank!... l 
- Pekala... Lütfen bir ı &et 

yapınız. 

Dükkancı paketi yapar. Mösyö: 
- Bu çorabların çi!ti kaça? ... 
- Altı frank ... 

- Bir düzineverir misiniz? 
nilaları iade ediyorum. 

- Buyurunuz mösyö ..• 

Müşteri gitmeğe davranır. 

Fa-

- Fakat mösyö, çorabların pa-
rasını vermediniz? ... 

- Fanilalarla değiştirdim a ..• 
- Oların da bedeLni verme -

diniz? ... 

- Tuhaf şey ... Fanilaları al -
dım mı ki. .. 
Dükkancının zihni şaşırır. 

cevab vereceğini bilemez: 
- Doğru, hakkınız var. 

Ne 

Der. Kurnaz müştcr 1 de çorab
ları alır, gider. 

.G:ıo. 

Aşok. 
Beklemediği Felakete Uğrayınca 

Askere Yazıldı 
Hindli Milyonerin Köşküne Kaçan Kız da Bol Bol 

Para Sarf ediyor, Her gün Bir Elbise Yapıyor 

bir teknik şubesi vardır. Her eli , BALIKCI DÜKKANINDA 
kalem tutan gazeteci olamaz. Her 
alim gazeteci olamaz. Her muhar
rir, edib, gazeteci olamaz. Dedik 
ya, gazeteciliğin, kendine mahsus 
bir ihtisas bilgisi vardır 

lXl indli milyoner Nusll Vadya 1 
nın altmış iki yaşında bir 
pamuk taciri olduğunu ve 

kendisi kışın Bombaydan, yazın 

met ettiğini, bu kızın geçen cuma 
günü bir delikanlı ile nikiih me
rasimi yapılacağı sırada ortadan 

kaybolduğunu, nihayet işin aslı 

ortaya çıktığını ve her iki kızın 

Hindli milyonerin kö küne gide
rek saklandıkları anlaşıldığını 

yazm'itık. 

dar hizmet etmişti. Kendisini isti 
yen bir delikanlı vardı. Ona var 
mak istemediğini söylemişti. Şim 
di ondan kaçtığına dair fazla bir 

lsıunbuluıı en çok satan ve en büyük gazetelerinden 
•Son Telgraf • basılırken .. 

biri olan 

O kuyucuların çoğu, bir gaze
tenin nasıl hazırlanıp her 
yirmi dört saatte bir huzur

larına sunulduğunu merak eder -
ler. Herkesin derdini, şika~etini 
Yazıp çizerken, bugün de biraz 
kendi işimizden bahsetmeyi fay
dalı buldum. 

Gazete deyip geçmeyiniz. Ayrı 
ayrı ,apta birçok elemanlara ih -
tiyaç gösteren büyük bir mües -
sesedir. Birçok memleketlerde ga
zetecilik fakülteleri, yüks~k mek
tebJeri, enstitüleri var. Bizde he
nüz böyle bir mekteb mevcud de
ğildir 

Bir gazetecilik mektebı açılma
sı düşünceleri Türkiyede ne ka -
dar eski bir maziye maliktir, bil
llııyorum. Fakat, benim bildiği
~e ~öre, 1931 yılında idi galiba ... 
k ugun İstanbul Üniversitesi hu
! ilk fakültesi profesörlerinden o
:n 'Muammer Raşid o zaman cDa

Cülfünün Emini• idi. 
. Darülfünuna bağlı bir gazete -

Cı!"k 
: mektebi açılmasını çok arzu 

~dıyordu. Matbuat cemiyeti ile 
l u mevzuda bazı ihsai görüşme
er de Yapılmıştı. Hatta, mekteb 
açılmak üzere idi. Sonra, bilmiyo
ruın, hangi sebeblerden dolayı ge
rı kaldı. 

k Geçen sene çıkan yeni matbuat 

t
an ununda, bir nazetecillk mek-
eb· b 

d ı veya kursu açılması hakkın-
; kayıd vardır. Teşekkül edecek 
t atbuat birliği bu işi de yapacak
ır. :Fakat ne zaman?. 

zıbGazetecilik, bazı gençler için ca
ııe bı~ meslek olabilir. Fakat, içi
n gırıldıkten sonra, o, ilk hevesin 
r~ boş bir şey olduğu ekseriya gö
llı muştur. Fakat, bu öyle bir 

1/slektir ki, hem şikayet edersi-
....:._ hem de ayrılamazsınız ... Bir 

Halifenin 
Sarayında 

Bir İspanyol ı 
Güzeli 
Çor.: Yakında 

itiyad, bir hastalık gibidir. 
Bu işin heye-canını duyanlar ar

tık onunla ünsiyet etmişlerdir. 

Meşrutiyetin ilk senelerinde ve 
daha sonraki devirlerde gazete -

ciliğe heves eden gençler daha 
fazla imiş ... Bugün, gençler, daha 
akıllı ... Babıaliye gelip de hayat 
kazanmak için uğraşanlar pek en
der çıkıyor. Yeni bir gazl\ eci nes-

Gazetecilık bir meslek olmuş -
tur, dedik ... O halde. istikrar bul
muş bir ~·alışma sahası \'Ücude gel· 
miş demektir. Buna rağınen, ne· 
den gazeteci yetişmiyor. 

Şunun iç.in yetişmiyor ki, va
zife, ihtısas, iş bakımından mü
him bir meslek haline gC'len ga -
zetecilik madde, para bakımından 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Dört Sene Prens Gibi 
Yaşadıktan Sonra ... 

Hapishane Köşesini Boylamak 
Doğrusu Çok Ağır Şey 

D 
ört sene prens gıbi ~ aşad'.k
tan sonra hapishanyec gon
derilmek ağır şey. İngiliz 

gazetelerinin bugimlerde pek meş
ğul olduğu bir adam var. Elli dört 
yaşlarında Edgerley ismindeki bu 
adam kerestecidir. Bir sahtekar -
!ıktan dolayı muhakeme edilmiş -
tir. 

Harb esnasında 100,000 İngiliz 
lirası kazanmış olan bu kereste 
taciri senelerce bir psren gibi ya
şamış, fakat şimdi mahkum ola
rak hapse girmiştir. 

Kerestecinin talii o kadar par
lak görünüyordu ki İngilterede 
bir kere yapılan intihabatta o da 
Loid Corcun liberal partisi namı
na kendisini ileri sürerek meb'us 
olmağa çalışmıştı. 

Bu kerestecınin kendine •taraf
tar toplamasına miıni yoktu. Bi
lakis çok para sarfediyor, pek çok 
ziyafetler veriyor, günden güne 
dostları artıyordu. Harb esnasın
da ciheti askeriye ile iş yaparak 
kereste satmış ve çok zengin ol
muştu. Lakın ondan sonra da bu 
servet eksilmemiş artmıştır. Meb
usluk için namzedl'jği konduğu 

zaman intibah dairesindeki eski 
muhariblere 200 kişilik bir çay zi
yafeti vererek kendisine taraftar
lar temin etmişti. 

Londra gazeteleri bu eski zen
ginin daha doğrusu harb zengini
nin sürdüğü saltanatı anlatmakla 
bitiremiyorlar. At yarışları, bey
gir merakı da başgöstermiş, böyle 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

O yıllarca böyle yaşamı.§tı. 

- Verdiğiniz uskumrular taze 
değil... 

- Kabahat sizde ... Geçen hafta 
alınız dedim. alm&dınız. .. Bir 
hafta taze kalacak değil ya ... 

Avrupada ve bilhassa İngiltere -
deki güzel köşkünde nasıl vakit 
geçirdiğini, Mis Briton ismindeki 
on sekiz yaşlarında bir kız ev· 
velce milyonerin köşkünde hiz -

Karadan, Denizden Ve 
Havadan "Devrialem ,, 

Bug ü n Rekor K i mded ir ? 

I
• lk devrialem seyahatini yap -
mıya muvaffak olan meşhur 
k.3şif Majellan'dır. Büyük Ok-

yanusa (Pasifik) i.smıni veren de 
od:ır. 

Dünyayı, 1082 günde (20 eylıll 
1519 - 6 eylül 1522) dolaşabildl 

Spiegelberg, on yedinci yüz yıl
da 665 günde dünyayı dolaştı. Sez

mir adlı bir seyyah, 19 uncu yüz 
yılın bidayetinde, deniz vasıtala
rından istifade ederek bu müdde
ti 117 güne indirdi. 

Şimendiferi.İl icadı, Zol Verne 
' 80 günde devrialem seyahati ya-

pabileceği fikrini ver'.li. Ve meş

hur romanını yazdı. Bı.;. roman pek 
büyük rağbet kazandı. Seyahat 
arzularını çoğalttı. 

Nevyorklu hır gazeteci kız, mat
mazel Nelli Beli Fransaya geldi. 
Jol Verni buldu. Sonra, (seksen 

günde devrialem) romanı kahra -
manı (Filyas Fog) un taklb ettiği 
yol üzerinden yürüdü. 

Seyyah kı,z hareket noktasına 
25 son kanun 1890 da vasıl oldu. 
Devriiılem seyahatini 72 gün, 6 
saat, 11 dakikada yaptı ve kürenin 
etrafında 40,000 kilometre mesafe 
katetti. 

Matmazel Bli, bu rekoru birkaç 
sene muhafaza ettl 

Maten gazetesi mut.arrirlerin -
den biri, Gaston Stiegler 63 gün
de, ~yni yol üzerinden dünyayı 

dolaştı. Filyas Foga'dım 17, Mat -
mazel Bli'den 9 gün daha az. 

Rekor, 1911 de, Ekzelsiyor ga -
zetesi muhabiri J ager Şimite geç
ti. Şirnit, dünya turunu 39 gün, 
!9 saat, 43 dakikada ) aptı. 

Bir başka gazeteci, Mears, 1913 
de 4 gün bir farkla kırdı: Dünyayı 
35 gün 21 saat. 40 dakikada dolaştı. 

1926 da. Amerikalı Evans ve 
Ve!s bu müddeti 28 gı.in. 14 saat, 
36 cakikaya indirdiler. Vapur, 

(Devamı 7 inci salıife'.1.~) 

Bombayda bulunan milyoner 
de keyfiyetten haberdar edilmiş 
ve: 

- Benim haberim olmadan ev
de neler oluyor? diye Hindistan
dan hareketle İngiltereye doğru 
yola çıkmıştır. 

Yeni gelen İngiliz gazetelerinin 
bu münasbeetile verdikleri me -

raklı tafsilattan vak' anın yeni saf
hasına dair şunlar anlaşılmakta -
dır: 

Milyoner şimdiye kadar iki de
fa evlenmiş, altmış iki yaşlarında 
bir adamdır. Fakat zenginliğin 
verdıği neş'e ile dinç, yaşını gös
termiyen bir adamdır. Bir de an

nesi vardır. Bombaydan hareket 
ederken annesine veda ederek pek 

mühim bir iş için İngiltereye ça
ğırıldığını söylemiş, vapura bin
miştir. 

Bu milyonerin Bombaydan va
pura bindiğini öğrenen Londra 
gazetecileri hemen o vapurun ..:...ı
siz telefonu ile Hindliyi bularak 
kendisile konuşmuşlardır. 

Milyoner şöyle demiştir: 
- Mis Briton benim İngiltere

deki köşkümde geçen seneye ka-

şey bilmiyorum. Benlın bildiğin 
şey onun bir büyük anııesi oldu 
ğu ve onunla birlikte oturduğu 
dur. Ben İngiltereye gidiyorun 

Orada avukatlarımla görüşece 
ğim. 

