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Ereğli Faci asınd a En Son Vaziyet .. 
Karaya Oturan Gemilerin Bugün Kurtarılmaları Bekleniyor 
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Akibetleri Mechul Olan Vapurların Roma Mülakatı Arifesinde.e l 
H ep s i Bulundu 

Dün Akşam Ortaköyde 16 Evi Su 
Bastı Bunun Sebebi AraştJrılıyor 

• • 

Hit ler Bek Mülakatı Hangi Sebebi erle Vukua Geliyor ? 
Orta Avrupa, 

Birer 
Baltık 
Birer 

T ananın Vaziyetleri Yeniden ve 
Gözden Gecirilecek • 

· Dumlupınar 
_________ ,_ıı 

• 
lzmir 

Yolunda 
Denizbankın Diğer 

Vapurları da Selamette ---
Karadenizde Ereğliden . 

Maada Diğer Limanlarda 
Mühim Kaza O lmamış 

Şadan vapuru ikinci kaptanı beklenmektedir. Millet vapurundan ıcurtulanlardan 
Enver TEVAZZUH EDEN Serdümen Ahmed 

E ~eğli faoiasına aid esrar 1 HAKİKATLER Şaban, ikinci çarkçı Murad, ateş-
per de.;l henüz tamamile kal- Ortada tevazzuh eden yegane çi İzzet ve Osmanın cesedleri bu-
dınlama!Tll§tır. Vakıi ba- nokta Millet vapuru faciasından lunmuştur. 

zı noktalar ayılınlanmış ise de he- ancak iki kişinin kurtulabildiği - Ancak Millet vapuru mürette-

nüz hm'f•Y bQtiJı ~ıplaklığile "'" dir. bat ve erkanından olup öldükleri 
bütün tafııllAtile öğrenilememiştir. Bunlar da serdi.iınen Rizeli Ah- zannedilen diğerlerinın ne sağ ol-

Bu arada ölenlerin, yarahlarm med oğlu Aydın ile Rizeli ateşçi dukları öğrenilebilmiş, ne de ce-
hakik! sayıları, hüviyetleri ile ba- Sabri Sarıdır. sedleri bulunabilmiştir. 

DİÖER LİMANLARDA tan, parçalanan motör, kayık ve Kendileri denizde dalgalarla beş 
Dün gelen son malfunata göre 

Yelkenlil daı·r en kat'ı' mal"' saat pençeleştikten sonra bitab 
ere u - fırtına Ereğliden maada diğer li-

mat henüz elde edilememiştir. Bu bir halde sahile çıkmıya muvaf - manlarda korkunç tahribat yap-
hususta muhaberenin temin edil- fak olmuşlardır. mamıştır. Maamafih yukarıda da 

Torosun 
~urıu· ş 
Yılnönümü 

A dana 5 (Husu~! muhabiri -
mizden) - Bugün cTaro -
sun :ı.urtuluşunun 17 inoi 

yıldönümüdür. 

Bu münasebetle bütün Çukur
ova büyük bir sevinç içinde bu 
mutlu günü kutlulamakta, gi!n· 
Ierdenberi hazırlanan parlak b;r 
tezahürat programı tatbik edil -
mektedir. 

Program mucibince Mersind~ 

nıilli kıyafetlerile bir müfre7.e 

te kil olunmuş ve bu müfreze ~u 
sabah muayyen saatte akın b:ı -
ı;nde şehre girerek 17 yıl evvelkl 
ilk girişi hatırlatmıştır. 

Bundan sonra programın diğer 

maddeleri tatbik olunmuştur. 
(Devaını 1 meı sahifede) 

mesi ve mahalli liman reislikle- Diğer taraftan Millet vapuru dediğimiz kat'! hükmü vermek i- __ , _____ _ 

•rın=· =d=e:n:"".:m~a'.".lfı:m:a~t=g=ön=:d=e=ri=lm=es=i~m=:ür=e=tt=e=ba=t=ın=d=an~ç=ar=k~ç=ı =M=e=h=m=ed=====(D=e=v=a=m=ı=6=n=c=ıd=a=) ==:==i K Ü it ür Bakan lı ğ 1 y P. ri ne 
Yeni Bir Karar : 

Milletin [ 1 Hava Hücumlarına Karşı . . j Maarif 

Ve ilmin Pasif Koruma Kanunu 
hakimiyeti Pazartesi Günü 

Yeni İstanbul Mebusunun Mer'iyet e Giriyor 
Gayesi Bu İmiş 

A 
nkara 5 (Hususi Muhabirimizden)- Hava hücumlarına karşı 

1 stanbul saylavlığına seçi - pasif korunma kanunu bu ayın 9 uncu giinünden itibaren 
len emekli General Kllzım f 

nıer'iyete girecektir. Hava Müda aa Genel Komutanlığı kanunun 
Karabekir bu akşam An - tatbikatı etrafındaki bütün hazırlıkları bitirmiştir. 

karaya hareket edecektir. Kanunun tatbik suretini gösteren nizamnameler Devlet Şurasına 
General Kazım Karabekir dün verilmiş bulunmaktadır. Şfıra Tanzimat Dairesi bugünkü toplantısında 

kendisile görüşen bir gazetecinin nizamnamenin ııörüşmPsine başlıyacaktır. 
Mecliste ne şekilde çalışmak fik
rinde olduğu hakkındaki sualine 
cevaben demiştir ki: 

Ankaradan bir gazeteye bildi -
rildiğine göre, Maarif Vekaleti 
hütün teşkilatına bir tamim gön
dererek; badema cKültür Babn
lığ1> yerine eskisi gibi cMaar'1 
\ ekaleti> tabirinin kullanılma -
sını bildirmiştir. 

Ayni tamime göre; Vekfilet da
ırelerinin isimleri de teşkilat Jrn
nununda yazılı olduğu şekilde 
kullanılacaktır. 

Maaş 
Yoklamaları 

Meselesi --
Son Karar V erildi 

Bertesgaden Yine 
Siyasi Faaliyetlere 

Merkez Oluyor 

L ondra 5 (Hususi) - Leh 
Hariciye Nazırı Bek'in, Var
şovada Rus Hariq;ye ko -

miseri Litvinofla görüşmeden önce 

Hitlerle Bertesgadcn'de yapacağı 
::nüliıkata büyük bir ehemmiyet 
verilmektedir. 

Siyasi mahfiller bunu iki Sl•ret-
1~ tefsir etmektedir. Bun1ard~n 

bir kısmı, Lehistanın Sovyet!P.re 

fazla temayül etmesinden endi -
~eye düşen Almanya, Hitler - Bek 

mülakatını tertib ettirmiş olı•p 

bu görüşmede Lehistanla Alman
ş a arasında eski muhabbetin ihya 

Ininya haritasında arzularına göre bazı değişiklikler yapmıya 
çalışan Hitler'le Musolini 

edilmesinin temin olunmasına ~a
lışılacağı iddia etmektedir. 

verdiğin~ Lehistan buna miıma
naat ett~ takdirde kendisi kin 
iyi olamıyacağını, V arşova mü -

taid davranırsa Lehistana baska I 
türlü menfaatler temin edilece -
ğini, anlatacağını ileri sürmekte-

dirler. 
Diğer taraftan bu mülakat 

nasında Tuna, Baltık, KaradPn 
orta Avrupa meselelerinin de b'r 
kere daha birer birer gözden '(t>

çirileceği haber verilmektedir 

Diğer bir kısım mahfiller !se 
Hitlerin Leh Hariciye Nazırıl'a, 
Almanyanm Okranyanın müsta -
kil olmasına kat'! surette karar 

Fransa erkilnılıarbiye reısı 

General Gamelin 

Fransa : 

Mühim 
Tedbirler 
Alıyor 
--

Daladye, Tunusda 

• • • • • 
~oma - Berlin Mihv;:i Kuvvetlendiriliyor j 

1Belgrad' da Bir Dörtler 
Toplantısı Yapılacak 
V arşova 5 (A.A.) - Roma -

da İtalyan Hariciye Na -
zırı ile Polonya büyük el -

çisi arasında yapılan mülakat ne-
ticesinde İtalya Hariciye Nazır.
Dm Varşova seyahati için şubat n 
ıkinci yarısı tesbit olunmuştur. 

BELGRAD MÜLAKATI 
Londra 5 (Hususi) - Kont ~i

~no ile Yugoslav Başvekili ara -

cındaki mülakata Leh Hariri '". 
Nazırı ile Mareşal Göring de · 

tirak edeceklerdir. Bu görıi~wc 

Berlin - Roma mihverinin yer.ı 

devletlerle kuvvetlenmesini te • 
min için tertib edilmiştir. 

Siyasi mahfillerde fevkalade e

hemmiyet verilen bu mülakat bıı 

Byın 19 unda vuku bulacaktır 

- Benim ötedenberi güttüğüm 
gaye; milletin ve ilmin hakimiye
tidir. Cumhuriyet Halk Partisi 
proğramının bu 2 esasa uygun o
lan prensiplerinin tatbikinde mem
leketimizin umumi şartlarına ve 

A nkara 5 (Hususi muhab:Ti-

1 

mızden) - Yoklama işk -
Bir Resmigeçit Yaptırdı 

!Devamı 6 mcı aahiJ'ede) 

Yakalanan 
Beyaz 

Zehirciler 
Zabıta dün gece de biri kadın 

uçü erkek olmak üzere dört b~
yaz zehir kaçakçısını yakalıyarak 
edliyeye teslim etmiştir. 
Üsküdaı·da D!'bağlar mahalle -

•inde Meydancık sokağında 22 nu
maralı evde oturan Mehmed oiilu 
Rıza adında birinin eroin kaçak
~ılığı yaptığı haber alınmış ve d;'n 
ııece zabıtaca alınan tertibat neti
cesinde Rıza Eroin starken suç iis-

Gaz masxcsıle talim y~pan bir müfreze 

tünde yakalanmıştır. 
Yapılan tahkikat neticesinrle 

Rızanın arkadaşlarından olan v~ 
Bülbül dere caddesinde 20 numa· 
ı alı evde oturan Kadri ile Kadri
nin kiracısı Rıza ve karısı Mak -

buleninde eroin satıcılığı yaptık

ları anlaşılmış evlerinde ve Üzer
lerinde Yapılan arama neticesinde 
25 gram kadar eroin bulunmu~ -
tur. Dördü de yakalanarak adli
yeye verilmişlerdir, 

rinde mütekaid, dul ve ye
timlere kolaylıklar gösterilmek 
üzere Maliye Vekfiletince yap11 _ 
makta olan tetkikler bitmiş ve 
tekaüd kanununa ek olarak ha _ 
zırlanan kanun layihası son şek
lini aln1iştır. 

Layihaya göre mütekaidler ve 
dullar maaşlarım bizzat ahnak 
şartile malmemurlukları tarafm
dan nüfuz tezkerelerine meşru • 
hat verilmek suretile yoklarr.a _ 
dan muaf tutulacaklardır. Evlen
me memurları evlenenlerin zatı 
maaş sahibi olup olmadıklarını 
nüfus tezkerelerindeki meşruhn
ta bakarak tayin ve bundan m?J
memurluklarını haberdar edecPk
lerdir. 

Yoklama, bugün olduğu vib! 
yalnız yetimler hakkında cari ola
caktır. 

P aris 5 (Hususi) - Başvekil 

Dalacliye dün Libya hudn- r 
dunda yapılan muntazam 

l.ıir geçid resminde bulunduktan ı 
sonra Tunus Beyinin şerefine veı -
eliği ziyafete iştirak etmiştir. 

Daladiye ayın 9 unda burada 
bulunacaktır. Bütün Fransız mat
buatı Daladiyenin tuttuğu yolu 
alkışlamaktadır. Matbuat hula -
satan diyor ki: 

- Değişmez hududlarımızı mu
hafaza etmek azmimizi ilim et -
mek, bu hududları mümkün ol -
duğu kadar silahlamak ve halk 
kitlelerinin vatanperverliğini u
yandırmak; İşte Daladiye'nin yap
tığı budur. 

Tunus, evvela Tunusluların. son
ra da Fransanınchr. Fransa her ta
raftaki hududlarını sonuna ka -
dar muhafaza ve müdafaa ıcın 

fevkalade tedbirler almaktadır. 

İktısadi ve siyasi işlerde mühim bir r ol 

Peşteden bir bakış 

flYll ıyan Tunaya 

İspanyada 
Harekata 

F rankistler Yeni 
Hazırlanıyorlar 

Burgos 5 (A.A.) - Askeri mc
hafil, Katalonya cephesindeki va
ziyeti nikbinlikle mütalea et'l1Pk

tedir. Bununla beraber asıl mü -
him harekatın bunqan sonra !ı1i-

iıyacağı ehemmiyetle kaydolıın _ 
"aktadır. Yakında ba şlıyac;;~ 0 . 

lan bu harekat için başkumandın· 
lığın elinde mi;bim ihtiyat kı• _ 
vetleri bulunduğu intibaı , .•• tr 
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1 s Bursa 

l~a 
Edilecek YENİ KEŞFEDİJ EN 

Bfi MiKROSKOP 

D 
nsan oğlu neler keşfetm!.:oı. 

Şimdi de h<!r maddeyi bir ı~i!- ı 
yon defa büyüten bir mikros

kop yap:lmtş. Bu mikroskopları 
nerede ve rıasıl kullanac3.kfar bil
n.iyoruna. Her şe~. bir milyon d~
fa büyi.i ' ten bu nıikrnskopL• bazı 
ır.nnlar ·ıı kafa:::ı un ve k:ılbırin 

içine .;evirme!ı, bakmaiı. A.=aba 
ı tler g·;rülür, neler vardır. ç,ı,ı· 

H!, kol .. y, kola hPrkcsin kaf ı•.t· 
nın içirde, gönlünde ne düşün -
eder olduğu belli olmuyor ki. • 

SULAR AKMAGA 

BAŞLADI 

Çok şüki.tr Terkos sulan akm~
ğa başl,;.1mış.. lopçuhra hı.ı.öec 

r;önderin.. İlin etsinler. B:l<;.ka 
ınemleketlerdP-, bizim gaz:etelt>rin 
l avadis dıye yazdıkları bir~ .k 
;E:yleri, oralardaki g:ızeteler Y'r
n azlar. Mesela cteckos suları ak
n1ağa başladı. diye bir hava<lısi 
gülünç buluılar. Çünkiı, bir ~c'l
rin suyu daima akar. Akması bir 
fE:vkalidelik değildir kL Bina!:'n
aleyh akmağa başlaması da !l'l -

vadis diye gazetelere yazıJmu .. 
Yazılmaz amma, oralarda bir şeh
ı lıı suyunu veren tesısatm sü ... 
geçleri de tıkanmaz. Çünkü, tı

h.nmasına meydan vecmerler ch
ima kontrol ederler. 

Bu sefer fehirde sular kesi'ince, 
sular idaresi şu cevabı verır.iı · 
Süzgeçler tıkandı .. 
İnsanın deli olacağı geliyor. 

AKILLI VE DELİ 

İNSANLAR 

Malum ya, yılbaşı piyangoqır_
da en büyük ikramiye Bakırköy 
hastanesindeki delilere çıktı. Dün 

l~r "rkadaş cakıl ve para. Jsq:.ı." 
~ a·dığı fıkrasında, dclileı ·.n, akıl

~ı insanlar kadar para nrfetm~smi 
iyi bildikl~cıni söylüyor. 

Bu fikr in yeı1i +arafı yok~r. 

Esltidcnberi öyle değıl mi'?. Akıllı 
m.sanlar para sarfetmezler, birik
ti.Lirler. Sonra. zengin olurlar. Pa
ıe.sını sarfedeolere deli demiyor 
n.uyuz?. 

l\fiSffiDAKI ESKİ 

YEMEKJ..~ NASILMIŞ! 

Mısırda eski l' iıavunl:ırın mP· 
zarlarında tarıhi araştırmalar 

yapmışlar, tam:ı.m 5100 sene e,,_ 

'el.ki ycmeklt>r bulunıntı:j. Mmr 
lıtar, boğazlarına düşki.lJı insl"
larmış. Bak~anıza, binlerce yıl 

t:vvelki yemekler halfı taptaz~ dtt
ruyormuş. Bizim evlerde bugı!n 

r•işen yemekler, ertesi güne oozu
luyor. Hatta bazan balıkçıdan ha-
1.k alıyorsunuz. p~ırıyorswıuz 
zehirleniyorsunuz. 

FIRTINA VE 
~ -- --~ l\IEYVALAR 

Bir gazetede bir karikatüc g3-
züme ilişti. Yeni Vali ve Belcrfiye 
nisi doktor LUtfi Kırdar vazi -

feye başladıktan sonra, işlerinden 
l.!zaklaşhrılan Belediye müdiı~ •.--! 
~emurlarını, fırtınalı bir gi.!ncle 
llhçtan düşen meyvalara beıı •e· 

t•yorlar. Bu benzetiş hoşuma gitti. 
l/.alum ya, rüzgirdan düşen rrıcy
' alar en olgun ve dolgunlardu 

Karikatürde, ağacın üstürıde 

daha bazı meyvalar gösteriliyor. 

Lunlar henüz düşmemiş ... Ar~l-ıı, 
brtınaya tahammül edemıyeceır 
c:aha hangi olgunlaşmış meyva -

l&r var, dersiniz?. 

AHMED RAUF 

Et 
Devlet Ziraat Kurumu 

Kesim Mikdar ını 
Çoğalttı 

DevJet Ziraat Kurumu t.~t::ın -
bul şubesi bürosu Galata. Ba!1ka 
lar caddesi, Ankara hanmdan Bah
~<'kapıda Kutlu han" nakletıni~
tir. 

Kurum, mezbahada, 1-esım gUn
u•ri muntazaman aliyctme tie -
v<"=m etmekte ve günden giıne ve
m yeni perake ldecUerle arıl~ş -
malar yaparak kesim işini gcniş
.Letmektedir. 

Şehrimizin mühim bir ihtiva • 
cını ele alan Devlet Ziraat Ku -
romu, kısa bir zamanda heıiP!e 

doğru muvaffakiyetli adımlar at· 
mıştır. İlk zamanlan, günde 50 -
fO hayvan kesmekle işe Laşlıvan 
Kurum, düne kadar yaptığı S'>.~ 

'i'esimlerde 4 - 5 yiize kadar çı · 
karmıştır. Bu kısa zamandaki rrı ;;. 

lıim artış, perakende satış yapan 
k&sapların Kuruma karşı guster
dikleci alakayı anlatmaktadır. 

Artık şehrimiz halkı daima u
cuz ve ayni zamanda temiz et yt• 

ye bilecektir. 
---C'---

Bu Dertten 
Beni de 

Kurtarınız! 
Beyaz zehıre alışmış olan ve 

Beyoğlunda oturan Yervant oğlu 
P.öpen isminde bir genç zabıtaya 

Selanik 
Anlaşmasının 

Tasdiki 
il 

KüÇOK 1 
1 

"---H_AB_E_R_LE_R_ 

1.ıüracaat ederek bu dertten Y.en
~isini kurtarmalarını istemiştir. 

1-.öpen tedavi altına alınmış Röpe
rıe: eroin satan Muzaffer de st!Ç 

ıistünde yakalanarak adliyey~ ve
r!lmiştir. 

Balkan ittihadı devletlerile Bul
garistan hilkumeti arasında ~e · 
cen yılın temmuzunun 31 inde &!
i.ilnikte imzalanan cSelanik an • 
lı.şmasb dün Büyük Millet MP'! · 

l'sinde hararetli müzakerelerd-:n 
Sl•nra tasvlb olunmuştur. 

* Sabık Mısır Hıdivi Abbas 
Hilmi Paıa dün Ankarada Reici 
Cl;lmhur İsmet İnönü tarafından 
l<abul buyurulmuştur. 

* Yeni yıl münasebetile Yu -
goslav naibi Prens Pol ile Rei<;i
cumhurumuz İsmet İnönü ara -
unda samimi telgraflar teati o -
lunmuştur. 

--k-

lhtiyatsız Hareket 
Etmiş 

İnhisarlarda ambar memu: • 
Hakkı adında biri inhisarlar önün
ce tramvaydan atlamak isteı·k.m 
c. üşerek bacağından yaralanmış 

Beyoğlu Belediye hastanesine h:
dınlarak tedavi altına alınwı§tır. 

--0--

y eraltı Helaları 
Yapılacak 

* Amerika Japonyaya yEl.ktn 
yt-ni bir deniz üssü kuracaktır. 

* İngiliz Üniversitelileri Çin
iileri teşvik etmektediıler Çinliler 
dı.yanacakJ ardır. 

lPencerelerden Öteberi 
Atmayınız 

Taksim meydanındaki umurrl 

} alanın yerine Fransı.E hastanf' -

sınin yanındaki sokak içerisi!lrle 

bir yeraltı halası yapılacaktır. nu 

ışe 9000 lira sarfolunacaktır. 

Ayrıca Kasımpaşada ve Harhi. 

) ede de yeraltı halaları vücude 

;'.~ttrilecektir. 

____,._ 
Köprü Üstünde Kaza 

Şoför Ali oğlu Mustafanın i~ a
l (..sindeki 2122 numaralı otomobil 
F öprüde Mustafa oğlu Arif adm
' & birine çarparak muhtelif yerle
rinden yaralamıştır. Yaralı teda
' · altına aJpımış şoför yakal!ll1a
rak tahkikata başlanmıştır. 

* Arab mevkuflannı sebebı;;z 
olarak öldüren 4 İngiliz polisi Kt:
düste yakalanarak cinayet mah
kemesine verilmişlerdir. 

* Hatay dahiliye ve milli mü
clafaa müsteşarı İnayet Murs:ı '1ğ
lu dün akşam Ankaradan Hataya 
dönmüştür. 

* Yüksek Sovyet divanı, Kı -
zılordunun yıldönil.mü olan 2!l şu
bat günü bütün ordunun yemin 
dmesini kararlaştırmıştır. Her as
lcer şahsan yazı ile yemin eie -
cektir. 

* Fransanın Suriyede yeniden 
vesayet tesis edeceği söylenmek
tedir. 

