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Yerinde 
Bir 

Karar 

Fransız Somalisi Ve • • Tunus Teh ike e 
Somalideki T ahşidata Karşı Fransızlar da Asker Sevkine Başladılar 

Celil Bayar hükftmeti ko· 
mlsyoncularla devlet ara
aındaki münasebatı kesmi
ye karar vermekle hem 
devlete hizmet etınl§, hem 
de efkhı .umumiyedeki iç. 
ten bir sızlanmayı dindir • 
miş bulunuyor. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

Yüzde YÜZ lnkılAlm, idealist, 
Kemalist ve fazilet muhassalası 
•Açık Söz• de 19 Mayıs 1936 tari
hin~e yazdığımız bir başmakaleşi 
bugün hükumetin yerinde bir ka
rarı bize hatırlatmış bulunuyor. 

•Komisyoncu da ıJevlet hazine
sine zarar getiren unsurdur}• bq
lığını taşıyan bu makalemizde 
bugün aşağıdaki sahrlann bu • 
lunduğunu &örüyoruz: 

•Komisyoncu liberal ekonomi 
sistenı ve idareleri içnide mai
şet kazancı arıyan unsurdur ve 
i şinin ifadesi, hüviyetinin tarifi 
en kısa yoldan şudur: Bir fabri
ka veya bir istihsal müessesesi
nin mallarına iç ve dış pazarlar
da alıcı aramak, alıcı ile satıcı 
arasındaki buluşturma için de 
yerine, çeşidine, alıcı ve satıcı
sına göre •emek• ve •hak• adı 
altında para almak. İşine göre 
yüzde yirmi beşe kadar çıkan 
komisyon hakları vardır. Beş 
milyon liralık bir alı~ verişte 
125 bin liı ası komisyondur. Üç 
kere de ve üstüste on beş yirmi 
milyonluk birer satış yapabilen 
komisyoncu için milyoner olmak 
mümkündür. 

...... Türkiye devletçi bir eko
nomi sistemi içindedir. Devletçi 
bir manzumede komisyoncuya 
yer olamaz ....... Fabrikası, fir-
ması1 nümunesi, cinsi, mahiyeti, 
rolü, randımanı her şeyi bes • 
belli olan malum devlet müba
yaaları için bir komisyoncunun 
tavassutuna lüzum kalmadan 
da devletin alabileceği ve almak 
ta olduğu bu gibi şeyler biribiri 
ardından kapıya kadar gelir ve 

Almanya Bazı Tavizler Mukabilinde 

Roma Moıakatı Çarşamba 

İtalyanların Fransız Somalisl hududlarmda tahşld ettikleri yerli kıraıardan bir eôrnnuş .. 

P 
aris 6 (Hususi)- Fransız Başvekilinin teza
hürkôr seyahati devam etmektedir. Başvekil 
bugün Cezairde bulunacaktır. 

İtalyan matbutı Tunusdaki tezahüratı, bayrak 
yırtılma ve yakılma hadiselerini şiddet ifade eden 
bir alaka ile takib etmekte ve müheyyic neşriyat
larma devam etmektedirler. 

Fransız matbuatı tla mukabil neşriyatını mu
hafaza etmektedir. 

Vaziyet her an biraz daha gerı:inleşmektedir. 
Paris mehnfilinin tefsirine göre bir harb vukuu 
takdirinde İtalyanın Afrikada en önce saldıracağı 

mahaller Fransız Somalisi ile Tunustur. İtalyan 
Somalisinde 25 bini halis İtalyan ve kısmı müteba
kisi yerli ve muallim asker olmak üzere 380,000 ki· 

şilik motörize bir kuvvet tahşid etmişlerdir. 
Ayrıca Trablusgarb'da da 170 bin kişilik bir or

duları vardır. Habeşistanda da sür'atle asker yetiş
tirmekte ve yerlilerden müteşekkil büyük bir ordu 
kurmaktadırlaı-. 

Bu itibarla tehlike en önce bu iki mmtakada 
kendisini ı:österecektir. Fransız büyük erkanıhar-
biyesi bu noktayı bilhassa nazarı dikkate alarak 

(Devamı 6 ncı sayfada) 

Herkesin Gözü Roma'da •• 
Almanya Bazı Tavizler 

Mukabilinde Danzig'i 
Almak mı istiyor? 

ke~~:~::~~d:~ı ifo geçinen, IHerşey Çemberlayn • Musolini 
::!e~ra::ı~r~\::~~ı~e~~:a :a~-1 M u·· ı a· katının Sonuna mı Bag ... l ı ?. 
pılarını sımsıkı kapamalıyız. 
Komisyonculara vereceğimiz pa• 

ra ile bu memleketin havasına GAZETELE~ HİTLER - BEK MÜLAKATININ TEFSİRi iLE MEŞGUL 
bir, beş, on, yüz uçak daha sah
verebiliriz.• 
Bu ciimleleri içinde derliyen 

makale de\'letle fabrikalar ara • 
sındaki büyük küçük mübayaa 
işJerinin devlet ıneınurlarından 

mürckkeb komisyonlar tarafın -
dan daha iyi ve daha mükemmel 
bir surette ifa edilebileceğini mü
dafaa etmekte ve izahat verınek
dir. 

19 Mayıs 1936 - 5 İkinci kanun 
l939 fasılasııulan sonra Anadolu 
Ajansının bıı sabah gazetelerde 
çıkaıı çok dikkate değer bir teb
liğini okumuş bulunuyoruz. 

Ileisicuıuhur İsmet İnönü 'niin 
reiliği altında ve Mareşal Fevzi 
Çakmağ'm i~tirakile dün bir içti
ma yapan Cdll Bayar hükümeti 
devlet müba;wtı.ıuln koın;:;yon -
culğuu ilgasına "karar vermiştir. 

B11 hıısusta Ajans tebliği şu sa· 
tuları bir fazilet örneğinin müj
deciliğini yapar halde Türk efkarı 
unıuıniyesine ulaştırnıaktadır: 

• ... Devlet mübayaatında ko
misy!'nculuk usulünün ilgası 
ve Vekaletlerin büyük mübaya
alarda ecnebi fabrikalarla temas 
tesis ederek mübayaayı temin 
edebilecekleri işler için bu ka-

(Devamı 1 ıncı •ahifede) 

Londra 6 (Hususi) - Başvelril 
Çcmberlayn ve Hariciye Naz' rı 

Lord Halifaks pazartesi günü bu
radan Romaya müteveccihen ha
reket edeceklerdir. 

Dünya efkarı umumiyesınır. 

lıilhassa Paris - Roma gerginli -
ğinin tehlikeli tezahürler kay • 
dettiği bu sırada, hep Roma ır.ü

lakatına teveccüh ettiği görül • 

mektedir. 
Londra gazeteleri ile bir Ekte 

F'ransız gazeteleri de dünkü ve 
bugünkü yazılarını Hitler - Bek 
arasında cereyan eden mülak1ta 
tahsis etmekte ve muhtelif tah· 
r:ıinler kaydeylemektedirler. Bu 
tahminlerin en başında Almanya · 
rıın bazı tavizler mukabili ne c 
Danzig'i u Silizyadaki Almanluı 
ı )hak etmes; gdl'. .ektedir. Bu me
:·anda Okranya meselesine de te
mas edildiği kaydolunmaktaclır. 
Ancak Lehistanın bu hususta ne 
düşündüğü henüz kat'iyetle belli 
olmayıp Leh Hariciye Nazırınm 
Sovyet Rusya Hariciye komiseri 
ile yapacağı müJ.akata da büy;ik 
bir ehemmiyet atfedilmektedir. 
Almanyanın Lehistanı kendi ta

rafına celbetmeğe ve ileri ha<li • 
(Devamı 8 mcı sahifeı!e) 

tlskıidarda yakayı ele veren ve bu sabah adliyeye verilen kaçakçılar 

Beyaz Zehir Satıcıları 
Adliyeye Verildi 

Kimler Kacakcılar ? 
• • • 

(Yaıısı 6 mcı sahifede) 

• 

Lehistandan Danzing'in İlhakını 

Ortaya 
mı İstedi? 

Günü Herşeyi Ko acak 
ile 

~~~~~~~~~~ 

Celal Bayar 
Kösei va not 
Arasında 

Yılbaşı Münasebetile 
Tebrik T elgraflarr 
Ankara 6 (Hususi Muhabi

rimizden)- Yeni sene n1üna

sebctile Başvekil Celal R •~ar 
ile Bulgar Başvekili •n ın-'a 
aşağıdaki telgraflar tcatı edil
ıniştir: 

Ekselans Celal Bayar 
Başvekil 

Yeni sene münasebetile 
şahsi saadetle-ri ve büyük 
memleketinizin refahı husu· 
sundaki samimi dileklerimin 
ifadesini kabul buyıırmanızı 
Ekselansınızdan rica ederim. 

Başvekil 

Köse İvanof 

Ekselans B. Jorj Köseivanof 
Başvekil 

Yeni sene münasebetile va
ki temennilerinden dolayı Ek
selansınıza hararetle teşekkür 
eder ve şahısları ve konışu ve 
dost Bulgaristanın itilası hu
susundaki çok samimi temen
nileriıuin kabulünü rica ey -
]erim. 

Celal Bayar 

Ereğli 
Faciası 

T ahlisiyeler En Önce 
Tan Vapurunu 

Kurtarmıya Çalışıyorlar 

Telefon ve Telgraf 
Hatları Henüz 

1 

~~~~~~~~ 

Devlet Komisyoncu 
İş Yapmıyacak 

Vekiller Hey' etinin Kararı Büyü 
Memnuniyet Uyandırdı 

Barem Tadilatı da Sür'atle Hrzırlanaca 

Reisicuınhur İnönü'niln reisli .. 
ği altında dün toplanan Heyeti 
Vekilede mühim kararlar ve-ril • 
miştir. Bu meyanda devletle fab
rikalar arasında ınutavassıtlık ro
lünü ifa eden komisyoncuların da 
vazilelerinc niJıayet verilmesi gi. 
bi çok mühim ve yerinde bir ka
rar vardır. 

l\Ialfım olduğu veçhile şimdiye 
kadar bazı vatandaşlar Avrupa • 
daki fabrikaların mümessilliğini 

deruhde ederek fabrikaların ima
latını alakadar hükumet dairele
rine arzetmekte ve hatta hazan 
birkaç mümessil muayyen işler 
üzerinde birleşe-rek fiatlar üzerin
de yüksek kıymetler muhafaza -
smda amil olmakta ve bu suretle 
hazineyi mutazanır etmekle kal
mıyarak kendileri için de devlet 
hazinesinden çıkacak paradan 
fabrikalar hesabına yüksek ko • 
misyonlar almakta idiler. 

_) 
Vekiller Heyetınin dünkü 
içtimaınn i tirak eden 
Mareşal Fevzi Çakmak 

Hem diğer vatandaşlar için sui
misal teşkil eden, hem de çarçab 
kendilerine büyük servetler te. 
min eyliyen bu clbi komisyoncu
ların devletle olan münasebetleri· 
Din kesilmesi memleketin her ta
rafında büyük bir takdirle karşı· 

(DevamJ 1 mcı aalılfede) 

Kapalı Çarşıda •Üriicülük yaparken tevkif edilen İshak'm elinde bul'tl 
nan kalp beş il ralık evrakı nakdiye 

Son fı~n':~~a:e~l~~imanın<l~ s AH TE BEŞ LİRAL 1 ~ 
cMilleh vapurunun 18 bedbahtla 1 

beraber batma•• ve ıo v~pururı Sürücülerden Biri Kapalıcarşı' d 
ca karaya oturmasıle netıcelı ren • 
facia hakkında şehrimize anc~k 1 
telsizle yeni haberler gelebilmPk 
tedir. Ezcümle Ereğliye giden tah
lisiye teşkilat ıbütün kuvvetini 
seferber ederek gemilerin kur • 
tarılmasına çalışmaktadır. Fakat, 
telefon ve telgraf hatları tama -
men bozulmuş olduğundan mıı • 
habere temin edilemediği cihetle. 
kurtarma faaliyetinin ne safh~ya 
gırdiği tafsilatile haber alın~m~ 

maktadır. Burada vapur acenta
ları üzüntü ve heyecan içindr 
Ereğliden haber beklemktedir • 

(Devamı 6 ncıda) 

Bir Yolsuzluk 
hbarı 

Beykoz Belediye şubesi mi kel
leflerinden bir gaz şirketınin 260 
bin liralık vergi işinde bazı ~ol -
suzluklar yapıldığı Dahiliye Ve
kaletine bildirilmiştir. 

Vekalet bunun üzerine şehri • 
mize bir müfettiş göndermlştlı\ 

Müfettiş, tahkikata ba~lamıştır. 

Yakayı Ele Verdi 
Tevkif Edilen 

da 
lshak'ın Arkadsşhtrı 
Aranıyor 

Zabıta; eski 5 liralıkları takl;c ı 
ederek piyasay sürQ"Iek istiyen b:e 
sahtekarı yakalamıştır: 

Evvelki gün üstü başı oldukça 
temiz ve şık giyinmiş bir adam 

Aapalı çarşıya girmişve elbisec'· 
!er tarafında bir müddet dolaş -
tıktan sonra bir mağazanın önün· 
de durmuştur. 
Adamın kıyafetine bakan ma

€aza müstahdemleri taşradan gN-

miş yağlı bir müşteriye (!) çat -

tıklarını zannederek iltifatı .. ~ · ·· 
disini dükkana davet etmişlı r.!:r. 
Fakat müşteri; yalnız biı· parde'i; 
~ımak niycintde olduğunu söv'e
miş ve mağaz.adan içPri gir J·"k 

tezgahın üzerinde önüne yıg- 1 ı ı 

muhtelif pardesüleri tetkıke ı, ı)· 

lamıştır . Nih11cvet bunlardan ~ • 
,.;sini beğenen adam çekişe çe -
(.Dr' Bll"JJ 6 ırıC'ı ~ahifrını7U~ · 

lfl//9----------------ı---:ı ............... , 
BiR Numaralı HALK FİLOSU 

TUrk Gemicilerinin Heyecan Ve Deh
tet Dolu Maceralarını Size Naklede· 

cektlr. Sabırtuzhkla Bu Esıari 
BEKLEYiNiZ •. _____ _. 



1 HADiSELER KARŞISINDA~ 
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BİR SENE 1J KADINLARIN ----- -----AY OLURSA ---- -

/A 
merikada, yPni bir takvim 
vücud~ getirilmek için t.ıl· 
!tikler yapılıyormuş. Yeri 

tar. ime göre, seneler on iki a} a 

e;öre, dejlıl on üç aya göre tanzhn 

ediliyormuş. Yani, şu bizim bi•. 
ciiğiıniz ay! •rdan bir iklşe,. ııün 
kesecekler, bir yeni ay yapacak· 

lar. bu suretle sene 13 ay olaCJ.k 
ye bütün bu aylar da bir kaç g•ın 
kı.;alacak. 

Bu, fen<a bir fikir değil Bu işte 
lim kazanacak? .. B.zim gibi Jndaş 
sahibleri mi dersinız! Öyle ya, 

birer aylık fazla alaL3ğtz. Fakat, j 
ya kiracılar re yapacak!. Onlar 
senede birer aylık fazla v!'.rccek • 

lcr .. Görüyorsunuz ya, birçok pıi· 
rüzlü işler meydana çıkıyor. Bnn 

pek ta.raftar değilim~ 

BİR DEFİNE ----·-ABANIYO& --
Belgrad gazetelerinln yazdıg•

na göre, Yugoslavya ile Yunanıs

ETEKLERİ 

Kadının eteğine basmak snç 
mu! Fransada Bordtı4ux şehrirııle 
hir kadın operet artisti bir er1<"k 
arkadaşını dava etmiş. Sebebi de 
şu imiş Bir gün, erkek artist ka· 
ciın arti;;tin eteğine basmış. 

Bir zamanlar kadınh.r kısa etek 
giyerlerdi. Sonra, uzun giymete 
haşladilar. Şimdi, tekrar kısa e
tek m.><:!a oldu .. 

Dnmek ki, kP.dınlar artık a<la 
uzun tek giymemelidir. Baş.la~· 
na boyle işler geliyor 

SULARI 

ARTTIRlWAK IÇtN 

Düııkü gazetelerden blrınde 
§Oyle bir havadis gözüme ilisti: 
T~rkos sııyu flatları bir miktar ar
tınlacakmış .. Bıı iyi bir haber de· 
giL Fiatların a~ttınlmak isten • 
m~inin sebebi, suların artma.ı:nnı 
temin etmek imiş .• Ne ise buna d<. 
nzıyız.. Sular fazWaşsın, eksil • 
ı.1esin, ıkide bir kesilmesin de. 

KADINLARIN 
tan hududu yakınlarında bir mud-1----
dettenberi bir define arıyorlar • BOYALARI 

mış .. Fakat, tam definenin bu • 

lunduğu sahada aarp lıir dağ var· 
mış .. Dağın içine doğru oyulm ı'c 

icab ediyormuş. Defineyi arayarı • 
lardan bir kısmı: 

• - Define mutlaka şu dağın a'· 
tındadır. Dağı tamamen ortadan 

l..aldırırsak muradınuza ereri '· 
demişler .. 

Peki amma, fUDU düşünmüyor· 

lar. Vaktile defineyi saklıyan a· 

c!aınla.r, dağı kaldırmı~la.r, defi • 
ııeyi koymuşla.r, son.ra, tekrar da· 

tı üzertne mi k.apatmışla.r!. Bu ne 
ıştir yahu! .. 

1 
KüÇOK 1 

1.-~H..;.;..A..;.;;B __ E_R_L_E_R_ 
* Vilayet ve Belediyenin yeni 

sene bütçelerinin hazırlanması • 
na çalışılmaktadır. 

* İşten el çektirilen Kemalden 
açılan Belediye muhasebeciliğine 
Maliye V ekıileti milli emlıU< ida· 
resi müdür muavini Muhtar ta • 
yin olunmuştur. * Bulgar sefiri dün Sofyaya 
gitmiştir. 

1f Hatay Devlet Reisi Tayfur 
Sökmenle Cumhur Reisi İsmet 
İnönii arasında yeni yıl münase • 
betile samıınt telgraflar teati <>
lunmuştur. * Ziraat Bankasının daimi ay
lıklı memurlarile ~hrirniz Em
niyet Sandığı memurla.rı için te
kaüd sandığı kurulması Vekiller 
Heyetince tasdik olunmuştur. 

* İngiliz Devlet Bankası mü
dürü dün Berline gitmiştir. 

* Maarif Müdürü Tevfik Kut 
dün Çatalcadan şehrimize dön • 
miiştür. * Yeni bir gümrük teşkilitı 
kanunu hazırlanmaktadtr. 

* Dün Fılistinde yeni müsade
meler olmuş ve 2 İngiliz askeri 
öldürülmü ·tür. 

Neler işith'Oruz. Baksanıza, kir· 
ı;ikleri döken sürmeler, mideler: 
bozan rujlar varmış.. Bunu ka
dınlar düşiinsiin.. Biz ne sürm•! 
~~keriz, ne de dudağımıza ruj si; .• 
ıcriz. Kadınlar da gittikçe bu ce· 
şid boyalar adaha fazla rağb~·t 
~i>steriyorlar .. Bana öyle gelivor 
ıı.:, bir kısım bayanlarımız, mide
ıerinın bo'lUlmasından çok, kir -
pıklerinin dokülmesine üzülccek
ıerdir. Çünkü, onlar midelerinin 
düzelrr.esi için ı,:ç bir boya kull,n
ı:nıyorlar kl. Fakat, kirpiklerinin 
uzaması lçln neler kullanıyorlar, 
ııeler.. AHMED RAUF 

Fenerbahce 
• • 

Nasıl imar 
Edilecek 

Fenerbahçenın imarı ıçın h ~ • 
zırlanan proje Dahiliye Vekak • 
tine gönd(·rilmiştir. Projeye giıre 
Kalamışlan Fenerbahçeyc k ular 
25 metre genişliğinde bir cadde 
açılacakttr. 

Ayrıca Belvü otelinin bulu , • 
ciuğu noktadan Fenere k'da~ u
zanan koya güzel bir rıhtırr da 
ınşa olunacaktır. 

Maarif Vekilinin 
Tetkikleri 

Maarif Vekili Hasan Ali Yü~el 
dün Ankarada Siyasal bilgiler ı-~ 

kulunu ziyaret etmiştir. 
Maarif Vekilimiz mektet- mu • 

dürü Mehmed Emin ile biiti'.n 
dershaneleri gezmiş ve mekteb 
nakkında bazı tetkikler yapnı•~ -
tır. 

Halk Sandığından Kredi 
Alanlar 

Halk Sandığı İı;tanbul ~ubesi a
çıldığı gündenberi 100 kışiye kre-

GÔKYOZONDE 
AŞK YARIŞLARI 

No 80 

Sunanın annesi çok konuşkan 

hır kadındi. Hem de CahideniP 
<nnesi gibi saçma sapan şevi~, 

! onu~muyoı du. Aradır sırada İli -
t•lmemiş lügatlar da paralıyo•. 
fransızca darbı mcı;ellerde söyh 
yordu. Biraz fransızca bildiği ~öz
lerinden anla~ılıyordu. Bayan '~"
lPk boş, tahsıl görmemi~ bir ka -
tlın değildi.. Reşad ~ay ıcerknıı, 

.Sunanın annesi delikanlıya li.\zu
mumlan fazla iltifat ve ikraır e
diyor, reçelı bırakıp pasta, p;ıst•
yı bırakıp tereyağlı kızarmış eı,

rı-ek uzatıyordu ve ısrarla: 

Rica ederim alını7. .. Btırası 

~abancı evi değil. 

Yazan: İs.kender F. SE&TELLl 

Diyordu. 
Bayan Meleğin kahkahalan da 

~ok sıcaktı. Suna, genç bir kız nl· 
ırıasına ragnıen, annf.'si kadar tPt!t 
flilmuyordu. 

Bayan Melek görünü~le otuz, o· 
tuz ikı yaşlarından fazla gcirün • 
müyordu. 
Re~ad çay masası başında bir 

an için ~unları düşünmekten ken· 
dini alamadı: 

- Nihadın kulakları çınlasın .. 
Bayan Melek, yengemin yanında 
kızı kadar genç ve taze duruyor. 
Bu kadını Nihad görseydi. kızın
dan çok anasına tutulurdu. 