Diğer taraftan Mis Briton il 
yanındaki on beş yaşlarındaki oı 
ga da kendilerine bir avukat tı. 

tarak işlerini ona bırakmışlar 
dır, Avukat şunları söylüyor: 

- Evet işlerini bana bıraktı 
lar. Her iki kız muvakkat bir z: 
man için Hindlinin köşkünde hı 
lunmaktadırlar. Mis Briton ker. 

disini almak istiyen madenci dı 
likanlıya varmak istememektediı 
Hindli m.ilyoner eğer isterse keı 

di köşküne gidip otorabileceğiı 

kıza daha evvel bildirmişti. O d 
bunun üzerine oraya gitmiştir. 

Hindli evvelce bir İngiliz ak 
risi ile evlenml'jtir. Onunla on b( 
sene yaşamış, şimdi ayrı bulunu 

yarlar. Daha evvel de yine bir İr 
giliz artist kız ile evlenmiş, onuı 
la da beş sene kadar yaşamıştıı 

İki kız acaba şimdi Hindlin 
Londra civarındaki güzel köş 
künde nasıl vakit geçirmekted; 
ler?. 
Köşkte bekçi olarak bahçıvt 

vardır. Bir de köşkün içerısınc 

(Devamı 7 inci ıahifed, 
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INGI LTER E, BAHRI YEY I SEFERBER EDiY OR 
(1 inci sabife<len devam) Bu vaziyet karşısında Londra hükümeti de bazı 

tedbirler almak lüzumunu hissetmiştir. Bu cümle
den olarak Bahriye Nezareti ihtiyat bahriye zabi
tanının yoklaırıasına başlanmasını emretmiştir. Sa
lahiyettar mehafilde, ihtiyat zabitlerin yakında si
lah altına çağırılacağı söylenmektedir. 

Fakat asıl sulhu tehdid eden nokta Cibuti, Kor
sika, Tunus, Savoa meseleleridir. Bu noktalarda her 
iki taraf iddialarından geri dönmemekte ve gayet 
hassas davranmaktadırlar. 

İşte bu itibarla siyasi mahfellerde toptan •Ak
deniz meselesi> denilen bu pürüzlü işler için İtalya 
ile Fransa arasında bir uzlaşmıya varılacağı hiç 
zannedilmemektedir. 

KABİNEDE DEÔİŞİKLlK 

Esasen her iki tarafın aldığı fevkalade tedbirler 
ve acele yaptığı hazırlıklar da bunu göstermekte -
dir. 

Diğer taraftan evveldenberi söylen ilen kabine 
tebeddülatı meselesi nihayet tahakkuk etmiştir. 

Milli Müdafaa Vekaletine Amiral Şafild gel-
miştir. Milli Müdafaa Vekili Tomas İnskip Müs -

11 

temlekat Nazırı olmuştur. Ziraat Nezaretine Sir 
İtalya harıl harıl kara, deniz ve hava ihtiyat ve 

kur'a efradını silah altına almaktadır. ,1 
Rejinald Dorman, Vezne Nazırlığına Lord Monster 
gelmiştir. 

İmpeks ve Satie / 
Meseleleri 

D eniz Bank İdare meclis.in-
de ve er kanı ar asında ilk 

ağızda yapılan değişıkliklerden 

sonra bayram ertesi yeniden ba
zı tadilat ve tebeddülat olacağı 
kuvvetle söylenmektedir. 

Bu arada yeni Umum Müdür 
vekili. Bankanın bütçesini çok 
kabarık bulmuş ve gerek kadro 
ve gerek teşkilatta yapacağı tet
kiklerin sonuna kad<ı1 maaş ve
rilme işini gerı bıraktırmıştır. 

Bu itibarla dün bayram dola
yısile diğer resmi daire ve mü
esseselerde maaş verildiği hal
de Deniz Bankta maaş işi bayram 
ertesiye kalmıştır. 

TAHKİKAT DEVAM EDİYOR 

Satie binasının yolsuz surette 
alınma şekli iie İmpeks şirketine 
ait tahkikat ıledem.,ktedir. Ev
veli Satie bina.;ı meselesinde ya
pılan tahkikat<ı ait müfettişler ra
poru İktısad iekaletir.e verilmiş, 

Hüsnü Çakır, raporu tetkik et
miş ve mündt!recatı hakkında 

Ba~vekile izahat vermi~. Neti
c<><fo Deniz Bank meclisi idare re
isi Yusuf Ziy~ Taner, Meclisi ida
re İktisad Vekaleti azaları Cemal 
Şahin Giray, Sedat l;ral ile U
mum müdür muavini Tahir Kev
ke!:ı'in vazifelerine nihayet veril
mesi V ckiller Heyetince karar -
laşt.ırılmıştır. Kararname yüksek 
tasdike iktiran etmi~tir. 

Umumi katip Sadun Galib Sav
cı ile İnşaat şube müdürü Kasım 
Nt>~etin de resen İktisad Vekfile
si tarafından •;azifelerıne nihayet 
verilmiştir. 

Öğrendiğimıze göre İktisad Ve
kaleti İstanbuldaki teftiş heyeti
ne yeni emir >e direktifler vermiş 
ve bu binanın kanuni formalite
lere aykırı bir şekilde satın alın
masında alakası görüıenlerin ve 
görüleceklerin haklarında kanuni 
takibat yapılmak üz.,re tesbitini 
istemiştir. Müfettişler Vekaletin 
bu yeni direktifleri dahilinde tah
kikata devam edecektir ve neti
ceyi en kısa bir zamanda Vekale
te tildirecekl~rdir .Bt. suretle me
selenin idari tahkikat safhası bit
miş ve kanuni takibat safhası baş
lamıştır. 

Bu maksadla Deniz Bankta ya
pılmakta olan teftişi \&kviye mak
sadıle bu akşam Maliye müfettiş
lerinden mürekkep bır heyet İs
tanbula hareket etm•şlerdir. 

İMPEKS MESELESİ 

Arife ve 
Bayram 

Hazırlıkları 

Y arın arife ve salı günü Kur
ban Bayramıdır. 
Yarın bütün mt>ktepler ve 

resmi daireler tatil edilecek, tek
rar gelecek pazartesi sabahı açı -
lacaktır. 

Gerek bayram tatili, gerek Mec
lisin kapanması dolayısile iki gün
denberi Ankara trenleri şehrimize 
hıncahınç dolu olarak gelmekte
dir. 

Bayram münasebetile dün şeh
rimize Trakyadan külliyetli mik
tarda kurbanlık koyun getirilmiş, 
bunlar bu sabah piyasaya arze -
dilmiştir. 

Trakyadan getirilen kıvırcık 

ve burma koyunların tanesi boy
larına ve ağırlıklarına göre 16-18 
liradan, besiden çıkarılan kızıl ka
ramanlar 17-20 liradan, kara yaka 
ve karakaçan koyunları 8.5-9 lira, 
dağlıçlar 16,20 arasında, karaman
lar ise 17-20 liradan verilmekte
dir. Halbuki geçen sene kurban 
bayramında ayni cins koyunların 
fiatı bugünkü fiatlardan yüzde 15-
20 nisbetinde daha ucuz bulunu -
yordu. 

in ön ü'n ün i 1 k Ta 'ı s i 1 i 
(Birinci sayfadan devam) 

Milli Şefimizin hatıralarını teshil 
i~n Sivas Maarif müdürünün baş
kanlığında bir heyet faaliyete 
geçmiştir. 

Eski Askeri rüşdiyenin kapı -
sında 1311 yılına ait bir künye 
defteri ve içinde İnönünün adları 
bulunmuş ve •Sivasın Alibaba ma
mahllesinde, c-adde Ü>.erindeki ha
nede mukim, Abdülfettahzade Re
şid efendinin mahdumu İsmet e
fendi kaydı görülmüştür. Şimdi 
buevde mütekaid bir muallim o
turmaktadır. 

Yine ayni defterde, künyenin 
yanında kırmızı mürekkeple ve
rilmiş şerhte şu cümle okunmak
tadır: <6 kanunuevvel 1308 den 28 
teşrinievvel 1311 yılına kadar. 
bu mektepte okuduklım ve bu za
man zarfında 32 aferin aldıkları 
yazılmaktadır. 

Künye defterinin esaslı tetkiki 
neticesinde İsmet İnör:ünün mek
tebin en çalışkan talelıesi olduğu 
anlaşılmaktadır. 

-<>-

J Dahiliye Ve~aletinin Tamimi 
(1 inci sahifeden devamı 

hürriyeti taraftarı olmuşı;m

dur. Bence matbuatın ser!:ıes. 
!isinden müstağni medeni h c 
bir memleket mutasavver de
ğildir. Hiçbir hükumet mat
buattan ayrı ve onsuz çalış

mak ile muvaffak olamaz.• 
Geniş ve medeni ölçüde ve .. 

bilhassa Kemoılist rejime uygun 
bir görüş zaviyesi içinde söylenen 
bu sözleri tamamlıyan ve valilere 
yapılan tamimde yine bu sözler 
kadar isabetli, samimi, ve .. par -
!aktır. Sayın Vekil, valilere yap
tığı tamimde şu cümleleri kul -
!anmaktadır: 

•- Aziz milletimizin, sü -
kün, istikrar ve emniyet için
de çalışmasını teminden iba
ret olan vazifemizi ve bunun 
salahiyetlerimizi tayin eden 
Cumhuriyet kanunlarının doğ
ru anlayış ve iyi niyetlerle 
tatbikinin Milli Şefimizin işa
ret buyurdukları anarşisiz ve 
cebirsiz idareyi temin edecek 
yegane çare olacağınan inan
cım1zı izhar ederek ... • 

Bu cümleler bir taraftan Ve
kilin yüksek İnönii'niin direktif
lerine lam bir UJ gunlukla; zapti
ye, tehdid, cebir, tazyık, kanunsuz 
ve yolsuzluk zihniyetinden uzak; 
Cumhuriyet kanunlarma sadık bir 
fikir varlık ve enerjisi ile mah -
nıul bulunduğunu gösternıektc, 

bir taraftan da hiiküınetin dahili 
politikasını vatandaşlar huzurun
da bir kere daha fobarüz ettir -
mektedir. 

Muhakkak k~ yirmi bir yıllık 

ihtilal ve on beş yıllık Cumhuri
yet tarihinin pişirdiği yüksek se
~'ycli Türk milletine de ancak 
bu görüşte, bu kabiliyette devlet 
adamları ve .. böyle bir idare ve 
politika sistemi lay<ktır. Bu liya
kati bize tanıttığı için Refik Say
dama ve .. bu yüksek idare politi
kasını hakim kıldığı için de Şef 
İnönü'ne müteşekkir olmamız el
bette ki, yerinde bir vazife olur. 

Suriye İşleri 
(.l inci sahifeden devam ) 

yümektedir. Bu ihtilafı bertaraf 
etmek üzere Doktor Şehbender
le Cemal Mürdüm arasında yapı
lan temaslar hiç bir fayda verme
miştir. Buna, hükı'.ımetin Fransa 
ile yapılan anla:;mal&r: neşredil-
meoı hususunda yapılım teklifle
ri, ertık bunbrın bir kıymeti kal

.Çemberlayn 
Kuvvetleniyor 

(4 üncü sahifeden devaM) 
söylenmektedir. İngiltere ile A -
merika arasında son zamanlarda 
aktedilmiş olan ticaret muahede
sinin müzakeresinde bu nazırın 
büyük bir gayret ve faaliyeti gö
rülmüş ve İngiliz - Amerikan ti
caret muahedesi her tarafta e -
hemmiyetle karşılanmıştır. Çün
kü İngiltere ile Amerika arasın
da derin bir anlaşmanın mahsulü 
sayılmaktadır. 

