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Belediye'de Veni Meseleler Ortaya Çıkıyor 
Müfettişler, Üstündağ Zamanına Aid Bir işi Tetkik Ederken Bir 
Diğerine Rastlıyor Veya Yeni İhbarlar Karşısında Kalıyor 

40 Bin Lira Harcirah Alan Bir Müdür· Belediye Vesaitile Yapılan Bir 
Rıhtım • Muhtelif Belediye Şubelerinin Tetkike Muhtac Diğer işleri 

Kurduoumuz Sular ldaresineNafia'nınAlmanya Şarka Doğru 
.~~.miy~tleri El Koyması Mu h teme Y ayılmıya nıı Başlıyor ? 

Yurutemıyoruz 
İdealist adama ihtiyacımız 

olduğu gibi cemiyet haya
tına da muhtaç bulunduğu• 
muzu gözden uzak tutma· 
malıyız. 

B ugünkü medeni dünya ha
)'atında cemiyetin ehemmi· 
yetini takdir etmemenin 

imkanı yoktur. Yardım bakımın· 
dan, mesleki cihetten, kültür nok· 
tasından, insan hemcinslerilc, ay
ni fikir ve kanaati besliyenlerle 
birleşmesi, anlaşması çok lüzum· 
ludur. Hangi gaye uğrunda ku • 
rulmuı olursa .. lsun birliklerin, 
ona mensub olanları daha yakın· 
dan, daha iyi tanımalanna, soa • 

yal ve kültürel balwndan :rekdi· 
ferini tamam.lamap •• iw··•·
rın birblriai daha fazla ..,,_. .. 
rine elbet te tesiri vardır. Ayni 
meslek mensublannın, ayni fikir 
ve ideali taşıyanların tek başına 
yapamadıkları birçok mühim it
leri, bir araya gelmek suretile 
meydana getirmeleri daha ko • 
!aydır. 

İçtimai bir mahl(lk olan insan 
için beşeri cemiyet hayatı içinde, 
tekni&'in ve medeniyetin ilerle • 
mesi nisbetinde ilim, fikir, san'at 
cemiyetleri, daha umumi !"ana • 
sında kültürel ve sosyal cemiyet 
ve birlikler vücude getirmesi biır 
zaruret halini almıştır. Kanunla
rın çerçevelediti ve muzır gör • 
düğü mevzular haricinde kuru • 
lacak cemiyetleri iyi karşılama

lıdır. Ancak cemiyetlerin haya • 
tiyet kazanabilmeleri nizamna -
mesinin pratik olması kadar men
sublarının iş yapmak için lazım 
gelen faaliyeti göstermelcrile 
mümkündür. Bizde henüz cemi
yet hayatının medeni manasında 
anlaşılamadığını söylemek pek de 
hakikate aykırı değildir. Maale-

(Devamı 2 inci sahifede) 

• 
lnönü'nün 

Fahri 
Yaverliği 

Ürdün Veliahtı 
Ankaraya Geliyor 
Maverayiürdün hükümdarı E

mir Abdullahın büyük oğlu ve 
Velıahdı yakında staj görmek ü
zere Ankaraya gelecektri. Veli • 
ahd binbaşı rütbesindedir. Anka
rada süvari binicilik bölüklerin· 
den birinde staj görecektir . 

Milli Şefimiz İsmet İnönü ile 
Emir Abdullah arasında cari olan 
samimi 'münasebetler dolayısile, 

memleketimizde bulunduğu müd· 
detce Veliahdın, Reisicumhuru · 

~ ' 
muzun fahri yaverliğini ifa et-
mesi de ayrıca kararlaştırılmış -
tır. Emir Abdullah Milli Şefimi
zin bu alakasından büyük mem
nuniyet duymuştur 

Belediyede Mülkiye Müfet
tişlerinden dört kişilik bir 
gup tarafından yapılan 

teftişlere devam etmekte ve de
ııinleştirilmektedir. Mevcud mü
fettiş sayısının dalbudak salan 
ve gittikçe sahasını genişleten 

teftişlere kifayet etmiyeceki an
laşıldığından Vekaletı.,n yeniden 
müfettişler isteruıtlştir. Yaıo,ıda 

di.iier müfettişler de şehrimize ge· 
!erek Belediye işlerini incelemeğe 

Çeko - Slovakya 
. Parcalanmak 

Bir Kerre Daha 
• 

mı isteniyor? 
' 

Alman Askerleri Hududlarda Bekliyor, Slovakya'nın Mutlaka 
Çeklerden Ayrılması ve Buhrandan İstifade Edilmesi İçin Çalışılıyor 

başlıyacaklardır. 

Belediye müfettişleri de kendi· 
!erine bu 1§1erde yardınl!ar' 
bulunmaktadırlar. 

Şehrimizde bulunan Mülkiye 
müfettlflerile yeniden gelecek 
Mülklye müfettl§lerl fU lfleri in· 
celiyeceklerdlr. 

L 
ondra, 12 (Hususi) - Çe
ko - Slovakya meselesi ye
niden günün en nazik bir 

Belediyenin pflrlblU qlerini tetkik eden millldye müfettişleri 

meselesi haline gelmektedir. Slo
vaklar Prağdan kat'! surette ay
rılmak kararındadırlar. Al:rı111y:ı· 

nın el altından bu karan iltızım 
eylediği anlaşılmaktadır. Çiınkü 

Almanya bu buhrandan istifade 
ederek şarka doğru yayılmak si· 
yasetini tatbik mevkiine koymıya 
karar vermiş bulunmaktadır. 

u. Mülkiye müfettlşlerl teftişlere 
başladıktan sonra ikinci bir ihbar 
daha yapılmJ§ ve evvelce Beledi
ye müfetti§leri tarafından yapı • 

lan teftişlerde vücude getirilen 
raporlar Mülkiye müfettişleri ta
rafından istenmiştir. Düşkünler 
evini bir kere de Mülkiye müfet
tı,leri ~ edecektir. 

:.ı - Belediye garajındaki yol
ııuzluğu tahkik eden Belediye mil· 
fettişleri yakında mesailerini bi
tireceklerdir. Mülkive müfettiş

leri bilfunum beleidye işlerini tef· 
tiş ederken garaj işi ile de yakın· 
dan meşgul olacaklardır. 
• 3 - Fen heyeti İmar şubesi e

Almanyanın Romanya, Ukran
ya davasından iktisadi menafi te
min etmek hususundaki dinamiz
minden hiç bir şey kaybetmediği 
görülmektedir. Alman kuvvetleri 
Çeko - Slovakya hudutlarına ye
niden tahşid edilmeğe başlanmış.-

saslı surette incelenecektir. Bu 
hususta da Belediye riyasetine ba· tır. 

Slovakyada Prağ tarafından az· 
zı ihbarlar yapılmış, tetkikata !edilen hükumet tekrar iktidar 
Belediye fen heyeti müdürlerin· 

mevkiine getirilmediği takdirde den biri memur edilmişti. Henüz 
Almanyanın harekete geçeceği 

tahkikatın netice verdiği bilinme-
muhakkak görülmektedir. mekle beraber Mülkiye müfettiş.-

ıdeledlyeııııi pl1rilzlll lflerlnl tet kilı: eden mülkiye müfettifleri (Devamı 6 mcı ıahifede) Almanyanın parm~ğı olduğu 
zannedilen bu hareketlerde Ber· 

1- Düıkünlr evinde tahkikat • • • • • linin Çeko • Slovakyayı parçala-
Bundan bir müddet evvel Düş • A t • yıp tamamile birer Alman Dömi-

künler evinde yolsuzluk iddia - Nafı·a Vekale ın·ın niyonu haline ~oyacağından en-
amda bulunularak Valiye ve Be- dişe edilmektedir. 

Jlediye ReKisinıesbirAihbcarAyapılmış-1 Ye rı· nde eı· r Kararı Vaziyet Paris ve Londrada ol-. duğu kadar V arşova v"' J;lükreşte 

Zavallı Haydar! 
Haydar, lugat mana,ında: 
- Arslan .. 
Demektir. İstanbulda da bir va· 

li ve belediye reisi Haydar vardL 
İtfaiyeyi yaptı, mezbahayı ynııtı. 

şunu ve bunu yaptı ve en sonun· 
da da ne apartımanı, ne otonıo • 
bili, ne otobüsü, ne de geride: 

- Arslan .. 
Şöhretinden Uaşka bıraktığı 

hiçbir şöhreti olmadığı için ihti

yaç içinde öldii. 
Şinıdi bir gazetelere, bir bele

diyedeki miifcttişlerin meşgul ol
dukları ihbarlara, bir de Hayı!ara 
ve bıraktığı eserlere bakınca onu 
hatırlan1an1ak: 

- Allah rahmet etsin, mekanı• 
nı cennet e)·lesin! 
Demcınek elden ge!miyor. 
llteğer, o dağların üstünde ne 

üotiin, ne arslan dağmış da biz 
farkındn değilmişiz. Fakat, tıpkı 

dişleri sökülen ve miiT<fbbisinin 
eltnde inim inim inletilen bir ars· 
lan gibi ya belediye istimlak ko
misyonuna lutfen kayrılan bir a
za iken ,yabud da Ankara cad· 
desine katran döken düşkün bir 

Su Hem Çoğaltılacak, 
Hem Ucuzlatılacak 

BunaAid Proje Hazırlanıyor 

Nahaya geçmesi düştinillen İstanbul su bendleri 

için belediye ile sık sık temas
lar yaparken diğer taraftan Na
fıa Vekaleti de şehir suyunu hal
ka daha ucuza verilmesi imkiln-

de ehemmiyetle takip olunmakta
dır. 

!iSPANYA iŞLERi -
Londra, 12 (Hususi) - Fran

kistler, Madrid ve havalisindeki 
isyanların büyümesi üzerıne sulh 
yolile İspanya işinin halledilmesi 
imkanı kalmadığını düşünerek 

meseleyi harben halletmeğe ka· 
rar vermişler ve Madride karşı 

beklenen taarruza başlamışlar • • 
dır. 

Bu taarruz Hüklınıetcilerin bi
lakaydü şart teslimlerine kadar 
sürecektir. 

Davalar 
Bir Celsede 
Bitirilecek 

Bütün Deliller, Şahidler 
Evvelden İhzar Edilecek 

Yeni buhrandan istifadeyi dil§Unen Bitlerle llf.usolini 

iskenderpaşa Türbesi 
ve Darüssubyan 

Çöküyor! 
Sinan'ın Birer San' at Eseri Olan 
Bu Tarihi Yerler Hafriyat 
Yüzünden Bir Tehlike İcin Jedir 

, 

• 

ingiliz Arkeo
loji mütehas
sıs la rın d an 

Bakısterin Sul -
tanahmedde Arns 
ta sokağında Bir 
zans eserleri ~ 
rinde tetlcikat yap. 
mak üzere tekrar 
şehrimize gelece
ği haber verilme• 
tedir. 
Mütehassıs haf. 

rlyat esııasında ka
O, v m• 6 ncıda 

Tayyare Piyangosu 

Bugünün _Talihlileri 

6 ıncı Sahifemizdedir 
nıüteahlıid iken öldii. 
Zavallı Haydar! •• 

N afıa Vekaleti İstanbul su 
işlerile de yakından meş • 
gul olmaktadır. Bir taraf· 

tan Sıhhiye Vekaleti şehir sula-
rını ntemiz bir hale konulması (Devanıı 1 ıncı sahifede) 

Ankara, 12 (Hususi muhabiri -
mizden) - Vatandaşlımn uzwı 1 
vadelerle talika uğrıyan duruş -

(Devıunı 1 IDCI aaJıifed•) .,. ________________________ _ 
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DAYAK ATMAK 

BİR HAK DECİL Mİ? 

