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ÇEKLER KISMi S RLiK V APIYOR 
Macar Şelıirlerinin Bombardımanı Devam Ediyor, Macar Ordusu Mukabil 
Taarruz için Hazır 1. Almanya Harb Çıkmasına mani Müdaha_lede Bulundu 
Lehler de Teşen Mıntakasında Tahşidata Başladılar 

VABŞOVA 7 (A.A.)- PKAGDAN PAT AJAN· 
SINA BİLDİRİLİYOR: 

PRAliIN İYİ HABER ALAN M!\HFELLERİN
DE DOLAŞAN BİR ŞAYİAYA GÖRE ÇUOSLO
VAKYA HtlKOMETİ FEN KJT',1LARI MÜTE
HASSISLARINI ŞAHSEN DAVET ETMEK SU -
RETİLE KISMİ BİR SEFERBERLİK YAPlUAK· 
TADffi. 

Biıdapcşte 7 (A.A.)- Yarı resmi 1\1. T. 1. ajansı 
Çekoslovakların saat 23,15 e kadı;r Mankası bom -
bardıınana devam ettiklerini bildirmektedir. 

Macarlar doğrudan doğruya tııarruz vukubul
duğu takdirde mukabele etmek emrini almışlardır. 

Macar kıt'aları şimdiye kad~r Çeklerden dört 
mitralyöz, iki otomatik tüfek ve hirçok tilfek al
mışlardır. 

PRAG 7 (A.A.)- GAZETELER. POLONYANIN 1 

TEŞEN CİVARINDA KIT'ALARL-ı TAHŞİD ET
TİliİNİ HABER VERMEKTE VJ; ÇEK HUDUD
LARI CİVARINDA ALTI PİYADE VE SÖVARİ 
ALAYI İLE 10 MAKİNELİ TÜF.EK l\IÖFREZESİ 

• 

BULUNDUÖUNU TASRİH EYLEl\IEKTEDIRLER. 

ALMANYANIN MÜDAHALESİ 
Berlln 7 (A.A.) - Havas ajansının muhabir! 

bildiriyor: 
İyi haber alan mahfellerde söylendiğine göre 

Almanya hükOmeti Mankas hadisesi dolayısil., Prag 
ve Budapeşte nezdinde şiddetle teşebbüste buluna
rak esasen Çekoslovak ve Macar hükCımetl<!rinin 
müracaat üzerine verilen Viyana hakem kararına 
riayete bu iki hükumeti davet edec~ı<tir. 

Dünkü hadise siyasi mahfellerde elim bir hay
retle karşılanmıştır. Bu mahfeller bu meselenin 
Viyana hakem kararile kat'i surette halledilmiş ol
duğunu bir kere daha tekrar etmekte ve bu sureti 
tesviyenin beklenildiği veçhile A vrupanın bu kı»
m· da sulliu temine kMi gelmediği keyfiyetini te
essüfle karşılamaktadırlar. Ayni mahf~ller bunun
la beraber hadisenin gayri mes'ul yerli elemanlar 
tarafından çıkarıldığını ve Prag ve Budapeşte hü
kı1metlerinin bu işde doğrudan doğruya mes'uli
yetleri olmadığını ilaw eylemektedirler. 

Ereğli aciası Raporu .. 
19Olüye,1,000,000 Lira Zarara Mal Olan F elô:ket 
Ereğli liman riyaseti tarafından 

yapılan tahkikat neticesinde ihzar 
~dilen ve alakadarlara tebliğ olu -
nan resmi raporla Ereğlide vuku
bulan ve 17 insanın hayatile be
raber, milyonluk bir zarara mal 
olan facianın nasıl ve ne şekilde 
cereyan ettiği tamamen tavazzuh 
elmiş bulunuyor. 
Yapılan tahkikata nazaran fa

cıa şöyle cereyan etmiştir: 
Halen kurtarılmış bulunan Tan 

vapuru Kabasakal, Mete, Şadan, 
Samsun şilepleri de Uzunköprü 
ıizerinde baştankara etmişlerdir. 

Mıllet vapuru, demir kestikten 
az sonra Yunan bandıralı Nami
kas Nikolas şilepinin baş bodos -
lamasile kıç bodoslamasının 5 nu
marnlı ambarı üzerinden, su sevi
yesine yakın büyük bir yara al
mıştır. Bu yara su alırken baş

tankara etmek istemişse de mu
vaffak olamamış, sahliden 1000 
metre açılarak batmıştır. 

19 kişi olarak teshil edilen Mil· 
le\ vapuru mürettebatından 17 si
nin boğulduğu ve iki kişinin kur
tulduğu yapılan son taokikatla da 
anlaşılmış bulunmaktadır. İhsanı 

llüda adındak 1 .-r,otörün fırtına -
ddn batmak tehlikesi gcçirdigi sı
ıacla sandalla sahile çıkmak ister
krı devrilip boğulan iki tayfa ile 
l eraber faciaya kur han gidenlerin 
kat'i sayı.ı 19 olarak tesbit edil
n1 tir. 
Şimdiki halde Kaplan, Zongul

dak ve Galata vapurlarının kur
tarılmasının çok güç olduğu an -
la•ılmaktadır. Sümer vapuru Bii
yük limanda, mekteb binas•nın 

orııinde başıankaraya bindirmiş -
tır. Tahlisiye teşkilatı tarafındın 

(Devamı 2 inci sahifemizde) 

Hususi JOtogTaf muhabınmızin lıu Jıtoah kaza mahallind~ çektiği re!im 

Bu Sabahki Kaza 
Yine Bir Gerıcin Bacağ1 1 

Tramvay Tekerleğine 
--------------------------..... -------

Kurban Gitti 
------------------------------KAZA NASIL OLDU, 

Bu sabah saat 8 de Galatada fr
ci bir kaza olmuş Tramvay altında 
kalan bir gencin sağ bacağı kesil-

miştir., , 
Kaza şöyle olmuştur. · 
Beşiktaş - Fatih arasında işle -

KABAHAT KiMDE ? 
:-en 1113 numaralı vatman Satıl
mışın idaresindekı tramvay Fa
tihe gitmek üzere Beşiktaştan hn
rPket etmiştir. Daha Beşiktaşt~ 

lüzumundan fazla yolcu almış o-
( Devamı 2 inci aahif•de) 

1 aşve: il italya - Fransa -Almany 
Seyahate 1 

Çıkıyor I Vaziyet Dünden~eri a Ge~g 
JMemleketimizdezengin Ve Karan/ık Bır Safhaya Gır 

Alominyom Madeni 
Bulundu 

Azdovay KömürHavza~ı 
da Zonguldak Kadar 

Zengin 

,l 

Başvekil Cellil Bayar 

Başvekilimiz Celal Bayar'ın ya
kın bir zamanda •Bolu• civarın
da bir tetkik seyahatine çıkacak
ları haber alınmıştır. 

Celal Bayar dün Maden Tetkik 
ve Arama Enstitüsüne giderek 
Enstitünün muhtelif sahalardaki 

(Devamı 2 inci sahifemizde) 

Muhterem 
Okuyuculara 

BUGÜNKÜ 
GAZETEMİZ 
Son Telgraf, bugün Cuml>u

riyet Merkez Bankasının re.< 
mi tebligatını dığer refikle: i 
ile birlikte neşretmek vazi 

yetinde bulunduğu için muh
terem okuyucularının müte
lea zevkleri üzerinde bugün
lük bazı fedakarlıklarda bıı

luıımak mecburiyetinde kal
mıştır. Bu itibarla Kalbe ~;. 

' ren hırsız, Ölüm akını roman· 
]arımızı neşredemediğimiz gi
bi her gün beşinci sahifemiz· 
de okuduğunuz röportaj, 3~
ka ve meraklı yazıları, ÇOC1tk 

sahifemizi de tehir ettik. 

Yılın nadir günlerinde ı•;
kua gelen böyle mecburi bir 
hcidi.•eden dolayı karilerimo
zin bizi affedeceklerinden e
mi>ı bulunuyoruz. 

Müteakıb günlerdeki neŞ'i
yatımızla okuyucularım•za 
karşı bugünkü noksanı izale 

edeceğimize söz verirken, ço. 
cuk sütunlanmızı da bun.dan 
böyle pazar günleri neşred•·
ceğimizi bildiririz. 

Aln an Gazeteleri de Tehdide 
Başladılar 

Roma'da 
lngiltere 

Ne Yapacak? 
Dançiğin Almanya'ya 

ilhakına İngiltere 
Taraftar mı? 

ransız B fvekil 
Avdet Etti 

Londra 7 (Hususi)- İtalya • 
Fransa arasındaki siyasi hava 
dündenberi çok gerkinleşmiş ve 
karanlıklaşmıştır. 

/ 

R .. k el • d Fr • 
. . . . oma muza er erm e ansaya kartı nasıl hır hattı hareket t 

. Italyan gazetelerı şıddetiı neş- ed""ekleri merak edilen Çemberlay n ve Lord Halifaks'm son 
rıyatlarına devam ettikle:p gibi h ı•~· d kil · · ı · d seya a ~ı esnasın a çe DlI§ resım erın en 
Alman matbuatı da tehdıdkar neş-
riyala başlamıştır. 

Dün Cezairde aktedilen 

Tevkifhana 
Cinayeti 

gizli 

Çifte Katilin 
Muhakemesine Bugün de 

Devam Edildi 
Tevkifhanede bugün Bekir 

i~minde bir katilı öldürmekle 
ouçlu olan çifte katil Dursunun 
muhakemesine bu saba" Ağm z:a 
da başlanmıştır. 1 

Bu celsede evvela geçen toJ;
fantıya aid zabıt okunmuş ve son
ıu Tevkııhanede doktor Jak Bar
but şahid olarak dinlenmiştir, 

Doktordan sonra gardiyan Ha
sanın malümatına müracaat ohı
r acak ve bilahare müddeiumuır.I 
Feridun Bozana iddianamesini ,. 

huyacaktır. 1 
Bundan soı r a müdafaanın ya. 

pılıp kararın da bu celsde bildl. · 1 
rilmesi muhakkak görülmektedı.-. 

El azık 
Meb'usluğu 

Tehir olunan Elazık meb'us in-
• tihabatının önümüzdeki hafı.a 

ıçinde yapılacağı anlaşılmakh<iır -·Reisicümhur Genel 
Kurmayda 

Reisicumhur İsmet İnönü düıı. 
öğleden evvel Ankarada Genel
kurmay Başkanlığına giderek bil' 
müddet meşgul olmuşlardır. 

askeri içtimadan soİıra Fransız 1 beyanatta bulunarak: 

Başvekili daha kuvvetli ve vazih (Devamı 2 inci sahifemiz 

Yeni Maaş Baremi 
Nasıl Olacak? 

Askerlerin fl1aaşları Artıyo 
Memurlar /cin de Yeni Bir • 

Formül Konuyor 
Bankalarda Ve Devletle A 1 i k a 

Müesseselerdeki Memurlar için de 
Yeni Barem Bu Ay içinde Çıkacak 
Mıll! Müdafaa Vekaletince bir 

askeri barem kanunu layihası ha
zırlanmaktadır. Maliye Vekale -
tince de tetkik edilecek olan bu 
layiha yakında Büyük Millet Mec
lısine verilecektir. 

Layiha ile ordu mensublarımu 
roaaş dereceleri yeniden tesbit o
lunmaktadır. Mevcud maa§lardan 
bazılarına zamlar yapıldığı an -
!aşılmaktadır. 

Diğer taraftan Meclis bütçe en
cümeni dün de toplanarak devlet 
memurlarının maaş ve ücretleri
Lin teauül esaslarını yeniden tP&· 
bit eden layiha üzerinde geç vak· 
te kadar meşgul olmuştur. 
Maaşlı devlet memurlarının 

(hı'.ıkimler ve muallimler dahli 
••hitan ve askeri memurlar bari~) 
dereceleri ve her dereceye aid ma
&Ş miktarlarile tediye mikdarı hu 
layihada şu suretletesbit olun -
muştur: 

(Devamı 2 inci sayfada) 
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..__------Son Telgraf-·--· 

BELEDİYEDE ÇOK 

MLlhUR VARl\UŞ 

elediye teşld'atında lüru?'l
suz ve fazlı memur var -
mış.. Yeni Valim!z bu işi 

tetkik ediyor. Yeni y i "ütçesi de 
ôu esasa gore hazırlanacak ... 

Şimdi, bütün beledıy,. ericin, 
müd.ıran ve n· •murıni gözünü 
dört açmış, kEndis.nin lüzumlu ve 
fazla bi~ unsur olmadığını isbat 
için uğraşmağo başlıyacalr 

Belediyede memur çok, bütçe
nirı mühim bir bs:nı maaş1 1ra 

gidiyor, diye vaktile yazardık. 

Cevab verirlerdi: 

- Hayır, memur kadro':ll ta -
marn, hatta eksiktir, bile .. . 

yor.. Filan lalan ... l3unlıırın kA
"•hatiıti hep belediyeye yükleti
yoru~. 

Pekl amm'l, belediyeyi lo.ontrol 
ı>tmek vazifcsile mükellef olan 
ve şehir halkını temsil eden Ş.,.. 

hir Meclısl azas. bu işlerin hiç 
farkında değiller miydı' 

Ah sevgili kumrular.. Bülbül 
k~ıleceğıniz günler! öyle hasretle 
bel..liyoruz ki... 

TECRÜBEJ.t 

6İR ARKAD Ş -
Biz bu sah·lan yazsrken, gün 

görmüş, tecrübeli bır arkadaş, 

omuz başımızdan gözucile yazdık
larımızı okıı;vormuş, güldü: 

Başvekil f 

Seyahata 
Çıkıvor 
(l inci sahile.fen denm) 

·ırr " 'ıwıa lf!'ll"l IUU8[ijW§qe5 
zıın gelen LZahatı aJmıştır. 

Bıl.ıhare Derleme Sergisine ve 
l'otogrametrı şubeo.ine geçen Baş
vrkilimizin Enstitüdc.kı tetkikleri 
3 saat devam etn:" ıtir. 

Bu arada Azdavay kömiir m•
denlerinin Maden AraIYla Eıısti

tüsıl tarafından yapılan ilk .-tüu
lPrinde bu havzaı.ın Zongu:.iak 
kadar mühim ve zengin bir kö
miir y•lağı olduğu anıaşılmıştır. 

Konıa civarında da mühi.n mık
tarda aleminyum yığınlan bu -
lunduğu öğrenilmiştir. 

--o>---
Ne hikmettir, bilinmez ... Bazı 

sözlerin hakikat olduğunu anla -
malr için zaman geçmesi li.zını 
geliyor. 

- Merak etme dostum, dedi, Şe
hir Mec!M açılsın d.ı gir,. İstan
bulun ei"siği, nok.;anı nelerdir, 
hangi işler yolunda yürümüyor .. 
Bunhn bir, bir mümessillerimiz 
olan sayın va sayıp dtikocekler -
d;r, ş:ddetı~. hiddetle, gazabla 
bağıracaklardır. Hiç üzülme ... 
Çünkü, Vali Lı'.ıtfi Kırdar: 

Bu Sabahki Kaza 

h."lJ~ffiULAK DİLE 

GELECEKLER 

Biz en çok şehir meclisinin ha
lini fazlasile merak ediyoruz. Ye
ni Valimiz işe başladığı zaman, 
Meclisin tatil devres:" tesadüf 
etti. Meclis açılınca, kımbilir, ne 
kadar bülbüller peyda olacak ... 

Öyle ya, şimdiye kadar sevimli bi
rer kumru edasl takınan muhte
rem Şehir MeclJsi u:amLZ, biraz 

da bülbül gibi şakısın .. Sayın aza, 
kendilerinin de mutlaka lüzumlu 
birer unsur olduklarını göstersin-
ler ..• 

Şu son günlerde belediyeye ait 
nice şeyler yaztlıyor. Yolsuzluk 
varmış ,fi!An iş iy! görülmüyor -

muş, kontrol yapılmıyomuış .. Şe
hir pis halde imiş ... Ve saire ..• 
Bazı memurlara işten el çektirill-

- Şehir pis, yiyecek, içecek pa
halı ... Kon trol az ... 

Diye açıktan açığa .ı ;y\edi... Sa
yın aza, şimdi: 

- Şehir fevkalade pis, yiyecek, 
IÇ1)Cek harikulade pahalı, kontrol 
hiç yok, diyecekler •• 

ARİFE TARİF 

NE HACET --
Arkad:ı.<Jn bu aözlerinden son

ra. yazıma nihayet vececektim. 
Ellinde kalem d(jşünüyordum. Bir 
başka arkadaş: 

- Yahu, dedi, yazını bağlamak 
için ne düşünüyorsun?. •Arüe ta
ril ne haceh der, kesersin ... An
lıyan anlar. 

AHMET RAUF 

İtalya - Almanya • Fransa 
(1 lad uJılfedea devam) 

- Şimali Afrika Fransanın öz 
malıdır. Onu asla terketıniyeceği
miz gibi onun istediği ve icab et
tirdiği her türlü fedakArlığa ka.r
şı da hazır bulunuyoruz.• 

Demiştir. İtalyanlar, mütema -
diyen Trablusgarbe ve Eritreye 
asker, tayyare, motörize kıtaat 

sevkine devam etmektedirler. 
Bundan başka Fransa - İtalya 
hududunda. da mütekabllen tah -
şldat yapıldığı, Akdenizdeki üssü
balırllerin takviye edildiği anla
ıılmaktadır. 

lta!y.a,. Şicilyada da askeri kuv
vetfer tahşidine başlamıştır. Pan
talerea adasına da yeni hava kuv
vetleri gönderilmiş ve uzltn men
~illi toplar tabiye edilmiştir. 

İtalya - Fransa arasındaki va
dyet böylece ve her gün biraz 
daha gerginlik ifadesi içinde va
hamete doğru giderken Şa_rk Av
TUpasına aid vaziyet de şüpheli 
hareketleri davet etmektedir. 

Hitler - Bek mülakah her ta
rafta ve bilhassa Londra ve Pa
risde büyük bir a!Aka uyandır -
mıştır. 

Bu mülakat hakkındaki tefsir
ler devam etmt!ktedu. En kuvvetli 
kanaat ve tahminlere göre Hitler 
İtalya ile Fransa arasında bir 

harb çıktığı takdirde Lehistanın 
vaziyetinin ne olacağını Bek'den 
sormuştur. Yine kat'i kanaatlere 
göre Almanyanın Şark Avrupa -
sında yapacağı bir hareket mü
vacehcsinde Lelıistanın vaziyeti -
nin şimdiden tavzihi de bu müla
katta iki Şef arasında görüs\il -
müştür. 

Lehistanın vaziyeti henüz ta -
vazzuh etmiş değildir. Fakat, si
yasi mehafil en geç ilkbaharda 
gerek Şark Avrupasında ve ge
rek İtalya ile Fransa arasında mü
him ihtilaflar vukua gelmesinrlen 
endişe etmektedirler. Tek ümıd 
İngiliz Başvekil ve Hariciye Nazı
rının Romaya yapacağı seyahate 
bağlıdır. Çemberlayn'in Fr.ınsa -
nın da"'8ı karşısında Romada ne 
gibi bir hattı hareket takib edile
ceği bazı mehafilde ciddi bır ala
ka ile merak edilmektedir. 
İngiltere ile İtalya arasında d"ğ· 

rudan doğruya halli iktıza eden 
ve bilhassa İspanyadaki İngiliz 
nüfuz ve noktai nazarının haki -
miyetini istihdaf eyliyen maksat· 
!ar hasıl olduğu takdirde İngilte
renin Fransa - İtalya ihtilafları 
üzerinde ne dereceye le.adar mües
sir ve kat'i bir rol ifa edeceği bu 
merak mevzuları içindedir. 
Diğer taraftan İngilterenin Al-

GÖKYOZO~DE 
AŞK YARIŞLARI 

No 8 1 

- Babam da böyle istiyor. Fa
kat, tesadüflere boyun eğmeğe 

mecburum. Taşrada iyi bir iş çı

karsa ... 

- Ben sizin yerinLZde olsam, 
~·ı1larca İsviçrede dirsek çürütt'.ik· 
ten sonra, şehirde kalmayı tercih 
ederım. 

- Herkes böyle düşünüyor. Hiç 
kim;e la§raya, yani küçük kasa
balara gitmek istemiyor. Küçük 
kasabaların hali ne olacak biz de 
gttmezsek ... 

Canım, taşraları siz imar e
decek değilsiniz ya! Bunu hüku
met düşünsün. 

