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Dünya Meselelerinin Bir Kerre Daha Sulh 
Yolile Halledilmesi imkanları Araştırılıyor 

T otaliterlerle Demokratlar Arasında Müzakere Y apılıyo;· 

1 
ki gündenberi belediye iş
lerini esaslı bir teftişe tibl 
tutan mülkiye müfettişle-

ri buııün yeni ve m111ılın bir 
meseleye el koymuşlardır. 

İstanbul Vali ve Belediye 
R..t•lilJ, kanunen bir aatuı 

Eski valJ Muhiddin Ostündağ 

uhdesinde birleştirildiği ci • 
betle teadül kanununa göre 
tahassül eden bu ve buna mü
teferri bütün vazifelerden do
layı ayrıca bir ücret veye 
hakkıhuzur alınmaması icab 
etmektedir. 

{Devamı 6 ıncı sahifede) 

R~isicumhur 1 
lnönü'nün 
Tedkikleri 

Danimarka Sefiri 
Bugün 

iti madna mesini 
Veriyor 

Ankara 15 (Hu.sıısi mııha -
bWmizden) - Reisicumhur 
ismet lnönü dün öğleden son
ra Keçiörene kadar gitmi§ 
avdette 1ktısad Vekaletine 
ıığram~ ve müteakıben be • 
raberine, iktısad Vekaletinde 
tetkikler yapmakta olan Ba§· 
vekil ile iktısad Vekilini ala
rak maden tedkik ve arama-

• enstitüsünü ziyaret etmiştir. 
Yeni Danimarka sefiri bu

gün Reisioumhıır tarafından 

kabul edilecektir. Sefir me
rasimle 15,30 da itimadname
sini verecektir. 

Alınan aııkerleri büyük bir geçid resmi esnasında 

Totaliter Devletler Mrta Aia 
Planlarını Nisana Bıraktılar 

L 
ondra 10 {B1'susl)- Bütün pürüzlü mesele
lerin bir anlaşma yolile hallediln1esi etra -
fında yeni bir temayül belirmiştir. Vakıa 

Berlin • Roma mihveri çok yakın ve mııhtcmel bir 
harb için muazzam hazırlıklar görmekte ise de bu 
mihverin mart ayında tatbikini derpiş eylediği ba
zı hususatı gelecek aya bırakması da bu temayülün 
bir neticesi telakki edilmektedir. 

Anlaşma esasları arasında Berlin • Roma • 
Paris • Londra arasmda mııhabere ve müzakereler 
cereyan ettiği işaa olunmaktadır. Söylenildiğine 
göre, Londra işlerin sulh yolile halline, Uzak Şark 
meselesinin de bu arada kat'i bir şekle bağlanması 
f8<tile riza göstermektedir. Bu itibarla bu müza
kere ve muhabcrelere Tokyo da iltihak eylemekte
dir. İtalyanın Fransadan arazi istemek talebinde 
bulunmaktan vazgeçtiği veya G"çeceğine dair or· 
tada dönen rivayetler de bu müzakerelerden ileri 

gelmektedir. 
Pürüzlü meselelerin halledilebilmesi için evvel.fi 

Fransa ile İtalyanın arası buulnacak, sonra AJman

yanm şarki Avrupaya aid metalebatı hakkında bir 
fonnül tesbit edilecek, daha sonra Uzak Şark mc
selelerlııe geçilecek, japonya ile Amerika, İngiltere 
ve Fransa arasında Çinin istilasından mütevellid 
iktısadi meselelerin halline çalışılacak, !.unda bir 
anlaşma olabilirse siyasi ve araziye taallfil< eden 
meseleler kolaylıkla hallolunabilccektir. 

Bütün bu meselelerin böylece ve bir anlaşma 
yolile bir neticeye bağalnarak Avrnpa sıılhıınıın 
kurtarılıp kurtarılamıyacağı keyfiyeti bu ayın so
nuna kadar belli olacaktır. 

İngilterenin fevkalade sili\Jılanıoası, Anıerika
mn İngiltere ve F'ransaya müzahereti karşısında 
totaliter devletlerin daha uysal davranacakları Ü· 

mid edilmektedir. 
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Belediyede Y eııiden 
Bazı Değişiklikler 
Yapılıyor 

., 

Reisicumhur İnönü gerek ev • 
velce, gerek bu defa memleket 
dahilinde yaptıkları tetkik gezin
tileri esnasında gördükleri ııok • 
sanlar hakkında alakadar V cka • 
Jetlere Hlzım gelen emirleri ver· 
mişlerdir. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

ikinci 
Keşif 
Yapıldı 

Elektrik Sigortaları 
Nizama Aykırı mı? 
Sultanhamamı yangını tahki-

katına devam olunmaktadır Bu
gün de müddeiumumi mua\ inle
rinden Necati, bfrinci sulh ceıa 
hakimi Reşid, Nafıa V ekfıleti e
lektrik idaresi mühendislerinden 
Selim Bil ve Bejadan müteşek • ı 

kil bfr heyet yangın yerinde ikin
ci keşfi yapmılardır. 

(Uevamı 6 ıncı sahifede} 

Sular idaresi Teşekkülündenberi Hiç Bir 
Mürakabeye Tabi Tutulmamış, Sarfiyatı 

Daimi Encümenden Bile Giçirilmemişti 

T 
erkos şirketi satin alındıktan sonra belediyeye bağlı bir idare 
kurıılmuştu. Bir umum müdür, iki muavinle bir meclisi 
idareden mürekkeb olan bu dairenin muamelat ve sarfiyatı 

daimi encümenden geçirilmemek suretile yürütülmektedir. 
{Devamı 6 mcı sahifede) 

Devlet Hava :k' ollarının son ııistem bir yolcn tayyaresi 

• 
Ankara -lzmir 
İstanbul Seferleri 

Emniyet Tertibatı Tekemmül 
Ettirildi, Seferler Bir Nisanda 
Başlıyor Yeni Tayyare Alınıyor 

İktısad Müdürü İle Diğer 
Şube Müdürleri Değiştiriliyor 

Cumhuriyetçi İspanya sablllerıni ablııka eden Frankist dımanma 
Y urdumuzda hava seferlerı· 

ne gittikçe büyük bir e • 
heınmiyet verilmektedir. 

Bu itibarla nisandan itibaı·en An-

Hava seferleri, emniyet cihe • 
tinden de icab eden tedbirler a
lınmak suretile son derece tak • 
vjye edilmiş bulunmaktadır. İs -
tanbul - Ankara arasında b~ş se
n_edenberi hava seferleri yapıl -
makta olduğu halde, bu zaman 
zarfında bir defa bir yolcu tay
yaremiz mecburi iniş yapmıştır. 

Beş senede bir defa hasıl olan bu 
vaziyet ehemmiyetle nazarı dik
kate alınarak Hava Yolları jda -
resince •emniyet meydanları. vü
cude getirilmiş ve en küçük teh-

B 
elediyenin yeni bütçesile 
yeni bfr mesai prograıru da 
tanzim ederek her ikisini 

müvazi şekilde tatbik etmeğe ka
rar verdiği yazılmıştı. 

Şehirde yapılacak ı:yen:ilikleri 
on iki aya taksim ederek hazır .. • 
)anmakta olan bu programın du· 
şünüldüğü veçhile tatbik edile • 
bilmesi için belediye teşkilatında 
bazı yenilikler vücude getirilmesi 
ve belediye erkanı arasında da 
bir takım değişiklikler yapılması 
kararlaştırılmıştır. 

Bu arada iktısadi istişare he • 
yeti kararlarının tatbikinde bıı 
heyeUe müvazi bir mesai takib 
edemediği cihetle belediye lktı • 
sad müdürü Asım Süreyyarun 
değiştirilmesi alakadar makamla-

(Devaını • mcı sahifede) Vali LGtfi Kırdaı 

1 Bir Türlü Bitmiyen Bir Mesele t 
Fra n ko Derhal TaarruL 

Etmiye Karar Verdi 
Abluka Kararı Fena Karşılandı 

B urg..os 10 <A.A.)- General 
Franko hazırlamakta ol • 
duğu taarruzu, Madrid ha

diseleri dolayısile, tacile kerar 
vermiştir. Nasyonalistlerin pek 
yakında İspanyanın hüktimet mer
kezine taarruz edecekleri z:ınne • 
diliyor. 

tiriJmjşti. Vapur, portakal yükJü 
idi. 

Londra 10 (Hususi)- .İpanya 

sahillerine abluka konulması ka
. rarı bura ve Paris siyasi mahfel
lerinde çok fena karşılaruruştır. 

kara - İstanbul, İzmir - Anlrnra • 
Adana hava seferlerine ba;;Ian -
mak üzere esaslı surette tertibat 
alınmaktadır. 

Ankara • İzmir aeferleri İst~.n
buldan geçmek auretile yapılıt • 
caktır. Ankara - İstanbul, geçen 
sene olduğu gibi her sabah, İstan.
bııl - İzmir ve Adana - Ankara 
seferleri haftada üç defa yapıla
caktır. f Devamı 6 ıncı sahiff'iiıı) 

Sarayburnun da 
Bir Sandal Devrildi 

Barselona 10 (A.A)- 160 toni
litoluk Fransız Azelma vapuru 
Frankocular tarafından açık de
mzde yakalanarak Barselona ge-

Bu iki devletin bu vaziyete göz 
yummıyacakları muhakkak gibi-

dir: ~ıe,ce. ~urgosun Londr.. Yaşar Adında Biri Bog" uldu 
elçıs Don Dalin ile bıı mesele hak-

kında 1~~::.::.~=~ahlfede> Sandalcile Diğer Müşteri Kurtarıldı 
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HADiSELER KARŞISINDA~ 

... _------Son Telgraf.-. --
':liR YANKESİCİNİN BAYATI 

TAKDİRE DEliER Mİ? 

B ir gazetede, dün şu serlev
hayı gördüm: •Beynelmilel 
yankesici Ali Riza hayatı

nı anlatıyor.. 

Bir yankesicinin hayatı takdir 
ve taklid edilecek birşey midir ki 
yazıyorlar?. Büyük ve iyi lıız -
metler yapmış, nice insanlar var
dır ki, adlarını anmayız, hayat
larını değil, isimlerini yazmsyız. 
Acaba, neden bir yankesiciye bu 
kadar ehemmiydt vermişler?. 

Birçok Amerikan filimleri, ço
cuklara, nasıl haydudluk yapıldı
ğını pekala öğretiyorlar. Ayrıca 

gazetelere yazmağa ne lüzum 
var?. 

YENİ PAPANIN BAŞINA 

GELEN BiR KAZA 

Yeni seçilen l'apa, geçen gün, 
bir nutuk söylemek için bilmem 
hangi kiliseye giderken, ayağı kay-. 
ıruş, düşmüş, kolu incinmiş ... 

Hayırdır, inşallah... Acaba, bu 
neye alamet olsa gerek?. Yeni 
Papa, makamında az mı kalac•k?. 
Çabuk mu düşecek?. Yeni Papa
ya, bizden geçmiş olsun... Fakat 
bundan sonra, bastığı yere ıyl 

dikkat etsin ... 

EVLENMEK İSTİYEN 

KIZLARIN ADETİ 

İng_ilterenin bir eyaletinde, ga
rib bir iidet varmış... Evlenmek 
istiyen bir genç kız, o civarda bu
lunan tahtadan bir heykele, bir 
iğne batırarak, adak adarmış ... 
Bu suretle, o genç kız, derhal ko
ca buluyor mu?. Bilmem ... Fakat, 
öyle tahtaya iğne batırmakla, ko
kolay koca bulunanuyacağını zan 
ediyorum. Eskiden, bizde de şöyle 
bir adet vardı: Evlenmek istiyen 
ı!elikanLılar, pilava kaşık bahrır
lardı. Yemek esnasında, pilavın 

içinde bir kaşığın dikilmiş durdu
ğunu gören baba, hemen oğlunu 
evlendirmek teşebbüslerine giri
şirdi. Bu eski adetten bahseder -
ken, bir arkadaş şöyle söyledi:· 

- Şimdi böyle ima, telmih yo
lile evlenmek istiyen nerede? ... 
Hem de kaşığı dik tutacak, o eski 
yağlı pilavlar nerede? Şimdiki pi
lav !ar, kum gibi. .. Kaşığı koy da 
bak, dik duruyor mu?. 

HALK İÇİN BEDAVA --HAMAMLAR AÇILIYOR 

Temizlik bahsi aldı, yürüdü." 
Belediye şehrin bazı yerlerinde, 
bu arada Kasımpaşada, bedava 
halk hamamları açıyor. Yazın da 
Küçükçekmece civarında bedava 
halk plajları açılacakmış .. Doğdu 
doğalı hamam yüzü görmiyenler 
yıkanacak ... Bedava halk hamam
ları iyi... Faka, bedava halk plajı 
garib... Küçükçekmeceye kadar, 

meseliı Üsküdarda oturan fakir 
bir aile nasıl gidip gelecek? Ve
saiti nakliye de bedava mı?. Dört 
kişilik bir ailenin Küçükçekme -
ceye gidip gelmesi için sarfedi -
lecek parayı, o aile, bir aylık ev 
kirası olarak ödüyor. 

Şehrin yakınlarında halk için 
bedava deniz hamamları yapsak .• 

İKİ DEFA BATAN 

AMERİKAN KRUVAZÖRÜ 

Amerika donanmasının son yap
tığı büyük manevralarda Cum -
hur Reisi Ruzvelt de bulundu. 

Ruzvelt, kendi bindiği kruva -
zörün manevrada, düşman tah -
telbahirleri tarafından iki defa 
batırılmış olduğunu söyledL Bu, 
Avrupa ve Amerika matbuatında 
geniş neşriyata vesile oldu. 

Bir manevra olmakla beraber, 
büyük demokrat Cumhur Reisine 
geçmiş olsun deriz. 

AHMED RAUF 

IK'üçOK HAHERLE~I 
* An.karada şiddetli fırtına yü

zünden Ali isminde bir vatandaş 
Adana valisi Tevfik Hadinin uçan 
bacasının taşları altında kalarak 
can vermiştir. 

* Odun ve kömürcülerin geri 
kalan kongreleri tekrar yapıla -
caktır. · 

* Üniversitenin münasib bir 
yerine Atatürkün büyük bir büs
tü konacaktır. 

Çiroz 
Akını 

Baslıyacak 

PO L • 
1 s Ze~ıtin 

Yağı Ve .. Mahkemeler 
ihracatı 

Balıkçılar İktisad 
Vekaletinin Yardımını 

İstiyecek 

imamın Evini 
Soyan H1rsızlar 

Hazır Zabıt 
Varakaları 

Bu Sene Mahsulüı. Bol 
Olacağından 
Bal.se Jiliyor 

Son günlerde balık istihsalinde 
yine bir durgunluk hasıl olmuş -
tur. Bu hal balıkçılara göre ha
vaların gayrimüsaid gitmesinden 
ileri gelmektedir. T;oK az balık 
tutulması yüzünden bl. son hafta
lar zarfında balık fiatlarında u
mumi bir yükselme hasıl olmuş
tur. 

Ü H 1 B l Y aklık "Bunları İmzalamaya Mecbur 
ç ırsız a un ara at M hk 

Edenler Yakalandılar Kaldı~ ve a • emeye 

Son zamanlarda zentinciliğiml

ze büyük bir ehemmiyet verilmek

te ve bu hususta muntazaman i
cabeden tedbirler alınmaktadır. 

Ziraat Vekaleti zeytincilik kanu
nunun tatbiki etrafında rr.ufassal 

izahatı ihtiva eden yeni bir ni -
zamname hazırlamaktadır. 

Piyasada kafi derecı'oe balık ol- ,. j 
madığındaa, şehriınizden ct;ııms , 
balık almakta olan Yunan ve İ\al- ' J " J 
yan gemileri halen balığın t·oılan- ~ · ·"' .. ""'·- ~:....ıiiJ...,.t[Jııll.a. 
masına intizar etmektedirler. Ge- \ Hırsızlarrlan Yataklık edeıı 
milerin balık avlamamasırun se- I N" edd" 
b b . h . d k"f' "kt d ızam ın Bayram e ı em pıyasa a ~ ı mı ar a 
balık bulunmaması hem de fiat - E irkaç gün evvel Beyazıdda 1 

Kethüdazade caddesinde 16 
!arın yüksek olmasıdır. Balıkçı -

numaralı evde oturan camı lar bu balık azlığının bir ay kadar 
devam edeceğini tahmin etmek • imamlarından Abdüşşükran adın
tedirler. da birinin evine giren meçhul hır-

Yakında Boğazda çiroz akını sızlar 250 lira para ile birçok eş
başlıyacaktır. Boğaziçindeki balık- yaları çalıp kaçmışlardı. Zabıtaca! 
çılar her türlü hazırlıklarını ta • yapılan tahkikat neticesinde bu 
mamlaınışlardır. İktısad Vekaleti hırsı2lıgın failleri Nizameddin, 
Çirozun ihracını daha esaslı bir Şükrü ve Celal adında üç kişi ol-
şekle bağladığı takdirde balıkçı- duğu tesbit edilmiş ve dün üç hır· 
ların yüzleri gülecektir. sız ile bunlara yataklık eden Bay

ram yakalanarak adliyeye teslim 
edilmişlercıır. --·--

Denizhank 
Müdürü 

Ankara' da 
Denizbank umum müdürü Yu

suf Ziya Erzin, bankaya taalluk 
eden mühim bazı teşebbüslerin 

bundan sonra alacakı şekilleri tes
bit için temaslar yapmak üzere 

. Ankaraya gitmiştir. 

MEVLİD 

1 
KIS,6 POLiS ! 
HAE E ~LER' ı· --* Bir müddet evvel Beylerbe -

yinde karısı Sadiye ile kaynanası 
Semihayı bıçakla öldüren ve ka
nunun 450 inci medde3ine göre 
idam talebile Ağırcaza mahkeme
sine sevkedilen İsanı:; rr .. rnake -
mesine dün başlanmıştır. * Fatihde Kadıçeşme sokağmd:< 
bir kulübede oturan Alı oğlu Şa
ban adında bir lastik !~"tik tamir
cısi oturduğu kulübede :i!ii olank 
bulunmuştur. Yapılan muayene 
neticesinde Şabanın manga !da 
yaktığı kömürden zehi~lenerek 

öldüğü anlaşılmıştır. 

Mııracaat Ettım,, 

H 
ilafı hakikat zabıt varakası 
tanzim etmekten suçlu, Si
livri korucularından Musta-

fanın muhakemesine. clün de A
ğırcezada devam edildi. 
Şahidlerden İskender şu ifade-

yi verdi: 

- Ben çobanım. Koyunlar, her 

gün boş araziye girerek, zarar 
yaparlardı. Bu sebeble mer'a ko
rucuları da zabıt varakası tuta -
rak, bunları bize verirlerdi. 

Birgün; daha koyunları dgııdan 
çıkarmamıştım. Korucu Mustafa 

geldi ve elindeki kağıdı bana uza
tarak: 

- Şunu imz:ı et. dedi. Kendısı-
ne: 

- Bu verdiğin ne? 

Sualini sordui!um ~aman: 
- Zabıt varakaıa. 

Cevabını verdi. 
- Neye dair? 

- Zarara .. 
- Kim yapmış bu zaran, 

Zeytincilik işlerimizde lekem -

mü! ve inkişaf hamlelerimizi ko

laylaştıracak olan bu nizamname 

yakında ikmal edilerek Devlet şnJI 
rasına sevkolunacaktır. 

Zeytinyağı ihracatı mühim mik- ı 

tarda azalmıştır. Vekalet, ibra -

catı yeniden normal şekle sokmak 

için tetkikat yapmaktadır. Bu sene 

zeytinyağı mahsulünün bolluğun

dan bahsedilmektedir. --
1 arihi 

Eserlerimiz 
Londra Yolunda 

N evyork sergisinde teşhir edi
lecek tarihi eserlerimize nezaret 

- Sizin koyunlar. etmek üzere Amerikaya giden mü-

- Bizim koyunlar mı? diye ben zeler müdürü Azizin yanında kızı 
havretle sordum. O: da bulunmaktadır. 

- Tabii, dedi. 

- Fakat, ben onları dışarıya 

çıkarmadım ki, zarar yaıısınlar!. 
Güldü: 

- Canım biraz sonra çıkara -

Maarif Vekaleti, bundan sonra 
müzelerden başka eser gönder -

memeğe karar vermiştir. 

Eserlerimizin Nevyorkta iki se-

ne kalması kararlaşmıştı. Son ve-
caksın ya?! .. 

_ Evet. rilen karara göre sergi kapanınca 

T b 
.• h 

1 
, d . eserlerimiz geri döndürülecektir. 

- a ıı ayvan ar mer a a yı-
--0----

ne zarar yapacakları.. 

- Bunu ne~~en biliyorsun? . ..ıKaJ3i3J3 Göj~erileJ Tütünler 
- Nerden bilıvorsun da soz mu. Geçen sene Kanadaya satılan 

Hergün yapınıyorlar dı? 

- Yaoıyorlar amma, belki ae 
bugün hayvanları ağıldan çıkar

mıyacağım; vf'yahud k<'ndi arazi
mizde otlatacağım! .. 