D 
ün bir gazete Darü!Acezede 
dayak atıldığını bir okuyu
cu mektubuna atfen yazı

yor, dayak atılmasını hayretle 

karşılıyor. Biz, bu işte hayret 
edilecek taraf göremedik. Uslu 
durmıyanın hakkı kötek değil mi· 
dir? .. Sonra, Darülfıceze, kimsesi 
olmıyanlann ev~ aile yuvası de
mektir. Ailenin reisi, başı, mes
ulü, aile efradını sever de, dö -
ver de.. Eskiden, biz babaları -

ınızdan az mı dayak yerdik?. Kim 
ıeye şikayet eder mi idik?. Ka
bahati dayak atan da değil, da
yak yiyende aramalı.. Kirnbilir 
ne haltlar etmşilerdir de, insa -
nın sabnru tüketmişlerdir. 

ŞAİR NEDİM BİR 

AMA MIYDI? 

1 
Şimdi, bt:lediye, bu eski konak

ların oda oda kiraya verilmesi
ni menedecekmiş?. Plki bu fakir 
fıkara ne yapacak?. Bu eski ko
naklar ne olacak!. Bari, hiç ol
mazsa, bu eski konakları parça
layıp her odasile birer apartıman 
yapmalı.. Ş'Jndiki apartımanla

rın çoğu. eski konakl:ırın bir so
fasının işgal ettiği arsa kadar yer 
üzerinde kurulmuyor mu?. 

AŞIKLAR MEZARLI(H 

VE ÇOCUK BAHÇESİ 

Tepebaşında, eski aşıklar me
zarlığının bulunduğu yerde bir 
çocuk bahçesi kurulmağa başlan
mış.. Çocukları aşktan kurtara -
mıyoruz, vesseHim.. Sinemalara 
gitmesinler aşk sahnelerini görme

sinler, diyoruz, onlar için çocuk 
bahçeleri yapıyoruz. Tesatl(ıfe 

bakın ki, bahçe, aksi gib~ aşıklar 
mezarlığının bulunduğu yere te-

Şair Nedimin gözlerİ.l!in kör o- sadüf ediyor. Şu yaramazları aşk
lup olmadığı, bir mesele halınde, tan kurtaramıyacağız vesselam .. 
bir muharrir arkadaşın yazısın- Ne talihli nesil imiş .. Biz, vakti
da mevzuu bahsediliyor. Nihayet, le, aşk kelimesini, sahnesini rü
Divan edebiyatımızın bu en rind- yalarımızda görür işidirdik.. 

ıneşreb üstadının kör olmadığı 1 İHRACAT iŞLERİ 
neticesine varılıyor. Ne yalan - -
Söyliyeyim. Şair Nedimin kör ol- VE TAVUK ŞİKAYETt 
duğunu ilk defa duyuyorum .. Bi
zim bildiğimiz, halkın, herkesin 
bildiği şudur ki, Nedim, zamanı

nın en açıkgöz insaıu idi. Nedimin 
eserlerin! okuyanlar hayatını 

tetkik edenler, kendisinin asla 
kör olmadığını anlamakta tered· 
clüde düşmezler .. 

ESKİ AHŞAB 

KONAKLARA DAİR 

1stanbulda. bir çok eski ahşap 1 

konaklar vardır. Bunlar, oda oda 
kiraya verilir .. Fakir fıkara da bu
ralarda oturur· Şimdi, eskiden ol
duğu gibi, bütün bir konağ~ kira· 
layacak, at, araba, uşak, hızmet
cl halayık sahibi insanlar nere
d~?. Böyle zenginler olsa bile, on
lar, modern apartıman!arda otu-

ruyorlar. 

1 
KOÇUK 

__!.H..!!A::;,:::B:.=E;.;...R...;;L=E;;...R_ 
* Belediye muhasebe teşkila

tı memurları bundan sonra nor -
mal mesai saati haricinde çalıştı
rılmıyacıalııtır. 

* Belediye Teavün sandığı kon
gresl dün yapılmıştır. 

* Az resim veren nakil vasıta· 
ları hakkında kanuni t3kibat ya

pılacaktır. 

* Cümhuriyet vapuru bütün 
noksanlarını ikmal ederek tamir
den çıkarılmıştır. 

*On altı marta ait ihtifal prog
ramı kazırlanmıştır. 

* Valinin rahatsızlığı devam 
etmektedir. 

* Fatihteki Kumrulu mescid 
Evkaf tarafından tamir edilecek
tir • 

* J aponyada, takib edilen si
yaset etrafında Hariciye nazın 

beyanatta bulnmuştuı. 

Ti.caret işlerine benim aklım 

ermez.. Hele ihracat, ithalat iş

lerine hiç .. Takas, klerıng, döviz .. 
Bunlar benim için birer Japon es
rarıdır. Bizim ticaret işlerimiz 

nasıldır, onu da bilmem ... Bildi
ğim bir şey vardır: çok ihracat 
yapmak iyidir. Fakat, baksanıza. 
tavukcular, şikayet edıp duru -
yorlar .. Tavuk ihracatı son zaman
larda fazlalaşmış.. İhracatı men
edelim, diyorlar.. Bu nasıl şika

yet. anlamadım.. Alakadarlar, 
mütehassıslar bu hususta ne bu
yuruyorlar, acaba?. Mademki el
oğlu tavuklarımızı, para verip a
lıyor, pekala satalım .. Daha ne is
tiyoruz, yahu?. Almasalar, bu 
sefer de ihracat yapamıyoruz, di-

AHMED RAUF 

Seçim 
Faaliyeti 
İst • buldaki müntehibi sani in

tihabatına Çarşamba günü başla
nacaktır. Tesbit edilen namzed -
!er arasında maruf şahsıyetler de 
bulunmaktadır. Meb'us intihabına 
ayın yirmi altıncı günü başlana
cağından iki gün evvel meb'us 
naınzedleri ilan olunacaktır. Bu 
sefer de Cümhuriyet Halk Parti 
müstakil saylavlıklara müzaheret 
edecektir. 

Dün şehrin üç yerinde hatiblcr 
tarafından meb'us seçimının e
hemmiyetinden bahsedl'n nutuk
lar söylemiştir. Bugün Taksim ve 
Fatihte tekrar konferanslar veri
lecek, Eminönü Halkevinde bir 
toplantı yapılacaktır. 

--<>--
* Haydarda oturan Ahmed ve 

İbrahim adında iki kişi henüz 
anlaşılamıyan bir sebepten çı -
rini bıçaklarla muhtel• yerlerin
den yaralamışlardır. 

Halifenin Sarayında 11 

ı._B_ir_i_s~_n_y_o_ı _G_u_· z_e_li_
1 

Tarihi Roman: No. 20 

Meydanda toplananlar, hiç u
mulınıyan bir zenginin başı vu
rulrluğunu görünce, korkarak ka
çışmağa başladılar. 

O günden sonra hiç kimse Şam
dan dışarı bır nohud tanesi bile 
kaçırmağa cesaret edemiyordu. 

Bir başın vurulmasilc kaçakçı
\ıiın derhal önüne geçilmişti. 

* HACCAC FATMAYI 
UNUTMAMIŞ! 

Haccac, Şamda kaçakçılık işini 

yoluna koyduktan ve halkın gö -
zünü yıldırdıktan sonra, tekrar 

Yazan: CELAL CENGİZ 

Mekkeye dönmeğe hazırlanıyor -
du. 

Bir gün Haccacın sofrasında eğ
lence vardı.. Birden bire Fatmayı 
hatırladı. Haccacın mahrem işle

rini gören adamlarından biri a -
yakda duruyordu.. Haccac bu a
damın kulağına birşeyler fısılda· 

dı .. Adam yerlere kadar eğilerek 
dışarı çıktı. Fatma, Haccac Mek
keye gittikten sonra Ba.i~dada git
miş, ve bir müddet kudeşi Elha
rlsln yanında kalarak tekrar Şa
ma dönmüştü. 

Fatma, Haccaeın Mekke ve h•· 
valisi valiliğine tayin olunduğunu 1 

Kurduğumuz 
Cemiyetleri 

Yürütemiyoruz 
(Birinci sayfadan devam) 

•ef birçok cemiyetler, hararetli 
ta.raltarlu elile kurulduğu halde 
ceınıyettcn ilk usanan da bunlar 
olmaktadır. Cemiyet aza bulamaz, 
aid•tını tahsil edemez, nizamna
mesinde vadettiği faaliyeti ı:ös

teremez, ve nihayet bir müddet 
yalnız bir isimden ibaret olarak 
yaşamağa gayret ederse de buna 
da muvaffak olamıyarak dagılır 

ve infisah eder. İlim ve fikir ce
miyetleri böyle olduğu gibi SOS· 

yal cemiyetlerin de ekserisi ya 
çok fedakar bir iki mensubu ta -
rafından yaşahl..ır veya onlar da 
semeresini verenıcz hale gelir. 
Hükt"unet eliyle ve nimresmi ma
hiyett--kl tıoşekküller 1 f ricinde 
verimli bir cemiyet hayatı henüs 
doğmamıştır. l\lesleki teşekkül -
!erin bir ihtiyaç olma ;ma rağmen 
çok defa idare heyeti / intihabı 
mücadelesi, umumi heyetin ha • 
yati mevzular hakkında bile top
la!!.amaması yüzünden müfid bir 
iş göreıneı}lektedir. Son zaman
larda adedi çoğalan liseler me -
zunla.n cemiyetlerini gözden ge
çirecek olursak bunların sırf bi
rer fantezi ve görenek mahsulü 
kurulduğunu anlarız. Mesela İs
tanbulda ne kadar lise varsa o 
kadar da mezun cemiyeti vardır. 
Bundan başka da ekseriyetle her 
ban;ııi bir vilayetteki lisenin me
zunlar cemiyeti İstanbulda ku -
rulmaktadır. 

Bu gibi cemiyetlerin tesisine 
hiçbir kanuni mani yoktur. An
cak bu cemiyetlerin :gayesi sırf 

kültüre ve ayni mektebden yeti
şenlerin tanışmasına hizmet et -
mek olduğu halde •enelik kong
relerine bile üç dört kişiden bz
la aza gelmez. Daha doğrusu mu
ayyen azası ve cemiyetin unıumi 
bir merkezi yoktur. Senelik ai
datı toplanamaz. Bu kabil bir -
lil lcrdrn ne gibi bir men(aat te

min edildiğine akıl erdirmek pek 
güçtür. Bütün faaliyet senede bir 
defa verilen çaya inhisar etmekte
dir, Senede bir defa çay vei'mek 
i«;in cemiyet teşkilinin nınnası o

lamıyacnğı dn aşil\{,rdır. Cemi -
yetlcr kanunu, hükümcte her is
tediği zamanda cemiyr.t]cri nıb

rakabe etmek salahiyetini bahsol
nıiştir. Her ccnıiyetin hir ıncrkt•ıi 
bu1unnıası da yin~ kan• ~ ical.ı -
dır. H~kiki bir faaliyet ı:ö,tere

miyen birliklerin de,·aınnı~ ınü

saadı•k5r da\'ranrnakta kat'auti -
mizce bir fayda yoktur. Eiiet ıncn
subları varsa ancak kendilerin: 
aldatmaUadırlar. 

Bu umru.ıi ve miiznıin ve 3.deta 
cerni)·ct hayoh düşn1anlıf;ı gibi 
telal,ki ,.dilebilecek hastalığı hem 
teşhis etmek, hem de tedavisini 
bulmak lazımdır. 

Bu brstalığın başmı kanaati -
mize göre mekteblerde talebeye 
ki\fi derecede cemiyet hayahnın 
liizum ve faydalarının öğretilmc
diğinde bulabiliriz. MHlct, vatan, 
tabiat sevgisi gibi cemiyet •ev -
gisini de aşılamak liızıındır. l\fad
di menfoatler dışında manevi fa
ziletlere de yer ayırabilmeyi bu
günün nesline telkin etmek bir 

duyunca çok sevinmiştı. 
- O artık Şama gelmez, diyor

du. gelse de benimle uğraşmağa 
vakit bulamaz. 

Fatma o günlerde Halifenin 
katiplerinden Said ile tanışmış

tı. Said, Fatmaya evlenmek tek
lifinde bulunmuştu. Fatma henüz 
kat'i bir cevab vermemişti. Fat
manın böyle sakin ruhlu adam • 
!arla evlenmeğe niyeti yoktu. O, 
Tarık bin Zeyyad gilli. Hasanül
mansur gibi kahramanlar la ev -
lenmek istiyordu. 