- Hukumet mi• Bunu bence ilk 

Yazan: İskeoder F. SE&TELLI 

önce halk düşünmeli. Halk yap
malı. İsviçrede gençler üniversiteyi 
bitirince köylere giderler. Oralar
da yıllarca staj gördükten ve iş

lerini büyüttükten sonra büyük 
şehirlere dönerler. Bu suretle 
memleketin en uzak köyleri bile 
imarslZ, bakımsız bırakılını~ olr 
maz. 

Suna tekrar yüzünü buruştur
du. 
Reşad fazla kalmak istemedi. 

Bayan Melek de balkondan ice
ri girmişti. 
Reşad müsaade istedi .. 

- Biraz çarşıya çıkacağım .. Yı
ı. e görüşürüz. 

(1 inci sahifeden d.ıvam) 

lsn tramvay durak yerlerin ço -
~unda durmıytlrak Karaköye do<t 
ıu yoluna devam e!nıiştır. 

Tramvay Tophane ılc Karak iy 
arasında Kapıçi ml!vkiind•n 
sür'atle geçmekle iken 18 yaşh· 
ıında Berç isminde bir genç tr•m
vaya atlrunak istemiş fakat ml!· 

vazenesini kaybederek tramvayın 
altına düşmüştür. K:u:aya uğrı -
yan gencin ve görenlerın feryad. 
üzerine tramvay derhal durduru!
muş ve zanllı genç sağ bacai;l 
kasığına yakın bir yerden kop -
muş bir halde tramvayın altından 
çıkarılmıştır. Berç cankurtaran 
ctomobilile Beyoğlu Belediye 
hastanesine kt,;Jırılar~k tedavi al· 
tına alınmış vatman Satılmış ya
kalanarak tahkikata başlanmıştır 
Bebek, ortaköy ve Beşiktaş tram
vaylan bu yüzden birsaat kadır 
işli yememişlerdir. 

Uskumru Bolluğu 
Birkaç gündenberi şehrimizde 

büyük bir balık bolluğu vardı~ 

Bilhassa uskumru pek çoktur. 
F.vvelki gün sabahtan akşama !<'.\· 
dar 200 bin kilo uskumru tut.ul 
muştur. 

Dün uskumru bazl semtlerde IC 
kuruşa, bazı yerlerde de 5 kun.~a 

satılmıştır. 

manyanın Şarka doğru tevessü
üne bir dereceye kadar göz yu -
macağından şüphe eden gazeteler 
ve siyasi mahfeller de vardır. Bu 
arada Almanyanın Meme! mese
lesinin halli ile birlikte Dançig'i 
de ilhak edeceğini ve bunun mu
karrer bulunduğunu ileriye sü -
renler vardır. 

Günün en ziyade merak edilen 
meselelerinden biri de Almanya
nın Ukranya üzerindeki emelle -
rini tatmin fırsatını tecrübe edip 
etmemiye kalkışmasıdır. 

Böyle bir tecrübeyi denemiye 
kalkışmak Sovyet Rusya ile Al
manya arasında bir harbe mün
cer olacaktır ki bu takdirde Le -
histanın ve Orta Avrupa ile Garb 
devletlerinin nasıl bir hattı !ıare
ket takib edecekleri kat'i surette 
henüz beli i olmuş değildir. 

İtalyan metalibatı garbda tat -
min edildiği takdirde Almanyanın 
Şarkta serbest kalabileceği nolttai 
nazarını ileriye sürenler de vardır. 

Diyerek, her ikisinin de ellerini! 
b!ktı .. 
Odasına indı. 

* 
Aradan on beş gün geçmişti. 
Reşadın annesi ve kardeşl~ri 

5ıvastan gelmiş, Beyler sokağın,;a 
eve tasınmışlardı. 

İki aile birbirile çok çabuk by
naşmıştı. 

Re~adın hıikümet mühendisliği 

işi neticelenmek üzere idL 

Bay Necmi, oğlunun İzmirde 
kalmasına çalışı) ur, muavini Ta
hir de ona bu hususta yardım e -
diyordu. 

Her iki babanın da fikrinden 
~yni şeyler geçiyordu: Reşadlıı 

Sunanın evlenmesi. 

Fakat, her ikisi de henıiz bu 
düşüncelerinı birbirlerine açm~ 
mışlardı. 

Sunanın Reşada daha çok te · 
nıayülü vardı. Suna her saba•ı 

. 

1 Kursdan Bir 

Ve-.. Ma h eme ler 
+·· ~..., ,. , ..... t•t· .• , .... \. ~' ~-.'L. - 'l:..J 

Dava 
,...ikıyor 

Japonyanın karş1laşt ' 
Zorluklar 

Ben Senin 
Karını 
Tanır m 

açakBir 
Ir z 

•• 
uşmanı 

"B1çağımı Çektim, 
Gözüm Karat m1ştı.,, 

Bulgaristandan B raya 
1 Gelince de 20 Ev 

Bir müddet Cince, Beşiktıı~t~. 

Acar Ivit'hrr.~Jin kııh·ıc::.indP l:a -
!c.yı ıyice dumanladıktan son«ı. 

arkad:ışı tzuti yaralıyan Eminin 
mab kem esine dün adi y~ bırınci 

cezada bakıldı. 

Suçlu Emin mahkemcr!e suçıı
nu itiraf ederek demiştir ki: 

- Aı kadaşlardao ! li ve Sami 
ııe birlikte Acı.r Mehme1ın k; h 

vesinde oturuyordu< .. Ali 'e $:ımi 
ıakı içiyorlardL. Fakat b~n .:•• • 
ı,vyer~ bir damla bile i~med'.'1!. 

Çok geçmeden kahveye İzzet ile 
l''ethi de geldiler ve bizim masn
!'a oturdular. Bir ara masaya bir 
yumruk vurdu. 

Soymuş 
Bulg:ırlstaııda muallimlik y•p

t.ğı sırada, bir genç kızın ırzı"\a. 

l••:ıllut ettiğinden oıı seııeye 

r.ıahkı'.ım edil.bış iken kaÇMak bu
ıaya gelen ve burada Ortaköy ve 

Beşiktaş semtlerinde 20 den fnla 
ev soyan Abdi hakkında dörd'1n · 
cü sorgu hakimliği tarafındın ya
pılmakta olan tahkikat dün hit-
rn iştir. Abdi bugünlerde mahke
meye sevk edilecektir. 

Deli Deli ile Yola 
Çıkınca Böyle Olur 
Dün akşam Merkezefendiye gi

den yol üzerinde iki yaralının yat-
- Senin k'll"ını 15 seend~nher! tığı görülmüş ve vak'a jandarma-

t.snırım, ne mal olduğ~nu bilı - ya haber verilmiştir. 
rim.. dedi. Yapılan tahkikatta bunların 

İzzetinefsime dokundu .. Ceh'rr.· Bakırköy err.rJzı akliye luıstme-
den çakum çıkararak onu yar'· sinden kaçtıkları ve yolda hirbir-
!adım.. leriıü çakı ile yara!adıl-ları aııJa-

Suçlu suçunu böylece •krM et- şılnııştır. 
tikten sonra demiştir ki; İkisinin de ismi Salih olan ya-

B h• h t lık · d. ralılar Gureba hastanesine kal -- en ru ı as a geçır un.. 
8 Mazh Os t d 

. . 
1 

dırıll1'ışlardır. 
ay ar manın e avısı a -

tında bulundllnl. Bu suçumu dı Cebinden Parayı Almış 
~yni hastalığın tesiri ;le işl,di:n. Sabıkalı Bekir ile arkadaşı Ya-

Bunun üzerine mahkem~, sı•çlu şar, perşembe pazarından geç -
Eminin akli heletinin tesbiti i;ın mekte olan İmhanın cebinden pa
duruşmanın b~ka bir g•ine bıra- ıaları çalarak kaçarlarken yaka· 
F.ılmasın.t karar verdi. !anmışlardır. 

Ereğli 
(1 lııd aahiledea devam ) 

Y.urtarılan Tan vapurile beraber 
İkbal de kurtarılmıştır. Bundan 
maada aid olduğu acentanın ken
di vasıtalarile Samsun vapuru -
nun da kurtanlmt§ oldu~u haber 
alınmaktadır. Kaplan vapuru çok 
fena bir vaziyette saplanmış olup 
•yni zamanda yaralıdır. 
Ş'mdi Şadan vapurunun kurta

nlmasına çalışılmaktadır. 

Hora tahlisiye teşkilatı kurta
nlması güç olanlarla, Alemdar 
kurtarma vasıtaları da nisbeten 
kolay olanlarla meşgul olmakta -
dır. 

Diğer taraftan, Deniz Ticaret 
Müdürlüğü Ereğiiye bir fen he -
yeti göndermektedir. Bu fen he
yeti orada kazaya uğrıyan gemi
leri muayene ederek arızasız o -
!anların seferlerine devam etme -
terine müsaade edecek, arızalı bir 
halde bulunanların da icab eden 
tamiratı gördükten sonra sefer -
terine başlamalarını temin ede -
cektir. 

Ereğlideki faciaya bizzat şahid 
olanlardan Vatan vapuru süvarisi 
Orhan, ikinci kaptan Şahab, baş
çarkçı İhsan vak'ayı gazetecilere 

pencerede11 Reşada 

uzaktan: 
-Bnjur ... 

görünür VP 

Faciası 
anlatmışlardır. Bunlardan Vatan 
süvarisi Orhan ezcümle şöyle di
yor: 

•- Fırtınanın ilk ışaretini pa -
zar sabahı barometro mütemadi
yen düşerek haber vermişti. Asıl 
kasırga sabah 5,5 d-a başladı. Fır
tınaya karşı çıkmaktan °başka ça
re göremedik. Denize açıldık. Fır
tına o kadar şiddetli idi ki Kara
denizin bu kadar coştuğunu gör
memiştik. Dalgalar on metreye 
yükseliyordu. Gemi parçalanır 

gibi çatırdıyordu. Bir ara deniz 
yarıld ı . Baş taraf suya gömüldü. 
İki arkadaşı sular aldı, götürdü. 
Sonradan mucize kabilinderı kur
tulan bu iki arkadaşın birisinin 
kaburga kemikleri hurduhaş ola
rak vücudüne batmış, diğerleri -
nin iki kolu birden kırılmıştı. 26 
saat sonra Zonguldağa varabildik·• 

Köy Kütüphanelerine F.ııer 

Maarif Vekaleti köy mekteb -
leri kütüphaneleri için yeni 1''.r 
!·arar vermiştir. 

Bu karara göre k ütüphanele•e 
köylülere yarıyan yeni eserler a
lınacaktır. BLınun için tahsisat 
ayrılmıştır. 

lar üzerinde konuşmakla vakit 
eeçiriyorlardı. 

Berber.er kursunun, heyeti u
mumıye k:ırarlle cemiyete devıe
dilnıesi üzerine, kursu yakın za · 
mana kader idare ederlerle ber
berler cemiyeti arasında kursun 
demirbaş eşyası yüzünden çıkan 
anlaşr.ıamazlığın, son olarak, M -
arif müd:irlüğü tarafından halle
dilmesi bekl~nmekte idi. Öğren -
diğimize göre Maarif bu mesele
ye aid evr:ıkl Maarif Vekaletine 
göndermiştir. 

Diğer taraftan berberler cemi
yet!, kursa aid demirbaş e i) anın 

bir an evvel, alınm~sı ve hakiira
tin tezahür etmesi için mahire -
meye müracaat etmek için bir he
yeti idare !..aran almak üzere pa
zartesi ı;:ünü bir toplantl yapa -
caktır. 

--*-

Yeni Maaş 
Baremi 

Nasıl olacak 
(1 inci sa lıileden d"vaml 

1 inci derece: 150 tutan 6:ıll 
2 inci • 125 • ~'JO 

3 üncü • 100 • 4 o 
4 üncü • 90 • ~.o 

5 inci • 80 • 2e.oı 
6 ıncı • 70 • 2~0 

7 inci • 60 • 1111 
8 inci • 50 • HO 
9 un.u • 4-0 • ız:; 

10 uncu • 35 • lOG 
11 inci • 30 • &-; 

12 inci • 25 • 70 
13 üncil • 20 • 6(1 

14 üncil • 15 • 51J 
15 inci • 10 • 4(' 

lira. 
Banka ve saire memurlan h~k· 

kındaki layiha da bugünlerde mü
;:akt'r(' ol unacaktır. Bu ay sonun3 
radar bütün bu layihaların mu • 
<.ddel şekli ile Meclisten çıkın •s! 
ooklenmektedir. İstiklil harbi e
meklilerinden olup eski tek1ü t 
maaşı hizmetten ayrılmış olanlu 
ıçin de yem bir şekil tesbit edil. -
mek üzeredir. --Ekmek Fiyatları 

Daimi encümen bugün Bele1;· 
yede topbnarak 1 inci ve 2 inoi 
nevi ekmek fiatlarını tesbit etmek
tedir. Her iki cins ekmek fiathrı
rın da indirileceği anlaşılmak•a
dır. Yeni tenzilli fiatlar yarın ıdn 
ıt'baren muteber. 'olacaktır. 

--<>--

Baro içtimaı Hararetli 
Olacak 

İstanbul barosu bugün toplan
maktadır. İçtimaın çok hararetli 
olacağı anlaşılmaktadır. 

Bir avukat; baro meclisi azalık
ları için intihabın temdid olun -
masl hakkında umumi heyete bir 
takrir vermiştir. 

Hastahanede Ôldü 
Lüleburgazda oturan İsmail Os

man isminde biri karnından bı -
çakla ağır surette yaralı oldut,u 
lıalde Gureha hastanesine getir'l
miş ise de Osman, hastanede k"n
dine gelmeden ölmüştür. Osma
nın cesedi adliye doktoru Env~r 
Karan tarafından muayene edile
ıek gömülmesine izin verilmiştir. Demeden gönlü rahat etmeza; 

Reşad da gözlerini açar açıraz 
pencere önünde durur, onun se
sini duymak isterdi. 

Bu kadar safiyane ba~lıyan ınıl· 
nascbetler, laübalilik hududuı:u 

2şmış değil, hatta ufak öpüşme
l~re bile başlanmamıştı. 

İzmirde, denebilir ki, birbirlle 
anlaşmış bu kadar samimi görü -
~~n bu iki aileye gıpta etmiyen 

)'Ok gibiydi. ' K o ç o K 1 
Reşadın annesi de Sıvastan ge· HABERLE8 

lır gelmez karşısında Suna ıtihi __ _;_;;,:;;;_;;;::.;....;..;:::;=:....:~_ı-

Reşad, Sunaya karşı ciddiyet'ni 
muhafazada devam ediyor, Suna 
oa Reşada bazan tbay mühendis• 
hazan da Reşad ağebey. diye h:
tab ediyordu. 

Reşad yeni it ine başlamadan ve 
kendisi için hazırlanan islikb~le 

ilk adımını atmadan gönül işle -
rıne dalmak istemiyordu. 

Hemen her gece ya Reşadh.r 
Sunaiaı·a, yahud onlar Reşadlara 
geli;vor, geceyarılarına kadar is-

1. aınbil oynamak, meraklı mev'ı> 

temiz kalbli ve çok güzel bir kız * Otobüs işletme imtiyazının 
görünce, hemen kararını vermiştt Belediyece kullanılması karar)aş-

tırıldığından münasib otobüsleri 
• İşte Reşada eş olacak bit 

satın almak üzere firmalarla t& • 
kız .. > b 1 masa aş anmıştır. 

Reşadın annesi bu kararını Bay * Peşte elçimiz dün Ankara -
Necmiye de ,söylemiş, kocasının dan dönmüş ve Peşteye gitmiştir. 
da ayni fikirde olduğunu öğrenin- * Üniversitede lisan derslerine 
ce sevinmişti. bazı talebelerin devamsızlıkları 

Her iki aile de Reşadın yeni it i· görüldüğünden talebelere lisan • 
ne başlamasını bekliyordu. dan muvaffak olamıyaniacın sı • 
Reşad o gün yeni vazifesine bı1t· nıfta kalacakları tamim olunmuş

lıyacaktı. Üç giln sonra da yılbqı. t ur. 
Bu işi açmak ve konuşmak içia * Vali ve Belediye Reisi Lı'.ıtfi 

ne güzel bir vesile. KırdaT dün muhtelif yer lerde tet-
Re~adın babası, karısına· kikler yapmış ve Haliçtek i bahri

(Devamı var) ye müzesini de ııezmistir 

Yuo.n: Alı.med Şı.lkril ES!\ 

Harb içinde k1bine değiş 'rm ! 
bir rıet .i geçerken su ortasın 
at değiştinnPğe benzer. Bu ö; 
bir hadisedir ki şümul ve ehr. 
miyeti gizlenemez. Konoe kabi· 
nesin 'n istifası da Çin ~.nde Jı 
ponyanın karşıla~tığı zorluğu 

barüz ettirmektedir. Ve esas 
çekilen başvekıl de bu zorluk 
ları gizlememektedir. Konoe 
tifası sebeblerini dikkate layık 
lan şu sö !erle izah etmıştir: 

- Çin ihtilafının aki•kri ne! 
cesinde gerek dahili ve gerek h 
rici siyaset bakımından va.ziye 
nıiz muğlak bir şekil almıştır. 

Japon kabin~inin istifası Çi 
yapılan son t.klıfin amillerini 
izah etmektedir. Hakikat şud 
ki Çin harbinin uzaması yüzüı 
den Japonya çıkmaz içıne gir 
tir. Japonya on sekiz aydanb 
birçok askeri zaferler kazandı 
halde bir türlü sıyasi hedefine 
ı amamış, yani Çini yola geti 
memiştir. Japonya devlet ad 
lan, Çinden tonrak ilhak etmı 
istemediklerini söyledikleri za 
man, bu sözlere inanmak gere 
tir. Japonya Çinde nas yon 
Komintag partisini dağıtarak k 
di emelleriM uygltn bir hükı'.ı 
kurmak ve Mlnçuko - Japony 
Çin bloku teıkil ederek So 
Rus:ra \'e enıperyalıst garp d 
!etlerine karşı yürümek niyeti 
dedir. }'akat Çankayşek muk 
ve!"'et ettikçe bu proğramın 
biki mümkün değildir. Bunun 
çinıJir ki J apoaya on gün ka 
evvel Çine eski şartlarla muka, 
yese edilecek olursa, binn:sbe 
fil denecek sulh şartları t~klif 
miştir. Çanknyşek bu teklifi re 
dedince Japonva için ya..,ac 
birşey kalmıştır: Çinin teslim 
masını beklerken, işgali a?tına 
dığ'ı toprakların istismarı. İşte b 
nu yaparkendir ki Japonya A 
rika Ve İngiltere ile karşı karşı 
gelmektedir. J aponya harbin b 
langıcındanberi, Sovyetlere ka 
vaziyet alırken, İngilterenin m 
faatlerini korumağa çalışmış 

hele Amerikayı idare etmeğe · 
na etmiştir. Bu suretle Uzak Şa 
ta alakaları olan üç büyük de 
!etin kendisine karşı bir cep 
birliği yapmalarına mani Ol"1 
tu. Fakat vaziyet artık buna 
sait değildri. Gerçi üç devlet -
yet Rusya, İngiltere ve Aınerik 
Japonyaya karşı cephe biri 
teşkil etmiş değillerdir Fakat J 

ponyamn takib ettiği siyaset 
birinin menfaatini ayrı ayrı ş 

killerde tehlikeye düşürdüğün 
bunların ayrı ayrı aldıkları t 
birler Japonyayı müşkül vaziy 

düşürmüştür. Sovyet Rusya, ba 
mukavelelerini tecdit etmiyor 
Japonyayı daima tereddüd iç' 
ırakarak Mançukoda bir çok 
keri kuvvetleri lüzumsuz yere 
gal ediyor. 

Bu, Çin için büyük yardım 
Amerika Çine yirmi beş mil 
dolar kredi açmış, İngiltere 
maddi yardımda bulunmak k 

r.nı vermiştir. Bundan başka 
iki devlet, J aponyanın işgali 
t.na aldığı Çin topraklarında,: 

giliz ve Amerika meniaatle 
z&rar verecek bir takım tedb · 
almasına karşı mukabele bil 

olmak üzere Japon ticareti h 
kmda tedbirler almağa karar 

(Devami 7 inci sahifed1 

Niçin Ağlıyormuş 
Cot-uiun blrl bir kapmın ön 

ailıyormuş.. Yo1daa &'eçen bir D 
çocun haline aeırarak: 

- Niçin atlıyorsun çocui"um d 
mlş. Çocuk h•m atlamakla, h•ın ' 

- Annem paltoma sokaia ath 
ona aih1orum ... 

D17e kU1ılık ,.ennış. 