Çoktanberi Vaşingtonda büyük 
elçi olan Sir Ronald Lindsay ar -
tık tekaüd edilecektir. 

Ortaya çıkan rivayetlere göre 
Eden kendisini siyasi meseleler -
den uzak tutmıyacak, bir nezaret 
olan dominyonlar nezaretine ta
yin edileceğinden bahsedilmek -
tedir. Çünkü İngiliz imparator -
luğunu teşkil eden dominyonların 
muhtelif münasebatı dolayısile 
dominyonlar nazırı az çok harici
ye nazm sayılmaktadır. 

lstanbul 3 üncü icra Memurlu _ 
ğundan: 

İpotek cihetinden puraya çevril
mesine karar verilen ve tamamına 
900 lira kıymet takdir edilen Yeni
kapıda Yalı mahallesinde Karabo
yacılar sokağında 830 ada 15 parsel 
eski ve yeni 7 kapı numaralı ve, 
iki katlı kargir ve kısmen harap 
bahçeli evin tamamı açık arttırma
ya konulmuş olup 8/3/939 tarihine 
müsadif Çarşamba günü saat 14 ten 
16 ya kadar dairemizde birinci a.i 
çık arttırması icra ve arttırma be
deli mukadder kıymetin % 75 şini 
bulduğu takdirde alıcı uhdesine i
halesi yapılacaktır. Aksi halde son 
utıranın taahhüdü baki kalmak ü
zer earttırma on beş gun müddetle 
temdit olunarak 23/3/939 tarihine 
müsadif olan Perşembe günü yine 
aynı saatte dairemizde yapılacak 1 

1 
olan kinci açık arttırmasında en 1 

çok arttıranı~ üstünde bırakılacak-,! 
tır. Satış peşın para iledir. Arttır -
may . .ı gi~ecekleri~ takdi~ edilen kıy 1 
metın yuzde yedı buçuk nisbetinde 
pey akçesi veya milli bır bankanın 
teminat mektubunu vermeleri ik
tiza eder. Hakları tapu sicillerile 
sabit olmıyan ipotekli alacaklıların 
diğe~ alakadarların va irtifak hak
kı sahiplerinin bu hakkrını ve hu
susile faiz ve masarife dair iddiala
rını ılan tarihinden itibaren yirmi 
gün zarfında evrakı müsbitelerile 
birlikte dairemize bildirmeleri la
zımdır. Aksi surette haki.• rı tapu 
sicillerile sabit olmıyanlar satış be
delinin paylaşmasından hariç ka
lırla=. Gayri menkulün nefsinden 
doğan bilcümle vergi mükellefiyeti 
ile resmi telliliye borçluya ait ol -
mak üzere satış bedelinden istifa 
olunacaktır. Yirmi senelik vakıf ta
viz bedeli alıcıya aittir. 

Evsafı umumiyesi: 

Zemin kat: Karosim&r. bir antre, 
iki oda, bir mutfak, mutfak içinde 
bir hela ve bir kuyu vardır. 

Birinci kat: İki oda, bir hela ve 
küçük bir sofa ve sokağa bakan o
dada ahşap bir balkon ve arka ta -
rafında keza ahşap bir çıkması Maliye ve Maarif 

madığı iddiasıle kabul edilmeme- mevcuttur. 

Bone'nin Nutku 
(2 inci sayfadan devam) 

ki Bone parlamentoda bu nutku 
söylerken, Mussolini de BıırSelo
na'nın işgali dolayısile tezahür 
yapan İtalyan halkına hitap ede
rek diyordu ki: 

- Kızıllar cgeçemiyecekler. 
diyorlardı. Fakat bizi hiç bir şey 
durduramadı. İstikbalde de böy
le geçeceğiz. 

Mı,ıssolini'yi alkışlıyan halk da 
gidileeek olan yolu işaret etti: 
cCiliuti, Tunus, Korsika .• 

Anlaşılıyor ki Fransanın bun -
dan sonra İspanya meselesi hak
kındaki bir endişesi, ispanyol top
raklarının tahliyesindcr. ibarettir. 
Karışmak veya k~rışmamak poli
tikası. Franko'nun zaferi karşı -
sında artık aktüel olrr'.aktan çık
mıştır. Fransa, İspanyol toprakla
rının tahliyesini temi:ı noktasın
da İngiltere ile birlikte hareket e
decektir. cLort Halifaks İspanyol 
topraklarının bütünlüğüne her -
hangi bir suretle haleı gelmesine 
müsaade etmiyeceğinı beyan et
miştır .• Filhakika İspanya top -
raklarının tahliyesini temin için 
en kestirme yol, İtalyayı 16 nisan 
mukavelesinin hükün.lerini tat -
bika davet etmekten ibarettir. Fa
kat acaba İtalya şimdı bu muka
vele hükümlerini tatbik etmek is
tiyecek mi? Bütün mesele orada
dır. Bone'nin orta ve şarki Avru
pa bakkındaki söyliyecekleri ala
ka ile beklenmekte idi. Filhakika 
Münib anlaşmasından ve bilhassa 
Pariste imzalanan deklarasyon -
dan sonra Fransız dış politikası
nın bu safhası müphemleşmiştir. 
Bonc'nin sözleri bu noktada va
zıh değildir denilemezse de her
halde mukni değildi•.·. Fransaya 
çeşitli bağlarla bağlı olan dev
letlerin isimlerini bir cümle içi
ne sıkıştırıp geçmekte öyle bahsi 
kıs1 kesmek isti~en bir istical 
vardır ki alakadan ziyade alaka
sızlığı gösterir. Fakat Bone, Sov

yeller Birliği ile Polonya üzerin
de c'.aha fazla durmuştur. Dış ba
kanı demiştir ki: 

- Fransız politikasının Sov -
yetler Birliği ve Polc.nyaya kar
şı taahhütlerinden kaçındığı hak
kındaki masala bir nihayet ver
mek lazımdır. Bu taahhütler ha
la ve daima mev$!uttur. Ve akte
dildikleri fikir ve ruh dairesinde 
tatbik edilmeleri lazımdır. 

Filhakika bunlar vazıh sözler
dir. Fakat Fransa'nın şark ile a
lakasını Hariciye V"kilinin söz
lerinden ziyade Hariciye Vekili
nin hareketlerinden öğrenmek i
cap eder. Geçen eylüı buhranı 

içinde Fransa, Sovyetlerle istişa
reden bile kaçınmıştır. Polonya 
ile temastan çekinilmektedir. Her 
haıde Münih'ten sonra Fransada 
orta Avrupa işlerine karşı bariz 
bir ihtiraz göze çarpmaktadır. 

Belki bu, biraz da hiidıselerin taz
yikiyle olmuştur. Fakat vaziyet 
meydandadır. Ve Bone'nin parla
mentoda söylediği sözler, vakıayı 
tekzip edemez. 

Bu şirkete ait adli ve idari tah
kikat da tekemmül etmek üzere
dir. İdari tahkikat müfettişler ta
rafından ve adli tahkıkat Ankara 
Miiddeiumumıliğince yapılmak -
tadır. İdari tahkikatın ilk safha
sı bitmiş olup adli tahkikat da 
pek yakında ~ona eı·ecektir. 

VekilleriGeldiler 1 
si sı bep olmuştur. Halbuki Dok- İkinci kat: Tamamen tavan ara • Adapazan Asliye Hukuk Hakim-

YENİ RAPORLAR 

tor Şehbender bu noktada bil - sından ibarettir. Binada elektrik te! liğinden: 
hassa israr etmektedir. sisatı mevcut ve arkasında da kü • t M. aleyh Adapazarı Yorgalar 

İşte bu anlaşamamazlık vaziye- çük bir bahçesi vardır. mahallesinden olup (Adapazarı me 
ti yeniden karıştırmıştır. Hatta Hududu: Dosyada mevcut çapı serret otelinde 12 numarada otu -
mektepler bile uzun bir müddet gibidir. ran mütekaid Süleyman Şevkete 
itin tatil edilmiştir. Sahası: 62 metremurabbaından i- davacı -: Adapazarının Yorgalar 

Dilter taraftan Llzkiye ve ci- barettir. mahallesinde oturan karınız Fatma 

İngiltereye ısmarlanmak üzer11 
iken İktısad Vekili Hüsnü Çakır 
tarafından görülen lüzum üzeri
no ~artname \·e mukavelenamele
rinin tetkiki •Çin siparışleri tehir 
Pdilen on bir \ apur meselesi hak
kında da bugiinlerd~ bir karar ve
ri lccektir. 

(Birinci sayfadım devam) 
!erden imtihan vermiş olan genç
lere Üniversıteye girecekleri sı
rada ayni SUdllerin tekrar sorul
ma:ıı suretile ve olgunluk namı 
~!tında yeni bir imtihana tabi tu
tulmalarında bir faide olup olma
dığı noktası •raştırılacaktır. 

Olgunluk imtihanlarının yapı

lan tecrübeler gözönünde tutula
r ak kaldırılması cihetine gidile
ceği anlaşılmaktadır. Bir çok 
gençlerin üç aylık dinlenme za
manlarına m;il olan ve ayni za -
manda evvelki imtihanların res
mi bir kıymeti olmadığını göste
ren bu usul cinümüzdeki tedris 
yılında tatbik edilmiyecektir. 

varında oturan halk. istiklal id- Gayri menkul uhdesine ihale o- Zehra Aydın tarafındau aleyhinize 
dialarını son derece ileriye gö - !una'! kimse derhal veya verilen ikame ettiği boşanma maddi ve ma
tür;nüşlerdir. mühlet içinde pıµayı vermez ise üs nevi tazminat davasına ait naınını-
Söylenildiğine göre ,Fevkalade tünde bırakma kararı fesholunarak za yazılan davetiye ile arzuhal ör

komiserle Llzkiye çetelerinin şe- kendisinden evvel teklifte bulunan neği mezkiir mahalledeki ikamet -
fi arasında Beyrutta yapılan mü- kimse arzetmiş olduğu bedelle al- gahınızı terkle nereye gittiğiniz 
zakerelerden sonra Fevkalade ko- mağ;ı razı olursa ona, olmazsa ve- malüm olmadığından bahisle teb -
miser Llızkiye istiklalıni şu es"'5- ya bulunmazsa on beş gün müddet !iğ edilememiş ve davacı vek ili a
lar dahilinde tahakkuk ettirmeyi le tekrar arttırmaya çıkarılarak en vukat Şevki Baysalın talebi veç -
kabul etmiştir: çok arttıranın üstıünde bırak.ılır. hile tebligatın ilanen yapılmasına Kuvvt>tle tahmin eJıldiğine gö

re bu vapurlara ait mukavele ve 
~artnamcler değiştirilecek ve ye
ni bir münakasa açılacaktır. 

ESKİ SİPARİŞLER 

Almanyaya ısmar lı.nan vapur
ların mukavele ve ~artnamelere 
uygun olup o:madığır<. tetkik e
dPrı komisyon mesaı;ini yakında 
ikmal edecektir. 

Almanyaya ısmarlı.nmış, fakat 
heniız teslim . dilmem 41 olan müs
takbel vapurların vaztyeti de tet
kik mevzuu 'llmaktad•r . 