Said her gece değilse bile, haf
tanın bir kaç gecesi - ortalık ka
rardıktan sonra - Fatmanın Sali
hiyedeki evine gider, birlikte ye
mek yer, Fatmanın hazin türkü
lerini dinledikten sonra - yine 
kimseye sezdirmeden - saraya dö
nerdi. 

Saldin Fatma ile seviştiğ;ııden 

haberi yoktu. 
Abdülmelek, katibi Saidi çok 

severdi. Said ince ruhlu, şair, e-
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Ve .. Mahkemeler 
,., . ,, "' , .. ... . ' . ~ . 

Baro Reisinin 
istif ası 

Umumi Hey'et 
Hayrinin htifasıru 

Etmedi 

Ha'8n 
Kabul 

İstanbul Barosu umumi heyeti 
dün Adliyede Ağır Ceza korid,o
runda toplanmış ve 'J~nizbank -
tan 6 bin lira vekalet ücreti al
dığı hakkındaki neşrivat üzerine 
istifa etnıiş olan Has3n Hayrinin 
vaziy~tini tetkik etmiştir. 

Toplantı hayli münakaşalı ve 
hararetli olmuş, istifanın kabulü 
leh ve aleyhinde muhtelif müta
lealar ileri sürülmüş, Hasan Hay
rinin aldığı 6 bin lirayı Deniz -
banka iade edip etmediği sorul
muş ve bu sual miınakaşalara se
bep olmuştur. Neticede Hasan 
Hayrinin istifasının ki.bul ediJ,.. 
memesine karar verilmiş ve Ba
ro meclisine iki yedek aza seçi
lerek toplantı bitirilmiştir. 
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Karı Koca Arasına 
GirmemeH 

"B• ni Mahkemeye Ver, Ne 
'kapayım? Annem, Babam 

Seni istem.yor . ., 

N adide, Adliye Birinci Crza 
Reisinin: 
- Hadise nasıl oldu? 

Sorusuna, şu cevabı verdi: 
- Geçen Ramazan, bayramdan ' 

bir hafta. on gün evvel bir ak -
şam Hamdiye hanım beni iftara 
çağırmıştı. Ben de komşudur, 

haydi onu gücendirmiyeyim, ha
tırını kırmıyayım, gideyim, de -
dım. İftardan sonra, Haındiyenin 
kocası Farukla görümcesi geldi. 1 
Faruk karısına: •- Yarın sefere 
gideceğim. Ben gelinceye kadar 
sen kardeşimin evindP kal, qanın 
sıkılmasın!• dedi. Hamdiye kay
nanası ve kayın babası ile pek 
geçinemiyordu. Bu sebeple koca
sının teklifini kabul etti. Kalktı 

1 
mantosunu giydi. Benim elimi öp
tü, ben de onu yanaklarından... ı 

- Geç şu hikayeleri canım!.. ı' 
- Sonra efendime söyliyeyim, 

1 kadın kocasile ve görümcesile bir* Galatada Kapıiçi hamamın- likte gitti. 

KISA POLiS 
HABERLER 

da çalışan Hasan oğlu Hüseyin i- Birkaç gün sonra Faruk sefer-
le Emin oğlu Osman arahrın1a den döndü, fakat kız kardeşinin 
yemek yüzünden çıkan kavga ne-

Ziraat 
Veka~efinin 
Tesebbüsü 
Şehri Ağaçlayacak 
Belediyeye Yardım 

Ed,Jecek 
İstanbul Belediyesi şehrin a -

ğaçlanması işinde Ziraat Vekale
tinin muavenetini istemiştir. Zi
raat Vekaleti Belediyeye yardım 
etmek üzere Orman Mektebi 1 
profesörlerinden Mazhar Dikeri 
bu işe memur etmiştir. Mazhar 
Diker, şehrin ağaçlanması lazım 

gelen yerlerin listesini hazırlı -
y~cak, ihtiyacı tesbit edecektir. 
Ağaçlamalarını programlaştıra • 
cak senelere taksim edilecektir. 

Her semte ayn cins ağaç dikil
mesi imkanı temin olur.acak, her 
sene bir taraf ağaçlandırılacak -
tır. 

Belediye Kartalda büyük bir 
fidanlık vücude getirecek, şehre 

lazım olan fidanlar buradan te -
darik edileceği gibi diğer vilayet
lere de fidan gönderilecektir. 

Ziraat Vekaleti, Büyükderedeki 
Orman Mektebinde bulunan fi -
danlığı genişletecek, Belediyeye 
azami şekilde yardım gösterecek
tir. __ ,..__ 

An karadaki 
Maçın 

Neticesi 
evine gidip karısını almadı. Bu-

ticesinde Hüseyin hkuııy~ ıle .. · b Ankara, 12 (Hususı· muhabı'rı'. nun uzerrne en ve Hamd'.ye bir 
Osmanı başından, Osmdu da bı- .. F - mizden) _ Buraya gelen !stan-gun arugun vapuruna gittik. 
çakla Hüseyni kalçasından ya - Kadın kocasma çıkıştı: •- İs _ bulun gayri federe klüplerinden 
ralamışlardır. t b 1 1. 1 Pera takımı Ankara cB• muhtean u a ge ır ge mez, beni ka:·de- 1 

* Kumkapı Nışancı.sında otu- · · · d 1 ğı !iti ı'le yaptıg-ı maçı 2-1 kaybet-şının evın en a aca nı vadetmiş-
ran Muzafferin 3 yaşındaki kı- · t' 

tin, neden sözünde durmadın?. '=m=ış'==ır·~·============ zı Emine sokakta oynamakta i- r· 
ken İsmail adında biri çocuğu sev- dedi. Faruk ta: •Ben ne yapa -
mek maksadile kolundan tutup ı yım?. dedi. Biliyorsun ki annem
kaldırırken Emine düşmüş ve ba- le, babamla geçinemiyorum. Bu 
şından yaralanmıştır. ı sebeple seni de onların yanına gö-* Beşiktaşta Mısırlıoğlu soka- türmek istemiyorum. Beni mah
ğında 27 numaralı evde oturan kemeye ver, nafaka davası aç. 
Mehmed Asımın 6 yaşındaki kızı BPlki bu vesile ile onlardan ay -
Gülseven sokakta arkadaşlar...,, rılır, bir ev tutarım ve seni de 
oynarken düşerek sol kolu kırıl- yanıma alırım .. 
mıştır. Faruğun kız kardeşi de dedi ki: * 14 yaşında Saim ?.dında bir - Bir gün vapura kardeşimi 
genç bahçede oynamakta iken görmeğe gitmiştim. Faruk bana: 
toprakların arasında bulduğu bir •- Hamdiye size gitti.> dedi. Ben 
mermi kapsolu kalemin başına de: •- Ya, öyle mi? O halde ben 

geçirmek iç!n uğraş!rken kap- döneyim.. dedim. Kardeşim gü
sol patlamış ve Saim sol elinden lümsiyerek: •- Yok canım şaka 
yaralanmıştır. ettim. Bununla beraber onu ya

zarurettir. Siize kıymet verme -
). i, müşterek çalışal.limey i, ideal 
birliği uyandırmayı temin etme
lidir. Bugün memlekette fikir ve 
edebiyat hareketi olmadığından 

zaman zaman şikayet edilmekte
dir. Bu derdin başında da cemi 
yet olma1nası veya varsa cemi. 
yetin iyi i~liycmcdiği gelir. Bil -
hassa gençlerde devam hass'8ını 
tenmih etmek ve İstanbul Üni -
versitesindcki hitabesinde bü -
yük İnönü'niin işaret buyurduğu 
gibi çok çalışmayı ve çalışkanlık 
zevkini umumileştirmek gerek -
tir. İdealist adama ihtiyncımız ol
duğu gibi cemiyet hayatına muh
taç bulunduğumuzu da t::özden 
uzak tutmamalıyız. 

MUZAFFER GÜRAL 

dib bir adamdı. Yaşı kırkı buldu
ğu halde henüz evlenmcıaist'. Ha
lifenin bir fikri vaıdı: Yeğeni 

Gü!sümü Saide vermek. 
Halife Abdülmelek bu fikrini 

henüz ne Saide söylemiş, ne de 
Gülsüme açmıştı. 

Haccacın adamı atını sürerek 
yıldırım gibi koştu.. Salihiyeye 
vardı .. Fatmanın kapısını şiddet
le çaldı. 

Halifenin katibi o gece de Fat
mayı görmeğe gelır.!şti.. Ba<başa 

oturmuş, yemek yiyorıartl!. 
Fatma kapıya koştıı.. ve kapı

nın önünde süvari rıuhaf11.l:l'·ın

dan birini görünce şaşırdı 
- Ne istiyorsunuz? 
- Seni almağa geldim, F•tn•a! 
- Nereye götüreceksin b~nı? 
- Halife çağırıyor .. 
Fatma. Halifenin ad,nı dıı"unca 

yumuşamıştı. Saidi ev<:!~ bıraka

rak çarçabuk hazırlandı .. 
Yola çıktılar. 

rın size getireceğim. Bayramın 

dördüncü gününe kadar sizde kal
sın .. dedi. 

Ertesi günü babamın evine git
tim. Hamdiyeyi aldım. Faruk biZi 
tramvay yoluna kadar geçirdi. 
Yanımızda Kevserle Hayriye de 
vardı. Tramvay istasyonunda kar
de<'m d;~er iki kadına: •- Rica 
ederim. Bu iki genci evlerine ka
dar götürüverin.. dedi. Ve biz -
den ayrıldı. Sonra efendim tram
vaya bindik, eve geldik. 

Hakim genç kadına: 
- Hele şükür, eve gelebildiniz! 

dedi. 

- Aradan birkaç gün geçti, bir 
hafta geçti, on gün geçti. Faruk 
bir daha bize gelmedi ve karısı-
nı götürmedi. Bunun üzerine 

Fatma da at üstünde gidiyor
du .. Yolda giderken, saray muha
fızına sordu: 

- Halifenin yanında kinıse var 
mı? 

- Hayır ... 
- Bu saatte beni çağırtmasının 

sebebini biliyor musun? 
- Hayır ... 
- Halife hiddetli mil 
- Hayır ... 
- Haccac sarayda mı? 
- Hayır ... 
Fatma, muhafıza ne sorduysa 

menfi cevab aldı. 
Haccacın evine gitmek i~in sa

rayın önünden geçiliyordu. Saray 
muhafızı, Fatmayı başka sokak
lardan götürdü. 

Fatma şüpheye düştü: 
- Neden doğru gitmiyoruz? 
- Yollar kalabalık. 
- Ben suçlu değilim. Kimseden 

çekinmem.. Cc " · 0 den gidelim. 
- Gidemeyi<. Emir böyledu-.. 
Biraz daha ilerlediler. 

:<ömürden 
Zehirlenmişler 
Galatada oturan Refik adın

da biri dün o civarda b!r fırından 
aldığı ateşi mangala koyarak e
vine götürmüş sonra da dışarı 

çıkmıştır. Biraz sonra eve dönen 
Refik karısı Hanife ile kızı M~r
yemi baygın bir halde yatmakta 
olduğunu görmüş henıen polise 

haber vermiştir. Cankurtaran o
tomobili ile hastahaneye kaldırı
lan küçük Meryem ölmüştür. Ha
nifenin hayatından da ümid ke
silmiştir. Yapılan muayene neti
cesinde her ikisinin mıı,ngaldaki 

yanmamış kömürden ze'\ ·lendik
leri anlaşılmıştır. 

-------ı 
Hamdiye de onu dava etti.. 

Şahit Servet: 
- O gün Eyüp Mahkemesine 

şahitlik için gitmiştim. Suçlu Şa
ziye ile Saffet te orada idi. Bir 
aralık Şaziye bana şöyle dert 
yandı: 

- Ah kardeş .. Kırk yaşımı ge
çiyorum. Bugüne kadar mahkeme 
kapısı nedir bilmiyordum. Bugün.