Adamcatu (patı. sokaia alll~' 
ye bu kada r allanır mt de7lnee) 
cuJı: : 

- İy i amma paltonun içinde b r fl 

nr•••· •e•lf· 
GÜLFEl\I DOG ... :>11 
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Mühendis Olacak 
Fen Memurları 

; :~ ···1..·· ·,-·,,·.! 
Genç' TevkifhanedekiHadiseler 

Bize Neyi Bir Kere 
Daha Öğretiyor? 

Kursda Tedrisat Başladı 
Ağustosda Nihayete Erece_k 

Bazı nafia memurlarının kur • 
•~ tabi tUtulduktan sonra mü • 
hendls unvanını haiz olabilecek· 
!erini yazmış ve bu maksatla bil" 
kurs açıldığını haber vermiştik. 

Kursa muhtelif yerlerden g~ 
nafia fen memuru kabul olun • 
muştur. 

Bu ilk kurs Ağustos nihayetin
de bitecek ve yerine yenileri a • 
bnacaktır. 

Nafia VekAleti, 2 inci kursa iş
tirak edecek olan nafia fen me • 
,murlannı da seçmeğe başlamış -
hr. 

memuru, imtihanlarda kazanab'· 
ıirlerse cmühendis• ismini alabi· 
Jeceklerdir. 

Maamafih bu 4 kurs, yalnız 

devlet hizmetinde bulunan nafia 
ıen memurları içindir. 

Vekalet; serbest çalışan veya 
müesseseler hizmetinde bulu • 
rııın nafia fen memurları için de 
eyrıca kurslar açmağı düşünmek
tedir. 

Şimdi; bu kabil nafia fen me· 

murlannın kursa devam ettik • 
leri müddetçe kendilerinin, ailı> • 
;erinin maişetlerinin ne suretle 

temin olunacağı meselesi tetkik 

Son hafta içinde üstıiste Istan
bul tevkifhanesinde iki hadise ol
du. Bunun biri düpedüz bir ci•:rn· 
yet, ikincisi de adeta bir meydan 
kavgasıdır. 

Cinayet hadisesi münasebetile 
§&bitlerin doğruluğu, iğriliği ken
di boyunlarına, hiikiın huzurun • 
aa söyledikleri lakırdılar da çok 
§&yanı dikkat, hatta hayrettir 

Bütün bunlar bize bir kere da
da bütün acılığı ve çıplaklığı ile 
ispat ediyor ki, İstanbul modern 
bir hapishane ve tevkühane~·e 

muhtaçtır. 

Tecrit odaları ile, mücrimler'n 
~ahsına ve cürümlerin nevine gö
;e tasnif edilmiş ikamet bölmek· 
r· ile yapılmamış bir tevkifhane 
\•eya hapishanede bu gibi hadi • 

· seleri görmek elbette ki tabiidir. 

Bt'RBAN CEVAD 
2 inci kurs Eylül başında faali

yete geçecek ve buna da 90 kış! 
kabul olunacaktır. edilmektedir. Bu cihette hallo • 1-==============•f 

Öğrendiğimize göre bu kurs • 
!ar 4 sene devam edecektir 

Yani yalnız 4 kurs açılarak her 
1<.urstaki 90 kişiden 860 nafia fen 

ıunduktan soııra, serbest veya hu· 

&usi müesseselerde çalışan nafia 
fen memurlarının da bu sure•le 
terfihi cihetine gidilecektir. 

Bütün Vatandaşlar 
Jimnastik Yapacak 

Vekiller Hey' eti Bu Hususda Yeni 
Kararlar Verecektir 

Vatandaşları sağlam bünve1i 
7apmak ve beden faaliyetini in -
ldşaf ettirmek üzere başlanan ça · 
lı§ınalara devam olunmaktadır. 
Yakında memleketimizin bü -

tün büyük şehirlerinden başlıya
ıak kasabalara kadar her taraf • 
te yeni klüpler kurulması kara.•
l;ıştmlınıştır. Bütün genç!erin uu 
klüplere girme! i ve b-0§ zaman
lıırında beden terbiyelerine de • 
·\'am etmeleri mecburi kılınmış • 
tır. 

altında beden terbiyesi ile meş 
gul olacaklar; ayrıca 500 kişide~ 
fazla memur ve işçi kullanan mu· 
c"e<eler; fabrikalar, ticaret ev • 

ıeri vesaır kurumlarda çalışanl•r 
ise çalıştıkları yerlerde, askerler 
kışlalarında, mektepliler m'!k • 
teplerinde; bunların haricinde ka
lanlar ise köylerde, kasabalarda 
ve spor gruplarında beden terbi
yesi ile meşgul olarak vücutları
nı inkişaf ettireceklerdir. 

Bu suretle kadın ve erkek bii· 
tün vatandaşlarımızın daima sıh
hatli, neşeli -.ıe her zaman zinde 
olmaları temin edilmiş olaca~ı 11·

Şehrin Eski 
Abideleri 

Güzelleştiriliyor 
Vali ve Belediye Reisimiz Lfıi!i 

Kırdar, müzeler ve şehir abidelr
ıine karşı alaka göstermektedir. 
LO.tfi Kırdar, sık sık müzaye g;. 
derek, şehrin imarı mevzuu boh
solduğu şu sıralarda, güzergl\l,a 
rastlıyan abideler hakkında ma
iılmat alarak tetkikler yapmakta 
ve müzeler umum müdürü Aziz 
Oganla şehrimizde bulunan abı

deleri gezerek bunların alakadar 
olunulması icabeden cihetlerinı 

not etmektedir. 

Valimiz, dün, yine, müzeye uğ
ı·amış ve yanına Aziz Ogan ve şe
hi.rcilik mütehassısı Prost'u 3la
rak, inşa edilmekte olan Atatürk 
l<öprüsünün Galataya iltisak nr,k

tasında mimar Sinanın en meşbur 
tserlerinden olan Sokullu Meh -
medpaşa camii ve yine orada Asa
rı atikadan Saliha sultan çeşme
sinin, imar planında alacaklan 
~ aziyetleri tetkik etniişlerdir. 

Hangi yaştaki vatandaşların ne 
kadar müddetle ve hangi mev • 
ı;iın!erde spor mükellefiyeti al • 
tında bulunacakları Heyeti Veki • 
lece kararlaştırılacaktır. 

bi şimdiki gibi birkaç bin kişini'! Köylünün Borcu 
değil milyonlarca vatandaş~ be· Edildi 

Tecil 

Hapishanelerde genç mahkô.m
lar; Adliye VekAletinin nezareti 

Mahallelerdeki 
Bekçilerin 
Aylıkları 

Kaza ve §Chir hududları dahi • 
llnde çalışan, çarşı ve mahAlle 

bekçilerinin ücret cetvelleri; yeni 
-,ıI münasebetlle peyderpey muh· 
telif yerlerde yeniden tesbit olun
maktadır. 

deni hareket yapmaları temın o-
lunacaktır. 

Tarihi Kadırgayı 
Herkes 

Göre Bilecek 
Dün, Vali ve Belediye reisimiz 

LO.tfi Kırdar beraberinde müze -
ler müdürü Aziz Ogan olduğu hal
de deniz müzesini gezmişler ve 
oradan tarihi kadirganın bulun
duğu yere giderek bir benzeri da· 
ha bulunmıyan bu güzel tarihi e-

Bu cetveller; mıntakalar dahi • e · tetkik etmişlerdir. • •• • . L rı 

)inde herkesın gorebıleceğı yer • ı · Bu mühiın eserin, herkesin ko-
l~re asılacak ve hallı:tan kendisine !aylıkla gezip görebileceği mer -
tahmil olunan bekçi aylığı mikta- kezi bir yerde, sırf bu kadirgaya 
nna itiraz edecekler olursa mu • mahsus bir bina vücude getirerek 
ı.yyen bir müddet zarfında itiraz· o binaya nakledilmesini düşün -
larını yapabileceklerdir. müşlerdir 

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 36 

Sultan M~hmudun, Alemdar 
Mustafa Paşaya yazdığı hattı b•i· 
rııayun çok dikkatlice ve ince bir 
c:üşünüşe riayet edilerek yazıl -
mıştı. 

Padışah; halkın ve devlet başı
na mutlak bir hakimiyetle ee~<»l 
zorbaların zihniyetini biliyorrhı. 

Umumi heyecanı teskin için djn 
namına ha~eketle büyük bir es•r 
riya giıstermeğe mecbur kalmı~. 

Sultan Mehmud, Hattı hüma • 
yunun UTl bir yerinde Alemıtru-a 

şu yolda bir emir veriyordu· 

- H alkt beş vakit n,ımaza 'evk 
edesın. asitanei aliyemde saldı. 

ıııu.n: M. samı KARAYEL 

ibadullahı evkatı hamsei mefru
zayı cemaatle müdavemete teş

vik edip her gece yaz ve kış ev

katı mu;,yyeıt~de her minare-le 
essalıl.t ve her cuma sala verilip 
ve sabah namazını herkes olduğu 
mahallenin ramii şerifinde eda 
ilah .. 

Sultan Mahmud, aslen din<la: 
olmakla beraber halkı beş vakıt, 
umumiyetle camilere zorla sevk 
edebılecıek tabiatte bir adam dP
[(ı.di. Herkes namazını evınde de 
kılabilırdL 

Fakat; halk ve Yeniçeri Sultan 
SPlimi ku:fürle ve dinsizlikle it -

Ziraat Bankası Umum Müdür· 
lüğü 938 yılı içinde mısır alan 
köylülerden kurak yerlerde o -
ıanların ve bu seebple bu yıl malı· 
&ul alaınıyanların borçlarını te
cil etmiş ve bu kararını alakadar· 
şubelere bildirmiştir. 

Diğer taraftan ayni sebeııten 
dolayı bazı yerler\ie 937 mısır 

borçları da tecil olunmuştur. 

--0-

y eniden Kaydedilecek 
Ticaret odalarına kayıdlı tüccar· 
ların, her sene kayıd ücretini tes
viye ederek kayıdlarını yenile • 
meleri kanun iktızasındandır. 

Bu münasebetle şehrimiz tica
ı et odasında da; İstanbul tüccar
larının kayıdlarını yenilemeleri 
muamelesinin icrasına girişilmi{

tir. 

ham ettiği için Sultan Mahmu<l 
korkusundan fevkalade dindar gö
ı ünmeğe çalı$ıyordu. 

Alemdar makamı sadarete gPl· 
<ii Şeyhulislam !\ rif Efendi y~
rinde bırakıldı. 

Sultan Mahmudun ilk emırlerl 
şu oldu: · 

- Selimi salisi katleden erbabı 
cınayetin derhal tutularak bos • 
tancıbaşı mapusunda tevkiflerin! 
irade eylerim. 

Alemdar Mustafa Paşa ve me
ıycti harekete geçmişlerdi. İlk a
ğızda başçukadar Fettah Kaba _
taşda, hazine vekili mahud ve sı
yahi Nezir Üsküdarda, bostancı 
Mustafa Soğukçeşme ocağınıl~ 
~·akalandılar. Mirahuru evvel 
Kör Ml'hmed de tutuldu. 

* Sultan Mahmud müstakbel p•ii· 
ııını çizmişti. Çığırından çıkmış, 

zabtu rapten a~ rılmış Yenıçeri 

zorbalarının bir<'r birer kellele 

1 HAMAMCILARIN DA DERDİ VAR j 

Kırkçeşme Suyunu 
Tekrar istiyorlar 

'·Bu Su Fena İse Camilere Neden 
Veriliyor,, 

H 
amamcıların zaman zamar. 
mevzuu bahsolan bir su 
dertleri vardır. Bu dert ti· 

ıo salgını dolayısile Kırkçeşme 

6Ularının çeşmelerden ve ayni za· 
manda hamamlardan kesilmesile 
başlar. 

Son günlerde hamamcılar ce • 
miyetinin, esnaf namına, beledi
yeye yaptığı son müracaatın müs· 
bet bir neticeye bağlanmamış ol
duğunu haber aldık. Bu husu<la 
mütemmim malumat olmak üze
re, hamamcılar cemiyeti başka
nı sman Günsay ile görüştük. Bu 
meselenin esasların1 bize şu ci;m · 
lelerle hülfısa etti 

- cSu, hamamcılıgın can da · 
marıdlr. Ve suyu para ile temin 
eden hamamcı kendi günlük ih -
tiyacını kazanmaktan aciz kalır. 

Halbuki 1 Temmuz 931 den ili
haren şehrimizdeki 31 hamamın 
lıatapu kendi tasarruflarında bu· 
lunan Kırkçeşme suları belediye· 
~e kesilerek, terkos kullanı iması 
ıhtar w temin .edildi. 

Bu tarihten itıbaren otuz b.'.r 
hamam terkos suyu kullanmak • 
tadır. Belediye bu su için hamam
.ara halktan ayrı bir tarife tat -
bik etmedi. Metremikabma 15 ku· 
ruş a!ı~·or ki. hamamcıların bu 
p~rayı vererek hamam işletmeleri 
çok giıçtür. Hatta imkansııdır 

Suların kesildikten sonra ve ter
J.-os suyu kullanılması mecburi • 
yeti çıktığındanbeıı müteaddct 
defa allı.kadarlar nezdinde tcşeb 
büslerde bulunuldu. Fakat hiçbir 
ı:etice vermedi. Son defa tekrar 
helediyeye müracaat ettik. Aldı
i;ımız cevap şu oldu: cHamamr1-
iar, kendi tasarruflannda bulu • 
r an Kırkçeşme sularına ait hak
krından belediye lehine ferap,at 
<drrlerse, belediye 15 kuruşa ver
dif:i suyu 10 kuruşa verecek ...• 

Bu teklife razı olmak, hamar·
cılar için imkansızdır. Çünkü; blr 

Talebe için 
Pansiyonlar 
Açtırılacak 

lstanbulda olduğu gibi diğer 

büyük şehirlerimizde de orta ve 

lise tahsili için kaza ve köy !erden 

vilayet merkezlerine gelen tale 

Leler içın vilayetlerin nezaret ve 

]!imayesinde talebe pansiyonlar: 

açılması kararlaştırılmıştır. 

Bu suretle bu kabil talebelerin 
han ve otel köşelerinde sürünme

leri önlenmiş; ayni zamanda mun

tazam gıda almaları temin edil -
miş olacaktır. 

Bu pansiyonların tesisi için mü
teaddit yerlerde valiler teşebbiı
[f geçmişlerdir. 

Pansiyonlar süratle açılecu • 
tır. 

ıi~i Alemdar Mustafa Paşayı i!erıl 
surerek temızlemek, Yeniçeri ::ı 

cağına Alemdar vasıtasile çek> 
düzen vererek ocağı Kanuniler ve 
Fatihler devrinde olduğu gibi zab
tu rapı altına almaktı. 

Padişah; Sultan Selim vak'ast· 
Lı vesile ittihaz ederek Ruscuk 
voyvodası Alemdarın mes'ulivet' 
;.!tında Yeniçerileri temizlerken 
lıir yandan da işe yaramaz, cab,J, 
t;E"rkeş vezir ve ricali de temiz • 
liyordu. 

Fakat; kurnaz Mahmud, hu 
tün mes'uliyetleri Alemdarın üze
ııe terkctmekle beraber bir yan
ciıı.n da sözde Yen.çerileri, rica1 ve 
ulemayı candan bir bağlılıkla tu-
• uyormuş gibi el altından adam· 
:arı vasıtasile görüklüyordu. 

Hatta; Sultan Mahmud bilfiıl 

orakta oturup talim ve terbiye 
ile meşgul olmıyan Yeniçerı!erın 
;.ylıklarını adamları vasıtasile A
itmdara sevkederek bir kanun çı-

Diyorlar 
kere Kırkçeşme suyuna sahip o
lan 31 hamamın hemen hemen 
25 i müstecirler tarafından işle • 
tilmektedir Binaenaleyh bu ci· 
netten, bunların Kırkçeşnıe su • 
lan üzerinde bir tesahüp hak • 
!&rı yoktur ki, belediye adına fe · 
ragat edebilsinler Geriye kalan 
beş altı hamam sahibi ise, azlık 
teşkil ettiği için üzerinde durır a

mağa değmez. 

Sonra, 15 Kanunuevvel 937 den 
itibaren Kırkçeşme sularının ke
sileceği bildirildiği halde evkafa 
camilere vesair bazı müessesele
re ayni sudan vcrildığı görülmPk
tedır~ Bu su eğer zara~lı değilse 
hamamlara da verilmelidir 

Bır şehir halkının sıhhat ve 
temiz.lığı için hamamların ne <lt· 
rece ehl'mmiyetlı oldugw ıza 'ıa 
muhtaç degildır Suyun metrl' -
mikabına 15 kuruş vermek, ha • 
mamcıları cidden mü~kül vaziyet
te bırakmıştır Denecek ki; İs -
tanbulda 97 hamam vardır 31 
ırden gayrısınde Kırkçeşınc sı:

yu yoktur. Onlar nasıl idare ed~
J1i!iyorlar Bunun c vabı şudur· 

içinde su olan bir ]•amamın ay • 
lik kira•ı, faraza 150 lıra ıse, •u 
bUZ olanın 50 liıadıı Mıis1ecır bu 
t·ihetten istif.ıde ett .nı suya 1< 
ıyebılir Fakat bu 31 hamamın 

mukaddc•rntı içler .:ıdeK. Kırk • 
çeşme sularına ba.,lıdır 

Benim kar.aati ce 1 aıramlnr 
pahalıdır , olması şu C: n doğu 
vor: Havlusunrlan. sry1 nma ocla
~ına varınca. ·a kadar lüks ve te 
!trruatlı bir şekı!dl' yıkanm•k 

ıstcyen bir kim~e 25 - 30 kuru~ 
verme 70 kuruş verirse bu umu
~iyetle hamamların pahalı ol -
cluğunu göstermez. Hamam fiy~t
lt.n belediyenin de tasdik ettiı!i 
veçhile 25-30 kuruştur. Bu da 
bir hamamın bütün masrafı g0; 
onünde tutulursa çok değildir, sa· 
nırım.• 

Alman yadan 
Yeni Otobüsler 

Getirtiliyor 
İran Transit yolunun gitgide 

kazandığı büyük ehemmiyeti na

zarı dikkate alan Devlet Demir • 
yolları umum müdürlüğü burada 

işleyen otobüs ve kamyon sayısın: 
ıki misline iblağ etmek için Al • 
manyadan yeni arabalar getirt • 
rneğe koyulmuştur. 

Bu yeni arabalar yaz mevsı • 
mınden itibaren gelmiş ve faali· 
yete geçmiş olacaktır. 

Umum müdürlük bu yolda cer 
~ervisinde çalışmak, nezaret et

mek ve cer müfettişliği vaziiesi
ı:ı.i de üa etmek üzere İstan bu !dan 

\'e diğer şehirlerden mütehassıs 

ı;ençler alarak kadrosunu da tak· 
vıye etmeği kararlaştırmıştır. 

karmağa teşebbüs elti. 
Alemdar, Yeniçeri ocağımı, :nPn·ı 

sub olub da bizzat ve biliiil ocak· 
da bulunup talim ve terbiye ile 
meşgul olmıyanların Yeniçeri or· 
talarnıdan • lmlerinin silinmele
ıini tahtı karara aldı. Ve bu kl· 
:;arını tasdik ettirmek üzere Pa
dişaha arzetti. 

Sultan Mahmud; Alemdar Mus
tafa Paşayı ökseye bastırmı~tı. 

Paşa, bu kararile Yenıçcrileri biis
lıütün aleyhine kışkırtmış oldu. 
Bunu gören Padişah, Paşanın ka
:ı-arını huliisaten ş:ı yolda tashih 
ltti: 

- Alı smana yüzlerce sencden
lıui hizmet ederek canlarını feda 
<'den Yeniçeri kullarımın mağ • 
dur olmamaları için ellerinde bu· 
lunan ~cnedatın gümrük varida -
tından sırası düştükçe te&viye e
dilerek olsuretlc kayıdlarınn:ı 

terki iliıh .. 
Sultan Mahmud; bu iradesilı) 

3-SON 

istasyon 
Binaları 

Yap lıyor 
Pendikde de Yeni Bir 

Bina Kurulacak 
Devlet Demiryolları Umum mii

dürlüğü cPcndik. istasyonunur 

yıkılarak tamamıle asri ve mu -

azzam bır şekLde yemden yapıl· 

ması için faal.yete geçmiştir 

Eski istasyonun yerme yepye!li 
bir gar inşa olunacaktır. 

Bu garın plan ve prnjeleri ha· 

zırlanmış, bunun için 70 bin lira 
tahsis olunmuştr. 

Ayın 20 sıııden ıtıbaren ınşaat 

tatbikatına başlanıl•cak ve yeni 

ıı.tasyon bu yıl içinde bıtecek 

tır. 