Diğer taraftan Maarif Müdür • 
lüklerinin çalışma tarzlarında da 
bazı değiş iklikler yapıiacaktır. 

Evvelce Lise, Orta okullarla 
Muallim mektepleri doğrudan 

doğruya Vekaletle muhabere 
.ve temas etmekte, Maarif 
Müdürleri yalnız ilk mekteplere 
ait işlerle m~şgul olmakta iken 
bu usul bilahare değiştirilmişti. 

Şimdi Vekiller Heyeti tarafın
ia!t kabul edilen ek b;r kararna-

1 - Llzkiye Suriyeden tama- Ve iki ihale arasındaki fark ve ge- ve muhakemenin de 22/2/939 Çar
men ayrı bir Yarlık olacak. 2 - çen günler için % 5 ten hesap olu- şamba günü saat 14 de bırakılması
Suriye ile yalnız bayrak ve bari- nacak faiz ve diğer masarif ayrıca na karar verilmiş ve bu hususa ait 
el temsil işlerinde birleşecektir. hükme hacet kalmaksı.zın memu - davetiye ile arzuhal örneği mahke-

Fevkalade Komiser Beyruttan riyetimizce eski alıcıdan tahsil o- me salonuna ilsak edilmiştir. İlanı 
Cebeli Dürüze gitmiştır. Oradan lunur. Daha fazla malümat almak gününden itibaren arzuhale karşı 

1 _ş_am __ a_v_e,_H_u_m_us_a_g...,id,,..e_c_ek_t_ir_,.,,_-- ı isteyenler 10/2/939 tarihinden iti - 15 gnü zarfında cevap vermediğiniz 
mc ile Lise ve Muallim mektep- haren dairemizde açık ve asılı bu- ve muayyen olan gün ve saatte mu 
]erinin muhaberelerıni, Maarif lundurulacak şartnamesine 938/ 1 hakemede hazır bulunmadığınız ve 
müdürlüklerinin vazifelerinin çok- 3211 numaralı dosyasıııa müracaat- ya kanuni bir vekil göndermediği

luğundan dolayı, doğrudaıı doğ- la icap eden malfunat ve izahatı al- niz takdirde muktaz.i muamelei ka
ruya Vekaletle yapabilecekleri mış ve öğrenmiş olacakları iliın o- r.uniye yapılacağı ilanen tebliğ o -
bildirilmektedir. lunur. 114367) lunur. (676) 

Bir Gazete Nasıl 
Hazırlanır, Çıkar? 

(5 inci sahifeden devam) 
maalesef bir meslek haline gele
memiştir. 

Gazetecilik bir gencin ne bugü
nünü ne de yarınını temin edecek 
vaziyette değildir. Ne baremi, ne 
kıdemi, ne terfii, hiçbir şeyi yok
tur. Bir şans, bir macera işidir. 

Çalışırsınız.. Çalıştığınız müd -
detçe mutavassıt bir halde geçi -
nebilirsiniz. Yarın çalışamıyacak 
hale geldiğiniz zaman, hatta, u -
zunca süren bir hastalığa tutul -
duğunuz, vakit ne olacak?. Allah 
bilir. 

Bütün bunlara rağmen de, iyi 
bir gazeteci, fakat, hakikaten işi
nin ehli bir gazeteci, çabuk yetiş
mez, seneler ister ... Deva~ı, he
yecanlı çalışma ister. Bütün genç
liğinizi vereceksiniz. Günlerin en 
tatlı eğlence ve istirahat saatleri
ni vereceksiniz. Birçok helecan • 
!ar, üzüntüler çekecek, mahru -
miyetlere katlanacaksınız .. 

Bugün İstanbul gazete piyasa
sına ilaveten, iki büyük günlük 
gazete daha lanse etmeğe kalkı
şınız. Yüz binlerce liralık maki -
!eriniz, vagonlarca kağıdınız, bol 
sermayeniz, huliısa herşeyiniz ta
mam olsun .. Eleman bulam32'ôınız. 

Gazetenin dimağı demek olan i
yi yetişmiş cinsinden yazı işleri 
müdürünü, muavinlerini bula -

HiKAYE : 

R AN O EV U ... 
(4 üncü sahifeden deva'7'.' 

Gözgöze gelınce hemen başını ö
nüne eğdi, bir daha bakamadı. 

Geçip gittiler. 
Orada fazla duramadı. Damarla

rından kanı çekiliyor gibiydi. He
men bir tramvaya atlayıp eve dön
dü 
Kapıyı annesi açtı; içeri girer 

girmez hemen ona heyecanla şu 
haberi verdi: 

- Kızım, benim güzel yavru
cuğum, onlar geldi. O seni isteye
nin annesi, kardeşi... Artık biz
den son bir cevab istiyorlar .. Bi
liyorsun şimdiye kadar ne olur 
dedik, ne olmaz ... Şimdi artık söy
lemek lazım. Haydi kızım, benim 
hatırımı kırma, üzme beni, cpe
ki!• de bu işe de, ihtiyar annenle 
baban bir an evvel mürüvvetini 
görsün... Haydi yavrum, haydi 

benim iyi kızım ... 
Bu anda, Perihanın, Taksimde

ki manzara bütün dehşetile gö
zünde canlandı, başı dönüyor, kal
bi isyan, kin ve nefretle çarpı

yordu; fazla düşünemedi ve he
yecanını belli etmemeğe çalışa -
rak: 

- Peki anne ... Senin hatırın i
çin ... Söz ver onlara .. diyebildi. 
Konuşuldu. Görüşüldü, nişan 

günü kararlaştırıldı. 

Ertesi gün, akşam üstü, Perihan 
Şevketten bir mektub aldı, zarfı 

açarken asabiyetten titriyordu. 
Hatta bir an, okumadan yırtıp at
mak istedi. Sonra ... Açtı. Şevket 
mektubunda kısaca şunu ifade e
diyordu: 

•Sana kendimi kimsesiz olarak 
tanıtmıştım. Çünkü kimsesi olmı

yan bir er kekle evlenmeği ötedcn
beri tahayyül ettiğini söylüyor -
dun. Halbuki kocasile Adapaza -
rında otur an bir kız kardeşim var
dı. Dün onunla benber Taksimde 
on un bir arkadaşına gidiyorduk. 
Önünden geçerken de sana görü
nüp bir işaretle vaziyeti anlatma
yı dii§ündüm. Fakat, sen b irden
bire çok heyecanlandın, yüzünün 
r engi kaçtı. Anladım ki yanımda
kini yabancı bir kadın zannetmiş
tin. Beraber yola çıkmak isteme
dim, fakat olmadı. Çok ısrar etti. 
Dört senedir görüşmemiştik. Hem 
onu gideceği eve bırakıp dönecek
tim. Öyle de yaptım, döndüm. Am
m a ne fayda, ancak beş dakika geç
tiği halde seni bulamadım, bek
lememiş gitmiştin. Çarşamba gü
nü, yine orada ayni saatte mutla
ka beklerim. Selamlar .. • 

Perihan bu satırların hakikat ol
duğundan pek şüphe etmedi; işi 

anlamıştı, fakat, ne yazık, iş işten 
geçtikten sonra .. . 

mazsmız, muharririni, romancı 
sını, fıkracısını, başmuharririn 

muhbirini bulamazsınız. 
Halbuki, içinde bulunduğum 

cemiyet her gün ilerliyor, genişli 
yor. Yarın, öbür gün, bu cemiye 
Babıaliden, daha olgun, daha mü 
tekamil gaz( ' istiyecek .. Hat!' 
aded itibar m de bugünkünde 
çok gazete istiy ccek.. 
İstanbulda ,on,. on beş gazete 

nin birden intişar edeceği günle 
olacak .. Yirmi yıldır, memleket 
te büyük bir münevver kütles 
yetişti. 

Bir taraftan da mütemadiyen v 
her yıl artaralt yetişiyor. Bu y 
tişenler, her sabah, her akşam b. 
gazete almak okumak ihtiyacııı 

duyacaklar .. 
Hükümet gelecelt seneler iç· 

planlar yapıyor. Müstakbel ihti 
yaçları düşünerek hazırlanıyor 

Mütemadiyen okur yazar ada 
münevver yetiştiriliyor. Hazır 

lanmıyan tek mnhil ·Babıali> dir 
Bugün kendini hissettiren .ga 

zeteci• ve •İyi eleman• ihtiya 
çok yakın senelerde. BabıAJide 

hakikaten endişe verici bir buh 
ran halini alacaktır. 

Gazeteciliği, madde, ve elema 
nın istikbali bak1rnından da e!ll 
niyet verici bir meslek ~aline g 
tirmek zarureti vardır. 

Dört Sene 
Prens Gibi 
Yaşadıktan 

Sonra ... 
f:J inci sııhijeden dev1rıı! 

eğlenceler için de çok paralar sar· 
!etmiştir. 

Fakat kerestecinin serveti git· 
gide azalmağa başlamış, nihayet 
bir gün kendisinin perastz kaldı· 
ğını görmüştür. 

Vaziyetini düzeltmek için keP' 
d'.sine bir çare ararken zengin bit 
kadına müracaat etmeyi düşün · 
müş ve giderek ondan 60 İngilil 
lirası istemiştir: 

· - Bu parayı bana borç olara~ 
veriniz, demiş, size bır saat içiP' 
de bunu 600 İn!!ilız !ırası olara~ 
iade ederım. 
Kadın parayı vermiş, fakat uııı· 

duğu gibi çıkmamıştır. Zengin l<f' 
restecinin dolandır>eılığa başla · 
dığını anlıyarak tuzağa düştüğü· 
nü gören kadın mahkemeye git · 
mekten başka çare bulamamış 
tır. Bunun üzerine keresteci dO • 
kuz ay hapse mahküm olmuştur· 
Mahküm hapishaneye götürül ' 
müştür. 

İngiliz adliyesince pek tsnınııııl 
bir adam olan Bolomley ismiP ' ... 
deki maruf kaçakçıya rasge!JJJ1> 

tir. Kaçakçı da mahküm oıaraı 
hapse girmişti. Bir zaman hsr~ 
zengini olan keresteci müddetiıı> 
bitirerek hapishaneden çıktıl<taf 
sonra yine kereste satmağa baı · 
lamıştır. 