1 
bu meseleden dolayı buraya gel
dim. Fakat hiçbir şeyden malıi -
matını yok. Mahkemede ne söy
liyeceğimi bilmiyorum ... 
Duruşma başka bir güne bıra

kıldı. 

M. HlCRET 

İşte şimdi Haccacın evinden ge-
çiyorlardı. 

Saray muhafızı birden durdu. 
- Burada ineceğiz. 
- Niçin?. 
- İlk önce vezirle konuşacak-

sın! 

Fatma birdenbire yıldırımla 
beyninden vurulmuşa döndü. 

- Benim Haccac'la işim yok. 
- Haydi in aşağı .. 

- İnmem .. 
- Emre karşı gelme.. Dayak 

yersin! 

Fatma tuzağa düştü~ünü anla
mıştı. Birdenbire hayvanın diz -
ginlerini çekti.. Ve yerde duran 
muhafızın suratına şiddetli bir 
kamçı indirerek atını sürdü .. 

Karanlıklara karıştı. 

Yerde yuvarlanan saray muha
fızı kendini toplayıp kalkıncaya 

kadar, Fatma bir hayli yol almış
tı. 

<Devamı var} 

Göring'in İtalya'yı 
Ziyareti 

Yuaa: Alııned Şükrü ESMER 

Avusturyanın Almanyaya ;ıti

hakının yıldönümünde) iz .Bu na
disenin doğurduğu buhran suku
net bulmadan arkasındaa Çekos
lovakya meselesi çıktı. Bı:ıı un 
l:.uhranı da geçen senenin so • 
nuna kadar devam etmıştir. für 
senedenberi siyasi buhranların 

heyecanlarına o kadar al•.~tık ki 
İspanyadaki ve Çindeki muhare
belere rağmen, enternasyonal va
ziyet bize sakin görünmiye baş
ladı. 

Fakat belki de bu sükunet dev-
ri nihayetlenmek üzered;r Ve 
Göringin İtalyayı ziyareti de en
ternasyonal politika sahasında ye
ni bir faaliyetin başlangıcını teş
kil edebilir. Filhakika geçmiş se
ne içinde Almanya tarafından gi
rişilen politika tecavüzünün baş
langıcı da Göring tarafından İ
talyaya yapılan ziyarettir. Göring 
1937 senesinin mayısı içinde yap
tığı bu ziyaret esnas•ndadır ki 
Musolininin Berline seyahatini 
hazırlamıştı. Nihayet bu seyahat 
eylfıl ayı içinde yapıldı. Burada 
Führer orta Avrupa hakkındaki 
tasavvurlarından Duçeyi haber -
dar etti. Ve İ:alya ile Almanya a
rasındaki iş birliği bu Bertin zi
yareti esnasında kuruldu. 1938 
senesinin başından sonuna kadar 
devam eden orta Avrupa politik 
taarruzu, bu mülakatın neticesi
dir. 

1938 senesinin başında Alman
ya ne vaziyette ise, 1939 senesi -
nin ilk aylarında da İtalya o va
ziyettedir. 1938 senesi l:.ir •Alman 
senesi• olmuştur. 1939 senesinin 
de bir •İtalyan senesi> olması 
bekleniyordu. Fakat bir takım 
vaziyetler, iki otoriter devletin 
hesaplarını altüst etmiştir: 

1- Bunların birincisi, demok
rat !devletlerin silıihlanmasıdır. 
Demokratların maddi sahadaki 
servetlerini ve azim ve iradele -
rini ifade eden bu siliıhlanma o
toriter devletleri hayli düşündür
müştür. 

2- İkincisi, demokrat devletler 
cephesi arasındaki tesanüttiir. 
1938 senesi başladığı zaman, İn -
giltere henüz •splendid isolation. 
siyasetini takib ediyordu. 1939 se
nesinin başında İngiltereyi Fran
sa ile ittifak akdetmiş bir vazi -
yette görüyoruz. Fransa yalnız 
Avrupada değil, sömürgelerinde 
de bir taarruza uğradığı takdirde 
1ngilterenin kendisine yardım e
deceğinden artık kimse şüphe et
miyor. 

Fakat demokrat devletler cep
hesindeki tesanüdün belki de da
ha dikkate lfıyık olan safhası, A
merikanın herşeye rağmen, Av
rupaya doğru yakınlıışmasıd.•r. 

Bir sene evvel, Amerika Avrupa 
müvazenesinde asla hesaba ka
tılmıyan bir unsurdu. 

3- Üçüncü ehemmiyetli bir 
mesele de demokrat Fransanın 

gösterdiği milli birliktir. Bir sene 
evvel, anarşi içinde görünen Fran
sa, Avusturya hiidisesbden, Mü
nih anlaşmasından ve bilhru;sa İ
talyanın takındığı tehditkar va
ziyetten sonra, üçüncü Cumhu -
riyetin tarihinde nadir zaman 
alrda görülen bir vahdet man -
zarası arzetmektedir. 

İşte Mareşal Göring, bu şartlar 
altındadır ki, otoriter devletlerin 
faaliyet programı üzerinde gö -
rüşmek üzere İtalyayı ziyaret et
mektedir. Geçen. defaki ziyaretten 
sonra 1938 senesi, bir •Almanya 
senesi •olmuştu. Acal:.a 1939 se

nesinin de evvelce düşünüldüğü 
gibi bir •İtalya senesi. olması i
çin vaziyet ve şartlar müsait mi
dir? Göringin İtalya seyahati u
zun sürecektir. Birkaç hafta San 
Remoda istirahat edecek, sonra 
Trablusgarbe giderek Balbonun 
misafiri olacak. Musolinı ile gö
rüşecek. Belki de Musolini ile 
Hitler arasında yeni bir mülakat 
tertib edecek. Nelere karar ve -
rileceği malum değildir. Fakat o
toriter devletleri karşılıyan me
sele, İtalyanın istekleridir. Bun
ların temini için vaziyet ve şart
lar müsait görünüyorsa, yeni bir 

(Devamı 6 mcı sahifede) 



KOY iHTiY AÇ LAR! '11&11 
At Neslinin ıslah SarıveKırmızıRenkler 

Edilmesineçalışılacak 8 :~;1~;:~~;~e!~:: 
Ziraat Vekaleti Bir 

Proje Hazırlıyor 

Z lraaatte öküz.den azami su- ı 
rette istifade edilmektedir. 
Bir türlü köylü toprağı sü

rerken beygirden istifadeye ya
naşmamakta, öküzden vazgeç -
memektedir. Halbuki Avnı:padakl 
ziraat memleketlerinde öküz ye
rini tamamen ata bnalmııştır. Mil
li Şefimiz İstanbuldak.i tetkikleri 
• esna.smda bir köylüye samıuş
lardı: 

- Niçin öküz yerine at kullan
mıyorsun? 

Köylü §Öyle cevap vermişti: 
- Öküz sapanı derinlere sa -

kar, halbuki at toprağı derinden 
kazamaz. 

- Neden! 

- Öküz kadar kuvvetli değil-
dir de ondan ... 

Halbuki Avnıpada atlarla iş 
gören köylü öküz yokluğunu his
setmemektedir. Çünkü zi:raatte 
kullanılan atlar ıslah edilmiş. Jrnv

vetleri arttırılınıştn. Bizdeki hay
vanlar böyle bir ıslaha tabi ta -
tııJmamış, köylüye göre yetişti -

rilmemiştir. Atla yapılan çiftçi -
lik dalına süratli olmaktadır. zı.. 

raat Vekaleti bu hasusu incele -
meğe karar vermiştir. At nesli ıs
lah edilecelı:, öküzün yerine at i
kame olunacaktır. 

DIVRiK MEKTUBLARI 
~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

Demir İstihsalatı 
Gittikçe Artıyor 

Oca.klarda Faaliyet Yeniden Başlıyacak 

Demirdağ faaliye tindelo Mr ıoi)riiıti!J 

D 
ivrll:, 8 (Hususi muhabiri
mizden) - Buradaki demir 
madeni btihsali günden gü

ne artmaktadır. Demiryolunuıı 

iki hin ton ham -•m ır cevheri sev-
1 ked~tir. [ 

Yılda oalılardan sekiz yüz bin 
tan demir cevheri istihsal edile
cek bunun yansı iluaç edilerek 
yurda döviz temin edilecektir. 0-
caklaru bq ay zarlmda otuz bin 

amele çahşıru\flır. Etı1ıımk bra
fmdan im sahada birçak yem bi
nalar yükselmiş ve bir dispanser 

yapılımştır. Kış münasebetile o
caklarda faaliyet durmuştur. Ya
kında tekrar başlıyacaktıT. 

madene olan mesafesi yedi yüz 
nwıtre kadardır. Maden Tetkik ve 
Arama dJ:resinin bu mm takada 
yaptığı araştırmada :yirmi mil -
yon ton saf demirin ııalrlı bulun
duğunu meydana çıkarmıştır. Ka
rabükte yükselen demir ve çelik 
fabrikası 11lda dört yüz bin toıı 

demir :i.siihsal edecektir. Demir 
dağın bu gizli serveti memleket 
ihtiyacına 40 - 50 yıl Jı:arşıhl: ve- ı-------------
recektilr. Yapıl.an tetkiklerden Mes'ud Bir Evlenme 
Demirdağc!aki madenin dünya ma- İstanbul Elektrik İşleri Umum 
denleri arasında yer alabileee:t Mu" du" ·u· Kadn' Musluog·Ju !teri -
bir üstünlükte olduğu anlaşılmış- • 
tır. Karal>iik fabrikasının ham mesi Kebnter ile, Belediye Tef -
demirini temi'n eden bu ocaklar tiş Heyeti Reisi Tevfik Urazoğlu 
bugün tam tesisatı ve teşkilatı ;- operatör Adnan Urazın nikah tö
le Etibank tarafından faaliyetli renleri dün akşam Parkotel sa -
bir çalışma ile ~letilmelttedir. !onlarında güzide davetliler ara
Son beş ay zar:fmda bu zengin o- sında yapılnuştır. Genç çiftleri 
caldardan altmış yedi bin ton is- tebrik eder, kurdukları yuvaya 
tihsal edilmiş ve Karabüke on saadetler temenni ederiz. 

yor ve alakadarların gözü önüne 
koyuyorum: 

•Geçen gii.n Teşvikiye camii ö
ııüııclm tranı vay ldarmnin san 
boyalı otobüslerinden birine bin-
ti.im. Bqiktaş vapur iskelesi ö -
nünde indim. Bilet ücreti olarak 
on buçnk kuruş verdim. Ertesi 
gün. ayni yerden yine ayni yere 
yine otobüsle gittim. Fakat bu 
sefer otobüs tramvay idaresine 
aid değild.L Ba otobüsün rengi de 
ltlnnizi idi. Bu, Taksimle Yıldız 
arasında işliyen otobüslerden biri 
idi Bu sefer altı kuru~ verdim. 
Ba fark acaba neden?. Otobü~le
rin birinin san, diğerioin kırmızı 
renkte olmasındao mı?. Bunu an· 
lıyamadnn ... 

Okuyucumun mektubuna bir
py ilave etmiyorum. 

BORDAN CEVAD 

Çürüğe 
Çıkarılacak 
Otobüsler 

Belediye 
Tetkike 

Yeniden 
Başladı 

Belediyenin işleteceği otobüs
lerin satın alinması gecikecektir. 
Fen heyeti bu noktayı nazarı iti
bara alarak şehirde çalışan oto -
büsleri yeniden incelemeğe lü -
mm görmüştür. Rami ile Sirkeci 
arasındaki otobüsler seferden me
nedildikten sonra diğer hatlarda 
da bazı otobüslerin çalşımasına 

müsaade edilıniyecektir. Bilhassa 
şehir dışında işliyen otcbüsler pek 
hurdaclır. Belediye Reisliği ci -
var kaza kaymakamlarına bu iş
le meşgul olmalarını bildirmiştir. 
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Yoksullara Yapılan 
Yardımlar 

Beşiktaştaki yoksullardan ka
dın ve çocukların diş, göz. boğaz, 
burun, kulak ve aynca kadın has.
talıkları mütehassıs doktorlar ta
rafından parasız olarak muayene 
ve tedavisi Beşiktaş Halkevi ta -
rabndan deruhte edilmiştir. 