GÖKYOZO~DE 
AŞK YARIŞLARI 

No.79 

- Anne! dedL Çok tuhaf bir İf 
l·u. Gazete muharriri bile merak 
{ tmiş .. Yeni evlenecek kızın, evi
ne kadar gitmiş .. Kendisile gör iş
nıüş. Çiftler çok yakında Galata 
~angın kulesinin üst katında ev
leneceklermiş .. Sadece yirmi d\l
\•etli bulunacakm ş nikahta. Bun
dan fazlasına belediye müsaade 
etmemiş. 

Ve kendi kendine gülerek fü\ve 
dti: 

- Hiç de delilik değil bu. Me1-
hur olmak için, çok güzel bir usul. 

- Haydi kızım! Bırak şu saç-
rna yleri. Bunlar lgmlıktan 

Yazan: labnder F. SEB'rELIJ 

Reşada döndü: 
- Öyle değil mi, oğlum? 
Reşad başını sallıyarak: 

- Evet, bayan valde~ dedi. Run
!&r, cemiyet içinde yaşıyan deli
lerdir. Tımarhanecilerin gözü kbr 
o.Lsun; görmüyor bunları .. 

- Kabahat onlarda değil, be
ladiyede. Böyle saçma işlere ınC.

~aade vermekle, bu gibi çılgınları 
büsbütün şımartıyor. Bunlarm a
naları, babalan da yok mu? Ve· 
r,ihayet yangın kulesine davet e
riilen misafirler de onlara uyarsk, 
lrulenin tepeıine kadar çıkacak • 
lar demek? .. 

Pangaltıda Sungur sokağ111da 

E3 numaralı evde oturan İbrahi -
min oğlu Sabahaddin o civarda!tl 
arsalardan birinde kömür toola
makta iken evlerden biriııden !U: 

lan bir kömür parçası başına isa
l::et edip yaralamıştır. 

Yapıdan Düştü Ağır 
Surette Yaralandı 
Giresunlu Rıza oğlu İbrahim 

o.dında bir amele Kadıköyünde 

Bahariye caddsinde 59 numar. 1: 
Abdullah paşanın yıktırılınakta 

elan köşkünün üst katından rli:
şerek muhtelif yerlerlıiden ya!'a
lanmıştır. İbrahim ağır yaralı ol
duğu halde Haydarpaşa nümune 
hastanesine kaldırılmıştır 

Reşad da Cali bir gülüşle Stı
ı:anın yüzüne baktı. · 

Jale tekrar ablasının elindekı 
gazeteyi kaptL 

- Ben okuyacağım abla! Bövle 
meraklı şeyler hoşuma gider be· 
:nim. 

Limandaki vapurlardan bi~·inin 

c>cı acı düdük öttürmesi, İshn -
l·uldaki düğün bahsini çabuk ln
I•}. ttı. 

Hepsibirden başlarını denize 
~evirdiler: 

- Romanya vapuru kalk~y\.1· 

anne: 

Suna: 
- Ah, ne güzel vapur, dedi 

:K.ısmet olup da binemedik şun'\\. 
Bayan Melek, Reşada reçel ta

b~ıAını uzattı: 

._ Bunu elimle pi§irmiştim ts
~ anbulda. Bizim bay portakal re-
çtJini çok sever de. · 

- Teşekkür ederim. Ben de 

Ve .. Mahkemeler 
• 4r- ,. 4 ~ ' t ' 

. . " - 1 ( f • 

Çiıı Birliği Sarsıhyo 

Yman: Ahmecl Şiik.ril ES 

Osmanı 
Osman mı 
Öldürdü? 
Mesele Mahkemece 

Halledilecek 
Osman isminde genç bir talet-'?, 

dün vefata sebebiyet suçile asli) e 
1 inci cezada muhakeme olur • 

-Azılı 
Hırsızlar 
Tutuldu 
Mihran Yahut 

Süleyman ile fv1uzaff er 
Adliyeye Veri.diler 
Zabıta u:ılı iki hırsızı yakah1a

rak adliyey'? teslim etmiş tir. 

muştur. Birkaç gün evvel iki üç gün ara 
Kabataş li3esinde okumakta r, .- ilt Galatad;\ bakkal Andriyımır. 

Prost Planını Yapıp 
Bursaya Gönderdi 
i.&tnabu!un eu yak bir su ş~~

r ollan Bursanm suratle imar ···~ 

tL;Dzimi iı;ir. şehircılik mütehas -
~·sı Prost Bursaya giderek tet • 
1'.ik~<!rde bulur.ımuştu. 
Pr~t §ehrimize avdetindt::ı 

Eonra Bursaya ait ilk raporuT'.u 
Lazırlamış ve Bursa belediye ri • 
:resetine gönriermiştir. 

Rapor; şimd4 tercüme oluna • 
cak ve e ;rvelce hazırlanmı'i ohn 
t-ır imar planı ile ~şılaştırıl '1-

caktır. 
Bundın sonra da icap eden ka-

rar verilerek süı atle imar işi.r~ 
duğunu Eoyliycn bu genç. iizerf ·e 
~tfo!unan suçu doğuran v!lk'ııyı 

diın muhakemede şu suretle ac· 

ve B< şiktaşta Hasfırın cadde'iinJe bs.şlanı!a\!akbr. 
t·akkal Yaninın dükkanına ·fara _-;;;,;~;;,;;,~==::ao:==:::::::m:-== 

latmıştır. 

c- Ben Boyabadlıyım. Tatilde 
memleketime gıtmıştım. Orada 
ı&en bir gün Üriın köyünden e .... 
lin almağa gidiyorc!uk. Hcpımiz 
otlara binmişt:k. Büyük bir n~·c 
içinde böylece cSarıyer denilPn 
köye gcldık ve gelini ald:k. f 

O esnada herkes serıı1t: ti içh•· 
de ve şenlik kasciile havaya silah 
,,t~yordu. Bir aralık bir ses: 

- Eyvah Osman vuruldu! .. 

cıelerek inmek suretıle bu dnfc -
le anlar soyulmuştu. Emniyet iki-:.cı 
~ube ikinci kısım tarafından Y-\
pılan tahkikat ve takibat netic~
Linde bu hırsızlıkların Murd\lrıu 
Mihran ke disine verdiği di~"r 

ı.smile Süleyman ve arkadaşı !\ll'u
ıcıffer tarafından yapıldığı tesb:ı 

(;dilerek her ilcisi de yakalanmış 
cıdliyeye teslim edilmişlerdir. 

Aklınca 
Diye haykırdı. K } k 
Herkes nazarlaımı benim ü7e- Urnaz f 

1 
ıiıne çevırdi. Beninı ismim Os - ıy A 
nan olduğu i~in bu feryad ve ha- apmış mma .•• 
kışlar üzerine kendimin vurul~ı- .. • ,__ 

Dun a~ Agırceza mah~e -i;unu zannederek heyecana düş-
tüm. Sonra da bayıldım. mesi; şayanı dikkat bir diplor.-a 

Kendime geldığim vakit ise, Fy ~ahtekfırlığı hadisesini neticelen-

ralkından diğer Osmanın vurul- dirmiştir. 
cluğunu gördüm.. Hüseyin isminde genç bir ta -

Burada reis Osmana; kendi~i- Jcbe bundan bir müddet evvel 
r.in de silah atıp atmadığını sor. Kamil isminde bir arkadaşından 

t c.ldıg~ı bir ders kitabı arasındı:ı K ·t· n uş ur. 
Osman - Evet benim de ta • milin lise diplomasını bulmu_ş v 0 

bancam vardı ve bende bir el !f. bundan kendi namına istifade ct-
ith attım! Diye cevab vermiş. Fa- meği kurarak gizlice çalmıştır. 
l; at Osmanın ölümüne kendi kur- Hüseyin Antalya lisesinden Vf.'· 

fUnunun sebeb olmadığını idc1ia rilmiş olan bu diploma mühüri.i ~-
t>yJemiştir. deki Antalya kelimesini offart!a 

Bunun üzerine reis; kendisınin silmiş ve meharetle de kazıyara1< 
nekadar evvel silah attığını sor- bu kelimeyerine cyenit kelime -
muş. Osman; vak'adan ıo dakirı.a smi ilave eylemiş ve mühürü cye
t. vvel havaya bir kurşun sıktığm~ ni lise rnüdürluğü. şekline sok-
!:Öylemiştir. muştur. 

Osmanın ifadesi kafi görülrr.üş Mumaileyh bundan sonra dip·· 
ve istinabe evrakı Boyabad maa- lomadaki ismini de değiştirmiş ve 
ı. emesine gönderilmiştir. ~onra Beyoğlu ikinci noter li~i m: 

---o--- götürerek bir suret alıp yedek sıı-
hay okuluna girmiştir. 

Fakat sahtekarlık biraz s0nra 
~nlaşılarak kendisi yakalanmı5tır. 
Yapılan tetkikatta Hüseynın 

Hep O 
Mesel~ 

Yüzünden 
Üsltüdarda Etemağa sokağmda 

3 numaralı evde oturan İbra'lii!rn 
L'iminde biri, Karabaşda Dereb• ·
} U sokagmcla 28 numaralı evde 
oturan ve bir kadın meselesirıderı 
ar:m açık olan Said adında bit'i 
ıh'! dün Beyoğlunda karşılaşarıııc 
k :;.\ rr.,.va tutu5muşlardır. KaVgd 

b • ~ 

büyümüs ve l~rahim bıçağıru ç.:ı-

1 erek Saidi bacağından yara~a -

m~tır. 

Dalgalara 
Dayanamalı 
Dün öğle üzen Halden aldığı 

tiört küfe ıspanak ile Beşiktaşa 
gitmekte olan Abdullah oğlu Ha
so.n Yılmazın sandalı Fındıklı :ı
t"ıklarında dalgalara dayanamıya
ıak batmıştır. Sandalcı Hasan )C· 

gulmak üzere iken diğer bir san
c.alcı tarafı 1dan kurtarılmıştır. 

Odasında Ölü Olarak 
Bulundu 

Fatihde Malta çarşısında R:ıy 

Talat hanında oturan Abdi oi7lu 
Mehmed adında biri dün odac;ında 
C.lü olarak bulunmuştur. 
Yapılan muayene neticesinde 

Mehmedin kalb sektesinden cjl -

<ıüğü anlaştlarak gömülmesirt 
ıı.in verilmiştir. 

Tramvaydan 
Atlamanın Cezası 

Tedaviye Geldi 
Kazaya 
Uğradı 

Tedavi için evvellti. gün Rize 
df:n İstanbula gelerek Sirkecide 
İkbal otelinde misafir buluna..1 
Yakub oğlu İzzet isminde biri dün 
~alkımsöğiidden geçmekte iken 
düşmüştür. 

2yrıca eline bir muallim mektebi Elmadağında Çimen sokağm·la 

~ehadetnamesi de geçirerek burHı 20 numarada oturan 13 yaşında 
da arkadaşlarından Bahaeddin na- Arokil isminde bır çocuk Taksim-"e 

İfade veremiyecek bir halde 
c.~n kurtaran otomobilile Cerrar 
paşa hastanesine kaldırılan İ7.zet 
hastanede biraz sonra ölmüştür 

-0---

Yalnış ilaç içmiş 
Karamüyrsel fabrikasında Ç'llı

~· n Halid oğlu Ömer isminde bir 

Konuşmağa başladılar: 1 
- Valdenizi görmiyeli ne kac'!ar 

C'!du? 

n.ına tanzim edip onu da yf'dek vatman Hayrinin idaresindeki 
wbay okuluna soktuğu anlasıl - tramvaydan atlamak isterken ye-
mıştır. re düşmüş ayaklarından yaralan-

Ağırceza mahkemesi bu su~ - mıştır. 

fardan dolayı dün Hüseyni 1 inci 12 y d e· Ç k 
hadiseden dolayı 3 sene 10 ay, 2 ın- aşın a ır ocu 
d hadiseden de 2 sene ağır hapse Yaralandı 
mahkum etmiştir. 

cımele içtiği yanlış bir ilaçtan ze
hırlenmiş Cerrahpaşa hastant"CJ•ne 
kaldırılarak tedavi altına alı.., -
mıştır. 

Şoför Hasan Tahsinin idare • 
sindeki 1666 numaralı otomobil 
Etyemezden geçmeıote iken ani 
clarak karşısına çıkan 12 yaşmc:a 
V. anos Levi adında bir çocufa 
çarpın~ başından yaralamıştır. 

- Bu yıl Sunam biraz hastııllı[ j Sunanın annesine sordu: 
~eçirdi de .. Az kaldı deli oluyor- . - Ne zaman taşınacaksınız tııt-
oum. tuğvnuz eve? 

Bir buçuk senerienberl ~ 
de" an eden mücadelenin tel 
etti.r .... i~i hai·ikat şudur ki, 
Japonya Uzak Şarkta siyas 

yesine ncaksa, bu, ask~ 
ferle değil, Çinin milli bi 
sarsmak suretile tahakkuk 
bi netice olacaktır. Japon:>a 
sene~i yazınd:mberi Şar..~ 

Nanking'i Hankov'u ve 1 

h1yet Kanton'u işgal [ 
miştir. Avrupa kıt'ası 1 
liğinde olan ve hudutları 
dört yüz milyon nüfus ala~ 
bngi.ın denize mahreçten ınj 
dur. Fakat Çunkinge çekileı 

Kay Şek, Ja"°'onyayil mukaı 
etmekte devam ediyor. Ja 
nın artık askeri sahada Çın 
kazanabılc>ceği zafer kalm 
tır. Bu itibarladır k ' Japo 
defa başka bır tabiye tatb · 
meğe başlamıştır. Bu da 
milli birlieini sarsmak ve 
arasına tefrika düşürmek s 
gayesini elde etmekten iba 

Japon D~şvekili Ko!loe t 
dan on gun kadar evvel, 
sulh teklifleri. bu yeni ta 
başlangıcı sayılabilir Hatı 

dır ki Japon Başvekili, Çi 
sulh teklifinde bulunmuşt 

1- Çinin Mançuko ist' 
tanıması, 

2- Çinin antikomünist 
iştirak etmesi, 

3- Paktın devamı müd 
Çinin bazı muayyen nokta 
Japon askerleri tarafınd / 
ve Mongolistaoın bir •ant 
nisb mıntakası olarak tan 

4- Çinde Japonlara tic 
ikamet serbestisi verilmcs 
lumum memleketin ve bilh 
mali Çinin ve iç Mongo 
tabii servetini işletmek içi 
tebaasına kolaylık gösteri 
Bwılar inceden tetkik e 

olursa, hafif denilemiyece 
lar olmakla beraber. herh 
ponya tarafından evvelce i 
rülen şarUar daha pek çok 
Bu teklife karşı Çin lid 
Kay Şek birkaç gün sonr 
vererek, Çinın sonuna kad 
cadelede deva metmek az 
dirmiş olmakla beraber, 
çinde lidere muhalif bir 
bulunduğu anlaşılmaktadı 

hakika Çan Kay Şek Jap 
lüine red cevabı verirke 
nin ikinci reisi, Vang Çi 
Japon Generali Doihara · 
rüşmek üzere Hongkong' 
mişti. Birkaç gün sonra d 
Çing Vey, Japon teklıfini 
edilmesine taraftar olduğ 
dirmiştir. Gerçi ikınci re 
mintang tarafından red 
görünüyor. Fakat bütün 
yet esrarengiz bir şekil 
Japonlar, Çan Kay Şek'in 
lifleri kabul etmeğe bazı 
ğunu fakat bunu kendisi 
dan doğruya yapamıyac 
ikinci reisi memur ettiği 
Vang Çing Vey.'in Çan 
le beraber olduğunu iddia: 
tedirler. Üç ihtimal akla 

1- Vang Çing Vey Ja 
iddia ettikleri gibi Çan 
ile beraber hareket etme 

(Yazısı 8 mcı sa] 

- Tam üç yıl. 

- Özlemediniz mi? 
- Babası müte~.;sir olmadı ;nı? Bayan Melek çay fincanını masa-

Yükümü de 
Tatıtayım 

- Çok özledim. 

- Onun da sizi kimbilir n~ ka-
c. ~ göreceği gelmiştir! 

- Şüphesiz. Fakat, beni bab.ım 
c:nnemden daha çok sever. 

- Anneniz üvey mi yoksa? .• 
Reşad güldü: · 

- Hayır. Öz annem. Ve bfıni 
('Ok sever. Ancak, ikisinin sevgi.-

&ıni ölçtüğüm zaman, babam tia
ha ağır basıyor da. Onun için sl\.1-
ledim. 

- Yok yavrum, sen anne ka. -
b.ni bilmezsin! Çocukların biitıin 
ka.hrını, zahmetini onlar çeker. 
Annelerin ~arma gösterd!""ı 

~efkat ve düşkünlüğü babalar lı.iç 

~ir zaman gösteremezler. 

- Olmaz olur mu? Fakat, ifuaf :r..:;r üstüne bıraktı: 
edeyim ki, benim kadar de~i1di. - Kısmet olursa yarın .. 
O yine hergünkü işleri!'li s•.lk-lnet Suna ilave etti: 
ve itidal ile görüyordu. _ Bugün temizleniyor da .. 

- Böyle olması icab etme~ >ni? _ Sizin evi temizliyenler bi-
Eğer babalar da itidalinı kayba- zim evi de temizleseler fena o1 • 
derek kendini yese kaptırırsa. o 
zaman aile ocağı çabuk yıkılır. 

Suna atıldı: 

- Anne! Babam beni senin ka
dar sevme~ mi? 

-- Sever, yavrum! I.if olsun di
ye söylüyorum işte. Ne de olu 
amalık hissi bu. İstiyorum ki, e\'• 
lidlarımı benden çok seven ot -
masın. Severlerse, aaeta - elim -
den alacaklarmış gibi - kıskam • 
yorum. 

Bu bphis de Reşadı sıkmaja b 

maz. Mümkün mü acaba? .. 

Bayan Melek cevab verdi: 

Şüphesiz mümkün. Niçin ol 
ması? Bu akşam, tuttuğumuz ka
dın buraya para alınağa gelec~ ~. 
R endisinc sizin evin de anahtarı-

nı veririz. Yann da sizin evi te· 

mizler. Hem görseniz onu, çc•k 
hamarat, eteği belinde bir kadın 
İlk günü ortalığı süpürdü .. Cam-

!an sildi. Gıcır gıcır yaptı evin 
ıçini doifusu. 

Allı tramvaylar amanmd 
bir baJ'&n kohmda epey ağ 
olduiu halde tramvaya bin 
bir kanepe bularak oturduk 
kolundaki yükü de kucai-m 
Jetçl bOet! diye &'ellr ve bil 
ten sonra: 

- Hanım boşuna kendine 
diyorsun. Kut'&fmdakl . · 
koyuna. 

Kacbn biletçiye hain hain 
- A oiul aen eok ullın b 

dyorsun. 
Der. Biletçi bu eevab karş 

ret eder ve sorar: 
- Ntctn!. 
- GGrmüyer masan, ha 

koca vüeadumii tafıyorlar. 
e7v:ıe!lah demeyeyip de bir 
mlİ :rere koyup onlan mı 

Vefa Erkek Lisesi 
..... ıC'I ......... ~ ...... 



Halk Tipi 
Gaz Maskesi 
Zehirıi Gazlerden 

Korunma için Y apılaı1 
Çalışmalar 

H alkımızı zehirli gazlardın / 
koruma maksadile çıkarı -
lan halk tipi zehirli gaz 

maskeleri şehrimizde tahmin in 
tevkinde büylik bir rağbet gör • 
mektedir. Satışa başlanalı kı,a 
bir zaman olmasına rağmen Kı -
ıılayın İstanbul şubesine bir ç •k 
hariç ıehir ve kasabalarımızd~n 

müteaddit müracaatlar yapıla~ .. k 
tzahat ve nümuneler istenmek • 
tedir. 

Bu rağbet karşısınıja; maske • 
:Wrin Ankara ve İstanbuldan son
ra diğer §ehirlerimizde de sür'atle 
satışa çıkarılması kararl.aştırıl -

mıştır. 

Bu maskeler; memleketimhin 
her tarafında 6 liraya satılacak· 
tır. Hatta; en uzak şehir veya k-ı· 
tabalarımızdan bile İstanbula ve· 
rı!Pn sıparişıer ıçin yalnı~ ij lira 
&lınmakta; posta ve ambalaj üc -
reti de Kızılay Kurumunca tes • 
viye olunmaktadır. 

Kızılay; bu suretle memleketi
mizde herkeesin muhakkak b;r 
gaz maskesine sahip bulunma•ını 
temine azmetmiştir. 

Bu gayenin tahakkukuna kaılar 
nalknnıza azami teshilat da gi\,. 
terilecektir. 

H TAYDA • • 
Bütce, Barem, Hatay 
Zabıtası işleri 

H atay Millet Meclisi mun • 
tazaman toplanarak mil • 

, zakerelerıne devam etm~lr 
'tedir. 

Evvelki gün yapılan içtimada· 
'l'ayfur Sökmen bu toplantıyı '." 
ıeflendirmişler ve hususi loc:<h 
ı~nda müzakeratı takip etmiş1e< • 
tllr. 

Bu içtimada adliye bütçesb.1.e 
münakale yapılmasına dair olan 
tncürnen mazbatası kabul olı>'l · 
mu~ ve bilahare Hataydaki yeni 
nbıta teşkilatına dair olan ka • 
run müzakere edilerek kabul ~
lunmuştur. 

Bu yeni kanun ile Hatay zab:· 
tası muntazam bir §ekle sokul • 
makta ve zabıta memurlarının 

vazife ve terflleri için yeni bır 

talimatname hazırlanmış bulut:.• 
maktadır. 

A:yni zaınanda barem kanu~u 
etrafında pek hararetli münak-ı • 
ıalar olmuştur. 

Bu münasebetle söz alan M~li· 
)e Vekili Cemal Baki, milli hii • 
kUmetin idareyi devir aldığı sı • 
rada memurların sureti terfii ile 
derecelerini tanzim eden bir ra· 
rıun mevcut olmadığından bu hv§· 
luğu doldurmak için hükfune•.ın 

meclise sevkettiği barem kanu • 
ı·unu tanzim ettiğini ve bu kan·ı. 
ıoun ihtiyaca tamamen uygun : •• 
duğunu söylemiş ve Tiirk bareru 
kanununun esas tutularak tanzın 
olunan ve her surette mükerrm •· 
olan kanunun meclisçe kabul e
dilmesini beyan etmiştir. 