Harbden evvel bir kız macetl'' 
sı yüzünden ilk defa 913 de msır 
küm olarak hapse giren bu adsııt 
o zaman bir kız ile sevişiyorm0f 
Nihayet o kızla nişanlanmı;tt~ 
Kızm elmasları, mücevherat• d. 

ll' vardı. Bunu anlıyan nişanlı de . 
kanlı kıza şu teklifte bulunın~ 

- Mücevheratı bana ver, gidı 
kıymet biçtireyim!. .• 
Kız da istenen mücevheratı ~ 

tirerek sevgili nişanlısına verfllı; 
fakat nişanlısını bır daha bU 18 

mamıştır !. . 1 
İşte bu adam Umumt JJafl>Jr 

müteahhid olmuş, İngiltere 118
.1 ' biye Nezaretine ltereste saırrııŞ r 

100,000 İngiliz lirası kazanmıf;1 : 
Bu sefer de bir sahtekarlık Y~ııı 
zünden dokuz ay h apse mah~1:11 
olmuştur. Onu tanıyanlar şo) 
diyor: 

- Mühim bir kar için ı'P~j~ıi 
sını ve papuçlarını da sata,' · ~:r 
teri bulmakta bu kadar u•ta 
satıcı görülmemiştir!. ./ 

İKTİSAD VEh.fLİ . çı· 
Yeni İktisa:I Vekilı Hü~~u eJt' 

kır da yarın veya öbur gun ş 
1 

• 
. ·ı s!hf rımıze gelecektır. V"kı . ·, ,r 

mizde İktiı;ac! Vekület ni 0 ·~ • 
dar eden işlerle meşgul oJaC 
tır. 
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Tefrika Nuınar1191 : 19 Yazan: Rahmi YACIZ Korkmıyan Çocuk 1 Dün ada Olub 
Mürettebat Derhal Flikalarla 

Bize iltihak Etsin 

Hrigiri 
Japonların en ,gar t.detleriln

den ibiri de hargi:ridir. Bunun a
sıl şey olduğunu anla tsyım.: 

Eir J apan endisine ıverilen her 
hangi ibir -vazl:feyi ili etmez veya 
yapamazsa kendisin., harigiri 'Ylt
parlor. Yani lııendi kmıdini orta -

L'L&.11 .. ~ 

itenler 
Berberler 

Bu JIE!!le ParL,te yeni bir takım 
berber dük'.kfınlan aç.lmıştır. Yal
nız ba berberler insa-,ları değil 

:kedi köpek gibi hayv~nları da tı· 
ırıt§ >ediyorlarmış .. 

Gemiler Başı Boş Bırakılmalı Diye Emirler Verildi 
dan yok eder. 

Fıikat; hayvanların tıraşı insan· 
lıırmkine ısbeten çok pahalıdır. 
.Bir ı.edifi en ucnz fiatla berber
ler bizim paramızla yüz yirmi ku
ruşa ltıra§ ediyorlarmış .• 

Amiral Ko~ak tıir dakika dü • 
iÜJıdü... Sonra elini Aleksiyefin 
oınuzuna koydu, ilave etti: 

- Hakkın v:ır albay.. . Bunlar 
'bize yük olmaktan, ayak bağı teş
iltil etmekten başka bir işe yara • 
ııınazlar.. Odes.aya giitiirdüğüınilz 
esirier kafidir. Bunları batıralım. 

Ve .. Kolçak müthiş emrini 
:Verdi: 

- Haycti, :birer mahmnzl..a şun· 
la.rın işini bitir! 

Aleksiye! .buna da itiraz etti: 

- Mahmı.ızla üç gemiyi bmr
ıtııak epey zamana, hiç olmazsa 
bir saale mütevalckıJ'<..ır. Ralibulı:i 
toplarla beş dakikada bu hizmeti 
başarırız!. 

Amiral omuz ~lkti: 
- Nasıl kolayına gelirse 

:-:ııp ! . 
öyle 

Alek:s.iyef makine telgrafına sa
nıctL Staper emrini verdi. .. Ku

anda köprüsündea aşağı seslen
Ci: 

- Hey •.. B;q vardabandıra (1) 
~ltaw.Jti transporlara iş'!ret kal

.. Mürettebatımız filikalarla 
ze iltıhak etsinler! Gemileri ba-

• boş bıraksınlar! 
Alcksiyefin emirleri yapıldı ... 

:r,irkaç ı:lakika sonra hala arkala
Tıııda Osmanlı bayrağı dalgalanan 
:lahriahmer, Bezmiiılcm, Mithat
toLşadan ayrılan üç şalope Kagol 

uvaziiriine geleli.. İçindel::i.ler gü
ert e çıktılar, Aleksiyef hıı.§

lı.rında bulunan mülazim Todo
r .. re sordu: 

- Gemiler tamıımen boşaldı mı? 
- Evet albayım!. 

. - .Peki ... Yerinize çek.;ı:abilır • 
l:::niz! 

Scınra, tıopçu kaptanına ses • 
lendi: 

1 - Hey, yüzbaşı Nebogatof.! top
l ~rınızı. arkadaki transporla. ı 
·Dnsantre ediniz! Hazır mı? 

'l'aret1erden cevab verildi: 

- liazır... H=r. .. Bu da hll2 ır •. 
Aleksiyeıfiıı seı;i, baykUj seslııi 

'Uıdu:ıın hir .§Cametl.e katil emrini 
Çi:ı la 1 tı.: 

- Ateş!. 

~ 6 
top aynı zamanda ateflendi .. 

)'ı Ulak Paırçalıyan, 'korkunç bir ses. 
l . 1 clırı.nı d~iir-t.eD gök gürü1tüle
İj ne rııeyı:ıan okuyan bir (araka 
lı • al'iikı sarııtı .. Namlılardan fır
lı~. llıerrniıer sabit birer hedef 
Üt;,ıı ı:ie denizin yüzünde ·duran 
lllt' ana transporlal'lilllll borda 
Ilı 1 

da İıtıfilik ettiler .. Bahriah 
ltı:rin bacası yerinden fırladı, ge-
ınin ;.,. 

,. -ele hurdasına yaıılanan 
'llra.lı b"' . 
dii .. unyesindım uzakta denıze 
~u ~-'·ı . Çlıl ·· -~uua eımn provası par-

,. .. allrlıış, sererueI'le birlikte kı~ 
~uverı d 
l!ii~ ~ •'iti manika {2) ları da 
t•d :Yuh<'ldiler. Mitlıatpaşa par-• •ııı . .. 
Çi\' Zln uzerinde 200 metre mu-

'il.lı~ııa.ıı~ının üstüne dikilcil, Ka
hir a.ı tut"n bir sahada korkunç 

<11io~0r . .meydana geldi ve.. bu 
8ıl:lda ~. kiiP.klenen girdabın aı:a
Slt u.ç 'I'urk trll«!sporu ağır ağır 
x~a i0ıni.i!düler· bir clnha deni-...., Yu~"~- ' 
· ~.., çıkmamak ürere ı:ie-

l'tı İndi.J. ~ er, battılar .•. 

'!;..~ Aleksiyl!fi:ıı. yanmda ibu 
~raya N.,ronun R.ıımı:a :ran-

<lı.ı~~t!tt~ hazla Lalcıyor, 
-'llda çerçevelenen hain 

(l) ,.._ ·ı 
' """'ıı er· "pr memurla-
' .~bllndıra dtın" · . .Ban -
~ ..... ine J.aş ,-atıdabanma 
riya ;,; fhı, tercihan zabit, ckse-

(2 !:edildi olaloilir. 

~anika geı:nikrin alt kısım· 
daıı • llınhar ve lli.amantlarm
lıırııı Yııkar, çıkarılan hava borü
lateı~ denir. Şekilleri istifham i-

ıııe beıızer. R. Y. 

b:ir tebessümiin mağrur manasını 
etraia hissettiriyordu. Gemiler, 

Rus taplarımn mermüerile parça
lanarak battıktan sonra Kolçak 
sağ elini Bonapartvari bir jestle 
göğsüne soktu, sol elini arkasına 

ata, Aleksiyde bir yarı dönüşle 
profilini çevirdi. Mağrur bir eda 
ile kelimeleri çiğniye çiğniye sü
variyi tebrik etti: 

Aleksiyef hürmetle karşı.lık 

verdi: 
(Devamı var) 

ÖZÜR D1LEME: 

Bilhassa yüksek kuımmdanlar 

''" memurlar zal:Iİ1.ler lı:endilerine 
dev1etçe verilen hizmetleri iyi ya- Halbuki, bir insan tıra.şı yirmi 

beş -lı:ı:ıruş içinde 'imı ş. 

_ Topçnlarınız çok usta, _iyi ye
tişrııiş kahı:amanlar ... Seni tebrik 
ederim albay ... 

Dedi; sonra, ağır ağır yürüd\j, 
merdivenden inerken ilave etti: 

Bir ~rtib seh vl neticesi Sarı 
Etem kaptan birkaç tcfrikamızda 
Bahriahmer süvarisi dıye göste -
rilmiştir. 

Vak'a sırasında Etem kaptan, 
Mithatpaşa transporunun süvarisi 
bu!unmakta ve hadi~~ 'Mithatpa
şada cereyan .etmektedir. 

Bu ciheti okuyueulıınmdan ö
zür dileyerek arzederim. 

Kasım.paµda Kulaksızda otu - ı ile boynu bükük kalımşlı. Dernek 
ran abmed isminde oıı beş Y"ill1- Al!.ah böyle isiiyw:du. 
da bir çoeuk vardı. Mektebden e- Ahmed, bir giin yine kııi tut -
ve ı;elir gelmez Okmeydaruna çı-1 mağa gi.ımişti Yatsıy;. doğru !u· 
kar_ oynardı. Kuş zamanım:la Gkse, tı.ıp sırtına ı'llrduğu Jmşlarla eve 
çıgırtgan, deve dikenı, .ağ ve ip- dönüycın:hı. Mezarlığ.ı gll:mifti. 

!erini. Dkroeydanın eıı yüksek biri Tam bu aıra:ia, ltaraJılıkta oyuk 
tepesine kura" akşam ezanına ka- bir mezarın içinden .ltav.a;ıa doğru 
dar sakıl, i..ı;pinoz, fl.ııry~ :iı;ket., uzanan beyaz kef=1i cadı rn.a!h 
namı verilen kuşlardan sürü ile bir cisimle karşılaştı. 

tutar kafeslere doldurur meraklı Bı:ı heyula alelecay:ı'b suratlı \ıe-
arkadaşlarına ve kuşçulara sata - yaz 'kiefen giymŞ bir .,,_. kaç
rak avuç dolusu para kazanmlı. k:ııınıa benziyordu. 

Ahmed. lriç .kxr.km.ıtdı ....., .heya
Ahmedin annesi het gün oğ'lu- lirun üze-ine yiirii.dli. ileynl.i .Ah-

pamaz ve nıuvııffa:k ıı.ı:mızlıırsa 

amirleri tarafından ne bir miiiet
t.iş, ne de bir :lıetkik memuru _yol
lanmaz .. 

Derhal i.ınir, yolsuz hareket e
den :menmra ey:ahud lmmımrlım 
ı:e ıııua:ıra bir :hançer ıgöııdecir. 

Bu ha:ı:ıçeri:ıı ü:ııerinC!e J"BZl· 
lar -ya.z:ıl:tdır! 

- Şerefini.., ;aşammımı lıxilmez... 

sen şerefinle ölmesini bil!. 
Yar:ılıdır. Yolsuz ıhıırekıet u1en 

vazifesinde muvaffak olıımry.an 

memur ve vcldl bu nançeri alır 

almaz ~r:ıııca mıııbeC!e gier lbir 

Pariıı belediyesi hayvanların tı

raşında ibtlkiır gördlığüı:ıllen ber
berler hakkında tiihl oldukları ce
miyete şikayette bulunmuştur. 

Fakat; berberler cemivell, be -
ledi_yenin şikiiyetini nddetmiştir. 
ve ~dir ki n·an tıraşı 

lüks bir ~ir. İnsan tırJ.§1 gibi de
ğildir. Adeta mükeyyıf.attan vani 
ke!·if işlerindendir. Binaenaleyh; 
1'Bl"uri değildir. Bu -eeble bele
dİJ"'Tlin ~te aıaJı:la "'1:ıııadığı

nı iddia etmiştir. 

- Gece uyumadım ... Biraz isti
rahat edeceğim. Tehlike halinde 
beni uyandırmayı ihmal et:mey.in.iz! 
Odesaya kadar uy.uyacağım! 