Ve birden kendinı toplıyarak, 

Ana Katili 
idam 

Ediecek 
Ardahanda Geçen 
Acıklı Bir Vak'a 

Bundan bir sene kada.r evvel 
Ardahan kazasının büyük Nakdlı. 
koyünde çok acıklı bir vak'a n'.· 
muştu. Mezkur köydeki Sez~ı oğ • 
lu Maruf isminde hırsız bir evl~:I 
rib aile geçırnsizliıği yüzünden e· 
vinde çıkan kavga neticesinde u· 
nesi ihtiyar Seyran kadina bir so
pa vurarak yere düşürmüs ve 
sonra bu da yetmiyormuş l(ibı, 

kızgın tandır şişini baygın bir h • l-1 
cie bulunan biçare kadının karnıl'P 
saplamak suretile öldürmüştü. 

Bu vak'adan sonra yakalanan 
katil ev!Ad Kars Ağırceza mah1'e
meisnce grçen hafta idama mb
kfun olunmuştur. 

İki Yeni 
Gemi Daha 
Alıyoruz 

Denizbank Kaııada milli şimen
difer idaresine aid iki gerrı.inl:ı a 
l:nmasına teşebbüs etmiştir. 

Bunlar 1931 de İngilteredc Y"· 
pılmış ve lül:s turistik ge'Ili!erdir. 
Yakında Kanadaya b.• heyet 

giderek satın alma işine b~lt) il• 
ı-aktır. 

Her biri 600 bin İ · giliz Hı-asına 
yı.pılan gemilere 1~0 bin inıı•liz 
!ırası istenmektedir. 

• 
ikinci Nevi 

Ekmekler Islah 
Edilecek 

Belediyede kuru!An iktısad he
yeti, ekmf'k fiatlarını da t ·\kik 

etmiştir. Bu tetkikler nefre>ıncıe 
ikinci nevi ekmeğin biraz rlnha 
ıslah olunarak her tarafta sattı

rılması ve birinci nevi ckm~ı~ın 
de biraz daha ucuzlatılması ka • 
rarlaştırılmıştır -·Efgan ista na giden 

Muallimler 
Maarif Vekaleti müfettişlerin -

oen İsmail Hikmet Efganis'•n 
maarif müşavirliğine tayin o"m· 
muştur. 

Buradan daha bazı muallim •:e 
idarecilerin de Efganistana gire
ceği anlaşılmaktadtr. İsmail Hik
met dün Anka.raya gitmiştir. O:a· 
cian Efgan is lana hareket ed •cek· 
tir. 

di vermiştir . 

Bunların arasında terziler, kun
duracılar ekseriyeti teşkil etmek
tedir. 

Bu suretle verilen para miktarı 
20 bin liradır. 

Diğer taraftan muhtelif esnaf 
teşekkülleri de sandığa 20 bin lira 
yatırmışlardır. • 

Bayan Meleğe biı· ana gözile bak
mak için, bütün duygularını fren
ledi. 

Suna, bayan Meleğin yanında 

ne kadar çocuk kalmıştı. Maama
fih, bayan Meleği kim görse, Su
nanın annesi değil, ancak ablası
dır diyebilirdi. 

Meleğin kanı da gözleri gibi a
teşliydi. 

Muhakkak ki çok namuslu bir 
kadındı .. 

Ağır başlıydı .. 

Muhakeme ve itidal sahibiydi. 
Bir kusuru vardı: Kızından zi· 

yade seksapel sahibiydi.. Gözle
rinin içi ateş kaynağına benziyor
du. Suna onun yanında ne kadar 
saf, ne kadar çocuk kalıyordu. 

Reşad, Bayan Meleğin kendi • 
sine fazla iltifat gösterişinden 

şüphelendi. 

• Acaba . yaşı ilerlemiş vt• ko
calarından bıkmış kadınlar, genç
lere tcmarui göstt'rmekten zevk 

• 

o i 
Ve .. Mah emeler 

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

fsveçle 
Ticaret 

Arılaşması 
lt:zlyan-Fransız ihtilafı 

Ve İngiltere 

273 Kişi 1 arhoş Yeni Anlaşma Yakında 
l.nza Olunuyor 

İsveçle aktcdeceği.mlz yeni ttca
:-et anlaşması için bir müddetten· 
beri yapılmakta olan müzakereL~r 

bitmiştir 

Tevkiften Ziyayı Ki 
Kurtulmuş Yara/ad~ Hazırlanan yeni anlaşma bu

ı;ünlerde iki taraf mümessille:ı 
u asında imza olunacaktır. Dün Ağır Cezada 

Ş<ıyanI Dikkat Bir 
Muhakemeye Bakıldı 

l inci Ceza Muhakemesi, dün 
ş.ıyanı dikkat hir vazifeyi ihmal 
davasına bakmıştır: 

Bu davanın suçlu!Arı Alemdar 
belediye tahsil şube.;i memurla • 
rından Osman, Abdülkadır ve 
Safidir. 

İddiaya göre bunlar 936 senesi 
yol verg~ru veremediklerind·m 
dolayı 27S kişi hakkında alınmış 

olan tevkif kararlarını infaz et • 
ı:r. Jilerdlr. 

Ôzdemir isminde bir 
Demirci Bu Zanla 

Tutuldu 
Ziya isminde biri dün gece ~ir· 

kecide kendini bilmiyecek dere · 
cede sarhoş bir halde so'kak1 re
nlet yapın.akta iken yakıtlanmış
tır. Ziyanın başından yaraL ol • 
duğu görülmüştür. Bunun üzeri· 
ne sarhoşu yaralıyanın aranma· 
s,,na başlanmıştır, Biraz sonra Zi
vanın Özdemir isminde bir de
mirci tarafından ya.rıdandi/tı an· 
Ia§ılmış ÖZdemır yakalannuştır. 

Yeni ticaret anla.,<mıası iki mem · 
leket arasındaki ticaret münP.!IC· 
b~llerinl inkişaf ettirecek e~as•arı 
ihtiva etmektedir. --o--
Tramvay Şirketi Yeniden 

Müzakere İstedi 
Tramvay şirketi Nafıa Vek!le

tine müracaat ederek müzakereye 
esas teşkil edecek tekliflerini bil
dirmek üzere Ankaraya murah • 
haslarını göndermek arzusunu 
izhar etmlştır. 

Sultanahıned ve CankurtarPn E • • • 
mahalleleri mükelleflerinden olan nıştesını 

Vekaletin ayın 15 ine doğru mu
rahhasları Anka.raya çağıracağı. 

tahmin olunmaktadır. 

ı.u 273 kişi hakkında 2 liste b• • . k j • 
=lanmış; fakat listeler bir m~sa-j Vurma 1.stıyen 

Bu seferki müzakerelerin !asa 
ve kat'i olacağı anla§ılmaktadır. 

nın gözünde unutulmuştur. ==============! 
Keyfiyet; ancak aradan 6 ay Çocuk 

geçtikten sonra anla§ılm:; ve tıu 

hareket vazifeyi ihmal m~h;ye:ın-1 Henüz 16 yaşında Bir 
de görüldüğünden bu memurlar .. _ 
mahkemeye verilmişlerdir. Çocuk Dun J gır Cezade 

Karısını, Baldızını 
Vuran Tutuldu 

Feriköyde oturan gazhane arne
lesinden Mehmed Ali adında bit'. 
evvelki gün ailevi bir mesele yü
zünden karısı Naciye baldızı s~-

Dünku celsede Abdülkadirle qp:i, rv.uhakeme Olundu 
kendilerinin hapis kararları le a .a
kaı.lar olmadıklarını iddia etnüş-

1.-rdır. 

Muhakeme, gelmiyen su~ln Os
manın polis marifetile getirilmesi 
için talik olunmuştur. 

Bir 
--o---

Zarfcı Tevkif 
Edildi 

Hüsameddin isminde bir adanı 

zarfçılık suretile Hamdinin 10 li· 
r2sını çaldığı ve ayrıca otobüsle~
clen şoförlerin elbiselerini çaldı~ı 

ıçin yakalanmıştır 1 inci sulh c~ 
;:a mahkemesine verilen suçlu lf i · 
sameddin dün tevkif olunmustu: 

Deli Dadının Zoruna 
Bakınız l 

Mualla isminde bir kadın d;i: 
B".yazıddan geçerken Suphi is
n:indc bir Belediye memurun·m 
önüne çıkarak bundan 6 ay evvel 
kocası şoför Mehmede niçin ceTa 
yazdığını sormuştur. 

Mualla bundan sonra MehmPde 
uluorta hakarete de başlamış ve 
yakalanarak 4 üncü ceza mahke· 
mesine verilmiştir. 

.Dün Murad isminde henüz 16 ime ve kainvaldesi Emineyi bı -
yaşlarında bulunan bir çocuk enış- ı;akla ağır suretle yaralıyarak kd~· 
tesini öldürmek istemek suçiie tığını yazmıştık. Mehmed Ali d 11 

Ağtrcezada muhakeme olunmu~ yakalanarak adliyeye verilroişt<r. 
tur. Murad, Bayramda eniştnsı 

Hüseynin elini öpmek üzere .,ııun Birbirlerine Giren 
evine gitmiş fakat evde bulama • Balıkçılar l 
mıştır. Arnavudköyde oturan And~n 

Genç çocuk buradan bit kahve- Dimitri, Vasi! ve Anastas ile Ka· 
) e giderek orada eniştesini bııl- vaklı Mustafa. Temel ve Hamil 
muştur. Eniştesinden öpmek ii· udındaki balıkçılar arasında b~-
zere elini istemişse de vermemi§ Lk yüzünden kavga çıkmıştır. 
,,e tahkir etmiştir. İşte Murad d3 Kavga esnasında yaralanan Di • 
huna kızarak taşımakta olduğu ta· ·t . ted · alt lı ak ta'-

mı rı avı ına a nar ~ı· 

bancayı çekmiş ve Hüseyine ateş k'k t b 1 t · 
ı a a aş anmış ır. 

('tmiştir. l D .. y 
Fakat; çıkan kurşun büyük bir Manga a uşen avru 

tesadüf eseri olarak Hüseynin ce- Beşiktaşta Hasanpaşa deresir-
hındeki saate isabet ettiğinden de oturan 24 üncü ilkmekteb h'· 
kendisi mucize kabil inden kur- demelerinden Kamilenin 5 yaşın-
tulmuştur. daki oğlu Zeki mekteb yemekha· 
Ağırceza mahkemesi dün bu resinde annesinin yanında oyn-.· 

Mdiseye şahid olan polisleri di'I- makta iken mangalın üzerine dü· 
!emiştir. rerek ı;ol ayağı yanmış Şişli ço~uk 

Bilahare muhakeme, müddei· . hastanesine kaldırılarak tedavi al-
muminin iddianamesini serdet -
mesi için talik olunmuştur. 

-:tf.-

Üç Kafadar, 34 Koyun 
Dolandırmışlar 

tına alınmıştır 

Bir Kayık Devrildi 
Hasan adında bir sandalcının 

idaresindeki sebze yüklü bir ka
~· ık Çengelköyüne gitmek üzere 
Salıpazarı açıklarından geçme1'· 

Yuaıa: Ahaeol Şa.krll F.SMEB 

İt:ı.l.ya ta.rafuı .. an Akdeniz ve 
Afrık,da ileci sürulen iddialarM 
l! arşı Fransanın çok şiddetli mu· 
lc:ı.belesi, ~ussoliniyi müşkül bit 
va·iyete koymuşa benziyor. İtal• 
ya hükumetinin, Akdeniz nı }. f· 
l'ik~daki hedeflerine varnıık iç:I 
latbik etmek istediği polıtika W 
biyesi u idi: Münihte Almanv~ 
nın orta AYJOupa hakkındaki ıdd·· 
alarının tanındığını gören İtalyl 
kendi arzularının tatrnınl için dt 
bir cAfrika Münihi• tertib etnıt 
yi diişünmüştür. Bunun için d' 
11135 senesinde Fransa ile imZ8' 
!.anan mukavelenin mer'i olın:ı. • 
ılığını bildirmiş ve arkasınd~ft 

mübalağalı bir takım istekler ;ııı 
riirerek, Münihte olduğu gibi, d'J 
tarailı bir içtimaın toplanmasıııl 
temin etmiye çalışmıştır. Böyl! 
bir içtimada Almanya İtalyan'~ 
tarafını iltizam edecekti. Müııih1 

Ualyanın Alman tarafını iltız,~ 

ı-ttiği gibi. İngiltere de hakem t• 

lün üyaparak Kısmen İtı.lya:;~ 
l·:smen de Fransaya hak verrr
le beraber, neticede İlalya Fr&ll 
s.adan istediklerini koparaCllk~· 

Fakat Münihte tuzağa d~üı· 
müş olmaktan acı ders alan Fd 
E,., bu tabiyenin tatbikına mbO 
olmuştur. Fransa, İtalya taraf:ır 
dan yapılan nümayişe karşı dRlıl 
tiddetli bir nümayiş ile mukabt'I 
ı-derek, ihtilafa üçüncü hır det' 
letin karışmasını ıltizam etme-! 
ğini bildirm~tir. Birkaç gündet 
beri, Londradan gelen haberle' 
Çemberlayn ve Halifaks'ın geJI 
cek hafta Romaya yapacakları ti 
y;ıret esnasında İtalyan - Fran' 
ıhtilifını müzakere bile etmivt 
ceklerini bildirmektedir. Rabi 
verildiğine göre, eğer İtalyan l 

let adamları Akdeniz ve Avrııf 
meselelerine temas edecek o\ıl 
lcırsa, Çemberlayn, bunun, Fr• 
sa ile İtalya arasında halledilcl' 
bir mesele olduğunu ve Frans' 
temas etmeleri lazım geldi,lti' 
söyliyecektir. 
Fransız hariciyesi, İngiltere 

işbirliğine kıymet ve ehemmif 
vermekle beraber, son zamanlı 
da İngilterenin yardimından ~ 
yal sukutuna uğramıştır. Filh' 
~ a İngıltere, büyük harbdenb' 
Fransa ile Almanya arasında 
kan ihtilaflarda hakem vazift 
sini yaparken, Daima Frans• 
y&rdım eder gibi görünüp A \( 
noktai nazarını iltizam etmi•1 

/o !manya Ren nehrinin boy !at' 
•ilahladiğı zaman, İngiltere fi' 
saya itidal tavsiye etmiştir: ~ 
manya sililhlandiğı zaman Ing• 

Muhakemede, genç kadının 1,5 
ay evvel tımarhaneden çıktığı a,.. · 
!aşılmı tır. Bu münasebetle ken· 
<!isinin tıbbı adlide muayene~: 

kin muhakeme başka bir güne bı
rakılmıştır. 

Feriköyde oturan İbrahim, H~y
c.ar ve Durak isminde üç kafadat 
Beşiktaşta oturan Hüseyin ismir
de birinin 34 koyununu dolandı
rıcılık suretile alarak savuşur • 
!arken yakalanmışlardır. 

t~ iken yanından geçen bir vap'l· 1------------

Suad Perişanın Marifeti 
Suad Perişan adında bir sa1'ı

kalı Beyoğlunda Torna isminrle 

bırinin gazoz yüklü a.rabasındı>.n 

24 şişe çalarak savuşurken yaka· 

lanmıştır. 

·-

mi duyuyorlar? 
Reşadın kafasında kıvrılıp ka· 

lan bu istifhamlar gittikçe büyü
yor ve kökleşiyordu. 

Suna, eline aldığı resımli bir 
mecmuanıı;ı sahifelerini çevirir • 
ken, annesile Reşadın gözlerine 
bakmıyordu bile ... 

Baksaydı da ne görecekti?. 
Sunanın annesi mültefit, şen, 

konuşkan bir kadındL. Genç ve 
evlenme çağına giren bir kızı da 
vardı. Baba dostu olan bir deli
kanlıya elbette - kızını satmak 
için - iltifat edecekti. 

Suna, annesinin bu hareketini 
kendi lehinde telakki etmekte çok 
haklıydı. 

Reşada gelince.. Yeşilköydeki 

Nihad hadisesi kafasının içinde 
yer etmemiş olsaydı, şüphesiz ki 
onun aklından da fena şeyler geç
miyecekti. 

Acaba ona mı öyle geliyordu? 
Bayan Melek, Re~ada fena gözle 

run dalgasından devrilmiş san • 
dalcı diğer bir sandalcı tarafın

cian kurtarılmışttr. 

Dükkan Açmışlar fakat 

Tramvay Teli Koptu 
Dün akşam saat 17 raddelerinoe 

Pangaltıda Tan sineması önü'l~e 

tramvay teli kopmuş ve bu yüz· 
cien buradan yarım saat kadar 
tramvaylar geçememişlerdir. 

·- .. 

bakmıyor muydu? 
Reşad bu muammayı nasıl hal

ledecekti?. 

Çaylar içildL 
Sohbet, samimi bir hava içinde 

ilerlemişti. 

Suna birdenbire kaşlarını çattı. 

Birşeye canı mı sıkılmıştı? 

Elındeki kitabı bırakmıyor .. 
Hırçın bir tavırla mütemadiyen 
- okumadan - yapraklarını çevi • \ 
rip duruyordu. 

Reşad, Sunanın neden sıkıldı • 
ğını anlamıştı. Genç kız, Reşadla 
konuşmak istiyordu. 

Fakat nasıl? 
Annesi meydan vermiyrdu ona. 
Reşad başını Sunaya çevirdi: 
- İzmiri nasıl buldunuz? 
Suna birdenbire güldü: 
- Çok güzel. .. Çok şirin ve bü

yük bir şehir. 
- Evet çok güzel.. Çok biıyük .. 

Ve bilhassa çok şirin .. 
Re~ad son kelimevi söylerken, 

Viktor ve Hıristo isimleri'lrle 
iki kişı dükkan açarak vaktim1e 
beyanname vermedikleri için qı.,
tanahmed l inci sulh ceza mahl:tt · 
mesine verilmişlerdir. Mahkeıne 

hunları beşer lira para cezasına 
mahküm etmiştir. 

Sunanın gözünün içine bakıyordu. 
Bu bakış, genç kızın kalbine o.k 

gibi saplanan bir bakıştı. 
Suna, vücudünde bir ürperme 

duydu. 
Sunanın annesi ortada dolaş • 

mıya başlamıştı. Burası bir ev ol
saydı, belki de gençleri yalnız bı
rakıp çekilecekti. Fakat, otelde 
ancak bir oda işgal ediyorlardı. 

Bayan Melek bir aralık balko· 
na çıktı .. 

Yatak çarşaflarını, yastıkları 

güneşe bıraktı. 

Reşadla Suna biraz daha ser -
best konuşabiliyorlardı şimdi. 

- Burada ne yapmak fikrinde
siniz? 

- Dün de söylemiştim. Birkaç 
gün dinlendikten sonra şirketler
den birine girmeğe çalışacağım. 

- Herhalde İzmirde kalmayı 
tercih edeceksiniz sanırım .. 

(Devamı var) 

ORUÇ YEMEK 
Vaklll• iki mhs!üm&n su bqınıll 

rue yerlerken baskına ufnmı•ıat· 
amanda orue yemek fiddeUe nıel 
iclnden bir tanesi korkudan JP 
.Wamaia bqtam", dlierl ise 1114 
dınnamq:. Niha1e& ko-rkaiını bl 
huı:uruna çıkarmıt1ar. lladı ts&il 
etml ve ma-ıerel5tz orof yedifl -
otdofondan boynunun fllnıına-; 
kan..r vermhı. Herif bunu i.şltin<'t' 

kudan ora1a yıfıhverm1'. 

Sıra ikincisine ı-.tmlf, od• J 
- Adın ne! 
- Aı"op! 

- NeT 
- A&"oP ! 
- Buraya niye •eldin! 
- Ne bileyim efendJm. Yeme• 

ken yakaladllar ıetirdtler. _ J 
- ("ak dıprL Onlar seni mP"I 

sanmı~lar. J 
- Efendim, madem Oyle 9 

ben de mtisluman olayım ÖJ'le lf" 
- Kadı da ol: cevabını verıPit 
- Amma fD yerde yatan adal"" 

acıdım onu al ede~enlz olurud"
1 

Kadı düşunm114, bir tatta ıı<ti-' 
l'Utarak. nem bir ErmenJyl ıP I 
man edecek. Hem de bir 111Pst 1 
ölumden kurtaracak. Peki deDl~~ 
•Aı'ob• u mU Jüman etmı,. D1"' ~ 
tıklarl zaman. sahte cAroP• ar tJ 
na ulan bir daha boylr blrte1 oı 
mi~r1im: bf'rrket aklıma reld~ ,; 
oldum, kendimi kurtardım. l\ıfd!t 
oldum ~eni kurtardım drmtt .. · 

Galata Arabcaml Dlkl'" 
1 sayıh rvdr fİ 

i:aFAN aösıt 
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Muamele Vergisi 
Yeniden Bazı 

Müesseseler Maktu 
Satışa Tabi Tutulacak 
Maliye Vekaleti Bu Hususda Alakadarlara 

Mühim Bir Tamim Gönderdi 
llazı müesseseler in maktu 

vergiye tabi tutulması hakkında 

Maliye VeU!eti alakadarlara ye
ni bir tamim gondermi§tır. 

Muharrik kuvveti 5 bey&iri g•
~en sınai müesseselerden yıllık 
maktu muamele vergisine bağ • 
lanmalan muvafık görUlenler 
bir tebliğ ile bildirilmişti. 

llazı. yerlerde; mezldir umumi 
tebliğde sayılanlardan başka, ta
mirhanelerle otomobil yayı, ölçek 
roda ve çamapr suyu imal eden 
müesseselerin de maktu verf!lye 
bağlandıkları anlaşılmıştu. 

Bu müesseselerde şimdiyi' ka -

car beyanname usulüne göre ver
gilerıni ödemiş olanlar 1 Kanun.ı

sani 1939 tarihlnden it ibaren se
nei maliye nihayetine kadar olan 

6 aylık müddete aid vergilerinin 
evvelki talimat dairesinde resen 

tPkdir komisyonlarının takdfr e
deceği matrah üzerinden maktı.ı1-
yete bağlananların adedile ma~

} ı;h miktarlannın bildirilmesi ve 
bu umumi tebliğden evvel m~k • 

tuiyete bağlanmış olanların i'P • 
kası icap etmektedir. 