Mustafa kaşlarını çattı ve: 

tütünlerimiz bu hükı'.ımet tarafın-

dan Amerika Birleşik Cumhuri • 

yeti topraklarına geçirilmişti. Bu 

satış takasla yapıldığından ve Ka-1 

nadaya da müstemleke takası tat-

bik edildiğinden dolayı serbest dö-* İta.J.yau binicilik sporları fe
derasyo 1J 30 nisanda başlıyacak 
ve 7 mayısta bitecek olan 14 üncü 
beynelmilel atlı müsabakaların 

programını tesbit etmiştir. . ' 

Salihli eski malmüdürü Bay 
Nedim Soymenin mahdumu ve 

İnhisarlar idaresi umum müdür
lüğü muhasebe memurlarından 

merhum Bay Celii.l Nedim Soy -
menin ölümünün kırkıncı günü 
münasebetile 11 mart 1939 cu -

martesi günü öğle namazından 

sonra Cihangir cemii şerifinde

mevlid okutulacaktır. Akraba ve 
tanıdıklarının teşrifleri rica olu
nur. 

* Vilayet idare heyeti yolsuz \ 

~uamelattan sonra Belediye ma- ı 
kuıe şubesi müdürü Nusrat hak- ============== ı 
landa lüzumu muhakeme kararı 
vermiştL Devlet Şurası bu kararı 

* İbrahim oğlu Faik Soysuz a
dında biri Taksimde Sabri adında 
bir sakanın sokakta bıraktığı e 1 
arabasını çalmlş birine satark~n 
yakalanmıştır. 

* Kurtuluşta birçok e' ve ıı
partımanların kaoı ~ol<maklarını 

çalan 10 yaşında Vasil oğ!•ı I'h -
ton adında bir çocuk l•ir aparlı -
manın kapı tokmal:la·.-ını çalarken 
suç üstünde yakalaı.m,ştır. 

* Balkaya hanında }.fostafa a
dında birinin yorga:ı. .'maliıtlıune

sinden yangın çıkmış bir mıktar 
pamuk yandığı hald" itfaiye ta • 
ranndaıı söndıi.rülmü~tür 

- Haydi, dedi. Artık uzatma, 

imza et, yoksa sen bilirsin! 

Mustafa Bana adam akıllı kız

mıştı. Cebinden kalem kağıd çı· 

kardı. Üç zabıt varakası daha yaz
dı, sonra sert sert yüzüme baka -

vizle satış yapılması imkanı A • 
merikaya nazaran takas priminin 

doğurduğu farktan dolayı doksan 
bin liralık aleyhimize bir fark * .İtı\IYI\ arazi hakkındaki ta -

leblerinden vaz geçmektedir. Ma
reşal Göring Romayı ziyaret et -
tikten sonra bir İtalyan devlet a
damile Fransaya gidecek. 

, * Milletler Cemiyeti içtimaı 
yardım şubesi müdürü yarın sa
bah şehrimize gelecektir. 

* İktısad Vekaleti yeni hususi 
kalem müdürlüğüne müfettiş mu
avinlerinden Adnan Somer tayin 
edilmiftir. 

* Yumurta ihracatçıları harice 
yollanacak tavukların yumurtla
ma kabiliyetini kaybetmiş tavuk
larla piliç ve horozlardan ibaret 
olmasını istemektedir. 

tasdik etmiştir. 

* Vali ve Belediye reisi Lütfi 
Kırdar üç gündenberi hastadır. 

* İnhisarlar neşriyat müdürü 
Memduh Nevyork sergisi hazırlık

larile meşgul olmak üzere Ame -
rikaya gitmiştir. 

* Denizbank idare meclisi re

isliğine Hamid tayin edil.ıniştir. 

* Beyoğlunda Yazıcı sokağın
da 6 numaralı evde oturan Yuna
nidis adında biri İstikli\J. cadde
sinden geçerken üzerine fenalık 

gelip düşmüş hastaneye götürü• 
!ürken ölmüştür. 

* Yani adında biri Cihangirde 
Güneşli sokağında 57 numaralı 
evde oturan İsmailin evinde öte
beri çalıp savuşurken suç üstün· 
de yakalanmıştır. * Kumkapıda oturan motörcü 
Remzi adında biri bir para mese
lesinden çıkan kavga neticesinde 
Mustafa adında bir balıkçıyı sü
rahi ile başından yaralamıştır. * Fatihde oturan Hayrinin 9 
yaşındaki oğlu Erdoğan tramvaya 
atlamak isterken düşerek sol ko
lundan yaralanmıştır. 

* İstinyede dok fabrkiasında 
çalışan Ali adında bir amele 1 ~
vanç vapurunda çalışmakta iken 
muvazene"ini kdyb~der~k4 merr~ 
yüksekten havuz önüne düşe.-ek 

muhtelif yerlerinden yaralannu~
tır. 

* Aksarayda oturan ve bir ay
danberi nüzül isabetile hasta lıu

lunan Hüseyin oğlu Mustafa dün 
Aksarayda pazar yerinde Sabri
nin kahvesinde oturmakta iken 
&ni olarak fenalaşmı~ Cerrahpaşa 
hastanesine götürülürken ölmüş -
tür. 

rak bağırdı: 
- Size iyilik yaramaz zaten ... 

Bir tane yazdık, verdik. az geldi 
galiba! 

Verdiği zabıt varakalarına dik

hasıl olmuş ve bu te~ebbüsten 

memleketimize fazla malın ithali 

mecburiyeti doğmuştur. İnhisarlar 
umum müdürü bu işin düzeltil -

mesi için Londrada bulunmakta
dır. 

kat ettim. bunlardan birine o gün-ı--------------·J 
kü tarih atılmıştı. Diğerlerinin 

günleri ise henüz gelmemişti On
ları imza etmek mecburivetinde 

idim, çünkü, aksi takdirde korucu 
<1mzadan ıstinkıif etmiştir.. diye

rek, zabıt varakalarının birer nüs

hasını vermezdi ve biz de mah • 

kemeye müracaat ederek, hakkı
mızı arayamazdık .. 

Ahmed Kemal, suçlu Mustafa -

ya acıyan nazarlarla baktı, sonra 
hiıkime döndü: 

- Bu adam cahilin biridir. Ve 
bu suçu da sırf cahilliğinden do
layı işlemiştir. 

Dosyanın tetkiki iç;n iddia ma

kamına verilmesine ve bu sebeb

den duruşmanın 13 nisana bıra -
kılmasına karar veril:!:. 

MEHMED HİCRET 

Mac Mahon - Şerif 
Hüseyin Mektupları 

Yazan: Ahmed Şükrü ES:\IER 

Büyük harb içinde İngilterenin 
Mısırdaki ·fevkalade komiseri Mac 
Mahon ile Mekke Şerifi Hüseyin 
arasındaki mektublar nihayet İn· 
giliz hükiımeti tarafından neşre • 
dilmiştir. Esasen bu mektubların 
gizli tarafı kalmamıştı. İngiltere 
hükiımeti, son senelerde siyasi ta
rih eserleri yazan bazı müelliflere, 
bu meseleye aid dosyalardan isti
fade etmek müsaadesini vermiştL 
Diğer taraftan mektubların birer 
suretini muhafaza etmiş olan Şe
rif Hüseyin de İngiltere ile arası 
açıldıktan sonra bunları neşrettir· 

mişti. Fakat İngiltere hükumeti, 
Filistin yuvarlak masa konferansı 
toplanıncıya kadar bu mektub -
ları neşretmekten kaçınmıştır. Fi• 
!istin konferansında Arablar, bu 
mektublarla İngilterenın FHis -
tini, kurulacak olan Arab dev le -
tinin huduutları içine almayı va
dettiğini iddia ettiler. İngiliz mu· 
rahhasları mektublardan böyle 
bir vaid manası çıkarılamıyacağını 
ileri sürdü ve neticede Mac Ma • 
hon - Şerif Hüseyin muhaberele
rinin neşrine karar verilmiştir. 

İngiliz gazeteleri tarafından bir 
hulasası neşredilen bu muhabere 
on mektubdan ibarettir. İlk mek
tub, 14 temmuz 1915 senesinde Şe
rif Hüseyin tarafından Mısır fev
kal11de komiserine yazı)mıştır. Şe
rif bu mektubunda Osmanlı im -
paratorluğuna karşı ayaklanması• 

nın şartı olarak 37 derecenin ce· 
nubuna düşen memleketin istikla· 
!ini ve bir Arab halifesinin tanın
masını istemektedir. Bu 37 derece 
şöyle bir hat üzerindedir: Birecik, 
Urfa, Mardin, Midy,,t ve Cizre. 
Mısır fevka!ade komiserine verdiği 
cevabda Arab istiklalini tanımayı 
prensip olarak kabul etmekle be
raber, hududların çizılmesine he

nüz vakit gelmediğini bilniriyor 
Fakat Şerif iğbirarım ifade eden 
bir cevab yazınca, M 1c Mahon 24 
birinciteşrin 1915 tarihinde İngil· 
1erenin Arab devleti için hangi 
hududları kabul edebileceğini bil· 
diriyor. Ehemmiyetli olan mektub 
da budur. Bir defa Şerif Hüsey n ııı 

Mersin ve İskenderun hakkındaki 
iddiasını kat'i olarak reddediyor. 
Bu mıntakalarla Haleb mıntakası• 
nın Arab olmadığını bildiriyor. vı 
şunları ilave ediyor: 

cSuriyede Şam, Humus, HonıS 
ve Halebin garbına düşen kısım· 
ları da Arab olmadığından hudut 
lar haricinde kalmalıdır.• 

Şerif şimal kısımlarının Arab ol· 
madığını zımnen kabul ediyor. Fa· 
kat Beyrutta ısrar ediyor. Niha· 
yet İngliterenin Beyrut ve Suriye 
sahilleri hakkında Fransaya karşı 

teahhüde giriştiği anlaşıldığından 
bµnların hesabım harbden sonra 
ya bırakmak üzere, Beyrutu ve 
Suriye sahillerini de Arab hudut 
ları dışında bırakıyor. 

Bu muhaberenin dikkate !Ayık 
olan bir noktası. Halayın gerek 
İngiltere ve gerek Şerif Hüseyin 
tarafından Arab olmadığının ka· 
bul edilmesi ve hududlar dışında 
bırakılmllsıdır. Bu nokta sarihd.it· 
Ve kimse münakaşa etmiyor. Fa• 
kat asıl münakaşalı olan nokta. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Halifenin Sarayında 1 
tinde daima ayaklanmak istida
dını giisteren kabilelere karşı -bir 
kale glhi- ordusile beraber yerin
de kaldı. 

inci ticareti yüzünden eksik olmı-
yan kabile döğüşlerinin oı:ıune 

zatsanız, hazineniz büyük servet
le dolar ve para sıkıntısından kur
tulursunuz!. 

Haccac, Hicazda k~lrnıştı. Hac
cacın mevkii çok yülrnekti. O ce- ı-------------

1 Bir ispanyol Güzeli 
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Siz gelince, bütiln ümidleri su- ı 
ya düştü. Sokaklarda söylenme
ğe ve atıp tutmağa başladı. 

Haccac ,delikanlının kim ol • 
duğunu anlamıştı. 

- Amcan bize neden yardıma 
gelmedi?. 

Diye sordu. 
Delikanlı kaşlarını kaldırarak 

cevab verdi: 

- Siz başka yoldan geldiniz! O 
•ize yardıma koşamazdı. Yerin -
den ayrılsaydı, Havariçler onu 
da, yanındaki askerleri de öldü
rürdü. 

Haccac, Elharisin kendi ınev • 

Yazan: CELAL CENGİZ 

kiinde gözü olduğunu anlamakta 
gecikmedi. 

- Halife Bağdada başka birini 
vali tayin etti. Hepiniz ona bo
yun eğmeğe mecbursunuz. 

Dedi ve yeni valiyi halka tanıt
tı. 

Haccac, Elharisle yüzleşmek is
temiyordu. Kız kardeşi Fatmaya 
yaptıklarını hatırlıyarak, Elha • 
risle konuşmaktan vazgeçmişti. 
Elharis de Haccacdan hoşlanma
makla beraber, Halifenin çok sa· 
dık kumandanlarından biri oldu
ğu için, Haccac hakkında fazla bir 
şer söy lepıedl Bağdadın şima • 

Haccac, Bağadda varınca (Kı

sas) kanununu tatbik etmişti. Ha
beşistanda bu kanunla birçok hay
dudlar, serseriler ve asiler yola 

geliyor, asayiş çok çabuk teessüs 
ediyordu. Haccac da bunu tatbik 
ederek yerlile;in gzünü yıldırmış
tı. Maamafih, Haccacdan sonra 
buna lüzum kalmadı. Halifenin 
kanunları tatbika başlanmıştı. 

Bağdadda sükun ve asayiş o ka
dar !asa zamanda teessüs etmişti 
ki.. Dışarıdan gelen bir yabancı
nın bu memlekette bir ihtilii.l çık
tığına ve kanlı harbler geçtiğine 
inanmıısına imkan yoktu. 

* 
Haccac, Dicle, Fırat kıyılarına 

kadar zabitler, memurlar, muha
fızlar göndermiş, buralara da Ha
lifenin nüfuzunu yaymıştı. Diclede 

geçmek Haccacın en büyük emel
lerinden biri idi. 

Dicle boylarında lıir tane inci 
için biı-çok insanların kanı dökü
lür, birçok kabileler birbirine gi
rerdi. 

Halifenin memurları buralara 
varınca da bu kavgaların önü a -
lınmadı .. Fakat, bir hakikat mey
dana çıktı ki, bu yüzden Halifenin 
hazinesi kısa zaman sonra zengin
leşti 

Haccac buralara asker göndere
rek, inci saydım I!alife memurla
rının inhisarına vermiş ve önüne 
geleni nehirden inci çıkarmaktan 
menetmişti. Arablar bu yüzden 
çok zengin olmuşlardı. Halifeye 
de bunu anlattılar: 

c- Dicle ve Fıratta muazzam 
defineler yatıyor. Siz, bir Halife 
olduğunuz halde paraca sıkıntı 

çekiyorsunuz! Bu definelere el U· 
1 

Dediler. İşte bu tavsiye üzerine, 
Halife Abdülmelik, Haccacın yar
dımile, Dicle - Fırattaki incileri 
her mevsimde toplatıp Şama cel
bederdi. 

Bu yüzden, az zaman içinde, 
Emevi devletinin hazinesi büyük 
servetlerle dol.muştu. 

* 
MEMLEKETTEKİ SERVET, 
HARİCE NASIL KAÇIBIYORLAR 

Haccac, Irakda işini bitirdikten 
sonra, tekrar Hicaza döndü. Hac
cac, Mek.keye gelince, Halifeden 

şöyle bir mektub almıştı: 
c Yaptığın hizmete ve gösterdi.. 

ğin liyakat ve yararlıklara mil -
kii.fat olarak, se'l!.i Yemen, Yema
me ve Hicaz viLiyetlerine valii u
mumi tayin ettim. Allah muvaf -
fakı bilhayır rtsin ... > 

,Abdülmelik bin Merııan 

sur ve liyakatli bir kumandan ol
duğu kadar, ayni zamanda da de
ğerli ve uzağı görür bir devlet a
damıydı. 

Böyle olmakla beraber, Hacca
cın uzun müddet Mekkede kala
bileceğine, rahat rahat oturacağı• 
na hiç kimse inarunazdı. 

Haccac akınlara, döğiişlere, is
tilfilara alışmıştı. llöyle bir adamı 
Mekkede çürütmek nasıl olurdu? 
Elbette bu noktayı Halife Abdül
melik de bir gün düşünecek, onu 
her zamanki gibi yanına çağıra
caktı. 

Zaten Halifenin, Haccac gibi bir 
vezire çok ihtiyacı vardı. Nitekim, 
şimdi de, Emevi hazenesinin ve 
Şam halkının zenginleşmesi yü -
zünden ortaya yeni bir derd çık
mıştı: Harice para ve servet ka
çırmak. 

(DevllDll var) · 

S 1 NE K 
Vaktlle, hovarda, çapkın hlr deli 

varmış. Sinek oçurmaz, gölı:e kaQıt"' 

mazmJŞ.. Nihayet, babası, bakmış k.İ• 
olacak gibi detU .• Oğ'Jan ne eve sıit'" 
:yor, ne barka ... Delikanlıyı, bu uçarı 
çapkını evlendirmişler_ 

Evlendikten biraz sonra, deUko:ııJı 
r;ittikçe ıığırlaşmağa başlamış- 0mu•· 
lan düşmüş, mlsklnleşmlş .• Bir clii· 
şünceye dalmış., Bumuna bir sinek 
konmuş .. Delikanlı arhk o hale getırılf 
ki, elini kaldırıp, burnundan sine;! d• 
hl koimağa takall kalmamış .. nfr el• 
eski günlerini hatırlamış •. Acı acı tçın.I 
pekınlş.. KenılJ kendine ve slneie bl• 
taben: 

- UJan slPek demiş •• Sen de uço.. .. 
yorsun, oradan oraya kono,.orsun aıD'" 

ma, babama söylerim, sonra, senide e'f 
lendlrlr. 

O zaman gü.ntinü a-örürsön .• 
llurlulllf: Cenıal Avni 
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Esnafın Kontrolü için 
Teşkilat Yapılacak 

Belediye T ahlilhanesi 
Genişletiliyor 

A 
lmanyadaki esnafın sattığı 

hayvan! gıdalar belediyenin 
baytar !arı tarafından kon-

trol edilmektedir. Belediye ka -
ıı.unları baytarlara geniş salfilıi
yet vermiştir. Bozuk gıdalar der
hal mahallinde imha edilmektedir. 
Bunlara r,ağmen Berlin belediye 
tahlilhanesine senede seksen bin 
hayvani gıda nümunesi tahlil için 
gönderilmektedir. 

İstanbul şehri en çok bozuk gı• 
da satılan bir yerdir. Halbuki se
nede tahlilhaneye gönderilen gı

da nümunesi beşyüz kadardır. 

Halkı bozuk gıdadan kurtarmak 
için belediye teft~ heyeti azası

nın yapmakta olduğıı teftişler de
vam etmektedir. 

Eminönü kazasında yeniden ya· 
pılan teftişlerde Tahmis cadde • 
sinde 60 kadar eksik ekmek bu • 
lunmuş, Bahçekapıda, bir sütçü, 
Sirkecide meşhur bir lokanta pis
likten dolayı cezaya çarpılmış, 

Beyoğlu kasablarının kaba kfığıd 
kullandıkları görülmüş, Şehzade
başında bir sinemada izdiham yü
zünden halkın birbirine girdiği 
tesbit edilmiştir. 

Tahlilhaneye gönderilecek nü· 
munelik gıdaların çoğaltılması, bu 
işler le meşgul olmak üzere ayrıca 
sıhhiye müdürlJ!ğünden tefrik e
dilecek mütehassıslarla bir teşkilat 
vücude getirilmesi kararlaşınıştır. 

Belediye tahlilhanesi tevsi edi • 
lecktir. 

BOGAZ iÇiNDE 

Sarayları 

Edilecek 
Feriye 

ihya 
-------

Bir Komisyon Yakında Faaliyete Geçecek 

Beylerbeyi sarayının denizden görünilşü 

D 
olmabahçeden Orta.köye ka· 
dar imtidad eden sahilin 
iki tarafında bir çok tarihi 

binalar mevcuddur. Müzeler ida· 

resi iki sahil boyundaki yolların 

bir takım değişikliklerle yeniden 
yapıldığını görerek Belediyeye bir 
müracaat yapmıştır. Müzeler ida

resi bu müracaatinde bu civarda 
Feriye sarayları adını alan tarihi 
binaların muhafaz edilmesini ve 

fırsat düşmüşken restore esasları· 
na göre tamir edilerek ıslah olun· 
masını istemektedir. 

Maarif Vekaleti, ayrıca İstan • 
bul belediyesine bir müracaat 

yapmlf, her iki sahilde yapılacak 
yolların önüne tesadüf eden ta

rihi binalara dokunulmamasını 

lsteıniştl Ortaköydeki Feriye sa
rayları arasında Abdillazizin ce -

sedinin bulundurulduğıı Feriye 
karakolu da dardır. Kömür depa· 
BU haline sokulan Feriye karako• 

lunun bu halden kurtarılması ay
nca istenmektedir. 

Feriye saraylarını muhafaza ve 

restore esaslarına göre tamir et· 
mek için yakında bir komisyon 

kurulacaktır. Bu suretle Marma· 

radan limanımıza giren seyyah 

gemileri Boğaz methalinin kendi 

güzelliği ile mütenasib bir hale 

konulmuş olduğunu görecekler • 

dir. 

lise Muallimlerinin ~üra~an 
istedikleri 

Maarü ş(lrasına verilen rapor· 

larda birçok esaslar mevcuddur. 
Bundan sonra İstanbulda yapıla· 

cak lise binalarının laboratuar • 
ları, yemekhaneleri, idman salon· 
!arı bulunacaktır. Ders levazımı

nın istimalini gösteren kursla a• 

çılacaktır. Muallimler birer derece 

terfi ettirilecektir. Öğleden evvel 
dersler, öğleden sonra tatbikat ya· 

pılacaktır. Askerlik kampları ıs
lah edilecektir. 

Orta mekteblere 12 - 15 yaşında· 
kiler ahnacakır. Muallimler ders 

esnasında hakimlerde olduğu gibi 
hususi ve sembolik bir elbise giye· 

ceklerdir. Selamlaşmak hususun· 
da bir muaşeret adabı tesbit olu

nacaktır. 

ZORBALAR 
SALTANAT/ 

:ı.u. 95 
Ali Osmanın tacı ve tahtı bu 

Rumeli zorbalarının elinde oyun
cak haline gelmişti. 