Sarı Etem ~aptanın resminin 
intişarını istiyen karilerimize, 
kaptanın o zamanki ve esarette -
ki fotograrıarından nıürekkeb b' 
hatıra servisi de neşredeceğimi.zj 
bildiririm. lt. Y. 

na bağırırdı: meı:le se>ı5ttc" uzım.ı rdııı. 
- Oğlum, günahtrr ... Sonra, Nibayet; Ahmed ·clclaştı. Ve 

gec~ aı:ada alır. Ve !Sabrılıaı o !-==============-
adamın mabcdde ö1üsıinü bulur -
lar .. 

Hamallar MEYUS AŞIK 
Cezasını çekersin ... Bu zavallı heyulayı tuttu. Bir ce haktı ki.; 
kuşların hürrıyetini • .::asbetme!.. Bu kı:ırk:uluk; bir ..,._ya geçiril -

Ahmed, anneı;ınin bu sözlerini mis uı;wı ve ıbeyaı: · :pa:ti&kadan 

dinlemek ve itaat etmelGe beraber l :iba~etti. BaŞl!ll., QJUlmnş hir Te- Portekizde hamallı.rla müca 
kazandığı para dolaytsile huyun- .lcirdağı larpuzu ..., ıçme biır raı:ı:m dele cemiyetı yapılmıştır. Yan!; 

(5 inci sahif~den devam) giderek oradakilerle görü~tükleri dan vazgeçmezdi. Ve annesine şu tlildhrrişti.. Partekiz milleti, belrniyenin ha-
lmı b . zaman şu cevabı al.nuşlaxdır: yolda cevab verirdi: ı ,.___ .. uardı. Ba ne abilirdi?l mallarla başa ~amıyaceğını aı:ı-bulunan ve hiç ayrı yan ır .1:uum:u .,...,... 

b - Biz buada Mis Briton ne der- - Anneciğ'''" dedı.lderin doğru.. uezaıra -ı.ı....+. Efu:ıi lı:arıı.ıılık layınca blr hama:!larla miicade1e hizmetçi, ondan başka da ir şo- --. .... 3-......-. 
för vardır. Köşkte her gün işli- se onu yapmağa .mecburuz. Ken- Fakat; bu avculuğu }'il.pm:ımır ol- çnhıra :soktu. Etrafı ~ cemiyeti viicude getimriştrr. 
yen bir takım mimarlar, nakkaş- disiill görmeğe gelenleri kabul e- sam mekteb paramı., kitab kalem başbdı. Nihayet; eli:Dc bir cisim Cemiyetin nizamnamesi bir 
lar ~e ~çiler eksik değildir. Çünkü derek vaziyeti anlatmağı i.&temiş ve defter paramı. hatta clhi'e pa- dolcuı:ıdıı. Kar lana dan yakasına maddeden ibaret im~-·· ve şöyle: 

k t ise de avukat buna nul.ni olmuş ramı nereden tedarik edebi.lece - Y""''..+. ve dı=~ -'!.tL Btr de ne - Her Portekizli e~")'asını ken- 1 zengin adam köşkünde her va i ..,..,,- .,..... ~ 
başka başka tadilat yaptırmakta, ve kimse ile görüşmemesini tav - ğiru? .. Sen fakirsin bana bakamı- göırse beğmininiz? di taşıyacak ve hamala vermiye-
rnimarlarma Bornbaydan talimat siye etmiştir. yorsun, hırsızlık mı edeyim?.. _ .Mahallenin .ki.ilhaı:xbeyieriı:ı- cektır. 
göndemektedir. Köşkü ı;;ii&lemek İşte kö~ktekiler de böyle söylü- Tahsilimden mi geri kalayını.. de!! rıerseri bir delikanlı. tsmi ser- Ve hakikaten bütW.. Portekiz • 
için birçok paralar sarfedilmek _ yor. Fakat kızın aşıkı sevgilisine Ahmedin b!l lıııJtlı sözleri, JlD - aen M.ı.ıstafa.... liler ne var ne ,Yak kendıleri ta-
tedir. Kızın avukatı şunları da Hindistandan gelen telgrafları gör- nesıni söz söylemek, f.azlaca ısrar lılııstaiaya sııırd:u: şımağa başlamışlardı.·. Hatta en 

söylemektedir: müştür. Bunlarda Hindli milyo- etmek hakkından alıkoyıqordu. _Ne o, bu böyle Jı[ııQ.afa be?.. yüksek memurlar, bankerler bile 
-Pek,_.. .,., .mu 0.,. .,.,_ ner para isterse kendisine bildi- Evet oğlu bu kiiııahı ôliyordu. Ll- _ Ne ~alım Alımcıi; bu he- eşyalarını kendileri götürm~ler-

beb olınadı.kça ruç ltlııııııt< ~ıdıp meslni genç kıza hatırlatıyor ve .kin, bu işi de yapaıannş .olsaydı yuli. ile gece HaslcöJ"!' goeçe:n Ya-' dir. 
Mis Britonu orada göremez. o.·~. OJgayı da yanına alınasııu bildiri- =kaltlarda gıeneı:ı. haylaz ve sers.,_ .hwilleı:i korkutup beş on parasım Bu hali gören hamallar tarife-

da rahattır. yordu. rilrrden başka n., <:>labilirdi'! a]:ıy(ll['az ... Sakm beni Jı::inıııeye · lerini !ind:irmşiler ~a eskisinden 
Bundan sonra Olganın ~..ı,nı si Hindli Londraya geldiği zaman Zavallı kadın, oğlunun işlediği üyleme olmaz mı! yarı fiatla yük taşıyacaklarını ilan 

giderek kızını köşktetı almak, Mis dedik.odu tazelenecektir. Şuraya gun·· ah ile. cemiy.,t içındf! seırseri Ahmed; bllyrct ebnŞti. Demek etmişlerdir . 
bir«>y .daha ilitve etmek'~--- -. ~- f·'-- L_, __ ,_ ~·dı di"" k~-ktu - Bakalı mücadelenin sonu ne Bı:itondan ayırmak istemiş ise d~ ,,... = .. -- ve hayırsız kalması arm;ınow ıı.a- = ... ~ - ,_ - .,..., 

frMed--~tirKız: li=şunu~~-~k~~ecekı~ra~l~ı~~-v:e:~=~:i~il=~~!~b~J~~~~=u=l==b~=~=··==~~~~==~==~o=la=c=a=k=?===========j galiba .. Meyus olan madenci de-
- Ben burada çok mes'udum. A M •• b k 

1ikanlı bir zamanlar sevgilisi ile ş u b a t y l u s a a a m ' z İstikbalim bu sayede parlı;·acak-
beraber yaşadığı yerlerden ayrıltır, g.ilıi cevablar vermiştir. 
mak, herşeyi unutmak için ken- '\ 'I • 
disini tıı:aklara atmak üzere as- • J 

Bu dedikodular cerey•uı eder - ~ ..,. 

ken Mis Britonun meyus 3şıkı da ker lurken kız da terzileri do- ı ))._ -

şöyle diyor: !asarak kendisine güzel esvab- / 
_ Ben onunla beraber ~ocukluk ~ -;ıptırmayı düşünüyormuş de-

zaman!ıırUDIZJ birlikte geçırmir ğil mi?. 

:un. Sonra birbir.i.ıniz.i sevd;~ .F'ı;- ~--------------~~ 
kat o liinclli.nin e\·inde hizmet 
ederek para .kazanmağa gitti. l!ır 
zaman birbirmıizi görme.d.ik. SJ>:

ra oradan ayrıldı, te.kra:r buluş • 
tuk. Nihayet evlenmeğe karar \'er
dik. Fakat cvleneceğim!z .ı:ün ben
den .ka9tı. 

.Meyus .iışı.k artık hııy::.tmın lı ~ 

safhası böyle kapanc:hğını .g3 n 
askı:r olarak kendiııı orduy~ kuv
dettirmiftir. Asker oldııktan ;'l!l

ra .kendisini görenlere .§Wllıuıı S'>Y· 
lemi~tir: 

- Emiııim ki o yine ibeni .ı;e
viyDr. Belki ben de hlıli mw .se
viyorwn. Fa.icat artık bmJ:ıi:ri:mjzj 

Jıör.rııiyeceğiz. Ona .karşı ıb.iç .bir 
kin beslemiyorum . .Artık asker ,ol
dum. Ohıunla hirliktıe l~rlığı -
mız yerleri unu trnak jçin bura -
lardan uzaklara gideııeği:aı l. 

Hindll milyoneri:n ay:rılrl$ ıikt-
, - 1 ris .bn genr kıun macer11Ena aırır 

bh:şey Jıö)·!emi:"'or- ıFakırt "kızı ta
n.ıyaır. Çünkü ~.iı; Br.i.1 ıı onıınla 

beraber oturmuştı:ır. Ak!:r~ geçen 
.ıün beliti de dedilooclıılıırılaıı ık.aç
mak >ı;in İnı;ilterııdeı:ı fiansaya 
gaçmij, P rise gitmiştir. 

Londra gazetelerinin yıızıdığma 
giire kıv: da kendisini even deli
kanlının askere yazılmasından 
sonra Hbıd.futiıı köşkünden çıka
rak yine Hindlinin olotmıhili:ne bi
nerek Lmı.drada bir gezinti yap -
mış, elbiselik kumaşlar seçmiş ve 
Londranın pek kibar bir 1 ıınta

sına girerek yeme'k yemiştir. Genç 
kız terziye gitmiJ ve üç saat arada 
kalarak yeni yeni esvablar ıs -
marlamıştır. 

Gazeteciler Hir dlinin köşküne 

Kara, Deniz Ve 
Havadan 

<<Dev ialem>> 
(.5 inci ıı.ahifııd.en ıielCtmJ 

tr.en, otomobil ve tayyare en isti
fade ~tiler. 

Jeplinierin Devrialem 
Seyahati 

Almım1arm kabili sevk ba 
lonları Graf Zeplin'in, 1929 sene-, 
sinde '.l"aptığı devrii'ikm .eyahati 
rikre değer. 

Graf "ZepFn, 15 ağu»tosta:n 4 ey
liı1e kai:!ar :r.l,000 kilometre mesa
fede katettL Seyahat, 20 gün 4 
.sam:, 13 d lka sürdü. Yolda yal
nız üç yerde tevakkuf etti: Tokyo, 
Los Anjelcs ve Lakchurst. .. Bu, 
tlevr.üıleııı .seyahaücr.ınin ~ :ra -
iba tı ve en konfor lusu idi. 

Bmıdll11 sonraki seyahatler tay
yarelerle yapıldı. A~rikalı tay -
yırrecilerden Post ve Gatti, 1931 
hazir.arunda ta ~=1! Ü. dı!vriiilem 
seyahatiı:ıe çıktılar ~ tıön, 15 
dakika, l dıı.ıö.ka a .. yayı do
laştılar. 

San xelror, 'Post'daclır. 22 tem -
muz 1933de alnıı: bll§lna yola çık 
tı. A1""kada bir kazaya $ama
sına rağmen 7 .. , UI! 'Saat, 50 da
kikada Ncvyurka dönıncğe mu -
vaffak oldu. 

ı - Resimde gördüğünüz altı 

ııdec! hayvanın insana en çok !ıry
dabsı olanını -seçiniz 

2 - Bu altı hayvandan zararlı 
o1an1ar vımra bunlann da en u
rarlı olanının ~ı.ngisı olduğunu 

seçiniz . 
3 - Zararlı hayvanların, fay -

dalı olan hayvanlar gibi faydası 
olup olmadığını da tetkik ediniz. 