Fakat birçok mebuslar buna i· 
tiraz etmişler ve ezcümle: 

- Henüz meclis bir bütçe se· 
!•esi geçirmemiştir. Mali takath;ı · 
zi:n ne olduğu ve devlet devai • 

ı ındeki iş miktarının neden iha • 
ıet bulunduğu henüz tesbit e•fl· 
r~eden ve filan dairede bu k• · 
dar memur bulunacak; bunlara 
§U dereceler üzerinden şu karlar 
maaş verilecek diye bir kanu .. 
tanzimine halen imkan yoktu •.• 

Demişlerdir. 

Bundan sonra hararetli mü!'~· 
kaşalar olmuş ve Maliye Vekilı 

Cemal BAki ; barem kanunu ~1 

mayınca maaş veremiyeceğini be
~an etmiştir. 

Mebuslar buna da cevap ver -
mişler ve maaş tediyatının h• • 
remle alfi.kası bulunmadığını sÜ~'

lemişlerdir . 
Neticede Maliye encümeninin 

r~d teklifi kabul edilmiş ve ba • 
rem kanunu reddolunmuştur. 

---o--

Trakya' dahi 
Tarihi 
Eserler --Bunlar için Yeni 

Kararlar Verildi 
İstanbul Müzeler Müdürlü~ü, 

Trakya Umum Müfettişliği ila 
müştereken İstanbul - Edirne As
f&lt yolu üzerindeki tarihi eseı·· 

lerln muhafaza ve tamiri için c
!aslı faalıyete geçmiştlr. 

Bu cümleden olmak üzere mez
kur yol üzer inde bulunan ve son 
:;:amanlara kadar bir süpürge i -
malathan<'si olarak kullanılmak -
ta olan Ekmekçi oğlu Ahmet Pa· 
§a isimli me~hur tarıhi Kerv3n -
saray eski eserleri koruma kurı.ı· 
muna devrolunmuştur. 

Maliye Vekaletinin verdiği t,ıı· 

ZORBALAR 
SALTANATI 
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lKINcl KISil\I 
Nihayet Alemdar Mustafa P•

ı• ve Rusçuk yaranı emelleri"~ 

muvafak olmuşlardı. Paşa; Padi
§&h vekili olan mevkii sadarete 
pelmiş vezirülvüzera olmuştu · 

Alemdar Mustafa Paşanın o • 
kuması yazması yoktu. Düpedüz 

7orbalıktan yetışmı~ cahil bir dağ· 
1ı idi. Umuru siyasiye ve dahili· 

yeye vakıf olmadı~ı gibı şed;itl l!· 

tabı bir adam olduğundan devlet 
\'e millet işlerinde hüsnü tedbtı 

ile bir esas kurmağa aklı kafi de
ğlldi. O, adeta bir dağlı eşkiya ser
gerdesi gibi hareket eder olduillln· 

ıaz•n: M. Sami KARAYEL 

dan önüne gelen adamı kesm"" 
ıımuruna müdahale edenleri ıır

tadan yok etmek prensipile ida • 
ı ei umur edegeldiğinden karşı•ın · 
ds cahil ile alim bir mertebede 
ır.evki almış bulunuyordu. 

Halbuki; tahta çıkan Sultı>:ı 
Mahmut akıllı, müdebbir mallı • 
matlı bir gençti. 

Maktul Üçüncü Sultan Selinı, 
Mahmudu okutmuş, deYlet ve T".'l
let işlerinden haberdar kılmıştı. 

Sultan Mahmut, Alı Osman ta
rihının kanlı sahifelerini ve biıı
lıir fırıldakla çevrilmek isten<n 
devletin dahili siyaset maniveH
larıru çok yakından etüd eder~k 

Karadeniz 
reğli önünde batan Millet 
vapuru faciası tafsilatını o· 
kurken tüylerimiz ürperi • 

yor. On sekiz vatandaşın hayat ve 
mematından haber yoktur. 

18 vatandaşın ömrüne son ve • 
ren, Millet vapurunu batıran kuv
vet deniz ve dalgalardır. 

Karadenizin dalgalarının ne 
kadar azgın olduğunu biliriz. Kı
şın denizlerin fırtınalı olduğunu 
da biliriz. İkindkanun ayının da 
kı, mevsimine tesadüf ettiğini bi
liriz. 

O halde bilmediğimiz hiçbir şey 
yok .• 
Bilmediğimiz şey şudur: Millet 

vapuru neden ve nasıl battı?. Bu· 
nun mes'ull""i kimdir?. Karade • 
nizi, dalgaların kudretini, mev -
simin kış olduğunu bilmiyen kim· 
dir?. Buna göre tedbir ahnıyan 

kimdir?. 
Artık tabiat hadiselerine mağ· 

lub olmak çok gücümüze gidiyor. 
1939 senesinde fırtınaya ve Ka· 

radenizin azgınlığına gem vura· 
mıyor muyuz?. 

Bt'RHAN CEVAD 

[Halkın Temizliği İçin_, 
1 

Yazlık ve Kışlık Halk 
Hamamları Açılacak 

Hususda Yeni Belediye Bu 
Tedbirler Almıya Başladı 

1 stant J!ıır> temizliği ıle ya
kın·l~•ı ali.kadar r.Jan bele
div,, aynı zamanda halkın 

n bilhasH halkla daima tllnas 

1'alinde butuna.:ı eesnai ve satı • 
c-11arın te ,.,, 1 i.:< ve sıhhat Jşlei~ .. 
ı.l de ön ı;lana almış bulunma'ıt· 
tadır. 

Bu mi.rn !>'obetı.• hamarr ıar.n 
\'aziyeti g· . .ıJeıı geçirilirken !.tan· 
Liroinci ~ın,( şel.ırdcki mcv~•.:t 

bu gibi nüfusu çok ve kesif bir 
tamamları:ı sayısı çok a1 ı:ur.:: · 
müştür. 

Halkın fazla bulunduğu b;,. n 

s~mtlerde ise hamam olmadı~•· 
dan buı·alarda oturanların yı'<m· 
rnak için civar semtlerrl~l<; ha • 
mamlara gitmeğe m»:"ur kal • 
ciıkları müşahede olunr1'uştur. 

Diğer taraftan ham,:mla!' '1 ta· 
rifelerinin yüksekliğındcn ,akir 1 

hulamadıkları da anlaşı1rıı~tır. 

Binaenaleyh belediye herşey • 
den evvel şehrin hamam sayısı· 
nı çoğaltmak kararında~ır. !•ı 0 • 

ter taraftan son zamanlarda 1:.aı.ı 

t.amamcılar su meselesini iıerl ~iı· 
rerek hamamlarını kapattıklar·"· 
dan bunların açılması imkan!orı 
için de tetkiklere başlanmış"~ 

Belediye önümüzdeki yaz IT'eY· 
tıminde müteaddit yerlerde hal • 
ka mahsus deniz hamamları a~a
c2 ktır. Bu hamamlarda herkes 
ı.ıeccancn yıkanacaktır. Kış ve sa· 
ir meysimler için de evvela ke -
sıf rnıntakalardan başlıyarak her 
ıemtte halk hamamları süratle a
cılacaktır. 

Halk hamamlarında yıkal"nı • 
ı:creti olarak yalnız 7.50 kuru~ a 
lıııacaktır. 

Esnaf , .. ~ .. ·H·~;~f"' '""'" ı 

Kur~mları Müessesu;er içini 
lctımaı Yeni Bir. Y' r ~ım 

Bu hususta esaslı faal yete g•· 
cilmış bulunmaktadır. 

Şehirde 
• 

imar 

Dün· Umumi Bir 
Toplantı Yapıldı 

Dün öğleden sonra, Türbedeki 
Esnaf Cemiyetleri Birleşik idare 
merkezi binasında tekmil Esr.af 
Cemiyetleri başkanları bir top -
Jantı yapmıştır. 

Bu toplantıda, Esnaf Cemiyet
leri müşterek yardım teşkilatı • 
nın senelik hesaplarının tetki>t' 
ve senelık umuıni kongrelerin ya· 
pılacağı tarihin tasbiti görüşül

müş, ve şu suretle karara bae -
lanmıştır: 

Ayın 20 sine kadar, müşt.,rek 
yardım teşkilatı idare heyeti 
muhtelif cihetlerden yapılan yar· 
dımların hesaplarını rapor !ar ha· 
linde hazırlayıp Cemiyetler he • 
yeti umumiyesine arzedecektir. 
• Raporlar ikmal edildikten s~n· 
ra Cemiyetler heyeti umumiyesi 
toplanarak bu hesabatı tetkik 'e 
t«sdik edecektir. 

Bundan sonra , ayın 20 sind~ıı 

ctuzuna kadar her cemiyet ayrı 
ayrı umumi heyetlerini içtimaa 
cfavet ederek senelik umumi kor.
greler yapılacaktır. 

~isatla bu eser esaslı. surette ta
IT'ir olunmuştur. 

Bu eser; Edirnedc mevcut fa. 
rihi kitabelerle Karaman ogulla
rının Tatarhanilerin ve diğı·r t?ri
M zevatın mezar taşları için bir 
açık müze haline konulacaktır. 
Diğer taraftan yıne asfalt ynl 

üzerinde bulunan Havzadaki 111:
mar Sinanın büyük eseri Sokllıu 
,·ezire ait camiin 14 bin lira ilt! 
tamirine başlanmıştır. 

Bu inşaat ilkbaharda bite~ek· 

tir. 

oldukça derin malumat iktisab et-
1 

mişti. 

Bilhassa; Yeniçeri ocağının te· 
fessüh etmiş olduğuna kani i." 
Eu ocağı ortadan kaldırarak Sul
tan Selimin vücude getirdiği Ni
zamı Cedidi tatbik etmek alı~s ı' 

~mali idi. 

Fakat; Padişah herşeye agah o!
duğu halde içyüzünü ortaya ah
II'ıyordu. Alemdar Mustafa Pa • 
§&ya bile açılamazdı. Çünkü· ne 
de olsa bu zorba Paşa, devletin u· 
o.uruna, saltanatın hakimiyethe 
galebe çalarak kan ve ateş için • 1 

de veziriazam olarak sadrazam ve 
serdar mevkiine gelmişti. 

Sultan Mahmudun nazarında, 

Kabakçı Mustafa zorbası ne i•~. 

Alemdar Paşa da o, idi. Aralarır
C.6ki fark biri daha çok yarsı 

malik bir voyvoda ve paşa, di/!~ro 
tir Yeniçeri yamağı idi. Zorbalık
ta, cehalette, devlet umuruna m'.i
dr.halede her ikisi de bir ayar idı. 

D<'vletten bu hak temııı eden 
veya sermayesinin yarısından faz. 
lası devlete ait olan banka ve mü· 
esseselerde çalışan memurların 

maaş ve ücretlerile hizmete giriş 
esasları ve terfi usulleri hakkın
da hazırlandığını yazdığımız yeni 
kanun layihası Büyük Millet Mec
lisıne verılrniştir. 

Yeni kanuna göre, bu müesse
selerde çalışanların dereceleri, 
maaşları 150, 125, 100, 90, 80, 70, 
60, 50, 40, 35, 30, 25 ve 20 lira ol· 
mak üzere 13 dereceye ayrılmak
tadır. 

Bu müe~seselerin umum mü -
dürlerile umum müdür muavin -
!erine ve meclisi idarelerine ve 
azalarına verilecek maaş veya tah
sisat miktarı Vekiller heyetince 
tayin olunacaklardır. 

İlk defa bu müesseselere giren
ler orta mekteb mezunu ise 13 
üncü dereceden, lise tahsili gö • 
renkr 12 inci dereceden, 3 senelik 
yük.ek tahsil görenler 11 inci de
ıeccden, 3 seneden fazla yüksek 
tahsıl görenler 10 uncu dereceden 
tayin olunacaklardır. 

Yabancı dil bilenler bir derece 
fazlasile tayin olunabileceklerdir. 

Terfi için 4 sene bir derecede 
bulunmak şarttıı. 

Devlet dairelerinden buralara 
geçmek istiyenlerden maaşlılar 

2 derece, ücretliler 1 derece yu. 
kar.ya geçirilebileceklerdir. Bu 
r it,i müessese memurlarına te • 
mettü, satış hissesi, ikramiye, taz
minat, fazla mesai ve saire kat'iy· 
yen verilmiyeeektir. 

Kanun çıkar çıkmaz bu mües
sPsedeki memurların aylık,ları 13 
dereceye uydurulacaktır .. 

Halbuki; devlet vıı. millet zor • 
balıktan, havf ve dehşetten, şalı
si diktatörlükten ziyade kültür ve 
teknik istiyordu. 

Avrupa; kültür ve teknik var· 
iığını elde ettikten sonra; Viya • 
na önlerine kadar uzanan impJ· 
ı atorluk ordulalrı yavaş, yavoş 

ı;erileyerek Tunanın ardına atı!
mıştı. 

Hatta, Tunanın ardında bile 
larınmak güçleşmiş bulunuyor -
du. 

Binaenaleyh; devletin basında 
bir zorba Ye cahilden ziyt•:le iş • 
güzar, Avrupa işlerine vakıf, i?TJ
paratorluğun kalkınmasına se -
l:ep ·olacak kültürel ve teknik iş· 
i.•re agah bir veziriazam bulun
ır.ası icap ediyordu. 

Alemdar Mustafa Paşa; herne
k~dnr Nizamı Cedit taraftarı ich
ıe de; bu fikri sırf mevkıı ikbale 
geçmek, Rusçuk yaranının şahı.i 

ır.enfaatleri için vasıta kıldıkları 

İşleri 
Vali ve Beledıye rcisı Lüıtı Kır· 

dar dün ) anında fon lwyetı rr'i· 1 
dürü ile beraber eyn liı EıT' nö -
nünden Bl!lıkpaz, rıı a dogru v~- ı 
ııılmakta olan yen ) olu tr rt > et· 
r;ıiş biliıhaı·e de B şiktaşa gıd~ • 
ıck Bar baro. Ha) reddinin tür -
besile alakadar olmu,tur 

Lütfı Kırdaı, buradan A karetleı 
~·alile Valdeçe~mesıne ~ıka•a•· 

'işnezade parkı dahılırde t~,;s 

'di!l'Cek olan çocuk bahçe,;. ma· 
hallini de giirmıiştür . 

Mumaileyh buradan Mecrdiye 
l.öy, Feriköy ye Şişhar:eye de P'
dtrek bu mıntakalarda açılma<· 

kararlaştırılan çocuk bahçeıPri 

ile de yakından alakadar ohTJu~· 
tur. 

Polonez Köyünün 
Vaz y:ıti 

İstanbul vilayeti tapu ve is";tAn 
müdürleri dün vilii)ette Vali mu-1 
evini Hüdai Karatabanın yanmdd 
toplanarak Polonez köyürdP"i 
Lehlilerın iskanına aid hususları 
ıorüşmüşlerdir. 

Bu köyde eski polonya prens • 
!erinden birine aid iken bvrı•n 

v~risleri tarafından Leh mulı.ı • 
cirlerinin iskanına tahsis ol:.:nan 
arazinin ferağ ve intiknl n1uame
lesini yapmnk üzere ~·,hr·m;ze 

Lehistan hükümeti Harir·iye me
murlarından bir zat gelrrı~ ve 
Harıcyc Vek:iletimızle k1" · rt
mek üzere Ankaraya gittikten 
rnnra tekrar şehrimıze rl~nmüş· 

tür. 
Mumaıleyh bugün vilaı·e:c ;::e

lerek bu işin ikmaline çalı1ılınış· 
tır. Polonez köyündeki arazi TJeh 
muhacirlerine parasız te\'Zi oh 
racaktır. 

crzularına tabi olmaktan başka 

bir şey ifade etmiyordu. 
Alemdar Mustafa Paşa; nzam· 

Jı asker deyince, kendi maiyyeti 
zorbaları ve yanları gibi bir şe;ı 
z~nnediyordu. 

Sultan Mahmut; nihayet Alem· 
dar Mustafa Paşanın ve y8.ran1 -
nın himmetile tahtı saltanata çık· 
mış bir Padişah ve Halife idi. 

Ortada borusu öten, sözü ge -
çcn, istediğini yapan Alemdar i
cii. 

Padişahlık, Halifelik Sulten 
Mahmudun şahsında 18.fzı murat 
c;larak toplanmış bulunuyordu. 

Bu hale nazaran; zorbanın bi
risi gitmiş, diğeri gelmişti. 

Amma; birisi Nizamı Cedit a
leyhinde, diğeri lehinde idi. 

Fakat; Nizamı Cedidin lehinde 
bulunan Alemd,arın cehaleti, üs
te de 18.f dinlemez, akıl ve man • 
tık kabul etmez, prensipsiz hare
katı Nizamı Cedıt aleyhinde b•ı-

'8:..soli TBLGaAP- 5 :ZinciKbunıtn 

Kurs 
Mekteb 
Oluyor 
Lozandan Bir 

Müteh 1ssıs Getirtiliyor 
Vapurlara mütehassıs aşçı, ka

marot ve müstahdem yetiştirme\ 
iizere Denizbank tarafından .ıc:ı· 

lacak kursa bazı Lise mezunları 

ı-ae müracaat etmişlerdir. 

Bu rağbet üzerine kursun hır 

mektep şeklinde olması ve veni 
açılacak olan Galatadaki büyi.ık 

yolcu salC'nunun münasip bir ye
rinde küşat olunması kararlaştı· 
rılmıştır. Bu hususta teşkilat y~;.ı· 
mağa Lozan Otelciler Mektebı 

Müdürü doktor Monney memur e
lunmuştur. 

Vaki davet üzerine Dr. Monnc y 
Lozandan yakında hareketle Hı 
güne kadar şehrınııze gelecek ve 
hemen teşkilata başlıyacaktır. 

-<>---

' Kamutaya 
Veri en 
Proj .... ler 

Kamutaya ycıuden altı kanun 
proıes v<·r:..lmıştır. Bunlar arasır.· 

c'a arttırma, eks.ltme ve ihale kc· 
nununa ek olan proje de vardı:. 
ı.iıyiha, tt>tkik edılmek üzere nıa
lıye ve hutçc encün1enlerine f:'~in

('erı.mıştir Prnje; münakasa ı~!e

ı ıne ait yeni hükümler koymakta, 
tPminat ckıllerını, ihale formaii
teler,ni, nisbrtl<"Ti dej'(i -tirmek • 
tr·dır 

Diğer proıelf'r arasında şunfar 

da vardır· 

Askeri memurlar hakkındaki 

;455 sayılı kanunun üçüncü· mad· 
c <'sine ek kanun projesi· 

İnhisarlar umum müdürlü!Jü 
S33 mali yılı bütçesinde 150.0~J 

liralık münakale yapılması hak -
hnda kanun projesi; 

Teessür 

B eledı) enin nıuhtelif şu 

lerindc ınüfettişler talı 

kat yapıyorlar. Hemen 
gün yeni bir bfldjse ın\!Jdana 

kıyor. Bir 1ncın11ra işten el çc 
riliyor; y lıud Lir m"ınur i 
ediyor. İhb:u:lann tevali ettiğ 
yeni hadiseler üzerinde tahki!. 
amelelerinin devamda olduğu 
haber veriliyor. Demek ki ö 
müzdeki kısa bir zaman içinde 
ba bazı hakikatler öğrencce 

Daha bazı yolsuzluklar meyd 
çıkacak. 

Bu son tahkik . afbaları 
nıüteessir ediyor; acı duyU)''O 
lliçbir müessesede, yolsuzluk 
kadar dalbudak sannış. sari 
hale gelmiş değildir. Acaba, 
den İstanbul Belediyesinde, 
nclerce bu işler meydana çık 
nn~tır? Bunu haklı olarak m • 

ediyoruz. 
Tcessürümüzü arttıran bir se 

de şudur: 
Belediyeler halka en yakın 

esseselerdir. Yani halk ınüt~~ 

selcridir. Ilu son tahkiklcr. İs 
bul balkının. ~imdiye lı.ndar C 
diyeye neden lüzumu kadar i 
mad ctnıcdiijini gösterir. il 

inll'feh~ltnrk, l.iı t:ıkını 

sullcre kJı'ı rıııı et isti~·cbil 

için, otoriter olrnak 13zıındır . 
torite de, cebre değil, saygı, sc 
ve itimada de~;annt:ıhdır. 

En ıuüte\ azı halk tabakalar 
varıncıya kadar, İ~tnbul Bel 
yesi, şôıudiyc kadar, ınaal•'Sef 
(i bir itinıad u~·andıranıanı 

Buun scbt·hlerini ~yeni aulı.Yo 

llfeınlckctin en güzel bir bel 
sinde, huı;iine kadar böyle bir 
\.'anın n1e\ cudiycti, bil takım 
lcrdc şehrin geri kalmasını in 
etmiştir .• 'e olduysa. güzel İst 
b·ıla olmuştur. TecssiiTÜmüz b 
dandır RE 'AD FE 

ithalat Gümrüğ" 
Müdürlüğü 

İstanbul gümrükleri idh 
n°üdürlüğüne m~zkür gürı 

müdiir muavinlerinden Nur 

Türk . Romen ticaret anlasma- c•in terfian tayin olunmuştur. 
una müzeyycl anlaşmanın tasdiki Keyfi) O: dün Ankaradaıı 
}ıakkında kanun projesı; cirilmiş ve mumaileyh ~ enı 

'- ifesine ba.şlam1!itır Vakıflar Umum Müdürlüğü 9'l~ ..• _____ .;..._...,_ _____ .. 

mali yılı bütçesinin muhtelif fa- Mazbatası Me cEs 
&ıllarına 73.000 l~ranı.n munzaı Gelen yeni Meb'us 
tahsısat olarak ılavesıne ve 12 bın Dün Büvük Millet Mecl s• 
liralık münakale yapılmasına daır · 

:·eni meb'usluğa scçılenlf'r 
k~n un prnıesi. 

in hisarların 
Gelirleri 
Artıyor 

Müskirat, tütün, tuz ve barut 
inhisarlarının Yaridatı bu madde· 
krın ıstllililkılc mütenasip o'o.· 
ı ak her sene biraz daah artmak:a

ı ak her sene biraz daha artmakta. 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti -
l"in bu maddelerden 1938 mali \ ı-
lının ilk altı ayında elde 
tsfi varidat tahminen 22 
milyon lirayı bulmuştur. 

ettiğı 

buçuk 

!tınan ve Sultan Selimi tahttı>n 

Jndirip Sultan Mustafayı tahh 
çıkaran Kabakçı Mustafadan hı~ 
te farkı yoktu. 