Dığer tıı.raftan ayılı suretle d·

cer mühim istasyunlar yerine dP 

f. vrupaı garlar vücude gct ri!P

ttktir. 

Bu cümleden olmak üzere ay 

ıonundan itibaren 85 bin !ıra sar

iilc Samsunda da yepyenı bir is 

t•syon binası ınşasına başlaııı • 
Jacaktır. 

---<-

Dün Tahlif 
Edilen 

Yeni Meb'uslar 
Buyı.;k :Mı! t 1'kclosi dün top • 

lanmıştır, Bu toplantıda yeni İs-

t.ınbul mcb't;:; Ge. eral Kazım 

Karabckir ıc~ d er yeni saylav • 
!ardan SacLıUah Gıiney, Sadeddin 
,. Aır r~ Fa •nin intibah maz-

bata! rı da t.ısdı. ob muştur. 

Biliiharc G r.craı 

ve H isey . Cahıu ., 
kra olunmuştur. 

Nacı Tınaz, 

tahlıflcri de 

Talebe İcin 
' 

Bir Mecmua 
Cıkartılacak • 

OrlJ V<' ılk oku, çocukları için 
çıkarılmakto olan çocuk mecmu
<tl..rıı.dan baZ!larıııın tertib ba • 

kı"ıl';'!<..n büy'ik r.~ksanları ıh
tiva c• tiği görüldü:;-i için runların 
kontrol olunması kararlaştırıl • 
mıştır, 

Diğer taraftan Maarif Vekfile
ti; gerek ilk ve gerekse orta tah
sil çocukları için bir komisyon ta

rafından muayyen zamanlarda in· 

tişar etmek üzere bir mecmua da 
hazırlamayı kararlaştırmıştır. 

--<>--

Hamallar Az 
Geliyormuş ! 

Sebze halinde bulunan kabzı 
mallar dün toplu olarak Vali ve 

Belediye Reisi Lı'.'ıtfi Kırdan zi • 
yaret ederek halde alınan vergi -

nin çokluğundan ve hamal adedi
nin azlığından, haricde ihtikar ya

pıldığından acı acı şikayette bu
lunmuşlardır. 

Vali bu hususta ehemmıyetle 
tetkikat yapacağını söylemiştir. 

Yeniçerileri himaye ettiğini açık· 

ça anlatmış oluyordu. 
Fakat; işin iç yüzü hiç de böyle 

ı!eğildi. Maksad, Alemdar Mus -
tafa Paşaya karşı herkesi dilg"r 
edebilecek vaziyeti ihdas ile g<i 
nün birinde Ruscuk yaranıı 
tRdan silip süpürmekti. 

Sultan Mahmud, bir yandan 
Yeniçeri ocağını Alemdara te -
mizletirken bir yandan da niz1mı 
~edid üzere teşkil ettiği orduyu 
tanzim ile meşgul bulunuyordu. 
Maksadı, yeni ve kuvvetli bir 

,;rdu vücude getirerek hem har.ci 
düşmanlara karşı koymak ve hPm 
de Yen içeri zorbalıklarına elinde· 
ki bu kuvvetle karşı koymaktı. 

Daha sonra; devleti Alemdar ve 
abakçı Mustafa g.bi zorbaların e· 
linden kurtararak Avrupa U'11 -

lünde muntazam bir şekli id1re 
vücude getirmekti. 

(Dennu var) 

Cemiyetler 

Ş 
chrin her çcşid c~nafı ll 

cemiJd çalısı alımda to 
lanmıştır. Birçok esna! c 

m.i}eli var. Hattiı. ~ ıllık biitç 
bir iki yüz lira içinde olan Le 
lebicilcr Cemiyeti dahi faaliyet 
ve ayaktadır. Buna mukabil b 
kallaı. berberler cemiJ eti gibi z 
gin, nisbeten daha geni· bütçel 
aza say·ı. ı fazla olan kıınıınlar d 
var. 

Fakat, bıı c...Wyetlerin eski b 
derdi ,·ardır: Aza,cemiyetle al 

kadar olmuı.vor, bir kısım csn 
cemiyete kaydolmuyor iddiala 

ileri sürüliir. Bu iddialar doğr 
dul'. 

Fakat, asıl mesele bu mudur 

Diğer taraftan <"'nafı dinleyi 
niz: Ayni şik&ycti ileri 'Ürl"r: C 
miyet bizimle alôkadar olınuyo 
bi•e bir fay·daoı dokunmuyor, de 
ler .. 

Esnaf da haklıdır- Onl .. rm so 

lediklerı de doğrudur. O halele o 

tada baksu. olan kimdir?. 

Haksız olan da J ine her iki ta 
raftır. 

İstanbulun bu e"nnf c<"mi~·t-t 

lcri meselesini tetkik etmek ~· 

rinde \'e liizum1u bir m~vzudur 

Cemiyetleri esnafa daha y·akın v 

fay·dalı bir hnle sqkmak. esna{ı d 

c:-emiyct hayatına daha sokulga 
bir va,iyete ı:ctirmd> 1.izınıdır. 

Bu noktaların ıslahı bu vatan 
ı!aslaı için çok elzemdir. Dava. 

birkaç yüz ki~i:vi değil, on binler 
('<' kişiyi alakadar etn1ektcdir. 

Cemiyetler o •·nkit. bu ''alan 

daşların menfantleri ile daha g 

ni · şekilde me~gul olabilir. 

REŞAD FEYZİ 

Meyhaneler Güı 
Gectikce Nede 

' ' 
Çoğalıyormuş. 

Son zamanlarda ıçk· i lokant 
ve birahanelerle meyhaneler 
şehrimizde çoğaldığı nazarı dik· 
kati celbetmiştir. 

Bu münasebetle bazı esasla 
tesbit edilerek bu kabil yerler a 
rasında bir tahdid ve ta,n!f ya 
pılması düşünülmcktedır-

Bunun için her kazadaki yen 
ve eski bu kabil mi.ll'<Sl'selerle 
bunların mevki ve vazi~"e1.leriniıı. 
tesbitine başlanmıştır. 

-0--

Parmaklarını Kırdı 
Küçükçekmecede oturan İsma ~ 

oğlu Saim bir para meselesinden 
kavgaya tutuştuğu ~rahim oğlu 
Hasanın parmaklarım kırmı~tır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Yağmur Boruları 
Şehrin temJıllfl ve nok. anları 

sözden l't(lrllerel: r\ınü &iınU.ne 

'1'er1Jen emirler le eanlerine te -
vessW eililmesinln temini için a
ükadar mak.amlı.rca tcnsib ed.J
len bir teltlş heJ"etln!n, ~hrl o,rm t. 

KJnt, her &illı m untazaman &'f'•

m esl h aberi m emnuniyetle karşı

Jandı. Bu meyanda okoyutulın .. 

mızın melıtobla.rile bize hatır -
Jattıtı bu. noktaJan bu sütunda 
cözönüne koymayı faydah bulu
yoruz.. 

l\lahallelerde. ıevlrrla damla-
nndan, J'aimnr sulannm akması 

lt:ln oluklar ve borular n:rdır. Bu 
finko boruların Yaimorlo hava

larda, şarıl ıarıl sokak ortasına 
a.kıp. yolcuJan munUf'betstz b lr 
ba.nyo yapmak tt:blikfslne maruz 
bırakmamak irin. ti loPrata ka
dar lndt.rUmcsi l:iuındrr. 

Halbuki mahallelerdr, t\·Jerin. 
hemen 71.izde sek enJ. kü('Ü.cük 
blr boru ile iı ıürmek '-UrtUJe 
bu işi baştan A\-.-DYOrla.r. 

Yaimurlu ıiinlerde, normal ıs

Iaruş yetI.,miyonnuş rlbi. bir de, 
ev saçaklarmdan boşanan su -

larla 7ersJz ve IDf"Vstmsh bir du 
yapmak doirwu cekilir ~y de· 
illdlr! 

Sacak borularının toptı1ğa kadar 
lndirUmeslnln temini mak~adDe 

her e\:e trab edf'n lhtarlar'tn ya
pılması için ala.kaclarlann djkkat 
nazarlarını ('ekeriz. 
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f Muhtemel Bir Harb T ehl~esi Karşısında .. 

İngiltere Kanadayı Nasıl 
ü da fa a Edebilecek ! 

Japon Ve Alman Tehlikesi Karşısında 
Yerıi Tedbirler Alınıyor 

Kanada'nın Amerika' dan 
Korkusu Kalmadı 

Faltat İngilizler keııdi impara
torl;ıJrJarının müdafaasını düşü • 
nürlerken bütün ihtimal da,hilin
deki tehdid ve tehlikeleri gözö -
nünde bulundurmak vaziyetinde
d.irler. 

\ !Meraklı Şeyleri] 
MANTONUN LDIONLUGU 

D 
Unyanın en &"ÜZel, en zengin il~ 

mon bahçeler! Fran.sanın cenub 

sa.hlllnde l\lanton'dadır. Bunun 
bir de masalı vardır: 

Havva anamız, cennetten çıktıfı za

man ağ'açların birinden san bir mey

va koparmıt, yanına atmış. Bu, blldJ

ilmlz limon imiş. 

Havva, bu kıymeUJ meyvayı dtin -

yanın mevki, l'ÜZellik ve hava bakı

mından en C'ÜZel memleketine hed..b'e 
etmeyi kararlaştınnıt ve l\.lanton'a ver

mı,. 

O zımandau beri sayuı artan limon

lar buailn senede 40 milyonu seçm.if. 

Manton'da Hm.on afaalan senenln 

htır ayında yeşildir ve tixerlerlnde 

liınon enik deilldlr. 

EVLENME MAKİNESi?. 

a 

HDK 
MAVi 

I ngiliz Kral 
ve Kraliçe

si bu yaz Ka-
1.idaya gidecek -

!er ve Amerikayı" 
ııy aret edecekler

d·r Şu son gün
lerde İngiliz gaze
tı'4 er. neşriyatın

da anlaşılıyor ki 

İ • l ı z imparator
lugu. .ın müdafa-

Ayni zamanda İngilizler, bun
dan sonra yeniden bir cihan har
bi olacak olursa her noktadan ken
dilerini emin bulundurmak isti
yorlar ve gelecek harbin bütün 
ihtimallerini gözönüne alıyorlar. 

Şu AmerlkaWar aok pratik adam

lar vesselim ... Her şeyi makine ile 7•11-

tıklan a-ibl ılmdl de yürek ltlerlnJ bu

nunJa halletmenin ~areslnJ bulm11$1ar. 

Bir evlenme makinesi lcad etmltlor. 

Nevyorkta kuru.lan bu makine nlşaob 

dafıtı:yormuş. Tan l'&zetesJnin Jazdı

fına ı:öre çok da rağbet ıörmüş. 

Kocaman bir kutu farzedlnb. iki 1 
tane dürbünü var. Gözlerinizi dü.rbü

ne yaklaştırıyorsunuz, yan taraftaki 

delik.ten bir dolar attmız mı, kutunun 

l~lndekl makine işlemlye, birbiri ar -

kasından, kartpostal büyüklüiünde 

kadın reslınlerl dönmJye başlıyor. Ta

bii heJ>SI de g"lizel. 

n selesi git -
" ehemmiyet 
a '11a "adır. Onun 
ıc ı fngilterenin 

dıg devletler'• 
ol n münasebet -
le ıı de, istikbale 
h zırl.ınışında en 
bu .ı c; keyfiyet 

im ;ıa. a torluğun 
mudafaası olduğu 

l"er vesile il~ gö
ze çarpıyor. 

Bu imparator -
lugu teşkil eden 

crkrin her biri 

l,:emoerıayn ve Halilaks gazeteciler ve 
sia m ıcı \ar araıında 

ıstıkbaldc ayrı ayrı tehdidlere, 
tı.>hiikelere uğrıyabilecek diye im
p3r·torluk yollarının selameti İn
g' l zlcri en çok düşürrlircn bir 
ke) fiyettır. 

. .\imanlar deniz ku,·vetlcrinı 

:.rtl•rmak istiyorlar. 

İngilizlerle Almanlar arasın -
da yine eskisi gibi deniz rekabeti 
başlıyacaksa bunun neticelerini 
hesab etmekte İngiltere gecikmi
yecektir. İşte İmparatorluğun mü
dafaası meselesi de bu itibarla 
gittıkçe ehemmiyet kazanıyor. 

İngiliz imparatorluğunda ise 
Kaııadanın hususi bir mevkii var
:iır. Amerika kıt'asında olan bu 

domınyon İngilterenin istikbal i
çin kendini müdafaada çok hazır
landığı bir yerdir. En büyük tay
yare fabrikaları Kanadada yapıl
mak isteniyor. Orada yapılacak 

büyük bombardıman tayyareleri 
İngJtereye nakledilecek. Avru -

pada sulhun tehlikeye girdiği söy
len n günlerde İngilizler bu ci
hctı çok_ düşünmüşler, Kanadada 

yap Jacak tayyare fabrikalarının 

ileride düşmanların taaruzundan 
ma '111 kalabileceğini hesab ede
rek orada inşaata girişmeye k.ı.rar 
,. rm:~lcrdir. 

F'akat İngiliz imparatorluğun
da Kanadayı ~ıddetle alakadar e
den cıhet yalnız İngiliz hava kuv
vetlerinin arttırılması noktasın -
da.. değildir. Kanadalılar ayrıca 

kendilerini müdafaa için lazım ge-

- Yine mi alay?. 

len vesaiti hazırlamağa koyul -
muşlardrr. 

Bilhassa şu son senelerde Av
rupada politika Alemindeki karı
şıklıklar Amerikadaki Kanadalı
ları çok düşündürmüştür. Kana -
da bütçesinden şu son üç sene zar
fında 18,400,000 İngiliz lirası mil
li müdafaa hazırlığı olarak sarfe
dilmiştir. 

Kanadanın ordusu da ancak 45 
bin kişiliktir . Yeni açılan mek • 
tebde tankların ve sairenin kul
lanılması öğretiliyor. En ziyade 
hazırlık da tayyarelere karşı ma
dafaa toplarını çoğaltmak şeklin
dedir. Fakat şu bir sene zarfında 
tayyare kuvvetlerini arttır:•1ak 

ıçin l' 1nArlanın sarf ettiği para 
2,3JJ,.JOO İngiliz lirasıdır. 

Buna ıa!'men yakında b'~ harb 
çıkar ~e Kanadaya taarruz ec! :e
cek oli.<rsa Kanada kendisir. nıu

dafaıı e~emi.tecek diye ~ncıi~e e
dıl'.)'OI". 

K<anadaya taarruz ne ~a··a:~aıı 
olabilir? 

Bunun için hatıra gelen ihti • 
mailer vardır. En ziyade Bahri 
muhitikebir tarafından ve ja -

ponlardan korkuluyor. 
Bununla beraber hemen ilave 

etmeli ki bütün bu ileri sürülen 
ihtimaller hep istikbale ait uzak 
tahminlerden ibarettir. Yoksa ja
pon !arın şimdi kalkarak donan
ma yollamak, Kanadaya laarruz 
etmek gibi bir harekette huıuna
caklerı yoktur. 

Şimdiye kadar sarfedilen para
ların çoğu Kanatlanın Bahrimı.hi

tikebir sahillerinin tahkimi için 
haıcedilmiştir. Bundan sonra d~ 
bu uğvrda pek çok para sarfedi -
lecektir. • 

Fakat Kanadanın Bahrinıı.titi 

Atlasi sahilleri için de tarruz teh
likeleri gözönüne getirilmemiş 

değildir. 

Kanadalıların istikbal için Bah
rimuhili Atlasi sahillerinde de ha
zır bulunmak lüzumunu gözönün
den uzak bulundurmadıkları an -
!aşılıyor. 

Bu cihetten Kanadaya Alman
lar tarafından bir taarruz yapı). -
ması ihtimalleri düşünülüyor. 

Fakat bu, Almanyanın şimdi te
şebbüs edeceği işlerden kat'iyyen 
değildir. 

Şimdiye kadar Kanadalılar da 
Şimall Amerika hükumetinin bir 
gün Kanada üzerine taarruz ede
ceği korkusu vardı. Ve bir asır -
danberi Kanada ile şimali Ame
rika hükılrneti arasında böyle bir 
emniyetsizlik hüküm sürüyordu. 
Onun için Kanadanın şimdiye ka
dar kendini müdafaa için almış 
olduğu tedbirler hep Amerika • 
dan gelecek bir taarruza karşı ha
zırlık mahiyetinde idi. Halbuki 
şimdi işin şekii büsbütün başka
laşmış oluyor. 

Onun için Amerikaya karşı olan 
emniyetsizlik ortadan kalkmıştır. 
Kanada dominyonunun cenub hu
dudları artık A~erikalılara karşı 

müdafaasız olarak bırakılabile • 
cektri. Buralara sarfedilecek para 
ve emek bundan sonra Kanada • 
nın her iki sahilini tahkim etme-

(Devamı 6 mcı sahifede) 

BUGÜN 
• 

I P E K'te 
TÜRKÇE 

Sözlü 
Bugün saat 12.45 ve 2.30 

tenzilatlı matineler. 

Bunlardan biri hoşunuza &"1111 mi, 

önünüzdeki düimeye basıyorsunuz, 

tototrafı düşüyor. Arkasında: Kadınm 

veya kızın yaşı, gözlerinin ve saçlan

nın renı-1, drahomasının miktarı, ismi 

ve adresi, ahliik ve mb.acı yazılı ... 

Resmi alan kıza mektub ,.azıyor, çt .. 

oek ve bonbon cönderlyor. Bu111$D .. 

yorlar, konuşuyorlar; ekseriyetle bu 

buluşmalar, konuşmalar h.dlvaçla ne

ticeleniyor. Bazan da. talikla... Ame· 

rJkada kan boşamak, cömJek deliş .. 

tlrmekten daha kola,. ... 

Bn makineyi lcad eden adamın TA· 

kında milyoner sJrasma &'eçecetl mu

hakkak. Çünkü koc. ar17an kadınlar. 

resimlerinin kutuya. konulması içlıı 

beş dolar verb'orlarmış. Bizim para 

Ue alb lira... BllDa. evlenme dolabı de

nilse daha iyi olma• mı!. 

O tarihlerde, garbi Afrikava 
yapmış olduğum seyahat -
ten henüz dönmüştüm. O -

raların vahşi ve yabani güzellij\i 
beni dehşetli surette sarmıştı. Av
rupaya gelince bir türlü dura -
ınıyordum. Tekrar oralara di:\n
mek tasavvurundaydun. Fakat 
doktor bir kaç ay istirahat etme 
d.En böyle bir seyahate çıkmalT'ın 
doğru olmadığını ileri sürdü. Ka
labalıktan ve gürültüden hoşbn
madığunı bilen doktor bana, ten
ha ıssız ve yarısı köylülerden ib~
ret bir sayfjye tavsiye etti. 

Nihayet karar verdim. Bir ha· 
2.iran gününün akşamı doktorun 
tavsiye ettiği cmavi yamaç• s~y-

Fransız sinemacılığının iki büyük artisi 

JEAN GABiN ve MICHELE MORGAN 

SÜMER SİNEMASINDA 
Aşk ve sefahclin büyük ihtiraslar ve cinayetler tevlid ettiği bir 

muhitte cereyan eden ve 1938 de en büyük mükafatı kazanmış olan 

SON BUSE 
(Quai des BTBumes) 

Dramatik mevzulu emsalsiz aşk filminde zaferden zafere koşuyorlar 
İlaveten: EKLER JURNAL 

Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilitlı matineler. 

........................... ~-

ı_ç_ev_ir_e_n_: _F_A_IK_s_E_R_ç_ME_N_.I 

fiyesine vardun. Yerden göke ka
nar haklı idi. Gözüme ilk çarpan 
manzara fevkalade hoşuma '{it -
mişti. Eflake ser çekmiş çamlRrm 
''e servilerin altındaki küçük. be
yaz istasyon binası göze ne gU
zel görünüyordu. 

Bir araba bulmak ümidile iki 
T&rafrma bakınırken yanıma birisi 
yaklaşarak mültefit bir tebes· 
sümle: 

- Merhaba dostum, dedi, se -
yahatin iyi geçti mi? 

Biraz ürkerek uzattığı eli sık
tım. 

- Merhaba efendim .. Zanneder
sem ... 

Yabancının tebessümü büsbü
tün mültefit bir hal aldı: 

- Mösyö Bertanyö sizsiniz dP· 
ğil .• 

mı. 

- Affedersiniz aldanıyorsunu1. 
benim adımı Jülyen Mas dedim,9 
ae bu kadar emniyetle yanırra 

yaklaşan adamdan sıkıldım doğ -
rusu .. 