Şırbat ayına aid olan bu müsa
bakamızı bir kiığıd üzerine sıra ile 

5 

izah edip yazdıktan sımra; resmi 
de bu yazdı ız kağıda keserek 
bağlayıp yOllayınız. 

Y-tisıibakanuzın müddeti bir ay
dır. llal k8ğuilarm1zı bir ıı.,- zar
fında bilmece memurluğmnın:a 

göndenm'lli:z lazımdır. 
Hediyelerlıni:ze elli kişi işti:rak 

edecektir. 
Birmciye: Bir fotogrııf maki -

nesi (Zayıs marka) 
İkinciye: Bir kol saati 

AZISIZ HiKAYE 

6 

.Dön:fıİnciidısı el.linciy., ıhdar 
muhtelif hediyeler verile:cektiı:. 

Üçüncüye: Güzel bir ;mürekkepli 
kalem. 

Kanunsani 
Müsabakamız 

Kanunusani ayı müsabakamıza 
iştirak edip de hediye kazanan o
lruynculanmızın 1simlerini ve ka
zandıkları hediye1eriıı cinsini ge
lecek hafta ilan edeceğiz. 

Acemi Avcı 
J\li lbir gün el s;ılıilde do1a-
:kan ;suıia ==n lbal.ll<.lıan gördü. 

Onları tutmak istedi. Fakat bu 

mümkün değildi. Eve döı:ıdilğü za
m.arı .kar~ Velıye anlatmağa 
başladı: 

- Ali görme bugün .sahilde do-

\ 

laşırken denizde ıri balıklar gör
düm. Şöyle uskumru kaaar ... A
caba bunları tutamaz mıyız der
sin? 

Tutabilıriz ... Ben bir kere gör
müştiım. Uzun bir sopa ucuna ip
lik bağlıyorlar. 1p!iğ:n ucuna da 
bir balık iğnesi. denize .atıyorlar .. 

- Ço'k güzel fakat iğneyi ne -
reden alacağız?. 

- Bakkalda \'ar-

- Haydi git al! Ben 'de erik a-
ğacından bir dal k~iın ucuna 
dlı bir iplik bağlıyayım olmaz mı! 

İki kardeş voltayı tamamlamış • 
lardı. İğnenin ucuna em yer .ine 
ekmek takarak sahile ,gittiler. 

Veli, Aliye rnrdu: 
- Nerede giirxiün balı~? 
- T.a ~ada!.. 
- ....... . 
Ali bir gün evvel balıkları ıci:ir

düğü ,..,,.., ~tmek için cleni7.e gi
rerek yürii.ı:ı:ıeğe başlı.dı. Bu hali 
gören Veli şaşırmış .korkusundan 
bağırıyordu: 

- Ali dön geriye boğulacaksın!. 
Çabuk .lr.Rrde§İm dön geriye!.. 
Zavallı .akılı;ız Ali; bir gün ev

vel balıklan gördüğii y&re ka -

rada yürür gibi denıze girmiştL 
Bereket versin su alıp götürme -
den Velinin bağırmasıle gerıye 

ıdönm~. P.açasından sular 9ka
rak karaya çıktığı zaman Veli 
tekrar, tekrar bağırı~ordu: 

- Yahu; hlç denizın içlzıe .girip 
balık tutulur mu? v .. balık seni 
görüı se kaçmaz mı? Karadan de
nize atsana voltayı ... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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ile SABAH-OGLE-AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA Muntazaman Dişlerinizi Fırçalayınız 
Devlet Basımevi Direktörlüğünden : 

Cins 
Muv~kkat 

teminab 

225 

Beher kilosunun 
muammhen bedeli 

3 kuruş 

Tahmıni mikdarı 

100.000 

Basımevirnizde bir yılda birikecek en çok beş santim enindeki kır· 
pıntı kağıdlarırun açık arttırması 9/2/1939 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 15 de idare komisyonumuz huzurunda yapılacaktır. 

İsteklilerin muvakkat temlı\atlarıru o gün saat 14 de kadar basım 
evi veznesine yatırmaları veya banka mektubunu komisyon başkanlı
ğına tevdi etmeleri lazımdır. 

Şartname parasız olarak direktörlükten alınabilir. (449) 