Hatay'la Alış 
Veriş 

Yeni iş Anonim Şirketi 
Faaliyete Geçti 

H JAnmı~, bunu takiben Hariciye 
müıM§arı Besim Tec~r bir nutuk 

Ucuzluk 

Y nzlık w kışlık halk hamam
ları açılı~· or . Geçenlerde 
Dahiliye Vekitldi11 in bir 

tamimi vardı. Bu tamimden de 
öğrendik ki, geçen yaz, htanbul 
plajlarının fiat lariCeleri iı i tesbit 
edilmemiştir. Bunda dn İstanbul 
Belediyesinin lakaydisi vardır. 

Yaza daha çok vakit var. Fakat 
şimdiden şunu söylemek istiyo • 
~uz. J\fuhakkak olan nokta ~udur. 
Istanbulda plaj fiatları çok paha
lıdır. Birçok şehirliler denize, sırf 
fiat pahalılığından dolayı gidemi
yorlar. Halbuk i, güzel İstanbulun 
her tarafı denizdir. Plaj insan sıh
hatinin en lüzumlu bir şartıdır. 
Biz denizler in orta;ında olduğu • 
mnz halde, neden bu tuzlu sudan 
bol bol istifade etmiyelim?. 

Önümüzdeki yaz, İstanbul plaj
larının, her sınıf halk tabakaslIDD 
h tifade edebileceği bir hale so • 
knlınasınm temin edilmesini isti
yoruz. Bu, o kadar zor birşey de· 
filclir. Plajların ucuz olması ~u
n- ~in de lazımdır: Çünkü. İs
tanbul plajları şehre uzaktır. 

Banyo almak istiyenler, bir sürü 
yol masrah da ödemek merburi
yelindedirler. 

Plij sahihlerinin de ucuzluktJ 
kirı olacaktır. Ueuz deniz ba>ıyc ... 
snna mü,teri bulmak daha kolay 
olacaktır. 

htanbul kadar, bir deniz ban
yosunun bu kadar pahalı olduğu, 
başka hiçbir liman şehri )·oktur. 

Avrupada, denizden çok uzak yer
lerde kurulan göl ve havuz plaj
Jım bile, istanbuldan çok daha 
ucuzdur. 

BtlBBAN CEVAD 

atayın hır ~ makınt>si oı~
cak olan vt sırf Hataylıla
nn koyduğu sermaye ile 

teıekkül etmek. üzere Hatay İş 
Anonim Şirketı namile bir kurum 
.kurulacağını yazmıştık. 

irat etmiştir . 

Hatay iktı~at mu•te~arı Celil !-===---=====~=-= 

Bu §irket resmen teşekkül e•. -
mi§ ve aybaşında Antakya Hail 
Partisi salonunda açıl~ mera•imi 
;ıcra olunmuştuı . 

llu meras.imd Millet Meclis i 
halan, hükiımet erkanı, Parti ve 
Halkevi üyeleri, büyük, küçük bır 
çok tacirler bulunmuştur. Tö · 
ren münasebetile Parti binası • 
nın her tarafı bayraklarla. süs • 
lenmiı; duvarlara jktisadi veci 
zeler! havi levhalar asılmıştır 

TörenP, İklısat müsteşarı Celal 
Akyürekın mühim bir nutki!e baş 

Akyürekin nutkundan anlaşıldı 

tına göre Hatay İf anonim §irke· 
ti anavatana olduğu kadar müca· 
vir komşularla iktısadi ve sam!
ml münasebetler tesisine çalışa

cak ve mustamll ile müstehlik a
rasındaki mesafeyi kısaltarak bir 
köprü -.azifesini görecektir. 

Zirai ve sanayii ziraiye işlerıle 
•lakadar olup memlekette serma
ye teşekküllerine yardım edecek-
1ır Ve nihayet Halayın iktisıııli 

kalkınmasını icap eden bütün ha
reketleri başarmaga çalışacaktır. 

Kurum; memleketimizle dE l:ü
yük mikyasta ış yapacaktır. 

Esnafın 
Dilekleri 
elerdir? 

Esnaf Cemiyetleri 
Umumi fctimalarını 

Yapıyorlar 

Şehrimiz esnaf cemiyetleri hey
eti umumiye içtimalarını akde\ • 
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1 Memurin Klübleri 1 Edirne 
odern Bilhassa Taşra için Şehir 

Bu Hususda T edkikler Mi rıar M. Egli'nin Planı 
y a p 1 ı 1 y o r li:~~~~li ~.'~f~n~!cy~:hn 

Bekar Ve Evli Memurlar Geceleri 
Ve Boş Zamanlarında Nasıl 
İstifadeli Vakit Gecirecekler • 

Anadolunun bazı kasabal• • 1 
rındaki taşralı memurların mesai 
zamanlan haricınde gidecek mü
ııasip bir yer bulamadlk.ları bu 
~ebeple bilhassa bekar memur la-

tın serbest saatlerini kahve ve • 

ya gazinolarda geçirmeğe mec • 
bur kaldıkları göriilmektedir. 

Bilhassa kış mevsimlerinde be· 

kar memurlar bu sebeple sıkırtı 
çektiklerinden memurları boş 
zamanlarında bir araya toplıva

cak memurin kluüpleri teşkil " • 

!unması düşünülmektedir. 

Muhtelif daire ve kısımlarda 

~alışan evli, bekar, yerli, taşra • 

lı memurlar bu klüplerin tabii a
zası olacak ve klüp merkezlerirı· 
de geceleri ve mesai saatleri ha

ricinde bir arada ve istiiadeli se· 
kilde vakit gı:çirmek imkilnlPn 
bulunmuş olacaktır 

Bu münasebetle evvela Karsta 

böyle bir memurin klübü kurul • 
ması için lazım gelen tetkik ve 

çalışmalara başlamıştır 

Pazarlıksız Satış 
Faydalı mıdır? 

Herşeyden Önce Etiket işi Halledilecek 
Kontrol İçin de Yeni Müeyyedeler Konulacak 

P azarlıksız satış kanunı.'lun 
tatbikatını sıkı bir suret -
te kontrol ederek bu husus

tv alman neticelerin muı.:aza -

man vekalete bildirlmesi '.!ü , İk

tisat Vekaletinden alakadarlara 
tamim olunmuştur. 

Vekalet, pazarlıksız satın ka
ı·ununun dairei şümui11n~ geniş

l•terek bunu İstanbul, Aııkara ve 
İzmirden ba~ka madde Vl eşya
lara da tatbik etmeğe ve diğer ta
raftan mezkiır kanunu peyderpey 

bütün memlekete teşınıl etmek 

l<ararındadır. Bunun içil\ de her 
§t:yden evve: halkımızın pazarlık
sız satıştan istifade et1'j(lllin nak
k;)e anlaşılması lazımdır. 

Yapılan tetkikler; etiketlerin 
iıüsnüniyetle tanzim ve fiyatla • 
rm hakkile tesbit oluıınu'r.ı tak • 

ı.lirde bu usulün ha><·r. lehine ve 

·•tiiaJ<•s.nl' oldu~u" u göstermiş -
tir. 

Yalnız; r•azı dükk•ncıların eti
.ı.etlere ~ üksek fiyı.t koyduk lan 

\'C bunlan sık sık dPgi~tirdıkleri 
-le görülmektedir. 

Bu ise bıttabi hal'q• aleyhine 
olmakta ve kanun•••• tatbikindPn 

l'eklenil~n farıi~Y1 l-altalamakta 
v~ ayni zaman.!a, 3yn. eşyalar ü

ztrinde muhtel:! dükkanların 

muhtelif fiyat t"lıJliıflerine sebe
liyet vermekt.:di~ 

Bu mün.;• ebP.' 1r İktısat v, kale
tı herşeydecn e·:, ı•ı et.ket koyma 
:ı;nin tanzlrr. 'lunması için yeni 
l Jr formül tan·' l< edecektir. 

Bu husust~ v~.·ıler. cezalar da 
• emsali ne ibr ~. olmak üzere • 
~'ıldetlen•1 ı -'l~·. 'ir 

Kontrol iii ~ • de daha sıkı ve 
t-~a slı mJ~yy0 "ı·ie : konacaktır. 

Edirnenin yeni imar planının silr· 
atle tatbikine başlanılması kn -
ı arlaştırılmıştır 

Bu plana göre ilk evvela y• pı
ıncak binalar arasında ziraat ban
kası. posta, telgraf ve inh isarlar 
ırlareleri bulunmaktadır . 

Bu yeni binaların inşasına ö • 
nümüzdeki aylarda başlanılarak

t.r. Ayrıca Edirnede moder'l ve 
muazzam bir do~umevi dr yatıl -
lacaktır. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
l<fileti bunun için Trakya Ur. .ı..'l'll 

Müfettişliğıne 20 bin lira t~lısi•at 
göndermiştir. 

Plandaki 
inşaata 
Hazırlık 
Bütün Şehir ve 

Kasabalarımızın Haritası l 
5 Yılda Yapı l mış Olacak 

Memleketimizin bütün ~ehir ve 
kcısabaların1n hari talarının SÜ" -
aile yapılması hususunda çalış • 
malara devam olunmaktadır, 

Şimdiye kadar yapılan faali • 
yetle tir çok şehir ve kasabala • 
rırnızın haritaları alınmıştır. 