Hatt., Şey' ı lislam ikide birde 
huzura çıktıkça Sultan Mahmuda 
şu yolda idarei kelam ediyordu: 

- Efendimiz; dünyada iki ha
nedan vardır. Bunlardan bid ha· 
nedanı Resul, diğeri hanedanı ali 
Osmandır. Bundan gayrisi ekle
me ve küfürdür. Bu iki hanedanın 
hukukuna taarruz edenlerin vü • 
cudlerini ortadan kaldırmak farz
dır 

Sultan Mahmud; zorbaların bir 
araya gelip akdi meşveret ederek 
Ali osmanı sahabet ve siyanetle-

Yazan: M. Sami KARAYEL 

rine aldıklarına bir türlü taham· 
mü! edemiyordu. 

Ali Osman tarihinde böyle bir 
hal vaki olmamıştı. Devleti, zor
baların imzaladığı ittifak senedi 
mi tutacaktı. 

Her halde bu işe biran evvel ni
hayet verip hanedanı ali Osmanın 
hukukqnu kurtarmak devlet ve 
milleti zorbaların elinden halas 
ey !emek lazımdı. 

Fakat; bu işleri yaparken Ye· 
niçerilere de meydan vermemek 
iktıza ediyordu. 

Çünkü; bu mühtedilerden ve 
mühtedi torunlarından devlete 
hayır gelmezdi. 

Dalavere 

B 
eyoğlunda 15 büyük , ve 
namlı mağazada arama ya· 
pılmış, birçok kaçak im • 

maş, ipekli çorab ve saire bulun
muş. 

Hayret edilecek bir ıey değil 

mi. Demek, bu büyilk ve namlı 
mağazalar yüksek fiatlarla ku • 
maş satarak, halkı insafsızca kan
d.ırmakla iktifa etmiyorlar, bir de, 
kaçak kumaş satmak, kaçakçıla
ra yataklık etmek gibi ikinci bir 
suç işliyorlar. 

Biz, bu kadar genş ölçüde da • 
lavereye söyliyecek bir söz bula· 
m.ıyoruz. Yalnız, diyoruz ki 15 
mağaza sahibi kimlerse, bu adam
lar teşhir edilmeli ve en ağır ce
zaya çarpılmalıdır. 

BCJUL\N CEVAD 

Güzel San'atlar 
Akademisinde 

1 ŞEHiR IHTİY AÇLARI] 

Kırk Çeşme Suyu 
Islah Edilecek 

Mandıra Tarla ve Bahceler • 
Bu Suyu Kullanacak 

J(ukçeşme çeşmelerinden biri 

K 
nkçeşme sularının §€bir da· istifade edilmesini tetkik ettir 
bilinde Jrullarulmasmm ya· mektedir. Şimdiye kadar yapılaıı 
sak edildiği malılındur. Su- ı;,tkiklerden sonra bu sudan şehir 

lan kesilen hamamcılar Belediye- haricinde istifade edilmesinin en 
ye müracaat etmiş, cami şadırvan· doğru şekil olacağı neticesine va
larında Kırkçeşme sularının el'an nlmıştır. 
aktığını söylemişlerdi Mandıraların JrullandJkları Su· 
Hamamcıların ~kfıyetin! nazan lar gayrimuayyendlr· Tarlaların 

itibare alan Belediye, vakıflar ida· hangi sularla sulandığı bir türlü 
resi ile yaptığı bir anlaşmadan belli olamamaktadır. Belediye §'!" 

sonra cami şadırvanlarına şehir bir dışında suya ihtiyacı olan tar
suyu tevzi etmek üzere faaliyete la, bahçe, mandıra ve buna mü
ge~tir. Şehir suları cami şadır- masil yerlerin yalnız Kırkçeşme 
vanlarından hazirandan sonra a· suyundan istifadesini temin ede-
kıtılmağa başlanacaktır. cektir. Bunun için bazı tadilat ya-
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Şişlideki 
Telefon 
Santralı 

Tesisatı Yakında 
Tamamlanacak 

Şehrimizin telefon ihtiyacını e
saslı surette karşılamak maksa -
dile Şişlide inşa edilen yeni tele
fon santral binasının inşaatı ta
mamen ikmal edilmiş ve dahili 
tesisatına başlanmıştır. 

Ş~li santrol binasının üst kısmı 
kamilen telefon santralına ve alt 

kısım da posta ve telgrafa ald ola• 
caktır. Gerek santral kısmının ge
rek posta telgraf kısmının dahili 

taksimatı en mükemmel ve mo· 
dem bir tarzda yapılm1ştır. Te • 
f;,,.,.üat ve konfor itibarile ayni 

mükemmeliyeti haiz olarak küşad 
edilecektir. 

BALIKÇILIK 

M 
filli Şef İnönü'ne derd ya

nan balıkçıleıı "l(e seb~o 

müstahsilleri, büyük kon· 
serve fabrikalarının yokluğundan 
şikayet etmişlerdi • 

Bu yüzden, İstanbul balıkçılı· 
ğı da, sebzeciliği de gittikçe 'ö -
nüyor. Muhakkak ki, İstanbulda, 
bugünkünden çok balık tutmak, 

şimdikinden fazla sebze yeti~tir· 

mek mümkündür. Fakat, ıııiistah• 
sil, bu maddelerin müstehiikini 

bulamadığı içindir ki, P,ayet dar 
bir çerçeve içnde, noksan vesait 
ve az elemanla çalışıyor. 

Bilhassa İstanbul bahk9lığı, 
şehrin yan nüfusunu meşgul ede· 
bilec~ bir meslek haline gele
bilir. Gerek taze olarak, gerek 
konserve halinde mühim miktar
da balık ihracatı yapabiliriz. 

ŞŞi santralının tesisatını yap
malı: üzere İsveçli mühendisler 

ge~ ve tetkiklerine başlamış -
lardır. Mühendisler tesisatı müm· 

İhracatı bırakın, bugün Anado· 
luda, birçok şehir ve kasabalarda 
taze veya konserve balığın ne 
olduğunu bilmyenler ~ktur. Ku
rulaqak bJr teşkilatla kendi iç 
pazarlanmızda da balığı, türlü şe-kün olan sür'atle bitirecekler ve 

santralı 26 eyltile kadar yetiştire
ceklerdir. 

Yeni santral, şimdilik yapıla • 
cak tesisat ile 2000 abonelik ola • 
caktır. Fakat bina o şekilde yapıl-

mıştır ki, ilerde fazla abone alın
masına ihtiyaç hasıl olduğu tak • 
dirdc tesisatın ge:n?şletilınesile 

10,000 aboneye kadar çıkarılması 
mümkün kılınacaktır. 

killerde, satabiliriz. Bu Civardaki Metruk 
Medreseler Alınıyor 
Güzel San'atlar akademisi mü

dürlüğü mektebi civarında bu • 
lunan metrt:lk medreseleri tamir 
etmiş, kabili istifade bir hale koy· 
muştur. Mekteb müdürlüğü bu el· 
varda metrfil< bir halde dudan bir 
kaç medrese daha bulmuştur. 

Bürhan Toprak müzeler idaresin. 
den muvafakat istemiştir. Mü -
zeler idaresi medreseleri bu su -
retle muhafaza etmek kabil ola-

Kırl<çeşme suları mühim bir ye- pılması zaruridir. Su yolları ta -
kıine baliğ olmaktadır. Belediye, mir edilecek, bendler sıkı bir tef. 

şehir dahilinde kullanılması yasak tiş ve bilahare ıslahtan geçirile • M kt b 1 
cağını nazarı dikkate alarak Aka- b k k"ld cektır" . ,• e e er edilen bu sulardan aş a şe ı e 
demi müdürlüğünün teklifini ka• 

Bir büyük balık konserve fab. 
rikası bu işde ilk adım olabilir. 
Böyle bir müe>sese, balıkçılığın 

inkipfı için bir teşvik olacaktır. 

Balık, Türkiye için mühim bir 
servet kaynağıdır. Yetar ki, iş

ktilmesi iyi bilinsin. Fakat, iş· 

leri sıraya koyarak başarmak 18· 

zınıdır. Bir zaman yapıldığı gibi, 
evvela balıkçılık e~titüsünü a· 
çarsanız, Tuba aiacı gibi, işe ters 

tarahndan başlamış olursunuz. Ya· 
pılan masraf da isl'Bf edilmiş o
lur. 

bul etmiştir. M A A R 1 f 1 Ş L E R 1 v T 1 b 
Ancak medreseler vakıflar ida-----~- - e a e e 

:::':.::: :~t:.':=;.;u- Zincirli Kuyuda Bir l ş le r i 
Orlada bol bol tutulan balık, 

fenııi balıkçılık vesaiti, mensubu 

çok ve rağbette bir balıkçılık mes 
leği, konserve fabrikaları, balık 

müşterisi, iç ve dış pazarlarda 
müsteblikin ayağına balığı götü
recek teşkl.at ve {enııt vesait yok 

iken bir balıkçılık enstitil\ü aç • 
mak, zaten, bir hayal ve hevesi 

tatmin etmek idi. Nitekim da, öy· 
le olmuştur. 

EminönüMeydanı Muallim Mektebi 
Nafıadan Para İstendi Binası Yapılacak 

------
Yeni Mektepler 

Göre 
Mahalli İhtiyaçlara 

Kurulacak 

Eminönünde istimlak edilecek 
binaların paraları Naba Vekfile
tinden istenmiştir. Belediyenin e
linde bulunan yüz otuz bin lira ile 
ancak yıkılan Valide hanının ar· 
kasındaki on üç dükkan satın alı· 
nacaktır. M 

aarif Vek31eti., muallim mek Maarif Vekfileti İs tan bulda Zin-

teblerinl bugünkü hayat cirlikuyuda modern bir muallim 
şartlarına uyduracak şekle mektebi Linası yaptırılmasını ka

Bu civardaki kira bedellerinin 
yükııelmesinden şlkAyet eden tica· 
ret erbabının Valiye yaptıkları 

müracaat incelenmektedir. Bele
diye Kira fazlalığını varidat kay
detmek için lmkMlar aramakta • 
dır. 

Eminönünden sonra açılacak 

meydanlarda bu hususa riayet e
dilecektir. 

İntihab 
Hazırlıkları 

İstanbul vilayetinin çıkaracağı 
müntehibisani miktan tesbit edil· 
miştir. İstanbuldan 1311, Silivri
den 62, Yalovadan 36, Kartaldan 
34, Çatalcadan 94, Şileden 33 mün· 
tehibisani çıkacaktır. Hepsinin ye
kunu 1670 e baliğ olmaktadır. --

Sultan Mahmud, aklıselim sa
hibi bir adamdı. Ayni zamanda 
cür'etkardı. Osmanlı İmparator • 
luğunu her halde, Avrupai bir şe- , 

kilde tanzim etmek niyetinde idi. j 
Bilhassa orduya çeki düzen ver· 
ınek ehassı amali idi. 

Fakat acele etmemek, müşkül
lere karşı koymak, sabretmek la
zımdı. Hafid Efendi vasıtasile vü
cude getirdiği plan yerinde idi. 
Yalnız onu korkutan Yeniçeri -
nin fazlaca ileri giderek büsbütün 
devlet ve milletin mahvine gider 
bir hal alması idi. 

Sultan Mahmudun ümidleri 
Kadı Paşanın Selimiyedeki sek
banı cedid kuvvetlerile, Ramiz 
Paşanın bahriye kuvveti idi. 

Hatta Alemdarın maiyetinde 
bulunan bir iki bin kadar Rumeli 
zorbası idi. 

Mesele, Alemdarın vücudünü 
kolaylıkla ortadan kaldırmak ... O
nu Babıalide Yeniçerilerle abloka' 

i1rağ edecektir. Bu maksadla müf· rarlaştırmış, planının hazırlanma• 

redat programında mühim deği • sına İstanbul nafıa müdürlüğü 

şiklilt yapılacaktır. Değişikliğe ald memur edilmiştir. Yeni bina cU• 
esaslar muallim mektebleri mü• ıeklinde olacak, mahalli ihtiyaç

dürlerinin de mütaleaları alına • ları karşılıyacak tertibatı haiz bu-
lunacaktır. İstanbul muallim ıxıek· 

rak tesbit ~ bulunmaktadır. 
tehi binasının A vrupadakilere 

Önümüzdeki senelerden itibaren 
benzetilmesine dikkat edilecektir. 

yeni şekilde çahşılmağ~ başlana· 1-------------1 
caktır. 

Vekalet İstanbul muallim mek· 

tebine daha büyük ehemmiyeti 

vermektedir. Çamlıcada bulunan 

mektebdeki talebeler hakkında, 

stajlarını ikmal etmek için bu ci

varda nümune mektebleri mev • 

cud olmadığından tam randıman 
temin edilememiştir. Muallim 

mekteblerinin bulunacağı semtler 
daha başka hususiyet gösterecek 

şekilde bulunacaktır. 

ve baskına getirmek... Sadraza -
mm imdadına ne Kadı Paşa kuv· 
vetlerini ve ne de bahriye kuv
vetlerini sevketmeyip Paşayı Ye· 
niçeri zorbalarile karşı karşıya bı
rakmak ve bu suretle malfun olan 
akıbete yollamaktı. 

Bilahare Kadı Paşa ve Ramız 
Paşa kuvvetlerile Yeniçeriler Ü• 

zerine tevcihi silfıh eyliyerek A· 
lemdar Mustafa Paşa vak'asını 
vesile ittihaz ederek vücudlerini, 
ocaklarını büsbütün ortadan yok 
etmekti. Bu işlerden sonra da, ka· 
fasına koyduğu ıslahata ~uru ede
rek orduyu, devlet idaresini, ma· 
liyeyi yeni usullerde tesis ve tan
zim etmekti. 

Sultan Mahmudun planı yerin· 
de bulunuyordu. Eğer, bu planını 
pürüzsüz tatbik edebilirse. İmpa
ratorluğu inkirazdan kurtarmış 

olurdu. 

Lakin; ne de olsa talih yardım 
ediyordu. Alemdar Mustafa Paşa 

Güneş Kulübü 
Dağılıyor 

Evvelce bazı şu bel eri lağvedilen 
Güneş spor kulübünün tamamen 

faaliyetini tatil edeceği haber a· 
lınmıştır. Yarın toplanacak olan 
azalar bu husustaki son kararı 

verecektir. Kulübün Taksimdeki 
binasının tahliye edilmesi alaka • 
darlara bildirilmiştir. 

yulara girmişti. Ramiz Paşa da 
Cananın boyunduru~nda bulu • 
nuyordu. 

İdris Paşa, Ruscuk üzerine SÜ· 

rülerek, Kamertabın kurnazlığile 
Boşnak ağa da köse kethüda ile 
İstanbuldan uzıiklaştınlmıştı. Or· 
tada planına gem vuracak bir şey
cikler kal.-ııamıştı. 

Yalnız Kadı Paşa her nekadar 
kendisine sadık idiyse de, ne olur 
ne olmaz kaydile bu meseleyi de 
ciddi bir surette mülıihazaya al
malıydı. 

Beliti; Kadı Paşa, Yeniçerilerin 
Alemdar Mustafa Paşayı katilden 
sonra. korkar sekbanları ile sarayı 
müdafaaya ve Yeniçeriler üzeri
ne hareket etmekten içtinab ede
bilirdi. 

Binaenaleyh; Sultan Mahmudca 
yapılacak yegane iş, hernekadar 
Kadı Paşa, çok sofu ve titiz bir 
adam olmakla beraber ona da bir 
cariye takdimile bir boyunduruk 

Mekteblerde tedrisatın devam 

ettiği sıralarda talebelerin kendi 
mekteblerinden başk3 ınekteble-

re nakletmek teşebbüsünde bu -
lunmaları son zamanlarda sık sık 

vuku bulduğıı cihetle Maarif Ve

kfileti evvelce verdiği bir emri 
tekid ederek talebelerin bu yüz
den müracaatte bulunmalarını 

menetmiştir. 

Bilhassa talebelerin !kinci yok· 
İamalardan sonra husus! mekteb-

lere rağbet göstermelerinin önüne 
geçilecektir. 

Hal İşleri 
Gözden 

Gecirilecek • 

Balıkçılık enstitüııü bir cinneti 
muvakkate idi. 

REŞAD FEYZi 

Milli Küme 
Maçları 

Milli küme maçlannm tarihleri 
tesbit edilın~tir. Maçlara bu ayı ı 

on dokuzundan iUbaren başlana
cak, ilk maçları takımlar mem -
lıeketlerinde yapacaklardır. 

On dokuz mayısta Aııkarada 

Demirsporla Ankaragücü İstan • 
bulda Fenerbahçe ile Vefa, Ga -
J.atasarayla Beşiktaş, İzmirde Do 

Kabzımalla ve sebze, meyva ğansporla Ateşspor, ikinci hafta 
müstahsilleri Haldeki idaredıen 1stanbulda Ankaragücii ve Vefa, 
sık sık şikayyet ebnektedir. Be • İzmirde Beşiktaşla Doğanspor VC! 

lediyedeki onsenelik muamel!b Ateşspor karşılaşacaktır. 

teftiş eden mülkiye müfettişleri Üçüncü hafta GalatasaraY. An· 

müteakıben Hal işleri ile de meş· karaya gidecek Ateşsor istanbula 
gul olacaklardır. Halin tetkikleri geecektir. 

sırasında Trakya umumi müfet • ı----------
tişliğinin şikayetleri ehemmiyet
le nazarı itibara alınacaktır. 

vurmak icab ederdl Bu ~. yıne 
Hafid Efendi yapabilirdi. 

Sultan Mahmud, Kadı Paşaya, 

]\em bir genç iç oğlanı ve hem de 
bir güzel cariye takdim edilmesi 

için Hafid Efendiye el altından 

haber yolladı. 

Sultan Mahmud, Hafid Efendi
yi hiç sevmiyşrmuş gibi gözükü • 
yordu. 

Hatta arada sırada Halid Efen· 

dinin sözü geçtiği zaman §il yolda 
ldarei kelam eyliyordu: 

- Bırakın şu bunağı ... 

Padişah; başka ıürlü hareket 
edemezdi. Çünkü; fırılclak mer 

.kezi Hafid efendi idi. Sonra her· 

kes ondan şüphelenir ... Ve kaçı • 
nırdı. Hatta ne Alemdar Mustafa 
Paşa, ve ne de Ramiz Paşa, efen

diden cariye almazlardı. Şüpheye 
düşerlerdi. 

1 Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Yine Ekmek 

Meselesi 
Bir okuyucu.mm ekmekler hak

kında b~e bir ş1k3yet mektubu 
röndererek eJ:(;iimle p yolda bir 
fiJ<iyelle ın,ıunmaktadır: 

«- Caddelerde ve diiu belli 
baş.it yerlerde bulunan fırmla.rla 

uıahalle arası 't'e sapa mubiUer -
deki fırınJann ~dıkla.rı ek
melder kalite lllbarlle birbirine 
hiç benr.ememektedlr. Gerek bu 
gibi fırınların, rerek mahaU a
ral&rında beyctrle dolaşarak ~k
mek sa.tan seyyar satıcıların bl
rincJ diye satbklan ekmekler i
kinci nevi ckmekdcn b~men he· 
men farksızchr. 

tlslelik ekslkllr de.,. Ekmek iş
lerinin belcdbemhee daimi ve 
sıkı bir kontrolda buJandu:rulınaSI 
ıazımdır. Bunu ballı adma rica e· 
diyonmL• 

Okuyucumuzun bu haklı ıtk&- t 
yetini sayuı vali '"' beledJye Rel- 1 
stmlz Lulfi IWdann cllkkal na - 1 
sarma arzederia. w 
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Günü Geçti 
Daris bclcdiyesl, her sene evlen• 

c mek lstl:yen. taka& parası olm•

J'aD kızlara drahoma verir. Bu sene 
de, yedJ kıza onar bin frank verme7l 
kararlqtırmıştlr. DEL -J LER 

Netice: Japonlar Henüz GayeJerine 
Varamadılar 

Nişanlıların 21 yaşında bulunma -
lan ve Fransaz olmalara pruır. 

TAYYAREYE İLK 

BiNEN°"KADJN 
Londra ıruetelerl, la:nareye ilk bi

nen kadının, 1'-ladam Lella 1'1arlnin 81 
7aş1nda oldutu halde vetal eltlilııi J'&• 

zıyorlar. 

Madam LeDa, 1908 cı.. bir ta:nare 

.)i)/ •. <. 

..... ~··· ... ~·~··-----

kazaswda ölen mirala7 Kodinln ka .. 

Süngü ile Herşey Yapıla bilir, :::::;::::·u:0:::ı:.are eı-
Fakat Onun ucunda Oturulamazi -G::~:.~1:::: ~aşında evlenm<L 

J 
aponlar Çinde harbe giri
şelt 28 şubatta tam 600 gün 
olmuş, harbin daha ne ka-

dar süreceği kestirilemiyor. 
Harbin yakında Japonların is

tediği gibi neticeleneceğini kabul 
etmek de zordur. japoyanın bu -
gün ne gibi şerait içinde böyle bir 
harbi uzatmakta olduğu ve ne is
tediğini cTaymis• gazetesinin 
Tokyo muhabiri uzun uzadıya şa 
suretle tahlil ediyor: 

japonların b?yle Çinde uza -
dılr;a uzayan bir rarbe tutuşma
ları gelişi güzel bir macera he -
vesinden ibaret değildir. Fakat 
İngilizlerin Asyada, Hindistan -
da bir buçuk asırda yapabildik - [ 
!erini japonlar birkaç sene için- j' 
de başarmak istemişlerdir. 