O, bu sıkıntılarımın farkına var
mamış gibi: 

- Jülyen mas mı? dedi. Mü -
kemmel.. Görüştüğümüze mem -
rıun oldum. 

BUGÜN 

MELEK'te 
Fransızce Orijinal 

Nüshası 
Bugün saat 12.45 ve 2.30 

lcnzilıith matineler 

- Niçin alay olsun? .. Gerçek söylüyorum. 

"'T" ... 

- Ne yaptın. O geceden sonra buluştunuz mu?. 
Refctın bu sorgusu Feridi şaşırttı. Utancından 

mı, sıkıntısından mi, nedense kaşları çatıldı, rengi 
degı~ti, alnında etlerin kıvrılışından bir birikinti 
oldu: 

YOS A 
kağa çıkacaktı. Tezcanlılık ediyordu. Koridordan 
Hanife kadının sesini aldı: 

- Geliyorum kızım ... 

Onun mutfaktan çıkmasına meydan kalmadan 
Safiye geldi. Kapıyı açtı: 

- Hanife abla çok işin var mı?. 

- Görmedım ... 

De:Ji, titriyen, sızısını döken bir sesle sözlerine 
kattı: 

- Yalnız brr mektubunu aldım. O gece evden 
kaçmanın kolayını bulamadığını, kolayını bulur bul
maz geleceğini yazıyordu. 

- Onu yine çok seviyor musun?. 
Ferit bu sorgunun karşısında derin, uzun dü-

şı.indü; bütün içini dışarıya vuran bir söyleyişle: 

- Çok. Her gün artan bir sevgi ile ... 
Dedi, sözüne ekledi: 

- Bil ki, o da beni :;eviyor. Görüşemiyoruz, bu
luşamıyoruz, başbaşa kalamıyoruz amma biribiri
mızi çok sevdiğimize inanıyorum. 

Feridin eli Refetin avucu içindeydi. Bu eli sıktı, 
bir adım attı. 

- Şimdi nereye gidiyorsun?. 

------ No. 36 ---• 
Dedi. 
- Postaya bakacağım. Belki mektub, kart bir 

şey çıkar. 

Refet bir yönlü olduğuna inandığı bu sevgi için 
bir yürek burkuntusu duydu, sonra: 

- Seni daha çok alıkoymıyayım ... 
Diye ayrılmak istedi: 
- Benim de bugün çok işlerim var. 
Ferit: 
- Güle güle kardeşim .. 
Derken sözüne ilave etti: 
- Eğer gece bir yere sözlü değilsen, •Mavi 

Köşe• de buluşalım. Biraz içer, konuşuruz. 
Ve.. daha içli bir deyişle sözünü bitirdi. 

- Konuşmak, içimi dökmek istiyorum Refet. 
Bunu en iyi seninle yapabilirim ... 

Refet: 
- Sözlü değilim amma bilmiyorum. Belki bir 

I 

Yazanı ETEM İZZET BENICll: -------
iş çıkabilir. Gelmiye çalışacağım .. 

Dedi. Ayrıldılar. Refet hızlı hızlı Parmakkapıya · 
doğru giderkene Ferid de başını saran bunaltılı 

düşüncelere kapılarak dalgın dalgın postanın yo -
lunda ilerliyordu! 

HANİFE ABLAYA PARA 

- Hanüe abla ... 

- Hanife abla ... 
Üstüste onun çağırışı evde yayıldı. Hanife ka

dın mutfakta yemek yapıyordu. Duymadı. Bir defa 
daha bağrrdı: 

- Hanife abla ... 
Yine karşılık alamayınca odasından çıktı, 
- Hanife ... Hanife neredesin?. 

Diye söylene söylene yürüdü .. Giyinmişti. So--

- Yok yavrum ... 

- Gelir misin bana bir dakika ..• 
- Geleyim çocuğum! 

Hanife kadın ellerini yıkadı, kuruladı, mutfak-
tan çıktı. Safiye sordu: 

- Babalık yok galiba. Odasında göremedim. 
- Gitti yavrum. 

- Nereye?. 

- Bilmiyorum. Belki kumara gitmi§tir· Dün 
gece öfkeli öfkeli Ahmet Karabuduna çok para ver
diğini söylüyordu. 

Safiye içli içli: 

- Gözü kör olsun, herife para yetiştiremiyo -
rum!. 

Diye söylendi ve sordu: 
- Beni aramadı mı?. 

• 

- Sordu, uyuyor dedim. Başka laf etmedi, gittı. 
_(Devamı var) 

Ağzımı açıp cevab vermeme 
meydan bırakmadan valizimi ya
kaladı ve: 

- Bu taraftan gideceğiz, dedı. 
Sizi bekliyorlar. 

Şaşrrmıştım. Hem onu takib 
&diyorum hem de buradaki otel . 
eller nekadar misafirperver a -
damlar diye düşünüyorum. Hele 
üstlerinin başlarının temizliğine 
diyecek yok .. Her şey iyi hoı am
ma, bugün buraya geleceğimi b•ı 
adamcağız nereden biliyor? 
Yaylı bir arabaya kurulduk p;I· 

diyoruz. Muhatabım ara srra, be· 
ni, kaçamaklı bakışlarla süzüyor. 
Muhit hakkında anlattıklarile a
lekamı uyandırmağa çabaladığt 

belli oluyordu. Bir aralık suımıa
sından istifade ederek: 

- Lıltfen söyler misiniz, de<jim, 
bu trenle geleceğimi size kim ha
ber verdi? 

Tereddüdsüz cevab verdi: 
- Amcanız yazdı .. 
Büsbütün afalladım. Amcqm 

mı? Hangi amcam? Benım bildi
ğim bir tek amcam vardı. O da, 
b.enim doğuşumun şerefine verilen 
ziyafette fazla yemek ve içki ka 
çrrdığı için nallart dikmişti. 

- Hazır srrası gelmişken so -
rayım, amcanız nasıl? 

- Affedersiniz aramızda bir 
~nlaşamamazlık var .. 

- Hayır delikanlı hayrr. Söy
leyin bakayım sizi buraya gön • 
derenin ismi nedir? 

Hemen aklıma geldi. Her halde 
doktor bunlara yazmış olacaktr 

- Zannedersem doktor Tome
den bahsetmek istiyorsunuz? de
diin. 

- Elbet, doktor Tome'den ..• 
- Fakat doktor benlın akra • 

bam değildir. 
- Ziyanı yok canım, Karımla. 

kızım sizi misafir etmekten p~k 
hoşlanacaklar .. 

cHey gidi yarabbi! diye düş;in· 
diım, hayatımda bu kadar se • 
vimli ve candan bir otelciye raı~ 
mamıştım.. arkadaşım, elinde"'i 
bastonu ağaçlar arasında kaybolt 
muş bir binaya uzatarak: 

- İşte şato, dedi 
Gözleriin faltaşı gibi açıldı. N~ 

şatosu idi bu? 
- Otel mi demek istiyorsunı 

(Devamı 7 inci •ahifeıU 

1 
Radyo 

Porgf"amı 

Ankara Radyosu 
BUGÖN 

17,!0 Müzik (Dans saati • PO. 
18 Konotma (d" polUlka hldlseloo 
18,15 llfilzlk (danı saaıı donmı· 

18.!0 Saat, ajans haberleri, mırl 
roloJI ve ziraat bona.~ı (tlat). 

18.40 Türk müzıtı: İncesu - Niha
vend ı..ıı. 

Tahsin Karakq, Hakkı Derman, Et-
ref Kad•i, H. Toka:r, B. tlrıer. 

19,40 Nedim l'•c•sl: 
Temsll, şiir, müzik. 
Ekrem Reşit, R en 

Cemil. 
Ferit. Me1'u 

(Türk miulfl küme okUJ'oculan, 
radyofonik temsil kolu ltllrak edecelt· 
lir). 

21 Saat, esham, tahvlllt, kambJ7e 
nukut borsası (flal). 

21,15 llilizlk (oda mlizlfl), 
21.U Konuşma (ka!lalık J>081a 1<tı-

tU11u). 

22 llfüslk (küçük orkeolra). 
23 Müslk (efıencell pili<). 

23.45 - 2' Son ajans haberleri 
yarınki protram. 