Bu işin azami 5 sene içinde il-· 
uıal olunması ve bu müdet zar
fında bütün şehir ve kasabaları • 
mızm haritalarının tanzimine ça
lışılmaktadır. 

~~~~~--::=..-,---

lrlGZef ' 
Şehrin Bir işi Dah 

B el(.'di~ <.' , İ1ootanhuluu otohus 
nwsel..,,ini balledu,t•. bu • 
tün İstanbulhılar \';ıli Luıli 

KıTdar'a ebediy_ycn n1innl·ttar ka 
lacaktır. Bu bü~·ük da' <>nm ı t• 
kikler i yapılırken, hatırıma ,g 

Üsküdar tramvaJları geldi. Her . 
kes bilir ki, "Ü•küdar ~• Kadıkoy 
havalisinde işliyen lram\'8~·Jar 

ziyan etmektedir. 
Şirketin en bü~ iik hi"«dan 

BelediJedir. 
Hİ!>Sedar olup da her yıl bir kar 

hi••esi almak şöyle dursun. bili· 
kh, ~üz bin lira kadar bir para 
vererek şirketin aç ığım kapat ır. 

Mesele basit tir : Çlinkii 'oltu a· 
yısı azdır. 

Şimd i ne olacak?. Bu t<,i,aı ... 
hediyen Belediy<"nin ba~ında bi• 
~-iik olarak lı alaeak mı? 

Esasen ziyan edt>n bn ~irkf't 

yakın zamana kadar maalf"Oef tanı 
bir ticari zihniJetle idar. edilmr
miştir. 

Şirketin şimdilo.i mudimi duru' 
lüğü. enerji. i ile meshur olnıu• 

bir zattır. İ brahim Kemal bıı '8· 

zifeye b~ladığı gliıı şirketi reı. 

perişan bir halde denalmı~tı. 

Fakat biihin gayrNe rağm~n, 

§ll muhakkak ki, Üsküdar traın· 
vayları işi yürüt üJenıİ) t•tt·ktir. 

Çiinkü, burada lranna~ islN· 
meğe karar "t"rilttken. ~ok rerl 
bir dü~ünte ile \i t ' hf• ... ahı..tı. harr
ket edilmiştir. 

Şehrin bu gt>ni~ kı\mın rla ~ a• 
lacak ı,ey şu idi: Otobii• i~ietnwı. 

\"e bunu ~imdi ~apnıak lizım -
dır. Çünkii, 'ıllarca sonra, bil -
mecburi)e yapılaeakhr. Hiı. ol
mana daha tjOk get.:ikilıl\enıi .. , 
§İmdiye kadar edilen mil~ onfar. 
ca zararla m~elt" kapatıhnı'i' olur 
Zararın neresinden dönlllst' k.ir
dır. Bu tarafla işliy<'ct'k oıohiı' . 
ler kurulacak modf'rn bir id.ır•·,·r 

haglanır. Halk daha ucu' '" .İ ... 
ha rahat seyahat edt"r. 

REŞAD Ft;YZl 

Halka Kolay: ık 
Gösteril< ce k 

İstanbul Defterdarlıf!l muorP< ~ 
ve istihlak vcrgılc-rı şub<» indt v . 
ni bir teşkilat yapmıştır 

Bu suretle mükelldle1< n rg, 
!erini ödemC'leri i~in kola~ ık go~· 

terilrııiştir. Yeni tc·şkiliıtın ~tfl ı -
ğine Beykoz mıılmıiıliırti ta\lr o 
lunmu~tur. 

Pirinç 
Nicin 

Bir Topoğraf 
Kursu 

Açılacak 

meğe başlamışlardır. ı-==-===:::=::~==-ı==--====z:-===-===-====-
36 cemiyetin kongreleri; bu ay Almanya 

Haritaların alınması i.şile Da • 
biliye Vekaleti; belediyeler he • 
Eabına meşgul olduğundan Ve • 
l;:a!et; bu lı:erre yeniden Erme • 
nek, Eskişehir ve Bünyan kas2 • 
balarının da haritalarının alın • 
masına ait muameleler tekemmüi 
dtirilmiş ve iş münakasaya çı -
karılmıştır. Ayrıca yakında mütf'
addit yerler ~çin de alınan hari • 
talar sayesinde vilayet ve kas~ba
ların meskun yerlerinin bali.lıa?Jr 
vaziyetleri tesbit olunduğu gib' 
ayrıca civarlarındaki gayrimes • 
kiin arazinin bir kısmı da ölçiil 
müş olmaktadır. Bu sayede ileri
de şehir ve kasabaların civarla -
rındaki gayrimeskün araziye dC>ğ· 
ru genişlemeleri planlı ve ölçlı • 
iü bir şekilde kolayca yapılabile
cektir. 

_.._,,____ 

• 
Yükseliyor ? 
A lakadarla r Bu 

Tereffuu Gayritabii 
Buluyorlar ! 

Son günkrde şehrimizde bll\ 

cins pirinç fiyatlarının yükşel -
diği görülmektt>dir. 

Ezcümle evvelce 26-27 kuru,a 
ılınan bazı cins pirinçler 30 ku -
ıuşa çıkmış bulunmaktadır. 

Bu yükseklik daha ziyade bazı 
perakendeci dükldnlarında go • 

rüldüğünden tereffu gayritabii 
bulunmaktadır. - -

Kurs 5 Ay Devam 
Edecektir 

Memleketimizın muhtelif yer • 
lerinde yapılan maden arama fa 
aliytei için top51ğraflara ihtiyaç 
hasıl olmaktadır. 

Bu ihtıyaç kolayca tatmin edı
lemediğınden maden tetkik ve a
rama enstitüsü m~leketimil(le 

ilk deaf bir topoğrafya kursu ııç· 
mağı karnrlaştırmıştır. 

Kurs beş ay devam edecekti• 
l:!u miiddet nıhayetinde muvaf • 

ZORBALAR 
SAL TANA TI 

No. 35 

Alemdar, ~~r~ya girdiği zamım 

Lu tun Er.d•'rur; "ğ;;J arm1 k.lınç • 
t• n geçirmeli: .skmışt i . 

Sultan M;ıhmud körpe ve ııenç 

lıır delikanlı olmakla ber~ber ka
rından ve kolundan yaralı, mez~a · 

!.arlan çıkını< bır halde iken hi: 

şaşırmadan elinde pa'ası haremi 
hümayun kap sında hır eşkiva 
Hrgeıde ı gıb i bağıran Alem•bra 
ilk ve 'did emrın. ·öyle vermisti. 

- Paşa, be. l<abahatlj olanla 
rını sana bildırırım. 

Mahmudun bu sözlerinde bü -
yük hır kıyaset w hikmet vardı. 

Sultan Mahmud genç obnalda 

xuan: M. hamı KARAYEL 

beraber ışı kavramıştı. Alemd1r, 
Enderunu kesmekle ortada dev· 
lel i idare cd~cek r ical bırakmam•~ 
olacaktı. Sonra; ortada b ir raH

ft ve padışah dururkeh, Alemd~· 
rın reyı hodıle ve mczuniyetsiz 
cin üne gele i kesmesi nedemel<ti? 

Slutan Mahmud, İmparatorluk 
],ukukuna tecavüzü ılk emirlerile 
menetmek istemişti. 

Sultan Mahmud; Enderun •ira 
lm ı ve İmparatorluğun muhafı;ı: 
kıtaatı olan baltacıları, zülüflü • 
Jeri, bostancıları kurtamakla ~u 

tedbiri almış bulundu: 

- İmparatorluğu kuvvetsi1 b;-

ıçinde bitirilecektir. 

Bu münasebetle cemiyet idare Fuara 
heyrii Azaları muhtelif semtleri 

gezerek Azalannın istek ve dil•k· Geliyor 
lerini tesbit etmişlerdir. 

Bu dilekler; kolay ve çahuk 
kredi temini, esnaf hastahanesi
nin tevsii, bekar esnafa yıırt kil· 
§<ıdl gibi mühim esaslar üzerinde 
foplanmaktadır. 

Ayrıca muhtelif esnaf ta ket'.d! 
cemiyetlerine ait bazı dileklerı:ıe 

lıulunmuşlardır. 

iak olanlar; enstitünün göndere
ceği yerde 2 sene çalışmak rrt'C· 

· buriyetinde olacaklardır. 

Kursa kabul olunacaklarıian 

hin liralık kefalet te alınacakt.r 

ıakarak büsbütün Alemdar z" - ' 
basının eline kaydıhayat şart il• 
nüşmemek" 

Sultan Mahmud istikbali dil -
~ünmti~tü. Muhakkak bir gün z~· 
l'p Alemdarı kuvvetlcri!e bera 
her ortadan kaldırmak lazırndl . 

Hatta; Sultifl Mahmud da~a 

ileri gıderek Yeniçeriler aleyhin
ce olduğu halde bilmecburiye Ye· 
niçerıleri de el altından tutm~ga 
mecbur oldu. Nızamı cedidi A -
lt-mdarın askerlerine benzete•ek 
Sekbanı cedid namile teşkı. Pt · 
melde beraber Yeniçeri ocaiiını 

da tuttu. 
Maksadı, Yeniçeri ocağile. A 

lemdarı devirmekti. 
Biliıhare; Yeniçeri ocağını dn 

yok ederek devleti kültürel ve 
teknik e. asala ve prensipler,. da
j anır bir şekilde yeniden kur -
maktı . 

Sultan Mahmudun görüşleri re· 
r.işti. Amcası üçuncü Sultan S4'-

General Konsolosu 
Hükumetinin Kara rın ı 

Resmen Bildirdi 
Alman hüküıneti; İzmir Fuan

na resmen iştirake karar ver:l'ğ'

~ şimdiden Alman General Kon
~olosluğuna bildirmiştir. 

Almanya için sergi sarayı bi • 

Dasında 400 metre murabbalık bi• 
;:er ayrılacaktır. 

.,m kadar maliımatlı ve ince ruh
lu bir adamdı. 

Fakat; amcası Selim nekaıiar 
Halim ve Selim ise, Mahmııcl 0 

cler~ce cebbar, temkinli, cür'etk'r 
ve cesur idi. 

:ainaenaleyh; Alemdarı pe9ine 
!&kıp Hırkai Saadet odasına du~ 
etmek üzere giren Sultan Mahll'uc 

ikı rek'at namaz kıldıktan sonra, 
Allahına şu yolda dua etmişti: 

- Allahım; sen bana sağlık ve 
•man ver.. Şu devlet ve mılleti 
20rbaların, hainlerin, munafık • 
.arın , müstevlilerin elinden ha • 
ıas edeyim. İlah .. 

Sultan Mahmud, &zmelmişti. 
V• zaruri olarak bilmecburiye A

,emdarı Sadrazam ve vezir yap•1. 
Zaten bütün kuvvet ve kudretler 
lstanbulu ve sarayı işgal eden 
Alemdarın şahsında toplanmıştı. 

Eğer . Alemdar imamı evvel Ah
med Efendinin dediği gibi, hlın· 

Ebedi Şef 
Anıdı 

1 
Ebedi Şefimız Atatürk için ya

pılacak olan anıd - kabir hakkın
daki mütehassıs raporlarını tet-

kik etmek üzere Parti grupu ida
re heyetince seçilmiş olan 15 meb
usu muzdan mürekkeb komisyon 
dün Ankarada ilk toplantısıııı 
yapmıştır. 

Bu tetkiklerde anıd • kabir için 
Çankaya, Ankara kalesi, etnog • 
rafya müzesinin bulunduğu ml"V
ki ve gençlik parkı sahasının ayrı 
ayrı raporlarla tavsiye olunduğu 
anlaşılmıştır. • 

Komisyon henüz raporların tet
kikini bitirmemıştir. Bu ıetkik 

n•ct buyurmayıp M•hmudu t>thtaj 
çıkarmayıp doğrudan doğruyu 

kendisini İmparator ilan etmiş ol· 
~aydı. Kimsesini çıkarabilırdi? 
Hiç!.. 

Çünkü Alemdar koca İmparn • 
torluktan k>ıvvetli idi. Toplu ola
l'ak yirmi bin kişilik kuvvet varılı. 

Bu böyle olmakla beraber de\·· 
!etin ortada toplu ve müttehid o
larak bin kişisi bile yoktu. 

Alemdar, yine namuslu bir zor
ba imiş ki; Türk milletinin tabi 
olduğu tac ve tahtı yıkarak kendı
s!ni ba~buğ ilan etmedi. 

Sultan Mahmud, Alemdar Mus· 
tnfa Paşayı şu fermanile Sadraz•m 
y~prnıştı : 

- Allaha ve Peygambere dua
dan sonra; amma bead sen ki 

veziriazam ve vekili mutla~ıtl'. 
Mı:.stafa Paşasın. 11/hlum ola ki 

ilah ... Evvell tPnbilıi hümnunum 

l>udur ki: • VediAi eenabı mü•tın 

Ziraat Kon~in Kararla n 
Ziraat kon,gT·e,mdc vedlm h 

rarları tatbik için bir kqm s o 
kurulmuştur. Komisyon l!J:JI t 

nesinde İktısad e Tasarruf Ct · 
miyeti tarafır.dan tPrtıb r ' un" 
ziraat kongrr,inin kararla• • 
!eklerini bu ,eferkı kongro 
mennilerıle bırl~tırecek '' ı 
rana kadar ıcab rdrn kanu n , 

Beden Terbiyesi .l\lüşavirleri haları nı hazırlıy;ıcaktır 

Beden terbiyeı;i merkez Jsti~are ı-:1:::===========: heyeti azalıklarına Cevdet Kerim Bı'rı'm ı'zı' n o~ rd ı' 
İncedayı, Amiral Fahri. Burhan -

Felek, yarbay Mazhar ve General Hepı'm ı' zı' n Derd ı' 
Mazlılm intihap olunmuşlardı r. 

ikmal edildikten sonra mesele 
Parti grupunda tekrar müzakere 
olunacak ve kat'i karar verılecek
tir. 

elan cümle ümmeti Muhamn:~ • 
Oin ve sair riaya va beraycnın ve 

devlet aliyenın kamılen umur ve 
hususiyetlerini şerişeriften ıst i'la 
ve ihkakı hak edip şeriati garroyı 1 
ıcrada şol kadar dikkat ve ihtimam ı 
~desin ki devleti aliyenlıı ve re 

mi ibadıillahın Üzerlerine ~er ia -
tin nuraıııyetini zahir ve bahir 
tdip ammei muvahhidin müllf~· 
rihülbal olalar ve ulemayı ızam 
ve ricali dev !etim ve ocaklı1 ku ı_ 
1arırn ile ittifak ve ittihad üz"re 
umuru devleti rüyet edip ecd1d• 

izamımın kanununu icra ve ehli 
münasıbın hizmet muayyenclerı 

ılfıh. .• Her şey• değer paha 
ı·Lht eiliıh ... Herşcyi değer pah\• 

s:Je füruht ettirip ziyadeye rul-,. 
Eat verilmeye ve fıkara ve 2u?f,. 
ya merhamet ıle teftiş ve tefahh~9 

eyleyıp ahvallerındcn habcrd r 
ol il~h ... 

(De,..., nr) 

Niçin Bilet 
Verilmiyor 

Btr ok.uyu('umu:ı. ,}au3ot; 

•- B ir ha.yli .ı.aaandır. bati 

İOf'ınalard• tok miıf' ıf bir h.ıl 

ilf' kan-ıla~makta.YllD . IJlç şiıphf' .. 

siı. vaz.lyt"b l'orup de benim ıibi 
lçlu için ı.t-(' ...... uı ~dt:nJrr kim bilir 

nr kadar ('olıı.iur : bu ,·u:iyrt tıu dur: 

Sin.,.nıa.ya clrf'rk<·n, malüm ot .. 
dui'u U;ı;err. '*den vrrdlilmlz. 
para m ukabilind f' bir b Uf't 't'rll

me:-;l lazıaıdır. euna..o . bl:. bih·tı 

dimiu almak df"~k hukf·mct iu 
hakkl olan resmin lllh. ilini U-mftı 
etmek df'mf'k ti.r. 1.·L-, ında s1~ -
rt>ttl(Jm ıtbi bazı tnemalarrta, bir ı 
C'Ok ~yfr<"llf'ı 7a bllf't Vf'rilmi .. 
yor yahud, bile"& kapıdan a.hnıJl 

diler blr muttrriye "YeriliJ1or. Bu
ıuı yapmak lttf'ffYdf'n f'VYt-1 biı· 

yük bir .. yıpllr. ÇUnku inf'ma .. 
lar ve ti)' ;,ıtrolann bilet rf'&imlfl· 
rlndf' hüh.ômt'tin ya-ptJfı ten:ıllat 

sintmac:ılar Vf' Uya.&rOt'ular i in 
böyu.k btr nimettir. Bu muhim 
tenrlbıtan M>nra bı.-ı 1.urlo hart-li.t"I 
td('O bir iki IDU eK" dahi olsa 
yapılacak ıkı kontroU:ırl:ı der ~ 

hal iddf'Ui f'f"zalara (·arptırılma
hdır.» 

'Bu mt''-t'lf' ha.klunda hi(b#r fik
ri.mis olmamakla b(orabtr ı~ab e
den U.dbirin ahnm· -ı i~in bn aa
tırları naura dlkkalfl arzetme ·I 
tavdah bulduk. 
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1 20 Yılda Değişen Bir Vaziyet 1 

Dünkü Mağlub Almanya 
Bugünün En 

Kuvvetli Devleti O uyor 
Almanlar Denizüstü Ve Denizaltı 

Kuvvetlerini Hızla Arttırıyorlar 

1 giltere Bu Vaziyet Karşısında 
Ne Yapacak? 

A 
!manya deniz kuvvetlerini 
arttırmaktadır. Berlin hü -
kiımetı bunu İngiltereye 

re,mı olarak bildırdi· Almanlar 
yenıdcn 2 krL vazör yapacaklar ve 
bu• !arın her biri 10,000 ton ola
caktır. İngiliı donanmasına nis -
betle bunun ne ehemmiyeti var, 
diyeceksiniz?. Fakat Almanya hü
kumeti İngiltereye resmen şunu 
da bild:rdi ki bundan sonra Al -
ınanvanın maksadı tahtelbahirleri 
art•ır'Tlak ve bugün İngilterenin 
mal k olduğu kadar denizaltı ge
ın<Sıne sahib olmak emelindedir. 
Yenı karara göre Almanya şimdı 
cl•,de bulunan denizaltı gemile
rini iki misline çıkarmış olacak
tır~ 

~limanların umumi harbden son~a r~eydana getirdikleri meşhur ce1' 
kruva z~·rleri 

Fakat İngiltere ile Almanya a
rasında 935 haziranında aktedil -
mıs bir anla mıya göre Alman -
yanır yaptıracağı harb gemileri
c.n ton miktarı İngilterenin yap-

tıracaklarının % 35 derecesini 
geçmiyecektir. Bu anlaşmadan 

sonra 937 temmuzunda bir anlaş
ma daha oldu. % 35 JW;beti mu
hafaza edildi. Almanya bu nis -

Cüzamlılar bu Mı ··ıh . l u ışı 
\ 

Dertten 
Kurtulabilecekler mi? 

Pis Kokulu Bir Yağ, Çok İyi Geliyor ve Bu Yağ 
Romatizmaya da Fayda Ediyor 

ahibe Mari Terez Suzanın 
söyled.ğine bakılırsa buna 
imkan vardır. 

Bu rahibe Parise gelmi§, ve cü
zam ıl!etinin tedavisi için keş -
! ettiği müessır liir ilacı yaptır -
makla meşgul imiş. 

Rahibe, Pöti Pariziyen gazetesi 
muhabirlerinden birine: 

•- Fici adalarında Mıılı:agaıde 
bulunan cüzamlıları tedaviye git

tiğimiz zaman bunlardan bir ço
ğu ııda küçük bir şişe bulunduğu 
dikkat nazarımızı çekti. Bu şişe

lerin içinde pis kokulu bir yağ 
vardı. Bunu yaralarının üstüne 
sürüyorlardı. Iztırabları bir de -
receye kadar azalıyordu. 

Makogaideki cüzamlılar yurdu
nun müdürü rahib Nikolo 1928 de 
cüıamdan öldü. 

Bu yağın, yaraların acısını tes
kin ettiğini anlamış, ve bizzat i
mal<• başlamıştı. Bilahare, bunun 

- Eviniz kalabalık mı?. 

...;üzzum ıU!cmı Dur.an rahıbe 

Mari Terez Suzan 

hastalık üzerindeki tesirini ya -
kından tetkik ettik. 
Cüzamlılardan birisi bir gün b~

na dedi ki: 
(Devamı 7 inci sahifede) 

bet dahilinde çeşid çeşid yeni ge

miler yaptırmaktadır· Fakat bu 
% 35 nisbeti deniz üstündeki harb 

sefineleri içindir. Tahtelt;ıhirler 

için olan maddeye göre İngiliz A
miralleri Almanyanın denizaltı 

gemilerinin İngilterenin tahtelba
hirlerine göre % 45 nisbetinde ya

pılmasını kabul etmişlerdi. İngiliz 
\miralleri daha ileri giderek Al

man tahtelbahirlerinin İngilit de
nizaltı gemileri derecesinde art-

masını bile kabul edeceklerini bil
dirmişlerdL Yani İngiltere tah -

telbahir bahsinde Almanyanın 

kendisine müsavi olmasını daha 

evvel kabul etmiştir. Almanya 
kendi müdafaası için buna lüzum 

görürse tahtelbahirlerini İngilte
renin malik olduğu kadar çıkara
bilecektir. 

İngiliz Hariciye Nezareti bunu 
öğrenir öğrenmez hemen İngiliz 
Amirallerine keyfiyeti ha11er ver

miştir. Bunun üzerine Bahriye 
Nezareti Berline üç Amiral gön
dermiş, Almanlarla müzakereye 
girişilmiştir. Bu müzakereler sıra

sında Almanya hükumeti neden 
dolayı tahtelbahirlerin miktarını 
İngiltereninki derecesine çıkar -
mak lazım geldiğini, bu hususta 

görülen mecburiyetleri anlatmış
tır. Bununla beraber bu müzake
relerden sonra Almanyanın deniz 
proğraınında biraz tadilat yapıl

ması kabul edilmiştir. Fakat bu 
tadilat nedir ve hangi noktalarda 
anlaşılmış olduğuna dair İngiliz 

Amiralleri son derece ketum dav
ranıyorlarmuş. 

(Devamı 1 inci sahifedı·) 

1 Meraklı Şeyleri 
YAZI USULLERİ 

ski Yunanlılar, safda.n başlı • 

yarak sola. dotru bir sabr ya· 

zarlar, aonra soldan safa dof

ru yazılarına devam ederlerdi. Yani 
bir sata.r satdan, bir satır da soldan 
7azarlardı. Sonraları bu ideU ter .. 
kettiler. Sol• taraftan yaT.JDJJ& başla

dılar. 

Çinliler ve Japonlar J'llk&rıdan baş· 
tarlar aşaiıya doiru 7azarlar. Faka,, 
Çinliler soldan sala. JaPon1ar da sal
dan sola dotru ya urlar, 

Eski Meksikalılar, aşağıdan yuka -
rıya dofro yaurlard.J. 

İbraniler, Geldaniler, Samarltenler, 
Suriyeliler, Arablar ve Tatarlar saf .. 
dan sola dofro J'&zarlar. 

Latinler, Ermeniler, Habeşlller ve 
bütün Avnıpa milletleri de soldan sa
h dotrıı. •. 

BEYNELMİLEL ADAM 

Bu a:rın sonlarına dofru İsveçte. 
Svedenburr'un dotumunun yddönü

mü kutlulanacak. 

nu büyük alim 1668 de Slokhoimde 
doimu. 1772 de vefal etmiştir. İlmi, 
fa-ıh o katlar büyük idi ki vatandaşlan 
kendisine (Beynelmilel adam) unva
nını vrnni,lerdl 

Svedenbur.-. ruhiJ'ai illmi, filozof, 
riyazi, tabakat ve madenlyat, neba .. 
bt, hikmet, klm7a illmi, ta7yare mü
hendisi, muslklşlnas, edib, şair, kanun
şinas, iktısadcı, he7etşlnas, mücellld, 
llh ... idi. 

Bir denizaltı gemiai pJinı çlzmlş, 

makineli bir piyano, bir top, bir elek .. 
t:-lk fırını, afır yükleri taşımaia mah
,ı.,us bir araba, kitabları kolayca cild
Jh·ebHmek için bir usul lcad ctmlşU. 

İl'EKTEN KUNDURA PENÇESİ 

japon ipek fabrikaları, ipekten kun

dura pPnçeleri imaline ba•lamı.ştır. Bu 
nevi ;truıçelcr köseleden daha ziyade 
dayandıiı için oek çok raibel cör
ıut'ktc ımlş. Senra bunlann bir fayda
sı it<ıha. varmış: Yürürken ses çıkar .. 
mam.'lll\"ı .•• 

Kö•rle Rusların, Lisllk de Amerlka
lılstt".ı elinde bulundufu ve ithali pek 
giı.ç olrlufu için Janponyada pek meb
zul olan ipekten istifade düşünülmüş
tür. 

5 RUPYEYE ALINAN 

BİR MUŞAJ\IBA 

Blrmantde, Ranı-on •ehrinde (Clnln
mabedi) bekçisi Şeranı- Gir ııok kurnaz, 
dessas bir adamdır. 

Etli sene evvel bu vazifeye tayin o
lundufu uman 5 nıp7e vermiş, açılı: 

nnkll bir muşamba almış. O vakii -
tenberl ınabedl ziyarete l"ttlen 7ülr. -
sek ve maruf zevata muşamb&nm il· 
zerine imzalannı attırmış. 

Bugiin, Şeranr Gir'ln muşambası çok 
kıymetlidir. Çünkü üzerinde binlerce 
imza vardll'. 

Amerikalı bir amalöt", btt mllTOD 
rupye mukabilinde ma.şamba71 satın 

almak tekl ifinde bulunmwı, fakal bek
çi reddetmiş .•. 

Şerang- Gir bu muşamba sayesinde 
çok para kaıanlJ'ormuş. Görmek tst1-
7enJerden adam başına 5 r U»J'e ab .. 
rornıuş ... 

YEDİNCİ EDVAR'IN 

SİGARAİ.ARI 

İnciltere Kralı YedJncl Edvar, J"ap ... 
rak stgara~n t iryakisi ld l Sicaratan da 
çok uzun ve rok kalındı. ZZ santlmet
r o boyu ve 5 santimetro k u tru vardı. 

Bu straraJar, hususi olarak (Hava
na) da yapll. ır, LondraJ"a gönderlllrd.L 
Beheri 5 altın fran.ıa mal olur ve bun
lan imal eden am ele, daha dolrasu 
sanatkir. sigara başına 1 fra nk ücret 
alırdL 

Sabık Alman İmparatoru Kl7om da 
(Havana) siC"arası içerdi. Fakat, im
paratorun kullandıfı stı"aralar 1 fran
ga mal olurdu. 

HÖK 
YAZ GECESi 

S 
ıcak bir yaz günüydü. Be
tül Kanlıcadan İstanb•ıla 
iniyordu. Vapurun arka ta-

rafında, güvertenin en çok rüz · 
gar tutan bir köşesine oturmuş
tu. Düşünceli idi; dalgındı. Çar
şaf gibi denizi, açık mavi gökyii
zünü, sularda siiziilen martilen 
~~yrediyordu. 

'~Y-az~an-'~-K-E_ş_AD~_F_E_Y_z_•__.\ 
yı, karanlıkta ağır ağır hareket 
ediyordu. 

Bu meçhul delikanlı, belki, yr· 
rım saat keman çalmış, sonra, se
sı kesilmişti. Betül, bu meçhul ı 
komşu delikanlısını merak etmişti. 

1'~rtesi gün, erkenden uyanan Rf'

tül, hemen balkona koştu. M~ -

Genç kız, işte o 
sevdiğini anladı .. 

* 

gece İsmai't 

Akşam Kanlıcaya erken dönen 
Betül, doğru odasına koştu. Bal
ı. ona çıktı. Gözleri, İsmaili arı -
yordu. 
İsmailin odasının balkon I· ap"ı 

ve penceresi kapalı idL Genç kıa 
mearkla bekledi.. Üzülüyordı. 
İsmail nerede idi?. 

Balkondaki hasır koltuğa oturd•ı. 
Komşu köşkün balkonlu odasın· 
c;an gözlerini ayırmıyordu. 

Birden, ayaklarına bir ııeyın ta
J:ıldığını farketti. Eğildi, baktL 
Balkonun çinko kaplı zemininde. 
parmaklığın kenarına doğru kay
mış küçük bir taş gördü. Taşa bir 
ıple küçük bir kiiğıd bağlı idi. 

Bir anda intikal etti. Bu, İsm&.
ilin balkona attığı bir mektub o
labilirdi. Betül heyecanla kiıçük, 
hükülmüş kağıdı yerden aldı. Me
ı&kla açtı. Nefes nefese okudu. t,. 
mail şu satırları yazıyordu: 

<Bu ilk mektubum .. Sizi set•i -
yorum .. Bilmem siz de beni sevi
yor musuııu~?. Fakat, yüreğim 

sızlıyor, acıyor, kanıyor .. Ağlıyo
,.,,,rı .. Belki de bu, son mektubum .. 
Bugün, Adaya sanatoryoma gi
diyonım .. Elveda .. Orada nekadar 
ı.:alacağımı bilmiyorum .. Kema • 
nımı da beraber götürüyorum .. 
Orada da, sizin için keman çala
cağım Bilmem, kalbiniz bu se
si duyacak mı, beni hatırlıyacak 
mı?., 

r:ıkla komşu köşkün balkonun· ı-----V-E_f_A_T ___ _ 
baktı. 

Fakat, içinde başka dekorlar \E' 

manzaralar vardı. Kalbinin bir 
köşesinde, deniz yerine Kanlıça 

daki köşkün balkonu, açık, mavı 
gök yerine yıldızlı, karanlık ge
ceyi, beyaz martılar yerine de a
i:açların dalları arasında yanıp 

sönen ateş böceklerini se~redi · 
yordu: 

İşte İsmaili ilk defa orada ~ör- Muharrir ve musahhih Seyfet-

l 
dü. İsmail balkonda, uzun sarı saç- tin Orhan Çağdaşın eşi Müberra 
larını tarıyordu. Betül o kadar Cağdaş, dün sabaha karşı, daha 

71irmi yaşında pek genç olarak 
calgın ve heyecanlı idi ki, kom-

hayata gözlerini kapamıştır 

Sanki deniz, geniş bir hat1"a 
defteri gibi, bir gece evvel, Kan
hcadaki köşkün balkonunda otıı
ıan Betül'ün hatıralarını anlatı

yordu. 
Genç kız karar verdi. Köprüye 

çıkar çıkmaz, hemen bir otobüse 
atlıyacak, doğru kitabçıya gide
cek, yeni romanlar aldıktan smıra 
derhal Kanlıcaya dönecekti. 

Betül iki gündür, kendisini +a-
mamen değişmiş hissediyordu. 
N eş'esi kaybolmuştu. Acaba İsnıa
ili seviyor muydu?. Dün gece ya
tağına girerken İsmaili düşü'! -
müştü. Gece rüyasında İsm~:ıi 
görmüştü. Sabahleyin uyanırıca, 

ilk hatıra gelen şey İsmail olmuş
tu. 

İsmail, Betülün oturduğu l<öş
kün bitişiğindeki evde oturuyol-
du. Henüz üniversitede talebe idi. 
İsmail güzel keman çalıyordu 

Bir akşamdı, Betüller Kanlı~aya 

yeni taşınmışlardı. Genç kız, bal
konda oturmuş, mehtabı, yıldız -
jarı, seyrediyordu. Komşu koş -
Yiln yan penceresinden hazin l:ıir 

keman sesi karanlık bir odanır., 

açık balkon kapısından dışarı ak· 
.iediyordu. Balkon kapısının önüı:
de beyaz pantalonlu, beyaz giim
jekli, uzun boylu bir gencin göl -
gesi vardı. Kemanın parlıyan ya-

binezonla balkona fırladığını re- Biri üç, biri 00 yaşında iki ço-
oen sonra farketti. Birden çok u- eukla kalan arkadaşımıza ve ço-
tnnmıştı. Ellerile göğsünü, omuz- cuklarına uzun ömür ve başsağh· 
l&rını, yüzünü, bütün çıplak yer- ~ diler, merhume için Allahtaıı 
Jerini, rasgele, şaşkın ve ürkek hı.-· rahmet niyaz ederiz. 
reketle r le kapa tmağa çalışa r~ k -;::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;::;;;:;;;:;;;::;-

ıçer i kaçtı. ı R adyo ı 
o zaman İsmail, gülüyordu.. Porgramı 

Kimbilir, cnç kızı bu halde daha 
rıekadaı 

nıyordu. 

vretmek hırsile kıvra-

O günden sonra, Betül İsmaill 

günlerce göremedL Daha doğrusu 
ııöremedi değil, kendisi görô!'J. 

medi. Genç çocuğa, balkon pPr • 
desinin kenarından saatlerce ba

kardı. İsmail de, artık, günün u

zı·n saatlerini, gözleri Betülün ya
tak odasının penceresinde, balkr.rı
da geçiriyordu. 

* Bir gece evvel, İsmail, Betülü, 

balkonda görebilmişti Genç kız 
gafil avlanmıştı. İçeri kaçmak is

tedi sonra vaz geçti. Ayıbdır, di
le düşündü. Betül'ün balkonrla 

kalması İsmaile cesaret vermişt:. 

Delikanlı kemanını aldı. Genç 1u· 
ıa harikulade güzel bir serPnad 

çaldı.. Betül, dirseklerini, balko

r.un kenarına dayamış, sanki, h:~ 
refps almadan dinliyordu ... 

Ankara Radyosu 
BU GÖN 

18,38 lllllrik (etlencell pliklar). 
19,15 Saat, a,Jam haberleri_ meteoro• 

loji, ılraal borwıı (flaO. 
19,%5 Türk müzlfl: Sa• e1erlod ye 

p.rkıJar ve tiirkülu. 
1- Petrer. 
:ı- Sas semaisi, tarl<llar. 

Mahmud Kanntlaş. 
3- Saıı semaisi. 
4- Udi Ahmed - Yeler eetmanınla 

saydeyledlıı. 

5- Şahane enler (liirkii). 
6- Karanfil oylum OTIWB (liinü). 

Olaa;raJ1lar: Malımd Kanıı4&f, Sally• 
Tokay. 

Türlı: müzlfl calanlal': Refik Fer • 
san, Fah ire Fersan, Kemal Nlyul Sey• 
h un, E. Kadri. 

2t Konuşma (lıaflalık spor ... ııı. 
20,15 Türk müzill: İncesu faslı 
Karcılar. OkuJ'an: Tahsin Karak 

Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref Kadr 
Baliaıı Gür, Hamdi Toka7, Basri tlflet 

21 Saat, esham, tahvilit, kambi70 
nakul borsası (!lal). 

21,15 Konwıma. 
Zl,30 (Rlyasell Cwn. flarmonlk or 

kestn&SL Şef: Praelorhı& 

deneyeceksiniz. Ondan sonra yine geleceksiniz. 

22,30 Müzik (küçük orkestra), 
23,30 Müzik (hafif plik.lar). 

- Hayır. Bir teyzem, bir ben! 
Doktor bu karşılığı şaşırır gibi dinledi ve şaş

kın' ğını da gösterdi: 
- Anneniz, babanız yok mu?. 

Hayır. Annemi hiç bilmiyorum. Babam da 
bıldn öldü. ·Devlet Şurası• azasından idi. Beni 
te) zem büyüttü. Biraz paramız var. 

y s A 
Dedi, yazı masasına oturdu. Reçetesini yazmağa 

koyuldu. 
Genç kız da oturdu, bakım odasının bir kıyı • 

sından doktorun yazışını tatlı, cana değen bakıt
larla güdüyordu!. 

23,45 • 24 Son ajans haberleri ve ,. 
l:'ınkl proğram. 

YARIN 
13,30 Müzik (müzik hol parııaları 

14 Saat, ajans haberleri ve meteor 
Ankara. 

14.10 Türk mıizlfl (Pi), 

Bu karşılık doktorun şaşmasını gidertmemiş 

olacak ki, bir kere daha kendi kendisine söyledi. 
- Demek anneniz de, babanız da yok! 
- Evet doktor, yok. 
Genç kız bu son sözü söylerken birdenbire de

ğişmiş, gözleri sulanmış, yanaklarındaki pembelik 
solmuştu. Ağlar gibi bir sesle: 

- Amma, doktor, teyzem beni çok iyi büyüttü! 
DedL Doktor bir ipucu arar gibi: 
- Annenizi, babanızı çok düşünür müsünüz?. 
Diye sordu: 
- Arada sırada .. 
- Onları düşündüğünüzde baş 

ğcı'ıyor mu?. 
- B~lki biraz artar. 
Doktor kendi kendine: 

ağrılarınız ço-

'\.caba kızca~ızın derdi içli bir üzüntüden mi 
e,,or?. 

No. 35 

Diye düşünüyordu. 
Doktor böyle düşünürken kız da birden kar-

şıdaki bir fotoğrafı göstererek sordu: 
- Doktor oğlunuz mu?. 
- Hayır oğlum değil. .. Yeğenim!. 
Dedi, sözüne ekledi: 
- Evlenmedim ki, oğlum olsun. 

Genç kız şaşırmış gibi görünerek doktora bak
tı, baktı: 

-A ... Yazık. 
Dedi. Doktor: 

- Evlenmeyişim size şaşkınlık verdi galiba. 
Herşey bıçimine gelince olur. Demek ki, şimdiye
cek bir uyarını bulamamışım! 

Diye genç kızın kara, kapkara, iri, katmerli, 
gölgeli gözlerinin içine baktı. Taze kızın başı önün
deydi ve bütün güzelli;; . alımlılığı yüzünde bir anıt 

~oi dirilip canıanıyoruu:. 

Yazan: ET.EM İZZET BENlCI: ---·· --· 
Doktor yine hastanın derdine daldı: 
- Hiçbir sevda filan geçirdiniz mi? 
Taze kız gücengin bir bakışİiı. başını kaldırdı. 

Yüzündeki kııartı birden çoğaldı, doktorun kafasın
da rnnki böyle birşey durgulanacakınış gibi ona ön 
vermiyen bir çabuklukla: 

- Hayır hayır. Ne bir sevgi, ne bir sevda! 
Dedı. Sözüne ekledi: 

- Ben böyle şeyler bilmem. 
Doktorun dudaklarında bir gülüş kıvrıldı: 

- Doktor hcrşeyi sorar, hash da hepsine karşı-
1:'< '~rir. Öyle olmaz ise hiçbir hastalığın kökünü 
araştırıp bulamayız... • 

Genç kız doktorun bu sözlerini tezcanlılıkla 
!·. rşıladı: 

- Ben de böyle yaptım doktor .• 
Doktor bir saniye düşündü: 
- Size yeni bir ilaç vereceğim. Onu bir hafta 

BİR ÇiFT SÖZ 

Ferit, dalgın, hızlı adımlarla Galatasaraya doğ-
ru gidiyordu. 

Birdenbire kolunun tutulduğunu duydu. Baktı: 
- O sen misin Refet. 
- A canım .. , Artık gözünün.önünü de görmü-

yorsun. Benim ya!?. 

Refet bu sözleri alayla, gülerek söyledL Ve 
sözüne ekll!di: 

- Ne yapıyorsun kardeşim? O gecedenberi se-
ni görmedim. Hiç aramadın da ... 

Ferit bu sorguya kesik bir kaı·şılık verdi: 
- Bilmem ki, belki işlerim ... 
Ayak üstü konuşmaları sürdü: 
- Yeni bir işe mi girdin?. 
- Yoo ... Eskisi gibi!. 
- Anladım. Anladım!. Küçük bayarun işleri. 

E .. kışi sevdalanınca ortalığı böyle duman görür! 
(Devamı var) 

15 - 15,30 Müzik (openller - Pi ). 

1357 Hicrf 1 1354 Rumi 
Zilkade BirincikAnur. 

15 24 --1939 Ay 1, Gün 6, Kasım 60 
6 l:k.incikinun CUMA -

Vakıtler Vasati Ezani 

•"-· d a, SL d. -
Güne, 7 26 2 32 

Öğle 12 19 7 "25 

İkindi 14 42 9 47 

Akşam 16 55 12 00 

Yatsı 18 31 1 38 

İınsak s 40 11 45 
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1 Yılbaşı ikramiyesinden Sonra Bir Düşünce.::.! 1 ş A K~ 1 ven li'il Ü. 183 Ü ır v o o dl o~ : 
Piyango ve Deliler 

1

-8:ü:-:~:.:., ........ SiNEMA, GÜZEL BiR FACiA 

. """" 

Delileri Akıllandırmak İçin Büyük ~~~~n:m~:: ~~~pha~~:,adı!:~ AR T Is T I K Az ANDI 
Garson - Ooh, bay ... Siz onun 

1 k r a m i y e ç 1 k a r m a l ı :tı;:~:~ı~::~~ görüldüğü zaman 

ŞEKERLEMECİ DÜKKANINDA: 

Akıllıları Zır Deli Yapmamak Küçük Feth: - Öksuruk şekeri 
istiyorum. 

için de Amor t i .•. Dükkancı - Senin için mi, ,vav
ıum? ... 

Küçük Fethi - Evet, şeker he
nim ıçın, fakat öksürük büyük an
rıem!. .. 

en, küçük -
tenberi her 
nedense ti -

marhaneden ve 
deliden hoşlan -
manı. 

Güı·üyorsumu 

ya, odıden ve ti
marhancden kor -
kar.m demiyo -
rum. hoşlanmam. 

Neden deliden 
Korr>mam? Çünkü, 
gerek Mazhar Os
man ve gerekse 
Fahreddin Kerim 
üstadımızın bu -
yurd.klarına ba
kılırsa hem0n he- , 
. nen dünyayı dol
duran beşer çocu
ğunun hepsi bir 
nevi salma deli -
dir. Binaenaleyh; 
hepimiz aşağı y u
karı deli olduğu
muza nazaran bir
birimizden kork
mıya lüzum var 
mı ? 

Bakırköy hastanesinde tedavide bu hınan ve yıl
başı ikramiyesini kazanan !ar 

!feı~ ; Harbi Umumiden sonra 
de1ilerin hem envaı ve hem de 
aderlleri arttığı söyleniyor. 

Nasıl artmasın?. Dört senelik 
ka~lı ve vah§ı bir harbin beşer 

';O\.'.ltğıınun sinirleri üzerinde bı

raktığı tesir, işsizlik, açlık, buh -
ran, sari hastalıklar insanları de
f{ıl anoı mal, anormalin fevkin de 
n'uvazenesiz ve kayıdsız kıldı. 

ci akıllı uslu olduğu halde ismini 
deliye çıkarırdı. 

Fakat; yazdığım gibi bugün ek
santriklerin adedi o kadar çoğaldı 
ki; kimin kime deli demek mes
'uliyetini üzerine alacağı kolay, 
kolay kestirilemez .. 

Düşününüz bir kere; yılbaşı pi
yangosu nun birinci ikramiyesi bi· 
le bir deliye çıkmış?. 

Bakırköy tımarhanesinın •tmumt manzarası 

Bil:niyorum; acaba Umumi 
Haı »den evvel timarhanelerin 
mcvcudü ile şimdiki sakinleri a
rasırıda adcd itibarile bir fark var 
m: 

Ben, bu işin cahili olduğum hal
de .;e hiçbir istatistik, konferans, 
gawte ve kitab yazısile mülhem 
olmadan diyebılirim ki: 

. Eğer, Umumi Harbden evvel 
tımarhanelerde on kişi vardıysa 

bu;ıt'n muhakkak yüz kişi vardır. 
B;: t;r hakikattir ki; beşer ço

cuğmıun muhtaç olduğu iki yer 
vardır. Biri timarhane, diğeri de 
acl7.~ } urdu. 

}:;ıladan sakatlarla, midesi sa
ka~ı t ı .ıirleştirirsek, dörtte üç 
iskartaya kalır .. 

Eskiden deliler parmakla sa -
yılırdı. Timarhanelerde di bil, bol 
yer vardı. 

Hem bir insana eskiden deli 
demek için epeyce düşünülür, bir 
-;ok eksantrik halleri kontrol edi
lir ve neden sonra, deli damgası 
alnına yapıştırılırdı. 

Bazan da; çckcm.~mezlik yü -
ıünden adını d~iye çıkardıkları 

adamlar da olurdµ. Meseıa; rical
den birisi mevkiini muhafaza için 
çok çckndiği yeni yetişen bir gen
ci sukut ettirmek için bulunduğu 
.neclislerde şöyle bir terane tut -
tururdu: 

- Ha, şu genç değil mi?. Zeki 
\'e akıllı fakat; deli ve çok ek -
•antrik terbiyesiz ve kiistah de
nilecek derecede müvazenesiz bir 
adam!. 

Diyrrek, bu şekilde üç beş dar-
hc " 1 t..ın sonra; zavallı gen-

Halasını 
Öldüren 
Çocuk 

Çocuğun Aklı 
Yerinde Ceğil mi 

Sadece Nezaret Altında 
Bulundurulacak 

O 
ngilız gazetelerinde okun -
duğuna göre Londra cina
yet mahkemesi halasını öl-

düren 17 yaşında bir erkek Çll<!U

ğun muhakemesini neticelendir -
miştir. K • til çocuk uzun zaman 
tıbbıadlide muşahede altında bu
lundurulmuş, nihayet verilen ra
pordan anlaşıldığına göre mes'ul 
olamıyacağına kanaat getirilmiş

tir. Çocuğun halesini öldürdüğü
nü inkar etmediği, yaptığı şeyi 

tamamile bilı';ğ} ai'Jaşılmış ise de 
bwıun fena bir iş olduğunu bir 
türlü anlıyacak halde olmadığı da 
meydana çıkmıştır. Çocuk halesi 
ile kavga etmiş, eline geçirdiği bir 
soba demirini başına vurarak ka
dını öldürmüştür. Tıbbtadli rapo
runda Benet ismindeki bu çocu
ğun aklı yerinde olmadığı söyle
niyordu. 

Hakim bunun üzerine mecnun 
katilin ileride verilecek karara 
kadar nezaret altında bulundu -
rıılmasın ı muvafık görmüştür. 

1 Yazan: M. Sami Karayel 

' Ben, bunu duyduğum ve oku -
duğum zaman şöyle düşündüm: 

- Birinci ikramiye vuranların 

baziları çıldırıyor diyorlar ... Aca
ba; bu deli ters dönüp de akıllanır 
mı dersiniz? 

Olabilir ya?. Mesele bir civata 
oynaması değil mı? 

Akıllıya beş yüz bin lira vu -
runca sevincten civatası yerin -
den oynıyarak aklını kaçıı:ıyor 

da, ne den ci va tası yerinden oy
nıyan ve bu sebeble timarhanede 
bulunan bir delinin oynamış olan 
civatası beş yüz bin lira karşı -
sında tekrar yerinden oynıyarak 
yerini bulmasın? . 

İşte; ben bunu merak ederek 
tımarhaneye kadar. gittıın . 

Beş yüz bin lira ikramiye vu • 
ran deliyi buldum. Ve sordum: 

- Yahu, sana beş yüz bin lira 
vurmuş ... 

Gözlerini gözlerimin ıçine dik
ti. Korkunç ve vahşi bakışlarını 
derinleştirdi. Ellerile kafasını ka
şımağa başladı ve dudaklarını oy
natarak uslu, akıllı mırıldandı: 

- Ya, zengin oldum ben artık! 
(Devamı 7 inci sahifede) 

KASAB DÜKKANINDA: 

- Bir kilo et isterim. Siıt•ri, 

bmiği veyağı olmasııı? ... 

Kasab çırağına bağı,·ı:: 

- Ahmed, bayana iki yıımurta 
ver ... 

İKİ SERSERİ ARAS INDA: 

- Zengin olsan ne yaparsın? .. 
- Bir otomobil satın alırım. 

- Niçin? ... 

- Kunduramın J.l.t1 eskinıesın 
diye! ... 

HIRSIZIN MAN'flÔI: 

- Demek, gündüzleri dileniyor. 
geceleri de hırsızlık yapıyorsu -
nuz? ... 

- Tabii... Geceleri de dilene-
~ek değılim a ... O zanıan herkes 
tvindc uykuda .. . 

BAKKAL DÜKKANINDA: 

Usta küçük çırağa sorar: 
- Kaysıları yediğin b!r şey de

ğil. Bari çekirdeklerini yere atma .. 

- Vallahi usta, bunları ben at
madım. Çünkü, yediğim zaman 
ckirdeklerini de beral,er yutarım .. 

Kokotlar, Sürtükler 
Dömimondenler 

Nasıl Yaşarlar ve Ne 
Yaparlar Biliyor musunuz 

• 

" ı\{. 
~~~~ 