Yeni Bir Ticaret 
Anlaşması 

Türkiye ile İsveç hükfuneti a
rasında 20 İkincikanun 1939 da 
akdedilen ticaret ve klering an
laşması yüksek tasdikten çıkmış 
ve Resmi Gazete ile neşrolunm~
!ur. 

Yeni Açılan İstasyonlar 
Irmak - Zonguldak hattı üze -

rinde bulunan ve halen işletme

ye açılmamış olan Apsarı ve Cil
dikesik istasyonları 15 Marttan i
tibaren her türlü nakliyata başlı
yacaktır. 

( DENiZ iŞLERi l 
İstinyede Amele 
Mahallesi Yapılacak 
Havuzlarımızdan Komşu 
Memleketlerde istifade Edecek 

Ş
ehircilik mütehassısı Prot 
Bebekle İstinye arasın -
daki yolun projesini hazır-

larken İstinyede Denizbanka ait 
gemi inşaatı havuzu üzerinde e -
hemmiyeUe durmuştur. Deniz -
bank, havuzu tevsi etmeğe karar 
vermiştir. Yakında tevsi proje -
sinin hazırlanmasına başlanacak
tır. İ.stinye sahih havuzu Akdeniz
de mevcut havuzların en mükem
meli şekline sokulacaktır. Bu su
retle gemilerini tamir etmek ar
zusunu gösteren hükuemtlerin bi-

zim havuzlanmızı tercih etme~ 
temin edilecektir. 

Gemilerini hariçte havuzlatan 
hükumetlerin vaziyetleri tetkik 

edilecek, ıslahata ona göre veche 
verilecektir. 

İstinyede büyük bir amele ma

hallesi vücude getirilecektir. A -
mele mahallesi A vrupadakilerin 

ayni mükemmeliyette olacaktır. 

Denizbank lstinye civarında ma

halle haline konabilecek yerleri 
tesbit etmekle meşguldür. 

AÇILACAK MEYDANLAR 

Halicle Tünel • 
Arasındaki Binalar 

Yıkılacak 
Karaköy Meydanı İçin Nafıa Vekaleti 

Proje Hazırlıyor 
minönü meydanının tanzi
mi fen heyeti tarafından 

yapılan dört planın tatbi
kinden sonra tamamlanacaktır. 

Meydanın tamamen açılması beş 
milyon liraya tamamlanacağı tah
min edilmektedir. 

Karaköy köprüsünün şimdiki 

yerinden kaldırılarak Balıkhane 

binasının bulunduğu yere nakli 
müteakiben düşünülecektir. Şe

hir'cilik mütehassısı Prot, Eminö
nü meydanının pliını."lı ona göre 
tanzim etmiş, Karaköy köprüsünü 
yeni yerinde göstermiştir. 

İkinci meydan köprünün Ka -
raköy cihetinde vücude getirile
cektir. Köprünün İstanbul cihe -
tindeki ayağı Balıkha!le binası

nın bulunduğu yere nakledilin -
ce Karaköy meydanı Halice doğ
ru uzatılarak vücude getirilecek
tir. Köprü başından itibaren sahil 
boyu Atatürk köprüsüne kadar a
çılacaktır. 

Bu adanın tam karşısına isabet 
eden dükkanlar, tünele kadar da 
açılmış olacaktır. Şimdiki Ziraat 
Bankasile bu sıradaki binalara do
kunulnuyacaktır: 

Nafia Vekaleti, her iki meydan 
ile tramvay seJ!Üsefer !eri bakı -
mından da meşgul olmaktadır. 

Tramvaylardaki izdihamı kaldır

mak için Nafia Vekaleti uzun 
müddettenberi tetkikat yaptır -
makta idi. Mütehassıslar izdiha -
mm önüne geçilebilmesi için muh
telif çareler göstermişlerdir. Na -
fia Vekili Ali Çetin Kaya bu iş

le bizzat meşgul olacak ve son söz 
kendisinin olacaktır. 

Tramvay hattı, Karnköy ve 
Eminönü meydanlarının yeni şek
line göre değiştirilecek, en son 
şekle sokulacaktır. Bu iş yapılır

ken izdihamın ortadan kalkması
na da gayret gösterilecektir. Ka-

raköy meydanına şimdilik üç 
tramvay hattı gelmektedir. Bu 
miktar dörde çıkarılacak, Meyt 
yokuşundan itibaren bir hat da
ha Karaköye inecektir. 
İstanbulun imar planı tramvay 

işletmesini de üzerine almış olan 
Nafia Vekaleti tarafından ince -
lenmektedir. Tramvay hatların

da yapılacak değişiklik esnasında 
imar pliını nazarı dikkate alına

caktır. -· ... -·- -----
Bir Devir ve 

Tesellüm 
Muamelesi 

Balkan Antantı Konseyi tara
fından verilen karar üzerine Ge
neral Franko hükı1metini, hüku
metimiz tanımış ve Hariciye Ve
kilimiz Ankaraya döndükten 
sonra keyfiyet alakadarlara bil-
dirlliniştir. Bu tebligat üzerine 

İspanyadaki Cümhuriyetci hüku
meti Ankara elçisinin vazifesi hi
tam bulduğundan General Fran
konun Türkiyepeki umumi Ajanı 
Alvarez Palenzio'dan İspanyol 
müesseselerini Cümhuriyetci me
murlardan teslim almıştır. 
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Denizbank 
işleri 

Denizbank Umum Müdürü Yu
suz Ziya Erzin yarın İslanbula 
dönecektir. İktisad Vekaleti De
nizbankm teşkilatında mühim ta
dilat yapmağa karar vermiş ve 
bir proje meydana getirmiştir. 

Krup ve Verftin Alman inşaat 

Yeni 
Sebze 
Hali 

Yakında faaliyete Geçecek 
Bir müddettenberi inşaatı de ~ 

vam etmekte olan sebze hali ni
hayet ikmal edilmiştir. Meyve 
halinin yanında yapılan ve şim
diye kadar meyve bfılinde sığı

nan sebzecileri barındıracak ve 
bu bakımdan büyük bir ihtiyacı 
karşılayacak olan bu yeni hal bi
nası 80 bin lira asrfile meydana 
gelmiştir. Bu itibarla binanın kıy
meti 50 bin lirayı geçmiş bulun
duğu içindir ki Nafia Vekfileti ta
rafından tesellüm edilmesi icap 
etmektedir. 
Binanın tesellüm işile alakadar 

olmak üzere bir heyet bugünlerde 
şehrimize gelecektir. Diğer taraf
tan hfil dahilinde yapılacak olan 
asfalt yolların inşası işini de Be
lediye 15 Marta kadar bir müte
ahhide verecektir. 

Bundan başka Belediye yine bu 
civarda büyük bir topatncı hali 
yapmak istemektedir. Dört yüz 
bin liraya çıkacağı tahmin edi -
len bu hfile Eminönü ile haller a
rasındaki bütün toptancılar alına
caktır. Belediye, büyük bilin in
şasını bir müddet geciktirecektir. 

Şirketi 
Hayr iyede 
çalışmalar 

Şirketi Hayriye Kadıköy, Ada
lar ve civarından Boğaziçine Pa
zar günleri gezmeğe gelen veya 
hafta ortasında akrabasını ziyaret 
~tmek arzusunda bulunanlara ko
laylık göstermeğe karar vermiş -
tir. 

Denizbankla bu hususta yakın
da temaslara geçecek olan Şir -
ket, bu suretle Boğaza bir miktar 
daha rağbeti çoğaltmış olacak -
tır. 

Bu sene ilkbahar tarifesinin her 
senekilerden daha evvel tatbikine 
geçilecektir. 

Ha taydan 
Yapılan idhalat 

Hataydan 1938 Kanunuevve -
!inden 1939 Şubatıan kadar yur
dumuza 1 milyon 992 bin 696 ki
lo ağırlığında ve 142,639 Türk li
rası kıymetinde eşya ithal edil
miştir. 

Bu müddet zarfında, yurdumu
za giren bu eşya arasında manda
lina. limon, tatlı limon ve deri 
barsak vesaire bulunmaktadır. 

§irketleri hükıiınetimizin noktai 
nazarını haklı görerek bundan 
sonraki gemileri yapm:.mağa ka
rar vermiştir. 

Alman heyeti Etrüskte görülen 
noksanların henüz denize indiril
miş olan Tırhan ve Ka-ırl" gemi
lerinde nazarı itibare alınacağı

nı alfilcadarlara bildirmiştir. 
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ZORBALAR 
SALTANATI 

.Nu. 'J7 

Plan mükemmeldi. Şimdi pa. 
şayı bir vesile bulup Hafid Efen
dinin konağına davet etmekti 

Hafid Efendi, bu ciheti de bı ' 1 

makta gecikmedi. Kadı PaşJ . ' y

hulisl5m efendiyi severdi. sözün
den dışarı çıkmazdı. 

Hatta paşa ikide bi!- de Şeyhu
lis!iıma müracaatla din hakkınJa 
bazı istifsaratta bulunurdu. 

Bütün gece uyumayan efendi; 
sabah erkenden yatağından kall.tı. 

Abdets alıp namazını kıldıktan 

acınra mahremi esrarı olan kahya
sını çağırdı ve şu emirleri verdi: 

Yuan: ıL Sami KAKAYEL 

- Ağam, söyliyecekerime dik

kat et... Hemen esirci hanıma git, 
benden selam söyle, elinde bulu

nan cariyelerden en körpe ve en 
güzelini seçip bana yollasın ... Son

ra; esir pazarına yollan Mısırlı ha

cıyı bul.- Gayet nad:de ve genç 
galiimlardan bir tane yollasın .. 

Fakat dikkat et çok civelek ve gü
zel o)sun bunlar ... 

Dedikten sonra; bunları ne yol
da kullanacağını da ağasına bil

dirdi. 

Ağa efendisinin son sözleri üze.. 
rine olduğu yerde duraladı. Ve bir 

şey söy liyecekm iş gibi müliıhazaya il 
daldı. 

Ağanın bu hali Hafid Efendinin 
gözünden kaçmamıştı. Sordu: 

- Ne o ağam, neye müliilıazaya 
daldın? .. 

- Efendimize fikir vermek had
dim değil ... Hiç şi.iphe yok ki et
raflıca düşünürsünüz ... Fakat; ku
lunuz planı çok muvafık ve ye -
rinde bulmakla beraber son saf
hası üzerinde tedbicsizlik hissedi

yorum. 
- Ne gibi? .. 

- Bizim terbiyemizden yetiş -
memiş olan ve mahrem\ es.\>rımız 
adadına dahil bulunmıyan iki genç 
insana bu sırrı nasıl faşedebiliriz? I 
Ya sonra bu toy gençler Kadı Pa
şa tarafından beğenilip konağına 

götürüldükten hususiyet ve mah
remiyetine dah.il olduktan sonra. 
esrarımızı ifşa etmiş bulunurlarsa? 

Diyince; Hafid Efendide şafak 
atmıştı. Kurnaz, pişmiş. hallüha-

mur olmuş ağa işi canevinden ya
kalamıştı. Ve doğru söylüyordu. 

Evet; olabilir de Kad: Paşa um
dukları gibi çıkmaz, hem gulaını 
ve hem de kızı beğenebilir ... Ko
nağına götürür... Debdebe ve sal
tanatına gargederek hususiyetine 
alabilir ... Bu hususiyetin verdiği 
varlık hem genç kızı ve hem de 
gulamı paşalarına her şeyi söyle
tebilecek vaziyeti ihdas edebilirdi. 

Hafid Efendi derin bir düşün
ceye daldıktan sonra: 

- Ağam; çok teşekklir ederim ... 
Doğrusu yaman ve biaman bir 
adamsın .. Bak hele; her şeyi dü
şündüğüm halde gayet basit oldu
;~ . halde bu cihet hiç de aklıma 

gelmedi. Uykusuzluk sersemliği 

ile planımın bu noktasında gafle
te dalmışım.. Çünkü bu gece hiç 
gözüme uyku girmedi. Padişahımzı 
efendimiz bu işin derhal icrasını 
irade buyurmuşlardı. Ne ise gele- , 
!im işimize ne yapacağız şimdi? .. 