1357 Hicrl 1 1354 Rumi ~ 
Zilkade Birinci.kanun ~ 

16 2S 
~~~~~~~~~~~~ 

1939 Ay 1, Gün 7, Kasım 61 r 
7 İkincik&nun CUMARTESİ 
---:---~-ı 

Vakıtler Vaaati Ezanı 
.... da, SL d. -

Güne, 7 26 2 31 

Öğle 12 19 7 24 

İkindi 14 43 
9 47 l 

Akşam 16 S6 12 00 

Yatsı ll! 32 
1 S8 I 

imsak s 40 11 44 



5 ~-1!1 O lf T !': L O• A F - 7 2 inci Kanun 1939 

.... e~ seri 
1
T Ürk iye 

Çocukları 
Cumhuriyeti 

Beyoğlu 3iincü Noterliğinin 
Merkez Banka s ı n d a 'n : 

18- 4 - 938 
Çabuk, Cebinde 

Varsa Çıkar 

Ne 

hiren Fransada küçük ço
cuklar arasında sinema ip· 
til.lsı fevkalade çoğalmıştır. 

Çocuklar sinemaya gidebilmek 
ıçin adeta hırsızlığa da başlamış· 
!ardır. Zabıta bu hususta şiddetlı 
tedbirler a~ ve şüphe ettiği 

serseri çocukları yakalamıya b2.Ş· 
lamıştır. Bu arada yakalanan iki 
·ocuk ile komiser arasında k'<l'a
kolda geçen şu muhavereyi ehem· 
miyetine binaen aynen yazıyoruı: 

- Çabuk cebinde ne varsa çı· 

kar. 

Çocuk, cebine elini sokuyor. A
\'UÇ avuç şeker çıkarıyor. Sonra 
yeni bir çakı, bir de boyunhağı •.• 

- Haydi, sen de çıkar bakalım.. 
Ne var cebinde? ... 

İkinci çocuğun cebleri adeta 
küçük bir dükkan gibi. Neler yok .. 
Mendiller, boyun bağları, para 
çantaları, sigara tabakaları, ilii.h .. 

Komiser hiddetle soruyor: 

- Nereden çalfiınız bunları? •. 
Çocuklar birbir !erine bakışı • 

yorlar, nihay~t en büyüğü Hanri: 
- Mektcbden gelirken mağa

za:arın önündeki sergilerden al· 
dık. 

Biraz sonra bu afacan çocukla• 
;,iJelerine teslim olunuyor. Ye 
haftalardanberi mektebe gıtme • 
ciıklcri, şurada burada serseri g b. 
dolaştıkları, şunu bunu çaldıkl.ıırı 
cnlaşılıyor. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
:aERATI 

•TekPrlek çemberleri imali usu· 

lu. hakkındaki icat için alınmış o
;,,,, 24/Mart/1932 tarih ve 1388 nu
... ıralı ihtira beratının ihtiva.. etti

ıfı ıu kuk bu kerre başkasına dev:r 
•ıcyahut mevkii fiile korunak i~in 
ı.:ara dahi verilebileceği teklif e • 
dilmek,e olmakla bu hususa fa1 • 
la malılmat edinmek isteyenlerin 
Galatada, Arslan han 5 inci kat 1 -
'.i numaralara müracaat eylenıeleıi 
ilSn olunur. 

.';taylar 1 
Dunyeının en sağlam 
Sıhhi lastikleri olan 

& .. 

··.· ;. ÇQ/I .. TEX.. .... 
Prezervatlflerlnl 

daima tercıh ediniz. 

1 sıanbul Asliye 4 üncü Hukuk 
t:ı rrlı J·eme!>-inrle rı.: 

İstanbul bdcdıyesı vekili tara • 
foıd•n Feriköy Tepeüstü Türkbeyi 
s•Jkağı 41 No. Margarit apartımanı 
~ ınci kat 10 numarada Margarit a· 
ıl~si yanınd·4 oturan Aleko aky'ıi

ne 938/961 numara ile açılau farkı 
i:ıedel davasından dolayı rrıüdrıea • 
:nııe mahkeme gün ··:nün tebliği i
çin gönderilen davetiye Alekcm•n 
e., e\·m ikamet ettiği yerin me~nul 
01 ı1;undan bahisle tebliğ edileme

clt n geri çevrildiğ. mübaşirin;ıı 

mcşruhatından anlaşılmış ve ma} • 
hmece; Aleko hakkında ilanen teb 
liga1 yapılmasına ve kendisine b·ı 

lıusus için bir ay mühlet verilmr, • 
stııe ve mahkemenin 20/2/939 saat 
15 e talikine karar verildiğinden yu 
karıda adı ve adresi yazılı müde -
al~.vh yazılı gün ve saatte maMce -
mede hazır bulunmadığı veya bir 
vekil göndermediği takdirde hak . 

kında gıyap kararı verileceği ve 
bu baptaki davetiyenin de mahlce • 
mt duvarına asılmı~ olduğu iliil"' 0 • 

lunur. (13684) 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERAT 

•Miıcef cisimlerin mücef kısım 
tarını genişletme usulü. hakkında
k; ihtira için alınmış olan 17 Şubat 
19··4 tarih ve 1774 numara·ı ıht·ra 
!ılTJtının ihtiva ettiği hukuk bu 
kerre başkasına devir veyahut me,· 
ki• fiile konmak için icara dahi ve· 

ril~bileceği teklif edilmekte olm~k· 
uı bu hususta fazla ma!Umat edm
mı•k isteyenlerin Galatada Arslan 
l•an 5 · · k 

ıncı at 1 · .1 ııumaralara rr ·ı· 
racaat eylemhl . ·1· l 

1..: crı ı an o unor. 

Tevdiatı 
10 sene ve daha fazla nuiddettenberi sahipleri tarafından aranılmadığından dolayı 2999 sayılı k ınun mucibince muhtelif banka ve mtiesseseler tarafından Maliye Vekaleti hesabına muhafaza edilmek üzere 

bankamıza devredilen paraların miktarı aşağıda gösterilmiştir. İşbu paralar bankamıza devredildikleri tarihten itibaren iki sene içinde sahipleri veya varisleri tarafından evrakı musbite .ibrazı suretile İdare 
Merkezimize veya şubelerimize müracaat edilerek alınmadıkları takdirde 2794 sayılı kanunla teşkil olunan amortisman sandığına intikal edecektir. Bu müddetin hitamından sonra \"aki olacak müracaatların hü
kümsüz addolunacağı ilan olunur. •115· 

TL. 
9.43. 

11.82. 
4.12. 

66.50. 
3.12. 
9.12. 
1.31. 

11.12. 
5.37. 
4.37. 
4.37. 
4.82. 

-.77. 
9.12. 

13.49. 
12.72. 
6.37. 
1.62. 
4.34. 

-.62. 
-.87. 
7.12. 

-.52. 
-.62. 
5:55. 
2.12. 

-.62. 
--.~2. 

-.62. 
-.6~. 

9.20. 
6.82. 

-.80. 
1.12. 
5.12. 

14.08. 
2.12. 
4.12. 
3.62. 

11.87. 
7.57. 
1.12. 
3.6~. 

1.82. 
9.12. 

11.12. 
5.07. 
3.62. 
252. 
2.12. 
2.62. 
9.54. 
9.12. 

-.62. 
6.37. 

-.32. 
8.12. 
9.12. 
2.25. 

-.32. 
-.32. 
9.12. 
6.12 

-.62. 

1.62 
-.62. 
21.12. 
2.12. 
5.32. 
1.31. 
2.12. 
1.75. 

11.12 
12.12 
6.12 
3.12 
1.73 

-.62. 
9.12. 

44.25. 
1.12. 

24.25. 

2.87. 
25.25. 
-.32. 
84.25. 

2.12. 
-.52. 
-.62. 
4.12. 
5.37. 
4.82. 
5.07. 

28.25. 
1.92. 
9.12. 
1.37. 

-.62. 
-.72. 
9.12 
2.12. 

23.25. 
4.37. 
6.62. 
2.12. 
1.12. 
3.62. 
4.12. 

İsim 
Mehmed 
Kaprielyan 
Ara 
İbrahim Ethenı 
İsmail Hakkı 
Loksiya Persinak! 
Taşcı Niko!i veresesi 
Natali Karloti 
Vasıl Yorgi 
Pa.pasyan 
Papasyan 
Ligor Hacaro 
Lfıtfi ve saire 
Fevziye 
Zoiça 

Petro V ukiros 
Ferdinand Yalla 
Ya:kup 
Kristola 
Mitros Fanni 
Petro 
Agavnl 
Mari Mizrahi 
Recep ve İhsan 
Hrisanti 
Klatra Tosi 
Civan 
Sultana 
Koç o 
Avram Kamhi 
Patrikos 
Ali Ulvi 
Anastas ve Evantiya 
Garbis 
Vraps 
Sabiha, General Cavid 
Tanaş 

Marinos 
Yanı İstrati 
Periklis 
Himayak Hamparsumyan 
Tripo 
Emvali metruke komisyonu 
İzakel Plasof 
Teologos Bayraınidl 
Mari Mizrahi 
Odeses Mimaridi 
Mişon Varan Kohen 
İstavrl 
Bedrosyan 
Pctro Güridis 
Ragıp Sarıca 
Emin 
Aide 
Ferdinand Vella 
Miııas 

An jel 
Gener.tl Ali Riza vesaire 
Mihran Benliyan 
Mina 
Mina 

Adres 
Meçhul 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• ·• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Mikail Harunyan vesaire • 
Kasap Dimo • 
Aryanldi • 
Karabet Tahtaburunyan 
Papadopulo 
Hacer 
Eri fili 
Aram Mercilcyan 
Taşcı Nikola veresesi 
İstavro 
Sofva ve Yani 
İstefan Efremidis 
Kerope Demirciyan 
Kerope Demirciyan 
İstefanos Sarandi 
Aristola 
Mihran 
Evantiya 
Baıı k Osmani İdaresi 
Andon Bançoli 
Agop Bardikyan 

Karay ani 
Mikail ve Karni.k 
Mi nas 
Silyan ve İstepanyan 
Kosti Tombul 
Nikola 
Yusu.t 
Ağra 

V asil ve Y org! 
Ligor Haı;ııro 

Arif Pll§a 

Andrea ve Paskal Adam 
Lüksi Persinaki 
Lüksi Persinaki 
Nikoli 
Avram Kamhi 
Ömer Lfıtfi 
Gramatopulo 
Marika Falko 
Vasilaki 
Papazyan 
İstavri 
Taııaş Faruli 
Karayanopulos 
Cemil 
Diran 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

TL. 
8.37. 
9.43. 

2.12. 
-.62. 
2.62. 
2.12. 

18.25. 
-.78. 
-.80. 

6.82. 
23.25. 

1.62. 
5.12. 
9.12. 
4.87. 
1.82 • 
8.12 . 
7.46. 
3.80 . 
9.54. 
7.57. 
4.12. 
3.37. 
5.62. 

25.25. 
5.12. 

~5.25. 

3.62 . 
27.75. 
-.12 . 
13.37. 
33.87. 
5.01. 
11.81 
9.06. 
1.06 . 

56.25, 
-.56. 
14.06. 
6.06. 

-.56. 
3.56. 
4.06. 

38.02. 

3.56. 
39.62 . 

2.06. 
2.46. 
6.31. 

11.06. 
11.91. 
16.87. 
9.06. 

11.06. 
-.26 . 

2.06 . 
-.56. 

2-06. 
5.82. 

-.62 . 
1.31. 
9.12. 

15.25. 
2.12. 
2.25. 

44.25. 
11.62, 
3.12 . 

16.25 . 
1.62 . 
1.62 . 
1.73 . 
2.12. 
6.62 . 
9.12 . 
1.50 . 

-.87. 
4.-. 
4.83. 
5.-. 
2.25. 
R80 . 
9.80 . 
1.-. 

10.30 . 
20.50 . 

4.70. 
3.01. 
2.-. 
2.-. 
2.-. 
5.-. 
5.-. 
-.09. 
1.25 . 
2.-. 
8.17. 

26.-. 
1.-. 
5.--. 
5.-. 
7.76. 
3.-. 
8.17. 

48.47. 
4.--. 
4.84 

İsim 
Pulyaya 
Mehmed 

Flostraktos Panayotıdis 
Recep ve İhsan 
İs tef an 
Hacer 
V asil vesaire 
Sultana 
Anastas ve Evantiya 
Ali Ulvi 
Nikolaki ve Vasilaki 

Rüstem 
Petro Çelendi 
Teologos Bayramidi 
Aleko İstepanidi 
İzakel Plastof 
An jel 
Lt'.ıtfi 

Adres 

: l 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Sabiha, Cavid Paşa, Mazhar • 
Sarıca Galip • 
Himayak Hamparsumyan • 
Aleko • 
Takuhi • 
Koço Gramatopulo 
Franceskıı 

Virapsi 
Beyoğlu Emvali metrukesi 
Yani İstrati 
Yani Uğurluoğlu 
Halancaki 
Emvali metruke komisyonu 
Pir anan yani 
Odisea Mimaridi 
Periklis 
Emin 
Trifo 
El eni 
Maide 
Sar ima 
Kasap Dimo 
Civan 
Mişon, Varon, Kohen 
Marinos 
Süz an 

Emvali metruke komisyonu 
Üsküdar Emvali metruke 
komisyonu 
Bedrosyan 
İstavri 
Ferdinand Vallas 
Mari Mizrahi 
Despina 
Ksantik 
Mikael Harutunyan 
Vasi! 
Mina 
İrfan 
Andon Papadopulo 
Hacı Yusuf 
Ebülhayır 

Mihran 
Niko veresesi 
Mithat ve Süleymaıı 
Kerope Demirciyan 
Kerope Demirciyan 
Mihran 

Osmanlı Bankası 

Arşak Haçaduryan 
İstefanos Sarahdi 
Rigodyas 
An elilci g -
Karabet Tahtaburunyan 
Aris tola 
İsak ve Nikoli 
Lebibe 
Gramatopulo 
İskilici 

Mustafa 
Sultana 
Vasi! 
Aleksi 
Anna 
Niko Nikolaidis 
Niko Nikolaidis 
Sultana 
Mehmed ve Naci 
Loma 
Mehmed 
Vasi! 
Hasan ve Hakkı 
Hasan ve Hakkı 
Agopyan 
İdarei Vakfiye 
İdarei Vakfiye 
Lt'.ıtfiye 

Cemal 
İskiliçi 
Mutyano 
İbrahim Ethem 
Kağıtcı Ligor 
Edip 
Edip 
Esma 
Haydi 
Modyano 
Evkaf İdaresi 
Yorgi Yorgiadiıı 
Vasil 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

TL. 
30.50. 
66.-. 

l.51l. 
2.48. 
1.10. 

2.56. 
8.22. 

-.42. 
499. 

-.87. 
3.-. 
4.40. 
4.83. 
5.-. 
1.-. 

20.50. 
3.58. 
3.-. 
3.40. 
5.-. 

16.30. 
4.40. 
5.-. 
-.05 
2.-. 

9.-. 
2.-. 
4.93. 

46.-. 
5.-. 
5.-. 
3.40 • 

40.-• 
8.-. 
2.50. 

2.-. 
2.-. 
5.-. 
1.50 • 
1.50. 
2.50 
4.31. 
2.62 . 
6.56. 
8.06. 

2.06. 
5.56. 

-.56. 
1.56. 
2.06. 
4.06 . 

11.06. 
2.41. 
6.06. 
2.06. 

3.18 . 
6.56. 

• 2.46 • 
15.-. 
2.56 . 

-.81. 
1612 • 
4.06 • 
2.06 • 
7.31 • 
2.41. 
2.96 • 
5.06 . 

14 31. 
-.48. 

1.56 • 
-.60. 
3.06 . 
4.06 . 
1.28. 
5.06. 
6.56. 
2.06. 

-.20. 
2.62. 
5.06. 
2.56 • 
2.06 . 

38.12. 
6.56 . 

-.97 • 
-.06. 

8.06. 
-.44. 
4.06. 

3.06 
2.56 
.J.06 
7.82 • 

-.06 • 
3.86 • 

56.25 • 
1.16 • 

10.49. 
-.56. 
16.87. 

1.56 • 
-.20 • 

1.56 • 
-.48 • 
-.60. 
-.56. 

isim 
Fılıpıdis 

Filipidis 
Yergi Dahmanicııa 
Viresolam 
Eraniya Agopy~ 
Ksenefon 
Hamdi 
Mehmed 
İdarei Vakfiye 
Mustafa 
Vangel Petr<;> 
Civan 
Vasil 
Edip 
Marika Peynırclyıuı 
Luma 
Mustafa ve Ali 
Agavni 
Mariya Nasturald 
Emin 
Mudyano 
Civan 
Niko 
Evyeniya Agopyatt 
Vahan 
Ümmü Gülsüm 
Albert Levi 
Vasi! 
Abdussetur 
Emin 
Katina ve EvdokimOI 
Mariya Masturald 
Nesim 
Tanaş Sütcü 
Alcksandr AralenidJ 
Marika 
Marika 
Evkaf İdaresi 
Eleni 
Eleni 
Nimet 
Papadopu!oı 

Haralambos 
Basmaciya.p 
Volko 

Sari na 
Mumyacı 

Nikolaki 
İlyadi 
Değirmencloğlll 
Pasaropulo 
Anastasiya 
Haralambo 
Anastas 
Ali 
Bekir 
Hamamciyan 
El eni 
Yafcaris 
Mavridi 
İstamati 
Çipruti 
Yorgi 
Tanaş 

DamyanOI 
Tahsin 
Tanaş 

Petro 
Aliranoğh.ı 

Ali 
Seniha 
Aferin 
Mişon İayınl.9 
Mehmet 
Kovidas 
Papadono 
Aleko 
Vahan 
Yascf 
Haralambı> 

Mari 
Tranto 
Ko•tantin 
Ncvfaehirll Ali 
Hri.Stofori 
Fanni 
AJ, 

Anastas 
Faik 
Kolik 
Yazıciya.D 

Mi hal 
El eni 
Kaliopi 
Anastasya 
Fcrnan 
Angelild 
Yuvan 
Kaliopi 
Nikolakl• 
Adviye 
Seniha 
Yasef 
Foskolo 
Ali 
Aferınoğl11 
Aram 

Adres 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• .. 
• 
• 
" • 
• 
" • 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
" 

• ,, 
" • 
• 
" 
" .. 
• 
• 
" .. 
" • 
• ,, 
.. 
• 
" • 
ııı .. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• .. 
• 
• 
... 
• 
• 
• 
ııı 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
" • 
• 
• 
• 
" • 
" • 
• 
• 
• 
• 
• ,. 
,. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• .. 
• .. 
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Türkiy e Cumhuriyeti Merkez 

• 

TL. 
8.06. 
7.06. 
4.21. 

2.06. 
2.06. 
2.06. 
0.06. 
4.06. 
2.06. 

12.41 
1.28. 
2.88. 
2.21. 

1.06. 
49.12. 

l>.06. 
2.06. 
6.56. 

ll5.62. 
2.18. 

10.49. 
4.06. 

18.77. 

5.06. 
12.41 

3.56. 
2.ı~. 

-.93. 
2.3L 

-.48. 
-.24. 
3.48. 
1.06. 
2.96. 

-.60. 
2.06. 
1.91. 

-.56. 
14.06. 
1.06 
6.56. 
1.06. 
1.06. 

1.06. 
2.06, 
3.23. 
4.06. 
2.06. 

13.16. 
18.12. 
4.21. 
4.06. 

14.06. 
3.06. 

19.50. 
18.96. 
8.06. 
2.3l 

-.93. 
3.43. 
2.63. 
1.98. 

2.46. 
2.56. 
5.08. 
3.79. 
2.06. 

12.41. 
5.49. 
6.58. 
2.06. 
5.31. 

16.87. 
10.62. 

2.18. 
1.56. 
4.2L 
2.06. 
ll.06. 
2.06. 
2.4L 

-.50. 
1.06. 
8.06. 

6.56. 
-.56. 

8.82. 
49.12. 

6.06. 
-.48. 
1048. 

3.06. 
19.12. 
64.21. 
-.56. 

681 
22.12 

6.56 
2.16 
3.06 

11.56 
-.06 
14.01 

3.01 
4.06. 

149.62. 

-.06. 
3.06. 
8.06. 
3.8L 

-.94. 
3.86. 
7.06. 

İsim 
lsmaıl Hakkı 
Çizmeciyan 
Vah~n 

Vahan 
Serniyak 
Kostantin 
Mari 
Eleru 
Melek 
Galofasiki 
Fanonyoploı 

El eni 
Tevfik 

Nikolaidi 
Korkes 
Papavano 
Artin 
Hristofiri 
Nikola 
Jozef 
Kaliopis 
D;mtstokli 
Hakkı 

Papadam 
Galefsiki 
Roso 
Feruz 
Kasım 

Zarosi 
Ali 
Fatma 
Haçadur 
Nikola 

Tan aş 
Aferin 
İstepan 
Ahmed 
Bayan 
Volko 
Vasiliki 
Hristofori 
Yergi 
Petro 

Et var 
Vucuvan 
Todori 
Mehmet 
Eliz 
Beton 
Nalbatyan 
Balamido 
Karabetyan 

Buis 
Ok bal 
Yanaropulos 
Kondiriyidil 
Karonyaki 
Zarosi 
Kasım 

Hüsnü 
Nikolaki 
Mari 

Yergi 
Nevres 
Papagano 
Karabet 
Vahan 
Galefasiki 
Paşko 

Hristofori 
Kazana.ki 
Kesti 
Adviye 
Lema 
Diyamandia 
Levi 
Eleni 
Mari 
Norban 
Mehmed 
Pertekli 
Aferin 
Dimitri 
Eleni 

Kalyopi 
Vıçıno 

Dimenco 
Balaki 
Artin 
Ali 
Kalyopi 
Kazomakl 
Kertesi 
Kazaroviç 
Nikolak.i 

Abraham 
Mari 
Mustafa 
Pavli 
Kazonaki 
Vckıl Mihalald 
KPrakaşaki 

Sofciyan 
Kazonaki 
Nikolaki 
Temas 

Ali 
Kazonaki 
K!ryakiça 
Viktorya 
Davıt 

Yakup 
Oimitri 

Adres 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

( 5 lnci Sayfadan Devam ) 

TL. İsim 
4.06. İ1ya 
2.06. Aslaiya 
5.06. Roca 
4.06. Nubar 

15.-. 
2.06. 
4.31. 

14.31. 
1.46. 

13.06. 
27.37. 
8.06. 
2.06. 

58.75. 
-.94. 
-.41. 

6.56. 
6.24. 
3.06. 

16.12. 
1.56. 

-.06. 
7.56. 

12.56. 
ll 06. 
4.31. 
3 06. 

-.56. 
8.96. 

3.56. 
2.06. 

-.26. 
8.06. 

20.62. 
11.06. 
14.06. 
-.94. 

1.06. 
1662, 
2.06. 

11.06. 
-.06. 

-.56. 
-.56. 
83.75. 
29.62. 
3.06. 

43.12. 
-.26. 

6.81. 
1.31. 
1.06, 
6.94. 

- .06. 
3.56. 

-.56. 
3.06. 

-.56. 
-.56. 
14.31. 
68.25. 
5.06. 

-.26. 
10.46. 
27.37. 

8.06. 
1.06. 

-.94. 
l.3L 
7.06. 

-.06. 
3.06. 

25.01. 
23.80. 
14.06. 
-.56. 

8.96. 
4.56. 

3.06. 
-.56. 
42.12. 
15.12. 
1812 • 
-.26. 

1.06. 

6.56. 
ll.06, 
6.56. 

34.12. 
3.56. 
3.06. 

-94. 

20.62. 
3.56 • 

14.06 • 
1.31. 

-.56. 
8.06. 
4.06 . 

- 56. 
2.18. 

-.06. 
8.06. 
l.06. 

27 29 . 
29.62 . 
6.56. 

-.46. 
22.12. 
-.26. 

6.56. 
6.26. 
206. 

Zühtü 
Lüksand7a 
Celile 
Sultana 
Yani 
Hamit 
Nikolaki 
Kıryakiça 

Luksandra 
Dimitri 
Davit 
Vi:ktor 

Herant Babayan 
Şad 

Manol 
İstepan 
Eleni 
Seryani 
Prodromos 
Faika 
Tan aş 
Celile 
Dimitri 
Aglaiya 
Cebrail 

J:!arakora 
Şal om 
Halit 
Kiryakıça 

Margarit 
Yergi 
Etiyen 
Davit 
Art in 
iıya 
Luksandra 
Şarl 

İstilyanos 

Teodor 
Aglaiya 
Dimitri 
Leon 
Dimitri 
Vasi! 
Halit 
Tramvay Şirketi 
Hasan 
Ar tin 
Davit 

· İstilyani 
Yani 

Teodora 
Elbis 
Aglaiya 
Dimitri 
Refik 
Refik 
Şalem 

Halit 
ilya 
Nikolaki 
Babayan 
Ar tin 

Davit 
Hasan 
Refik 
İstılyani 
Yani 
Ahmed 
Rifat 
Vasi! 
Teodoro 
Cebrail 
Takuhi 

Vasilakı 

Aglaiya 
Despina 
Andriya 
Nehaıni 

Halit 
Artin 

Cemal 
Tan aş 
Garvis 
Yanko 
Yanı 

Dımitri 

Dant 

Margarit 
İstavro 
Ayten 
Hasan 
Teodora 
Abdülvehhap 
Kostantin 

Aglaiya 
Manolaki 
İstilynni 
And reas Mela 
Vasilik! 
Dım.tri 

Lcon 
Esı<enazi 
z, 
M r .,,s 
Ha t 
Rupen 
Yani 
Yan; 

• 

Adres 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

42.61. 
-.54. 

Ban kası n dan :llngiltere Kan dayı 

Mehmet 

TL. 
-.94. 

3.56. 
8.06. 
506. 

45.lll. 
226.50. 

7.06. 
1.06. 
1.06. 

-.56. 
-.56. 
3.06. 
1.06. 

18.12 • 

-.26 • 
2.18. 
1.31. 
2.31, 
4.06 . 

27.37. 
8.06. 
5.06 . 
2.51 . 

-.46 . 
4.06. 
1.46 . 
1.06. 
7.06 . 
7.06. 

13.06. 
- .56. 

2.06. 
-.56 . 
38.12. 
13.06. 
1.06. 
2.06. 
6.56. 
896. 
1 .06. 
2.18. 

20.62. 
1.06. 

8.06. 
-.26. 
-.46. 
4.06. 
2.31. 
6.81. 

20.62. 
5.06. 
2.51. 
2.06 

l.~6. 

4.06. 
3.56. 
1.36. 
706. 
1.86. 

43.85. 
1.06. 

2.18. 
-.56. 

149.62. 
-.06. 
34.12. 
12.41. 
2.31. 
5.06. 
3.06. 
4.06. 

-.48. 
3.56. 
2.06. 

18.80. 
5.06. 
1.01!. 

-.63. 
33.12. 
-.56, 

2.86. 
13.16. 
19.-. 
3.50. 

-.35. 
6.-. 
2.50. 
2.50. 
2.50. 
2.BO. 
2.50. 
2.50. 
9.50. 

19.-. 
9.-. 
4.06. 
5.56. 
4.06. 
1.06. 
5.06. 
8.18. 

44.62. 
150.17. 
11.25. 

54.25. 
78.25. 

78.25 . 
146.70. 

7.31 • 

Haçik Zadevan 

İsim Adres 
Davit 
Yani 
Jorj 
Marino 
Kir kor 
Simo, Kederyan 
Hristo 
Denesi 
Hacianopulos 

Teodora 
Aglaiya 
Dimitri 
Vasılaki 

İstefan 

Halit 
Jozef 
Viktor 
İspire 
İstilyani 
Nikolaki 
Koç o 
Marino 
Abdurrahman Adil 
Hasan 
Dimistokli 
Eskirazi 
Danone 

:\.l 

Enais 