'"'~' 

F 
ransa zabıtai ahlakiyes,, 
eğlence kadınlarına, bilh~s

sa sokak sürtüklerine karşı 

İkinciler: Kokotlar ... Bunların 
da bir, iki zengin dostu vardır. 

Bunlarla yaşarlar. Arasıra, yağ • 
lıca, yani parası çok birisini hul
dular mı, kaçamak da yaparlar. 

Dolli M olinger, bu aym sonlarına at ğru. Prağda çevrilecek bir .filmin yıldızı olacaktır. Bu filmin ismı 
(Arzu olunan kadın) dır. Bu artist son zamanlarda facia dramlarda f<·tıkalıide şöhret kazanmaktadır 

çok merhametsiz davranır. 
Paris eğlence kadınları üç ~ı

n;ftır: Dömi mondenler ... Bunla
rın hususi konakları, apartıınan

lnrı, otomobilleri vardır. Çok yük
sek adamlarla düşer, kalkarla:. 
Kibar sosyetelere girerler. T~hii 

bunlara zabıtai ahlakiye ili~emez . 

Üçüncüler: Sürtükler ... Yani 
sabahtan akşama, akşamdan sa -
balıa kadar yaya kaldırımı üz~

rinde dolaşan, müşteri. arıyan kı;.
dınlar ..• 

(Devamı 7 inci saJıifed• \ 

Sürpirizlerle Dolu Bir 
Yılbaşı Hediyesi 

Her Kapıyı Açan 
8.ir Şeyle 

ı K~rşılaşfıran 
Bir Anahtar 
P 

arisin tanınmış simaların -
dan Jül Dangen'in güzel 
sevgilisi Madam Dothe'y& 

zengin bir çiftçi kur yapıyordu. 
Yılbaşı sabahı güzel kadına 1-ir 

pırlanta yüzük gönderdi. Kutu. 
nun içerisinde kağıda sarılmış kü· 
çük altın bir anahtar vardı. Ka
ğıdcla da şu cümle yazılı idi: 

•Bu anahtarın açacağı şeyler 
hep sı indir.• 

Madam DoUıe, bu mınimınicik 
anahtarı, güzel parmaklarının a
rasında çeviriyor, bu muamma -
yı nasıl halledeceğini düşünü -
yordu. 

Bu sırada, bir paket getirdiler. 
Paketi açtı. İçinden altın ve üzeri 
elmaslarla süslü bir kutu çıktı. 
Fakat anahtan yok. Güzel kadı
nın aklına, biraz evvel aldığı kü
çük bir anahtar geldi. Kilidi sok
tu, çevirdi. 

! 

; 

ve Sahibini Güzel 
Herşeye ÇoK 

Memnundu. Yalnız 
Bir Şeye Müteessirdi 
Kendisine bu Saadeti 

Bahşeden Zata 
Teşekkür Edememesi.. 
tar vardı. Bir de kağıd: 
. •Bu anahtarın açacağı şeyler 

hep sizindir .. • 
Güzel kadın, büsbütün hayret

te kaldı. Bu ne demekti? Yüzüğü 
ve kutuyu gönderen kimdi? Me
raklan asabı bozuldu: 

Oda hizmetçisi içeri girdi: 
- Madam, dedi. Yeni aldığınız 

araba geldi, kapıda bekliyor ... 
Garib şey! O, yeni araba alma

mıştı. Ses çıkarmadı. Hazırlandı, 
aşağı indi. Kapının önünde yal -
dızlı, şık bir araba duruyordu. A
rabacı ve Kurum kendisini gö • 
rünce yerlere kadar eğilerek se
Jamladılar. 

Genç kadın, ikinci gelen anah
~ tarla kapıyı açtı, arabaya bindi. 

iı·{•~~:m~~~ İçerisi mavi kadife döşeli idi. Dö
şemenin üzerinde kağıda sarılı 

bir başka anahtar gördü. Bir de 
kağıd. Üzerinde ayni cümle ya-

.l"arisli kokot !ardan biri 
Kutunun içerisinde, evvelkin -

den biraz daha büyükçe bir anah-
zıh ... 

(Devamı 7 inci salıifedcJ 
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Fransız Soma~"si Tehlikede Devlet 
(1 inci .ahileden dnam) 

Lib~a • Tunu. hududunda en modern bir i•tihkam 
5iJsile~i kurduitı gibi askerı ~e\·ki~·ata da ha~]a. 

mıştır. 

'1 İlk kunet olarak Fransız Somalisine 25 bin 
ki~ilik Senegal efradından müte~ekkil bir kuvvet 
gonderilmiştir. Bunu Fransalı topçu. tank lut'alan 
ile motörlü fırkalar takib edecektir 

;'Deniz Levazını Satınalma Komisy.oınu ilanları 
1 -Marmara Ussiibahri K. Satınalma Komisyonundan: 

Sahte Beş 
Liralıklar 

ve 
Komisyoncular 

Tunus, Cezair. Fas \:e Fransız Sonıı.li~i ideta 

seferberlik ~iinlerini andırır bir heyecan H h .. ırlık 

içindedir. 

Fransız filosu da ana vatanla müstemleke yol
ları üzerinde faal bir nöbet rnzifesi ifa eylemekte
dir. 

Güzler Romada ! 
(1 inti sahifeden devam) 1 18.15 c kadar gortişmuşl.r ve bir

•elere karşı bır İtalya - Lehıs•ln - lıkte çay içmışlerdır 
Macaristan - Çekoslovakya ve Al- Beck ile refikası Varşovaya av-
manya bloku vücude getırmeğe det etmeden evvel bugiın Mynihte 
(alıştığı anlaşılmaktadır. Bu tak- kalacakl .. rdır. Beck'in bugün Von 
dirde İ'talyanın arazi talebi df ibbentrop ile görüşmesi de muh-
kuvvet kef>bctmek istıdadıru göı- temeldir. 
termektedir Ancak Roma mül~- Siyasi Alman mahfelleri, Aman-
Jratından sonradır ki, hakiki va- Polonya görüşmelerinın ehemmi-
:liyet anlaşılacak ve İtalyanın yetmi gizlemekte ve Beck'in ziya-
Fransaya karşı ıktisab edeceğı yo- retınin tamamıle hususi mahiyet-
lun ve Almanyanın takib eyliye- te oldugunu kaydederek •Samimi 
ceğl metalıbatın kat'i çehresi vu- bir hava ıçındc Almanya - Polon-
zuh kesbedecektır ya münasebatının gözd,eııı g"çiril-

Siyasi tahminlerde ı<abet gö3- diğinı• bildirmekle ıktifa eyle -
teren mehafil, önümüzdeki illtba- mektedırler 
},arın çok mühım hlidiselnle Beck, dün Miınih'e hareket e-
mahmul olduğunu kaydetmekte- derken ıstasyonda Von Ribbent-

d . rop, Polonya sefm Hıpsky ve ba-
ır. 

İTALYAN GAZETELERiNİN zı Almanya ve Polonya ricali ta-
İTHAMLARI rafından uğurlanmıştır 

Milano 6 <A.A)- İtalyan mat- .ALMANLAR DA KONUŞMA-YA 
buatı, Fransız Başveluli Dalad- Berlin 6 (A.A.) - Havas aja11-
yerin Tunus seyahati münase - sının muhabiri bildiriyor: 
betile yapılmakta olan İtalya a- Daladiye'nin seyahati hakkın-
leyhindeki nümay1 lerı büyük bir ca şimdiye kadar ihtiyatlı dav • 
infialle kaydetmektedir. ranmakta olan Alman matbu~tı 

Popolo d'İtalia gazetesi, Tunus aün akşamdan itibaren düşün • 
ayalı takıDllrun İtalyaya karşı ye- düklerini açıkça yazmağa başl'l-
ni bir tahrik mevzuu bahfatir, di- mıştır. Matbuatm bu tarzı harr-
yor. !..eti, takib edeceği yeni veçhe hak-

Stampa gazetesi, bu nümayiş - lrında hiç bir şüphe bırakmamak· 
lerin caniyane bir hareket oldu- tadır. Gazetelerin başlıkları İt:ı.ı-
ğunu, Fransa ile olan hesapların yanın infialinden bahsetmekte -
kabardığını. ve fakat bu hesab- dir. 
Jann son santime vanncıya ka - Völkischer Beobachter diyor ki 

Yerinde 
Bir Karar 

(1 inci ıahifeden devam) 
rarı derhal tatbik etmeleri ve 
Maliye Vekaletinin de bu kara
ra göre alınacak kanuni tedbir
leri iki ay zarfında hazırlaması 
kara rl aştırılmışt ır .. • 
Muhakkak ki, bilhassa büyük 

mübayaalarda devletle fabrika a-
rasına giren komisyoncu hem de~
Iet sırtından geçinen bir tufeyb, 
hem de Türk ahlıl.k ve faziletine 
kendi humi ve çapı içinde tah
ribkirlık yapan ve her türlü hü
viyeti ile halk saflannda dikkntl 
üzerinde toph~·an bir unsurdu. 