• aponlann tahrib eylııd.tklen şeııırıeraen !>iri 

Halbuki Hindistandaki nüfus aralarında milli rabıta o!mıyan 
sayısız farklarla birbirinden ayrı, 

Londra'daki ispanya Elçisi 

Otuz Odalı Saraydan 
•• 

Uç Odalı Apartmana 
Nakil 

daima mücadele halindeki kütle 
farkıdır. japonların kendi hüküm 
ve hükümleri altına almak iste
diklıeri nüfus, büıtün dünyadaki 
insanların beşte birini teşkil edi -
yor • 

Son zamanlarda Çinde pek kuv
vetli bir milli varlık başladığı gö
rülüyor. 
Yabancı parası olmadan ja;ıon

lar kendilerine lazım olan mevad
dı iptidaiyeyi elde edemiyorııar. 

Askeri ihtiyaçları ve sanayii için 
japonya kendine lazım olan me
vaddı iptidaiyeyi başka memle -
ketlerdien /almaktadır. ıBunun iL 
çin de oralara yabancı parası ver
meğe mecburdur Yabancı parası 

tedarik etm<!k de ancak kendi 
mallarını harice satmakla kabil
dir. japonyanın en mühim ihra -
catı ham ipektir. Geçen sene A
merika, İngiliz imparatorluğu ve 
Fransa japonyanın yüzde 98 ham 
ipeğini almışlardır. 

Fakat japonya ile ıaralarında it
ti!ako tenzer bir muahede olan 
Almanya, İtalya, japonya ve Man
çuko devletlen ilıe olan ticaret 
işleri hiç böyle değildir. Yani ba 
memleketler japonya ile politika
da sıkı dost oldukları halde öyle 
para veren müşterilerden değil

dir. 
japonyanın muhtaç olduğu ip

tidai maddeler gaz, kauçuk, de- -
mir haricden g<!ldiği gibi bun -
!arın geldiği yerler de uzaktır. 

japonyayiJ. uzaktaki memleket -
!erden . gelecek mevaddı iptidaiye 

• bir gün -tehlike altına girebilir. 
Cumhunyetçt sefir binayı ebediyen- teTketmek. maksadile otomol>ite Halbuki japonya kendi yanı ba-

binmek üzere şında bir yere sahih olur da ora-

l 
ondradaki İspanya sefaret- j nin tezyinatına hiç diyecek olnu nın zengin membalarını işletecek 
hanesi pek muhteşem otuz yan bu konağın bir misa!iri ora- - olursa istiktali emniyet altına a-
odalı bir saraydır. İçerisi - (Devaml 7 inci sayfada) (Devamı 7 iııci sayfada) 

Fazıl hemen sözünü aydınlattL 

1 

Dotru. Fakat, 10'2' yaşında evlenen • 
ler de var. 

Belen Nadzlalonka adh bir kadın. 

klınseslzlti'lnden bahsederek evJen • 
ın.iye karar vermlı • 

Bundan tabii ne var, dlyorsunm. 
değil mi?. 

Bi-z de sizin flkrfnJzdeyfı: amma. ka ... 
dın111 107, kocasının da 95 yaşında ol
dutunu söylersek hayret etme& misi
niz?. 

Bu taze kart koca belediye dalrMl
ne «ttmlş1cr, evlenme memurunun ö
nünt' oturmuşlar. 

1\1emur, bıyık alhndan l'Ülmekten 
kendini alamamlf. Gene reUnln bunı. 
canı sıkılmış: 

- Rica ederim, demiş, Ala.71 bıra

km.u ela. blr an evvel nlküumlZa kıya ... 
nız. 

SICAK SUTI, 

Umuml Uarbde, Fransu cephesin
de bulunan incillı: ordusu ı:abltleri.n· 
den birkaçı, kararKih civarında bir 
çUtll.te .-ıderler. C•ltllk sahlblııla ka
nsı keodllerlnl karşllar. 

- Madam, blze biraz; sıcak ıtll ve
rebilir mlslntz?. 

- Maalesef ... CUllilde bir damla sül 
:rok. Sabahltyln hastahaneden l'Cldl .. 
ler. hcJ>Stnl aldılar. Faka& sız mütte
llktmlzsinlz, slzJ memnun etmek iste .. 
rhn. Bunun ipin kendi sütümü vere .. 
ceğim. 

Kadın .röfsünü. açar, kocaman ve 
ıişkin memesini pıkanr. ZablUer şa

şırırlar, tlltUklen ayrıhr1ar. Yü-ıba.şı: 

,__ Aoh! der. Allahdan oldu da süt 
istedik, Ya sıcak sıı istemiş olsaydık!. 

SİGARA NASn~ iciLİR? 

«Erkeklerin sigaralarmı ;rakma• -
dan evvel. yanlarında bulunan ka -
dınlardan müsaade istemeJerl ideltlr. 

«Fakat kadınlar. bir başka kadın

dan müsaade l~temek mecburiyetinde 
delillerdir. 

«Berber dükk:lrunda, terzi atelyele
tinde ve kapah yerlerde sigara. içmek 
pek hoş görülmez.» 

İRLANDA TEDHİŞCİLERİ 

İngiliz pollsl, telg-rat ve telefon hat
larını bozan tedhlşçllerl aramakla meş ... 
tul. Bir s-ecede tamam 25 k.Uometro 
hat hozulmuştul', 

RUSYAD~İ İSPANYOI, 
MÜLTECİLER -

Komitenin Çckoslo..akya n İspan
ya şubeleri. İspanyol mültectlcrlnin 
Rusyaya k:ıbullerl için teşebbüste bo
lıınmuıılardır. 

Büyü.k Gepo, bunların Rwyaya ceJ ... 
melcrlne muarızdır. 
BİR SERSERİ BİR 

POLİSİ ÖLDÜRDÜ 

Romada. polis müdlrlyetlnde pek 
kıuılı bir hldlse olmuştur. Tevkif olu
nan bir sersen. rovelverle bir pollsl 

öldürmüştür. 
K.t.111, Ficla Odo adh bir sabıkalı .. 

dır. Roma da birçok cürümler yaptık
tan sonra ecenbJ blr memlekete kao -
mqtL Geçenlerde, sahte btr pasaportla 
İtalyaya dönmiq, fakat pallsln eline 

B 
ir gün, tanınmış bir asabi- J disine verdiği zevk içinde. düşü
ye doktorunun makalesini nüyorda. 
okurken, Cemil Enver, ade- Cemil Enver, yedi ay vardı ki, 

ta, katil olacaktı. O doktoru öldür- Süheylaya aşıktı .. Çok seviyordu. 
mek istedi. Bu kararı, ani olarak, O kadar çok seviyordu ki, .yer yü
bir fazla tehevvürle vermişti. Dok- zünde aşk başladı başlayalı, bel
tor yazısında: ki, hiç bir kalbin, bu kadar hara-

cA§ık!ara, fazla sevdalı olanlara retle yanıp tutuşmadığını iddia 
da yan deli diyebiliriz. Bunlarda ediyordu. Leyla ile Mecnun hika
salim bir muhakeme, düzgün bir yesine dudak büküyordu. Sühey
ak!i selim, yerinde bir irade kud- ıa.. 

reti yoktur.• Bu ismi her hatırlayışta, onun 
Diye yazıyordu. hayalini, gözlerin~ önünde her 
Cemil Enver, elindeki tıp mec- canlandırışta, baştan başa titri -

muasını yere fırlattı: yordu. Cemil Enver için, herşey, 

_ - Budala herif, dedi.. Aşkın, bütün dünya, Sühey!a demektL. 
bir kalbin gıdası olduğunu bil - Yer yüzünde Süheyladan başka 

miyor .. Gençlik demek, aşk demek- bir varlık, bir kuvvet görmüyordu. 
tir. Nasırlaşmış bir kalbde aşk ne Cemil Enver, başka bir alem için
arar?. Hissiz adam .. Onun bütün de yaşıyordu sank!.. Dünyanın hiç 
dü~üncesi para kazanmaktır. Kal- bir hadisesile alakası yoktu. Dün
bi, sadece, fiziyolojik bir uzuv yada Süheyladnn başka insan ta
olarak biliyor. Kalb bir alem, bir savvur edemiyordu. 
kuvvet, bir varlıktır. Bunları o Süheyliinın gözleri, onun bakış-
adama anlatmanın imkanı yok. !arı.. Ah .. Cemil Enver için bu kı-

Cemil Enver, acele yerinden zın bütün esrarı, tılısımı, o göz -
kalktı. Paltosunu. şapkasını giy- !erinde idi .. Süheyla herşey de -
di. İçinde bir sıkıntı vardı .. Biraz mekti. 
dışarı çıkmak, hava almak ihti- Delikanlı başka hiçbir şeyden 

yacını duyuyordu. zevk almıyordu. Zihninde, muha-
Şişlideki apartımandan, Meci- kemesinde başka hiçbir hadise yer 

diye köyüne kadar, asfaltta, tek etmiyordu .. 
başına yürüdü. Düşünüyordu. - Süheyıa olmasa, yaşamanın 
Dalgındı. sebebi kalır mı?. Diye. kendi ken-
Güneşli bir kış günü idi. Pazar dine söyleniyordu. 

olmadığı için, bütün köy, derin Cemil Enver. bütün insanlar -
bir sessizlik içinde idi.. Her taraf dan uzaklaşmıştı. Herkesten ka• 
tenha.. çıyordu .. Kimse- ile konuşmak is-

Bir kır kahvesinin güneşe bakan . temiyordu. Ailesi, en yakın arka
bahçesinde oturdu.. Paltosunun_ daşları, delikanlıyı kaybetmiş -
yakasını kaldırdı. Bir ayağını, ö - _!erdi. Eski Cemil · Enver şimdi 
nündeki masanın ayaklarını bağ- yoktu ... 
lıyan demirin üstüne .koydu. El - . * 
!erini <:ebine soktu. Bir akşam, Süheyla He birlikte, 

Cemil Enverin makaleyi yazan yine Mecidiye köyünden dönüyor
. doktora karşı duyduğu asabiyet !ardı.. Kolkola, başbaşa idiler .. 
ge.;mişti.. Hatta, o bahsi unutmuş~ Ilık bir nisan akşamı idi.. Yolun 
tu bile ... Başını dinliyor, etrafıııa iki tarafındaki bahçelerde ağaç -
bakınıyor, yalnız kalmanın ken • lar, beyaz, pembe, mor çiçeklerden 

- Yalnız •eninle kalmak, seninle sevişmek, 

seninle konuşmak istiyoram karıcığım! 
Güneyin yüzünde gülücükler dağıldı, yanak-

ları pembeleşti, bakışları çapkınlaştı: 

- Ben de öyle kocacığım. YOS A 
- Niye konuşmuyorsun karıcığım ... 
Diye sordu: 
- Bilmem, belki yorgunluktan ... 
Yine dalmıştı. Doktor: 
- 3ana birden birşey oldu Güney, Susuverdin. 

Şenliğin kaçtı. air suspusluk çöktü. Rengin soldu. 
Kaşların çatıldı. Dedi, şoföre seslendi: 

- Tokatlının önünde dur. 
Tokatlıya geldikleri vakit ön salon kalabalık· 

tı. Güney: 
- Fazıl burası çok kalabalık, ya dönelim, ya

hud da girmişken yukarısı varsa çıkalım .. 
Dedi Fazıl: 

Yukarışının aşağısının ben de ayırdımın • 
da değilim. 

Diye mırıldandı 
- Yukarısı var 
- Var bayım .. 

ve garsona sordıı: 

değil mi? 

- Kalabalık mı?. 

- Hayır .. Separe yerler de var. 
Garson bunu söylerken Güneyin gözleri içine 

bakıyor, içınden· 

- Eğer başkasına bf.nzetmiyorsam Bayan bi
lecekler .. 

Diyor, Gıiney de hıç Tokatlıya gelmemiş gibi 
bııııı ,,nü nd~ durgu ı bakışlarla göderini taktığı bir 
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noktayı süzüyorda: 
Garson: 
- Buyurun ... 
Dedi, yol gösterdL Güney ve Fazıl yukarıya 

çıktılar. Güney sağa sola baktı: 
- Şurası iyi ... 
Dedi, iki kişilik bir yeri gösterdi, Fazıl: 
- Güzel. .. 

Diye ilerledi ve giderken garsona emretti: 
- Bi:ı:e çay getir ... 
Güney: 
- Bilmem buraya geldiğimiz iyi oldu mu? 
Diye Fazıldan sordu. Fazıl pek de hoşlanmamış 

bir tavıria dudaklarını büktü: 
- Bilmem ki karıcığım. Be.nim bütün ömrüm 

hastalarla, bakım yut .. !rrında geçtL Senin için bu
raya da geldım. 

Dedi, tla ve etti: 

Yuaıı: ETEM İZZET Bli:NfClı: ---··--· 
- Ben böyle yerlerin acemisiyim. 

Genç kadın, güzel kadın, güzellerin güzeli 
dın: 

- Ben de senin gibi birşey ... 

ka -

Diye kocasının sözlerini karşıladı 

sini bitirdi: 
ve cümle-

- Çayımızı içelim, gidelim. 

Ve sanki suç yapmış da bağışlanmasını istiyor
muş gibi bir duruş ve sesle: 

- Ne bileyim. Tapudan çıkarkıen kendimde 
çok yorgunluk duydum da şöy 1e bir yerde oturup 
biraz dinlenelim, müzik dinliyelim demiştim. 

Dedi, Sonra, birden daldı. Uzun uzun dokto -
run gözleri içine baktı, kendi kendisine düşündü: 

Çaylarını içiyorlardı. 

Güneye hirden bir konuşmamazlık, dw·gun -
luk çöktü. 

Faz,1 

Diyor, ilave ediyordu: 
- Sen ki benim her vakit bülbül gibi şakıyan, 

gülıen, alay eden, hep şen, hep şakacı karımsın. 
Ne oldu sana böyl<! birden?. 

Genç kadın: 
- Beiki sinir yargunluğu. 

Dedi, çay kadehini dudaklarına götiirdü. Son
ra, masanın kenarında duvara yazılmış iki ada a
zun uzun baktı, Fazıla gösterdi. 

- Ne yazıyor orada okuyamadım?. 
Fazıl okudu: 
- Nesrin ... Ferit. 1931 Birincikanun. 14. 
Güney: 
- Kimbilir kimle~1 
Dedi, sözüne ekledı: 
- Demek üc ızün önca&. 
Fazıl: 

(Devamı var) 1 

l, __ Y_a_zan_= __ a_E_Ş_AD __ F_E_Y_z_ı_, 

birer tuğ takınmış gibi idiler. 
Serçeler. kfune küme uçuşuyor -
lardı. Uzak kırların meyillerin -
de papatyalar ve gelinciklec, bir 
bahar düğünü içinde idiler. 

Cemil Enver, Süheylaya daha 
çok sokuluyor, onun nefesini ci
ğerlerine sindirmeğe çalışarak, ko
yu gözlerinin derin ve parlak ka· 
dilesi içinde kendisini kaybedi 
yordu .. Rüzgarın bile işitmesinde~ 
çekinmez gibi, genç kıza !ısıldı 

yordu: 
- Süheyla .. Sen nesin?. Nasıl 

bir kuvvetsin ?. Beni kendine bu 
kadar çok bağlıyabiliyorsun.. Se
ni seviyorum, desem, içimin sana 
olan bağlılığını ve ihtiyacını asla 
ifade etmiş olmam .. Süheyl& sen, 
benim için her şeyin .. Sen olma -
saydın, belki, ben dünyaya bile 
gelmezdim .• Sen saadetin kendisi
sin .. Yer yüzünde. laşka insan
lar, budala gibi, saadet arıyorlar .. 
Halbuki, Saadetin bir tek pınarı 
var. O da sensin .. Çok mes'udum 
SüheyU .. 

Süheyla, dalgın, genç adamı 

dikkatle, hazla dinliyerek, büyük 
bir kalb rahatı içinde, ağır ağır a
dım atıyordu. Delikanlının bu söz• 
!eri, Süheylıinın bütün hayatında 
ilk defa duyduğu bir llfilıi sesden. 
en tesirli kalb iksiri idi. .. Genç kız, 
içinin taşan heyecanlle adeta sar
hoş gibiydi. Cemil Enver! nekadar 
çok sevdiğini, bugün daha iyi an
lıy<>rdu. 

* Aradan on yıl geçmişti. Cemil 
(Devamı 7 inci sayfada) 

1 
Hadyo J 

Program~ 

Ankara Radyosu 
auotıN 

18,35 Müzik (Kabare ve mli.ılkhol • 
Pi>. 

19 Konu.tına (TaJ'7&recl kon°"u7or) 0 

19,15 Türk müıdj'i (incesaı fash). 
Tahsin Karakut ve Safiye Tok.ayın 

lşllraklle. 

20 Ajans, meleoroloJI b&berlerl, .ı

raat borsası (fJat). 
20,15 Türk müdfl (halk musikisi -

Sa.dl Yaver ALaman). Bozuk ve Cura
da halk havaları. 

20.30 Türk müzlfl: 
Çalanlar: Fahire Fersan, Refik Fer• 

san, Cevdet Cafla, Okuyan: Halilli 
RecaL 

1- Osman BeJ'la - Bleaülr ı>et

revl • 
2- Faik BeJ'ln - Hlcazklr afır ..,_ 

mat - Benlnt servil hıramanım. 
3- Blca&kir prkı - SevdlClm aıadel 

hicranım. 

4-. Kemenoe lakıılml - Fahire Fer 
no tarafmdan. 

5- Mahur prlu - Tellf eılebU.
fele(L 

6- Mallar prkı - Diln yine cilnll 
müa ceou beraber. 

7- Refik Fersan - Sa• eemılr' 
%1 Memleket saat &7&rL 
21 Konuııma. 
!1.15 Esham. labvlU.I, kaıııblJ'o 

nukut bonıas.ı (flal). 
U.%5 Neşeli plaklar. 
21.30 Müzik (Riyaseti Cıunhar Flat

monik orkestrası). 
22,30 Müzik (sinema ııesl ve easbandl· 
23.45 - %4 Son aJa.no haberleri v• 

yarınki prorram. 

YARIN 

13.35 Mllzlk <Clıan ve saire - PU. 
14 Memleket saai ayarı, ajans, me• 

leoroloJI haberlerL 
14,40 - 15,30 Müzik (cazband - Pi), 

1357 Hicri I 
Muharrf"m 

1354 Rumi 
Şubat 

18 25 
~~-~~....;..~~~~~~• 

1939, Ay 3, Gün 69, Kasım 123 
10 Mut CUMA -- 1 1 

Vakitler Vasati Ezani 

•a. da. sa. d. --- -
Gü.net 6 22 12 13 

Öf le 12 25 6 16 

lkiııdl 15 41 9 31 

Altp.m 18 09 12 00 

Yata J9 38 ı 30 
!msak 4 44 10 35 
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Kukuriko? • • LOKANTADA: 

üçü.k bir lokanta. Tek bir 

K garson var. Müşterilerle 
teklüsizcc konuşuyor. 

İki Nişanlı İik Olarak NasıJ Karşılaştılar 

<< Yedikleri Nanelere Bakın Şu Bunak 
Karıların 1.. Babanın Hırpanileri .. >> 

1 
Yazan: ı 

Osman Cemal KAYGILI 

- Hemşirezade değil mi bu kü· 
çük hanım? Oh maşallah! (ve ağ

- Baksana, garson... Bu bül· 
tek yumuşak değil ... 

- Yumuşak değil mi?. 
- Evet ... 
Garson, başını kaşıyarak cevab 

verir: 
- Yumuşak değil!. Ne istiyor· 

sunuz?. Lokum gibi damağınıza 
mı yapışsın!. 

KORKU: 

B aşında kıp • 
kırmızı ve 
sipsivri bir 

külah... (Siz ister
seniz buna şa,pka 

dıyin!) Sırtında 

koyu renkli bir 
ceket... Ceketin al
tında lacivert bir 

zile tükürme taklidi yaparak) hem ----
de kırk bir kere maşallah! Ben Düpon, arkadaşı Dürana ras • 
görmiyeli hasbam ne de büyümüş, gelince: 
ne de serpilmiş, ne de güzelle:ı • - Nasıl der. Karın afiyette mi? 

entari ve etekleri, 
hem diz k~p•kları· 

nı ôrtcmiyecPk 
kadar kısa, hem 
de gayet dar mı 

dar .. Dtzlerde si· 
gara kağıdından 

daha ince. ten ren· 
gi birer çorab .. A· 
Yaklarında gül 
kurusu iskarpııı· , 
ler ... Elınde ku • 

trıızı ıle vişne çü
rüğt: arn~: örme 
bir çar.t~ ... Ta • 
bii, •yüzdeki mak· 
)'aj yerinde... Du
daklara siz diyin 
kiraz, ben diye • 

Yim şerbet şeke• 
ri... Yanaklar ni· 
§asta torbasın • 
dan yeni çıkmış ... 
!<aşlar, mukavves 
birer siyah ma • 
kara ipliği... Yo • 
luk kirpiklerden 
arta kalanlar, san 
ki deve dikeni uç 
l .. ı ından gözlerin 
eırafına çevril • 
miş b~rer oya ... 
Tavır, eda, çalım 

yarı çıtkırıldın 

Yarı var mı bana yan bakan? ... 

miş ... Lakın, o başındaki kırmm 
saksı doğrusı kendine hiç yakış • 
mamış... Hele kaşlarını, kirpik· 
!erini o kadar yolmuş ki bizim 1 

komşunun enseleri, boyunları yo· 
luk ligoren tavuklarına dönmüş .. 