Üste de; Kabakçı gibi bir zor· 
lıayı her ne vakit olsa ortadan 
kaldırmak devlet için kolay bi~ lı 
~~yılabilirken, Alemdar gibı ka· 
vi bir voyvadayı yok etmek bir 
emri müşküldü. 

Çünkü; Alemdar devletin yu • 
Jarlarını eline geçirmişti. Vezi • 
riiizam ve serdardı. Yirmi bin ki
şilik zorba bir maiyyeti vardı. 

Ortada bulunan Yeniçeriler e
sasen senelerdenberl bozulmuş 

ram ve nişanları kalmamış, o 
tı.klan bir iki mütekait ihtiyar 
Hmsesız ağalar tutar olmuştu. 

Bunların elebaşlarını da bal • 
tadan ve kılınçtan geçiren Alem
c&r, karşısında ne Padişah ve ne 
ce hiçbir kuvvet olmıyan yeriı•ıf 
diktatör olmuştu. 

(Duamı VU) 

muharrir Hüseyin Cahidin ve 
bık nafıa müsteşarı Arifin iT' 

hataları okunm\lştur. 

Hüseyin Cahid bu içtimaa v 
lıfemediğinden yalnız Arifin 
;m yapılmıştır. 

l i imiziı Dfrci 
He~i izi~ DEr.'i 
Kadıköylüler ve 
Sinema Fiyatları 
Kadıkt.i)·lu okuyuculanmııdan 

JI. Öı.den imza~Ul· aldıtımız bl 
mf'ktubda, Ka.dıkb ·dt. ::.incma pa 
lı~lı1ıtından şllıtiyrt edilmekte ve 
t7l·i.ımlr $OY le dırnllmektedtr: 

c- Ka.dıkoyunde iki ~tuf'm 

v.u dır~ Butu.n K:ıdı.k.O~ balkı b 
(1'' sinemaya gidrr. Fakat bu si 
rrmal:ırın dühulfyt'ltri ('Ok p.lha 
lıdır. Bir muddet e' vrl, umuml
)·efJt, sinema dübuliyelerblln jo 
illrtlcrf"ilnt ı:ızetel<-rde okuduk v 
Mvlndlk.. İstanbul sinemaların 
ne dertte t.:nı.ilit yapıldıiını, ya
bud yapılmad.ıfıru bilmiyorum 
YaJruz Kadıköy !tioemala.rı bir 
kurq blle tenzUil yapmı' de(il
lerdlr. 

llalbukl film 1'e bilet rt"Slmle
rinln muhlm miktarda indirilmesi 
dolayısile ılne.macılarm da ayni 
derecede halka tenzil;it yapmaları 
liıım deilJ midir!. 

Jlele Kadıkciydt', tkJ ılnema.dan 
ba';-ka sinema olmadıfı lfln bir ... 

dikleri g-ibl fiat tatbik cdeblll~ or
lar. 

Bu. butun KadıkOy halkınm 

muşi.erek bir derdl ve dllelldlr. 
Bu Jtibarla, &'U("ienlz vasıta~Uc 

nau.rı dikkatin t'f'lbcdilmeslnl, 

ve bu ijfnrma pahahhğına bir ni
hayet verilmesinin Wmlnlnf rica 
ederim.» 

Okuyucumuzun mektubunu der 
cedrrk n. biz de, huk:umrtimlzin 
yaptığı mublm miktarda ' re im 
tenzilılh üı"erlnt", ~Jnf"ma di.ıhult-

1elt'rinin de mutlak ·uN'tk lndl
rllmesi luım crldiiini f'hf"mmi -
)'eUe halırlattrız. 
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j Lima Konferansı Münasebetile .. I 1 Meraklı Şeyleri 
SBİÇBERG'İN HAKiKİ 

isMİ NE?. merika Kıt'asının 
Müdafaası 

Sblçberl''l biilön Avrupa mllleUerl 
öfrendJ. biliyor. Son zamanlarda hu
susi vapurlarla. ve kallle halinde slt
mek de moda oldu. 

ARKADAŞLIK! 

Faşis tere Karşı Tedbir Alınıyor: Amerika' n ı n 
-

Her Hangi Bir Noktasında Yapılacak 
Propaganda Tahrik Addedilecek 

Bu Suretle Amerika' da Müşterek 
Bir Mukavemet Gösterilecek 

Cenubi Amerikada Riyo dö Janeyrodan bir mamara 

B ir memleketin diğer bir 
memleket işlerine kanş -
ması yasaktır. İhtilaflan 

hnlletnıek için silaha müracaat e· 
dilıniyccektir. l\1illetler arasında
ki ihtilaflar mutlaka sulh yollari
le halledilecektir. Mevcud mua -
bedeler al:ık:ıdarların hepsi tara· 
fından muvafakat edilmedikçe yal
nız bir tarafm arzusile değiştirile-

mez. Her milletin saadet ve fefa· 
hı ayni zamanda diğer milletlerin 
de saadet ve refahını temin gaye. 
sile elde dil""ektir. Bu güzel şey
lerin ne olduğunu sorarsanız her 
biri diinya sulhu için en sağlam 
birer esas olacak bu sözler son 
defa Amerikada Peru'nun mer
kezi Limada 21 hiikumetiıı iştira
kile toplanan konferansın karar-

Miras Yedi Kadın 
i flas Halinde .. 

E inlerce Lirayı Dört Beş Sene İçinde 
Sarf Edip Bitirdikden Sonra ••• 

' 

I
• ngiliz gazeteleri genç bir 

kadının zengin iken şimdi 
nasıl bir parasız kaldığını 

anlatmakla meşgul olmaktadır. 

Bundan beş sene kadar evvel 
Velsted ismınde bir genç kadın 
mühim bir mirasa konmuştu. Fa
kat bugün hıç parası kalmıyarak 
borçlandığı gibi artık alacaklıla

rına da para verememektedir. O
nun için bunlar mahkemeye mü -
racaat etmişler, kadın da mahke
mede şöyle demiştir: 

- Bugün mahkemeye kadar ge
lebilm~k için bile borçlandım. 
Kadın nasıl olup da bu hale gel

diğinı de şöyle anlatmıştır: 
1- Hazır paranın nasıl sarfe

dileceğ'ni bilmiyordum. Parayı i
dare etmek için tecrübem yoktu. 

(Devamı 7 inci sahifede) 
Müflis kadın 

ları olduğunu söyliyebiliriz. 
Lima konferansının mesaisi yal

nız fikri ve nazari sahada kalarak 
•Amerika Amerikalılarındır• ka
idesini bir kere daha tekid ede -
cek ve dünyanın başka yerlerin
de olup biten şeylere karşı seyirci 
durmak kararından ibaret kala • 
tak diye zannediliyordu. Tatbikat 
ve fiiliyat sahasında çok şey bek
!enmemekle beraber Lima konfe
ransının müzakereleri sırasında 

ortaya pek şayanı dikkat mesele
ler atılmış oldu. Çünkü öyle söz
ler geçti ki bunlarla yalnız AI -
mek istendiği anlaşılıyordu. Al -
manya ve İtalyadan bahsedil
man gazetelerinin Amerika aley
hine yazılar yazması da Bertin ile 
Vaşington arasındaki münaseba
tın gerginliğini göstermeğe kafi 
idi. 

Lima konferansı Amerikalıla -
rın bu husustaki titizliğini gös -
terdi. 

Gerek Alman ve gerek İtalyan 
gazeteleri Lima konferansını dik
katle takib etmekten geri kalma
mışlardır. Diğer taraftan konfe
ransın mesaisi devam ederken Li
maya giderek müzakereleri ya -
kından takib eden Alman ve İtal
yanlar bulunduğu da gizli değil
dir. 

Yeni gelen İngiliz gazetelerinde 
buna dair yazılmış yazılara ba -
kılırsa bu kararlar Amerika iş -
!erine haricden başkalarının mü
dahalesine karşı kapıları sımsıkı 
kapamak demek oluyor. Her nevi 
propaganda ve tahrikat Amerika-

(Devamı 7 inci sahifede) 

Sbloberr•ı ilk keıfeden Holaudalı -
!ardır. Datlannm lepelerlndekt sivri 
kayalar dotayısile (Sblç - Sivri) de
diler. 

Fakat asıl resmi ismi Norveçliler 
verdi: 

Svalba.rd ... Norvec:lUer, pa7ttahtlan
na Krlstlyıuıya dedikleri l'ibl buraya 
Sblçberır dem?•Jer. 

Svalbard, Norveç lisanında (soluk 
sahil) demektir. (Bard - sahil), (Sval· 
soiuk). 

MARİ TEREZ'İN 

RİYALLERİ VE ŞARK 

İnclliz darbhanesl; Aden, Sudan. 
l\lısır ve bazı Arab beldelerinin talebi 
ıizerine eskl l\farl Tere:1 rlyaller1oden 
darbetmlye başlam.ıştır. 

1\-lari Terez riyallerl, bu memleket .. 
ltrde çok merrubdur. Bu rl:ra11er, in
ırlllzlerln ıı.., 'illnllklerl büyiildlltün
dedlr. Fakal, ırümüşü çoktur, 

ENGEREK YILANINI 

YUTAN BİR İNEK 

Fransada, Sen LIJorde bir çlflj)I, sü

rüdeki ineklerden birinin kıvraudtjını 

Körmüş, hastalandı za.nnlle birtok Uio 

l'aıtmq. Fakat inek batıra bağıra öl

mü.$. Cllt(l merak elmiş, derlslnl yüz. 

dükten sonra karnını yarmış. İnefln 

midesinden ne rıksa befeulrslnlzT

Kocaman bir enıtrek 7ı1an1 ... 

SEDEFTEN BİR EV 

KalllornJya, yalnız altın madenleri 
delil, sedelden evi ile meşhurdur. 

Bu ev, tamamlle sedeften yapılmıt
tır ve Çinli bir zengine alddlr. 

tontöreyde bulunan bu ev, binler
ce sedef kabuiundan yapılmıştır. En 
küçüfünün kıymeti iki liradır. TabU 
büyükleri daha pahalı. Kapının üzerin
de bulunan 45 santimetro kutrundaki 
sedefin kıymeti beş bin liradan aşalı 
deflldlr. 

Güneş, sedeflerin üzerine çarptı mı 
ev ayna Kibi parlıyor ve çok bot bir 
manzara anedlyormu.ş. 

Yalnız bu evi rörmek için her sene 
binlerce seyyah, KaHfomlya7a g-ld.J -
yormuş. 

DİLENCİLERE, HffiSlZLARA 

MAllSUS BİR GAZETE!. 

1902 de, Paris clllencUerlnln J'evmi 

bir pzetelerl vardı: 1\-lanıtr-. 

Bu g-azete küçiık lutada basılıyor ve 

elden satılıyordu. Bir çok da it ilin· 

tarı koyuyordu. Umumi Harbin arfte

slnde büyült bir raibel &'Ördü. Şüphesiz . 

yeni zenı-Jolerln adreslerini ueşrettlfl 
için. .. 

Manglrln bir n11>hasında şöyle bir 
ilin vardır: 

cDüdük çahnasını bilen bir dilsiz, 

bir de çolak aranı1or.:t Havadis kıs -

mında da.: cl\lonso bahçeslndekl kör 

dilencinin yeri boştur.» 

Bundan başka dilenciler cazetesl: 
vaftiz, düiün merasimini de haber ve~ 

rlyor, bonl:ırm hang-1 kilisede Ye ne 
Kilnü yapılacağ'mı J'&zıyordu. O &'ÜD 

dltencller, kilisenin önüne toplanıyor
lardı. 

Par.lste bundan başka bir de hırsu;
lann ı-azetesl) vardır. l\lündericah 
Arro lisanlle yazılıdır. Yalnu bırsu

lar, külhanbeyleri anlarlar. ·nu gazete 
makine ile yazdır, Hnra Roneo makl

neslle çoğathlır. Esnafa (!) datıtıllr. 

(Hırsızlar ıa.~etPsl) zeqin adamların 
isimlerini, oo, apartımanlan, köşkleri 

haber ı.•erlr. 

1 Yazan: Recai Sanay 1 

00 
azı çapkın yaradılışlı insan
lar vardır, bunlar sadakat 
yemini ederek evlen • 

selcr de bir türlü, aşk -
larına sadık kalmazlar. En 
fazla yapabilecekler.i fedakarlık, 
eşlerine belli etmeksizin aldat • 
maktan ibarettir. Böyleleri yal
nız erkeklerde değil, kadınlarda 
da vardır. Hem de ne çapkınlar!. 
Fakat, bu hikayenin kahramanı 

bir erkektir; çapkın bir erkek-.. .. 
Nahid, otuz yaşında vardı. Fa· 

kat hiç de göstermiyordu. Uzun 
boylu, sportmen vücudlü, kumral 
kıvırcık saçlı, alımlı çalımlı bir 
delikanlı. 

Beş senelik evliydi; hiç çocuğu 
olmamıştı. Karısı, bir erkeği t~t
min edebilecek kadar güzel ~·e 
sevimli idi. Pek yeni evli olma -
dıkları halde N ahidi çok severcj;. 
Nahid de ona liikayd değildi. Fa
kat, arada sırada, ele geçen f•r· 
~atları kaçırmazdı. 

Kolaylıkla elde edebileceği bir 
!:adım, hayatın kendisine bahşPt· 
tiği bir fırsat bilir ve bu fırsat -
iardan istifade ederken ömrünün 
en hazlı, en zevkli heyecanını du· 
yardı. Beş senelik evlilik haya -
tında, çok defalar bu he~caru 
tc..tmış, hulyalı, zevkli günler y• 
şamıştı ... 

* Bir gün ... 
Beyoğlundo, belli başlı lü!cs 

r~stanelerden birinin üst 'kat 
~alonu. Kimseler yok; ya1nı•. 

Nahid, genç kadına: 

Salonun bir köşesindeki bir n a· 
sanın yanında, Nahid, bir genç 
kadınla baş başa ... konuşuyorl~"··· 
ikisinde de öyle hararetli, öyle a
teşli bir h.al var ki, tabaklardalrl 
pastaları gözleri görmüyor bilP. 
Kadın çok güzel ve çok şık. Sa· 

rı ve ipek bukleli saçlar, gökler 
g'bi derin ve ışıklı gözler, mavi 
gözler, tombul tombul, sert, y•p
ıanmamış bir vücud, nefes alışla· 
rile bir ihtiras cehennemini kö -
rükleyen dolgun ve dimdik bir 
göğüs makyajın, büsbütün cilA -
ladığı güzel, pürüzsüz bir yi;z. 
mini mini, kıpkızıl dudaklar. 

Gece, duvardaki saat on b'rt 
çaldı. 

Nahid, genç kadına: 
- Artık gidelim, dedi. 
Kadın hafi! gülümseyerek wr-

du: 
- Nereye? .. 
- Eve. 
- Kimin evine? 
- Benim evime, 
Genç kadın, kıvrak bir kahk3ha 

r.tarak: 
- Birdenbire karınızı unutarak 

l<ndar kendinizden geçmeniz tu -
haf doğrusu ... Yoksa beni karınız~ 
bayramlık hediye diye mi takı\<In 
edeceksiniz! 

- Hayır, siz, karıma değil, l> ı 
vatın bana sunduğu eşsiz bir hı.
diyesiniz; o kadar güzel, öyle na· 
ı in ve zarif bir hediye ki, sizl 
incitmemek için kalbimde sakl'l.
mağa karar verdim. Nasıl? Mah -

·- Verdiğim ilaçların hepsini aldınız mı?. Sabahleyin saat on birde zor uyandık. Kahvalh 
e:ierkcn Hüseynin geldiğini bildirdiler. Haldun gö
z:imun içme bi.ktı. Bu bakışta binbir anlatım vardı. 

- Gelsin! 
:ıedı!<, biraz sonra geldi. Kıskanmasını, para i

ç'n ben; sattığından üzülmesini, öfkelenmesini bek
liyordı rn Oysam aldanmışım. Tersine, o geldi, iki 
büklüm oldu, Haldunu esenledi. Yılışa yılışa: 

YOS A 
- Dediğinizden başka hiçbir şey yapmadım. 
Ve genç kız ilk durgunluğunu gideren bir sil-

kinişle sesini yükseltti: 
- Doktor, bu başağrısı beni öldürecek. Hem 

ilaçlarınızı alırken baş ağrılarım azalmadı, çoğal

dı. Ayrıca kendimde bir kesiklik, sinirlerimde bir 
ge· · ~•klik, duygularımda bir bezginlik var . 

- Geceyi nasıl geçirdiniz? 
Diye sordu, sözüne ekledi: 
- Beğendiniz mi Safiyeyi?. 
Haldun: 
- Bayıldım bile ... 
Dedi, derin bir bakışla gözlerimi okşadı. Hü

seyin: 
- Tabii. Onu ben yetiştirdim!. 
Diyerek sıkılmadan bir de övünç duydu. Hal

dun sözü kısa kesti. Kalktı, ceketinin cebinden pa· 
ra çantasını çıkardı: 

- Size yüz lira daha Bay Hüseyin. Yarın sa-
bah Safiyeyi yine buradan alırsınız olmıtz mı? 

Ded.L Hüseyin, sevincinden deli olacak gibi idi. 
- Peki Bay direktör .. Kalsın!. 

Dedi. Bir yağmadan para kaparmış gibi yüzlük 
kA ·ıdı !dunun !inden sol sol - .,. e 

--·----• No. 34 
bir d~kika daha durmadan: 

- Allah rahatlık versin ... 
lJiye odadan çıktı ve o gün, o gece de Haldunla 

bırlikte orada, o odada kaldık. 
Hanüe kadın, sen bu başlangıçtan sonra Hü

seynin ve benim işlerimize bakmak için aramıza 
geldin. Geldiğin gündenberi de benim hep böyle 
et' mi, tadımı, kadınlığımı satarak Hüseyine yedir
diği mi görüyorsun. Herif beni bir çiftlik işletir gibi 
.~l•tiyor Hem de çıkışa çıkışa; korkuta korkuta!. 
1Jen kazanıyorum, o yiyor. Son meteliğine kadar. 
Fakat, bir gün gelecek, ödeşeceğiz. 

Bütün bu sözleri Hanife kadının göğsüne ba
şını dayayarak aglıya ağlıya anla.tan, satılığa çık
tığı günü gözlerinin önünde ve kafasının içinde i
yiden iyiye perkiten Safiye, en son göz yaşlann
dan daha ağır bir sızının duygusu ile yere yuvar

. ildemeğe ba~ladı. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE -------. 
Bu inildey~te bütün bir yaşayışın ıztırab olup 

ayaklanışı vardı! 

DOKTOR SORUYOR 

Doktor genç kızın karşısında yine onu ilk gör
düğü gün gibi sözlerini teker teker, ağır ağır söy
liyerek soruyordu: 

- Yedi gün bitti öyle mi?. 

Beyaz teni üzerine serpilen pembelikler arasın
clan parlıyan siyah, simsiyali, iri, katmerli, gölgeli 
gözleri ile her göreni büyüliyen ergen kız da yine 
orıu ilk gördüğü gündeki gibi titrek sesi, utangaç 
d;.ıruşu, birdenbire önüne eğilen başı, kıpkırmızı 
1 esilen bet ile doktorun sorgularını J.oarşılıyordu: 

- Yedi gün bitti. Onun için geldim. 
- Baş ağrılarınız geçmedi mi? 
-- Geçm~i. arttı! 

Doktor, bir b:ıkışta gözleri büyüliyen genç kı
zın hırçın hırçın anlatışını özenle dinliyor, bir 
anlamamazlık içinde kaşlarını, dudaklarını oynata 
oynata sorgularını sürdürüyordu: 

- B~şınız durmadan mı ağrıyor?. 
- Hemen hemen durmadan diyebilirim. 
- · Başlayışında ağrı nereden geliyor? 
- Ensemin birazıcık yukarısından başlıyor, 

bütün kafama yayılıyor. 
- Ağrı varken bir başka yerinizde de sızı fi. 

fan oluyor mu?. Kendinizde hiçbir değişiklik du
yuyur musunuz?. 

-Pek kestiremiyorum amma, ağrılar varken 
sinirlilijiim de çoğalıyor. 

Doktor bundan sonra ilk görgüsünde aldığı 

notlara baktı, uzun uzun dil~ilndü. Yine sorguları
nı sürdürdu: 

~Yaml'IU) 

!azanızı beğendiniz mi?. 
- Eh, fena değil. 

- Kalkalım mı? 

- Siz bilirsi.niz. 
Kalktılar. Nahid, genç ıtadımıı 

mantosunu tutarken: 
- Evım hoşunuza gidecek, çok 

çok lüks değil amma ..• 
- Siz çıldırdınız mı 7 
- Neden? 
- Hlıla beni evinize götilrm~k-

ten bahsediyorsunuz da ondan .. 
- Sizi gördükten sonra çıldır· 

tam da hayrete değmez, fakat çıl· 
dırmadım, aklım başımda, yal<'ız, 

karım evde yok! Sizden randevu 
ııldığım gün onu İzmitteki akra· 
basına gönderdim. 

- Ya ... İyi, sizin gibi bir ko • 
cayı böyle uzun müddet bırakıp 
gidebilıyor; şeytan aklına fena 
·~eyler getirmiyor, demek. 

- Hayır, saftır, çok cin fikiril 
değildır, hem bana itimadı var
cır. 

Manidar bir gülüşle: 
- Allah için! .. 
Merdivenleri indiler. PastanP • 

den çıkıp bir otomobile atladıhr. 
Nahid şoföre seslendi: • 

- Şişli ... 

* ( ...•.. ) apartımanı, dördüncü 
ht. Asansörle çıktılar. Nahid, a
nahtarla kapıyı açtı. Girdiler. 
Genç kadına tekmil evi gezdi ··'11. 
F.n sonra yatak odasına geldiler. 

Nahid, sabırsızlık içinde sevgi· 
!isinin boynuna sarıldı. O şuh l-IJ' 
istiğna ile başını arkaya doğru 

çtkerken, birdenbire gözüne du. 
vardaki ağrandisman resim ilişti. 