Ağa; düşündü. Hafid Efendinin 
gözdelerinden birini ayırmağa ka
rar verdi ve arzetti: 

- Efendimiz; ne yapalım? .. O
lan oldu. AlerQdar zorbasının ve 
yaranının vücucllerini ortadan 
kaldırmak için neyimiz varsa bila
hare fazlasile telafi edilmek üzere 
feda edeceğiz .. 

- Evet bugüne kadar hem ca
nımızla ve hem de malımızla feda 
ettik ve ediyoruz .• Ve yine ede
lim... Fakat; senin söylediğin bu 
lafların altında bir şeyler var ... 
açık söyle ne demek istiyorsun?. 

- Müsaadenizle şunu arzetmek 
istiyorum efendimiz... Bendegilr 
nınızdan ve cariye kullanırıruz -
dan Mihribanı Kadı Paşaya ver
sek, yani bu rolü ona oynatmış 

olsak ... 

Diyince; Hafid Efendinin aklı 

J:\aşından gitmişti. Adeta kendini 
kaybedecek hale geJmj~ti. Mihri
ban Kamertabm yerini dolduran 

ve onun acılarını dinlendiren bir 
gözde idi. Hem daha on altı ya -
§ında ):ıir nevcivan idi. Nasıl o
luT da onu ortaya koyabilirdi. E
zildi, büzüldü. Sarardı, morardı. 

Nihayet; dudakları titriyerek ağ

zından şu cümleler döküldü: 
- Ağam insaf edin artık .. Ta -

hamrnül edemem bu hale .. Bir va
kitler CAnAnın acısını çektim, son
ra Kamertabın §imdi de Mihri • 
banın ıztırabını çekeyim? .. Bu se
fer muhakkak bir tarafıma iner 
ölürüm .. Almdarı da, bilmem ne
si de bu ... sun artık ... buna ta -
hammül edemem ... dlyerek ağ -
lamağıı. başlamıştı. 

Ağa olduğu yerde dona kalmıştı. 
Fakat; yapılacak başka çare yoktu. 
Böyle olmak 18zımdı. Mademki; 
bugüne kadar her türlü maddi ve 
manevi fedakarlıklardan çckinil
memişti. En son olarak Mihriban 
da feda edilecekti. 

(Devanu 'l'U) 

Kabahat Kimde? 
•ı stanbul Belediyesinin geç

miş senelerine aid birtakım 
işler §İmdi tahkik ediliyor. 

Hemen her gii.n, yeni bir pü -
rüzlü meselenin OTtaya çıktığı 

görülüyor. Haber verilen bu bin 
bir yolsuzluğun hangisi doğra -
dur, hangisi mübalağ;alıdır?. 

Bunu şimdiden kestirmek müm
kün değildir. Resmi tahkikat saf
halarının bitmesini beklemelidir. 

Bu arada, bu meselenin konu -
şoldnğu arkadaş meclislerinde, 

gw:ete sütunlarında eski belediye 
rehine şiddetle hlicum edenler, 
çatanlar var. 

Hatta, İstanbulu, kendi hususi 
malikanesi gibi idare ediyordu, 

keyfi hareketler yapıyordu, hem
şehrinin fikrine ehemmiyet ver -
miyordu, •menem diğer nist•, zih· 
nh·etile hareket ediyordu, diyen· 
ler var. 

Bunlar doğru veya yanlış ola
bilir. Fakat, İstaobul Beledi~·esi
nin eski işlerine aid pürüzler şim
di ortaya çıkarken, bir noktayı u
nutuyoruz: 

İst~nbul Belediyesinde bizleri 
temsil eden, bizim mümessilleri
mi zolan bir Şehir Mecilsi vardır. 
Bu meclisin vazifesi kavuk salla· 
mak, sumıak değil, şehir işlerini 
mürakabe etmektir. Acaba, sa)·ın 
şehir meclisi azası, bu uzun ~il .. 
!arda, ne yapıyorlarmış? l\feelis 
azası dört yılda bir seçilir. Fakat, 
ou yıldır meclis azalığını muha -
faza edenler az değildir. 

llles'uilycti, hep eski idaı·c a
mirlerine yültleıniyelim. Geçmiş 
senelerdfki meclis azalarına da 
soralım : 

- Siz işleri böyle mi nıürak.ıh 
ettiniz? 

Yıllarca neden sustunuz!. Be· 
lediye teşkilatının, ômirlerinin her 
yaptıb işe neden •m.ıhzı kera • 
met. dediniz?. 

REŞAD FEYZt 

Bir Okuyucumuza 
Cevap 

Okuyucularımızdan Kemcra, tı 
caddesi Şevket Paşa han 8 - 12 

numaralı dairede oturan Na.l Yı!
maza: 

En yakın ilk mektep başına -
allimliğine müracaat edersenız 

size mufassal malumat verirler. 
---o---

işçi Sigortaları 
İşci sigortası teşkilatına a1< ,r -

kiklerde bulunarak bir rapor , r
mek üzere memleketimize çağı.ı· 
lan Milletler Cemiyeti t, dairesı 
müdürü Osi Valta Ştayn bu ak
şam Ankaraya gidecektir. 

Konkur İpikler 
• Sipahi ocağı Konkur'unun prog
ramı tesbit edilmiştir \fösabaka
lara martın on dokuznnda b~şia
nacaktır. Yarışlara y~kında bey· 
nelmilel müsabakalara iştirak i
çin Avrupaya gidecek vlan süva
rilerimiz de iştirak cdecektır. Bu 
mi\sabakalarda beyn°lmilel ka
ideler aynen tatbik <•1unacaktır. 

Birimizin Derdi 1 
Hepimizin Derdi · 

Boğaz Meselesi Ve 
Şirketihayriye 

İstanbulun tabiat ba.lıımından 
en &iiu1 7erl olan Dota.ııa rai -
bet edllmedlil balıkında uman 
zaman yanıp 7akılun:. Btç ş:lip

he yolı: ki bu vaziyete vapur üc .. 
reUerl ehem.mlyeUl mrette mü -
eosir bulıınmaktadll'. 

Ba.kınu bir okuyucwnus bu 
hususta ne diyor: 

c- Şll'keUhayriye blr türlü 
vapur ücretlerini indirmedi. Ak
şam sabah evimize Kidip relmek 
kazancımızın mühim btr kısmını 
alıyor. Bu hal böyle devam eder
se, bu gfuelfm Bohtlti büsbiı 
tün botalata.k ve bili kalacaktır.> 

Bu sahrlar okoyucumuıtun mtk
tabundan almmış bir parçadır. 

Fakat bu hakikat eok ehemmi -
yetlldlr.Do fazo ihya etmek Ml
yorsa.lt .ıvavor ,k.icreUerinln indi
rilmesi Dk ve en mühim şarttır. 

Alikad&rlann dikkat naı:arlannı 
çekem. 
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ACIMAK 
ıır. 

Göring, Bir Vazife İle mi Geziyor Yoksa :=:L:ı:~ 
Memleketten Uzaklaştırıldı mı ? 

Bir Sene Sükunet Lazım imiş 
A 

vrupa matbuatının bugün• , 
!erde en mühim mevzuu 
hıç şüphesiz Vatikana kar• 

§1 muhtelif memleketlerin takib 
ettiği politika oluyor. İtalyan mat
buatı bu vesile ile Fransaya hü • 
cum ediyorlar. Yeni intihab edi· 
len Papa on ikinci Pinin Fransız· 
taraftrrt olduğuna dair Fransı.z 

matbuatında yazılar yazıldığın· 

dan bahsederek hücuma geçen İ· 
talyan gazetelerine nisbetle bu 
mevzuda Alman matbuat;nın il· 
sanı daha sakındir. 

Yalnız yeni Papanın geçen se
nel~r Vatikan Hariciye Nazırı i· 
ken Fransaya seyahatleri mev· 
zuu bahsediliyor. 

Diğer taraftan Almanya ve İ· 
talyanın mli.nasebatı ne şekle gi
receği de bin türlü tahminlere yol 
açan bir mevzudur. 

Bu arada Mareşal Göringin İ· 
talya seyahatı günün en mühim 
meselesi gibidir. Fakat poltika a· 
lemınde dedi kodu eksik olmadtğı 
için şu son ay ]arda Hariciye Na· 
zırı Ribbentropun daha ziyade 
nüfuz kazanarak Almanyanın po· 
litikasında müessir bir faaliyet 
gösterdiği söylenirken J4areşal 

lngiliz hava defi toplan ve tayyare projektörleri 

Göringin şimdiye kadar çok ça -
lışarak yorulduğu için birkaç haf
ta istirahat etmesine lüzum gös
terileceği rivayetleri dönüyordu. 

Ekmek imalinin Uaak Şarkla bat· 
ladaj:ı mahakkaklll'. &Jısarhlar onlar· 
dan öl;renm1'lenlir. Blda)'elle fU'lD 
nedir bllme&lerdL 

Ekmekleri düz Te ll:ıqm. taşlar üze .. 
rlne ko7arlar. pişlrlrlerdL Bu kU • 
ı.aıa blQe»dL Tıpkı plela rlbl. 

Sonralan sa9 kullanm17a bati.adı • 
lal'. Daha sonra fırın 7apıldı. 

Nlnlv ve Babllon harabelerinde J&
pdan ara.ttJrmalarda bJrçuk tufla fı

rınlar· meydana çıkarıldı. Eskiden Ro
ma halin ekmelin! kendi plşlrlrdL U· 
munıi fınnJar, imparaıor Trayan ••· 
manında açl.ldı. 

DtiNY ANIN EN BtirtlK ztJMRtiJ>t) 

Avrupablar, dünyanın en bü7ük 
w.ümri.ıdünün Londrada, Bl'itlş muze
ılnin madenlyat ıubeslnde bulunda.
tunu zannederler. 

Bu zümrüd, DeTontır DiikalArının 

altınc1S1 tarafından mü:.J:e;re hed17e o
luamıqtur. 

Mu:ıo (Bolvlde) madenlerinden çı

karılan bu zümrUde Brezilya lmpara
torlarından Don Pedronun ismi veril .. 
mlştlr. Boyu ve eni 4 santimeb'o, •· 
iırhtı da276 l'ram 8 dlr. 
Topkapı sara11 hazinesinde Birinci 

AhmediD tahh üzerinde a.sılı bir 
zilmrüd vardır. Boyu 10 santlmetro, 
enlt, kahnhğı 4 buçuk santlmetrodur. 
Aiırhğı da 435 grama yalundır. Bu 
zümrude henüz paha biçilmemiştir. 

Hazlnede bundan başka da.ha blr 
çok kıymetli ziımrüdler vardır. Fati
hin sorgucu ilztrlndekl ziimrüd çok 
kıymetıldır. 

İkinci Beyazıdın hançerinin üze -
rinde dört zümrüd vardır. Büyüklük .. 
lerl l'Ümiq liralar kadardır. Bu han
çerin kll'mell 160 bin i.,.u;. llia.>ıdır. 

PARİSDEKİ DİKİLİ TAŞ --
Parisle Konkord meydanının OT'ta

ıından Luksor'daıı celme bir dikill taş 
vardır. Sultan Ahmed meydanuıdakl 
dlJ.ı:Ul taşa benzer. 

W
edad, ar• 
tık her ak· 
şanı operete 

gidiyordu. Çün • 
kü, operetin Pri· 
ma Donna'sı o
lan genç ka • 
Jına çılgın gibi a
şıktı. Delikanlı, 
her gece, ön sıra 
koltuklardan bi • 
rini kiralar ve 
temsil ~onuna ka· 
da~ sahnedeki ka· 
dını, kendini kay· 
bedercesine sey -
rederdi. 