Vay anam vay, sen misin bun· 
!arı söyliyen? Zavallı kukuriko, 
hiddetinden mosmor kesilerek bir 
!lğzını açtı, bir ağzını açtı ki her 
iki mahalle kadını da kendilerini 
karşıdaki sokağın içine dar attı-

lar. 

1 

Neden sonra tramvay gelip de 
herkes tramvaya binerken kız M· 
la söyleniyordu: · 

- Yedikleri nanelre bakın şu 
bunak karıların? Birısini uzaktan 
şöyle, böyle tanırım.. Eskiden a
ra sıra bize çamaşu .kamıya, tah-1 
ta silmeğe gelirdi. .. Birisini de ilk 
defa burada görüyorum. 

Yabanın hırpanileri, beni kı • 
lığıma. kıyafetime karışacakları • 
na. kendi .kılık kıyafttlerine bak· 

' &Jllarl 

• 

ı· 

- Ne potu kırdı acaba? 
Diyeceksiniz. Ne potu olacak. 

be:iki kadınla selaır.laşıp pek 
kısa bir halü hatır sorduktan son· 
ra bizim kukurikoyu işma rederekj 
demesin mi ki: 

* Tramvay Beyazıda gelince ku· 
kuriko aşağı atladı ve macerayı 
ta başından beri görmüş, dinlemiş 
olan orta yaşlı bir başka kadın, 

o indikten sonra ort~ya şu sözleri 
fırlattı: 

- Amma şirret şeymiş haaa! 
Halbuki es!<iden bize çamaşıra9 
tahta silm iye gelirdi! dediği kadın 
onun yakın akrabası olduğu gibi 
kendi anası da öteye beriye çama· 
şıra, ütüye, tahtaya giden bir za
vallıdır. 

- Evet, iyice ..• Fakat son za
manlarda bir tavşan gibi ürkek 
oldu .Herşeyden korkuyor. 

- Korkuyor mu?. ~forak et· 
me, geçer. Benimki de böyle idi. 

- Çok çalıştım. Korkma de • 
dim. Hırsızlar bir yere girdıler 
mi gürültü yapmazlar. 

- Ala ... Şimdi ne halde?. 
- Korkmuyor, fakat canı sıkı-

BAYANIN DERDİ: 

Bayan N. Bayan M. e anlatıyor: 
- Bir kedım var. Bir türlü ba· 

şımdan defedemiyorum. 
- Birine veriniz, kurtulunuz~ 
- Kimse almak istemiyor. Dü· 

şündüm, bir yere göttirüp bırak· 
mıya karar verdim. 

- Uzak bir yere bırakınız. Yo
lu bulup geri gelmesin ... 

- Ben de öyle yaptım. Fakat 
o kadar uzak bir yere götürdüm 
ki dönüşte yolu bulamadım .Eve 
nasıl ve nereden gıdeceğimi bile
miyorum. 

13 RAKAMININ u(;URSUZLUC.U 

Sofrada, ·13 rakamının şeametin
den, uğursuzluğundan bahsolunu· 
yordu. Misafirlerden biri: 

- Gülmeyiniz, dedi. Dostlarım· 
dan birisi vardı. Bir gece, 13 kişi 

davetli bulunan bir ziyafete işti
rak etmişti. 

- Ne oldu? Ertesi günü öldü ..• mu .... 
- Hayır! Günü gününe 13 sene 

sonra bir kazaya kurban gitti. 

Tramvay dura\ yeri oldukça 
kalabalık Lakin nedense tram • 
vay bir türlü gelemiyor. Derken 
köşebaşından yeldirme, başörtü· 
lü, omuzu atkılı, ayakları liıpçınlı 
ve yaşlıca bir hatuncağız sökün 
etti ve biraz sonra gelip berikinin 

Yanına sokuldu: ı 
- Ooo, maşallah! Nereye böy

le iki gözüm yavrum? Aşıkın infiali 
Btriki sıkıla sıkıla ona cevab ı 

Veıdl ve böylelikle arada sonu 'Re,. s Maznuna s o r d u •• gelmez bir muhaveredır başladı. 

Fakat bu muhaveredeki lafla • 
''Artık Rahat -!arın onda dokuzunu o. yaşlıca ve 

pek Allahlık mahalle kadını söy- 1 
lüyor, bizim kukuriko ise ona an- [ 
~ak onda bır karşılı~ veriyor gibi! 
ld:. Biraz sonra aynı yerde kuku· 
rikular, yarım kukurikular ikileş· 
ti. üçleşti, ve bu arada kılık, kıya-

Duracağıııa Söz Veriyor musun,, 
Ve Nihayet 

fet, tavır, eda ilhamlarını sinema aria cez.ı 
perdelerinin erkek m•)dellerinden p hk , ma eme· 
•lnuş olan birkaç da deli.kanlı pey- . d • ak 

sın emer • 
ia oldu. · ı tı bir dava cere -

B0 11iydi ki şimdi bizim ıl~ ~~- ,yan etmiştif'. Bu • 
kur konun cansıkıntısın~an ıçı ı- ınu aşağıya olduğu 
çıne sığmıyor, bu yenı gelenle· I gi&i naklediyo -
rin ka.=şısında o çenesi düşük ma· , ruz : 
halk! kadınının çenesinden ve e- ı Reis - (Maz -
!inden kurtulmıya can atıyordu. nuna hitaben) de· 
Atı:;o:dv. amma yeldu-meli, baş ıonek dostunuzu 
cirtülü, omuzu atkılı, ayaklqrı lap· kaybedince ak -
çııılı kadın onu bir türlü bırak • l lınızı da kaybet
mıyor, kendisini boyuna tıraş cdi·ı tiniz ... 
Yordu. Maznun - (el· 
Şimdi, yeni gelenlerin gözleri li yaşlarında. Saç· 

hep bunlarda olduğıi gibi, sanki !arı boyalı) ken· 
ne konuştuklarını dinliyorlarmış disini çok sevi • 
gibi kulaklarını da adeta onlara yorum aa •.• 
dil<mişlerdi. ReiıS - Anla • 

Bir aralık kadın, lafı döndürüp dık, fakat seviyo· 
tıola~tırıp kızın kılla ve kıyafetine rum diıe ölümle 
getirerek ona sordu: 1 tehdid etmenin 

- Darılma amma yavrum, şim- m,!lnası ne? ... Ken· 
di şu senin kıyafetin son moda mı? dislne gönderdi • 
Kız fena halde içerliyerek: ğiniz bir mektub-

Aman dedi, rica ederim, be- da: cİntikam, so-
nim k:~ afetimden size ne? ğuk yenilen bir 

- Yani kızım, demek istediğim 'Yemektir.• diye 
tapkan pek tuhaf olduğu gibi en·I yazmış ve sonun • 
tadııin etekleri de pek... 1 da: cSabreden rnu-

Ve tam bu aralık, ötekinden da· radına erer!..• de-
ha mahallcvari bir yaşlıca kadın mişsinlz. Sonr:ı 

Mahkeme Suçluyu 
ve Cezasını 

nuz? ... 

Üç Ay Hapise 
T·e c i 1 Etti 

Mahkum Etti 

•• 

•• 
• . ., 
• 
•• 

Reis - Kendinizi mi? .• 
Maznun - Evet, onun önünde 

bu sw·etle intikam almış olacak
tım. 

Reis - Anlıyamadım .. , 
MaL:ıun - Evet bay reis on • 

dan intikam almak için... Zira, 
btni o halde görünce ebedi bir vic-1 
dan azabı içinde kalacak, gece ve, 
gündüz rahat edemiyecekti Neda
metten, vicdan azabından ölecekti 

Reisi - Bunu şimdi anlarız. 1
1 

(Mübaşire) davacıyı getiriniz ... 
Davacı kadın gelir. Kırk beşlik, 

saçları oksijenle boyalı. Sarı be
nizli, zayıf bir kadın ... 
· Davacı - (Müstehziyane) son
kanundan beri, yanı kendisinı ka
pı dışarı ettiğim gündenberi ya
zıyor. Şimdiye kadar kırk beş 
m~ktub gönderdi. Evvela yalvarı
yordu, sonralan tehdid başladı. 

Reis - Yalvarrmaları sizi mü • 
teessir etmedi mi? ••. 
Davacı - Hayır! Çünkü ken • 

disinden hoşlanmıyordum. Sev • 
miyordum. Bıkmış, usanmıştım . 

Maznun - Fakat, bana daima 
sevdiğini söylüyordun .•• 
Davacı - Söıdü onlar ... 
Reis - (Davacıya) birlikte u

zun müddet yaşadınız mı? .. 

elind~ki simiti geveliyerek kendi- evine gitmiş. rezalet yapmışsınız. 
lerine s0kLıldu. Sokulmasile bir- Üzerinizde bir -le hançer varmış ... 
likt~ miithi• bir pot kırdı: Dostunuzu öldürmek mi istiyordu· 

Maznun - Hayır!. Onu değil, 
kendimi öldürmek istiyordum. 

Davacı - Altı ay kadar ... Son
ra kapıyı yüzüne kapadım. He • 
sabımızı tasfiye ettim. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

D
ost İran Velshdı Prem 
l\lehmed Riza Pehlevi, mil• 
li meclis reisi İsfendiyar ve 

maiyeti ile birlikte Kahlreye va· 
sıl olmuş, 1\1.hır Kralı ve Prens· 
Jer tarafından fevkalade biT Sil • 

rette istikbal edilmiştir. Diiğün 

merasimi 15 martta yapılacaktır. 
Bu münasebetle Kahire mu • 

babirimizin ııönderdigi mektubu 
aynen dercediyorux: 

cKahır~. 3 Mart.- İran veli • 
ahdı Prens Mehmtd Rlza Pehlevi 
Kahlreye vasıl oldu. Kral Faru• 

Mısır Kralının h~iresi 

Preruea Fevzıy1ı 

ğun hemşiresi Prenses Fevziye 1· I 
le düğünlerı yakında yapılacak. 1 

Bunu, binbir gece ma~alların • 
da, Şehrazad'daki düğünler gibi 
sanmayınız. Son derece modern 
olacaktır. 

Evvelce, g~çen ııene İngiltere 
Kralının Paris ziyareti esnasında 
yapılan zafer takları gibi taklar 
yapılma"! mukarrerdl. Bilahare 
bu karardan sarfınazar olundu. 
Bunun yerine sokaklrıa, üzerin· 
de İran ve Mısıt hükümdarları • 
nın armaları bulunan levhalar 
konulacaktır. Bunlar: hazırla • 
mak için gece ve gündüz çalışıl • 
maktadır. 

Bir Ay Şenlik nız bir gece yapılmasını, Kahir< 
halkuun rahat ve huzıırunun ih 
lil olunmaması arzusunu izhaı 

etmiştir. 

Kahiredeki şenlikle ı bir ay SÜ· 

recektlr. Veli.ah!iın ıruvasalatının 

ertesi günü Abidin ~arayında bü~ 1 
yük ve resmi bır zıyafet verildi 

ve bunu müteakib bir kabul res- \ 
mi yap:ldL Akşamı, Kraliçe Nazlı 

Kubbe yazlık sarayın.da yalnız ha

nedan erk&nına hususi b:r ziya· 
fet verdl 

•Düğün, İran Şahının doğum, 

v.e Mısırda m<!§rutiyetin iliru gü· 

lrcın Velicıhdi Mııhıımmed 

nüne tesadllf eden 15 martta ya
pılacaktır. 

·Prens Mehmed' Riza Pehlevi 
Kahirede bı..lunduğu müddetçe 
Mısı.r 'Kralının biraderzadesi 
Mehmed Tahir Paşanın urayın
da ikamet edecektir. 

•Bu saray, Kahirenln en muh
teşem binalarından 'bindir. Bil-
l:ıassa, mermer üzerine kaymak 
taşı oymalarla süslü merdiven! 
pek meşhurdur. 

cPrens Mehmed, blc askerdir. 
Fakat sadeliği seven moderin bir 
asker. Merasimden pek hoşlan-
maz, alôyişe ehemmiyet vermez. 
Bu sebeb!e gece şenliklerinin yal-

•PrPna hakkında m~lOmat a 
labilmek için, hanın K .. hire sefi 
ri Ali Ekber Bahnıani ziyaret et 
tim. Çok meşgul Bununla bera 
bcr Son Telgraf muhabirini ka 
Lul etmek netaketini gösterdi 
!er. 

cMüllkat pek samim! oldu. Ba 
ka türlü de olamazdı. Ali Ekbeı 
Bahman, bütün 1ranllar gibı bü 
yük bir Türk dostu .•. 

İran Veliahdı 
- HükümdarılTUZ büyüle bu 

askerdir. Asırlardanberı ihmal e
dılen memleketi asr ~ştirmeğt 

çalışmaktadır. Boş bı( zaman 
yoktıır. !randa yapılacak çok şe) 
vardır: Şirnend.terler, fabrika.ar 
mcktebler, hastaneler, ilah ... 

• \. eliahd Pren. Mehmed Hiza 
Pehlevi tahsilim L.viçrenın Lo • 
Zbn şehrinde yaptı. Babası gibı 

askerdir. Geı;çlik arasında yenı 

likırleri canlandırma~·a çalışmak· 
tadır. Üniversitelerde, mektep · 
}erde mesai ve disiplinin asrileş 
mesine gayret etmektedir. Sa 
hahları saat beş buçukla çalışım 
odasına iner. Askeri vazifesinder 
başka ordunun umumi müfettişi 
dir. Geceleri ancak dokuzda ça 
lışmasına nihayet verir. Biricik 
eğlencesi spordur. En ziyade fut 
bolü, tenisi sever. 

- Nişanlılar hangi lisanla lı.o 

nuşacaklar!. 

Sefir hazretleri gülerek ce~at 
verdi: 

- Bu hususta müşkülat çekn;ı 
yecekleri muhakkak ... Çünkü ge
rek Prens ve gerek Prenses biı 

çok lisan bilrnıektedirler. Veliahd 
arabca da bilir. Fakat bidayette 
fransızcayı tercih etmeleri muh 
temeld ; .. Prens çok zekidir. Da -
ha şimdiden biraz farsça konuş 
rnıya başlamıştır.• 

-=-- -=~-====! 

V©lfh1~~tD 
Bu Kabil HAdise,er En Ziyade Dahili Harblerde Olur 
. . " 

lngiltere Kralı ikinci Edvard Nasıl O/dürüldü ? 
•ı ngiltere Kralı 2 inci Ed - \ 

var, karısı Fransa K:alı Fi-
libin kızı İzabe! tarafından 

tahttan indirilmiş ve bir kaleye ı 
hapsolunmuştu. Muhafazasına me
mur olan Montraver ve Gurnay 
adlı iki alçak serseri, bir giın Kra
lın üzerine saldırdılar, yatağına 

sıkıca bağladılar. ~onra, ınc~ b;r 
demiri ateşle kızdırarak makadin· 
den karnına soktular. Bu işkcn
cenirı meydana çıkmaması iç:ıı 

evvela kemik bir boru soktular, 
demiri bunun deliğinden geç:rdi
ler. 

O devirde • altı yüz sene evvel • 
lüzumsuz ve yersız bir işkence 

halkı galeyana getirmiye kafi idi. 
İki cani hemen İngiltereden kaç
tılar. 

Bununla beraber, lüzumsuz iş· 

kencelerin en ziyade müstemle • 
ke harblerinde ve bilhassa dahlll 
ihtilallerde yapıldığı muhakkak· 
tır. 

Çinde. Bo!:.;erlerin kıyamında 
20 kişilik beynelmilel bir kuvvet 
gönderildL 

Bunlar, Çinlllerin yaptıkları 

zulme, işkenceye pek müthiş bir 
surette mukabele ettiler. Çinliler 
kıyam esnasında Avrupalılara çok 
zulüm yapmışlar, hatta bir kızı 

diri diri destere ile ikiye biçmiş
lerdi. 

Sudanda, Skanso şehrı zapto • 
lunduğu zaman alınan 4000 esir 
bir yere toplandı ve Tombuctuya 
doğru yola çıkıldı .Esirler de be
raber ... Yolda, yorulan ve yürü· 
yemiyenler, çocuklar kasatura ve 
tüfek dipçikleri ile öldürüldü. 

Cesedler yol kenarına bırakıldı. 
Gebe bir kadın, dipçik darbele • 
rile yürümiye mecbur edildi. Nl· 
hayet kadın ayakta doğurdu 

Gayri insani zulümlere, vah • 

şetlere en ziyade dahili harblerde 
tesadüf olunur. 

1871 Paris komnünü esnasın • 
da, muntazam ordu, paylahtı İŞ· 

gal ettiği sırada, Sen ve Sentuaz 
da öldürülenlerin sayısı 30 bin • 
den fazladır. 

Dahili harb çok korkunç bir -
şeydir. 9üyük bir kargaşalıkiır 
gider. Bir anarşi başlar. Zulüm, 
üratın son derecesine varır. Po
litika hırsı, her iki Ulrafı da tah· 
rik ettiğinden biribirlerine saldı •• 
rırlar; ha!k biribirini boğmıya, 

öldürmiye başlar. 

Tarihçi Mongarey, bir cani i • 
dam olunduğu sırada giyotinin et
rafının bir ııskeri kordonla çev • 
rildiğini, toplanan halkın manı 

olunduğunu kaydettikten ,ııonra, 

seyre gelen kaJınlardan birinin 
•hakimlerin aylıklarını veren hi· 
ziz ... F .. kat onlar bizi, idamı sey-

retmekten men ediyorlar ... • diye 
bağırdığını yazıyor. 

Tropmanın idamında halk müt 
hiş nümayişler yapnu;tı. Bu mü 
nasebetlc Berar; 

•Bugün idam cezaları halkı me 
raklandırıyor. Mutlaka görmek, 
seyretmek istiyorlar. Bundan zev 
alanlar da oluyor!.• diyor. 

•Buna misal olarak Bastil ha • 
pishanesi kumandanı (M. dö Lo
nay) ın katli gösterilebilir. 

·Kalenin sukut~ndan sonra hal 
kın eli.ne düşen kumandan her 
taraftan yumruk yiyordu. Bazı -
!arı' cAsalım!.o, bnzıları •Hayır' 

bir atın kuyruğuna ba/llıyalım!• 

diyorlardı ve rasgele öt~slne ~ 
risine vuruyorlG.I'clı. 

Zavallı adam, bu darbelere da 
yanamadı, yere düştü, bayıldı. Öl 
dü zannettiler, kafasını kestiler 

(Devamı 7 inci Bl!.yfada) 

Eski devirlerde işkenceye malıkum cdilı•nler böyle çcırhlarcı geriU• 
ve günlerce bırakılırdL 
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Sular idaresinde 
Yolsuzluk Var mı? 

(1 inci sahifeden dc:nm) 
nu idare kurulalıdanberi Belediyeye OD para menfaat temin 

etmemiş, bankaya para koymamış, bütün gelıini maaşata ve te
sisatın ıslahına sarfetmiştir. 

Ancak bütün sarfiyatın tamamile yerinde olup olmadığı me
selesi mevcud olduğu gibi aynca ına:Warın lüzumundan fazla 
yüksek olınası, mübrem olrnıyan bazı tesisat yapılmış bulunması, 
bir kısım tesisata değerinden fazla para verilmesi gibi bazı iddi
alar mevcud bulunmaktadır. 

Bu itibarla şimdiye kadar hiçbir mürakabeye tabi tutulmamış 
olan Sular İdaresinin teşekkülünden bugüne kadarki bütün mua
meliit, muhaberat ve masarifatının tetkik ettirilmesine karar ve
rilmiştir. 

Dün Sular İdaresine giderek kab edeıılerle temas eden ve bu 
işe memur edilen mülkiye müfettişleri bu sabahtan itibaren teftiş 
ve tetkiklerine resmen ve filen ba§lamışlardır. 

Aııkara-lzmir 
lstanbul Seferleri 

(1 inci sahifeden devam) 
like ihtimalleri de bertaraf edil
miş bulunmaktadır. Ayni zaman
da İzmir ve Adana hava mey -
danları yeniden mükemmel bir 
ıurette tanzim edilmiştir. 
İzmirde muhtemel bir su bas

kınından sabayı kurtarmak için 
bir ark vücude getirilmiştir. Her 
iki sahada da istasyon ve hangar 
binaları inşa edj]~ ve telsiz is
tasyonları yapılmıştır. Halen, An· 
kara - İstanbul - İzmir arasında 
telsiz muhabereleri b&§lamış bu
lunmaktadır. 

Hava yolları idaremiz gerek ye
ni açtığı yollan idare etmek ve 
gerek hava seferlerindeki sür'ati 
arttırmak zamanı kısaltmak mak
sadlle yeniden beş büyük tayyare 
daha almağa karar vermiştir. Bu 

Bitmiyen Bir 
Mesele 

(1 inci sahifeden devam) 
İspanya meselesinden dolayı 

vaziyet yeniden nazik bir safhaya 
girmiştir. 

İNGİLTERE TEDBİR ALIYOR 
Cebelüıtarık 10 (A.A.)- Bü -

yük Okyanus manevralarına işti
rak etmiş olan Shropshire, İvan
hoe, lleks ve İmogen isimlerin -
deki İngiliz harb gemileri, dün 
akşam ansızın Cebelüttarıka gel
mişlerdir. Bu gemilerin pek ya -
kında şark istikametinde hare -
ket edeceklerdi öğrenilmiştir. 

Cumhuriyetçi İspanya sahille
rinin abluka edilinesine dair Fran. 
ko tarafından verilen karar üze
rine bu gemilere hareket emri 
verilmi~ olduğu iyi ha:t.er alan 
mahfellerde aöylenmektedir. 