Hayretle durakladı; baktı, bak
ılı. Tanıdı. O idi, mutlaka o ... 

Nahid sordu: 
- Nereye bakıyorsunuz? 
- Şu resme. 
- Ha .. Karımın resmine mlT 
Gitgide heyecanlanarak: 
- Karınız ... Bu sizin karınız de

ğil mi? 
- Evet, eğer güzel gözlerin·..,; 

rahatsız ediyorsa üstünü bir ş11y
le örteyim, hatta, büsbütün oda

(Devıımı 1 tncl ••hlfeıU) 

1 
Radyo 1 

Porgramı 

Ankara Radyo su 
BUGtlN 

18.30 Millik (dans pllldan). 
18,55 ltonuşma (ziraat saall). 
19,15 Saat, ajans haberleri, meteo

roloji ve ziraat bol'll&Sl (flal). 
19,25 Tü.rk müzifl: ince.na faslı: 

Hüseyni. 
ZO Temsil (bir komedi: Bllyiik llÖ• 

söylememelL Yazan: F. de Crolsset(. 
Terciıme eden: Bedia Şlat\•r. 

20,30 Türk millıtl: Mublellf tarkıla.r. 
Okuyan: Tahsin Kara.kuş. Çalanlar: 

Hakla Derman, Eşref Kadri, Hasan 
Gür. Hamdi Tokay, Basri tlner. 

21 Kon114D1L 
!1,15 Saal, esham, tahvili.&. kambi

yo - nukul borsası ({lal). 
Zl,30 Türk müzltl: Yeni ııarktlard&ll 

seçlJml~ pa.r('alar. Okuyanlar: Radife 
Ne7dlk. Sadi Hoşses. Çalanlar: Cevdet 
Çatla, Refik Fersao, Fahire Fersan., 
Eşref KadrL 

ZZ Müzik (küçük orkeslral. 
23 Müzik (opera parçaları - Pi), 
23.ZO llllitlk (oazband - Pi). 
23,45 • H Son ajans haberleri n 

yarınld prorram. 
YARIN 

12,30 Türk mılzlii - Pi. 
ıs Saat, ajana haberleri ve meteor 

Ankara. 
13,10 • H Müzik (k&rlftk pro&Tam • 

Pi). 

' 

1357 Hicri 
Zilkade 

14 1 
1354 Rumi 

BirincikAnun 
23 -------------· 1939 Ay 1, Gün 5, Kasım 59 

5 İkincikinuıı PERŞEMBE -----.---..----· 1 
Vakıtler Vasati Ezani 

sı.. da. aa. d. 

Günct 7 26 2 32 

Öğle 12 19 1 -ıs 

İkindi 14 41 9 47 

Akşam 16 ss 12 ()() 

Yateı ıs 30 1 38 
tnısu s 41) 11 46 
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1 Şehrin Temizlik Mesele~ İŞİN İÇYÜZÜ: 1 - l K ll 
sin? .. Vii~da:~~:eLüt~~·:~.~~~d:!: ,imparator ar, ra ar 

En Seliihiyetli Vatandaş: Nekadar da çok değişmişsın? Şiş- Nı l E l e l 
m. anlamışsın, ylizün gözün ac•.l. ası g~ en l r er 
mış. Hem bu ne şıklık ... Anla5ılan 
ışlerin düzeldi, çok para kazanı· 
yorsun ... Bir Çöpcü Anlatıyor .. yaptı!h şöyle böyle ... Biraz para AV SPOR KÜREK AT. OTOMOBİL 

- Demek sermaye koyacak bi· f 1 9 ' 
rini buldun? .. 

Bu lstanbullular Kadar Tuhaf insanlar 
Görmedim .. Şehri Onlar Pisliyor. ,, 

- Evet, Davidle ortak oldum . 
O parasını ortaya koydu ... 

- Ya sen? ... 
işte Onların Yegane Eğlenceleri ... 

l-;,;an: REŞAD FE~ 

Ş 
ehrin temizliği için tetkilc
ler, projeler programlar ya· 
pılıyor Mütehassıslar, mü

hendisler, ilim adamları çalışıvor . 
Fakat, İstanbulu netice itibari .e 
\.emizlıyen insanlar, her gün so 
!;aklarda rasgeldiğimiz ve ismire 
temizlik amelesi dediğimiz çi'p
( Ülerdir. Bilmiyorum, şehrin te
mizlıği için tetkikler yapılırke• : 

bu mütenzı, fakir vatandaşlarcn 
da reyi, fikri alındı mı?. Ben, bun· 
krddll birile konuşmak, deri' ni 
cunlemek istedim. İstanbu!Ün te
ıı:izliğine en yakın, en aliikalı a- } 
~am bu, ekseriya küçük görcı·;. 

Şehir caddelerinde ııördüğü.mılz ıeıruzllk taaıtyetı 

~ümüz, hor baktığımız ameledı. sini biraz evvel temizledim. Bı;k, 
~öpçüdür. Onları günün her 532_ Bimdi yine kirli.. Tekrar süpürMek 
1 ndc iş başında görürüz. Bazı ça- lazım.. Süpürm~sen, onbaşı, va· 
fa süpürge, etrafa toz, çamur so.- l:ud Belediyeden bir başka amır 
çtrak caddeyi süpürürler .. Bacaı:, gelir, görür, çatar .. İstanbullula• 
· t k · r'1 r;'ltıvnr Yazın toz kaldırı\.'OT -'> e sız, isteksiz dolaşırlar, e~ -
ı,erler .. Bazan, bir yolun kenarır.-

ca uyuklarla .. Bazan, ikisi yan • ır lUJ fil lUJ 
vana gelir, derdleşirler. 
İstanbulun temizliğinjn can da-

wn, diye kafa tutarlar .. Bizi adam 
hesabına koyan var mı?. 

Bir gün hiç unutmam .. Yerdeki 
tramvay biletlerini topluyordum. 
Şişman, üstü başı şık bir adam 
bana: fDetıa'1lı 7 inci •aiti/ede) 

- Ben de aklımı?... p azartesi. Sonteşrin. y~ni bir 
- Sonra?... ...... ...... .. .. şey yok ... Teyzelerin. ye • 
- Sonrası benim aklım ona, o- meğe geldiler. Ornıand:ı g~-

run parası da bana geçti. yik avladık .. 

BUOADOCRU: 

Servetini kaybetmiş bir kont, 
zengin bir fabrika sahibinin kızına 
talih olur. Bunu haber alan dost-
!arından biri: 

- Ne yapıyorsun, der. Çıldır
dın mı? Kız çok müstebid bir şey
dir. Evlendin mi yalnız sokağa 

çıkamıyacaksın, kulübe gidip o
yun oynıyamıyacaksın, sigara, iç· 
ki içemiyeceksin ve ... 

- Doğru, azizim... Fakat ev • 
lenmezsem karmmı doyuramıya· 
cağım. Bu hepsinden daha mühim 
değil mi? .. 

BİR OTELDE: 

Müşteri - Bu odada pire yok 
değil mi?.. 

Otelci - Kat'iyyen bayım ... 
Tahtakuruları hepsini yedi! ... 

Bu satırlar, 16 ıncı Lüi'n'ı• hu
Hl;i hatıra defterinden al1!1mış • 
tır. Tarihi: 1789 ... 

İhtilal tehlikesi baş go•terdiğ~ 
halk sızlanmıya başladığ: h•lde 
hükümdar buna ehemmiyet ver· 
miyor, zevklerinden vaz g~çm' • 
yordu. 1790 da muhtıra defLerine 
§Unları yazıyordu: 

.Perşembe, 4 şubat. Milli mec
lis içtimaı 12 yi 30 geçincivc ka· 
aar devam etti. Sonra GarPbay • 
sel'de, Mormuar'da avlandık Ne 
çok kuş vardı. Hadisat dolayıs;ıe 
saraya dönmek mecburiy,tit.de \ 
kaldım ... • 

Avcılık ... Kralların eğleı:.:es! • 
dir. Paskal, bir eserinde: cPcen•!er, · 
Krallar avdan çok zevk alırlar. 

Boş zamanlarında mutlaka avlan
makla vakit geçirirler .... ı'.iyo · 

İngiltere Kralı 5 inci Jorj, Veli-

marı bu çöpçülerdir. Uzun saplı -----------------------------------------------·------