Aradan bir bu· 
çok ay geçmiştL 

Vedad, genç ka -
dını, bir gün ziya· 
ret etmek ve aş

kını sövlemek İS· 

tedi. Buna karar 
vermist•. Çünkü, 
daha fazla taham· 
mül edemiyordu. 
::ece rüyalarında 

hep onu düşünü
yordu. 

Genç kadının is
mi Suzan idi. Ev
vela bir mcktub 
yazmağı düşün • 
dü. Sonra vaz 
geçti. 

Bir akşam, ışın· 

den çıktı. Berbe· 
re gitti. İtinalı bir 
uraş oldu. Suzan 
bu saatte apartı· 

manında mutlaka 
ya çay içiyor, ya
hud da, poker oy· 
nuyordu. 

.. ._ ... ..__,~--.--

Buyurun efendim .. İstirahat edin .. ' 
Vedad Suzana dikkatle bakıyor-

, __ Y_azan __ : _ıt_EŞ_AD __ F_E_Y_z_•__.I 

muyorum.. Sevebilirsiniz .. Nihayet 
kalbinizin hislerine de tahakküm 
etmeğe kalkışamam.. 

Vedad, biran durakladı .. Hiç de 
tahmin etmediği bir vaziyetle kar· 
şıl!iimıştı. Ayağa kalktı.. Bacak· 
lan birbirine dolaşıyordu. Çok 
müteessirdi; 

- Müsaadeniz! rica edeceğim 

hanımefendi •. dedi.. Sizi rahatsı· 
ettiğimi anlıyorum. 

- Hayır. estağfurullah .. 
- Fakat, öyle zannediyorı ld, 

ben, tamamile, boş hayaller pe
ıinde koşmuşum.. Halhı;1'.ı, size 
karşı, o kadar derin, s3f ve samimi 
bir aşk besliyordum k: .. 

Vedad, salonun kapı'1r.da cık· 

mak üzere idi" 
Suzan: 
- Bir dakika durunuz. beyefen 

:il, sizi ikna etmek ister'm .. Evve
la maksadınızı ar,lıyamadığımı zan• 
nediyorum .. Bana karşı olan hay· 
ranlığınızı ifade buyurdunuz te
şekkür ederim .. Başka bır arzu • 
nuz var mıydı?. 

Vedad önü.,~ b2kara1'. mırıl • 
dandı: 

- Sizi çok seviyorum .. 
- Olabilir .. Fa<at .. Yani ne '9• 

tiyorsunuz? 
- Hiç iltifat etmediniz .. 

ma mukabele etmediniz .. 
Aşkı· 

Suzan bir k•hkara daha attı, 

sonra, birden cidr.'.ılrşı;: 

- Rica ederi-n, b•yefendi, d .L 
Beni herkese seyreden binle; 
kişi var. Bunların içınde. hayra 
!ık hisleri besJi;-.,,, sızin gıbi te
veccühkar yüzler~~ insan buluna· 
bilir. Sevgilerinde de kendı hi.' 

(Devamı 7 inci sayfada) Meb'us 
Olmamak 
Şartile •. 

Fakat Mareşalin bu istirahat 
seyahati diğer bir noktadan ay -
rıca ehemmiyet arzediyor: Ma • 
reşal Gôring şimali Afrikaya da 
gidecek, Libide dolaşarak İta! -
yanların oradaki tahşdatını gö • 
recek. 

Bu hususta İtalyan gazetele • 
rinden Lavard Fasi~ta diyor ki: 

sulh lehinde görülen neşriyatın 
arkasında Mareşal Göring var • 
dır. Mareşalin fikrince daha hiç 
olmazsa bir sene mesele çıkma
dan yaşamalr, Almanya daha ha· 
zırlanmak için ı·akit kazanmalı 

imiş. Böyle vakit kazanılırsa ge
çen seneki buhran sırasında Al -
manyanın geçirdiği yorgunluğun 

tesirleri de kalmamış olacak, hem 
de gergi nliğe İngiltere v Fransa 
sebeb olarak gösterilecektir. Yine ' 
ayni gazete Mareşal Göringin or
du ile arasında mesele çıktığın -
dan bahsediyor. Çünkü munta • 
zam ordunun bazı subayları nazi 
fırkasına tamami~ girmiş sayı • 
lamıyorlar. Böyle subaylar yavaş 
yavaş fırkaya dahil olanlarla de
ğiştiriliyor. Diğer taraftan Al • 
manyanın hava kuvvetlerini art· 
tırmak işite uğraşan Mareşal Gö
ring İngiliz ve Alman hava kuv
vetlerinin karşılıklı vaz;yeti için 
de şöyle düşünüyormuş: lngilte
re bir sene sonra hava kuvvetle -
rini daha arttırmış, daha kuvvet
lenmiş olacaktır. Fakat Almanya 
ile İngilterenin hava kuvvetleri 
itibarile aralarındaki nisbet bo • 
zulmuş olmıyacaktır Yani netice 
Almanyanın aleyhinde olmıya -
cakt>r. 

Eskl Mıstrhlar. bu taşların etrafına 
eaat kadranı çizerler ve ıa..m akseden 

ıölı;elcrlnden saatin bç olduğunu an
larlardı. 

Paris belediyesi. dikili taşın etra • 
tına ayni aur,..ue çizgiler çlzdlrmlştlr. 

Delikanlı kapıyı çaldı. Heye -
candan titriyordu. Nasıl söze baş
lamalı , diye düşünüyordu . Zihnin
de parlak cümleler hazırladı. Ka· 
dın, ziyaretin sebebhi soracaktı. 
Vedad, ne cevab vermeliydi?. 

du. Biraz yutkundu sonra: 

- Hanımefendı, dedi. Sebebi zf- ı __ R_a_d_v_o __ ..;;......;;;.._~ 
yare timi arzedeyim.. Bendeniz... p rO Ora m 1 

- Estağfurullah .. 

Mirasından Oğulları 
İstifade Edebilecekler 

ondra hukuk mahkemesi bir 
vasiyetten çıkan bir dava i· 
.e meşguldür. Edgar ismin· 

de .:rngin bir adam ölmüş, iki oğ
luna miras bırakmıştır. Bunlardan 
bırinin adı Rober, diğerinin de jil-

bcrdir. Edgar 933 de ölmüş. Vasi
yetnamesinde diyor ki: Oğıılla • 
rımın yalnız benim işimle meş • 
gul olarak onu idare ettirmeleri 
şarttır. 934 senesinden evvel bun
ların meb'us olmamaları, yahud 
diğer bir resmi vazifeye girme • 
meleri de şarttır. Eğer bunlardan 
biri veya her ikisi de bu şartları 
ifa etmezlerse servetimin faizin· 
den istifade edemiyeceklerdir. 

Fakat dava şundan çıkmıştır: 
Her iki kardeş de şimdi ordu 

hizmetine girmişlerdir. V asiyetna
mede meb'usluk ve resmi vazife 
kayıdları olduğuna göre acaba or
du hizmeti de buna dahil midir?. 
Neticede hakim ordu hizmetınin 
resmi vazife kaydına gireceğine 
hükmetmiştir. 

Hitlerin en samimi bir çalışma 
arkadaşı olan Mareşal Alman ha
va kuvvetlerini idare ediyor. Dört 
senelik programı başarıyor. Bu 
plan Almanyanın bütün iktı.sadi
yatını içine alıyor. 
Mareşal Göring İtalyada bu • 

lunduğu müddetçe faydalı bir su
rett.e birçok şeyi gözden geçtr • 
çirmiş olacakt>r. 
Diğer taraftan Berlin mchalfili 

de Mareşalin İtalyaya seyahatini 
milletler arası politikasını Berlin
Roma mihverinin nasıl serin kan
la takib ederek tellışsiz bulundu
ğuna bir misal olarak gösteriyor. 

İngiliz, Fransız ve Amerikan ga
zetelerinin bu mevzu etrafında j 
yazı yazarken şu noktada birleş- ı 
tikleri anlaşılıyor: Ukranya ta
raflarında ve yahud diğer bi: ta- 1 

kım en hassas noktalarda askeri 
hareketler yapmak için hazırlık
lar görülüyor. Böyle olduğu hal
de Hitlerin en mühim bir çalışma 
arkadaşı Berlindcn ayrılıyor. Bu 
mühimdir. 
Londralı 3andey Ekspresin yaz

dığ.na göre Almanyada şimdi 

Mareşal Göringin noktai naza
rını bilen bir Alman ile görüşerek 
bunları yazdığı anlaşılan İngiliz 
gazetecisi Mareşalin bu noktada 
yanılmadığını söyeldikte~ sonra 
diyor ki: Dostumun fikrince Al • 
manya tarafından bu sene bir 
mesele çıkarılmıyacağı cihetle 
vaktin iyi geçirileceği ümid edi • 
lebilir. İngilteredcld eğlence yer-

Bundan böyle saati öfrenmek ıstı .. 
,.en ParlslUer, şuna ve buna sor .. 
maktan ise dikili taşın önüne S"lde .. 
cekler, vakltltrlnl anlıyacaklar. 

WNDRA KULESİNDEKİ KARGALAR 

Londranın meşhur kulesinde, doku 
7Ü% senedenbcrl dört kars-a besten -
mekted.Ir. Beşınci bir karga da lbtt .. 
yal bulundurulmaktadır. Şa)'ed biri 
ölürse hemen 7erlne konuJur. 

Kulenin tepesindeki bir yuvada ya-
111an bu kırcalar beledlte tarafın .. 
dan beslenmektedir. 

ELEKTRİGİN FAYDALARI 

1883 de Parlsde 3,000 telefon abo .. 
nesi vardı. Bugün 1.,100,000 dllr. Ve 
bütün dünyada mevcud teleton a.bo ... 

nelerlnln sayası da 35 mt17ondur. 
1881 Parb umumi sergisinde l,Ie -

mb'e başlı7an elektrlkU tramvayla • 
nn halkm hayretini muclb olD\.uttu. 
Bu tramva7 500 metro umnluiund.a 
bir hat üzerinde 50 70lcu taşuabili .. 
7ordu. Sür'ati saatte 15 kllometro ldL 

Bugün 500 tonluk ylik çeken ve sa
atle 150 kllometro kateden elektrikli 
trenlet' var. 

lerının sahibleri bunu düşünerek 
ilerisi için ümid besliyebilirler. 
İngilterede birçok lokantalar ve 
dans yerleri boş duruyor!. 

Kapıyı yaşlıca bir kadın açtı. 

Vedad: 
- Bavan Suzanı görmek isti· 

yorum, dedi. 
İçeri daldılar. Salona geçti, o • 

turdu. Yerinde duramıvordu. Da
kikalar geçti. Duvardaki resimle
re bakıyordu. Suzanın muhtelif o
peretlerdeki rollerine aid hariku
lade güzel fotograflan asılı idi. 
Hele bir tanesi vardı. Vedadın içi 
gtiti.. Bu, fazlaca dekolte bir re
simdi.. 

Genç adam dalmış. duvardaki 
resimleri seyrederken, birden ka
pı açıldı .. Odanın derın sükutunu 
bozan bu kapı gıcırtısı üzerine, 
Vedad, kendini toparladı. Gözü 
kapıya çevrilmiştl İçeriye gayet 
şık giyinmiş, uzun boylu bir 1'dın 
giriyordu. Bu, Suzandı. 

Vedad ayağa kalkmıştı. Suzana 
doğru ilerledi. Genç kadının uzat· 
tığı eli öptü ve kendisini takdim 
etti: 

- Vedad Dağdeviren.. cİstan • 
bu la temiz süt içirme şirketi. u
mumi katibi.. 

- Müşerref old\lk beyefendi.. 

-Ya!. 

- San'atınıza karşı hayran o-
lanlardan biriyim .. Siz sahnede bir 
şahesersiniz .. Devamlı seyircile • 
rinizden im... Her gece, tiyatronu· 
zun en ön koltuklarından birini 
bendeniz işgal ederim .. 