HÜKÜMETCİLER ARASJNDAKİ 
tKh.iK 

Madrid 10 (Hususi)- Dün öğ
leden sonra V alansiya ile müna
kalAt durmuş, komünistlerle Ml
aja kuvvetleri arasında yeniden 
çarp19malar olmuştur. ~drid 

kamilen Miaja kuvvetlerinin iş -
gali altındadır. Tenkil hareketi -
ne devam edilmektedir. 

İstanbul asliye altıncı hukuk 
mahkemesinden: 

Davacı yedek subay okulu (4) cil 
bölükte (l059) yaka numaralı Sa
liihattin Yalın tarafından karısı 

müddeialeyh Aksaray Horkor 

caddesi Kırma tulumba sokak 29 
numaralı hanede oturan Hasan 
kızı Bahriye aleyhine ikame eyle
diği boşanma davasının tahkika
tında: müddeialeyhaya gönderilen 
dava istidasının tebliğ ilmühabe -
rine mübaşir tarafından verilen 1 
meşrubata nazaran müddeialeyha 
Bahriy~in gösterilen adresi bir l 

sene evvel terkederek semti meç
hule gittiği anlaşılmış olmasına 

binaen mezkur dava istidasının 

tayyarelerin diğerlerinden bir 
1 

misli daha sür'atli olması için la- ı 

zımgelen çarelere baş vurulmak
tadır. Bu takdirde Ankara - İstan

bul seferi iki saatten bir saate in
dirilmiş olacaktır. Bittabi diğer 

hatlar için ayni netice elde edi
lecektir. Ayni zamanda bu tayya

relerin birden fazla motörle mü -
cehhezolması itibarile kaza ihti
mali bu cihetten de bertaraf edil
miştir. 

Hava seferlerinin daha fazla 
rağbet görmesini temin için idare 

yolculuk ücretlerinde de tenziliit 
yapmış Ankara - İstanbul sefer • 

!erindeki ücreti - sigorta dahil -
22 liradan 21 liraya indirmiştir. 

Gelecek sene de Diyarbakır hattı 
işletmeğe açılacaktır. 

İkinci Keşif 
Yapıldı 

(Birinci sa)'J:adan devam) 
Bu defa yapılan keşifde enkaz 

altında çıkan elektrik sigortaları 
ve sayıcı aleti tetkik edilmiş ve 
üzerlerinde nizama aykırı olarak 
sarılı tel bulunmuştur. Fakat a
sıl mühim olan şartel ile 800 kilo 
sıkletindeki elektrik ütüsü henüz 
enkaz altından çıkarılamamış ol
duğu için keşif bunların çıkarıl

ması için geri bırakılmıştır. 

-Ostün~ağ 6000 Lira
Hakkıhuzur Almış 

(Birinci sa~fadan devam) 
Halbuki eski vali ve bele -

diye reisi Muhiddin tJstün -
dal İstanbul şehlıo meclisine 
riyaset eylediği veya meclis
te bulunduğu günlere aid ol
mak üzere altı bin lira hakkı 
huzur almıştır. 

Müfettişler, kanuna aykırı 

olarak yapılan bu tediyat 
hakkında belediye muhasebe
sinin eski muamelatına mü -
teallik tetkiklerini deriııleş -1 
tirmektedirler. 

Reisicum~urun Direktifleri 
(1 inci oalıiferlen dnam ı 

Vek81etler bu direktiflerin ta-
hakkuk ettirilınesi için hlln•malı 
bir faaliyete geçmişlerdir. 
Diğer taraftan Dahiliye Veka

leti vilayetlere gönderdiği bir ta
mimde, köylülerin giydikleri el-
biselerin bizzat kendileri tarafın-
dan yapılma•ını temin ve kolay
laştırmak için tedbirler alınması
nı istemiştir. Vekalet tamiminde 
mahalli ihti:yaçlara uygun gele
cek elbisenin tesbitini ve bunla -
rın yapılacağı el tezgahlarının ta
ayyün ve taammümüne çalışıl -
ması hususunda daha fazla itına 
gösterilmesi için direktiflerde bu
lunmaktadır. 

H. U. M. K. nun (142) ci maddesi------ ---------

ne tevfikan ilanen tebliğine karar ~e~ir işleri ls!ah l~iliyor 
verilerek mahkeme divanhanesi- Y 
ne talik kılınmış olduğundan işbu (1 inci sahifeden denm) 
ilan tarihinden itibaren on beş gün rın tasvibine iktiran etmiştir. 
içinde müddeialeyh Bahriyenin Bugünlerde kendisine tebligat 
mahkeme kalemine müracaatla yapılacaktır. Belediye iktısad mü
mezkCır dava istidasını tebellüğ ,förlüğüne Ankarada iktısad Ve
etmesi lüzumu ilan olunur. 39/249 kaletinden şehir iktısadiyatına 

. vakıf bir zat tayin edilmiştir. 
ZLYİ - Kadıköy orta mekte -

binden aldığım dilekçemin arka
sında yazılı okul vesikamı zayi et
tim Yenisini alacağımdan hükmü 
yoktur. Sakıp Pekun 

Bundan b~ka Belediyede 
mektubcu ile diğer şube müdür -
]erinden hemen ekserisinin bu -
günlerde başka vazifelere naklo
lunacakları anlll§ılmaktadır. 

Sarayburnunda 
Bir Sandal 
Devrildi 

Bulgarlar 
Ve Balkan 
Antantı 

Bu sabah saat sekiz buçuk Köse fvanof Perşembe 
raddelerinde Saraburnu a• 
çı1<1arında bir tacia olmuş Günü Şehrimize 

bir adam boğulmuş iki adam da Geliyor 
boğulmak üzere iken kurtarılmış- uh b' 
t A 

nkara 10 (Hususi m a ı
ır. 

Facia şöyle olmuştur: rimizden>.-. Bulg:U- Baş -
Üsküdarda Salacak iskelesi san- vekili Koseıvanof un An -

dalcılarından Safranbolulu Meh- karayı ziyaret programı hazırlan
med oğlu Osman bu sabah saat mıştır. Köseivanof martın on ye-
7 buçuk raddelerinde denizin dal- dinci günü Ankarada bulunacak, 

ile SABAH ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa 

dişlerinizi fırçalayınız. 

muntazaman 

.. • 0 • T '{. '. • •• 

İstanbul Belediyesi İlanları 
k . ş parlak surette istikbal edilecek -

galı olmasına rağmen şe ercı a- İ Keşif bedelı· 7049 lira 48 kuruş olan 'Silahtarag· a - Kemerhur<>az 
tir. Reisicumhur İsmet nönü ta- P 

ban ve Tatar Yaşar adında iki yolunun esaslı tamiri açık eksiltmeye konulm""tur. Keşif evrakile 
rafından kabul edilecek ola.o mi- ..,,. 

yolcuyu 3936 numaralı sandalına şartnamesi Levazım Müdürlügu· .. nde görülebilir. istekliler 2490 sayılı 
alarak Sirkeciye gitmek üzere de- safirimiz şerefine muhtelif ziya- . t • 

fetler verilecektir. kanunda yazılı vesikadan başka 3000 liralık bu işe benzer 19 yap ıgına 
nize açılmıştır. Sandal sahilden dair ihaleden sekiz gu"n evvel vilayetten alacakları ehliyet ve 939 yı-
uzaklaştıkça dalgaların tesirile Köseivanofun Ankarayı ziya -

retine son derece ehemmiyet ve- hna ait Ticaret odası vesikalarile 528 lira 71 kuruşluk ilk teminat mak
sallamıya başlıyan sandaldaki yol-
cular sandalcıya geri dönmesini rilmektedir. Ankarada Balkanlı- buz veya mektubile beraber 16/3/939 Perşembe günü saat 14 buçukta 

]ara aid meseleler görüşülecek ve Daimi Encümende l;ulunmalıdırlar. (i) (1339) 
söylemişlerse de sandalcı Osman 
müşterilerine korkmayın bir şey bu arada Bükreşteki konsey içti- + Jıl. 
olmaz demiş ve küreklere asılarak mama aid görüş teatisinde bulu- Keşif bedeli 948 lira 99 kuruş olan Üsküdar Zührevi Dispanseri 
yoluna devam etmiştir. nulacak., Bulgaristanın bilhassa bahçesindeki garajda yaptırılacak tamirat ve tadilat açık eksiltmeye 

Birçok defalar devrilmek teh • Romanya ve Yunanistanla olan konulmuştur. Keşif evrakı ile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gö

likesi atlatan sandal Sarayburnu- müstakbel münasebatı üzerinde rülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka Fen İş-
na yaklaşmak üzere iken şiddetıi 1 _g_ar_· -ü-şül_. _e_c_ek_t_ir_. ________ 

1 
!eri Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet ve Ticaret Odası vesikala-

dalgalara mukavemet edemiyerek Fatih sulh birinci hukuk mah- rile 71 lir 18 kuruşluk ilk tem.iruat makbuz veya mektubile beraber 17/ 

devrilmiştir. Denize dökülen san- kemesi satşı memurluğundan: 3/939 Cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 
dalcı ile iki yolcu feryad etmiye (i) (1380) 
başlamışlarsa da sahilde bulunan Bahri, Ziliha. Mürşide ve Lı'.lt-
sandalcılar kazazedelerın yardımı- finin şayian mutasarrıf oldukları 
na koşamamışlardır. Cerrahpaşada Hobyar mahalle -

... ,,. 
Temizlik işlerine lüzumu olan bir tane otomobil açık eksiltmeye 

konulmuştur. Bu otomobile 1750 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartna
mesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanun
da yazılı vesika ve 131 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek

tubile beraber 13/3/939 Pazartesi günü saat 14 !;uçukta Daimi Encü-
mende bulunmalıdırlar. <B) (1235) 

O sırada bir hayli uzaktan geç- sinde Kasapbaşı sokağında 9 No. 
mekte olan bir askeri nakliye mo- bir tarafı Meryem arsası ve bir 
törü nihayet denizde dalgalarla tarafı zenciye Menekşe kadın ve 
boğuşmakta olan kazazedeleri gör• saire arsası tarafeyni tarikiiım ıle 
müş ve hemen imdadına koşmuş- mahdut, ufak malta döşeli bir taş
tur. Motör, sandalcı Osman ile şe- lığı ve içinde tulumbası bulunan ----------------------------1 
kerci Şabanı güç hal ile kurtara- mutfağı ve kömürlüğü ve 4 odası Belediye Sular İdaresinden: 
bilmiş fakat Tatar Yaşar dalga- bir bahçesi ve haJası olan ve 700 

ların arasında kaybolmuştur. Bay- yedi yüz lira muhammen kıymetli AÇIK PAZARLIK İLANI 
gın ve bitkin bir halde bulunan ahşab ev izalei şuyu zımnında a-
sandalcı Osman ile şekerci Şaban çık arttırma suretile 13/4/939 ta- İdaremiz ihtiyacı için ·800• kilo ha1is külçe kalay açık pazarlıkla 
tedavi altına alınmışlardır. Boğu- j rihine müsadif perşembe günü satın alınacaktır. 
lan Tatar Yaşarın cesedi bütün a- saat 14 den 16 ya kadar mahkeme 1.- Bu husus için tanzim edilen şartname İdaremiz Levazım ser-
raştırmalara rağmen henüz bu - başkatibinin odasında atideki şart-, vsinden parasız olarak alınabilir. 
lunamamıştır. lar dairesinde satılacaktır. 2.- Talihlerin şartnamede gösterilen teminat akçelerini İdaremize 

1 HALKEVLERİNDE \ 
Beyoğlu Halkevinden: 

il Mart 939 Cumartesi günü sa
at 20,30 da Evimizin Beyoğlunda 
Karlman karşısında Nurziya so
kağındaki temsil salonunda An
kara Tarih, Dil ve Coğrafya fa -
kültesi sinoloji profesörü (W. 
Eberhard) tarafından •eski Çin 
membalarından rski Türk kavim
leri hakkında malıimah mevzu
unda mühim bir konferans veri
lecektir. 

Üsküdar Hukuk H~kimliğinden: 
Fikri vekili avukat Feridun ta

rafından Üsküdarda İnadiyede 
Ferah sokağında 58 No. lu hane
de sakine Necmiye Zehra aleyhi
ne açılan boşanma dav~sı sonun· 
da mahke~ece tarafların boşan -
malarına ve çocukları Turgut ve 
Feridin hakkı velayetlerinin ba
balarına tevdiine ve çocukların 
analarile şahsi münasebetinin te
mini için haftada bir gün yirmi 
dört saat gösterilmesine 8/2/939 
tarihinde karar verilmiş ve müd
deaaleyhanın ikametgahının meç
huliyeti hasebile ilan sureti mah
keme divanhanesine asıldığı gibi 
keyfiyet tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ayrıca gazete ile de 

Muhammen kıymetin % 75 ınh. yatırarak makl;uzlarile ihale günü olan 15 Mart Çarşamba günü Tak-
bulduğu takdirde o günü ihalesi simdeki Müdiriyete müracaatları. •1587• 
icra kılınacak bulmadığı takdirde 
en son arttıranın taahhüdü baki 
kalmak suretile 28/4/939 tarihine 
müsadif cuma günü ayni saat ve 
ayni mahalde arttırmaya devam 
olunacaktır. 

1 - İşbu gayrimenkulde mü -
seccel ve gayri müseccel hak sa
hihlerinin tarihi ilandan itibaren 
20 gün zarfında vesaikile birlikte 
müracaatları lazımdır. Aksi tak
dirde gayri müseccel hak sahib
leri paylaşmadan hariç kalırlar. 

2 - İştirak edecekler % 7,5 nls-ı 
betinde pey vermeye mecburdur-

lar. j 

, __ ..._ ..................... , ....... , 
OSMAN · ŞAKAR 

Kadın ve erkek cep, kol, altın ve metal saatler 10 - 15 sene garanti 
bisikletler ve ütüler, Elektrik yastıkları su ısıtma kapları, çay
danlıklar, her nevi elektrik ev aletleri, havagazı ocakları, ban
yolan, elektrikli ve elektriksiz duvar saatleri vantilatörler, avizeler 

6AY VERESiYE 
HORNYPHON ve BRAUN Radyoları İstanbul Umumi acentası 
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Vo Y ı hao zemh hat. K ADIKÔY: Is ele c1d. 32/2. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden 

3 - Arttırma bedeli peşinen ve
rilmek lazımdır. Müşteri bedeli 
ihaleyi miadında vermezse ihale 
feshedilerek gayri menkul yeni
den arttırmaya çıkarılır ve iki i- 24/3/939 Cuma günü saat 14 de lstanbulda Nafıa Müdürlüğü ek
ihale arasındaki fark ve zarar müş- siltme komisyonu odasında (2000.02) lira keşif bedelli İstanbul Güm
teriden bila hüklim alınır. rük Başmüdürlüğü kalorifer kazan dairesi tadilat işleri açık eksiıtrr.e-

4 - İhale tarihine kadar olan ye konulmuştur. 
bilumum vergiler hissedarlara ve Mukavele eksiltme bayındırlık işleri genel, hususi ve fennt şart

% 2,5 tellaliye ile 20 senelik taviz nameleri, proje, keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak daıresin· 
bedeli müşteriye aiddır. de görülecektir. 

5 - Şartname herkesin göre - Muvakkat teminat (150) liradır. 

bileceği surette bugünden itibaren isteklilerin en az (1000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ıda-
açıkhr. Fazla malumat almak is- relerinden almış olduğu vesikalara istinaden İıi,tanbul Vilayetind~n 
tiyenlerin satış 105 No. ile memu- eksiltme tarihinden (8) gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına ait Ti-
riyetimize müracaatları lazımdır. caret Odası vesikalarile gelmeleri. (1442) 

Mac Mahon - Şe:rif 
Hüseyin Mektupları 

(2 inci ıayfo.dan devam} 
yani Filistinin Arab hududlan i
çine alınıp alınmaclığı sarih ola
rak anlaşılmıyor. İngıliz gazete -
leri, halli eski İngiliz görüşünde 
ısrar etmekteduler. Arablar ise, 
şimal kısmının Arab olmaclığından 
hudutlar dışında kaldığını ve Bey
turun da Fransaya olan taahhüd 
dolayısile harb devam ettiği müd· 
detçe münakaşa edilmiyeceğini 

kabul etmekle beral><!r Filistinin 
hududlar içine alınmadığını iddia 
etmektedirler. 
Mektubların hulasası dikkatle 

okunduktan sonra Arab tefsiriniıı 

daha doğru olduğunu kabul et -
mek liızım geliyor. Çünkü Arab 
olmadığı için Halaydan vaz ge • 
çen Şerif, Beyrutun Arab hudut· 
lMı içine alınmama•ına itiraz e· 
derken daha cenubdaki mıntaka • 
ların hudutları dışında kalmasını 

kabul edemezdi 
Maamafih bütün hu münakaşa 

ancak o zaman çevrilen entri • 
kalan aydınlatması bakımından 

ehemmiyeti- haizdir. Bugünkü po
litika meselelerini halletmez. Ha
kikat şudur ki İngiltere hükumet~ 
bir taraftan Mısır Fevkalade ko
miseri vasıtasile Şerif Hüseyine 
karşı taahhüde girişirken, diğer 

taraftan da Hindistandaki memur· 
lan vasıtasile, İbnissuuda karşı 
buna tamamile 2.1d bir takım ta· 
ahhüdlere girişmekte idi. O za· 
man İngilterenin hedefi, Arablaı1 
Osmanlı İmparatorluğuna karşı S' 

yaklandırmaktan ibaretti. Ve bun· 
da muvaffak oldu. Büyük harb 
bittikten sonra, ayrı 11yrı iki Arab 
liderine yapılan bu mütenakıt 

vaidler yüzünden Hüseyin ile İb· 
nissuud arasında ihtilaf çıkınca 

İngiltere Şerifin İbnissuud tara· 
fından tepelenmesine razı olmak 
suretile bu davayı halletti. ve 
kendisi de zor vaziyetten kurtul· 
du. Fakat Arablarla Yahudilere 
yapılan taahhüdlerin doğUTduğU 
ihtilaf halledilemedi. İşte Londra· 
daki yuvarlak masa konferansla· 
rının meşgul olduğu mesele bu • 
dur. Konferans başladığı zamaJJ 
İngilterenin Yahudileri mi, yokS3 

Arabları mı feda edeceği sorulu • 
yordu. Anlaşılıyor ki İngiltere ".' 
rab tazyiki karşısında Yahudiletı 
feda etmeği düşünmektedir. Fa· 
kat İngiltere bu kararı, 1915 sene-. 
sinde Arablara karşı taahhüde gı 
rişmiş olduğu için vermiyor. Ma· 
nası sarih olduğu ha ide bunu iıı' 

kar bile etmektedir. İngiltere bU 
günkü politik realitelere uyma~ 
mecburiyetini hissettıği içindir ~ 
bu yolda hareket ediyor. 

İstanbul 5 inci icra memurlu ' 
ğundan: 

(D. No. 938/5707) 
Mukaddema Galata eski gün'l. 

rük caddesinde 38 No. da tüccat 
olan Hrisostomos: 

Ahmed Necdet emre muharrer 
senedle zimmetinizde olan (500) 
lira alacağının tahsili hakkınd8 

vaki takib talebi üzerine tanziJll 
edilip ikametgahınıza gönderilen 
çek ve poliçe emre muharrer se· 
netlere dair ödeme emri ikamet· 
gahınızın meçhult,>et.i hasebile 

ilan olunur. (938/1885) 

ZAYİ 

Tıb fakültesinden alclığım tram
vay pasosunu kaybettim. Yeni -
sini alacağımdan eskisinin hük -
mü yoktur. 1092 Zekeriya Özveren 

(105) tebliğ iade edilmesi üzerine icra 

İLAN 
İstanbul Nafıa Müdürlüğünden 

Kurtuluş Fıkaraperver 

--- hakimliğince işbu tebligatın bir al 
müddetle ilanen tebliğine k:ıı ar 
verilmiştir. Tarihi ilandan itiba • 
ren bir ay içinde işbu borç ve JJI,µ 
raflarını tediye etmeniz borcuJI 

Cem}. _ 22/3/939 Çarşamba günü saat 15 de İstanbulda Nafıa Müdürlüğün-

yeti, ana nizamnamesinin 26 ıncı de, eksiltme komisyonu odasında (3471.67) lira keşif bedelli Pendik 
maddesi mucibince, 12 mart 939 Bakteriyoloji enstitüsü tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Edremid hukuk hakimliğinden: 

Edremiciin Zeytinli köyünden 
Pelvan oğlu İbrahim Pulatın o 
köyden ölü Mehmed karısı Emine 
aleyhine açtığı Eıninenin oğlu 

Mehmed oğlu Basanın 1332 tari
hinde askere sevk edilerek halen 
hayat ve mematı belli olmadığın
dan gaipliğine karar verilmesi ta
lebile açtığı davanın icra kılın -
makta olan muhakemesinde ga • 
ipliği istenen Zeytinli köyünden 
Mehmed oğlu Hasanın medeni ka
nunun 32 inci maddesinin son bk
rasına tevfikan gaib hakkında ma-

lı'.imatı olanların iliının neşri ta -
rihinden itibaren bir sene içinde 
hayat ve mematından haberdar 
etmeleri ilAn olunur. (1574) 

pazar günü saat 11 de Kurtuluşta Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni fart> 
T. Y. Y. Kurtuluş spor kulübü bi- nameleri, proje, keşif hulasasile buna müteferri di~r evrak dairesinde 
nası dahilindeki merkezinde sene- görüLecektir. 
lik umumi içtimaını yapacağından Muvakkat teminat (261) liradır. 

kayıdlı azaların gelmeleri rica o- İsteklilerin en az <2000) liralık Jıu işe benzer i§ yaptığına dair 
lunur. idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vilayetinden 

Ruzname: eksiltme tarihinden •8• gün evvel alınmış, ehliyet ve 939 yılma ait 
1- 1938 senesi mali raporun o- Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. (1441) 

kurun ası. 
2 - 1938 senesi hesablannın tet İstanbul dördüncü icra memur-

kiki için hesab müfettişlerinin ta- luğımdan: 

yini. 
3 - Bütçenin tasdiki. 
4 - Aidatlarını vermiyen aza

lar hakkında nizamnamenin 10 cu 
maddesinin tatbiki. 