~~:a~r~:~~: p~~~:;:;~:e ·~: Arab Evinde Otur Hıristiyan Ya ta g-.; ında 
rıntılarım kırık. ağızlı faraşın'< , 

~~~:ıat~rç.;~ı~:·r~ ~~n~:~;,ı:.n:. Yat Yahudi Sofrasında Yemek Ye I • • 
de derın hır mana ve cıddıyet var- ' 
dır. 

a~ö~~dc::.r·n~e::.~a~~ ;:~~-;. Bu,Tunusluların Meşhur Ve Eski Ata Sözüdür 
Bunları çoğumuz bilmeyiz .. Onun 
ne olduğunu kendi ağzından din· F ransız Başvekili Oaladye, 1 !arla, Maltızlarla, Rus muhacir - dir. kapısı) idi. Caddenin ismi de Bab· 
leyiniz.. İtalyanların Tunus üzerin- !erile, Almanlarla dolu olan T· ı· Jül Feri caddesinin nihayetin - riye caddesi. 
Soğuk bir gündü. Bir tramvay de bir takım haklar iddia nus beynelmilel bir şehir gibidir. de büyük bir kapı vardır· Fransa Bu kapıdan geçince, etrafı sur-

heklme istasyonunda onu yak'l etmeğe kalkışmaları üzeriııe Fran-ı Rotona kahvesi, büyük gazino, kapısı... larla çevrili olan (Medine) ye, ya-
ladım.. Yüzüme dik dik baktı saya aid yerlerden bil karış bile gece barları Paristekilerin ayni • Vaktile adı: Ba!H!l-Bahr (deniz ni eski Arab beldesine girilir. 
Ehemmiyet vermiyen asil bir hali toprak verilmiycceğini dcfaatla Burada, büyük çarşı vardır. Bi-
''ardı.. söylemişti. 1 zim çarşıya benzer. Tabii ondan 

- Beni ne diye istintak ediyor· Oaladye bundan sonra da İtal· küçük. Fakat ayni. .. Dar sokaklar, 
~un, dedi.. Kendi işine bak .. Ben yaya karşı bir tezahürat olmak ve küçük dükkanlar ... 
cie kendi işime bakayun.. Tunustaki tahkimatı tetkik et • Çarşının, bilhassa El-Attarİn 

Temiz, faziletli bir Anadolu "-.· mek üzere büyük bil harb filo- denilen ve lavantacı diikkanla • 
tuğu ici.i.. Simsiyah, gür bıyıkİ,.ı. sile ve refakatinde askeri erkan rile dolu olan kısmı, orta çağ • 
1 arikulade güzel mavi gözleri ., ,r. olduğu halde Tunusa gitmiştir. dan beri hiç değişmemiştir. 
oı. uzamış sakalı, yüzüne ba~kıı Bu vesile ile karilerimize Tu- Tunusun camileri de meşhur -
bir sevimlilik veriyordu. nus hakkında biraz ma!Umat ver- dur: Zeytin camii, Büyük cami ... 

Sonra, yavaş yavaş bana ısırdı meyi faydalı bulduk: Yerlilerin kahvehanelerinde 
Gözlerinin içinde ilk defa bir TUNUS peykelere oturulur, baklava ye • 

gülümseme vardı. Ağır ağır h>- Cezair, Kazablanka, beyaz ev· nilir, çay, kahve, nargile içilir. İs-
nuşuyordu: lerile çok uzaktan görülür. Fakat, kamhil, domino oynanır. 

- Bu iş çok ağır, dedi.. Sabah Tunus öyle değildir. Bir körfe- YAHUDİ MAHALLESİ VE 
namazından çok erken kalkar1 " zin nihayetinde saklıdır. EFSANELERİ 
Yola çıkarız. Hiç bir dakika otur- Kartaj burnunu dönmek, son- Yahudi mahallesine aid bir ef-
ınayız .. Karanlığa kadar çalı~ı 7.. ra El-Bahira gölünü ve kanalı sane vardır: Rivayete göre Yahu-

Sordum: geçmek Jazımdır. diler gelmişler, Seydi Mahrez ad-
- Kaç saat çalışırsınız?. Tunus, gündüzün bütün şark Jı bir alimi bulmu~lar ve kendi -

Çar ikinci Nikola, Çariçe ve kızıarile beraber sandala binip 
kürek çekmekten zevk alırdı 

ııhd iken çok seyahat ederdi Ara İmzası: Vilhelm İ. R. 
s;ra Hindistana gider, Hima.ldya İşte, sabık Almanya İmpara • 
dağlarının sık, balta girmemiş or· 1.oru İkinci Giyyomun av tczlre-
manlaroında kaplan avlardı. E;r resinin sureti ... 
seferinde, 24 kaplan, 15 zerge' • İkinci Giyyomun en çok SP.>·· 
dan vurmuştur. . diği şey üniforma ve av ldi. 

5inci Jorj, Kral olduktan son a Ava çıktığı zaman kül ren~ kı· 
arasıra Sandrigham şatosunun or- sr bir redingot giyer, ayaklarına 
manlarmda keklik, sülün gibi k•ış- c>yni renkten kalın çizmeler ı('?· 

!ar avluyordu. \irirdi. Kemerinde kocaman l::ir 
SABIK ALMAN İMPARATOR" bıçak, başında, Tiroliyen bl~i'lli 

İKİNCİ GİYYOM 'e kenarları geniş fötr bir şan'.ta 
İsmi: İkinci Giyyom. bulunurdu. Bunun kordelt1'uıa 
Sıfatı: Alman İmparatoru. (Devamı 1 inci sahifede) 

Hınıızlar tarafından dolol>a kapatılan ~adam Jül Lüren 

- Saatinı bilmem .. Bir lokma memleketlerinden farksızdır. Ak- sinden, rahat yaşıyacak bir. yer 
c.kmek yeriz. Uyuruz. O kadd".. şamları, caddeler, kahvehanele • göstermesini rica etmişler. 
Ondan sonra hep çalışırız, hep a- rin taraçaları büyük bir kala - Seydi Mahrez asasını göstermiş, 
y;;ktayız. balıkla dolar, geceleri herkes dı- ve: •Bu asayı minarenin şerefe -

- Aylığınız kaç?. şarıdadır. sinden atacağım, nereye düşerse, 
- El:mize geçen para hiç bir JÜL FERİ CADDESİ orada oturursunuz .. demiş. 

~eydeğil.. 16 lira kadar bir şey.. Parisliler Şanzelize caddesi, Seydi Mahrez caminin biraz ile-
Bu para yeti~ir mi bir insana~.. Marsilyalılar Kanebiyer sokağı risinde, yani asanın düştüğ_ü yer-
Eundan ayırıp, memlekete gön- öğünürler, Tunuslular da Jül Feri de Hara denilen Yahudi mahal • 

Yılbaşı 
Harçlığı 

deririm. İki çocuğum, karım var.. caddesi ile... lesi vardır. Sokakları dar, pis ve 
Buraya geleli üç dört ay oluyc". Bu geniş caddenin üzerinde bir ._okuludur. Yazın tozdan, kışın 
Y.azın tekrar memlekete gidece- çok mağazalar, kahvehaneler, lo- da çamurdan geçilmez, evler, da-
f(;m ... Tarlada iş var .. Çöpçü yazıl- kantalar, tiyatrolar vardır. ha doğrusu kulübeler harabdır. 
mak ıçın de ne çektim .. İstanb•Jla Kahvehanelerin taraçasmd Tunusluların bir ata sözü var-
ı,ddiğimde iş hazır mıydı?. P.ir Fransua, Sora ile Jak, Mehmedle aır: cArab evinde otur hıristiynr. 
ay hemş<'rilerin yanında yattırr, gevezelik eder, çene çalar. Rum- (Devamı 7 inci •ahifede) 
kıılktım .. Bir bildik çöpçü onb• • 
~' ı vardı. Ona yalvardık .. O gitti 
bilmem kime söyledi.. O da bil
n.em kime söyledi.. Hatır olm1 -
yınca alırlar mı? .. 

Amma, girdiğıme çok pişman 
oldum .. Hele şu günlerde iş öyle 
çok ki.. Çok sıkıştırıyorlar .. A.k
~~m yatınca bacaklarım sızlıyor 
Bu İstanbul çok pis şehir .. Bizim 
tr.emlekette halk temizdir. Herkes 
~vini, kapısını temiz tutar .. İs -
tanbullular her şeyi sokağa a\;
yor!ar .. Sonra temizlemesi h;ze 
aüşüyor.. Bizim köyde çöpoii 
:_ok ki .. Bu İstanbula aklım, fik
tım ermedi.. Şu caddenin köşe • Yukarıda: Fransa npısı ve Jül Fer ri caddesi. - Solda: Kumaş çarşısı Ortada: Camiiilzeytln. - Saida: Tunus Beyinin sarahıoın metbali.,. 

Haydudlar Genç 
Kadını Dolaba 

Ve Güzel Bir 
Koymuşlar 

-~~~~~~~ 

Sonra da Paraları 
Alıb Savuştular 

P ariste, 19 yaşlarında bir kl
dın iki haydudun tecavü .. 
züne maruz kalmış, birçok 

i~kencelerden sonra dolaba ka -
panmıştır. 

Belediye memurlarından bir;
ni nkarısı olan Madam Jül. Lüren. 
~emek sofrasını hazırlamış, koca
sının avdetini bekliyormuş. Saat 
9 buçukta kapının v!ırulduğur ı. 

işitti. Kendi kendine: 
- Kocam geldi! .. 
Diye koşup kapıyı açmış. İlti 

gölge gördü. Sordu. 
- Ne istiyorsunu? 

. ? 
sız .... 

Kimsinız 

- Sus! .. Ses çıkarma! .. Geber· 
tiriz ha! ... 
Yabancılar, ellerindeki röval • 

verlerle genç kadını tehdid et""ill· 
:er ve içeri girmişler. BunlarrlA"• 
liZun boylusu, kapıyı kapadıktan 
sonra: 

- Söyle, paralar nerede?" De
miş. 

(Devamı 7 lııci ıııhiJde) 
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Ereğli Faciasında 
Son Va z iyet 

Torosun 
Kurtuluş 
Yıldönümü 

İstanbul Belediyesi İliinlan J 
Nafıa müdürlüğü emrindeki mütemadi tamirat amelesine yaptırı

lacak olan ve beherine 5 lira 50 kuruş bedel tahmin edilen 120 tane 

DENIZBANK ___._.. 
MERSiN POSTA Si 

(1 inci ıahifeden devam) 
çin raporlar beklenmektedir. 

THLİSİYE iŞİ 
Denizbankın tahlisiye vesaiti 

Ereğlide bütün kuvvetile ve bü
tün sür'atile çalışmakta ve kaza
ya uğrıyan vapurları yüzdürmiye 
gayret etmektedir- Bazı vapurlar 
da kendi vesaitlerile kendilerini . 
kurtarmak üzere bulunmaktadır- ı 
lar. 

Bu arada Mete, Samsun vapur
ları da vardır. 

VAZİYETİ TEHLİKELİ 
OLANLAR 

Ancak Yunan Nomikos ile Türk 
Bandıralı Galata ve Zonguldak 
vapurları tehlikeli vaziyette bu
lunmaktadırlar. 

Denizbank tahlısiyeleri bunla
rın mümkün olduğu kadar az za
rarla kurtarılmalarına çalışmak
tadır. 

BUGÜN KURTULMASI 
BEKLENENLER 

Kendilerini kurtarrruya çalışan 
Samsun ve Meteden maada tah
lis!yeler tarafından Kaplan ve 
Şadan vapurlarının da hava mü
ıaid olursa bugün kurtarılmaları 
beklenmektedir. 

AKIBETLERİ MEÇHUL 
VAPURLAR 

Akıbetleri meçhul sayılan va -
purlardan Pek şilepi dün limanı
mıza gelm.iş, bu sabah İzmite git
miştir. 

Sebat vapurunun da Ereğlıye 

sığındığı ve tehlikeli vaziyette ol
madığı öğrenilmiştir. 

Suad vapurunun Zor:guldnkta 
kömür almakta olduğu öğreııil -
miştir. 

AKDENİZ DE 
Akdenizde de fırtına kend•ni 

gösterdiğinden Denizyollarının 

Mersınde bulunan Dumlupınar 

vapuru altı gün rötarla bugün sa
lJmen İzmlre varacağına dair De
nlzbanka telsizle maluumat ver
miştir. Gemide hiçbir hasar veya 
kaza poktur. 

EtrUsk vapuru Mersinden hare
ket et~ olup iki günlük rötar
dan sonra o da salimen Dalyana 
varmıştır. Oradan limanımıza dö
necektir. 

KARADENİZDE 
Bu sabah limanımızdaki ecnebi 

~milerden çoğu transit olarak 
Karadenize açılmıştır Türk ban
dıralı vapurlardan Karadenize çı
kan yoktur. 

SEVİNÇ VE TEESSÜR 
Millet vapurunda boğulduğu 

zaııınedilenlcrle cesedleri bulu -
nanlann aileleri hakiki bir ma
tem ve kurtulan iki kişinin ııilesi 
de sevinç ve neş'e içindedirler. 

Kurtulanların bugünlerde şeh
rimize dönmeleri beklenmekte -
dir. 

FACİAYI GÖRENLER 
Faciayı Ereğli limanına sığına

rak iyice gören Demirhisar motö
rünün kaptanı Kazını, Deniz tica
ret müdürlüğüne görduklerinl an
latmış, müdürlük de vaziyeti bir 
raporla İktısad Vekaletine bil -
dirmiştir. 

Diğer taraftan Şadan vapuru -
nun ikinci kaptanı Enver de şeh
rim.ize gelmiş olup o da hfıdıseyi 
ve bildiklerini alakadarlara söy -
!emiştir. 

Enver gazetecilere vaki ifade
sinde bilhassa demi~tir ki: 

- Biz seyir halinde iken Millet 
kazaya uğradı. Vapurun üstüne 
yüklenen büyük bır dalga adam
ların aoılı oldukları küpe~teyi sök
tü götürdü ve hepsi de denize dö
küldüler. Uzaktan ikı kişinin bi

zim gemiye doğru yüzdüklerini 
gördük. Bunlardan lostromo Ah
med olduğunu bı!ahare anladığı
mız birisi, dalgalarla boğuşa bo -
ğuşa bizim yanımıza kadar geldi. 
Derhal çıma attık, yakaladı. Bun
dan sonra da gemiye çıkabilmesi 
için şeytan çarmıhı attık. Bunu da 
tuttu vc gcmiyt çıkmıya aşladı. 

Fakat ham ir dalga çarmıhı ko -
pardı ve Ahmed tekrar dalgalara 
karıştı. Çok kuvvetlı çocuk oldu
ğu görüli.ıyordu. Sahile kadar ba
ta çık~ gittıg ni ve nihayet kıyıya 
kavuştuğunu gür k 
Ate<çı Sabri Sarı da kendısini 

sahile atmıya muvaffak olmuş -

tam beş saat sonra karaya çıka
bilmişlerdir. Vapur saat 3,30 da 
imdat düdüğü çekmib'e başlıı.dı. 

Biz çocukları denizde gördüğü -
müz zaman ise saat 6 yı 45 geçi
yordu. 

Fırtına başladığı zaman Ereğli 
limanında 20 den fazla gemi vardı. 
ORTAKÖYDE 6 EVİ SU BASTI 

Dün akşama doğru Ortaköyde 
Dereboyunda Büyükkoyun çık -
mazı sokaklarındaki 6 evi su bas
mıştır. Evlerin bodrumlarında pey
da olan bu suların nereden gel
diği anlaşılamamıştır. Tetkikler 
yapılmaktadır. 

MEMLEKETTE HA VA 
VAZİYETİ 

Diğer taraftan kar fırtınası do
layısile Kastamonudan Çankırıya 
hareket eden posta kamyonunun 
kara saplanıp kaldığını dün yaz
mıştık. 

Kamyondaki yolculardan bir 
kısmı jandarma karakoluna bir 
kısmı da civardaki bir hana iltica 
etmiştir. 

Şoförle muavininin hayatların
dan endişe olunmaktadır. 

Yeniden imdada giden araba -
cılar da geri dönnıemışlerdır. 

Çankırıdan çıla çıkarılan yeni 
imdad kamyonu da yolun 19 uncu 
kılometrosunda kara saplanmıştır. 
Uşak ve ErzincandJn, Gerede -

den alınan haberlerde buralarda 
şiddetli kış olduğunu bildirmek -
tedir 

ZELZELE TAHRİBATI 
Egede vukua g,0 len son zelı!'le 

e>nasında Çandarlıda 85 ev yıkıl
dığı, bunlardan 35 inın bir enkaz 
yığını haline geldıği anlaşılmı~t" . 

Bu suretle açıkta kalan 35 ane 
göçmen evlerine diğer 51 aile rlc 
muhtelif binalara yerleştirilmek 
suretile iskan olunmuşlardır 
İzmir Valisi Bay Fazlı Güle, 

ıelaket sahasından İzmire dii'I -
ır.üştür. 

Çin Birliği Sarsılıyormu 

(1 inci sahifeden devam) muşamba açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlü- 6 ikıncikfınun cuma günü saat 10 da Sirkeciden kalı<ma l..z_m 
gelen Mers ın postasını yapacak (SADIKZADE) vapu y pln ız 

bu defaya mahsus olmak üzere, aynı gün saat 17 de Gd lat. rıh· 
tımından kalkacak ve lzmire cumartes1 akşamı verın pazar sa
bahı varacaktır 

ŞEHRİMİZDEKİ TEZAHÜR.A..'l. ğünde görülebilir. istekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 49 lira 
Diğer taraftan şehrimizdeki TL· 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 5/1/939 per

rosluları çatısı altında toplıyan şembe günü saat 14 buçukta daimi encümende bulunmalıdırlar <İ) 9275 
cToros Gençlerbirliği• de bugiin * * 
saat 14,30 da Gülhane parkında\ri Senelik muhammen kirası 15 lira olan Kasımpaşada Kıiçükpıyale 

tertib etmiştir. rihinden itibaren 939 yılı mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere inhisarlar U. Müdür üğün en: 
Alay köşkünde parlak bir tören mahallesinde Mekteb sokağında Abdülkadir Çavuş mektebi teslim ta- ı • ı d 

Törene İstiklal marşile başlan- açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gö- !---·-- --·---------------------· 
ınış, ayakta, ihtiramla dinleneı. rülebilir. İstekliler 1 lira 13 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek-· 1_ İdaremizin Paşabahçe fabrikasında mevcut 3000 adet müsta 
milli marşımızdan sonra Naci tubile beraber 19/1/939 perşembe günü saat 14,30 da Daimi Encümende mel galvaniz ve saç bidon 500 adedi derhal ve mütebakisı de en kı.ı 
Koray tarafından bir hitabe i•ad bulunmalıdırlar. (İ) (9557) bir zamanda kaldırılmak şartile satılacağından kapalı zarf usulile arı· 
olunmuştur. * * tırmaya konmuştur. 

Bunu takiben Bahadır Alkım Hepsine 450 lira bedel tahmin edilen Eminönünde Şeyh Mehmet II- Muhammen bedelı beherı 2.50 lira hesabile 7500 lira ve % l 
Adana kurtuluş savaşına aid halı- Geylani mahallesinin Arpacılar Eminönü meydanı ve Bozuktulumba ve teminatı 1125 liradır. 
raları anlatmıştır. Reşidiye caddelerinde Eminönü hanı ve Hüseyin Efendi hanı enkazı III- Arttırma 20/1/939 tarihine rastlıyan Cuma gunu saat 16 dl 

Biliıhare Dürdane Yakşi cAda- pazarlıkla satılacaktır. Evrakları Enciimen Kaleminde görülebilir. İs- Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesinde müteşekkil Satış Kom 
ı:aya. isimli şiirini okumuş bunu !ekliler 67 lira 50 kuruşluk teminat makbuz veya mektubile beraber yonunda yapılacaktır. 
Bayan Melahat Orhonun ckur - 6/1/939 Cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. IV- Arttırma şartnameleri parasız olarak her gün sözü geçen şubt 
tufan Adana., Vecdinin cTorosda den alınabileceğı gibı bidonlar Paşabahçe fabrikasında gorıilebılir. 
çoban. isimli şiirleri takib et - İstanbul 3 üııcü icra memurluğundan : V- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile ~ 15 güvenli" 
miştir. Haczen paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına 7660 lira parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olı 

Alkışlarla karşılanan bu şiir - kıymet takdir edilen Gedikpaşada Mollafcnari mahallesınde Mehmet- kapali zarflarını ihale günü en geç saat 15 e kadar yukarıda adı geç 
!erden sonra kısa bir istirahat ve paş:ı. eski Medrese ve Esirpazarı sokağında 273 ada 4 parsel eski 23, 25, Satış Korrusyonu Başkanlığına makbuz mukabılinde verilmes ı lazıJll 
hasbihal devresi verilmiştir. 27, 29 mlıhrr~r yeni 4, 2, 3, 14, 16, 12/1 No. !arla murakkam ve Ama- dır. (84) 

Bu istirahati müteakıb da bir vut hanı rıamile maruf han müştemilatının 40 hisse itibarile 10 hissesi Jf Jf 
konserverilmiş ve milli havalar 
çalınmıştır. Bugünkü merasil"".e 
gelenlere Çukurovanın ünlü mah
sullerinden nefis portakal ve m~n
dalınalar tevzi olunmuştur. 

Milletin ve ilmin 
H 1kimiyeti 

(1 inci sahifeden devam) 
ihtiyaçlarına göre yeni inkişaflar 
temın etmek için hisseme düşen 
faaliyette bulunacağım. 
Memleketimızde ilmi zihniyetin 

yerleşmesı ve siyasi terbiyenin 
olgunlaşması ıçiıı Üniversitenin 
yanıbaşında akademiler teşkili de 
çuk müessir bır tedbir olur. 

Bütun müterakki milletler, te
kiımiil safhalarında akademik me
said~n çok faydalanmıştır. 

Gençlik bu milletin istikbali 
demektir. 

İstikbalimı1.i yetişmekte olan 
gençhiiın üzerinde mü alea ede
biliriz. 

z EN TH 
En eski ve halihazırda en mü 

ile yine mezkfır mahal ve sokakta kain ve 273 ada 5 parsel eski 2, 2 mü- 1- idaremızın İzmır tütun fabrikası içın (6) adet elektrık motor' 
kerrer 2 mükerrer yeni 3, 2, 1, 6, 8, 10, 7 sayılarla mukayyet tamamına şartnamesi mucibınce pazarlıkla satın alınacaktır. 

12000 lira kıymet takdir olunan dükkan ve odalar müştemilatını ihtiva II- Muhammen bedelı beherı (lO<n lira hesabile (600) lıra 1" 

eden gayrimenkulün keza 40 hissede 16 hissesi ayrı ayrı ~artnamelerle vakkat teminat. (4 _, J radır 
arttırmaya konmuş olup 6/2/939 tarihine mıis adif pazartesı günü saat III- Eksıltm 20/ 2/939 tarihıne raslıyan Pazartcsı gi.ınu saat 14 ~ 
14 ten 16 ya kadar dairemizde 1 ci açık arttırmaları icra kılınacağı ve Kat-ata şta Levazım ve Mübavaat Şubesindekı alım komısyonunda ';/ 
arttırma bedelatı mezkur gayrimenkulfı.tın kıymeti mukaddcrelerine pıloc&ktır . 

nazaran satılığa çıkarılmış olan hisselere musıp kıymetin yüzde yetmış n' -
beşini bulduğu surette alıcısı uhdesine ihalesi yapılacağı , aksi halde alıneb ' lir 

· rtnaın!'Jer parasız olarak her gün sözü geçen şubcd 

son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle V- Eksıltme) • ıstırak etmek ıstiyenlerın fıatsız tcklıf ve katalo# 
temdid olunarak 21/2/939 tarihine müsadıf salı günü ayni saatte yapı- !arını tetk k ed ılmek üzere ıhalc gününden 10 gün evvelıne kadar İnlı' 
lacak olan 2 ci açık arttırmalarında mezkı1r gayrimenkuliıt hisseleri en sarfar TJmum Müdiırlüğü tütün fabrikalar şubesıne \"ermelcrı ve te 
çok arttıranın ustünde bırakılacaktır. Satış peşin para i!edir. Arttır· J ıfler•ı. rı kabulünu mu.azammın vesika almaları lazımdır 
maya girmek istiyenler mezkiır gayrimenkulfıtın muk;ıdder kıymetle- Vl- İ:steklilcrın pazarlık için tayin edilen gün vr saatte ~~ 7,5 gU 
rine göre satışa konan hisselere isabet eden kıymetlere nazaran yüzde venmr parolarıl e bırlıkte yukarıda adı geçen komısyona gelmderı ıl" 
yedi buçuk nisbetınde pey akçesi veya ulusal bir bankanın tem.inat clunar •86• 
mektubunu vermeleri lazımdır. Hakları tapu sicillerı le sabit olrruyan 
ipotekli alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı sahıbJerinın 
bu haklarını ve hususile fa .z ve masrafa dair olan iddıalarıııı tarihi 
ilandan itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitekrile birlıktc d• remize 
bildirmeleri iktıza eder. Aksi halde hakları tapu sicillerıle sabit olrnı
yanlar satış edelinin paylaşmasından hariç kalırlar 

l\.fezkflr gayrimenkuJiitın ev~afı umumiy""'j 
Mezkur gayrimenkulat yukarıda yazıldığı veçhilı 4 w 5 paı ,Pl No. 

larile mukayyed olarak 2 kısımdan müteşekkildir. 5 par,;cl No. lu gayrı 
menkulün evsafı: 

Zemin kat: MPhme P•"a sokağındaki 6, 8, o, 4 o. lı rluk anlar 
olup zeminleri çimento döşe li adi asma katlı önleri camekan ve kırma 
demir kepenklidir 

* * J- 1dan m.zın Pa~abahçe fabrikası için şartnamesı mucibince si 
tın alınacak •50 · ton Siımıkok açık eksiltmeye konmuştur. 

II Muhammeı' bedelı beher tonu 24 !ıra hesabile 1200 lira ı 

n:u,·akkat teminntı 90 liradır. 

111 Eksiltın~ 20/1/939 tarıhine raslıyan Cuman giınu saat 15 
Kabaıaşla Lı·\'azırr ve Mı.bayaat Şu esindekı Alom Kom.syon.ın 

yapı l acaktır. 

IV -- Şartnamell'ı parasız olarak heı gun sozu geçen Şubed 
a ınabilır 

V- İsteklılerın eksiltme ıçın ayın edılen gun ve saatte 7< 7,5 
venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen konııs ·una gelmelcrı i]j 
olunur c85· 

1 ci kat aynı sokakta 2 No. lı müş terek han kapısından çift kanatlı dP
mir kapı ve zemini Tiryeste taşlı bir methalde bir kapıcı odasile Tiryeste 

(2 inci sayfadan devam) tekamil ve dünyanın her t 1• taşlı demir kapı olup merdivenle çıkılır, açık bir koridor üzerinde 19, 21. 

_.. BULANA MÜKAFAT - 1 

1 Kanunusanı 1939 Pazar gür ii 
Galatasaray veya Taksim civa -
rında hır pırlantalı kol saati kay 
bedılmi>Lır. Aşağıdaki adrese ge
tirenler memnun edilecektir 
Adres Bilimer Türk Endiıstrı w 
Tecim A Ş. Bahçekapı - Taşhaı. ....................... 