Dimitri 
Tc·odora • 
Andon) as 
Aglagiya 
Bensiyon 
l\Lhran 
Haconopulos 
Kılıçyan 

Yorgi 
C ·brail 
\ 'ki 
JoZt f 

Nımet 

Em ne 

Rosı 

Halit 
İspire 
Rişar 

Cevat Paşa 
Viktor 
D.mitn 
Marina 
Abdurrahman Adil 
11 d 

Bcbcnuto 
Marika 
İzidor 
Ayşe 

Marki 
Zoi 
İstrati 
Vasiliki 

Sarıca Zade Raif 
Nikola 
Keseryan 
Emine 
Hristo 
İzidor 
İspire 
Marina 
E!isavi 
Dimistokli 
Hasan 
Rosa 
il ya 
Kostantin 
Valiyüddin 
Venuto 

Vasi! 
Nikola:ki 
Teodoro 
Nubar. 
Jak 
Aleko İstifanidt 
Salamon Hriso 
Zaharya Kiryakid.I 
Hazaros 

• 
• 
• 
• 

• 
Yanko Istavrıd.b 

• 
Osman 
Bodos 
Parseh 
Argiri 
Kevork 
Süekülyan 

• 

Hacı Ahmed vekili Koço 

Ohannes Paşa vekili Vtapsa 
İskenderyan ve Sempatyan 
5/27 hesabı caride Fuat 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

hissesı • 
Vlahyoti veresesi • 
Kahirede oturan E!iza • 

Kahirede oturan Viktorya • 
Vlahyoti veresesi , 
Anorine • 
Konya Karaağacında Mısırlı zade 
Hasköy Arabacılarda tamirci 

müdafaa 
Edebilacek 
(' ünclJ uhifeden devam) 

ğe hasredilecektir . 
Bugünkü vaziyet icabı olarak 

İngiliz donanması Avrupa sula -
rından uzaklaşamıyor. Onun için 
Avrupa sularında kalan İngilız do 
nanması Kanatlanın da bir taaru
za uğramasına mani olabilecek -
tir. 

Bahrimuhitikebirde Amerika 
donanmasının müdahalesine lü -
zum gÇrülüyor. Yani netice şu
raya varıyor: 

Amerika ve İngiltere donan -
maları arasında bir teşriki mesai 
olacak, dür.yanın en kuvvetli do
nanmalarına malik olan bu iki 
devlet birbirlerini müdafaa için 
anlaşıyorlar 

ITAELIT HiÇ ~ IR ZAMAN 
AYNI OLAMAZ 

Taklit benzeri 

demektir 

KREM PERTEV 
Bu itibarla en üstün 

kremdir. 

Beyoğlu Sulh Hukuk mahkeme'Ji 
B<1şyazgan!ığından: 

1 - Aliksan, Agop, Vahan, Bo
Cı fı, ve sairenin müştereken mut~
oarrıf oldukları bin lira muham -
men kıymeti Galat~da Yenkami 
mahallesinde Kamer sokağında e~
:..ı 1, yeni 3 numaralı dükkanın ta
nıamı şuyuun izalesi için açık artır
ın&ya konulduğundan 13/2/939 ta
r.'hine müsadif Pazartesi günü saat 
·;j ten 16 ya kadar Beyoğlu Sulh 
mahkemesi Başkatıpliğince müza -
:;<'de ile satılacaktır. Artırma bede· 
li muhammen kıymetin yüzde yet• 
rrıış· beşini bulursa o gün ihale ecl.'.
!.?cektir. Bulmadığı takdirde en son 
?t!ıranm taahhüdü baki kalmak şar 
tile ikinci artırmanın on beşinci gii
n:ine tesadüf eden 18/2/939 Salı 

g>inü saat 15 t!lil 16 ya kadar icra o
lunacak ;e en çok artırana iha ıe 
edilecektir. 

2 - İhale tarihine kadar birik -
n·iş ve birikecek Maliye, Belediye, 
vergileri, vakıf icarcsi ve yirm' se· 
r,eJik taviz bedeli ve telliıliye mü:r 
teriye aittir . 

:, - Artırmaya iştirak edecekl~

r 'n muhammen kıymetin yüzde ye
di buçuğu nisbetinde teminat ak • 
çl'si veya milli bir bankanın temı • 
ııat mektubunu getirmeleri şart • 
t:r. 

4 - Artırma bedeli ihale tari 
bil'den itibaren beş gün zarfınds 
1nohkeme kasasına teslim edilecel< 
aksi takdirde ihale fesh ve farkı fi· 
yat ile zarar ve ziyan, faiz bilhü • 
l<'iim kendisinden tahsil edilecek • 
tir. 

5 - 2004 numaralı icra ve ifJı<S 

kanununun 138 inci maddesine te'1 
fıkan gayrımenkul üzerindeki ipc
t<k sahibi alacaklılarla diğer aUI • 
J. .ıdarlar gayrımenkul üzerindcl<I 
haklarını bahusus faiz ve masra(J 
nir olan iddialarını ispat için naıı 

~arihinden itibaren yirmi gün zar ' 
f.nda evrakı müsbitelerile birliktt 
ıatış memuruna müracaat etmeli ' 
d'r. Aksi takdirde hakları tapu si ' 
cılile sabit olmıyanlar satış bede ' 
linin paylaşmasından hariç kalı< ' 
:ar 

6 - Şartname mahkeme divan ' 
tanesinde herkesin görebileceği ye
re asılmıştır. Fazla tafsilat alJ?'B~ 
ıstiyenler 938/32 sayı ile Ba~kiıt·r' 
Uf.e müracaatları ilan olunur. 

(13713) 

GÖZ DOKTOR\J 

Dr. Murad Rami Aydı~ 
Taksım - Talimhane, TarlabaŞI 

caddesi No. 10 Urfa aprt . 
(Devamı 7 inci aahifedc) Tel: 415.'\J 



TL. 
l.!2. 

J.7$. 

4.48. 
4.88. 
8.25. 

13.63. 
4.88. 
4.75. 
6.75. 
%.13. 

-.38. 
13.73. 
32.63. 
!.63. 

9.75. 
11.36. 

T.88. 

!.21. 

3.88. 

1.88. 
-.88. 

1.58. 

-.88. 
3.75. 
5.75. 

-.08. 
24.61. 

11.76. 

7.38. 
1.38. 

13.30. 
7.88. 

32.73. 
2.38. 

4.86. 
-.38. 
7.22. 
1.88. 

31.99. 

44.53. 
8.28. 
15.03. 

2.88. 
1.38. 
2.48. 

12.88. 
la.88. 
1.88. 

-.98. 
4.6:1. 

4.68. 
2.18. 
8.08. 
1.13. 

-.38. 
3.88. 
1.38. 
IU3. 

1.88. 

13.-. 
17.75. 
3.88. 

11.88. 
13.88. 
5.75. 

7.88. 
30.02. 

1.44. 
-.94. 
37.86. 
12.88. 

52.65. 

1.13. 
24.79. 
27.74. 
5.39. 

56.33. 

12.9{. 

1.3~. 

27.e6. 
40.83. 
2.75. 
8.94. 

83.82. 
5.19. 

45H>. 
31.61. 
6.-. 
4.-. 
4.-. 
3.-. 

33.-. 

lso>I 
Ömer 

Nikolald 

Makruhi Al)•anal.-yan 
Kevork 
Bohor Nesim Barahyıı 
Şaban 

Hristo Dolo 
Kipiryanos 
Hikmet 
Haralıunbos 

Yorgina 
Taşciyan vercsed 
Dilber 
Emil Kaçe. 
Taşciyan veresesi 

Onrik Ke§i;,ya.ıı. 

Emine 

Pavlald 

Marlka 

Koati karısı Marlya 
Elisae 
Vasiye Ay§e Huriye 

Dr. Kadri 
Davut 
Mustafa 
Hüseyin 

Hikmet 

Mustafa Hllml 

Ali 
Leon 

Zeki ve Fuat 
Osmanlı Ticaret Bankaııt 
Greguvar Manuelyan 
İrini ve Polimiva A~ 
nasyadi 
Halit 
Hüseyin 
Abdullall 
Veysel 
Apostol Trevendull 

Ahmet Bali Zade 
Anastaa Dobridlıt 
Koço Lazari 

Fatma Za!Il9 
Yamandi 
Elenko 
Nikoli Yordan oğlu 
Enver 
Ahmet Arif 
M. Ali otlu Hüsn(i, 
Muallim İrfan, Mütekait 
Mustafa 
Virjini 
Mustafa Salim 
Kereciyan 
İstilyanos Kostl, 
Avram Elfaiz:, 
Servet 
Panayot Takopulos 
Tesri na 

İfakat 

Fahrünnisa ve Billl 
Hacı Abdurrahman, 
Nikola, Dimosteıı, Apot
tol, Eleni 
Hüseyin 
Cani ve Elenl 
Koço Gini, 

Haham Mirkado Tavill 
Nesim Kohen 
Ahmet Net'et 
Şerife 
Faik Necib 
Abdullah, Ahmet, Ce
mal, Zeliha, Zehra 
Ligor, Aleko, Yorgi, 
Koço 
Mehmet 
Miralay Mustaaf 
Osmanlı Ticaret B•nkası 
Zişan. Emin, E\·kaf 
Şakir C~mal, Hasab To
sun. 
Hamıd, Mecid, Hafız, İb. 
rahim Mehmed. 
Rukıye 

Korucu Yorgi Kefaleti 
Dikran Altunyan 
Refia 
Ali Riza 
Tayfur 
Eftad Atlamazoğlu • 
Alçıciyan 

Takfur 
Leon 
Fatma, Eınina 
Ali Çavuş 
Vasil 
Ahmet Nurettin 

7 - !it O l'f T g J, ~ il A 1' - 7 2 lnd K:i.nun 193' 

umhur iyeti Mer e z ank sın an: 
Adresi TL. 

Beşfl<ta1 I'.ıl~rr. Bayır 10kalt Mil· 3.80. 
Ilımı.. 73.-. 
Ay' ans .. ray caddesincle bili No. 145.38. 
Bakkal 
Kumkapı Patrik'.ıan~ sokak 
Kumkap. B'>!i Paş~ yokL,u No. 7. 
F.ncıncılar li". 4 manifatura~ı. • 251.74. 
Kantarcılar Saatd ycıkuşu Ncı. 43. 157.7L 
Balıklıda kauveci 6.5(). 
N•ğdeli Manasc oğlu 12.70. 
Eyup Dülbenkiler No. 41Ali1.iarısı 7.55. 
Balat Hamami Muniddin Yoğurt· 117.24. 
hane sok~k pcrükiır 14.46. 
Kuml<apı Kuvulu No. 22 199.29. 
~alat P~rşcmbe paz rı N. 2L 
Nişantoş Tcşvikiye 

Üsküdar İca'1iye Doğramacı Si
man No. <il. 
Küçük Mustapaşa Cüceçeşme İ
mam Mu"lafa karısı 
Fener Tevkii Cafer Andiyon! kili
se mü•evelfüf 
Kadıköy Pekmez tarlası Köşeoğlu 
hamam clvarmda folinci İlya ka
rısı. 

H 3cı Yustafa apartıman odabaşı 
Binbirdirek Deveoğlu yokUiU No. 
11 
Kadıköy Cevizlik 
Maarif Müfettişi 
Ha.ırcılarda çuvalcı 

Çarşamba Draman Selanlkll 
Erenköy İstasyon civan Hasan ka
rısı 

Nuruosmaniye Kemer sokak No. 2 
İmam Zade. 

Skndal bedestan No. 4 Antikacı 
İstasyon civarında Nebil veresesi 

Büyükçarşı Sırmacılarda 
Kum.kapı Suterazisi sokak No. 16 

Cerrahpa§B Keçehatun No. 21 
Kızılmescitte 
Bebek Valdei Hidiv! ahçıbaşı 
Osmanoğlu 

Kezzabcı oğlu Han 
Eczacı çıra ğL 

Nuruosmaniye Oteli 69. 
' Koska •kunduracı 
Eğrikapı Panaya kilisesi mütevel
lisL 

Sirkeci Sepctci sokak 
Langa Katip Kasım. 

Yerebatan Şengül yokuşu No 12 

Ayasofya hademesinden 
Hüsrev Beylerin, 

Mimar J ozef hemşiresi 

Pangaltı Altunbakkal 
Yoğurthane sokak N o. 29. 26.
Havuzlu Han elbise tüccarı. 
Ayasofya imamı Arif karısı 
Çukurçeşme 73. 
Beyoğlu Tarlabaşı 

26.56. 
1.50-

27.-. 
1.50. 

1.50. 
3.-. 
1.20. 

Z.-. 

10.57. 
-.75. 
2.37. 

-.57. 
10.65. 
6.28. 

-.07. 
14.07. 

6.51. 
-.57. 

106.71. 
3.07. 

3.13. 

244.78. 
3.25. 

27.19. 

0.63. 
8.32. 
4.07. 

118.43. 

6.82. 
1.57. 
0.82. 

12.07. 
2.82. 
6.13. 
6.82. 

2.67. 
0.99. 
0.27. 
4.07. 
0.93. 
1.67. 
9.13. 

2.63. 
2.07. 
0.57. 
4.13. 
6.57. 
0.43. 
0.77. Çakmak sokak No. 33 

Küçük Mustapa§a Çırçır 
Mustafa karısı. 

çeşmesi 0.36. 
12.27. 

Asmaaltı Ağa Han ?fo 3. 

Ciball vapur iskelesi karşısında 
oakkal Hristo dükkanında. 
Hasköy Hamam caddesi. 
Kamanda Han No. 12-13. 

Omer kaptan verese.~ 

Şişmanyanko oğııllarL 

Darıilacezed• 

Dakis ' namına 
Karamürseide 

12.86. 
1.31. 
0.85. 
2.06. 

11.57. 
1.51. 
0.49. 
7.86. 

11.89. 
3.62. 
2.21. 
3.40. 

1.79. 
7.47. 
0.71. 
2.49. 
0.67. 

1.10. 
0.10. 

3-. 

1.14. 
032. 
1.76. 
0.28. 
0.27. 

2.83. 
2.83. 
2.92. 

1.95. 

0.62. 

0.44. 

( 6 mcı Sayfadan D.ıvam ) 
İsmi Ad.-eıd TL. 

o.zı. 

lsıni Adresi 1 . • ~ 
Beyoğlu Ayroalıçcşme Lmin Cami Japonyan1n karşılaşhgı Kleo;ıatra, Kiry~kiça 

Evbf. Cimitri, Raso 
Tah'r, Tevfik, Penbe, 
Se·amiyc, Hatice, Meh
med, Mazhar, Hüseyin, 
Aiule, Penb~, Yıldız. 
Melek 
Osman 
Ra.:ar,1, Neş'et 
Fftıılya 

Saıt, Fitnat, Şerife 
Cürciy;.n S.ırıtuht, 
Teofüoı; 

Hab''> \'er~&es!, Nazım. 
paşa .. erc:,~si ~ 
Vehbi "ey .. İsmail Ha!;kı 
F•tma 

Dimitrl 
Matma 
Talha, 
Cemal 
Keork Hanııyan. 

Markos 

Tahir 
Adviye 
Behic& 

Sfmon Avramidls, 
Kostı ve Manoı. 
H.acı Nuri 

Halil Remzi ve Zehra 
Yorgi, 

Yorgi Todorakl, 
İbrahim ve Salih, 
Nikola Panduopulo, 
Şerife • 

Yuvan, 

Keork Sarkisyan Bogoı 
Vasi!, Vangel 
Evka! veya Hayrullah 
Atina, 
Yakof 
Lena Ozeil 

Lazari Çini ve mahdum· 
lan 
Anastas 
Hacı hanımı 
Kasti 
Kopernik 
Furtuna Pardo 
Dimilri 
Despina 
Lüsı Beandi 

Huriye 
Hacı İsmail 
Emine Müberra 
Yakup 
Mustafa 
Hamdı 

İstifan 
Şerife 

Fatma Şekure 
Mehmed Tevfik 
Hristo 
Sadettin 
Bogos karısı Anjel 

.Agop Sarrafiyan 
Nerses Kazanciyan 

Etem zev~esi Refet 
Mehmet 
Despina ve Garfilt 
Mirza baba Reşit oğlu 
Parseh 
Seyyit 
Bahtiyariyan biraderler 
Marigo Yorgiyo 
Andelib 
Jan Vornatas 
Satenik Mihtariyan 
Zaruhi Nişastaciyan 

Marlı 

IGryaki 
Nikoli 
Salih 
Surpihi H. Arhaniyan, 

Nikola Amigdalos, 
Kurken Karahanigan, 

Nikola Seisoğlu 

J ozef Romana 
Ahmet Ali 
Yuv.ınis Valyadıs, 

Andonyos İstamolis 
Mehmet Ali 

Abourrahman Hıfzı 
Nazım İsmail 
Kırzade Hüseyin, 

Kemert:urgazda 

Şişli Diğer Dekç! sokak: 

Beyazıt Yahni kapan No. 10 
Çıkmazkuyu sokak No. 27 
Fincancılar İbratimpaşa Cami so
kak No. 11 
Mahmutpaşa Daye hatun Mollataş 
No. 2ll. . 

Suphi karısı 
Caddebostan Miralay Celal bey e
vinde. 

Abdi Subaşı Kuyulu sokak No. 85 
Ciba li Reji karşısında fırınct.. 
İstanbul Mes'adet Han No. 7-G a
vukat. 

6.23. 
11.08. 

0.50. 

0.11. 

4.02. 

0.45. 
8.13. 
3.93. 
0.41. 
7.33. 

0.48. 
S.13. 
3.31. 
0.33 
0.33. 

18.25. 
2833-
6.63. 

Dr. Fe~ ıullalı 

Fuad 
ı.11 hmed Tayyar 

A~ot Bazbaziyaı. 

Kirkor Abanoı, 

Kaçik Abrahamiyan 

K. Anjiyopulo 

A. Azariyan 

Yorrlan Taııaş 

Pavli Kalfupulo, 
Yerenuhi Keteuclyan 
İsterea İrini 
S Zafiryadis 
Madam Amelya, Yorgi-
yadi veresesi 

Beatris Ohanisiyan 
Kostantina Kaçules 
Dimitriyos Kufulus 
T. T. Kufuri 

S. Teofanidıs 

Samancı sok•k No. 7. J Zorluklar 
Samancı sol· ak 1' o. 7 
Ak.>arav tramvay yolu Yusufpaşa 
bukak No. 73 

Kapalıçarşı İskeııderboğaı: r:akas
çılar kapısı llo. 34 • 36 
Haydarpaşa İbrahirnağa Tekke 

No. 137 
Beyoğlu Hamalbaşı Dudu Odalar 
sokak No. 30 • 20 
Beyoğlu Aya>paş& Madam Hristo
foridis Toph ne Kasaplar yokuşu 
Yamalı hama.1 sokak 
Galata Arpa cami bakkal Markos 
oğlu. 

Beyoğlu Zib1 soka·'< !l2 
Kumkapı Yalı o • .ak N o. 45 
Ortaköy Menzil Mkak 29 • 39 
Sultanhamam No. 48 
Kumkapı Çadırrı AhmetçelebL 

Haydarpaşa İbrPhimaıia tekkesi 
Drat an Terceman yokuşu. 

Beyoğlu Duvarcı ~okak 57 • 52 
Beyoğlu Ferıdiye Duvarct sokak 
No. 57 - 52 

(t inci sayfad"n devam) 
ml~lerıiir. Japonyanın h:.şlıca tl
c.rel yaptığı iki memleket An.e
ı .ka ıle Inı;ilteredir Einaenaleyn 
Lu ikı memleketin Japonyaya 
k~ al.acakları iklısadi tcdb:r, 
l;u devlet için felaket olabilir 
Sözwı kısası, Uzakşarktaki J aıx-a 
emellerinin tahakkukuna mani 
olacak vazlyette dan üç devlet, 
ı..\dı.k.ları ayıı ayrı tedbirlerle Ja
ponyaya karşı müşterek cepl;e al
mış vazıyete geçmiş gibıdır'e•. 

Harbin uzam:ısı ve harb nihayet· 
i.nınediği iç'n Japonya tar~'ı • 
cinn Çin topraklarının isti~n1:ırı 

ıçin takib edilecek siyaset İngil · 
tere ve Amerikayı beraber harelte~ 
etmeğe de sevkedebilir. Ço!ki'en 
Bili-vekil: cÇin ihtilafının akisl.•d 
ı elic<'sin<ie &erek dahili ve ger .•k 
h rici siyaset bakımından valiW· 
timiz muğlak bir şekil almqtır• 
dedi~ zaman şüphesiz bunu ~n
lı.tmak ıstiyor. 

l akat Konoe'nin çekilmesi Jı· 
pcınyamn karşılaştığı zorlukh•i 

Rüsumat Basmildiriv~ti izale edecek ml? Çok şüphell Ha• 
Baı;ağazade Naklfyat Şir· tırlardadır ki Konoe, 1937 senP • 

Ümetullah 

keti sinin çıka'\ ihtilaf Çıerine iktida· 
355.86. lak. ra geçmİitİ. Ayan meclısinin reisi 

Yemiş Derebaşı Yemiş iskelesi 97.48. Evkaf, Galib Hamdi 'c İmparator ailesine mensub o-
caddesl 4.38- Sfivafor Gafhn b.n Konoe'nır. iktıdara geçişi, sı· 

Sirkeci İstasyon karşısında ahcı. l\ffıbadl bıı_;iin intişar eden yevmi gazetelerdl'ılir. yasi partilerle askerler ara&ı'lda 
İcadiye No. 17. tır nıü!.3reke akdine ben.dyordu. 

ı-~~~~~~~~~~--~~~~-~~~~~~~~ 
Eminönü Valdehan. halim ve selim bir devlet adamı 
Hocapaşa Hendek ve Adapazan o- 1 - 1 c;lan Konoe, sulhperverdır. Fakat 
telinde. İstanbul Belediyesi İlanları gr.rib tecellidir ki. hiç de gönı,; 
Sirkeci Demirkapı Olimpoı gazoz ~ ıstemedlğı halde iktidara ge-;i1i· 
fabrikasında. r"'" __ ...,_.....,.__...,....,. __ _,, __ .,...__...,. ___ ..,.,.,.a ..... __ lliiii_ill_I r ln ikinci ayında uzun bir harbft 

Fatih tapu sıcılı muhafızlıi;mdaıı: lstanbul Bdedıyesinin 3'11 senesi &urüklenmıştır. Binaenaleyh da· 

Ortaköy Dereboyu No. 82. 
Yağ iskelesi Soğancı srıkak No. 10 
Balat Hızır ÇaVU§ Rüatefendi so
kak İzak kızı 

Aksaray Tramvay yolu No. 214. 

evkaf bütçe kanununun dördüncü maddesine tevfikan tescilini istediği hili politikada mütareke kabi'le~i 
Efdalzade mahalles:nin Zincirlikuyu caddt'Sinde kain en eski 62 eski olarak iktıdara geçen Konoe ı., • 
64 yeni 50 kapı numaralı k;;~ük medrese ile ayni mahalle ve sokakta Huneti, uzun, masrallı, yorucu ~ 
en eski 64 eski 66 yeni 52 numaralı Kaz~sker Hasan Efendi medresenin yıpratıcı bir harb yapmak mec • 
tapu kayıt ve senedi olmadığın.lan bu hususla 23/1/939 tarihine mü- huriyetinde kalmıştır. Harb uza· 
sadif pazartesi günü saat 10 da mahallen hukuki ve fenni vaziyeti tes- cıkça Konoe kabinesınin muva • 
bit edileceğinden v~ki tesçil talebine karşı mülki;et ve istihkak iddia- zenesi askerlere doğru ağırlaş • 
sında bulunanların evrakı müsbitelcrile birlikte yazı ile muhafızlığunı- mıya başladı. 1938 senesi ilkbah:ı· 
za ve yabud tayin olunan gün ve saatte mahallinde hazır bulunarak rında yapılan değişiklik ile Japon 
müdafaa ve itirazlarını bildirmeleri lüzumu ilan olunur. ·52• bıikılmeti taınamile Çin macera· 

Ziraat Veka leti Satın alrna 
K c m isyonunda , : 

(30 ad 0 t Piilverizatör satın a' ınacak) 
1 - Açık eksiltme suretilı: 30 adet el ile kabili sevk arabalı pülve

rizatör satın alınacaktır. 
2 - Hepsinin muhammen bedek 3600 lira, muvakkat teminat 270 

liradır. 

3 - Münakasa müddeti 5/12/938 den itibaren 45 gündür. Münakasa 
19/1/939 tarihine müsadif perşembe gül)ü saat 15 de ziraat vekaleti bi· 
rıasında satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler Ankarada Ziraat Vekaleti satın alma komi&yo • 
nundan, İstanbulda Ziraat müdürlüğünden parasız olarak verilir. 

5 - Talibleı in muvakkat teminatları veya makbuzları ve 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ile birlikte 
mezkur tarihte komisyona gelmeleri. (4922) (8680) 

lst anbul Gümrüklerl 
BaşmUdürlüğünden 

Galatada, Danüp sigorta hanında 19 No. lı yazıhanede Yeşua Bahar 
Romanyadan getirilip antrepoya konulan mayiatı müşteile için gümrük 
ve sair devlet resimleri olarak sizden aranılan 17224 lira 98 kuruşun 
30 gün içinde tediye edilmediği takdirde bu paranın 1723 No. h kanun 
gereğince ve haciz yolile alınacağı tebliğ makarr.ına kaim olmak üzere 
ilanen bildirilir. (146) 

>ından mes'ul olan askerlerin i'

line geçmişti. Başvekilin cmuğ • 
!iik. diye tavsif ettiği son siya•l 
vaziyet karşısında kabinesini gi" 
nişletmek istediği ve bunu yap~· 
mayınca istifa ettiği bildiriliyor 
Anlaşılıyor ki Konoe'nin çekil • 
lT'esi dahili politikada askerlerin 
yeni bir zaferidir. Çin macerasıı• ~ 
1-aşhyanlar, Amerika, İngiltere vıı 
Sovyet Rusya tarafından çıkarı • 
lan zorluklara ve Çankayşek'ın 

mukavemetine bakmıyarak on.ı 

rnnuna kadar götürmek kararı'l· 
dadırlar. Götürurlerse iyi. Fabt 
götüremedikleri takdirde muvaf
ıakiyetsizliğin reaksiyonu, Jap-:n
)a.yı, 1868 inkılı1bı kadar şümullü 
bir inkılaba kadar götürebilir. 

HiKA YE : 

Mavi 
Yamaç 

( f. llılcll aahifeden 4enm) 

SÜMER BANK 
Unkapam cad. No. 5-7 rs; 
Bakırköy Orta sokak No. 15-102 s· ı .k p k ı ı·.... . D k 