Alacaklı: Mehmed. 
Boçrlu: Vahan Koçiyan: Top -

hane Kemankeş mahallesi Çıracı 1 
sokak 26-30 No. da 

Bir borçtan dolayı mahçuz olup 
5 - Ana nizamnamesinin ve paraya çevrilmesine karar verilen 

teşekkülün 3512 No. lu kanuna uy- odun ve yazıhane eşyası açık art-
gun suretten tadili. tırma ile ve peşin para ile satıla-

6 - İdare heyeti ile hesab mü- caktır. Birinci açık arttırma 13/3/ 
fetti§lerının lntihabları. 839 T. pazartesi günü saat 9 dan 

itibaren yukarıda yazılı adreste 

yapılacaktır. Takdir edilen kıyme
tin yüzde yetmiş beşini bulma-

dığı takdirde ikinci arttırması o
lan 16/3/939 perşembe günü ay

ni saatte ve ayni mahalde yapıla
caktır. İhale peşin pa!a iledir. Ta

liplerin 939/838 numaralı dosya 
ile mahallinde hazır bulunacak 
memura müracaatları iliın olunur. 

(938 - 838) 

tamamına veya bir kıs •. 
mına bir itirazınız varsa f' 
ne bu müddet içinde tahrireJl 

veya şifahen bildirmeniz yine P11
, 

müddet içinde mal beyanında b11 

lunmanız, borcu ödemez ve ~8:1 
beyanında bulunmazsanız hapıS 
tazyik ol unacağınız gibi h il.Mı lı' 
kikat beyanda bulunursanzı ııa· 
pisle cezalandrnlacağınız husuS11 

ilanen tebliğ olunur. (158372,_.. 

AÇIK TEŞEKKÜR 
Yirmi gündenberl rahatsız pil' 

lunduğum ağır grip hastalığını 
itinalı teşhislerile tedavi eden 
c Vilayet seyyar tabiblerinden• 5

' 

yın doktor Bay Fethullah BaY ' 
kal'a sonsuz teşekkürlerimi suJJ8

' 

rım. 

Belediye matbaasında mürtıtl) 
"Hulusi Ak 
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VAHŞET, ZULÜM Beyhude lztırab Çekmeyiniz 
(5 inci sayfadan devam) 

FİL.. o 
·Kesen bir ahçı idi. Gürültüyü 

işitmiş, ne oluyor, diye merak et
miş, gelmişti. Eline geçirdiği bir 
kılıçla kumandanın boynunu vur
du. Fakat kılıç kesmedi. Bunu at
tı. Belintien., siyah kemik saplı 

bir bıçak çıkardı. Bununla, adeta 
tavuk keser gibi kestL• 

seyretmek için siyaset meyda • 
nında, panayır yerlerinde olduğu 
gibi sandalyalar, sıralar kiralanı
yordu. 

Seyircilerden birisi, iyice göre
mediğinden şikayet edince haklı 
görüldü. Mahkümların yavaş ya
vaş geçrilmesine karar verildi. 

Yazon : Rahmi YACIZ Bütün ağrıların 

Bir tek kaşe 

• 

panzehiridir 
Fransa tarihinde pek kanlı bir 

sahife işgal eden halk canilerin
den !;iri de (Eylülcular) dır. 

Bunlar, yarı çıplak idi. Herkes 
doya doya (!) seyrettikten sonra 
karınları deşiliyor, öldürülüyordu. 

Bu suretle 15 binden fazla (mil 
let haini!) öldürüldü. 

Pal mir Yakub Reis /cin • Hazırlanmıştı 
NEVROZ iN 
Bu muannit baş ve diş ağrıla

rını sür'atle izaleye kafidir. Roma

tizma evcaı, sinir, mafsal ve ada

le ıztırapları NEVROZİN'le teda
vi edilir. 

Bunlar 300. kişiden ibaretti. Ço
ğu dükkancı veya amele idL İlk 
önce bir mahkeme kurdular. Zen
ginlecden, r . - 'ardan, zabitler
den, Kralın adamlarından baş -
!adılar ./\stılar, kestiler ... 

Rusyada Minsk kumandanı Kur
lof, halkın içtima ettiği bir binayı 
askerle çevirtti. Dışarı çıkanlar

dan yüz kişiyi kurşuna dizdirdi. 
Bu hizmetine mükafatan Rusya 
hapishaneleri umum müdürü, az 
sonra da dahiliye müsteşarı ta -
yin edildi. 

Delikanlı yaradılışındaki sempa- - Bunu, Marmarada. Marmara 
t!yi harikulade zekiisile birleşti - adaları civarında gece size yeşil 
rerek birkaç ay içinde Osmanlı ışıkla işaret verecek gemideki ka
donanmasının bütün loaptanlarile piten Davuste vereceı<Siniz, o, si
büyük bir samimiyet tesis etmiş, ze lazım olan her türlü m~~e : 
Harbi umumi başlarken Osmanlı ı meyi ve benimle aran'.zdakı ırtı-

1 donanmasındaki Ami"al Lim~osun batı, m~~abereyl . temın ve tesıs 
.talim heyeti memleketine dön -1 edecektır. demışt~ . . 
düğü sıralarda bu samimiyet te •

1 

Kapiten Brodeyın E. 13 ışare~li 

sirile Mehmed Ali Beyın tavas • ,tahtelbahrinde ilıtzyat . İngıl:z 
sutu sayesinde dinini ve tabiiyetini bahriye yüzbaş'.sı ve İngılterenın 
değiştirmiş, Abdullah ismini al- ı harbden evvelkı Çan~kkale kon -
mış, müslürnan olmuş, 1stanbulda solosu Mister Paldmı de bulunu-
kalmıştı. yordu. 

Davustu manevt evlad edinen Palmi, türkçe bildiği, Marmara 
Çanakkaleli armatör Rasim Bey ve Boğaz havalisini tanıdığı için 
İttihad ve Terakki kodamanları- filotillaya iltihak edilıniş, böyle -
nın dalkavukluğunu ediyor, Da -
vuste kendi tefriş ettiği Ayaspa• 
Şadaki evi hediye vermiş bulunu
yordu. 
Dellkanlı harbin ilk senesinde 

girginliği ve samimiyet derece • 
sindeki muarefelerden istüadesl 
sayesinde İstanbulda İngiltere hü
kfuneti hesabına bir casus şebe -
kesi tesis etmiş, İmparatorluğun 
l:ötü idareslle menfi bir ruh taşı
yan yerli Rumlardan büyük isti
fadeler de bulunmuştu. 

İngillz ve itilaf devletleri do •
1 
ı 

nanmasının kumandRnı Amiral 
Dörobeck ile muhaberede bulu -
nan güzel İngiliz yavrusu bura
dan tedarik ettiği malzeme ve pa
ra ile casus teşkilatına Hızım olan 
her türlü tesis ve teşekkülleri kur
muş, bunları düşman lehine en ve
rimli şekillerde kullanmağa mu -
vaffak olmuştu. 

Para ile elde edilmiş telsiz mü
Jıendisleri teknisyenler, amele ve 
ınuhbirler kullanıyor, Büyükde
red~ kısa dalgalı bir telsiz istas -
Yonu kurarak donanmanın hare
::atını Karadenizdeki Rus deniz 
kuvvetleri kumandanlığına daki
kası dakikasına haber verıyor. Ça-; 
!' akkaleden geçmeğe muvaffak ı 

~lan düşman tahtelbahırlerile mü
nasebette bulunuyor, onlara Bo· 
(,azın hali mıntakalarında (Gala
ta) nahiyesi civarında bir gizli üs 
tesisi ile vazifelerini ve Marmara
da ikametlerini tahdid ve temin 
eyliyordu. 

Ayastafanos (1) da, kır ortasın
c'aki bir köşkle Sarıy.?rdeki bu 
1-:öşkünü adamlarının toplanma ve 
iş alma merkezi halinde bulun -
lluruyor, Ayaspaşad:/i evde ken
ılisi ikamet ediyor, armatör Ra -
sim Beyin cÇanakkale. ismindeki 
istimbot azmanı gemisi ile de 
M:armarada seferler yapıyor. ckap
tan. ünvanı ile hiç nazarı dikka
ti celbetmeden bu teşkilAtı mü • 
kemmel idare ediyordu. 

Delikanlının İstanbulda mevki 
ve itibar sahibi himllerinden ma
ada bir de Alibey deresi vadisin
de, KanarecL pınan denilen ma -
halde muazzam bir malzeme parkı 
Vardı. 

Burada muhtelif vasıtalar ve 
muhtelif ellerle gerek tahtelba -
hirlerin ihtiyaçlarını karşılıyacak 
gaz. gazolin, benzin, ve vakum o
Vil ve erzakı muhafaza ediyor, ge
rekse telsiz istasyonu için lüzum
lu al.it, edevat ve tamirhane kı· 
sımlarını çalııtırıyordu. 

Daha gençlik çağının ilk ba -
samaklarında emeklemesine rağ
tneıı güzel delikanlı maiyetinde 
her yaştan ve her sınıftan birçok 
insan çalıştmyor, bunları parmak 
ısırılacak bir sistemle mükemmel 
idare ediyordu. 

Kapiten Teodor Brodey kuman
dasında 17 parça tahtelbahirden 
nıürekkeb denizaltı filosu Marma
raya girerken daha Boğaz dışın
da Amiral Drubek Komodor Bro
deye bir mektub yazmış: 

(1) Şimdiki Yeşilköy R. Y. 

Jikle Brodeyln vazifesi kolaylaş
tırılmış, muvaffakiyet yolundaki 
hareketleri emniyet altına alın • 
mıştı. 

Çanakkale Boğazından geçiş sı
ralarında Brodey tahtelbahir fi
losunun 17 gemisinden üçü Fran
sız olan Saphlr, Turkuvaz ve Trl
ton'dan ilk ikisi, Safir topçular 
tarafından imha edilmiş, 1\ırku -
vaz da D. 8 Boğaz bataryası tara
fından esir düşürülmüş, ancak Tri
ton Marmaraya girebilmişti. (2) 
İngiliz tahtelbahirlerine gellnce 
bunlardan yalnız komodor Brode-

{z) Kapiten Teodor Brodey Mıır· 
mevcuddur. R. Y. 

Uzak Şark 
Meseleleri 

(4 üncü sayfadan devam) 

labilecektir. Yoksa japoııların a
sıl maksadı Çinde toprak almak 
değildir. Yalnız orayı nüfuz ve 
tesiri altına almak istiyor. Bunun 
gibi Mogolistanı ele alan bir dev
let şimali Çine hükmetmiş ola -
caktır. 

Çınin istiklaline nihayet vere : 
rek orada istedikleri gibi askerı 
bir imparatorluk kurmak eme -

!inde olan japonlar iktısadi siya
si her suretle nüfuzları altında 
bulunmak üzere Asyada bir züm
re teşkil etmek maksadını güdü

yorlar. 
Bununla beraber Bismark'ın 

meşhur bir sözü varmış: 3ün~ü 
ile çok şey yapılabilir. Fakat sun
günün üzerinde oturulamaz. ja· 
panlar arasında bunu düşünen • 
ler yok değildir. Onun için mak· 

sad Çini zaptetmek değil, onun 
dosUu&"unu elde etmek olduğunu 
söyliyen japonlar da vardır. 

İki taraf arasında bir sulha 
varmağı düşünenler de vardır. 

Bugünkü halde japonların sulh 
programı olarak şu dört noktayı 
düşündükleri söylenmektedir 

ı.- Çinde japonyanm kabul e
debileceği gibi bir hükfımet teş

kil edilmeli; 

2_ Çinde japon askeri kaim~; 
3- İçeri Moğolistan verilmeli; 

4_ Açık kapı politikası hıra • 

kılmalı. 

Açık kapı politikası şimdiye ka
dar Çinden istüade eden devlet
lerin istifadesine mani olarak ja
ponların büyük bir imtiyaz sa -
hibi olması ve üstün bir mevkide 
bulunması demek olan bu dör -
düncü nokta japonya ile diğer 

devletlerin arasını açıyor. 

Çin _ japon meselesi yalnız ~u 
ilci devletin arasında kalacak ış-
1,erden (değildir. Buna Avrupalı 
devletler de, Amerika da şiddetle 
al8kadardır. Uzak Şarkın vazi • 

yeti ne olacağı bir dünya mese -
lesi olmakta devam ediyor. 

1 

yin 1. 13 ü kapiten Nazmet'in B. 
12 si ile kapıten Helbruck'un B 7 
si yalnız 4 tahtelbahir Boğazı ge
çebilmişti. 

Davust, Amiral Drubekle daha 
geçidden evvel görüştüğü ve mu
habere neticesinde kararlaştırdığı 

şekilde talıtelbalıirlere lüzumlu 
teşekküllüleri kurmuş, Marmara 
adaları önünde geçid akşamı bir 
yelkenli hazır bulundurmağı, bu
nun kaptanı Sakızlı Yakub k•ı>: 

tana evrak hazırlama!P ve yelken
liye muktazi tayfaları da kendi a
damları arasından seçmeği kabul 
etmiş; lstanbuldan satın aldığı 
.sancaktar• isimli 180 tonluk çlft 
anmarlı ve 6 parça yelkenle mü
teharrik aşı boyalı bir gemiyi ka
rarlaştırılan şekilde geçid gecesi 
Marmara adaları civarında Bro -
deyle buluşarak eski konsolos mis
ter Palınire teslim etmişti. 

Palmir, Yakub reis namına ha
zırlanmış evrakı cebine yerleştir
dikten ve gemiyi tesellüm ettik -
ten sonra Sancaktarla hiç şüphe 
uyandrımadan İstanbul ve gizli 
üs arasında seferlere başlamış, tah
telbahirlerin mayi mahrukatını ta
şımağa, onlara bu Osmanlı iç de -
nlzinde ana gemi vazifesi görmeğe 
koyulmuştu. 

<Devamı yarl 

Londradaki 
ispanya Elçisi 

(4 üncü sayfadan devam) 

dan ayrılmış, bunu başkalarına 

bırakmıştı. Londra gazeteleri bu
nu anlatıyor: 

ispanya Cumhuriyet hüküme
tinın elçisi olan Don Balbo da Az
karate geçen gün bu muhteşem 

sefarethaneyi bırakmış, eline şem
siyesini alarak kapıda bekliyen 
otomobile !;inmiş, gitmiştir. Lond
ranın başka bir semtinde ufacık 
bir apartıman katına yerleşen Don 
Balbonun artık İngiliz paytahtın
da resmi bir varlığı kalmamış, ye
rini Franko hükümelinin elçi -
sine bırakmıştır. _ 

Bunlar birbirlerile karşılaşma
mışlardır. Çünkü ne Cumhuri -
yetçi elçi Frankonun hükfıme -

Nezle, Grip ve Bronşite karŞt 

en müessir ilaç NEVROZİN'dir. 

Yüzlerce masum öldürülürken 
halk şarkı söylüyor, gülüyor ve 
eğleniyordu. Kibarların katlin! 

SATıŞ iLANı 
İstanbul 4 Üncü İcra Memurluğundan : 

Cemile Melek, Kadriye, Şükriye, Kemalettin ve Bedrettinin 

NE VROZİN'i tercih ediniz Elpida, Yuvan Haci Dimitri veresesi ile Haci İlyadis veresesinden al
dıkları (15000) liraya mukal;ll 1 inci derecede ipotek gösterilmiş olup 
borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına 
yeminli 3 ehli vukuf tarafından 01625) lira kıymet takdır edilmı.ş olan 
Galatada Camii cedit mahallesinde Züllü Aruz sokağında eski 16/16 
mükerrer cedit 6/8 numaralı evvelce mağaza elyevm dükkanı müş
temil bir bab hanın 28 hisse itibarile, Kemalettin; Mehmet Bedrettin, 
Şükriye ve Kadriyenin 12 hisseleri satılacağından mezkıir gayri men
kulün evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır. 

İcal n ı.a günde 3 kaşe alınabilir. 
İsmine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve Nevrozin yerine 

bir marka verirler1e şiddetle reddediniz. 

başka 

' \. . .• , 
- 1 

A 

Aşıkın 
(5 inci sayfadan devam) ı 

Reis - Bu tasfiyenin son faslını, 
da burada yapıyorsunuz... \ 
Davacı - Evet, adli bir tasfiye. 

(Kahkahalar). 
Reis - (Maznuna) işittiniz a, 

dostunuz artıkı sizi sevmediğini, 

sizden bıktığını söylüyor. Artık 
bundan böyle aklınızı başınıza a
lır, işinizle ve gücünüzle meşgul 
olursunuz. Böyle delilikiere kal -
kışmazsınız ... 

Maznun - Müsterih olunuz re
is... Söz veriyorum size... Tev • 
kifhanede kaldığım müddetçe dü
şündüm. Ne büyük bir delilik yap
tığımı anladım. Evvelce gözlerim 
ondan başka bir şey gôrmüyordu. 
Artık nefret ediyorum ondan... ' 

HiKAYE: 

DEL • 
1 

(4 üncü sayfadan devam) ı 

Enver fakülteyi bitirmiş, doktor 
çıkmış, asistan olmuş, asabiye ih
tisası yapmış, tıb aleminin tanın
mış, çalışkan kıymetli bir siması 
haline gelmişti. 

Süheyla ile mes'ud bir yuva 1 

kurmuştu. Dört yaşında bir de ço
cukları vardı. Geceleri. salonun 
bir köşesinde, Cemil Enver kitab 
okur, tıbbi makaleler yazar, bir 
köşede de. Süheyla, sevimli ve 
küçük çocuğile meşgul olurdu .. 

İnfiali 
Reis - AlL. Fakat hançer? O

nu nereden aldınız? ... Zira, mem

nu sil.ilı taşımak cürmile de ta -
kib olunuyorsunuz. 

Maznun - Bu bıçak, umuınt 

barb yadigarıdır. Onun için üze
rimde taşıyordum. 

Reis - Demek bundan böyle 
rahat duracağınıza söz veriyor -
sun uz. 

Maznun - Yemin ederim. Ka
dından çok ne var. biri giderse 
biri gelir ... 

Reis - Ha şöyle ... Filozof olu. 

nuz biraz... Mahkeme sizi üç ay 

hapse mahküm ve cezanızı da te

cil ediyor. Bıçağa gelince: İhtiya
ten müsaderesine karar verildi. 

LER 

6 numaralı hanın medhali 8 numaralı dükkandır. Binanın beden 
duvarları kargir ve döşemeleri potdellidir. 

DÜKKAN: 
Önü camekan ve sitor kepenkli zemini kareslman döşeli ve arkada 

aydınlığa çıkan bir kapı vardır. 15 lira kira getirmektedir. 
Han: Zemın kat demir kepenkten girilince zemini mermer döşeli 

antre yanındaki dükkana geçilecek bir kapı ve zemini karesiman döşeli 
merdiven altında kahve ocağı vardır. 

BİRİNCİ iCAT: 
Bu kata merdivenle çıkılır. Zemini karesimen döşeli taşlık alatlll'

ka bir hala ve aydınlık ön ve arka cephelerde ikişerden dört oda var
dır. Kapıları ve pencereleri içeriden demir kepenklidir. Ön cephedekl 
odanın birisinde borçlu Kamil diğerinde müstecir oturmaktadır. Arka 
cephedekJ odanın biri mağaza ardiyesi diğeri boşdur. 

İKİNCİ KAT: 

Birinci katın aynidir. Odaludan biri boşdur. Diğerinde 3 oda be
şer buçuk lira kira getirmektedir. 

ÜÇÜNCÜ KAT: 
Birinci katın aynidir. Bu katta bir oda boş diJ;er 3 oda 14 lira kira 

getirmektedir. Bu kata kadar merdivenler mermerdir. Bu katl~n ah
Ş'-P mercLvenle ve üzeri demir camekan aydınlık olan merj verırien 
!:.:nanın çatısını teşkil eden etrafı duvar korkuluklu tarasa çıkılır. Bina 
tam kargir ve beş katlıdır. Ön cephe birinci kata kadar mermer kap
lamalı ve üst kısmı kabartma tezyinatlıdır. Elektrik ve terkos tesisatı 
vardır. 

Hududu: Tapu kaydı gibidir. 

Me>ahası: Umum sahası 78.50 metro murabbaı olup 1.50 metro mu
rabbaı aydınlık ve geri kalan saha üzerine bina mebnidir. 