AGARAN 
SAÇLAR: 

2- İkinci reis Japonya ile an . Tafından en fazla aranan rad- 20 No. lı ve zemınlerı tahta döşeli ve yük dolabını havi 3 oda ile 1 halfı. 
!aşmış ve bu anlaşmadan sonra 1 yodur. Yalnız Beyoğlunda 1 ocak mahalli vardır. 
Japon Başvekili sulh teklifini yap- B AK E R mağazalarında sz 2 cı kat: Ahşap merdivenle çıkılır, 22, 23, 24 No lı odaları havı olup 
mıştır. Bu halde Vang Çing Vey, I tılmaktadır. 11 cı katın aynidir. -
Japonya ile beraber hareket edi- ~!!!!!!!!!!!!!!!! 3 cü kat: Ahşab merdivenle çıkılır, 25, 26, 27 No. 1ı odaları havı olup 
yor demektir. :;;-.. - l ci ve 2 ci katların aynidir. 

3- Üçüncü bir ihtımal de Vang 1 lstanbu) komu ta :-ılığı 1 Tavan arası: Zemini çimento duvar korkuluklu ve malta sorguçlu 

Ç S t üstü demir kenar arasında camla mestur camekan örtülü bir tarasa ın Vey'in Japon tekliflerini öğ- _•tıoalnıa Komiıyo,u !An~n 
Gaziantep Tapu Miıdürlüğün -

oı:n. rendikten sonra samimi olarak bu üzerinde diğer odaların evsafını haiz 28, 29, 30 No. Jı odaları mevcuttur. 
lstanbul Komutunlığı Birliklerı Bahçe: Medrese sokağından 7 No. dan girilir. İçinde tek katlı ala- Gaziantcbııı Aşağı Güneyse kt' -

devletle anlaşmıya taraftar ol - k k' 
ı~ n ~artnamesı ve evsafına !!Crc tur a ıremitlı bır ahır olup işbu mahal hanın aydınlık mahallını teş- ~ .iııd" tarafları şarkan Halebd~n 

ması ve Çan Kay Şek ıle arasının , ·,)lıO kilo p!liivlık pirinç satın alı - kıl etmektedir. .Jerecigc giden yol garbeıı Sac .. r 
açılmasıdır. İk 

·11cagından pazarlığı 6/ incika - Hududu· Kadastro planı gibidır. Sahası · Tamamı: 191,50 metre :ıi'llalcn Kınnep hududu kıbl 0ten 
Zevahir ikinci ve üçüncü şık· n~n/939 Cum.a günü saat 14.30 da ı murabbaı olup bundan 62,50 metre murabbaı bina bakiyesı bahçedir ~:;cur ve Sulak deresı ıle mahdut 

kın doğru olduğuna del:ilet et - yapılacaktır. isteklilerinin belli g~n 4 parsel No. lı gayrı menkulün evsafı : ~ his>ede bir hisse tarla Kadir Pa· 
mekle beraber, Japon iddiasının ' ve saatte Fındıklıdo Komutanlık s.ı Zemın kat: 4, 16, 14, 12, 3 No. lı dükkanlar olup zeminleri çimento şa kı7.I Makbuk ve aynı köyün f':ı-
doğruluğuna delalet edecek ema- t ı!' alma komisyonuna gelmelerı. döşeli cephesi camekanlı ve kırma demir kepenkli olduğu ve bunlardan taıılıca mevkiinde tarafları ~~· -

1 
reler de yok değıldir. Eğer J.ıpon- (87) 14 No. lı fırın zeminı çimento döşeli bir koridor üzerınde fırın tezgahı ;,on Kerseıı taş hududu ve kara ı;a· 
!arın iddiaları dogru ise. Çin - Ja- * ve ocağı mevcut ve günde 280 ekmek çıkartan 3 beygir kuvvetinde bir lı garhcn Bezirgan yolu şimalen ~·-
pon mücadelesi nihayetlenmiş de- Naklıyc Taburu için kereste, cam motörle müteharrik bir hamur makinesi ile buna muktazi tekneler ve lıip ve Zanbur hudutları kıbleten 
mektir. Çın Japonya ile anlaştık- ç'vı ve macun olmak üzere dört ~e ıttisalindeki han bahçesine açılan çüt kanatlı demir kapı mevcuttur. ·acur ile mahdut nısıf hisse tarla
tan sonra, Uzak Şarkta bir Ja- ~:t yapı malzemesı satın alınacak • 1 cı kat: Hanın müşterek kapısından girilir. Tıryeste taşlı demır ıı·n üçte iki hissesi yine mumail~' n 
pon - Çın - Mançuko bloku te- tır. Pazarlığı 9/İkincikaniın/939 Pıı- korkuluklu merdivenle çıkılır, bir koridor üzerinde zeminleri tahta ~ıfakbulc ile kardeşi Şevketin ta -
şekkül edecektir ki Japon direk- ıartesi günü saat 10 da yapılac~~ - döşelı ve dolaplı 1, 2, 3, 4 No. lı odalar ile bir hala ve bir yalak mahalli !'Ulu malları iken 330 senesinde ~a
siyonu altındaki bu kombinezon tır İsteklilerinin belli gün ve s~ - olduğu kır kızı Nazire Ccnaniye harir~n 
ikı mesele ile me~gul olacaktır: <tte Fındıklıda Kamutanhk Satır. - 2 ci kat: 2 musluk mahalli ve ayni evsafı haiz 5, 6, 7, 8, 9, 10, ıı, 12, sattıkları ve Nazirenin de 936 sPoe- 1"'1111i ..... l..j 
Sovyetlere karşı bir harbr giriş- ~ima Komisyonuna gelmeleri. (Pllı 13, 14 No. lı odaları ihtiva etmektedir. sınde vefatile evlatlarına intikal et-
mek ve kapitalist devlctlerın u- 1f 3 cü kat: Ahşap merdivenden çıkılır. Zemini tahta döşeli ufak hır tiğı cihetle bu kerre namlarına 151 5 
zak Şarktuki alakalarını likide et- Yedek Subay Okulunun ordu v;i koridor üzerinde 4 oda 1 hala ve koridor üzerinde 1 mutfak zemini ı•ıımaralı kanunun mevaddı mail . 
mek. Esasen Çine yapılan "on tek- ~ısn .. için liizumu olan 20 çeşit yapı çimento duvar korkuluklu ve beton sorguçlu bir tarasadan ibarettir. Silsası mucibince tasarrufta narı- • 
lifte garp devletlerinin alakala _ :~alzemesi satın alınacaktır. Pa~ır · Mezkur katta 15, 16, 17 No. lı odalar mevcuttur. Hududu kadastro p!iını ilrına tescili istenildiğinden M:ık _ 

KUMRAL ve SiY A 
renkte sıhhi saç boyaları 
dır. İNGİLİZ KANZ 

ECZAHANESİ 
BEYOÔLU - İSTANB"llı rını tasfiye hakkında bir ima var- l ğı 9/ikincik!inun/939 pazartesi gü- g bidir. b.ıle ve Şevketin mahalli meçhul 1 

dır Konoe, sulh aktedilir edilmez r.;; saat 10,30 da yapılacaktır. İst~kli- Sahası: 252,50 metre murabbaıdır. clduğundan berhayat olup olın< -j~~~~~~~~~~~~~ 
Japonyanın imtiyazları ilga hu'. lrrininn belli gün gün ve saatte rın Mezkur gayri menkuliıtın nefsinden doğan birikmiş bina, çöp, fe- cıkları ve vereseleri kimlerden iba- f 
susunda Çine yardım edecegini ılıklıda Komutanlık Satınalma Ko- ner rüsumu ve vakıf icaresinden mütevellit vergi mükellefiyeti ile rl't bulunduğu anlaşılamamıştır. Selimiye Aake 
bildirmiştir. Bu sözlerin manası misyonuna gelmeleri. (89) dellaliye resmi satış bedelinden istifa olunur. 20 senelik vakıf taviz Keyfiyet 5/Kiınunuevvel/938 ta .. , Satınalma Komlf 
sarihtir. J aponya Çin milliyetper- * bedeli alıcıya aittir. Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse der- ve 4076 sayılı resmi gazete ile ilfın yonu ilanları 
verlerinin pek hassas oldukları Taşkışla için cam, cam marur.u, hal veya verilen mühlet içinde satış bedelini vermezse ihale karan Ldildiği veçhile 5/mart/939 tari -iL.------------': 
k ~ivi ve boya olmak üzere 5 çeşit ya- fesholunarak kendisinden evveı en yüksek teklüte bulunan kimsenın· '-inde mahallinde tahkikat yapıla - d apıtülasyonlara ve diğer imli _ " Kara eniz Boğazı birlikleri 
yazlara ima etmektedir ki bunların pı malzem~sı satın alınacaktır. P a- arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona olmazsa veya bulun- cağından alakadar olanların o ıa- , onatı için evsafı dahilınde ı 
tasfiyesine Japon tahakkümünden zarlığı 12/ kincikanun/939 Çarşam- mazsa 15 gün müddetle tekrar açık arttırmaya çıkarılır. En çok arttır- r'.Jıe kadar Gaziantep tapu idaresi· k !o yulaf ve 20,000 kilo kııı1 
kurtulmak kadar ehemmivet ve- ha günü saat l1 de yapılacaktır. ls- ma üzerinde bırakılır ve iki ihale arasındaki fark ve masraf ve yiizde ne müracaat eylemeleri ve ayni ~a- '//l/939 Cumartesi günü saat J 
ren Çinliler vardır • teklilerinin belli gün ve saatte Fın- beş faiz ayrıca hükme hacet kalmaksızın eski alıcıdan alınır. Daha ribinde mahalli mezkiırde hazır bll-

1
,azar!ikla satın alınacaktır. bf 

Amerıkanın Çan Kay Şek'e yir- dıklıda Komu1tanlık Satınalma k ı- fazla malumal almak istiyenler 12/1/939 tarihinden itibaren da:ire- lunmalan ilan olunur. !ilerin paz , , için tayin ıf 
misyonuna ge meleri. (90) mizde açık ve asılı bulundurulacak arttırma şartnamesine 38/1131 No. (13641) • mi bes milyon dolar kredi açması gün ve saatte 7< 15 kat'! te" 

ve İngilterenin de yarım milyon mete teşvik etmektedirler. 1ı dosyasına müracaatla icap eden maliımat ve izahatı almış ve öğren- !iınen tebligat icrası karar mukt->- paralarile birlikte Selimiyede 
İngiliz lirası vadetme>!, bu Japon Hakikat şudur ki her ikisi de miş olacakları ilan olunur. (13648) 'zasından bulunmakla muhakeme 1- rrıtn satınalma komisyonuna 

tabıyesini akim bırakmak maksa- Çinin dostu değildir. Fakat düş _ Asliye iLçüncu hukuk mahke - Müddeialeyhın gösterilen mezkur ~it; tayin olunan 13/1/938 Cuma gü ı'lrleri. (76) 
dına matuf olsa gerektir. Yani manian arasında hangisinin daha l'ıesinden: cayılı evin yıkıldığını, yıkılınazılan ı>Ü saat on dörtte muhakemede hi,;- D H f c--"'1 
J pon ·a bir taraftan Çinlilerle ehven olduğunu seçmek zamanı Zekiye tarafından Üsküdar İhsa- evvel ikametgahın, da meçhul bu- nt veya bilvekale hazır bulun"!la- r. a iZ e l J' 
sulh yapmağa çalışırken, diğer ta- gelmiştir. Ve hem Uzak Şark, niye alay sokak No. 75 de Haşim VP- lunduğu bildirilmiştir. Hukuk u _ sı, aksi takdirde hakkında gıyap ka (LOKMAN BEKİl\0 
raftan İngiltere ve Amerika da hem de Avrupa müvazenesi bu 1i aleyhine muhakemenin 938/111431 mlü muhakemelcrı kanununun 141 r,rı ittihaz olunacağı tebliğ olt> - DAHİLİYE MüTEHASSisJ 
Çınlıleri bu kredilerle mukave - s ıme öre ekille ecektır, No. dosyasile açılan ihtar davasın<la \·e 142 inci maddelerine tevfikar. i· nur. 938/1043 Dıvanyolu 104 
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MA 1 

No. 6() Y:u:an: RAHMİ VACiIZ 

Tahtelbahir Muharebesini Ortaya 
Atmakla Almanya Ha a Etmişti 

Değildi. Fakat Bunu HarUJ Tedbir Fena 
Başlarken Yapmak Lazımdı 

:Lfuzaf!er F.rdeniz gı.tl<.iü, b-ır.a 

hak vereli: 
- Hakkın var oğlum. .. Amm:ı, 

gizlı tuttuğu kaııaatiıe kafası dolııl 
olan amıral gec;eyarısı vecdiği ~l· 
c·mirle: 

'buna müe~sir olan d~ünc<!lı:rı cMarmara ve Boğaz mıntakıı • 
~yle hu!Asa edeceğim: 5.ııda bir ma.1cvra yapılmak ü~e· 

- Tahtelbahir nıuharebesir.i r~ hemen demu- alınması_. 
ortaya atmakla ne büyük bır ha· Donanmaya bildırmiş, akına 1$· 

toya d~tüğımü Almanya, Am.-- Urak edecek Yavuz, Midilli ve üç , 
rikanın kendı aleyh:ne harbe ka· clestroyeri pcşıne takarak İstin • 
rışmasile öğrendL Al:nanyanın yeden harekete geçmişti. D,~, ~ 
.tahtelbahir harbine kalkı,;ması lloğazda başlıy;ın arızalar, Ya,.u-
İngiltereyl rnüsleır.lekelerile itli-

zun çı~ s.rasında bir mavine sal tesis edemiy~cek hale sokm2k, 
çarpışı, müfreze mürettebatınır. 

- Bu akınla Osmanlı donan -
masımn büsbütün elden çıkarı.

niasından başka tasarlanan b•r 
;.eyfiyet yok.tur! 

Deyişi amiralin kulaklarına k>· 
dar varmıştı. 

Boğaz dışında. destroyer!Pr 

sür'r.t itibarile müfrezeye reh • 
ht edemiyccekleri için ric'at lıat 
tını müı:lafaa dönüşte Boğaza gir
n-eği teırın vazifesile Tenados yıı

l:ınlarında müfrezeden ayırtı luı-

itilM devletlerini böylece harb menfi düşüncelerinde fena tesır 
malzemesinden, uzak scvkiyatın· bıraloruş, herkes müttefikan: (Devamı var) 

dı.n, yeni ikmal kuvvetleri cel • !============="'=====----==-==== 

lı.r. 

binden mahrum bırakmak gav~· 
sine matuftu. Tedbir fena olm•· j t ı 
malda beraber ya, harbi umum! mpara or ar, 
haşlarken bunu tatbik etmek ya
hud da bundan vaz geçmek ynl • 
i&rından birini tutmak mecbur' 

Krallar 
Nasıl Eğlenirler? yeti vardı. 

Çünkü o zamana kadar Kana 
da, Avustralya, Kongo ve diğer 
deniz yolile İngiltere ve Fran • 
~aya bağlı müstemlekclerin ih -
üyat kuvvetleri de dahil olmak ii
zere bütün efradı Avrupa cephe
~ine nakledilmiş, bir iki sene ye
teceğı kadar erzak, iptidai harb 
malzemesi ele idhar edilmiş lıu • 
lunuyordu ..• 

(5 mct ıahifeden devam) 
bir de güzel kuştüyü geçirmeyi 
ihmal etmezdi. Boynuna da Sen 
liüber nişanının kordonunu ta
kardı. Bunun üzerinde: YaşaFın 

Kral ve avları ...• remzi yazılı ıdi. 

feği omzunda dağdan iner, l:as:ı.ba 
veya köy halkı ile konuşurdu. 

Bir gün, geç vakit bir köyden 
geçiyordu. El erden birinin kapı. 
sını çaldı, bir bardak su ister! ı 
Köylü, suyuverirken sordu: 

- Kral, civarda avlanıyor, dt· 
lorlar doğru mu? .•• 

- Doğru ... 
- Kral için çok huvarda divnr-

1-JfKAYE: 

Arkadaş~ı1<J 
<• lincU rahilede'1 ılevaml 

c.an çıkarayım... Yalıuz, sİI: üzül· 
ı:.1e7in.. Siz heyecanlanmayın da .. 

_ a'vır- Havır .. Şu dakika. b,ı 
nu yapar,>k kad'lr sert yürekli ol· 
<!uğunuıu düş ... nmek bile ist• -
mıyorurn. Ooof, azkaldı, bilme'l€n 
hir suç işley'!cek., bütün ömr'lmce 
vicdanımda onun azabını d·ıyıı. 

duya yaşıyacaktım ..• 
Nahid şaşkın: 
- Ne oluy~rsunuz Allah aşkına 

Heyccar.lanrııayınız .. Hem, n." _ su·-ı 
çu? Ne anbı! .. Riıya mı go·!.. -
.:ı-orsunuz? .. 

- Hayır, rüya değil, hak.kat:, 
bu resim bana, butün hak.ık•ti, 
tam vaktinde gösterdi; Sizin ka
l- arınızın adı NeclA değil mi?. 

- Evet. 
- Görüyorsunuz ya, onu, k1rı· 

n•zı tanıyorum ... Hem de çok ,. 
.l<ından, çok candan ... Çok se'J.P .e• 
var ki onu görmedim ... O beı.ı~· 
cocu:Uuk, m'!kteb, arkadaşım. !ıcr 
şeyim .. . Bır n:aha '.ede büytid:.'k 
c bir yuva kurmuş. b'lk ne güze: .. 
(;, size lüyık bir kadındır, siz de 
ona !&yık bir koca•ınız ... Benim 
1.alihiır başka imiş, hayat brnı 
br.şka mecralara •iırüklrdi, ne de
nir? .. Hayat bu!.. Nccliıcık ... 

- Canım bırakın bu sözleri 
- Hayır, siz bu dolambaçlı snn· 

suz yolları bırakın!_ Keclii ne i~,; 

kızdır.. Ona sadık oır kocli olun. 
Yoo .. Rica ederim, övle •üzır·r. 
rozlerinizi büyük büyük açornk 
ıiurime yurümeyiniz; şu dn '<lira, 
bur~da, arkadaşıının korkur:ç l:ir 
müdafaacısı .:ıhbilirim. 

- Beni d:.'lle) iniz .. 
- Siz beni dinleyiniz! Yarın 

Neclaya bir telgraf çekiniz gel -
sin. Onu öyle göreceğim geldi kL. 
Ne iyi, ne iyi kızdır. Evin:zi og
:cndim artık her zaman gelırin;. 

- Peki amma, ben, ben ne o· 
lurum? .. 

Amer ·ka Kıt' ası 
M ·· daf aası 

ın 

c• °"~ .abif~e. denm) 1 ''ıun muhafazası i;in diğer ta-
nın dahili i. erine h&ricden mü- rafıan bır milletin refal ve s~a· 
<lahale mahiy,tinde karşılanacak- dP' i diğerkriniıı aleyhıne olma • 
tır. Şu h.:ılde bu müdahal've rı~ m k keyf'yetı de nıc'\:•lıdır. Bu-
ş'mal, orıa ve ceııuu Arneril:as: nvnla demek isteniyor ki dün) a· 
ı:ıüş...,rek olarak karşı !.oyma.;~ nın ı.ktısadi vaziyetı'l.i düzel ınek 
karar vermış bulunuyorlar. la;.ı•n geliyorsa da bazı y rlcrde 
Şimdiye kadar Amerikada bu sulhu muhafaza değil, harbe ha • 

şekud~ :·edi konfe,arıs toplanmış- zırlar.mak gayeı;I takib edildiğin· 
tır. Bu son konferans SPkizıncı ol- den böyle yerlerin r. ah ve sr.a-
muştur. Bu konieraı.s muhtelif deti ı:llğcr !:IU'mleketlerin aleyhi· 
tarihlerd~ toplanmıs olan dlğPr- ne olacaktır. Onun ic;in eğer dün-
lerine bırçok noktadan üstündür. yanın iktısadi kıılkınması temin 
Çünkü bütün Amerikalıln ara • c<iilrnek isteniyorsa mill~tıer ara-
sında diğc kıt'aların devlet!Pı ine sında sulhun dna•1l'nı temin ede-
karşı takip edilecek umumi bir rek emni.·et kaidelerinı yerleştiı· 
siyaset kaidcsı kararlaştırılmııı, mek iktiza ecıiyor_ v~ saıre. 
bu husustJ hiçbir ;;üphe ve tered- İtalyan gazeteler .se Lima kon-
düde mahal b!ııııyacak surette feransının Vaşing ~onun politikası 
herşeye vüzuh ve kat'iyyet ve • i;;h b!r mağlubiyet olduğunu ile-
ri!miştir. ri sürüyorlar. İtalyan matbuatı 

Bilhassa koniera:ısın toplandığı şınıali Amerikanın cenubda iste-
~u zaman dünyanın herhalde is- Jiği kadar nüfoz ve tesir s.:ıh 'bi 
tikbal ıçin bırçok ihtimallerle do- olamauığı iddıasındadır. Roma 
lu olduğu bir zanıaııdır. Amerika- gazctelerınin dedığıne göre şı"1ali 

Amerikalılarla Amerika kıt'ası • WRr şinldi bütün dünyaya iliin et-
nın müdafaası bahsinde daima üs

miş oluyorlar ki onlar başkaları- tün bir rol oynamak ıstiyorlar ve 
nın işlerine karı~malc niyetinde ı. kendi noktai nazarlarını cenub • 
dPğiltiirler. Fakat Amerikadaki dakilere de kahnl cttirmeğP çalı-
21 devl<.'tten birine haricden bir şıyıdar. İşte Nikaraguada bu- ka-
müdaiı~le c.lacak olursa buna kar- nal açmak fıkrı ııe ou~dan ileri 
şı biıtüı• ı:ı;rtr Amerika devletleri gPlm kteılir. 
harekete yeçecektir. Huüsa A -

mPri.ka 1r:t'~s1n1n enıniyetı mese
lesi uradı;J<' devletlerin lıf'psini de 
aynı der•~ede uya uk bulundur -

maktacı;r. İ'te Amerikalılar Av -
rupadan gelecek her nevi t.ıhrıkat 

Alınan ve İtalyanların cenubi A
merikada bazı memJeketlerdclti 

faaliyetlerinı de bu suretle mü -
daha;e malıiyetinde sayıyorlar. 
Buna karşı da m5ni olacaklarını 
ilan etmiş oluyorlar. 

Va~ington Amerika kıt'asının 

müdafaası daha kolaj'laşsın diye 
bu kanalın açılmasını istiyor. Yi

ne İtalyan gazetelerinin yazdığı
na gö•c Vaşingtonun maksaaı Lı
ma konferansının bir askeri itti
fak ile netieelenmrsi imış . Fakat 

Arj ~ .tın bu!1a mani olmuş, yalnız 
yukarıda gc\Pn kararlar veril -
mekle kalırırıştır. 

Vaşington mehafilinin düşün -
dCiklerine göre konferansın .en mü
him kararı ~udur· 

Tun us' u 
Bilir mi !niz. 

(S ;.,,,. •ah;fedl!1ı de,.am) 
:ıatağırda yat. Y2hudi sofrası~' 
yemek ye!.• 
Doğm. "'akat bu mahalledı>k! 

dülliıniar da nl~tir. İnsan birşey 
alıp yemiye iE re•ıir. 

Hara ahaLsı erkendcn yatar.lar, 
uyurlar. Yalnı~, Seydi Mcrdum va 
Seydı bu Hafid sokak!arın(' lkl 
dükkRnlar, kahveler, lokaı.talar 

geç ·ıakte kadar açık bulunur Fa· 
ht, a!.çı dükkiınlarıı.ın timde 
ve açıkta pişinlen kebabl xın ko
kularından, bıırnı,:.:. tı!;amadan 

gr: menin in1!<.f.nı ok.tur. 
Yahur.i kadınarı eskiden bt!yaz 

bir şalvar giyerıer, Laşlar·, a ıla 

sıvri bir külah hyarlardı ı;ı:mdi, 

ge,,çlcri Avr~pa!ı k•dınlar gibl 
{!İyiniyorlar_ Yaşlılar yine eskisı 
eibi... 

•KÜÇÜK SİCİLYA•, YJ Nİ 
İT AL YAN MAHALLESİ 

Tunusta, 1011,000 Fransız, 94,000 
de İtalyan vardır. Bunların bir 
~,.mı Sardunya adasından gel -
mı,., bır kısmı da Tunusta dolhnıq. 
bü)iimuştür. 

il;ly~n mahallesi limana yakın· 
d·r Evleri basık ve Önleri :ısma· 
l•ı·!~ süslüdur. 
P.kşamları, kapıların önüne o

tururlar. Mandolin çalarlar, içer· 
ler ve eğlenirler .. İtalyanların ço
ğu gemicid:r. 

S:yasiyalla uğraşmaktan vaz -
geçmezler. 

Mösyö Şantamaria adlı bir de 
faşist liderleri vardır. Kendisine 
<Tunusun Henlayni) adını ver -
mişlerdir. Ondan dircktıf alırlar. 
Ne derse onu yaparlar. 

Tunus şehri hakkında bir fikir 
edinebilmek içın (Belveder) e çı
kıp bakmalıdır. 

Bu kuçük şehirde 200,000 nüfus 
vardır Umumi niifus 2,600,000 
dir . Binaenaleyh, bu, geç tatbik e

ôilen denizaltı harbi Almanyaya 
hiçbir fayda temin etmedikt~n 

başka Amerikayı İngiltere ve 
Fransa lehine harbe sokmakla za· 
ı ar meydana getirmiştir. 

İmparatora ava çıktığı zaman
lar yaverleri, saray müşiri, um•ı· 
mi karargah kumandanları, mu -
hafızlar taburlar erkanı, ecn~bı 

befirler davetli bulunurdu. Giy • 
yom, her ava çıkışında 4 ·5 yi.\z 
kuş vurur, Sonra bunları bir yPre 
toplatır, önünde durur, resmiui 
çektirirdi. 

lu. Güzel kız gördli mü bayılır· 
mış. 

- Çok sevdiğim bir arkadaşı
mın kocası. sad;k bir koca ... Al-

Umumi sulhun muhafazası için 
konan kaideler de var: M<se!a 

mevcud muahedelerin yalnız bır 
tarafın arzusile değiştirilemıyece

Amcrikadaki devletlerden her- ı-------------

İşte, bu mevsimsiz harb şeldi 
yüzünden Almanyanın yekiınu 

l~zla olmıyan tahtelbahirleri biı
} tik Okyanusta, Atlas okyanusun· 
da, Baltık, Manş, Adriyatik, Eııe 
rlenizlerinde Akdenizin muhtehf 
yerlerinde perakende ve başı bıış 

,:olaşıp duruyor, Alman umumi 
l·arargahının tesebbüsile bahriye 
ııezarotinden aldıkları direktifle 
ayrılmış, müstaki vazifelere atıl
mış, irtibatı kaybetmiş bir halde 
bulunuyordu. 

Bu yüzden, Amiral Su~onun ıs· 
rnrı, Osmanlı karargahının mu -
sırrane talebleri k.ırşısında Al • 
manya müttefiki bulunan Osmıın~ 
lı İmparatorluğu donanmasına an
cıık 3 tahtelbahir ilhak edebilmiş 
onlar da Marmarada, Karadeni <
oe, ve bir tanesi de bu ölüm akı
nına iştirak etmek suretile büti'n 
harb uzayışınca bır iş görmemi~ 

sayılabilir. 

Halbuki Selanık cephesind ! 
tazyiki arttıran, General Man il of 
huvvetlerini ric'ate icbar eden 
Fransız ve iti!af ordularının itt!
Eal yolunu kesmek için yapılan bas 
kın, yahud akın tahtelbahirler ta·. 
rafından daha kolaylıkla ve daha l 
mükemmel tatbik edilebilirdi. 1 
Ve.. şu yaptığımız münakaşad 1n 
anladığımız veçhile elde tahte! -
h&hir filotilliiları vücude getirecek 
l<adar silah bulunmayı.51; bu ;,,, 
bir buçuk gemi ile 3 destroyere 
tahmil etmek mecburiyetini her 
ik, umumi karargaha da hisseWr
nıiş, böylece hareket edilmiştir 
Akına karar verild kten son,·J 

derhal tatbika geçilmesi keyfiy< ti 
ıdn o zaman donanma kumar> -
d.anlığını yapan. Suşonun selefı 
Am al Pa~oviçe bir proje Ylp
ması , tetkık için sür'atle nezarete 
vermrsı bildırilmışti. 

Amiral Pa~<>viç bu projeyi çar· 
çabuk hazırladı. .. Ve .. ilk şayi•'a~ 
donanmada yayıldığı zaman et· 
ı afı saran rledlkodıı, en büyi'k 