Büyükada Katolik kilise•i karşı- lf eşi amU p IgJ Ve 0 Uma 

sında. j Fabrikaları Mües~esesinden : 

- Bizim oturduğumuz yer işte .• 
Çok eski ve tarihi bır şatodur. An· 
tikaya merakınız varsa sizi oye • 
lıyacak çok şeyler bulacaksınız' 
Şaşkınlıktan dılim tutulmuş gı

ıdi. Araba parmaklıktan içeri gi· 
rerek çakıllı bir yolda durdu. O 
zaman ev sahibine: 

Sultarıahmet park karşısında ! p a m u k 1 p 1 i ğ i 
Üsküdar İcadiye Yazmacı A\'adia 

sokak 10./21.2 ' s a t 1 ş 1 
Kumkapı Kadirga cad. 129~9 

Pangaltı Büyükdere cad. Harbiye Kay~ri Bez Fabrikası malı 12 No Paketi 
karşısı. . 415 

480 Şişli Büyükdere cad. Şakir Ef. a- lb » >> 
partımanı. ·azilli Bez .Fabrikası malı 24 » » 580 

Erc~li Bez :Fabrikası malı 24 >> » 580 

Kuruş 

)) 

)) 

)) Galata Doğruyol bila numara. 
Alacahamam Tahmis önü No. 52 
Gedıkpaşa Balipaşa yokuşu No. 37 
Fcr'köy Kasımpaşa Cad. No. 139 
Beyazıt Hasanpaşa karakolu No. 

Ya:nız Ereğli Bez Fabrikasında: 

57. 58 

Be~:ktaş Abbasağa No. 951 
Beşiktaş Abbasağa No. 951. 
Divanyolu Çemberlitaş Matbaai 

10 Bal)alık 
15 
25 
50 

)) 

)) 

)) 

siparişler için 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

,, 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

FiatlaTla fabrikada teslim şartile satılmaktadır. 

575 
570 
565 
560 

)) 

)) 

)) 

)) 

- Sizi tenvir etmek vazife n 
~·fendim, dedim. Her halde bekle· 
diğiniz adam ben değilim. 

1 Muhatabımın cevab vermesi"(' 
meydan kalmadan köşkün kapL<'. 
açıldı. Şık ve genç bir ltadın mer
ciivenlerden inerek bizi ka~ıladı; 

- Sizi gördüğüme çok mem -
nurı oldum efendim, safa geldi -
nız? Kocam çocukluğunuzdanbe· 
ri görmediğine göre sizi her halde 
çok değişmiş buldu değil mi"/ 

Bütün cesaretimi topladım V": 

- Affedersiniz Madam dedin. 
bu işte bir yanlışlık var. Bekledı
ğiniz adam ben değilim. 

Genç kadın parlak bir kahkoha 

Osmaniye No. 22. 
İplik miistehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara ııönderecekleri 

bedelleri mukabilinde ihtiyaçları niııbetinde iplik alparişi verecekleri 
"e 24 numaradan inee ve muhtelif maksadlara yarayabilecek pamuk 
;pliği müslehliklcrinin de ihtiyaçlannı gene ayni şartlarla yalnız 

- Peki siz kimsiniz? ı
. attı: 

Sadık Kasımpaşa Bedrettin Yeniyol No - Ben Jülyen Mas'ım mada~. 
63. - Ya öyle mi, peki mösyö Jül· 

Avram Mirkado Baruh 

İstepan Haçeriyan 

Ortaköy Bayır Mandıra sokak No. ı 

1/3 - 5 • 26. 
Ereeli fabrikasına sipariş edebileeekleri ilan olunur. 

Beyojtlu Doj!ruyol No. 511 
, ................................... .... ı 

yen odanız hazır .. 

(Mabadi yannki ıayınıızda) 
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Baş ağrısı, Diş 

ve bütün ıztırabları teskin eden 

GRIPIN 
Bilhassa bunlara karşı müessirdir. 
~ ~ında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kaşe 

Bulundurmayı unu mayınız. 

Ka1bi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. İcabında günde 3 kaŞ<? alı
nabilir. İsmine dikkat, taklidlerinden sakınınız ve Gripin yerine 

başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

inhisarl ar Um u m 

I ÖKSÜRÜK ŞU~~-BU 
''Sirop Pectoral,, 
Eski ve yeni bütün öksürükleri 

geçirir, balgam söktürür, bronş

ları temizler, nezle ve gripten 

korur, göğiisleri zayıf olanlara 

bilhassa şayanı tavsiyedir. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

Beyoj-lu İstanbul 

Orman Koruma Genel K omutanh k 
lstanbul Satınelm Komisyon undan : 

Zeytinburnundaki talimgahta inşa edilecek halaların ihalesine işti
rak edecek talihlerin vesikaları Ankarada Genel Kom!'tanlıkta tetkik 
edilerek iştirak vesikası verilecektir. Talihlerin ihaleden sekiz gün evve
line kadar vesikalarını Galatada Mumhane sokağında Alemdar hanında 
Orman Koruma ambarına getirmeleri. cl47• 

Sabah, 
AD ' , L 

NiÇİN 

Öğle ve 
OL 1 N 

Kulllanmuk lazımdır 
Çü kJ mütemadiyen ve muntazaman temizlen

miyen dişler çürümeye mahkumdur. 
Dişler mikropların ve hastdı.kların vücude ilk hücum hattıdır. 

Bizzat ağzın ifrazatı ve yemek artıkları da dişleri aşındırır, çürütür. 

Çünkü dişlerin, diş etlerindeki iltihapların çıkardığı irinlerle ye 

müteaffin havaların ise, mide kanserinin de dahil olduğu bir çok hasta
lıklara yol açtığı sabit olmuştur. 

Bu sebeple medeni cemiyet içinde yaşıyan herkes çocukluğundan 

itibaren dişlerine azami itina göster meğe ve her gün en az 3 defa diş 
macunııe ıırçaJamağa mecburdur. 

Akşanı 

RADYOL • 
1 N 

S ıhhatin iz i garant i eden en müessir, en saf ve en ucuz diş macunudur. 

ÖKSÜRENLERE: KATRAN HAKKI EKRE 
AC ELE SATILI K •• ' 

Sultan Hamamında 41 - 43 No. lu Roza hanı 9 kanunusa ni 1939 •. ----------------------- --------·- ----------" 
pazartesi günü saat 2 de 2 inci iflas dairesi tarafından müzayedeye lı· 
konulacaktır. Senevi iradı 4400 liradır. Fazla izahat iflas dairesin
den alınabilir. 

-. .............................. aaıı:c:zmzm .. ~ı -- --------

Odürlüğünden : 

Halk epereti 
Bu akşam 

Saat 9 da 

I - İdaremizin Cibali tütün ve kutu fabrikasında 
olanlarla mayıs 939 gayesine kadar birikeeeği tahmin 
kilo tahta parçası pazarlık usulile satılacaktır. 

hfilen mevcut ı Il - Eksiltme 19/1/939 tarihine raslayan perşembe günü saat 14 de 
edilen 160,000 Kabataşda levazım ve mubayaa! şuesindeki alım komisyonunda yapı

Gripi ve nezleyi, baş, diş, ve romatizma 
ağrılarını derhal geçiren en iyi ilaçtır. 

1 kaşe 6, altılık kutu 3 0 kuruştur. 

lstanbul Defterdarhğ•ndan: 

Yeni operet 
ÜÇ YILDIZ 

Macar balesi 
Cumartesi, p:.Z'lr matine saat 15 dl 

her perşembe halk gecesi II - Muhammen bedeli beher kilosu 50 santinı hesabile 800 lira 
ve % 15 teminatı 120 liradır. 

III - Arttırma, 13/1/939 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15,30 da 
Kabataşta Levazım ve Mubayaa! şubesinde müteşekkil komisyonda 
yapılacaktır. 

IV - Nümuneler Cibali ve kutu fabrikaları.nda görülebilir. 
V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatte % 15 te

minatlarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olu
nur. c9484• 

I - Şartname ve nilmunesi mucibince satın alınacağı ilan edilen 
(18.000) kilo baş ipi 25/X/938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden 
pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli beher kilosu 60 kuruş hesabile (10.800) 
lira ve muvakkat teminatı 810 liradır. 

III - Eksiltme 9/1/939 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 14 de 
Kabataşda levazım ve mubayaa! şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

rv - Şartnameler her gün parasız olarak sözü geçen şubeden 
-1.ınabileeeği gibi nümune de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (95131 

• .. 
Tartma Mu ham. %7,5 

Cin.t Miktarı Ka biliyeti bedeli Temınat Saat 

Baskül (Kollu) 

• (Kollu) 

• 
• 

(Otomatik) 

(insan tartan) 

Şalter (2000 amperlik 
üç kutuplu 

Amper metre (2000 
amperlik 

1 adet 

1 • 
1 • 
1 • 

1 • ) 
) 

a • ı , 

300 Kg. lık 100 ) 

500 • • 110 ) 

soo > • 700 ) 15 

50 ) 

960 72 ) 

500 37,50 16 

I - İdaremizin İzmir fa ':ırikası için bir adet 300 kiloluk kollu bir 

adet 500 kiloluk kollu bir adet 300 kiloluk otomatik ve bir adet insan 

tartan baskül ile Cibali fabrikası için 2000 amperlik 3 kutuplu şalter 

ve 2000 amperlik 3 adet amper metre şartnameleri mucibince ayrı ayrı 
açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında 

gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 23/1/939 tarihıne raslayan pazartesi günü hizaların-

da yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım 

komisyonunda yapılacaktır. 
rv - şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı

nabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız fenni teklif ve 

katalogları ihale gününden bir hafta evveline kadar inhisarlar tütül!' 
fabrikala-r şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın 

vesika almaları lazımdır. 

VI - İstekliler eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 

güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilfın olunur. (30) 

• 

I - Kısa müddet le teslim şartile 23X35 eb'adında b ir tarafı te-
mızlcnmiş ıdare moııogramını havi iyi cins 150000 ad et man tar pazar
lıkla satın alınacaktır. 

II - Eksiltme 12/ 1/ 939 tarihine rastiıyan perşembe günü saat 14 de 
Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

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

likte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

* ~ 
1- Şartnamesi mucibince 1150 kilo bergamut esanS1 pazarlık usulile 

satın alınacaktır. 

ı lacaktır. 
III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alma

bilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 

güvenme paralarile birlikte yukarc!a adı geçen komisyona . gelmPleri 
ilan olunur. ,45, 

* * I _; İdaremizin İstanbul baş müdürlüğü binası ve anbarlarile le-

vazım ve mübayaat şubesi binası arasına şartname ve resmi mucibince 

yaptırılacak üç adet demir camekan işi kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

II - Keşif bedeli beheri 3912.97 lira hesabile 11738.91 lira ve mu
vakkat teminatı 881 liradır. 

Ill - Eksiltme 16/1/939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 16 
da Kabataşda levazım ve mubayaa! şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartname ve resinıler 59 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar 
levazım ve mubayaat şubesinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin diplomalı yüksek mü
hendis veya yüksek mimar olmaları, olmadıkları takdirde ayni evsafı 

haiz bir mütehassısı inşaat sonuna kadar daimi olarak iş başında bu

lunduracaklarını noterlikten musaddak bir teahhüd kağıdı ile temin 
etmeleri ve bundan başka 8000 liralık bu gibi inşaat yapmış olduklarını 
gösterir vesaiki ihale gününden 8 gün evveline kadar inhisarlar umum 

müdürlüğü inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca fenni ehliyet ve müna
kasaya iştirak vesikası almaları lazımdır. 

VI- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V nci maddede 
yazılı inşaat şubemizden alınacak eksiltmeye iştirak ve fenni ehliyet 
vesikası ve % 7,5 güvenme parası makbuz veya banka teminat mektu
bunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ihale günü en geç saat 15 e 

kadar yukarda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
verilmesi lazımdır. (9514) 

Cinsı Mikdarı ** Yü,taşıına 
kJlıiliyeti 

Muhammen B. % 7,5 Eoıltme 

beheri tutarı tem rut saati 
U. K. Li. K. Li a K. 

--- - -
Kamyonet 1 adet 1 ton 3000.- 225.- 14 -
Kamyon 2 • 3 • 2400.- 4800- 360.- 14.15 
Kamyon 1 • 5,5-6 ton 4000.- 300.- 14.30 
Satış kamyonu 1 • 2 3100.- 232-50 14.45 

I - İdaremizin yavşan tuzlası için 1 adet İzmir ve Ankara başmü
dürlükleri için 2 adet İzmir şarap fabrikası için 1 adet ve İzmir başmü
dürlüğü için 1 adet kamyon şartnameleri mucibince ayrı ayrı açık ek
siltme usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında 

gösterilmiştir. 

Hl - Eksiltme 24/1/939 tarihine rastlıyan salı günü hizalarında 

yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım ko
misyonunda yapılacaktır. 

rv - Şrtnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı

nabileceği gibi kapalı satıŞ kamyonunun pliinı da görülebilir. 

V - Yavşan tuzlası için alınacak kamyon eksiltmesine iştirak et
mek istiyenlerin kataloğlarile karoseri şekli ve dahili taksimatını gös
terir bir p!fın ile benzin sarfiyatın; gösterir fenni tekliflerini ihale gü
nünden 5 gün evveline kadar inhisarlar tuz fen şubesine vermeleri 
J;\zımdır., 

VI - İsteklilerin eksıllme için tayin edilen gün ve saatlerde %7,5 
güvenme paralaril~ birlıktc yukarda ad ı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (143) 

* * 1 - İdaremizin Pa~abahçe fabrikas ı için şartnamesi mucibince sa-
tın alınacak bir adet devvar ve seyyar bir buçuk tonluk elektrik iskele 
Vinci kapalı zarf usulile eksiltmeye konul muştur. 

II - Muhammen bedelı sif İstanbul 13000 lira ve muvakkat temi
natı 975 liradır. 

IH - Eksiltme 17 /1/939 tarihine rastlıyan salı günü saat 15 de Ka
bataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyon unda yapıla 

caktır. 

rv - Şartnameler patasız olarak hergün sözü geçen şubeden alına

bilir. 
V - Eksiltmeye iş t irak etmek istiyen firmaların mufassal fenni 

Kasımpaşada: Gazihasanpaşa mahallesinin Tersane -
kapısı sokağında eski 2, 4, 6, 8, 10, 12 14, 16, yeni 6, 8, 9, 10, 
11, 13, 15, 17 sayılı yedi dükkan ile bekar odaları.nı müş
temil evin 75/120 payı (parası peşin ve nakden veya 
mübadil ikinci tertip tasfiye vesikasile mahsup edilebilir.) 

Arnavudköyünde: Arnavudköy mahallesinin Yeniset 
sokağında eski 13 yeni 8 sayılı evin 9/80 payı (parası pe
şin ve nakden veya % 5 faizli hazine tahvili ile) 

Muhammen 
kıymeti 
Lira K. 

1500 00 

607 50 

Yukarıda yazılı gayrimenkuller hisseleri hizalarında gösterilen 

muhammen bedeller üzerinden parası peşin ve yirmi senelik vakıf 
i.caresile sair masrafı alıcıya aid olmak üzere açık arttırma usulile 
ayrı ayrı satılacaktır. Arttırma 9/1/939 pazartesi günü saat 14 de 
yapılacaktır. İsteklilerin mezkı1r gün ve saatte % 7,5 teminatlarile 
milli emlak müdürlüğünde toplanan komisyona müracaatları. (M) 9363 
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Cemal Sa1''· Büyü k t üpü 40, küçü k Tüpü 22,50 kur t . 
birleşig~ 

tekliflerile beraber kataloğlarını kaldırma indirme ve fren tertibatını Bu gece 
açık olarak gösteren resimleri kataloğlarını birinci sınıf bir firma ol- SAHTE DİLENCİ 3 P. 
duklarını gösterir evrakı ihale tarihinden en az yedi gün evveline ka- l!!" ____________ rtJ 
dar İnhisarlar Umum Müdürlüğü müskirat fabrikalar şubesine verme- Mide, barsak ve iç hastalıkları 
!eri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika almaları lfızım!lır. muayenehanesi 
Aksi takdirde eksiltmeye iştirak edemezler. 

VI - Mühürlü tekl if mektubunu kanuni vesika ile beşinci maddede 
yazılı eksiltmeye işt i rak vesikası ve 7:; 7,5 güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ek
siltme günü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen alım komisyo-
nu başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lfızımdır. •8810• 

* * 
6/1/939 tarihinde ayrı ayrı ihale edileceği ilan edilen 10,000 adet su 

altında kullanmağa mahsus elektrikli kapsül ile (450,000) adet 22 lik 
uzun ve (50,000) adet 22 lik kısa nişan fişengi için tetkikat yapılmasına 
lüzum hasıl olduğundan açık eksiltmelerinin 17/1/939 tarihine raslıyan 
salı günü saat 14 ve 14,30 a tehir edi!diği ilan olunur. (142) 

** 1 adet- Zımpara taşı tezgahı motörü ile beraber komple 

1 • Makkap tezgahı teferrüatile komple 

1 • 

1 • 

Torna tezgahı teferrüatile komple 

Demir testere tezgahı motör ve tulumbastle kompl~ 

1 • Makas ve zımba tezgahı bütün teferrüatile komple 

I - İdaremizin Diyarıbakır fabrikası için yukarda cins ve evsafı 

yazılı 5 parça atölye alalı şartnamesi mucibince açık eksiltme usulile 
satın alınacaktır. 

II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 2245 lira ve muvak

kat teminatı 168.38 liradır. 

111 - Eksiltme 23/1/939 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 14,30 
da Kabataşda levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapıl acaktır. 

rv - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı
nabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni tekliflerini inhfsar
lar umum müdürlüğü müskirat fabrikaları şubesine vermeleri ve ihale 
gününden bir gün evveline kadar tekliflerinin kabulünü mutazammın 
ve eksiltmeye iştirak vesikası almaları lazımdır. 

VI - İsteklile rin kanuni vesaik ile müskirat fabrikalar şubesinden 
alınacak eksiltmeye iştirak vesikas ı ve % 7,5 büvenme paralarile birlikte 
münakasa için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı ceçen komi9Fona 
gelmeleri ilan olunur. . •144' 

Dr. Y. HallacyJn 
1 Taksim (eski Talimhanede) A 
ı dülhak Hamit caddesi, Sabi · 
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Türk Ticaret bankası anonim 
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!rnhveci hanında 12-13 numar 
SPrdar zade Hacı Salih mahdum 
ve İstanbulda Tahtakalede 11" 
(Laprevoayans) hanında 13 nu 
ı-ada mukim Hacı Ali Hafız mcıl 
dumları aleyhlerine iki kıt'a e~ 
muharrer senet bedelinden bo~ 

bin Türk lirasının faiz, mahkem 
b·a ve protesto masrafları ve 
nıkatlık ücretile birlikte tahsı 

mütedair açılan davanın cerey:ıl' 
den mahkemesi sırasında: 

Müdaalcyhlere gönderilen 
arzuhali sureti mumaileyhl' 
ımzkur ikametgahlarını terk 
semti meçhule gitmiş oldukta 
dan bahisle bila tebliğ iade ~ 
mgı mübaşir tarafından tebliğ 

r .ı kalarına verilen meşruhattaı' 
!aşılmış olmakla dava arzuhal: 
retinin ilanen tebliğ i ne karar 
ri!miştir. 

Keyfiyet mumaileyhlerin rıı• 

mu olmak üzere ilan olunur 9;!1 

Sahib ve nepiyatı idare eô1 

B1ı1 muharriri 
ETEM İZZET BENtcf 
... Teltraf Matı.a-t 