TAKDİR OLUNAN KIYMET: 

. . tti". b" \ Gayri menkulün bulunduğu mevkiin şerefine binanın metanet ve da Cemıl Enverın neşre gı ır t' ·- 1 h ·1 ld ğ · · ' 
. . __ __ resane ıne ve mu e ammı o u u ıradına cıvar ve emsalınin alım ve 

~akale, tıb aledmınGde çok bu{~k a-, satım piyasasına göre tamamına ehli vukuf tarafından (11625) ira kıy
kısler yapıyor u. ene mu e as- met takdir edilmiştir. 

sıs orijinal bir travail vücude ge-1 1- İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 11/3/1939 tarihinden 
tirmişti. Cemiyetlerin son yıllarda itibaren 934/595 No. ile İstanbul üçüncü icra dairesinin muayyen nu
yetiştirdiği anormal ve dejenere j marasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan 
tiplerden bahsediyor, makalesini fazla malümat almak istiyenler, işbu §artnameye ve 934/595 dosya 
şöyle bitiriyordu: numarasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

.Kadınlara fazla inhimak ve 2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 
düşkünlük göstermek, aşık olmak, nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edile-

k cektir. <Madde 124) sevdalanmak, vurg.un olma yan . 
_, d --1 t ...: lıaller- 3 - İpotek sahıb! alacaklılarla diğer alakadarJann ve irtifak hakkı mara.c::" egı 1 am mara4'. . . . . ~ . . . 

. sahıplennın gayrunenkul üzerindeki haklarını hus118ile faız ve masrafa 

tini, ne de Frankonun elçisi Don Son hafta çıkan cAsabiye dok-
Balbonun hükfımetini tanıyor. torlan cemiyeti) nin mecmuasın-

dir. Aşıklara yan deli değıl, tam dair olan iddialarııu işbu il8n tarihinden itibaren yirmi gün içinde ev-

deli diyebiliriz.> rakı müsbitelerile birlikte memuryetimize bildirmeleri icab eder. Aksi 
REŞAD FEYZt halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma

sından hariç kalırlar. 
Don Balbo da Azkarate artık Lond 
rada her yabancı gibi kendisine 
yeni bir isim almış: Mister Brok 
diyorlar. 

Yeni komşularının gazetecilere 
anlattığına göre eski İspanya el
çisi talibin bir değişikliğini güler 
yüzle karşılamış, yen! hayata a
lıf mağa başl;tmıştır. D,l)lfina is
minde on dokuz yaşlarında bir 
kızı olduğu gibi Amelya isminde 
bir de altı yaşalrında kızı da var
dır. Don Balbo da Azl<arate'nln 
hayat arkadaşı ve yeni taşındıkları 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Mezat kaime numarııst 843 SF markalı 28/50 numaralı kanuni saf 

sıkleti 2296 kilo ağırlığında 1518 lira 20 kuruş değerinde sade adi cam 

bardak MKN 797 SF llOll/lı>-111 M ve N KS 465 K 322 L 38 KD sade 

adi cam bard:ık MKN 5147/5150 (RN) 1/5 M ve N KS 70 K 47ıJ LD 

hoparlör MKN 5523 MZ 1 M ve N 3 K 100 G 206 LD ipek örme boyun 

atkısı MKN 5507 KKC 1411 M ve N KS 54 K 500 G 11' LD muşamba 
kaplı ağaç kanepe MKN 5433 lrnB 1459 KS 23 K 46 LD muşamba kılıf 
MKN 5430 N Sadri KS 56 K 45 LD lastik levha MKN 5425 2 K 600 G 96 

üç odalı yeri tanzim etmekle meş- LD ipek yalak örtüsü MKN 5508 100 K 37 LD boş ağaç sandık MKN 

gul oluyormuş. 5410 MP 2134. KS 56 K 51 LD boş mukavva kutu MKN 5431 38 K 41 

Muhteşem sefarethanenin 250 L 52 KD boyalı ağaç konsol MKN 5315 3 K 160 G 33 LD yün elbise MKN 

kişilik saloolann<r ı yaşadıktan 5325 480 G ipek etek ve ceket MKN 5362 2 K 120 G 185 LD ipıJ< l?Y'..D.

sonra şimdi böyle üç odalı bir )'e- sucat MKN 5363 260 G 22 LD ipek mensucat MKN 5364 500 G 38 LD 
re girmek mecburiyeti karşısında 
talihe güler yüz göstermekten ipek elbise MKN 5333 770 G 51 LD ipek don çorap MKN 5273 430 G 37 

başka çare görünmüyor. LD ipek mensucat MKN 5282 560 G 48 LD ipek mensucat MKN 5406 

Diğer taraftan Franko hüktl - KS 382 K 75 G 914 L 68 KD sellüloitten cilalı. dolu sinema filim par

metinin Londra elçisi olan Dük çaları l\1KN 5494 17 K 500 G 19 LD sade ağaç konsol MKN 5509 500 

Dalba da İspanya sefarethanesi- G 37 LD ipek kadın elbi esi MKN 5502 ıı K 43 L 50 KD frenk halısı 
ne yerleşmiş ve süslü salonda ye- MKN 5515 KP 11 M ve N 6 K 48 L 20 LD deri sandık - bavul 13/3/9311 

meğlni yemeğe başlamıştır. 'pozartesi günii ••at 13 buçukta Sirkecide Reşadiye caddesindeki Gümr ,k 

Di" Tabibi satış salonunda 1549 sayılı kanun mucibince ve 2490 sayılı kanun hü-
~ kümleri dairesinde açık arttırma ile dahile ve harice satılacaktır. !s-

Ratip Türkoğlu teklilerde " Jedi buçuk pey akçesi makbuzile maliye unvan tezkeresı 
Adres: sırıreclde vı1ana oteli sırası J aranır pey akçeler.inin saat 12 ye kadar vezneye yatırılması mecbu-

blrlnct Irat No. H , . Cl570) 
Mua1ene sullı Ötleden sonra U-H. ndlr. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iftirak edenler arttırma şartna
mesini okumuş ve lüzumlu ınal<lınat almış ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5- Gayri menkul 13/4/1939 tarihinde Perşembe günü saat 14 den 
16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra Memurluğunda üç defa bağırıldık
tan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muham
men kıymetin yüzde 75 ini bulmaz veya sat~ istiyenin alacağına rüç
hanı olan diğer alacakhlar bulunup da bedel bunların bu gayri menkul 
ile temin edilnıi§ alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok 
arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit 
edilerek 2/5/939 tarihinde Salı günü saat 14 ten 6 ya kadar İstan
bul dördüncü icra memurluğu odasında arttırma bedeli satış istiyenin ala 
cağına rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayri menkul ile temin edil
miş alacaklan mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok arı tırana 
ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve salış talcbı 
düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya , L 

r'.!= mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendi
sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu be
delle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on 
beş gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttı:ana ihale ed lir. 
İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzC:e 5 den hesab olu
nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın menıuri
yetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

" - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferag har
cını yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermıye 
mecburdur. 

Müterakim vergiler tenvirat ve tanzifat ve tel!Aliye resının-
den mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya aid 
olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayri menkul tamamı 
yukarıda gösterilen tarihte İstanbul dördüncü icra memurluğu odasında 
işbu il!n ve gösterilen arttırma ~artnamesi dairesindoı <atılacağı uu 
olunur. !l:M/595 
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KUVVET ŞURUBU 
Terkibinde i Y OD 

TANEN 
LSERO 
OSFAS vardır. 

İyi bir mide, muntazam bir 
hazım sıhhat ve :neş'e 

demektir. 

Mazon Meyva Tuzu 
Mide ve barsaklan boşalbr. 

Hazımsızlık ve ekşiliği giderir. 

Vücude ferahlık verir. Aboması 
gayet litif, tesiri tabii, kolay, 

zararsız ve kat'idir. 

Hazımsızlık, §işkinlik, bulantı, 1 
gaz, sancı, mide bozukluğu, lii >ı - · ' ' · '. ' -~'t-.; 
barsak ataleti, inkıbaz, sanlık, ,f' MUNTAZAMA 
safra, karaciğer ve bütün mide " MAZDN 
ve banak rahatsızlıklarında 

yalnız ALiNiZ:·~~~ 

Mazon Meyva Tuzu alınız. 

A vrupada en çok 
kullanılan 

Herkes 

_, 
Bilmelil 

Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvaların güzelce yı
kanmamas111dan, içilen suların temiz ve saf olmamasından hasıl 
olan solucan dediğimiz barsak kurtları en muzır hayvanlardır. 

Bunlar ince barsağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve 
ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri, 
burun, makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akma
sı, sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, görmede, işitmede 
bozukluk hep bu kiırtların tesiridir. 

iSMET SOLUCAN BiSKÜViTi 
Bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet 

ve itimatla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çocuklarınıza senede 
birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışınız. 
DİKKAT: Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar düş

mezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimat ediniz. Sıhhat Ve
kaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların için
de yazılıdır. 

1 .~.-;ı:.if'. , . ..:. '.:,_ .. r,· "'" r,•• . . ~ .... • ....... 

1 Fiatı her eczanede 20 kuruştur. (İSMnT) ismine dikkat . 

. ~:-ı ....... ,,,....,...,:~-·,__ .;ıı: 

p Q K ER j İnhisarlar U. Müdürlüğünden: ı' 
fuaş bıçakları memleketimizde ·--------

dahi en çok sevilen Ctnsi Mikdarı Muhammen H. 7,5 Muv. T. Eksiltme 
Lı ra Kr. Lı ra Kr. Şekli Saatı 

Bıçağıdır. Poker · 'Fraş Prinç etiket 31700 adet 400 - 30 - Açık eksiltme 14 
İçki satış 2900 • 8700 - 435 - Kapalı zarf 14,30 
kasası 

Filit 4000 Kg. 2800 - 210- Açık Eksiltme 15 
Sinek kiiğıdı 150000 adet 1500 - 112 50 • • 15,30 1 Okadar Kolay 
ıyi cins 

Filit tulumbası 146 • 146 - 10 95 • • 16 

Vücudun kısımlarına, kansızlığa 

istidadı olanlara, sinir zayıflığına, genç 
zayıf 

sıraca, kemik hastalıklarına, müptela, 

hastalıkların 

vereme 
Kızlara 

tever

neka-çocuklara, 
ve şifa 

rüme müstaid 
hatlerinde yarar 

iştiha 

kani athrır, • 
verır, 

• 
verır. 

ıl rs 
fmlik Ve Eytam Ba"lkasından: 

.Esaı No. Yeri Kıymeti N~v'i Mesaha11 Depozito 

1406.25 678 

679 

Beyoğlu, Emekyemez mah. 
Şişhane sokağı No. eski 27, 

yeni 31 taj 31 

İstanbul Eminönü Zindan -
kapı, Kantarocağı No. 9 

820 Sarıyer, Büyükd.ere Se 
vimli sokak No. eski 22, 
yeni 22 

496 

431 

i3o 

Beylerbeyi, Bostancı başı 

Abdullah ağa mah. eski A
ziziye yeni Arabacılar so
kağı No. eski 7 yeni 17, 19 

Büyükada Karanfil mah. 
eski Paskal sokağı No. 42 
Fatih Sofular mah. Sofu-
lar caddesi eski 50, 52 ye
ni 66-68 

726 Kadıköy Caferağa malı. 

Murııdiye sokağı No. eski 
34, yeni 42, 44, 46 

797 Galata Emekyemez malı. 

Şişhane sokak No. csk; 33, 
yeni 41 

7031.25 Apartıman 15/ 16 hıs.se 

1200.- Ahşap dükkiiıı 

1000.- Bir ev yarı h!sse 

1430.60 Tarla 

100.- Bahçeli ahş~p hane 
3/4 hisse 

482.- Hamamınm 3/28 hisse 

1537.50 İki ev VP bir dükk8» 
90/120 h;S~l! 

2000.- Bahçelı bu- ev. 

W.50 M2 240.-

200.-

1 hektar 4306 M2 286.12 

ıu.-

96.40 

307.50 

400.-

Yukarıda adres ve tafsilatı yazılı gayrimenkuller peşin para ıle ve açık arttırma usulile satılacaktı •. 
İhale 20/3/939 Pazartesi günü saat ondadır. İsteklilerin bildirilen gün ve saatte depozit\> akçesi, nü!US 
tezkeresi ve üç adet vesil<alık fotoğrafla Bankamız Emlak Servisine gelmeleri. •763• "14~ 

Dolmabahçe 
HAVAGAZI 11 Devlet Demiryolları ve Limanları ı 

işletme u. idaresi ilanları 
ı~~~~....:.~~~~~~~~~~~~~~~~~----

İsim, miktar ve muahemmen bedellerile muvakkat teminatları Her akşam bu şekil
de bir kaç dakika 
içinde yapacağınız u
f ak bir masaj size 
gençliğinizi kazan-

o 
Tercih .t:dini.z 

O aşağıda yazılı olan 2 liste miıhteviyatı miıhtelif malzeme 21/3/939 salı 
günü saat 15,30 dan itibaren sırasile kapalı zarf usulile An.karada idare 

binasında satın alınacaktır. 

Yapışkan macunu 175 Kg. 245 - 18 37 • • 16,15 1 
1- Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı 6 ka-

lem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. ı ••••••••••••I Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda hizalarında yazılı muvakkat te

minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerıni ayni gün saat 

14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lftzımdır. dıracaktır. 
II- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös- Beyoğlu askerlik şubesinden: 

terilmiştir. 

f 

Yarım asırlık şöhreti beyhude 
değildir. 

Bilumum İthalat Tacirlerinin Nazarı 
Dikkatine 

İstanbul Limanında mevcut antrepolardan yalnız Halı Antre
posu ile Eminönü Antreposu, Antrepo namı altında muhafaza ve 
ipka olunarak bu iki mahalden gayri Antrepoların kaffesi kısa 

bir zaman için 1/4/939 tarihinden itibaren AMBAR'a kalb ve tah
vil edilmiştir. Bu itibarla: 

1- Şimdiye kadar Antrepo namile yadedilen mahallere 31/3/ 

l 939 sonuna kadar ithal edilmiş olan eşya, dört senelik antrepo 
müddetinden istifade edecek ise de, 1/4/939 tarihinden itibaren 

] bu mahallere dahil olan eşya, ancak iki sene müddetle buralarda 

1 
sahibi emrine mahfuz tutulacak ve badehu satılacaktır. 

2- Eminönü Antreposu ile Halı Antreposuna girecek elJa 
' eskisi gibi Antrepo müddetine (yaİıi dört senelik müddete) tabi 

tutulacaktır. 

III- Eksıltme 15/3/939 tarihine raslıyan Çarşamba günü hizaların
da yazılı saatlerde Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. Sinek kağıdı için bir hafta evvel nümune 
verilmek lazımdır. 

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

V- Açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin % 7,5 güvenme pa
ralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte komisyona ge
meleri ve kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin de mü
hürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme parası mak
buz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları 
eksiltme günü en geç aat 13,30 a kadar mezkür koıniyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri ilfın olunur. cll02. 

Meter Cinli * * Muhammen 
Fiatı bedeli 
Kr. Lira 

Temınat 
Lira 

67 Gürgen 36 2412 180,90) 
3 Ihlamur 55 165 12,38) 
6 • k:ı.:tuluk 80 480 36 ) 
4 Karaağaç (Dağ) 65 260 195 ) 

saati 

14,30 
15 

1- Şartname ve eb'at listeleri mucibhıce yukarıda yazılı kereste. 
!erden gürgenler açık eksiltme ve diğerlel'i pazarlıkla 27/TJIN:>.9 tarı
hinde alınacaktır. 

II- Eksiltme ve Pazarlık Kaba taşda Levazım Müdiriyeti binasın
da alım komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedelleri, teminat ak
çeleri, ihale saatleri hizalarında yazılıdır. Şartname ve listeler her gün 
levazım şubesinden alınabilir. 

III- İsteklilerin pey akçelerile belli gün ve saatlerde komisyona 
müracaat etmeleri. (1583) 

D EVREN SAT 1L1 K LOK AN TA
l Jandarma Gene~a~~~ı~:n~!~~;::::dan 

1- Vasıflarına uygun ve tamamına sekiz bin dokuz yüz doksan 

Ankara Bankalar 
caddesindeki 

altı lira yirmi altı kuruş kıymet takdir edilen üç milimetre kalınlı~ında . . " 
Ç I F T L I K 10k8nt3s1 altı yüz kilometre galvanizli telefon ve on dört kilometre galvanizli 

Demirbaşile beraber talibine devredilecektir. 

Alakadarların 20 Mart 1939 tarihine kadar şartnameyi görmek 
ve fazla izahat almak üzere aşağıdaki adreslere müracaatları rıca 
olunur. 

Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu Umum Müdürlüğü Yenişe
hir - Bakanlıklar karşısı - Ankara. 

Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu Orman Çiftliği - Ankara. 

Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu İstanbul bürosu. l 
......... 
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bağ teli vasıfları dairesinde yekdiğerine bağlatınll§ deve boyunlu üç 

numara porslen fincan kapalı zarf usulile 27/3/939 pazartesi günü saat 
onda satın alınacaktır. 

2- Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu eksilt

meye girmek istiyenlerin 675 liralık ilk teminat banka mektup veya 

vezne makbuzunu miıhtevi teklif mektuplarını belli giin ve saat do· 
kuza kadar komisyona vermiş olmaları. (802) (1540) 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmiıharrlri 

ETEM İZZET BENİCE 
Ba.,Mıiı yer: SON TELGRAF Matbaası 

1- Şubemizde kayıtlı yedek su
bay )ardan muhabere sınıfına men
sub '(e asteğmen (yarsubay) rüt-

besinde olanların 10 Mart 939 sa-
baht ve topçu sınıfına mensub a&
teğmen (yarsubay) !arın da 15 
Mart 939 sabahı (45) günlük staja 
sevkedilmek üzere derhal şu!:ıe

ıniie müracaatları. 

2- İhtiyat erattan yoklamasını 
henüz yaptırmı,yanların 15 111.rt 
939 akşamına kadar şubeye gel
meleri. 

3- Şubemizde kayıtlı maliil su
bay ve erat ıle şehit yetimle•·m -
den senelik yoklamasını yaptır -
mamı.ş olanların da 20 Ma •t 9;;0 
akşamına kadar şubey > müracJ -
atları. 

4- Beyoğlunda, yerli h~lkın 
askerlik işlıerine baka r. (Beyoğ

lu Askerlik Şubesi) indt:ı ba~ka, 
yabancı halkın askerlik işlerme 

bakan (Beyoğlu yabancı askerlik 
şubesi) de vardır. Mür~:aat ve 
muhabere işlerinin buna göre ya
pılması ilan olunur. 

Şartnameler (141) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (1427) 
No. ismi 

, 
Miktarı 

Kg. 

1 Bezirler (3 kalem) 115000 

2 Üstübeçler, minyon dö plomb ve oksit 

dö fer ( 4 kalem) 100000 

Mu ham- Muvakkal 
men B. Temi ıat 

Lira 'f. L. 

62050 4352,50 

28250 2118,75 

Sultanahıned 3 üncü sulh hu- l!!l••Kll••••• ••••I!! 

m;a:::~ğ~::e:afından Rıza 1 G Ü ı ( l l j 6 j H İ 1 İ ~ İ N 
aleyhine açılan 63 lira alacak da

vasının ilfilıen yapılan duruşma

sında: Müddeinin dinletmiş oldu

ğu şahi1lerin şehadetleri subutu 

iddiayı müeyyid görülemediğin • 

den M. aleyhe bir yemin hakkı bu

lunduğuna karar verilmiş ve müd

dei talibi temin olduğundan müd· 

deaaleyhin yemin etmek üzere 

mahkemeye gelmesine dair lı!Anen 

tebligat icrasına karar verilerek 

muhakeme 15/3/939 saat 14 de bı

-------------·ı rakılmış olduğundan mezkür gün 
Terzi,_, _ _ 

İhsan Oskay 
Paris Biçki Akademisinden me
zun İst. Bahçekapı Sadikiye han 

2 ci katta 13 No. taşındı. 

Bakırköy sulh hukuk hAkim -
liğinden: 

Y eşilköyünde İınraniye mahal
lesinin Halkalı caddesinde 58 nu
marada mukim iken vefat eden 

Foslokosun terekesine mahkeme
mizce vaz'ıyed edilmiş ve ölünün 
menkul eşyası bulunan yatak ve 
yorgan karyola konsol ayna ve 

sandalya ve bakır takımı ve sair 
eşyasının 16/3/939 perşembe saat 
14 de mezkilı evde ııatılacajı :ilin 
olunur. (29), 

ve saatte yemin etmek üzere }:ılz

zat gelmesi aksi takdirde yemln

den kaçınını§ addedileceği tebliğ 

makamına kaim olmak üzere ilAn' 

olunur. 939/103 1 i----- , 
İstanbul ikinci icra meınurlu • 

ğundan: 

Dairenin 37 /3686 numaralı doa
yasile mahcuz olup bu kere paraya

1 

çevrilmesine karar verilen Beşik
taşta Cehennem ağa majıallesl 

KREM BALSAN İff 
K.ANZUK 

Bütün dünyaca tak<ltr eıJil -
miş sıhhl güzellik kremleridır. 
Gece için yağlı, gündüz içi" 
yağsız halis acıbadem çeşitleri 
hususi vazo ve tüplerde satı -
lır. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

İSTANBUL - BEYOÔLU 

Bostancıbaşı IOkak 20-22 numa- ı----·---------
ralı evde muhtelifülcins eşyanın 

birinci açık arttınn11111 14/3/939 ta
rlhlne müsadlf sah günü saat 15 

den 17 ye ve bu arttırmada mah
cuz etya muhammen değerinin 

ı\l.zde yetmiıı befiW bul:madljı tak-

dirde 2 inci açık arttırması 21/3/ 

939 da ayni gün ve saatte ifa edile

cektir. Alıcı olanlar gösterilen güıı 
ve saatte mahallinde bulunacak 

menıaırıma müracaat eylemeleri 

!lln olunur. 937/3686 