: ""' ... ~ ---- ...... ,....~ ... _ - ~ 

Aydın Asliye Hukuk Mahkemesinden : 
Bayram için en 

mükemmel hediye 
Bir MOVA~O Eaati 

Aydın Mürselli köyünden Sait oğlu Elmas Seçal tarafından müd
deialeyh Aydın Hilaliahmer barakalarında Latif kızı Cemile aleyhine 
açılan boşanma davasının yapılan tahkikat ve muhakemesi sonunda 
iki tarafın boşanmalarına ve müddeialeyh Cemilenin bir sene müddetle 
evlenememesine 28/12/938 tarihinde karar verilmiş olduğundan ika- . Erkek - Kadın • Altın ve Metal 
metgahı meçhul bulunan müddeialeyh Cemilenin işbu ilan tarihinden 15 sene garanti 
itibaren on beş gün içinde kanun yollarına mürac~at etmediği takdirde 6 AY VADE 

~~~a~;:~u~~kmünün kesbi ~at'iy~~8~eceği tebliğ yerine geçmek üzere\ OSMAN ŞAKAR 

Taksim İZ Z E T Gazinosunda 

AF I YE 
ve arkadaşları 

naveten .Balıkesirden sureti mahsusada getirdiğimiz 

ÖZ ZEYBEK S AZ 1 

Üskudar İcra Mcınurlugundan: 1 

Yüksek Cins Posta ve telgraf idaresine borçlu Kartal Maltepesinde Tahtaköprü- GALATA: Bankalar caddesi No. 

R~fakatinde Milli oyun ve şarkıları bu akşamdan itibaren baş
lıyor. Pek yakında KOZAK YAYLASINDAN getirteceğimiz efele
rin oyunlarını görmenizi tavsiye ederiz. 

de mukim Ahdülhalimin aşağıdaki yazılı gayrimenkullerinin açık art- 47 Voyvoda Han Ze-

J M A R 1 K O N T 1 tırma ile satılmasına karar verilmiştir. 1 min kat 
• 1- Maltepede Tahtaköprü sokağında 27 /577 No. lı şarkan 4 ve BEY AZIT; üniversite caddesı 

şimalen 8 parsel No. lı parçalar gaı'lıen Sovanlık yolu cenuben yeni yol 

---- ----------ml:ııll!lmllil!llR'ill.'I 
Kansızlık, kemik hastahkları, dimağ 

ile vitamin.sizlikten doc.na 

zayıflıklara ~' 

yorgunlukları 

bütün 
K o ı o n y a s 1 1 ile mahdud ve tapu sicilinde mahfuz haritasında yazılı 6 parsel No. lı 

- Bir MMajla Gripi Defeder. Her Yerde Arayınız. 2760 metro murabbaı ve tamamı 150 lira kıymeti muhammeneli tarla. 
1 

KADIKÖY: İskele Cad. No. 33/ 2 

N. 28 

<••••••••••••••••••••••• ••••j 2- Maltepede Tahtaköprü sokağında 27/577 No. lı şarkan 7 parsel ._ _ _ ____ ____ • •• 
1 garben Sovanlı.k yolu şimalen yeni yol cenuben 6 parsel No. ile mah- ~ a y' l1 Ha 1 k a ve 

Bayramda Yalnız 

iZi ay G 
Çıkacaktır • -İlilnlarınızı vermekle hem kendinize ve hem de 

KIZILAY'a yardım etmiş olacaksmu:. 
Müı acaat yeri; 

İstanbulda: Postahane karşısında 
KIZILAY Satış Biırosu. Tel. 22653 ve 

• 

Postahane arkasında, Ankara caddesi köşesinde Kahramanzade han. 

i dud ve tapu sicilinde mahfuz haritasında yazılı 8 parsel No. lı 1428 Fotog" rafcllara 

'

' metro murabbaı ve tamamı 75 lira kıymeti muhammeneli tatla. 
3-- Maltepede Tahtaköprü sokağında 27/577 No. lı şarkan 4 parsel 

1 garben Sovanlık yolu şimalen 3 parsel cenuben yeni yol ile mahdud ve 
1 tapu sicilinde mahfuz haritasında yazılı 5 parsel No. lı 1639 metro mu
I rabbaı ve tamamı 80 lira kıymeti muhammeneli tar la. 

4--- Maltepede Tahtaköprü sokağında 27/577 No. lı şarkan 2 ve 
J garben 5 ve şimalen 3 parsel No. lı cenuben yeni yol ile mahdut ve 
tapu sicilinde mahfuz haritasında yazılı 4 parsel No. lı metro murabbaı 
ve tamamı 50 lira kıymeti muhammeneli tarla. 

5- Maltepede Tahtaköprü sokağında 27 /577 No. lı şarkan yeni yol 

Her nevi beyzi, oval resim çer
çevelerile son moda perde kor • 
ncşleri ve bilcümle eşya üzerine 
lak~ işleri fenni surette renkli pis
tol~ boyaları yapılmak.tadır. 

Adres: Sirkeci Salkımsöğüd ı 

tramvay caddesi 18 numarada 
Halil Barutçu 

garben 4 şimalen 1 parselli cenuben yeni yol ile mahdut ve tapu si- Baylar 1 
cilinde mahfuz haritasında yazılı 2 parsel No. Jı 1837 metro murabbaı Dünyanın en sağlam 
ve tamamı 100 lira kıymeti muhammeneli tarla. Sıhhi l ast i kler i ol a n 

KUVVET ş JBU 

Vi 
.. 
1 

İLANCILIK KOLLEKTİF ŞİRKETİ. Tel. 20094/95 

1 
6-- Malıtepede Tahtaköprü sokağında 27/577 No. lı şarken 1 parsel 

- garben Sovanlık yolu şimalen yeni yol cenuben 4 ve 5 parsel No. !arla 

Her annenin bilinesi icab eden bir kun,et şurubu

dur. Çocuklarıwza Vitalin kuvw·t şurubu vermekle 
onları sağlam, gürbüz ve neş'<' i yetiştirirs~niz. 

1 

• 1 mahdud ve tapu sicilinde mahfuz haritasında yazılı 3 parsel No. lı 1173 

inhisarlar U. Müdürlüğiinderı: metro murabbaı ve tama= 65 lira kıymeti muhammeneli tarla. 
7- Maltepede Tahtaköprü sokağında 27 /577 No. lı şarkan yeni yol 

·---·----,.._----M-u-h-aı-r.-m-e_n_B-.----T----E-:s-.-lt-ı-ıe-n-in-: garben 3 şiınalen yeni yol ve cenuben 2 parsel No. ile mahdud ve --- - - - .. - .-.-.------

Prezervatifler ini 
daima te r c ih ed in iz. 

VITA L[N KUVVET ŞURUBU 
Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın ve ihtiyar

ların hayati kudret ve kuv'"·etlerini artırır. Cınsi likdarı %7•5 e- tapu sicilinde mahfuz haritasında yazılı 1 parsel No. lı ve 1837 metro lstanbııl 4 uncu Icra memurlu 
Tutarı minatı şekli Saati ğ d 

murabbaı ve tamamı 100 lira kıymeti muharnmeneli tarla. 1 un an: 
L. K. L. K. 8- Maltepede Tahtaköprü sokağında 27/577 No. lı şarkan yeni yol Unknpanında Hızır bey mahal KAN Z U K 
550,- 41 25 Açık 14,30 garben Sovanlık yolu şimalen Kastaki tarlası cenuben yeni yol ile lesinde Kuruçeşme sokağında 30 Beyoğlu - İstanbul 

INGI L IZ ECZ A NESi 
Taktir cihazı 
için montaj 
malzemesi 
Teknik a!Ah 

31 kalem 

20 • 1258,10 94 35 Açık 15 

I - Diyarbakır fabrikası taktir cihazı montajı için satın alınacak 
bakır, çelik, gaz boruları, çelik gaz Flanjları; Valf Rakor gibi 31 kalem 
malzeme ile şarap Jaboratuvarı içlnde 20 kalem teknik alat şubemiz
deki listeleri mucibince ayrı ayrı açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

II- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında ya
zılmıştır. 

III - Eksiltmeler 9/2/939 tarihine rastlıyan perşembe günü hiza
larında gösterilen saatlerde Kabataşda levazım ve mubayaat şubesin
deki alım komisyonunda ypılacaktır. 

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

güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (514) 

* * İdaremizin Paşabahçe fabrikası ıçın şartnamesi mucibince 
satın alıno~ak 2 adet Donki tulumbası açık eksiltmeye konmuştur. 

Jl Donkilerin muhammen bedeli 1200 lira ve muvakkat teminatı 
90 lıradır. 

III - Eksiltme 30/1/939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 
14,30 da Kabataşta leva?Jm ve mübayaat şubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı
nabilır. 

V - Donkiler Werthington ve Weise und Moııski markalı olacaktır. 
VI- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte ~< 7,5 gü

vernıe paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (272) 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Alemdarda bi:r kurt köpeği bulunmuştur. 

Em:nönu belediyesine müracaati. 

' . * * 
Sahibinin üç gün içinde 

(694) 

Hayvan alım satım ve harekatında hayvanını bir kazadan diğer bir 

k.az.ıya gerek satmak ve yahut nakletmek suretile geçiren hayvan sahib

lerı hayvanlarını evvelii kayıtlı bulunduğu kaza veterinerliğine müra-

caatla kaydını sildirmesi ve gittiği kaza veterinerine de kaydını yaptır

ması elzem görüldüğünden bu hususa riayet etmiyen hayvan sahibleri-

nin alım satım ve saire muamelatı yapılmamakla beraber belediye ten

bihine rıayelsizlik noktai nazarından da tecziye edileceği iliın ıılunur. 

·692• 

mahdut ve tapu sicilinde mahfuz haı·itasında yazılı 1 parsel No. lı ve numarada Zişan'a: ı•••n••••••ııııilllİiııı••••••••ı••••mmıd 
1196 metro murabbaı ve tamamı 65 lira k~ymeti muhammeneli tarla. Dairemizin 3811284 sayılı dosya- İstanbul 5 inci İcra Memurluğundan: 

1- İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 16/2/939 T. den iti- sile Hasena Arıksuya olan borcu • ' Yorgaki Effimianidisin Hüseyinden olan alacağından dolayı hac· 
haren 937 /6884 No ile Üsküdar icra dairesinde muayyen No. sunda nuzdan dolayı Unkapuııında Hacı zedilip satışına karar verilmiş olan Fındıklıda Molla Çelebi mahallesin
herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla malü- Kadın mahallesinde eski fabrika 1 de Cemişerif meydanında eski 6 yeni 12 numaralı sağ tarafı Fındıklı 
mat almak istiyenler işbu şartnameye ve 937 /6884 dosya No. su ile me- y~ni Hızır bey sokağınuı. 11 • 13 ka· hamamının külhanı mahalli sol tarafı lebi derya ve arka tarafı Arvs· 
muriyetimize müracaat etmelidirler. nidis Yergi efendinin sahilhane arsası ve cephesi Camiişerif sokağlle 

2- Gayri menkul 16/3/939 T. de Perşembe glinü saat 15 de Üskü- pı 518 adet 4 parsel numaralı gayri mahdud ve sahilde rıhtımı haiz evvelce sahilhane elyevm arsanın ız 
dar Paşakapısında Üsküdar icra memurluğu odasında 3 defa bağırıl- menkulünüz hakkında l6/l2138 ta- hisse itibarile 5 hissesi (5/12) açık arttırmaya konmuştur. 

rihinde tutulan mahallen haciz ve · 
dıktan sonra en çok arttıraııa ihale edilir. Ancak arttırma bedeli mu- . . • Bunun tamamına 20670 lira kıymet takdir edilmiştir. Eski 6 ve yell1 

h k t . ,, 75 . b 1 t . t· . 1 • .. kıymet takdırı baplL'ıda mezkür 12 alı 1 h 1. d b . · ammen ıyme ın ,o nı u maz veya sa ış ıs ıyenın a acagına ruç- numar ve e yevm arsa a ın e ulunan bu mahallin zemmi tuJY 
hanı olan dığer alacaklılar bulunupta bedel bunların bu gayri menkul, g~yri me~k~le 732 lira kı~et ~ak- rak ve ahşab çatılı ve yan duvarları kargir ve kömür depo~;u ha!inı1C 
ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok dır Edılmıştır. Bu hususta bır diye- müstamel mahal ile yanında iki odadan mürekkeb kurgır ve zemini 
arltıraııın taahhütlü baki kalmak üzere arttırma 15 gün ceğu:ıiz varsa bildirilmesi hakkınd~ tahta döşeli yazıhane ve sahil tarafında odun deposu şeklinde iki ciheti 
daha temdit edilerek 31/3/939 T. de Cuma günü saat 15 de Üs- tanzım edılen davetn:ıme yukarıkı duvarlı bahçe vardır. Harice çıkıntılı ve tek kanatlı demir parmak!ıJ..ll 
küdarda Paşakapısı icra memurluf(u odasında yapılacak arttırmada, adrese tebliğ edilmek fatendi ise kapı vardır. Ve bir bilezikli kuyu mevcuddur. Tamamının me0aı.as1 

bedeli satış istiyenin alacağına ruçhaııı olan diğer alacaklıların bu de orada bulunamadığınız gibi ika· 2067 metre murabbaıdır. Yazıhane olarak kullanılan mahallin m~sı<~ 
gayrimenkul ile temin edilmiş alacakları mccmuundan fazlaya çıkmak metgahınızın da meçhul bulundu - cire aid olduğu beyan edilmiştir. 
ve yeminli 3 ehli vukuf tarafından takdir edilmiş olan kıymeti mu- ğu mübaşir meşruhatından anlaşıl- Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak için müşterilerin kıymet'. 
hammenenin % 75 ni geçmek şartilc ihale edilecektir. Böyle bir bedel makla İstanbul icra tetkik merci • muhammenenin yüzde 7,5 (% 7,5) yedi buçuk nisbelınde p<:y akçe51 

elde edilmezse 2280 No. lı kanuııa tevfikan satış geri bırakılacaktır. ine verilmiş 15/1/39 tarlhli karar· veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil olmalar. ıcab eder 
3-- Artırma bedeli peşindir. Arttırmaya iştirak için yukarıda ya- la tutulan mezkCır zabıtvarakası Müterakim vergi, tanzifat ve tcnviriye \e vakıf icaresi borçloı ,·e 

zıh kıymetin % 7 buçuğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir banka- hakkında bir diyeceğiniz olup ol • teltaliye borçluya ve yirmi senelik taviz bedelı tutarı müşteriye "' tif· 
nın teminat mektubu tevdi edilecektir. madığını işbu ilan tarihinden iti • Arttırma şartnamesi 30/1/39 tarihine müsadif Pazarte.si günü d,. 

.. 4--- ?ayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen l bareıı 15 gün içinde bildirmeniz lü- irede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırma 1/3/39 ııı· 
mühlet ıçınde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden 1 ks" h ld b t .. d rihine müsadif Çarşamba günü da'remizde saat 14 den 16 va kadar jcıS .. . zumu a ı a e za ı mun ereca- • _, 
evvel en yuksek teklıfte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle al- t t .1 k b 1 t . ddcd" edilecek ve birinci arttırmada bedel kıymeti muhammenenın <{, 75 ~!IP . mı amamı e a u e mış a ı- .. 
maga razı olursa ona, razı olmazsa veya bulunmazsa hemen 15 gün 

1 
.. . . ın· k bulduğu takdirde üste bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın taahh0 

.. . • 1 . . . İ . . ecegınız ıcra ve as anununun .. . .. . g) 
mııc.detle .rltırmaya çıkarı ıp en çok arttırana ihale edılır. kı ihale 

103 
.. .. dd . t vfik du bakı kalarak arttırma on beş gun daha temdid edilerek C6/3/3 

d k. f k .. 1 . . "' d h k f uncu ma esme e an ya - .. dif p arasın a ı ar ve geçen gun er ıçın yo 5 en esab olunaca aiz ve ılın 1• 1 d t' t b tarihine musa erşembe günü saat 14 den 16 ya kadar dairede )'3" 

di • 1 h""k h k 1 p ası azım ge en ave ıye e • k ikin' . la' ger zarar ar ayrıca u me acet a maksızın memuriyetimizce alıcı- . . . pılaca cı arttırma neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakı 
d tahs·ı 1 ligatı yerme kaım olmakla ilanen kt 2004 1 . . •- . , . an ı o unur. . ca ır. numara ı ıcra ve ifl..,, kanununun 126 ıncı maddesıne ıe 

5- İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı 1 teblı~ olunur. <3811248) fikan hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alac
0

aklarla d'iıet 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve mas- alakadarlarının ve irtifak hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile 
rafa dahil_ 01'.1" iddialru:ını işbu uan tarihinden itibaren 20 gün içinde Dr Ekrem Behçet Tezel faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 giin 
evrakı musbıtelerıle bırlikte memurıyetimize bildirmeleri icab eder. ' zarfında evrakı müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri 1Azımd11" 
Aksi halde tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasın- T ıb fakültesi - Kulak Aksi takdirde tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin pay lal' 
dan hariç kalırlar. . . . Bogv az Burun Doçenti masından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tanzifiye ve tenvıriyt'(IC.~ 

6-- Alıcı arttırma bedelı hanemde olarak karar pulları, tapu fe- ' ibaret olan belediye rüsumu ve yine müterakim vak!f icaresi ve ıeU• 
rağ harcı, 20 senelik vakıf taviz bedelini vermeğe mecburdur. Gayri Taksim Cumhuriyet Caddesi 17 liye bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almak i5" 
menkulün nefsinden doğan müterakim vergi tanzifat ve tenviriye ve Muayene Pazardan maada tlyenlerin 937/3758 numaralı dosyada mevcud evrak ve mahallen )ıaci~ 
dellaliye resmi ve vakıf icarcsi borçluya aittir. • günler 3 • 6 Telefon: 42498 ve takdiri kıymet raporunu görüp anlıyacakları ilan olunur. 937/3758 

7- Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartna- :./ 

mesini okumuş ve lüzumlu malümat almış ve bunları tamamen kabul Sahibi ve neşriyatı idare eden Askeri Müze Mu""du""rlu,.g"' u""nden 
etmiş ad ve itibar olunur. Bil§ muharriri 1 

Yukarıda gösterilen gayri menkul işbu ilan ve gösterilen arttırma ETEM İZZET BENİCE Askeri Müze bayramın birinci günü kapalı diiier günleri açıl< ' 
şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olun ur. 937 /6884 Son Telııraf Matbaa» tır. c801> •643• 