Öç yıl önceki neşriyatımız da 
sırf bu bakımdan efkarı umumi -
yedeki dııyıulara ter~ümanlık e
diyordu. 

Celal Bayar hükumeti mesela 
bir dürbün veya semer işinden 

milyoner olan komisyoncularla 
devlet arasındaki münasebatı kes-
miye karar vermdde hem dev
lete hizmet etmiş, hem de efkirı 
umumiyedeki içten bir ııdanma
yı clindlrmi§ bulunuyor. 

Bu kararından dolayı yüksek 
İnönü'nü ve Cumhuriyet hiikfune
tini ne kadar tebrik etsek azdır 
ve .• yerindedir. 

ETEM İZZET BENİCE 
dar görüleceğini yazıyor .Tunusta İtalya aleyhinde yapı- -=------=====-= 
İTALYA HARİCİYE NAZffiININ fan nümayişler Fransız - İtalyan 

LEHİSTAN zty ARETi ihtilaflarını halletmek için lizım 
Roma 6 (A.A)- Hariciye Na- olan sakin havayı yaratacak,ma-

zırı Kont Ciano'nun şubatta Var- hiyette değildir. Romanın taleb -
§Ovaya yapacağı ziyaretin Tuna !erine karşı yapılan delice tahr•lıe 

~ 

dJtŞ>~a 
- - =- --- • -= - -, . 

ha,vzasındaki İtalyan siyaseti ıti- !talyan matbuatının verdiği ce • Jt J -F fhfJ " ft 
barile çok manalı olduğu 'iyasi vahlar açık ve sarih lisanla~Je a yan ransız 1 a 
mehafilde kaydedilmektedir. Fil- ranaat telkin etmektedirler. 11 • Ve Jngiltere 
haldka küçük antantın inhilAli ile eevablarda haksız tahkirlerle 
Franaa bu havzadan tamamile çı· Fransız tezinin müdafaasında yö~-
.karılmış bulunuyor. Munih kon- terilen asabiyetten eser yoktur .• 
feransı Fransanın Tuna havzasını Börsenzeitung şöyle yazıyor: 
:istihdaf eden butıin plinlanna bir .Tunusta İtalya aleyhindek,i 
ıılhayet vermi§tir. t .. şkınhklar Paris ile Roma ara -
HİTLER - BEK MULAKATI sındaki kavgayı vahim bir şekle 

GİZLi TUTULUYOR sükmuştur. İtalyanın infialini an-
Berchtesgaden 6 (A.A.)- Havas lıyor ve Tunustaki İtalyanlar te-

ajansının muhabiri bildinyor: ı"&fmdan cesaretle kabul edile•. 
Hitler ile Beck dür. saat 15 ten karar suretini seliımlıyoruz.• 

Er eğ 1 i Faciası 
(1 inci Hhifeden dnam) Esirgeme kurumları, vapur acen-

ltr. iki gun evvel baıı acentaların taları ve bütün te:ıekküller hazır 
çektiği telgraflara :.ncak bugün bulunmuştur. Bundan maada b:i-
pt>sta ile cevab gelebilmi tir. tün Ereğli halkı ~ yaşları ara-

Bunıınla beraber sımdıye ka- sında bu hazin ve iç ağlatıcı me-
aaı gelen ve telsizle alınan kısa :asime iştirak etmişlerdir. Mu>ı-
haberlere göre ETetlide vazıvet telif müessese ve teşekküller t2-
(ôylctlw ı ı.fından çelenkler gönderilmiştir, 

Gerek Hora, geı ek Alemdar tah- Cenaz€ alayı sükı'.ıt içinde yürü • 
lisıye gemileı;.ı, en kolay kurtuı.- ken tabutun iki tarafında da jan-
hılecek olan velkendlerin .Tan. ı darına miıfrezeleri yer almıştır 
vapurıle ilk olarak kurtarma a· ı Orada bu hazin merasinı yapı-
meliye. ıne ba~laıruşlardır Kar :ı. ;ırken. burada da zavallı kazaıe-
ya oturan gcmılerin bazıları kolayı delerin kederli aileleri, akraba -
kurtulacak vaziyette bazıları aa Jarı, dostları, gözyaşları içinde 
güç kurtulabilecek şekılde sap - cırpınmaktadırlar. 
lanmış bulunmaktadn Ereğlıdeki son vaziyet hakkm-

AJ.1~adar acentalara D IllZh3'!· ı!a bugun akşama doğru yeni ha· 

k& ve limana bugün öğleye kadar -=he=rl=e~r=b<'=k=l=e=nm=e=k=te=d=i=r===== 
kurtarılmasına r,alışılan gt'mile ·•:ı I 
aon vaziyetleri hakkında hi~bi~ 

haber gelmemiştir. Vapur dC~n -
talan bugün akşama doğru bir ha· 
her alacaklarını iimıd etmt-l<tP 
<lirler. 

Dün, Denizbankın Ege v•ru 
runun rötar yaptığını yazmı tık 
Ege, dün saat 17 de, iki gun ve -
cikmiş olarak lımanımıza g<'I -
miştır Yine Denizbankın Gi.ır.(y 

ıu vapuru Lki gün geç nlarak ya
rın gelecı·ktır 

BOCiULANLARJN CE. "AZE 
TÖREJ\'I 

Ert ı f.c ası~J kurban g den 
~enızcılcrın cenaze mera~ ı!'."lı cı-ın 

çek yurek sızJa•ıcı bır ~ kilde ve 
!ay k b.r ıh•ıral!''a E eglıde va -
pı mıştır 

Tabı. lar. u.er mer .ı ım l< 
Tur)c 1:.auaı;ı iırtülcrek Masa\la 
mevk ~de .lr'.'.azları kılınmışt•r. 

Cenaz• tcrenındP <ınde H lkevi 
bando olduğu l~e btitun m'
murlar, mualliml,·r, 1 manda bu
lunan gemılerin murttteba•ı H~l-

c la Türk hava ve oc•11' 

Beyaz Zehir 
Sürücüleri 

Emnıyet müdürli.ığu ikınci Ş'l

be kaçakçılık kısmı memurları 

dun Ü ki.ıdarda bir eroin fabri 
1'asını me}daııa çıkarmışlardır 

Zat-ıt~ tarafından evvelki gün 
Üskudarda biri kadın tiçıi erJ.-ek 
ı>imak tiıere dört eroincinin ya-
1<;:.lan rak tahkikata başlandı<i'rıı, 

dul' yazmıştık. 
Evvelki gün yakalanar. bu lrn-

çakçıla c>ini nereden temın ~·-
iklerını s<iylemek ıstcmemişler, 

fakat sıkıştırılınca eroinleri I,e -
mı ısmınde bir .nden aldıklarını 
;uraf eım· !erdir. Bunun üzerine 
anı olarak Lem•n n evınde yapı
lan arama netıcesinde evin bod
ıumunda eroin imaline mahst'.S 
tam teşkılath makine ile eroin 
ımalınde kullanılan şarbon aır.•

ı al, tuz ruhu Sirke ruhu ,.e •aire 
bulunmuştur. 

Ka~akc;ılar bu sabah 
leshm ı·dılmi lerdır. 

•dliyeye 

( Z inci ıa.yfada.n deııa.m) 

tere itidal tavsiyesile ~ine Fr•n
canın önüne çıkmıştır. Avust.,rya 
VE Çekoslovakya meselelerindeki 
1ngiliz hakemliği de Almanyaya 
hizmet şeklinde tecelli etmişti,·. 

F.sasen bu İngiliz hakemliğine r;ıl!.
venerektir ki İtalya da bu defa 
Afrika meselesini malfun olaıı 

tarzda ileri sürmüştü. 

Fransanın İngiltereyi bu !hti· 
lafa karıştırmak istememesinm 
diğer bir sebebi de italyaya kar§ı 
İngiltcrenin yardımından müs -
tağni bulunmasıdır. Almanya iJ" 
ıhtilafa düştüğü zaman vazi~ et 
(.yJe değildi. Fransa Almanyaya 
:1-arşı yalnız başına harb yapamı -
yacağından ip koptuğu zaman ln
gilterenin yardımma muhtaçt: 
İngiltere de yardımı, ancak ken
<'Jsinin hakemliği kabul edild;ği 

takdirde yapmayı vadettiğinden 
Fransa bu hakemliği kabul etfl'ek 
mecburiyetinde kalırdı. Halbu .ti 
~imdi Almanya bitaraf kaldıktan 
&onra, İngilterenin yardımmı te
min edilmediğikçe dahi, Fr~nst 
İtalya ile yalnız başına harb ya
pabilecek bir vaziyettedir. Bu fü. 
barladır ki İtalya ile arasındnlo:i 
;htiltıfa hiç bir devleti karıştırmak 
ıstemiyor. 

İtalyaya gelince; kendi tabiye
!iin ekarş1 Fransanın bu mukal:-e · 
Jesı karşısında bir ay evvelkı is· 
teklerinı hayli hafifletmiştir. İta!
> an gazeteleri şimdi yalnız Tu -
nustaki İtalya tebaasının vaz!vet
krinden ve Cibutiden bahsetmek
tedirler. Filhakika bu iki mesele. 
İtalya ile Fransa arasında yap• -
lacak hususi müzakere ile hal.'e
c:lilebilirdi. Fakat İtalyanın taki'ı 
dtiği nümayiş siyaseti, vaziyeti 
müşkülleştirmiştir. O kadar k: 
bugün Fransa da İtalya da çık -
maz içindedirler. İtalya, ric'at e
demiyor, Çünkü faşist rejimir>in 
prest~i bahis mevzuudur. Fran,a 
<la İtalya tarafından nümayi ile 
ileri sürülen isteklerin hiç birini 
kabul edemez. Çünkü İtalya öniin
de teslimiyet göstermiş olur. Hu 
ıiısa İtalyan - Fransız ihtilafı h•r 
iki taraf için de bir haysiyet me
selesı . eklinı almıştır. 

Bununla beraber, bu ihtilaf yü
:r·--len sulhun tehlikede olduğu 

Cinsi Tonu Tnbmint fiatı Tutarı ilk temioaU 
Lira K. Lira K. Lira K. 

P..ekompoze maden kömürü 510.39 3 15.50 7911 09 593 34 
ı - 23/12/938 gününde kapalı zarfla eksiltmesi yapılan ve iııteklisi 

çıknuyan yukarda miktarı yazılı kömür, yeniden kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konu!muştur. 

2 - Eksiltmesi 12 ikincikinun 939 perşembe günü saat 15 de İzmit
te Tersane kapısuıdaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 :_ Bu işe aid şartname bedelsiz olarak komisyondan alı.nabilir. 
t - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesikalarla birlikte 

yukarda gösterilen ilk teminat makbuz veya banka mektublarını mu
ayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına 
vermeleri. ·9458• 

* * M. M. V. Deniz levazım satınalma komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli 11355 lira olan ve şartnamesinde yazılı 

bulunan altı cins borunun kapalı zarfla eksiltmesi 22/2/939 tarihine 
rastlıyan çarşamba günü saat 14 de vekalet binasında müteşekkil ko
misyonumuzda icra edilecektir. 

2 - Şartnamtsini almak istiyenlerin her gün komisyona müra
caatları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin belli günde eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar 851 lira 62 kuruşluk ilk teminat ve kanuni bel
gelerini havi kapalı teklif zarflarını makbuz mukabilinde komisyon 
ba.,kanlığına vermeleri. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez 

.19. (71) 

İstanbul Asliye ikinci Ticaret İstanbul Üçüncü İcra meıııurlu • 
Ir1alıkeıııesinden: g>mdan: 

lstanbul Belediyesi vekili avukat Mahcuz ve paraya çevrilmes;ne 
Salfilıattin tarafından Sigortacı P.0 - karar verilen tamamına yemi'lli 
uf ve kefili Galatada Abit han,I'C:a ehli vukuf tarafından 8400 lira kıy 
42 numarada İskeçeli Hasan T• h - met tal<dir edilen Yeşılköyde Şev
rin aleyhine Belediyenin malı olın ketiy emahallesinde İstasyon caıl • 
Galatada Karaköy caddesinde 1114 desinde kain ve sağ tarafı Senpir'ni 
numaralı dükkanın esiri kiracısı Kalfa hanesile bulvar caddesi sol ta
~ıızif Aliden devren kiralayan s.; - rafı hatboyu caddeoi arkası Niv.rt, 
gorta işlerile müştağll mumaileyh ı ( •hannes, Besim Ö:1 r arsaları ile 
!erden kira parası 825 ve teslimi mahdut kayden 1, 6. 80 numau1arı 

meşrut olan demirbaş eşya be-le 1 ı ihtiva eden ve mahallen yapılan 'a 
olarak 337 lir;. 45 kuruş ki cema~ ziyete nazaran tesbit edilen kıv -
1162 liranın faiz muhakeme mas - metleri aşağıda yazılı Bahçeli 21 -
rafları ve avukatlık ücretlerile in- z;nonun otuz altı hisse itibarile yir 
liira binaen tazminatla beraber la- mi altı hissesi dairemizce 21/12/938 
va olunanlardan tahsili tale!ıine mü- farihinde yapılan birinci açık artır
tedair ikame olunan davada: masında bin lira bedelle talibi ut.-

Müddaaleyhlerden İskeçeli Ha - tPsinde ise de bedeli mezkı'.ır M'.1 • 

san Tahsine gönderilen 937 /1047 k:ıdder kıymete nazaran yüzde yet 
No ve 2/11/937 tarihli dava arzu- nnş beşini bulmdaığından 27/1 '9~3 
hal sureti mumaileyhin ikamelga - tal'ihine tesadüf eden Cuma günü 
hını terkettiği ve halen adresi mP.~ saat on dörtten on altıya kadar tek
hu1 olduğu tebliğ ilmühaberi nh • rar dairemizde ikinci açık artırma 
rına mübaşi; tarafından veri!en yapılmak üzere artırmaya konu -
erhten anlaşılmakla mezkilr d~va muştur. Mezki\r gün ve saatte a
;ırzuhal suretinin (20) gün miitf - pılacak olan açık arttırmasında ar
d'tle ilanen tebliğine tahkikatın tırma bedeli mukadder kıymetten 
9/2/939 tarih Perşembe saat l4 te satışa çıkarılan hisseye musip kıy
icrasına karar verilmiştir. metin yüzde yetmiş beşini buldu~u 

Keyfiyet tebliğ makamma ltrim ır.ırette mezkiir gayrimenkul his -
olmak üzere ilan olunur. (1368~) &.-si alıcısı uhdesine ihale olunacak 

Sultanahmed birinci sulh hu • 
l:uk hakimliğinden: 

Hazine namına İstanbul mal'.ye 
muhakemat müdürlüğü tarafmdan 
Beyoğlunda İstiklal caddesinde 
Dereke fabrikası Beyoğlu §atış 

müteahhidi Rüstem Necib ve mah· 

aksi halde satış 2280 numaralı ka -
r.ı.n ahkamına tevfikan geri bırp · 
kılacaktır. Satı§ peşin para iledir. 
Artırmaya girmek isteyenler talr • 
dôr olunan .kıymetten satışa ko'lan 
russeye isabet eden kıymetin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi 
veya ulusal bir bankanın teminat 

ı!umları aleyhine açılan, fes bb- r>ektubunu vermeleri lilzımd•r, 
rikasından kendisine verilmiş <' • 1424 numaralı icra ve iflas kanunu
lan emtia bedelinden matlubu o- nun 119 uncu maddesi mucibince 
ıan (3761) kuruşun tahsili dava · hakları Tapu sicillerile sabit ~lmı
tının müddeialeyhlere ilanen V'I- . yan ipotekli alacaklılarla diğer a -
pılan tebligat üzerine cari duruş-ı Jakadarların ve irtifak hak ·sahip -
masında: müddei vekili tarafın • !erinin bu haklarının "-e hus•Jsile 
aan vesaik ibraz edilmesine ve 
müddeialeyhlere 401 inci madde 
mucibince gıyab kararının tebli
ğine karar verilerek muhakeme 
10/2/939 saat 14 de talikine knar 
verilmiş olduğundan tarihi tebliğ
den itibaren beş gün zarfında iti-
12z edilmediği takdirde muhake
meye gıyabında devam olunacajh 
gıyab kararı tebliği makamına 

kaim olmak üzere ilanen teblığ 
olunur. 939/8 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERAT 

faiz ve masrafa dair vukubulacak 
iddialarının ilan tarihinden itilıa • 
ıen yirmi gün zarfında evrakı mü& 
bitelerile birlftte dairemize bildir
rneleri iktiza eder. Aksi halde TG· 
JH1 sicillerile sabit olmıyanlar oııtış 

bedelinin paylaşmasından hariç lca
lırlar. 

Evaafı umumiye 
1 - Mahallen 7.9 numaralı e• -

zino: Bir kat ahşap içi dışı yağlı lıo
ya olup mesahası 52,64 metre mu
rabbaındadır. 

2 - Mahallen 5 numaralı bulu -
nan bakkal dükkiıru: Bir kat salaş 
ve ahşap olup mesahası 22 metre 
rrurabbaındadır. Üzerinde. 

(1 inci sahiferlen devam) 
.kiııe pazarlığa girişip sonunda 10 
lirada uyuşulmuş ve pardesüyü 
de sırtına giymiştir. 

Kendisi bundan sonra cebinden 
bir deste banknot çıkarmış ve 
ıçinden iki tanesini dükkancıya 

vererek uzaklaşm1ştır. 
Dükkancı yağ!.ı müşterisini bir 

müddet nazarlarl!e takib ettikten 
sonra bu alış verişin kendisint 
kazandırdığı paraları cüzdanın:ı 

yerleştirmiş. Fakat bu sırada pa 
raların acayib şeklile üstündekı 

garib yazılar nazarı dikkatini cel
bettiğinden hemen meçhul ad8 · 
mm peşine düşmüştür. 

Lakin dükkiıncının bütün ara
maları boşa çıkmış bunun üzerine 
götürüp elindeki iki sahte beş l' 
ralığı polise teslim etmiştir. 

Hadiseden bu suretle habe,dar 
rl_an emniyet müdürlüğü ikin~i 

tube müdürü Nevzad Armağ"'1, 
lkinci kısım şefi başkomiser Öme
re icabeden direktüleri vererek 
sahtekarı sür'atle bulmasını biJ -
dirrniştir. Başkomiser Ömer V" 

orkadaşları bunun üzerine heme•, 
tahkikata başlamışlar ve iki saat 
gibi kısa bir zaman içinde sah· 
tekan bulmağa muvaffak olmuş
lardır 

Oflu Ahmed oğlu İshak olar 
bu adamın üzerinde ayni sahte 5 
lıralıklardan 10 tane bulunmus
tur. 

Bunlar kaba bit;. şekilde taklid 
edilmiş olup daha ilk baluşta soh-

(1 inci aahifeden devam) 
laıımljtır. 

Bu sebeb ve vesile ile devleı dı 
kon1İsl·on veı mekten kurtulaca): 
\'e mübayaatında ve miktarı mil· 
yontan bulacak bir nevi tasarrıd 
temin etmiş bulunacaktır. 

Anadolu Ajanınıım Tehli~ 
Ankara 5 (A.A.)- İcra Vekilleri 

Heyeti bugün saat 16 da Başvelui· 
Jette Reisicumhur İımel İnönü • 
nün reisliği alımda ve Mare~ 
Fevzi Çakmak'ın iştirak.ile toplan· 
ıruş ve muhtelif meseleler tizeri•· 
de görüşülerek kararlar verilmir 
tir. Bu meyanda miizakere edil· 
mekte olan Barem tadilatı kanu· 
ntınım askeri ve mülki devlet d»· 
irelerile bilumum banka ve nıo 

esseselerin nıaq ve ü~retJerinı 

teadülü esasları üzerinde miisl>" 
bir neticeye varılması takar,.,,1 

etmiş, lıtından başka devlet rn•· 
bayaatıoda komisyonculuk uı.,tı· 

!ünün ilgası ve Vekaletlerin bw 
yük mübayaalarda ecnebi fahri ' 
kalarla temas tesis ederek mübıl' 
yaay1 temin edebilecekleri i l ı 

için bu karaTı derhal tatbik et 
meleıi ve Maliye Vekaletinin •· 
bu karara giire alınacak kanuıJJ 

tedbirleri iki ay :ı.arfında hazırl_. 
ması kararlaştırılmıştır. 

teliğim anlamak kabil olmakta 
Şimdi İshakın su~ ortağı olup 
madığı ve sahte paraların neı e' 
~apıldığı ehemmiyP!le tetkik e 
mektedir. 

İstanbul 
ILANI SATIŞ 

Beşinci icra Memurluğundan : 
idaresinden 23960 ikr "· r. Nazlı tarafından Vakıf Paralar 

marasile borç alınan paraya mukbil birinci derecede ipotek gôster:l 
olup borcu ödememesinden dolayı satılmasına karar verilen n t 

mına yeminli üç ehlivukuf tarafından 708 lira 00 kuruş kıymet tal.• 
edilmiş olan Kasımpaşada Kulaksız Ahmet Kaptan mahallesinde l' 
lıncı Bayram sokağında eski 80, 80 mükerrer yeni, 2, 118 kapı No. lı ~ 

tarafı aktar Hayri ve •Ayşe Sıdıka menzili ve arka tarafı ıı ,na mf' 
ve değirmen sokağı ve nalıncı caddesi ile çevrili dükkanı olan a 
evin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

HVI taj No. lı dükkan: Cephesi tahta kepenkli olup zeminı çını' 
tod ur. 