ıütbeli den•zciden bahriye çaV';ş
ıarına kadar hM·kesin diline dola
dı./tı menu bunun hatalı bir iş 
oldu~u merkezinde tebarüz et • 
mesidir. 

Akına çıku;ımız çok tuhaf olı!ıı .. 
\~ın .uı·u bulmasına rağmec 

Giyyomun, İmparatorluğu za • 
manında vurduğu hayvanlar<n 
lıstesi şudur: 2 vahşi öküz, 7 Ren, 
3 ayı,l,022 vahşi hayvarı, 2,189 a· 
la geyik, 680 karaca, 121 yabarı 

keçisi, 16,188tavşan, 674 ada tav 
şanı, 9,643 sülün, 54 yaban horn
zu, 95 bnkaçe, 56 ördek, 654 kek 
lik, 20 tilki, 694 balıkçıl kuşL , 
EBI muhtelif cinsten küçük kuş. 
Mecmuu: 33,000 ... 
FSKİ AVUSTURYA İMPARA -
TORU FRANSVA JOZEF DF. 

AVI SEVERDİ 
Fransuva Jozef, çok mahir bir 

nişancı idi. Uçan ku~u vurur-!u 
Ekseriyetle Tirol dağlarında ya
bani koyun ve keçi avlardı. 

Bir gece, davetlilerile. yani İlal
Kralı Hombert ve Napoli pre!'s' 
ile dağda yolu kaybettiler. s;s de 
Jıastırdı. Bir oduncunun kuliibe
s!ııde sabahladılar. 

İtalya Kralı Hombert, ava <'•ki! 

mı, yalnız başına dolaşmaktan 

zevk alırdı. Akşam üzerlcri, W -

- Bu da doğru! ..• 
- İyi ki söylediniz... Kın,.. 

Graziella'yı saklıyayım. Ne olur 
ne olmaz, belki gelir. görüverir. 

laha ısmarladık ... Geceniz tıtlı 

'e güzel geçsin .. Yarın telgrafı U· 

r utmayınız!.. 
Nahid, genç kadının, kararın·n 

kat'i olduğunu anladı; giderlcf'r. 
AT, TAYYARE VE BİSİKLET lıeyecan ve ümidsizlik içinde "~u 

MERAKLISI KRALLAR caddeye kadar teşyi etmekten 

Hükümdarların eğlenceleri ya'-~a bir •ey yapamo_d_ı_' =--
nız ava, avcılığa münhasır de~P- Miras yedi 
clir. 

Hemen hepsi, ata binmekten Kadın ı·flas 
hoşlanırlar, iyi de binicidirler. F u 
kı:t, Danimarka Kralı Kristiy1n, H ı• d 
rn ziyade bisiklelten ho>jlarur. He- a 10 e • • 
menher gün sabahları erkenden <• üncü ııahıfeden devam) 
bisiklete biner, kırlarda yalı'ız Paranın kıymetini de hiç bilmi -
1 aşına dolaşır. yordum. Çok israf ederek para -

Eski Sırb Kralı Alcksandr, o\-.. !arımı bitirdim. Büvük babamdan 
mobil meraklısı idi. Ve. bizzat le"'. 60,000 İngiliz liras; kaldı. Bunda 
cJ'si kullanırdı. babam ve annemin de hisseleri 

Bulgar Kralı Boris, çok ıyi ot,,. 
mobil kullandıkktan başka hir 
makinist gibi lokomotif idare • 
der. 

vardı. Fakat 932 de annem öldü. 
Onun hissesi de bana geçti. Sene
de busuretle 10,000 İngiliz lirası 
irad geliyordu. 933 ey liılünde de 
babam öldü. Bu suretle onun his
sesine düşen servetin iradı olarak 
bana senede 9,000 İngiliz lirası kal-

ği gibi. 

Bununla Amerikalılar anlatı • 
yorlar ki şimdiye kadar milletler 
araı;ındaki buhranlar mevcud ta· 

ahhüllere riayet edilmediğinden 
ilen gelmiş muahedelerin itibar 
ve ehemmiyeti kalmamıştır Fakat 

hangı bırı ka...kar4k Am~rikarun 
bir yerinde ecnebı bir memleket 
tarafından müdahale olduğunu i

len sürmek suretile dıger bütün 
Amerika d vletlerini harekete 
getırebilecektir. Harictien gelecek 

propagandalara karşı ise Vaşington 
tarafından icab edince bu vasıta
ya müracaat edilecektir. 

------""":~ .... ~------------------~·--------------Devlet Demıryolları ve Llmenl•rı ı 
ı,ıetme u. idaresi rıını rl 

------------------------------·~-------------_,...., Muhammen bedeli 7502 lira 31 kuruş olan 19350 adet ve takriben 
23247 kilo muhtelı! eb'atta somunile beraber ankraj bulonu ile 9000 

adet ve takriben 954 kilo 7/8 luk ankraj bulonu için somun 11/1/1939 

çarşamba günü saat 15 de Haydarpaşada Gar bınasındaki satınalma ko
misyonu tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve % de 

15 nisbetinde 1125 lira 35 kuruşluk kat'i teminatlarile birlikte pazarlık 
günü saatine kadar komisyona müracaatları Jazınıdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon 
tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 9397) Dük dö Vindsor, Velıahd ike'l. 

tayyare pilotluğu yapardı. Son n
manlarda babasının ve parlam•:'.
tonun ısrarı üzerine bundan VP. 

tehlikeli sporlardan vaz geçti. 
mış oluyordu. Bundan sonra ben Deniz Levazım Satınalma Komisy<inu ilanları borçlanmağa başladım. Evvela 

En Salahiyetli 
Vatandaş ... 

ı,(\CO sonra 7,000 İngiliz lirası borç ._ _____ C ____ ,_""."~~-~'"'!"-~-------.1 
aldım. Bunları şahsi arzularım i- l'tlarmara ssübahri komutanhiı satınalma komisyonundan: 
çin sarfediyordum. Yalnız bir de Cio1ı l(ilosu Tahmin Fiyab Tutan lıkteaıinab 

Kuruş sa Lira L:ra K. şirkete hissedar oldum. Halbuki ·=--:----:---------
param gittiği halde şirketten bir Ekmek 530.000 9 86 52258 3862 90 
kiır temin edemedim. 1 - Komutanlık emrindeki kara erlerinin yıllık ihtiyaçlarından 

u36 da 1,000 İngiliz lirası daha olan yukarıda miktarı yazilı ekmek, bir şartnamede ve kapalı zarf 

(i ll'd tahlfemlzden deva•) 
- Eşek herif, diye bağırdı .. 
Yüzüne baktım .. Çok kızmıştı. 

Ne söylersin!. Boynumuz bükiik .. 
Yuttum .. Amma, bu söz çok airrı
ma gitti.. Gözüm yaşardı.. Süpür
!',e)i bırakıp gidrcektim. Çocuk -
!arım göztimün önüne geldı.. R•r 1 
kaç kuruş biriktirmeden köye dö
ııersem, ekim zamanı sıkıntı çe
;,.Eriz. Amma, aklıma koydum .. 
Bu· i5te durmıyacağım .. Gidece • 
ğim .. Bu meşakkat bır lokma ek· 
n ek için çekilmez.. Yollarda ta~ 
kırsam bir lira yevmiye· alırın, .. 
Adım da çöpçü olmaz. Herkesin 
iıakaretine uğramam .. Bizim hem· 
ıeriler var. Evvelce çöpçü idiler. 
Irlerinde açıkgöz olanları yo!lar
d~, yapılard1 iş buldular. Bir 14-a 
dan fazla gündelik alanları vıır. 
Muhatabıma içimde bir acımak 

ve saygı duydum.. Ona bir sual 
sormak istedim: 

- İstanbul için pis diyorlar, a~ 
dersin?. 

borçiar:rlım. Bununla diğer borç- usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Manalı manalı güldü: l~rı temizlemek ve daha başka 2 - Eksiltmesi 6 ikincikiinun 939 cuma günü saat 16 da İzmitte 
- Kim söylüyor?. bır takım arzu ettiğim şeyleri de tersane kapısındaki komisyon blııasında yapilacaktır. 
_ Halk söylüyor .. dedim. almak isliyordum. Muvaffak ola- 3 - Şartnamesi Ankarada Dz. levazım şu~inden, İstanbul Ka-
Gözlerini caddenin üstünde fte>.· madım, bu hale düştüm. sımpaşada Dz. satınalma komisyonundan ve komisyonumuzdan 262 

direrek cevab verdi: Şimdi kadının mali vaziyeti et- kuruş mukabilinde alınabilir 
_ Bizim köyden gelip pisl~r:-<:- r~fındaki tahkikatı daha derinleş. 4- Eksiltm<"ye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun is-
i K d .1 . . 1 tırmek maksadıle nıuhaknme baş· tediği vesikalarla birlikte yukarda mikdarı gösterilen ilk teminat mak-yor ar ya.. en ı erı pıs iyor .. Ka- ' 

.. .. - ka bir gu·· ne bırakılmıştır. buzlarını havi teklif mektublarını muayyen gün ve saatten bir s••t pısının onune çap tenekeı.ini de- ı·-::==:':=:--_;,;;.:.:;~::-,~':'""'-ı , -
. evveline kadar komısyon başkanlığına vermeleri. (9210) viren Istanbul hanımları gördi:k.. Taksimde * * 

- İstanbulı.ı tertemiz yapmak Ertuğrul l'tlamıara fissübabri K. Satuıalma Konıİ!yonundllD: 
ıçin sen ne düşünürsıın?. Sadi Tek Cioşi Kilosu Tahmin Fiyab Tutan llktemlnab 

- Bizim düşüncemiz ne oh • Kuru, ıa. Lira Lira 
cak? Biz çöpçüyüz .. Akıllı insan- TIY A TR OSU 

O 1 b 1. 1 (Bu g~-:e) Ekmek 400,000 9 86 39«0 2958 far var başımızda.. n ar ı !. er.. İ İ 

Hem ben ne karışayım. Yakında TAAT LAMI komedi 3 perde 1 - Komutanlık deniz erlerinin yıllık ihtiyaçlarından yukarda 
bırakıp köye gideceğim .. Pizi be- Yazan: Celal Müsahipoğlu mikdarı yazılı ekmek bir şartnamede ve kapalı zarf usulile eksiltmeye 

Yakında konulmuştur. ~enmiyorlar .. Daha iyisini bul • İ 
sunlar .. Bayım, sen de İs!ar.b:;I • 

luya benziyorsun amma, darılma, 
ı-.usura bakma .. İstanbullular ka 
dar tuhaf insanlar görmedim .. Bu 
ş~hir nasıl mı tertemiz olur• 

Çöpçü güldü.. Ba~ıııı oalladı .. 
:au sualin cevabını vermeden ya-

r:ımdan uazkla tı.. 

( NSAN MA!:UT) 2 - Eksiltmesi 6 ikineikAnun 939 cuma günü saat 14.30 da İzmitte 
ZAYİ Tersane kapısındaki komisyon binasında yapilacaktır. 

938 - 939 ders yılı içın Hukuk fıt- 3 - Şartnamesi, An.karada Deniz levazım şubesinden, istanbulda 
k.lltesinden aldığım tramvay paso- Kasımpaşada Deniz Levazım satuıa~ komisyonundan ve komisyonu
mu ve hüviyet cüzdanımı k b t • muzdan 198 kllrıl§ mukabilinde alınabılir. 
tiın. Yenisini alaca~ımdan ak~ ~ 4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun 

" es ısının · tedi"' ·k la l b. likt uk d · n:ikmü voktur ıs &• vesı a r a ır e Y ar a ıösterilen ilk teminat makbuz ve-
H~kuk f.ak"lt . 3 .. • ya banka me.ktublarını muayyen gıin ve saati~ bir aaat evvelıne ka u esı uncu sınıf d k . • • 
ral bn · d 4-n z f ar omısyon baskanlıgına vermeleri. c92lla e çstn en J:ı an e 

Yılbaşı 
arçlığı 
(5 incl ıalıifeden devam) 

Madam Lüren'ın rengi atmı5. 
- Para mı• .. Bı.zdc para ne 

gezer. Kocam ve ben fakir k;m -
seleriz. Elıın .zc geçcnı sarfet.liv •
ıuz. Bi!ikıniş paramız yok ... 

- · Ya öyle mi• .. Demek sfü·. 
lEmek istemiyorsun? ..• Bız şımdl 
~erini buluruz. Yalnı, rahat d .. • 
Bağırayım filiın deme. Kocan •. 
cın bu\uktan evvel gelmiyecel!•r ı 
biliyoruz. 

Buna rağmen genç kadın ka ı

:a doğru koşnınk, bağırmak 1''e
rn1>, mütecavizlcrden biri bile -
gi;den sıkıca yakahyarak ark':, -
o~şına: • 

- Bunu, ver. Dolaba kapatah>t 
Başka çaremiz yok. 

KÜÇÜK DOLABIN İÇİNDE .. 

Duvardaki dolabın kapağını aç• 
mışlar, genç kadını içerısıne tıK

mak istemişler, halbuki dolab ~u· 
çük. içinde ne var ne yok çıka• -
rnışlar, yatağın üstüne atmı•lar, 

sonra kadının başına bir çar~af 
Earmışlar, bin müşküliıtla dolaba 
~okmuşlar, kapısını da kilidleI"ı1Ş· 
ler, 

Ve odada bulunan aynalı dolabı 
açmışlar, üst rafta, yatak çarş~f· 
!arı arasında saklı 3,500 altını ı.1-
mışlardır. 

Haydudlar, evden ~·ıkıp git'lle
den evvel dolabın önüne geW.,.:;
ler: 

- Mersi' ... Gıizel bir senebaşı 
geçirecek kadar para bulduk. A· 
diyo!. .. 

Diyip gitmişlerdir. 
Yarım saat sonra apartınıanı.:ıa 

gelen Belediye memuru, kapıyı 
ı.ralık görünce hayrette kalmış. 
içeri girmiş, bütün <%iseler ya•a
ğın üstüne yığılı, karısı da mey
danda yok. Hayreti büsbüti: n. 
.ırtmış, Bağırmış: 

- Karıcığım, nercedsin? .. 
Zayıf bır inilti ccvab vermiş 
Dolabın kapağını a ·mış. Yarı 

haygın bir halde bulunan kadın· 
cağızı çıkarmış. • 

za,·allı, boğuk bir sesle hadise· 
yi anlatıyor, Zabıtaya haber ver
mişler. Fakat, haydudları bulmar 
kabil olmamıştır. 
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[Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü llanlan 
Cinsi Temi nalı Mikdarı Kilo 

L. K. Kilo Fi. 

Sade yağ (ikinci erimiş Kars) 16 88 250 90 

Börülce (İzmir) 4 73 700 9 

Pirinç çorbalık (Antalya) 5 06 450 15 

• pilavlık (Maraş) 8 25 500 22 

1 Üsküdar imareti için alınacak yukarıda yazılı erzaKın eksiltmeleri 

on gün temdit edilmiş olmakla isteklilerin ihale günü olan 13/1/39 \ 

! Cuma günü saat 10 da Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatları. 
<69) . 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı 

Direktörlüğünden 
Bayan Rozanın 23836 hesab No. sile sandığımızdan aldığı 2400 liraya 

karşı birinci derecede ipotek ederek vadesinde borçlarını vermediğinden 

hakkında yapılan takib üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin 
matufu ve 40 cı maddesine göre satılması icabeden Büyükadada Karanfil 

mahallesinde Refet paşa sokağında eski 9 yeni 13 kapı 91 ada 2 parsel 
No. lu kuyu ve bahçe ve sarruçı olan ahşap ev ve yine ayni yerde Ka

ranfil sokağında 13 Mü. kapı 91 ada 11 parsel No. lu arsa ve yine ayni 
mahalde Karanfil sokağında 13 Mü. kapı 91 ada 12 parsel N o. lu diğer 

bir arsanın (muhammin raporunda cümlesi Kadıyuvan sokağında gös

terilmiştir) tamamları bir şartname ile ve birden satılmak üzere bir 
buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicili kaydı

na göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen 770 lira pey akçesi 
verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul 

er ir l{aşe alınız. 
Grip ve nezlenin salgın halinde bulunduğu 

bugünlerde hem emniyet tedbiri, hem 
şif ası kat'i bir devadır. 

KOLINOS 
Kullanınız Lez- 1 B" ik . b""' ·1 1 B led' . 1 . 11·1· .. . h d" 

1 
• o unur. ır mış u.u.n vergı ıır e e ıye resım erı ve te a ıye rusu-

zetı oş, ış erı 
. . inci gibi parla- . mu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 11/1/939 tarihinden itibaren 

anıuepuk tan KOLlNOS'ul tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk işleri servısinde açı.k bu lundu-
Dlf MACUNU Dünyada mil. rulacaktır. Tapu sicili kaydi ve sair lüzumlu izahat da şartnamede ve 

ii:l..t:~~e'.'.:.ı•il••••••••yonlarca zevat takib dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ede-
seve seve kullanırlar. Tüpün mlihteviyalı teksif ediimiı olduğundan rek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmi ad ve 

w:uıı müddetle ihtiyacınızı temin eder. 
Büyült tüpü 40, küçük Tüpü 27,50 kuruştur. 

Dikkatinizi rica ederiz 
Kendinizde veya çocuklarınızda, halsizlik, kansızlık, hazımsız

lık, karın airıları, karın şişmeleri, burun ve makat kaşınması, 
ishal, oburluk, başdönınesi, salya akması, sar'aya benzer sinir 
halleri, gece korkuları mı hissediyorsunuz? Bu gayritabii haller, 
vücudünüzde solucan bulunduğuna alfınıettir. Derhal <İSMET 
SOLUCAN BİSKÜVİTİ) alınız. 

İSMET SOLUCAN BİSKÜVİTİ barsaklarda kan emerek yaşı
yan ve ll.reyen muzır hayvanların en birinci devasıdır. Büyük ve 
küçüklere ltimadla verilir. Kutuların içinde kullanış tarzı yazılı
dır, okuyunuz ve ço<:uklarmıza senede birkaç defa ihtiyaten 
veriniz. 

Her eaaneole fiatı 20 kuruştur. İSMET İSMİNE DİKKAT. 

HALK G 
• 

itibar olanur. Birinci arttırma 3/3/939 tarihine müsadif cuma günü 
Cağaloğlunda kfiln sandığımızda saat 14 den 16 ya kadar apılllcaktır. 
Muvakkat ihale yapılabilmesi ıçin teklif edilecek bedelin tercihan alın-

ması icabeden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen 

1 

geçmiş olınası şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kal

mak şartile 21/3/939 tarihine müsadif salı günü ayni mahalde ve ayni 

1 

saatte son __ arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada .gayrimenkul en çok 

arttıranın ustunde bırakılacaktır. lı:akları tapu sicıllerile sabit olmıyan 
J alakadarlar ve .irtifa~ hakkı s~hiblerinİn bu haklarını ~e hususile faiz 
· ve masarife daır ıddıalarını ilan tarihınden ıtlbaren yırmi gün içınde 

evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır . Bu ,u

retle haklarını bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicillerile sabit ol
mıyanlar satış paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malumat 

almak istiyenlerin 938/7Sl dosya numarasile sandığımız hukuk işleri 

Derece yülcseliyor l sen·.s'ne müracaat etmeleri lazumu ilan olunur 

* * DİKKAT 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alman gayrimenkulü ipotek göstermek 
fstiyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usu-

endişeye mahal yok; GRİP İN alınız. 
lüne aöre kolaylık göstermektedir. <60) 

Harareti süratle düşürecek hastalığın muzır mikroplarını imha ederek, 
baş, diş mafsal ağrılarını geçirerek vücutta hali tabii avdet edecektir. 

• 1 

GÖZ oo:<:TORlJ 

Dr. Murad Rami Aydın 
'['aksim - Talimhane, Tarlabaşı 

caddesi No. 10 Urfa aprt. 
Her sabah bir kaşe almalısınız. 

Tel: 41553 
.• .. ,.,. • l' ı · ,-r -. ,. ............. , . ... ... . , . ~ 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyat Sandığı 

Müdürlüğünden 

Nafia Vekaletinden: 
9 Şubat 939 perşembe günü saat 15,30 da Ankarada Nafıa Vekaleti 

binası içinde malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme 
komisyonunca 1300 lira muhammen bedelli bir adet kalorimetre ve ak-

Bay Ligerun Sandığımızdan ~7831 he~ab No. sile 25~ lira b~rcuna samı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
karşı birinci derecede ipotek edıp vadesınde borcunu odemedıgın~ı:ı' Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak Vekalet malzeme 
hakkında yapılan takib üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesının müdürlüğünden alınabilir . 
matufu 40 cı maddesine göre satılması icabcden Bakırköyünde yeni Muvakkat teminat 97,5 liradır. 
mahallede Cevizlik sokak 44, 46 No. lu bahçeli ahşab bir evin tamamı İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesinde 
bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kay- yazılı vesaik ile birlikte ayni gün saat 14,30 a kadar mezkıir komisyona 
dına göre yapılınaktadır. Arttırmaya girmek istiyen 45 lira pey akçesi makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır •5253• (9422) 

verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul 

olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi Emniyet Sandığı DlrektörlUğünden: 
ve taviz bedeli ve telliıliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartna - Ölü Bayan Elcnko mirasçılarına ilan yolile son tebliğ, 938 - 282 

msi 10/1/939 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk Murisiniz sağlığında 7519 hesap No. sile sandığımızdan aldığı 
işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydi ve sair lü- (2500) · liraya karşı Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinin Altınbakkal 
zumlu izahatta şartnamede ve takib dosyasında vardır. Arttırmaya 

k 1 sokağında eski 19 yeni 23 numaralı kagir bir evin tamamını birinci 
girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimen u 
hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur, birinci arttırma 2/3/ derecede ipotek göstermiş idi. Vadesinde borç ödenmediğinden 24/2/938 

939 tarihine müsadif perşembe· günü Cağaloğlunda kain sandığımızda • tarihinde faiz, kumisyon ve masarifi ile beraber borç miktarı 7378 lira 
saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için 39 kuruşa baliğ olmuş ve bu sebeble 938/282 numaralı dosya ile yapılan 
teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mü- takib ve açık arttırma neticesinde mezkur gayrimenkul 1875 lira be· 

kellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş olınası şarttır. Aksi delle sandık namına muvakkaten ihale edilmiştir. 
takdirde son arttırma taahhüdü baki kalmak şartile 20/3/939 tarihine İşbu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde borcu ödemediğiıtlz tak
müsadif pazartesi günü ayni mahalde ve ayni saat son arttırması ya- dirde 3202 No. lu kanun mucibince kat'i ihale kararı verilmek üzere 

pılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde hıra- dosyanın icra hakimliğine tevdi edileceği son ihbarname tebliği maka
kılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan altı.kadarlar ve irtifak rruna kaim olmak üzere ilan olunur. (83) 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masa~ife dair iddia-ı----------------------------
larını ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bera
ber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş 
olanların hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin pay

laşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 
937 /185 dosya numarasile sandığımız hukuk işleri servisine müracaat 
etmeleri lüzumu ilan olunur. 

• Jt.. 
DİKKAT 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alman gayrimenkulü ipotek göstermek 
istiyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usu-
lüne göre kolaylık göstermektedir. (61) 

Sahıp ve neşriyatı ET BENİCE 
ETEM İZZ idare eden Başmuharriri 

BAl>ILOlCil lı'Ell; iON TELGKAI" lılATBMSı 

lstanbul Gümrükleri 
ea,müdürlüğünden : 

Fındıklı soğuk hava deposunda bulunan 5492 sayılı arttırma kağı· 

dında yazılı M. B. F markalı bila numaralı 32 fıçıda gayri safi sikleti 

4304 kilo ağırlığında 8011 lira 52 kuruş değerinde tarama havyar 11/1/ 

6~ .. :.inde kapalı zarf usulile Sirkecide Reşadiye caddesındeki güm· 

rük satış salonunda satılacaktır. Şartnameler bu müdürlükten parasız 

verilir. İsteklilerden malın değerinin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey 

akçesi makbuzile ticaret odası vesikası aranır. Bunların usulü dairesin· 
de zarflara konulması ve zarfların eşyanın ihale günfinde tam saat on 

ikiye kadar bu müdürlüğe verilmesi teklif mektublarının şartname

lerde ayrılan yerlere yazılınası mecburidir. Zarflar ayni günde saat 
on üç buçukta satış aalonunda açılac~ğı ilan olunur. (50) 