2 taj No. lı hane: Kapıdan içeri girildikte kansiman bır papuç 
gömülü bir küp bir mutfak mahallidir. 

Birinci kat: Bir merdiven başı üzerinde bir oda, bir hatadır. 

İkinci kat: Bir sofa üzerinde birinde yük ve dolabı olan iki od~d 
Arka odanın pencereleri yoktur. Bu odanın önünde çinlto taras v~r4 
Bahçede bir dut ağacı mevcuttur. 

4 taj No. lu kısım: Kapıdan içeri girildikte bir aralık, bir od;, t 
halidır. 

Birinci kat: Bir aralık ve bir odadır. 

Her iki kısımda elektrik tesisatı vardır. tık.in edebılm~k için ıf 
him tamire muhtaç derecede haraptır. 

Mesahası: 72,5 metre murabbaı olup bunun 19 metre murabbaı b 
geri kalanı üzerine bina yapılmıştır. 

Yukarda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün ı.ı 

açık arttırmaya konmuş olup 13/2/939 tarihine rasUıyan Pazartesi gıl 
saat 14 den 18 ya kadar Yeni postane binasındaki daireınfadt 

arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin ', 7. 
bulduğu takdirde gayrimenkul en çok arttıranın üzerine ihale t·di. 
aksi takdirde en son arttıranın taahüdü baki kalmak üzere ar:: 
on beş gün müddetle temdid edilerek 28/2/939 tarihıne rastlı.· an • 
günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikincı artUrması va 
cak \'e bu ikinci arttırmada da arttırma bedeli muhammen kıynı 
% 75 ini bulmazsa borç 2280 numaralı kanun hükümlerine gör• 
müsavi taksıtte ödenmek üzere tecil edilecektir. 

Satış peşindir. Talihlerin arttırmaya girmezden evvel muhanı 
kıymetin % 7.5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir ~ 
kanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve teli 
resimleri ve vaktf icaresi sat~ bedelinden tenzil edilir 20 senelik il 
bedeli müşteriye aittir. 

2004 numaralı icra ve ifl~s kanununun 126 ıncı maddesinin 4 ~ 
fıkrasınca, bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer 
kadaranın ve irtifak hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile 

ve masrafa dair olan iddialarını, bu ilarun ne~ri tarihınden ilibarel 
gün i~inde evrakı müsbitelerile bildirmeleri icab eder Aksi halde 
lan topu sicilile sabit o!madıkça satış bedelinın pay !aşmasından ~ 

.su sedleri tesbiti> hakkındaki i
cat için alınmış olan 16/2/933 tari'ı 
"" 1582 numaralı ihtira beratının 
ihtiva ettiği hukuk bu kerre baş -
..asına devir veyahut mevkii fi, e 
konmak için icara verilebileceği 

trklif edilmekte olmakla bu hu -

:; - 1, 3, 2 numaralı ahşap dük - kalacakları ve daha fazla malumat almak istıyenTerın 13/1/939 ta 
kanın zemini çimento ve üstünde den itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan af 
ve koridor üzeı;inde dört oda ve bir ma §artnamesile 938/1756 numaralı dosyasına müracaatla ilan 
bela vardır. Mesahai sathiyesi nur. (105) 
87,75 metremurabbaıdır. -------------- ------------ -' 

•ıısta fazla malümat edinmek iste- 4 _ Mahallen 6 numarada bulu- b•nalar zemini olup geri blanı lı.nmazsa on b<·ş giın müddel1 

yenlerin Galatada, Arsla~ han 5 i!lci nan dükkan ahşap ve zemini top - lahçedir. Mezkilr gayrı menkuhı: lırmaya çıkarılarak en çok B 

ht l - .s. ~umaralara muracaat ey- rak ve mesahası ise 19,76 metre mu- nafsinden doğan birikmiş bina. v•- nın iıstundc ırakı.ır. Ve ık 
lemelerı ılan olunur. rabbaıdır. kıI icaresi ve çôp ve fener rÜSllTTll"' öıasındaki fark ve geçen gi.ı~ 
ıddia edilemez. İtalyanın nüma - Arazinin istasyon caddesi cephe- c!:>ıı mütevellit bilcümle vergi .,,;; çin yüzde beşten h<·ı.ap otıı 
yişine karşı şimdi Fransa da lhş· sl duvar üzerinde demir parmak - kellefiyeti satış bedelinden isM~ friz ve diger ma>arıf ayrıca Jı 
vekilin seyahatile mukabil bir nü- ;ı;c Bulvar caddesinde demir çu . olunur. Yirmi senelik Vakıf taviz hacet kalmaksızın daır<mız ·t 
mayiş yapmaktadır. Bu nümayişin buklara müstenit tel ve Hatbc>,·u bedeli alıcıya aittir. Gayrı me·ı1' · zlıcıdan tahsil olunur. o~ıış 

heyecanı geçtikten sonra, iki !itin ~addesinde duvar üzerine mani tel liln kendisine ihale olunan kımsej malumat •dinmek istıyenlo 
devletinin, ya doğrudan doğruya vardır. İçinde bir kaç ağaç mevcl't- <.lcrhal veya verilen mühlet içintiel 939 tal'ihıntlen tıbarrn dar 
yapacakları görüşme ile, yahud tur. Ve derunundaki oyun sahnesi pıırayı vermezse üstünde bm;km .. asılı bulundurulacak arttır 1ı 

C:a Fransanın bugünkü kararına ,.e loca ve buna ait diğer tesislt ki- l•ararı bozularak kendisindPn evvel J n~ınesinc ve ~29/574 nu n ı ~ 

ıağınen, müşterek dostlarının yar- racıya aittir. Umum mesahası 717j P.1' yüksek tekliftt bulunan kl''Ilbl· kıvyct d<>syasına -r."ı" · 
dımile, bir anlaşma zemini bul • metre murabbaı olup bundan bir ;1e arzetmiş olduğu bedelle alnıı~. < ı n izahatı almı~ v~ 

malan ihtimali galiptir. kısmım yukarıda mrs•haları yanlı ını olursa ona, olmazsa veya bu - c;.kları ilıin olunur. 
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"'ı' avuz'la Midilli, Baba Oğul 
ilk Bombardımanı 

Muvaf akıyetle Başarınca ..• 
Düşman Telsiz İstasyonları Biranda 

Berhava Olmuştu ••• 

K o ot~ ar, 
Sür, .. k 1 er, 

tö:n ·monden 3r 
(5 inci aalıifedeıı detıı.ıl't) 

Bunl~r çok sıkı kontrola tabi
dırler. Evveli ves;\<a almak, sonra 
her cumartesi gidip muaycı ol· 
ınak mecburiyetindedirler. 

Buna rağmer. se~bestçe icrayı 

•an'at (!) edemezler. Zabıtanın 

gözü daima üzerlerlndedir. Sür -
tükler, ekseriya dört yol ağız' ı -
rında dururlar, gelip geçenleri 
kandırmaya çalışırlar. Bir av ya
kaladılar mı, en yalcın bir otelE 
fÖtilrürler. 

Yavuzla Midilli, baba otul ilK günü yaşıyan, biz, eski Türk gemi- znılışında vaziyeti bilen bQt'"ın Bu kadınların çoğunun do•tu 
bombardımanı muvaffakiyPtle b.ı- cilerinden çok evvel büyUk h:ırb denizmenlerin gözlerini yaşarta!' vardır. Yani üstüncüsü ..• Kazaıı-

'arıncıv• dü=an telsiz ista" .von· • .. rihın" ın· denız" Jrısmı a••ı bı"r ı"t•. ·,- d•kları paralan bunlara verirlf'r. '.., • "' - Monduros akını faciası Osm~ .. ıı 
larile hna meydanını tahrib e• hı· hamla tesbit etmiş, gerek Amin.! ıieniz harbi tarihinın son sahl!o. Bu serseriler, daima kadının pe-
ceye kadar ay ıi bozu~ maneviva!ı 1:- a•oviç'e, gerek Paşovlç'l bu iıı' sinde siyah bir kısım, kara b'r şinde dolaşır. bazan otelin kapı • 
tıı.fıyan mürettPbntın ahvali rıı • memur ve izam edenlere·. sında bekler. Çıkar çıkmaz eı;r.. 

11okta halınde nesılden nesile m • 
lıiyesinde bir cieğışıkUı: olmad.. _ Beceriksizler! den parasını alır. Teşekkür yeril'e 
~annedlyonun ki hareketin '.lk ıas kalacak mükemmel bir lb.-et suratına bir de şamar ater. 

Unv~ruru vermekle göstenn~ • hikayesidir. 
kademesini teşkil ed n bu boır • tir. Sürtüklerin, geceyarısından son-
bardımana amiralin çok fazl• e- Bugün, acı bit hatıra halinde ı.~r (Dennu nr) ra sokaklarda dolaşınaian y~sak-
hemmlyet verişi de bu sebetle tır. Halbuki asıl iş, o saatten sonra 
olmuş, mürettebatın mAllevı·ıa~. başlar. Birahanelerde, lokanta • 

nı yerine getirmek gnyesile irnr.u Devlet Demlryoll•rı Y• Llm•nl•rı 1 larda kalayı tutanlar on ikiden 
bombardımanı yapılmış, 15 d~k'.- 1 1 eonra kolay avlanır. 
ka süren dc~~tli salvolarla tm- 9letme U. dar si llnlllrt Bunun için sürtükler, köşeb•ş-
rnzdaki düşm~n üsleri tahril> e- Mulınnıınen bedeli 4 köşe makta'lı olduğu takdirde 14400, yuvarlak Jarındakl kahvelerde, blrahanP -
dildikten sonra akının J,imno<ıa, IHde otururlar, arasıra sokaJ?a çı-
bu adanın Monduros Umanmda makta'lı olduğu takdırde 16200 lira olan 90000 adet kestane ağacından karlar, doll!iırlar. Zabıta memur-
lıulunduğu haber alınan düşman mamul !.irCon yatağı 17/1/1939 salı günü saat 15,30 da .kapalı zarf usulü .i.arını gördüler mi hemen içerı k.ı.-
nonanması üzerine tevcihine nıu- ile Ankarada İdare bin11.1ında s:ıtın alınacaktır. çarlar. 
vaHaklyet elvermiştir. Bu işe ı:Jrmek is,eyenlcrin 4 köşeliler için 1080 yuvarlak için l!!HI Şayed yakayı ele verirlerse hal-

Paşov!çin harita yerine kP'<dl liralık mu' •kkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklif- !eri harabdır. Polls müdiriyetine 
hava keşfinin neticelerine uva • Ierinl ayni gün sa.at 14,30 a kadar Komisyon reisliğine vermeleri la- götürülür. Orada sabahlar. Ertı>si 
r&k tertib ettiği rota, dii§maı:ıtl.an zımdır. gün muayeneye gönderilir, sonra 
tvvel kendi kendi.'> ni talıribe v~- Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dair.ısinden, Hay· m aşağı bir hafta hapis cezasına 
ıile olmuş, Mondurosa varmartan, darpaşada Tesellüm ve Svek Şefliğinden dğıtıJacaktır. (9552) çarpılır. Sürtükler, senede bir ııe-
adaya 7 - 6 mil mesafede Midil!ı * * Cf. her türlü takibden Azade dola· 
bir mayin tarlasına düşmü~. Ya- Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksiltme saati aşa- şa bilirler. O da yılbaşı gecesi... 
vuzla birlikte burada yaralan,.., 1~ ba d ·ı 171211939 - . k Artık o gece, sürtükler için dil-., ğıda vazıh Iokomotüler ve vagon n aı arı cuma gumi &· 
mukavemeti az olan Midilli bııt jtün, bayramdır. Sabahlara kadar 

Palı zart usulü ile Ankarada İdare binasında ayrı ayrı satın ılınacak· d !aş 1 mış, Yavuz karinesindeki 7 yara o ır ar, çalışırlar (!) . Ne polis, 
ile düşman destroyerlerlle tavv.ı tır. ne de sivil zabıta ahJakiye memur-
relerinin kuduz a(Cfi altında ~ur Bu ışe girmek istiyenlerin aşağıda yazılı muvakkat teminat ile ka- ları müdahale ederler. 
hızını kullana kullana kaçınış, • >r nıınun tayin ettiği vesikaları ve tek liflerini ayn! gün ve saat 14,31 a --------------
bela Boğazdan içeri girmiş, Na~a ı kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. c •• ı 1 
önünde, Sarısaltıklar denilen kı· Şartnameler 465 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl- uzam 1 ar 
yıda karaya çıkmıştır. j maktadır. (94M) 

Amiral Paşoviç bu harekete ""'" 1 S M 1 Mubammeıı Muvakkat Saati (.f • •• h .
1 

d 
vafakat etmekle birinci halayı 'ş· • bedeli teminatı u~ • 0 

• e "" detıal"ı) 
lem;•, huruca te•ebbüıı ettiğı" ••· •- Beni dikkatle tedavi edi -.., • 1 - Lokomotif bandajı 165.204 lira 9.510,20 lira 
man da hatasını şaheser bir kil· 15,30 yorsunuz. Buna çok teşekkür e-

l - Vagon bandajı 96.992 • 6.099,60 • d · F k t bir 
manda dejencriliği ile taçlandır • erım. a a az o yerlilerin 
mıştır. * * yaptığı yağdan sürseniz ıztırab • 

Benim kanaatim şu ki: Paşov{. 
çin yerinde Amiral Suşon bul•ın· 
~aydı elindeki materyal ile im • 
kanı yok bu akına çıkmaz, YPv••· 
ıu tahrib ve Midilliyi kaybetmez
di. 

Bu akııu hatırladığım zaman 
ııözlcrimdc Boğazdan çıkı~ sa\,a· 
hının görünüşü canlandı: 

Tabyalarda bulunan e!rad, Ça-
11akkaledeki istihkamların tor~ ı
ları bizi acıyan Yl!ilı gözlerle se
lamlamıştı, adeta: 

Muhammen bedeli 110010 lira olan 28950 adet meşe cari hat traver-

sl kapalı zarf usulıle 21/1/939 cumartesi günü saat 11 de Sirkecide 9 

ı.tetme binasında eksiltme komisyonu tarafından satın alınacaktır. Bu • 
işe girmek istiyenleriıı 6750.5 lira muvakkat teminat ve nafıa ehliyet 

vesikas'le diğer vesikalarını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ayni 
gün saat 10 a kadar komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler Anka

ra, İzmir ve Sirkeci veznelerinde 550 kuruş mukabilinde verilmekte -

dir· .3ı. 

Adana Belediye Riyasetinden: 

arım azalacak.• 
Ertesi gün yerlilere söyledik. 

gittiler, cevize benzer bir yük mey. 
va getirdiler. Kabuklarını kırdık. 
içerisinden badem gibi katı birşey 
çıktL Bunu ezdik. Pis kokulu bir 
yağ çıkardık. Hastaların yaraları
na sürdük ve çok iyi geldi. Bu ya
ğın romatizma, siyatik üzerinde 
de tesiri var. 

Parise gelirken bu cevizlerden 
bir çok getirdim. Şimdi bunlardan 
fenni bir surette cüzam ilacı çı
karmıya çalışıyorum .• 

/Dünkü Mağlub Almanya 
Bugünün En 

Kuvvet:i Devleti Oluyor 

Piyango 
Ve Delile 

(5 inci ~ifedeıı deva"' 
DedL Eu adamın harekatın 

kontrol ettun. Gözüme çarpan i 
oldu: ( 4 Ülı("il sahifed.'ft dt"Ja.ır) 

Deyli Telı:raf gaz•lesı bu me
seleyi çok kurcalamakta ve şun
ları y'lZmaktadır: 

!erinin mevcud ton miktarını 4:; 
bin tona çıkarmalı: istemektedir. r 
Bu kad:ır t.ı.lıtelbahiri tezgaha ko
y:unıyaca~tır. Fakat b~na. mulabill 
diı;er çeşıd harb gemilerını ek -
sik yapmış olacaktır Bu surctlP. 
Almanya büyük bir zırhlı ile 10,000 
tonluk bir kruvazörün yap .!ma
sından vaz geçecektir. 

Bundan üç sene evvel ortalığın 
sulh ve sükı'.ınetini muhafazaya 
hizmet maksadile yapılını~ olan 
hır .ınll!imanın şimdi artık o 1 al
den çıktığını görmek insanı mü-
tees~ir eder. Ümıd edilir iti bu 
anla5ms zafa uğr~masın . 

Şimdi meseleyi derinlr~tırerek 
ona göre bakmak lizım g ~k
tedir. Bundan yirmi sene e~-vel 

Almanya UIJ'umi Harbden mağli b 

olarak pktı. Artık Alman donan
ır.::sı İngiltere için hır ı.ehlike de
gildL Mağlıib Almanyarun bütün 

kuvv:eı.leri galıblerc te;lim ol • 
mıı~tu. Almanya ondan sonra İn
gil\~re için denizde ehemmiyetli 
bir rakib olamıyacaktL Fakat son

ra 'an görüldü ki Almanya artık 
mar,lubiyetin yüklenmiş olduğu 
ağır şartları birer birer kırıp at -

roa kta ve yeniden sllilhlanmakta

- Ellerile başını kaşımak .•. 
Hıikınettlm ki; ağzımdan çıka 

bPş yüz bin liranın şose silindir 
gibi kuvvetli ve edci ağırlığı 7.a 
vallı delinin ellerini b•şına ~ötıi 
rüp kaşıyacak ve evvrlct · yea'1 
der;. oynıyıuı civatasını yerine k 
yacak kadar lagar ve kudretli ıdL 
An!ıyacağuuz; para delileri a 

kıllı; sefalet ve r.ıide sa:.atıığı d 
akıllıları deli ediyor demek!.. 

Huü.sa; timarhanedeki delller 
azaltmak için hemen hemen he 
deliye beş yüz bin liralık ikramıye 
vurdurmak laz.m!. Ak:llıları da 
deli etmemek için beş yüz bin Ji. 
r:ılık ikramiyenin isabet etmeme
sine dikkat etmek iktiza ettiği 
kanaatine vardım. 

Bu suretle 035 haziranında ve 
~2" temmuzunda akt 'l:lılmiş olan 
ıtlliflara aykırı birşey yoktur. Al· 
manya bu anlaşmalarla İngilte-
renin de kabul etmiş olduğu hak· 
lannı kullanmış o'.acaktır. 

Fakat acdba Almanya neden do
layı mevcud tahtelbohirlerinl da
ha arttırarak İngilterrnin deniz • 
ııh gemiler! derecesine çıkarmak 
istiyor! 

Buna dair Alman hükumeti 
noktaı nazarını bildirmemekte -
dir. Şim.ii yalnız ortada dönen 
birçok dedikodu var. 

Bertin ile Londra arasında ce
reyan eden müzakereler lazım 

gelen şekil dairesirde olmuştur. 
Arada bir ihtilaf çıkmışa benze • 
memektedir. Fakat Londra meha
flli ve İngiliz gazetleri için me

sele az ehemmiyetli değildir. İn
gilizlerin dediğine göre bugün Al
manyanın elinde 40,000 tonluk 
tahtelbahir vardır. İngilterenin 
denizaltı gemilerinin ton miktarı 
ise 70,000 dir. 

DeyU Telgrat gazetesi Rusya • 
nın Baltık denizi için yeni bir ta
kım kruvazörler yaptırdığını ya
zarak diyor ki: 

Bu vaziyet karşısında Almanya 
da bu çeşid harb gemileri yaptır
mak istiyebilirdi. Halbuki Rusya
nın en kuvvetli denizaltı donan • 
masına malik bulunduğu doğru 
ise Almanya buna karşı tahtelba
hir değil, muhrib, torpil gemileri 
ve yardımcı gemiler yaptırması 

lcab P<lerdi· 

Deyli Telgrat böyle dediği gibi 
'l'aymis de Almanyanın teklifi 
münasebetlle yazdığı yazıda: 

Bunun esas itibarile mevcud i
tıl2fu uygun bir şekilde yapıldı
ğını söylemektedir. Fakat bu İn
giHz gazetesi şunu ilave ediyor: 

Bilmem okuyucularım ne der 
bu işe!. 

ve yeniden donanma yapmakta- s •• • J D } 
dır. İngilt~rc içın bu vaziyet kar- urprız er o u 
şısında yapılacak şey şu olmuştu: Bı"r Yılbaşı 

Al.manyanııı d ~niz tnı;aatına 

mani olmağa çalışmamak· Bu in- Hedı"yesı" 
şaata müsaid davrannuk. Fakat 
Almanyanın yaptıracağı harb (5 incı wufeden detınn ı 
gemilerinin miktarını biı ııiı;bet Araba sür'atle gıdiyordı~ Ne -
dahilinde tutmak. İşle yukarıda den sonra büyük bir ~alonun ö-
bahsedilen 935 ve 937 anlaşmaları nünde durdu. Madam Dothe ara· 
bu politikanın neticeleridir. banııı içinde buldıığ\! anahtarla 
Almanyanın karada gitgide kuv- kapıyı açtı, içeri gircJ,, Şatonun 

vetlenmcsi İngilizler için belki o dahili çok şık dö~enmi~ti. Bir ey 
kadar endişe uyandıracak keyfi- eksik değildi Uşaklar. hizmetçi-
yetlerden değildir. Avrupa kıt'ası ler. .. Hepsi Madamı hürmelle se-
üzerindeki devletler bundan kuş- IAın!adılar ... 
kulana.bilirdi. İngiltere, nihayet Yalnız zengin çi.ftçı yoktu. Za-
Avrupa kıt'asındaki devletler ara- vatlı, güzel kadının geldiğini peıı-
sındaki ihtilil.flarda hakem rotil cereden görünce sevinçten ve 
O)'Darnak istiyerek bu rolil yapa- kalb sektesinden ölüverm4ti. 
bilirlerdi. Fakat Almanyanın de- Madam Dothe, ömrünü bu şato· 
nizde si.IAhlanması Alman donan- da geçirdi. Yalnız birşeyden ınu-
masının kuvvetlenmesi İngilizler teessirdi: Zengin çiftçiye te:jekkür 

için Jakayd bir tlazarla seyrcdi - 11_ed_e_m_e_m_ek_._··--------
!E:Cek gibi değildir. Şu halde İngil

tere ne yapacak?. Almanyanın 

tahtelbahir yaptırmasına mani ol
mak mı istiyecek! Hukuki cihet -
ten buna imkan görülememekte -
dir. Çünkü Almanyanın ne isti -
yorsa evvelce imzalanmış olan iti
laflara tamamile uygundur. Şu 

halde İngilterenin yapacağı şey sl
lahlanmağa devam etmek, İngil

terenin servet ve kuvvet memba
lıırından istifade ederek silahlan-

mak kalmaktadır. 

Tepcbl!iında 

Şehir Tiyatrosu 
DRAM KISMI 

f"Tstanbul komuta lığı ı 
l_iatıulaıa Komiıyonu llhian 

Buak:;• m 20,ao da 
(ASMODE) P. 5 

İstiklal caddesinde 
KOMEDİ KISMI 

İhale günü talibi çıkmıyan t~tan· 
ouı merkez komutanlığı için satu. 
alınacak hapis kamyonunun paz~r-

Bu akşam saat 20,30 da l•ğı 11/2. Kanun/ 939 Çarşamba gü-- Güle güle! 
Yerine: 

- Allah rahmet eylesin! 
Diyen bir tavırla yolumuza ıı: 

1 _ Buz nakline mahsus bir adet buz nakliye kamyonu açık eksilt
me suretile satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli iki bin beş yüz liradır. Taksimdt 

(MUM SÖNDÜ) 5 teblo ııü saat 16 da yapılacaktır. Muhanı-----------------1 ıııen kıymeti 2400 liradır. İlk t~ıri
TU RAN natı 180 liradır. Şartnamesi her 
Tlyatroau gün komisyonda görülebilır. İstek
San'atki.r Niild lilerinin ilk teminat makbuzu veya 

zllerck teşyi etmişlerdi. Ölüm a
lnnı adını çok yerinde verdiğimz 
bu huruc hareketi cihan deniz har
bi tarihinde eşine rastlanmaır.~ 
bir kumanda hatası, bir facia §l· 

lıeseridir 

Bunun hükmünü, tenkidini o 

No. 11 

Elini iç cebine sokmuş, cüzd& -
nını çıkarmıştı: 

_ ( ... ... ) gilıi _,ere gelmek ko-
lay i~ değil! Be.n size bır ev hazır

latacagım amma, ne de olsa pa

raya ihtiyacınız vardır. Size ma
aşınızı bırakayım. 

Sermedin cevab vermesine mey· 
dan bırakmadan cüzdanından çek

tiği birkaç banknotu yastığının al
tına soktu, koşarak odadan dı -
şan fırladı. 

Sermed, tesadüflerin çizdiği bu 
)'eni rota karşısında mebhut, ken
disini yastığa bıraktL Gözlttini 
yumdu. 
Karşısında bilmedigi, tanımı-

3 _ Muvakkat taminatı 187,50 liradır ve bir gün evvel malsandı
ğına yatırılması lazımdır. 

4 - İhalesi ikincikanunun 16 ıncı pazartesi günü saat on beşte 
Belediye encümeninde yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi Belediye yazı işleri müdürlüğündedir. İstiyenler 
oradan parasız alabilirler. 

6 - Taliplerin ihale günü teminatlarile bırlikte muayyen saatte 
Belediye encümenine müracaatları ilan olunur. •29• 

Yazan· Nusret Safa COŞKUN 

dığı ( ...... ) in değıl. onun, Belma
nın hayali vardı . 

....................................... 

...................................... 

...................... 
İkinci Kısım 

-A
Tesadüflerin Oynaılığı 

Vodvili 

Şekip Sinamn kart8', ve -bir izdit'acın hikdyesi .. 

Deniz yolunu tercih etmişti. 
( ...... ) e tren olmakla beraber, 

Sermed deniz hıvaaı almak, biraz 

r.çılmak için havaların pek de mü· 
rnid gitmesine rağmen vapur yol
ı;uluğunu daha zevkli buldu. 

Bir buçuk günlük bir yolculuk
l•n sonra ( ...... ) uıı iskelesi olar. 
( ...... ) e vardığı zaman orta yaşlı 
zayıf bir a"dam, kendine yak!aş· 

mış: 

- Affedersiniz beyefendi. Zatı
ı>.liniz Sermed bey misiniz? 

Diye sormuştu. 
Arkasındaki hamallarla ( ...... ) e 

g. tmek için alabüs araştıra , 
Sermed, bu suale muhatab olun
ca, patronu tarafından iskelPV~ 

bir adam gönderileceği yolundaki 
tahmininin doğru çıktığını gör -
mekten hasıl olma bir tebessümle: 

- Evet benim! 
Cevabını verdi. 
Orta yaşlı zayıf adam, Sermedin 

önünde mübalAğalı bir hürmetle 
eğildi. 

- Bendeniz maiyetı alinizde 
çalışmak şerefini kazanacak me· 

Ertuğrul 
Sadi Tek 

TiYATROSU 
(Bu lr"'e) 

İTAAT İLAMI komedi 3 perde 
Yazan: Celal Müsahipoğlu 

Yakında 
(İNSAN MABUT) 

murlardanım beyefendi, dedi.. İs· 
mim Salih.. Patron tarafından 
gönderildim. Biraz ilerlerseni> hu
susi bir otomobil bulacaksınız 
Birkaç dakika istirahat buyuru • 
r,uz, eşyalarınızı taşıtayım! 

Sermed, iskeleden çıkınca rıh
tımın biraz ilerisinde açık kapı
~ında g~~ç ve çok temiz giyinmiş 
hır şoforun şapkası elinde bekle· 
dıği, lüks bir otomobil gördü. 
Eşy~lar taşınıp, tamponlara yer

lcşıncıye kadar ellerini arkasına 
1:-ağladı. 

Ağır ağır dolaşıyordu. Yeni b:r 
muhit içindeydi. Bu muhit yAra
larına lyi, sızı vermiyen bir mer
rem, bu hava hasta' ğına leneti 
kekremsi olmıyan bir ilaçtı. Bı• 
trmenni ile buraya gelmiştı. 

Karşılaştığı manzara onu su1:ut.ı 
t ayale uğratmış değildi. Anadolu
yu çok sevimli bulmuştu. 

Bu güzel manzaranın arv.a.: 
: er halde sıkıntılı bir yer ola -

Cemal Sahır mektuplariie beraber 2490 ~ayılı 

birleş;gı 

· Bu gece 
HAYAT KASIRGALARI 

Facia 3 perde 
Varyete, Düet, Solo 

mazdı. Olsa bile beş on adım ile
risinde duran lüks otomobil ora
daki hayat hakkında kendisine bir 
fikir veriyordu. 

- Niçin binmediniz beyim?. 
Silkindi. 
Gendisini karşılıyan adam so • 

ruyordu. Eşyalar yerleşmişti. 
- Biraz dolaşmak, ayaklanım 

toprağa alıştırmak istedim! 
Dedi .. 
Salih Efendi, iyi bir adama ben

ziyordu; 
- Doğrudur, diye cevab verdi .. 

Doğrudur, insan deniz üzerinden 
karaya çıkınca ilk defa yürümel!• 
başlamış çocuğa benzer. 

Sermed, otomobile binmişti. Sa
lih Efendi §Oförün yanına otur • 
mak istedi. Sermed müsaade et· 
medi: 

- Yanıma geliniz Salih Efencli, 
burada daha rahat konuşuruz. 

Salih Efendi mahcub ve müte
~ekkir bir tavırla yanına ilijti. 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinc'e 
yazılı vesikalarile beraber belli gıin 
'e saatte Fındıklıda komutanlık sa
tınalma komisyonuna gelmelJri. 

.335, (9475) 

- Bana biraz izahat verini> S;ı
lih Efendi. Nasıl ( ...... ) dan mem· 

rıun musunuz, hayat nasıl! İr.ıal' 
eıkılır mı? .. Ben nerede kalabil' 
rim? 

Salih Efendi uzun bir konferan.s 
vermeğe hazırlanır gibi, yerıne 

ıyice yerleşti. Müsaade istiyerek 
bir de sigara yaktıktan sonra: 

- ( ...... ) küçük Paris beyefen
di, dedi. Görsen~ oradaki eıt • 
lence, samimi hayat ve neş'e ltiç / ~ 
hır yerde yoktur. Ecnebi mühen- ,Y/) 
(!isler ve ustalar beraber ailelerini /' ~.A 
de getirmişler. İşten sonra iş za- ~~';~jl ~ 

:~~~~r~aı;:d:ıı~;m;~i~;t s;:;:ıt:~·- v~ r~ Y0-r 
lar. Bizimkiler de uydu. İstanbul- J,.,~j.:ır;f ı~ J'\ 
da bu hayatı bulamazsınız. Her ~ı"C'){'V/.Aı(:J'4A~ 
hafta balo var. Patron da refika- l/ft.~~· ~ ~ ;..v ('.i....,I J/P 
ikrını getirdiler. '/v/~ "J;'l"/ r. ~ '{', 
Hanımefendi genç ve çok kibar A!_,~ 'l&,. ~(J,;, 'Jt;; 

1.ıir kadın .. Bilseniz ne iyi bir kal- '7/~ ~~ ~~)'~.{)1c-~> 
bi var.. (l>Haml TVI ~ <<',4>/ -'(ı 



Bütün ağrıların Panzehiridir 

Bir Tek Kaşe 

Nevrozin 
Bu muann!d baş ve diş ağrıla

rını süratle izaleye kafidir. Roma

tizma evcaı, sinir, mafsal ve ada

le ıztırapları NEVROZİN'le teda

vi edilir. 

Nezle, Grip ve Bronşite karşı 

en müessir ilaç NEVROZİN'dir, 

NEVROZİN'i 
~ 

tercih ediniz 
icabında gUnde 3 kate ahnaoillr. 

İsmine dikkat, taklidlerinden sakınınız ve N evrozin yerine başka 

bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

- ,.,.. l . ' 

SATIŞ ILANI 
İstanbul Beşinci icra Memurluğundan : 
Fatma Ülker tarafından Vakıf Paralar idaresinden 24345 ikraz nu

marasile borç alınan paraya mukbil birinci derecede ipotek gösterilmiş 
olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tama
mına yeminli üç ehlivukuf tarafından (240) lira 00 kuruş kıymet tak
dir edilmiş olan ve kaydına nazaran Yenikapıda Dülbentçi Hüsamettin 
mahallesinin Yanikapı caddesinde 789 ada 26 parsel eski 6T' yeni 65 kapı 
No. 1ı bir tarafı Panayot dükkanı ve bir tarafı Todori dükkanı ve bir 
tarafı berber dükkanı bahçesi ve tarafı rabii tarikiiim ile mahdud bir 
bap karglr dükkanın evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

Gayri menkul yeni Mermerciler caddesinde cephesi demir yaprak 
upenkli zemini ahşap dükkan olup altında bodrum ve hala üstünde 
de bir oda mevcuttur. İçinde elektrik tesisatı vardır. 

Mesahası: 9 metre murabbaıdır. 
Yukarda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı 

açık arttırmaya konmuş olup 13/2/939 tarihine rasUıyan Pazartesi günü 
saat H den 16 ya kadar Yeni postane binasındaki dairemizde açık 

arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin 7o 75 ini 
bulduğu takdirde gayrimenkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecek, 
aksi takdirde en son arttıranın taahüdü baki kalmak üzere arttırma 
an beş gün müddetle temdid edilerek 28/2/939 tarihine rastlıyan Salı 
günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık arttırması yapı
lacak ve bu ikinci arttırmada da arttırma bedeli muhammen kıymetin 
% 75 ini bulmazsa borç 2280 numaralı kanun hükümlerine göre beş 
müsavi taksitte ödenmek üzere tecil edilerek satış geri bırakılacaktır. 

Satış peşindir. Talihlerin arttırmaya girmezden evvel muhammen 
lııymetin % 7.5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir ban
kanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve telliiliye 
resimleri ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz 
bedeli müşteriye aittir. 

HALK G • 1 

ADEMİ-İKTİDAR 

ve bel gevşekliğine karş 

Bi 
Tabletleri her eczanede arayınız. (Posta kutusu 125.> Hormobi ı) 

lstanbul 3 üncü İcra memurlıı -
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve pe 

raya çevrilmesine karar verilen ev 
~-yası 6/1/939 tarjhine müsadif Cıı

ma günü saat 15 de Küçükayasofya
da Medrese sokağında 12 N o.lı hane
nin önünde satılacağından talip o
lanların o günde memuruna müra -
caatları ilan olunur. 

(937 - 1521) 

latanbul Ziraat Mektebi 
Satlnalma Komisyonundan: 

Mikdarı Cınsi 

33 adet palto harcile dikimi 

109 • Kasket • • 

109 Takım elbise 

109 Çift 

109 • 

• • 

Muhammen 
Fiat 

Kuruş 

700 

70 

850 

500 

450 

J;k 
Ten1inah 

Lira 

92,53 

77.66 

Saatı 

10.30 

10.45 

'J 

ACELE SATILIK 
Sultan Hamamında 41·43 No. lı <12) Roza hanı 9 kanunusani 

1939 pazartesi günü saat 2 de 2 ci iflas dairesi tarafından müzaye

deye konulacaktır. Senevi iradı 4400 liradır. Fazla izahat iflas da

iresinden alınabilir. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinsi Mıkdarı Beheri Turarı %7,5 Temi· Eks' lmt 

natı 

Ll-a'<. Lira K. Lira.K. Şekli ıaa 
-----~ 

Matkaplı daire testeresi 1 adet - - 650 - 48 75 pazarlık 14 
Dikistrinli kola 2000 kilo 35 700 - 52 50 a.,ık 14.~0 

1- Şartnameleri mucibince satın alınacak l adet matkaplı dair 
desteresi ile 2000 kilo Dikistrinli kola hizalarında yazılı usullerle eksilt 
meye konmuştur. 

II- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gö 

terilmiştir. 
III- Eksiltme 16/1/939 tarihine raslıyan Pazartesi günü hizaları 

da yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alı 
komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler Parasız olarak her gün sözü geçen şubeden al 
na bilir. 

V- Daire desteresi eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin fen 
teklif ve kataloglarını ihale gününden bir hafta evveline kadar İnhisa 
!ar Umum Müdürlüğü Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri lazımc!Jr. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayi nedilen gün ve saatlerde 7< 7, 
güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmele~ 
ilan olunur. (9378) 

* * I - Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacak 25000 kilo be 
ipi kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli beher kilosu 59 kuruş hesabile 14750 li 
muvakkat teminatı 1106.25 liradır. 

III- Eksiltme 16/1/939 tarihine raslıyan pazartesi günli saat 1~ d 
Kabataşda Levazım ve· mubaya şubesindeki alım komisyonunda y 
pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden al 
nabileceği gibi nümune de görülebilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle % 7,5 guven 
parası makbuzu veya banka teminatı mektubunu ihtiva edecek ol 
kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarda adı geçe 
komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (948 

... 11-
I - Şartname ve numunesi mucibince satın alınacak 90000 metr 

kırmızı çizgili kanaviçe kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedeli beher metresi 12 kuruş hesabile 10800 li 

ve muvakkat teminatı 810 liradır. 

III - Eksiltme 2'1/1/939 tarihine rastlıyan cumartesi günü sa 
11 de Kabataşda levazım ve mubayaa! şubesindeki alım komisyonun 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden a 
nabileceği gibi nümunede görülebilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunun kanuni vesaik ile % 7,5 güven 
parası makbuz ve banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kap 
zarfların ihale günü en geç saat 10 a kadar yukarda adı geçen komi 
yon başkanlığına makbuz mukbilinde verilmesi lazımdır. •113• 

* * I - Kısa müddetle teslim şartile 23X35 eb'adında bir tarafı t 
mizlenmiş idare monogramını havi iyi cins 150000 adet mantar paza 
!ıkla satın alınacaktır. 

II - Eksiltme 12/1/939 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14 ı 

Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda y 
pılacaktır. 

III - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte teki" 
edecekleri iyi cins mantar nümuneleri ve % 7,5 güvenme paralarile biı 

likte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. .114, 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
64 lira 20 kuruş muhammen kıymetli 136 ve 50 lira 30 kuruş m 

hammen kıymetli 91 parçalı ceman 227 parça müstamel demirbaş eş 

16/1/939 pazartesi günü saat 10 da 2491 sayılı kanun hükümleri dair 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü 
fıkrasınca, bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer ala
kadaranın ve irtifak hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri icab eder. Aksi halde hak
ları topu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalacakları ve daha fazla ma!(imat almak istiyenlerin 13/1/939 tarihin- • 1•••••••••••••1 
den itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan arttır-

iskarpin 

postal 

Mekteb talebesi için yukarda cins ve miktarı yazılı elbise, kasket 

sinde satılacağından isteklilerin 

akçelerile birlikte başmüdürlük 

gelmeleri (96) 

sözü geçen gün ve saatte % 7,5 p 

binasında kurulu satış komisyonu 

ma şartnamesile 938/1268 numaralı dosyasına müracaatları ilan olu-
nur. <104) 

1 

Daire adı Mikdarı 
Bedeli llktemioatı 

Lira K. Lira K. işin cinsi ve mahiyeti 

Konservatuar İskarpin 130 çift 650 00 48 75 

Frenk gömleği 

1 
130 adet 

Yüz havlusu 130 • 299 00 22 43 

• 

Resmi elbise 

1 

40 takım 
Harici • 65 • 3690 00 276 75 
Palto 65 • 

• 

Dairesi adı, cınsi, miktarı, tahmin bedeli yukarda yazılı bulunan 
ışler ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 19/1/939 per -
ııembe günü saat 14,30 da daimi encümende yapılacaktır. Şartnameleri 
levazım müdürlüğün9-e görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda ya
zılı vesika ve h~alarında gösterılen teminat makbuz veya mektubile 

eraber ukarda yazılı giinde saat 14,30 da daimi encümende bulun-

ve paltonun harç ve dikimile kunduranın malzeme ve imali açık eksilt

meye konmuştur. Eksiltme 16/1/939 pazartesi günü yukarda yazılı 

saatlerde Beyoğlunda İstiklal caddesinde Singer apartımanındaki lise-

ler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin 

belli saatten evvel mezkur muhasebeciliğe yatıracakları ilk teminat mak-

Kadıköyünde Üsküdar 
r nkirııli{ıinden: 

Hukuk 

Kocası Fikri tarafından Üskiid>r-ı 
;ı" , ,.ıJıyeu Ferah sokağında 85 

ıııımaralı hanede sakin Necmiye! 

;'.ehra aleyhine açılan boşanma ı'a
\. .. sının muhakemesinde yevmi mu 
•"yende müdcaaleyba gelmedif(iı~

dtn hakkında gıyap kararı ittihR>. 

62 numarada Aziz aleyhine 934/!3 l 2 r.mnın da ilanen tebliğine karar 
c•ldığı Haydarpaşa Nümune Hasta- Keşif bedeli (140000) lira olan numaralı dosya ile açılan alacak •erilerek bu baptaki gıyap kora;ı 
ıanesinde 1/10/938 taril'ıinde vefat Y.ırıkkalede yaptırılacak kalörife~ tlavası 28/12/936 tarihinde lcnbili mahkeme divanhanesine asılmı~ ol 

tesisatı askeri fabrikalar umum 

tesisatı 

ccıen ve terekesine mahkememizrı: tt!myiz olmak üzere sadır olan g;

yabi hükmü havi 7/12/938 tarih ve 
müdürlüğü merkez satınalma b

d konulmuş bulunan Hasan Fel>mi misyonunca 21 Şubat 1939 salı gü-
Aarslanın mahkemece yazılan men nü saat 15 de kapalı zarfla ihale e- 274 sayılı ilam oturduğu yeri bc!li 

kul eşyası 24/1/939 Salı günü s~at dilecektir. rlmıyan Azize tebliğ olunamadı _ 
IG da mezkiır 77 /1 numaralı hane- Şartname (7) lira mukabilinde ğından işbu ilamın tebliğile aleyh . 

komisyondan verilir. Taliplerin hine yüksek vazifeli mahkemeye 
talip olanların yevm ve saati mez - muvakkat teminat olan (8250) li- müracaat etmek için kendisiM bi; 
t.fırda mahallinde hazır bulunma- rayı havi teklif mektuplarını mez- .. hl ·1m· . -

de açık artırma ile satılacağıncl •ı 

!arı ve varislerden olup adresl~t"i 

ınaliım olmadığı bildirilen Seniye 
•:e Aafife ve Lutfiyeye de teblı~&1 

kQ ·· d t 14 k d k . ay mu et verı ış ve ılam sureti r gun e saa e a ar omısyo-

na vermeleri ve kendilerinin de mahkeme divanhanesine talik eaıı-
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 madde- ıniş olduğu H. Usulü muhakenı<'le
lerlndeki vesaikle mezkur gün ve rı kanununun 141 • 142 inci madl"\•· 

nıakamına kaim olmak üzere iı3r. saatle komisyona müracaatları. ,.· ı-i mucibince ilan olunur. 

Aunur. (938 - 155) (43) (136851 

duğundan yevmi mezkiırde mii-lrfa
~leyhin yine mahkemeye gelm~ ~:.~ı 

takctirde müddeinin vahitleri gıya
bında istima edilerek müddaalev -
Mnın bir daha mahkemeye kabul 

c•dilmiyeceği ve icap eden karar it
,;haz olunacağı tebliğ rnakamına 

1-.aim olmak üzere ilan olunur. 

(938 - 1885) 

Sııhib tıe neıriyah idare eden 
Btıf muharriri 

ETEM İZZET BENİCB 
lea Telraf Malbaa., 

GÜZELLIGINIZ 
ICIN 

KREM BALSAM 
KANZUK 

Bütün dünyaca takdır e<.!il 
miş sıhhi güzellik kremleridır 
Gece için yağlı, gündüz içi 
yağsız halis acıbadem çeşiUer 
hususi vazo ve tüplerde satı 
lır. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

İSTANBUL - BEYOOLU 