- Teveccühünüz bevefendi.. 
- Estağfurullah.. V .ızifem e-

fendim .. Sizi takdir etmek bir va· 
zi!edir. Hayranlığımı ıfade ede • 
cek kelime bulamıyorum.. j 

Vedad durdu .. Bir müddet öni1-
ne baktı. Sonra, tekrar, gözlerini 
Suzanın gözlerine dikerek sözüne 
devam etti: 

- Vallahi açıkça s~yliyeyi:n mi 
hanımefendi?. Bendeniz zatıalini

ze karşı da hayranım .. Daha açık 
söyliyeyim: Size aşıkım .. Sizi se
viyorum .. 

Suzan bir kahkah~ aıtı.. Sonra. 
kahkahalarını zaptetmeğe çalışa

rak, sakin, delikanlıyı dinlem~~.ı 
koyuldu .. 

Vedad kıpkırmızı olmuştu. Ne 
söyliyeceğini şaşırdı. Mahcub ol-
muştu. Kekelemeğe ça'ışarak: ] 

- Sözlerim tuhafınıza mı gitti, 
hanımefendL. dedi. 

- Hayır .. Olabilir ... Garib bul-

Can babacığım!. 
Güzel babacığım!. 
Bu kadar yetsin e mi!. 
Pos bıyıklı adam, gözlerini papuçlarının 

nuna dikmiş: 
- Olmaz. .. 

bur- YOS A 
-Evet ... 
- Ne dedin?. ~ 

- Hemen gltti, geç vakte kadar buradaydL de-
dım. 

- Güzel! .. 
Diyordu. 3afiye korka korka, çekine çekine el

liliği babalığının cebine attı, usulcacık onun kuca
ğından kendisini sıyırdı ve yine yava.ştan alarak: 

- Yarın istediğinden çoğunu getireceğim. 

Diye yalyaran gözlerle Hüseynin gözlerine 
baktı. Hüseyin cevab vermiyor, Safiye de titrek, 
ürkek adımlarla kapıya doğru sinsi sinsi yakl!iil • 
yordu. 

YİNE BİR AKŞAM 

Blrincikanunun son günleri. 
Saat on yedide her yer kapkaranlık oluyor. 
Dışarıda boğucu bir kar tipisi var. 
Doktor eve geldi. 
Kapıyı Marika açtL 
- Güney nerede?. 
Diye sordu: 
Marika geçenki koğuluş komedyasından sonra 
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çok ustalarunıştL Karışık, anlaşılmaz bir karşıla· 
rna yaptı: 

- Bilmem. Biraz önce buradaydı. 
Fazılın yüzü yine karmakar•şık oldu. Birden 

sinirleri bozuldu, birden sesi titredi: 

- Nereye gideceğini söylemedi mi!. 
- Bilıniyoru:n. Bana birşey söylemedi. Geç 

vakte kadar buradaydı. Bir komşuya filan gitmiş 
olaca,jı: ... 

Marika bunları söy !erken 
yordu. Gözüne saat ilişti: 

- Yirmi buçuk.. 

doktor salona giri· 

Bu, onu bütün bütün sinrlendirdi, kendi ken
dine söylendi: 

- Her şeyi iyi, hoş, güzel. Bana çok bağlı, bent 
çok seviyor. Fakat, şu sokağile başa çıkamıyacağım 
galiba. Daha kavgasını yapalı ; ·irmi gün olmdı. Yi· 

Yazan: E'l"EM lZZJo.'T BENICtı. 

ne bu akşam sokakta. 

Doktor Marikaya sordu; 
- Şoför burada mı? 
- Hayır. 

- Güneyi mi götürdüt 
- Bilmiyorum ... 

- Garaja telefon et, sor, araba orada mı?. 
- Peki ... 
Marika telefona giderken sokak kapısı çalındL 

Güney geldi. Marika kapıyı açar ve taze kadın, gü
zel kadın kapıdan içeriye girerken usulcacık sordu; 

- Doktor geldi mi?. 
Marika gözlerile işaret verdi: 
- Geldi. 
İki göz kırpışa kırpışa konuştular: 
- Nasıl?. 

- Kızgın .• 

Ve mantosunu çıkardı, Marikanın eline tutuş
turdu, kendisi çok şen, güler, çevik bir tavınr, on 
beş yaşındaki bir ergen hızlılığı, onun diriliği ve 
ha!ifliğile salona koştu: 

- Kocacığım, gene bana kızmışındır değil m; '· 
Ve .. Bülbül gibi şakıyan bir sesle devam etti: 
- Vallahi kocacığım saat on altıya kadar ev-

deydim. Atıfet telefon etti, çaya çağırdı. Oraya git
tim. Gitmesini,, gel'!'esini çıkarırsan bir saat bile 
oturmamışım demek. Amma, bu kadarcık sokak da 
benim hakkım değil mi?. Hiçbir yere çıkmıyorum. 
Ne sinema, ne tiyatro, ne gezme, ne tanış evi, ne 
hiçbir şey. Bir insan göz altında gibi aylarca evin 
içinde kapanıp kalmaz ya. Gezmeyi, yürümeyi, açıl
mayı siz doktorlar sağlık veriyorsunuz. 

Fazıl, karısının bu şen, tatlı, bayıltırak anla
tışı karşısında hiçbir şey söylemedi, bir saniye ken
di kendisine düşündil. 

(Devamı var) 

Ankara Radyo•· 
BliOtlM 

11,35 Mllzlk (pazar cayı). 
18.15 Konuşma (çocuk saati). 
18.45 MW.lk (paur ca7ı d .. omı) . 

19.ıs Turk miizltl (fasıl beyeU). 
Saft7e Toka7 ve Tahsin Karakuşd 

lştlraldle. 

ZO AJans, meteoroloji haberleri. 
Z0.15 Tıtrk muzltl: 
C:alanlar: R.efUr. Fenaa, Bıqen. K.a.18. 

Cevdet Kenan. 
Okuyanlar. 

Mahmul Karındaf. 
1- Pqrev. 
2- Fal& Koponcı • Bünam pr. 

Büklüm büklüm. 

3- Arif Bey • Kllrdlll prlu • Dil• 
ter mi tanuıa. 

- Civan usla • Her kimde .-ardır 
qk lplllisL 

6- Refik Fersan .. Bir net'• nrat. 
S- G lıllzar ıarltı • Goalerlmdea •il

mb'or. 
7- BibeJ'al prlu • Mchtab dal&'tD-
11- 8. Pınar • Kıinllll prlu • El• 

lerlne kimler 1akdı kma7L 
9- Rakım • Kürdill prkı • Deme-

dim ona hlc kimsin. 
1- Su semaisi. 
21 Memleket saat 01on. 
21 N .. "eU p!Aklar • R. 
21,10 Mtisll< (Rl)'osell Combar balı• 

dosu - Şef: İhsan Kilncer). 
ZZ Aruıdoln ajans (spor aenisl). 
z2.1e Mü.zlk (Caıband • Pi). 

Z2,45 - %3 Son oJaııs haberleri " 
J'&rmld propmn. 

YARIN 
12.35 Türk mü&lfl • Pi. 
ıs Memleket saat &TUi. &Jant, me .. 

leorolojl baberlerL 
U,15 • H Mlhlk (karqık pfOP'&lll• 

Pi). 

1357 Hic!"l 

1 
1354 Rumi 

Muharrem Şubat 
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1 İstanbulun Yerli San'atları 1 1 ş AKA jlingilizistihbaratŞebekesi 
Cünbüş, Artık Yalnız 
Bizim Çalgımız Değildir 

HAS-s-T-~llnll-. ~-~:-~,-·:t-k~-eğ~-.aş-~dUSU6-,,~-· Na s ı l ç a l ı ş ı r ? 
,.. 

hayatında da çok alaycı, çok şa- B b 1 H T 1 A 1 
ka~:~~isini uzun müddet gör. ir ir erini iç anımaz ar, mir erin[ 

Türk Ha~kının Benimsediği ve Aradığ ı 
Bu Sazı Akşamları Radyoda 
Dinremek Mümkün Değil midir 7 

~:ı:~;::~;!::~n~::~::eri:~: Bilmezler, Hatta Ekseriya Muhte. if İşler 

Vaktile An • 
karada (Ha· 
kimlyeti mil 

!iye) gazetesinde 
çalıştıilım sıralar

da bir gün biraz 
şişmanca ve pos 
bıyıklı bir ada • 
mm Lu. i aradığını 
6Öyl~di!er. 

Haki:niyoti Mil
liyed.ı bir g<:<tteel 
ile konuş~ı~k ar· 
rıısunu göster~n 

bu zata. nasılsı 

beni h1be~ ver • 
mişler. 

1 Yazan: Kadri Kemal KOP 1 

!~~:::r::n:~a::a::ım::e- için Muvakkat Adamlar Bulunur 
leni .. Ne oldu? Felaket mi geçirdin? Teşkilatın Çalışma Şeklini İngiltere' de Bile Yalnız iki Kişi Biliyormuş 

- Tamam sekiz gün yatakta 
kaldım. 

- Hasta mıydın? 
- Yok canım .. 
- O halde?. 
- İstirahat için başka çare bu-

lamadım da ... 
• !arımız. bu bolluğun ortasında ka

rar kılacak bir perde bulamıyarak 
geri dönüyor ve ihtiyarsız bir te
mayü lle san'atkarın gözlerile kar-

1
_ M_ AZ __ E_R_E_T_: 

., ngilizlerin istihbarat te~ki
latının genişliğinden duD
yanın her tarafındanda o • 

lup biten şeyleri vaktinde öğ • 
rendiğinden sık sık bahsedildiği 

gibi bu teşkilata feşkalade mu
vafiakiyetler de isnad edilmek a
det olmuştur. Ne kadar esraren
giz maceralar varsa hep İngiliz 
istihtarat şebekesine yaptırılır, 

türlü türlü kahramanlardan gün• 
!erce bahsedilir. Yeni gelen İn • 
giliz gazetelerinde istihbarat şe

bekesinin masraflarına da;r ına-

şılaşıyor. 

1930 yılına nazaran onu biraz 
daha zayıflamış ve ihtiyarlamış 

görüyorum. Ve kendi kendime bir 
an için şöyle düşünüyorum: 

- Bizde yeni bazı san'atların, 

hatta hiç ümid edilmiyen işlerin, 
bu son yıllarda saliklerini zengin 
edip ev, apartıman sahibi yap -
tıkları görüldü, işitildi. Fakat belli 
ki cümbüş cmübdii> bu bahtiyar 
zümreye dahil olaır.amış. 

Bununla beraber o b!r seri, tam' 
yarım dilzüne icadda bulunmuş; 
cünbüşün udu, bancosu. kitaresi, 
sazı. tamburu, mandolini var. Hep· 
sinin de metodları ayrı ayrı.. Hep-' 
sinde de musikinin muhtelif tek· 
nik hususiyetleri var.. j 

San'atkar, işinin tam ehli olarak, 
hususi ve çeşidli teşebbüslerle 1 

- Ne o, azizim ... Operaya hiç 
mi gitmiyorsunuz?. 

- Hayır!. 

- Setebi?. 
- Birşey değil. .. Ne zaman git-

sem horluyorum. Yanımdakile -
rin uyumasına mani oluyorum. 

ENDİŞEYE MAHAL YOK: 

Mösyö ve Madam Levi, yeğen
lerı zak, Moiz ve Matmazel .5a • 
moel bir haftadanberi Büyüka
dada, amcaları jakobun köşkün
de misafir bulunuyor:ar. 
Bır gece sinema seyretmek i

çin kabilece istele gazinosuna g
diyorlar. Filmin tam yarısında 

Matmazel Samoel, amcasının ko
lunu dürtüyor ve: 

- Aman amca, diyor, bütün el
maslarımı ~<onsolun gözünde u
nuttum. Kilılli de değil. 

- Merak etme, birşey olmaz. 

. lümat verilerek yeni sene bütçe
sinde bu teşkilat için ::e kEdar 
para ayrıldığı söyleniyor. Bu ma· 
!Umata göre istihbarat ş~l'>ekesi 

Umumi harbden evvel ha•caciığı 

paranın şimdi altı mislin. sade
diyormuş. 

İngiliz istihbaratı bilha.,sa Ş'.IJ 
son dört beş sene zarfında ç<ık 

para sarfetmek mecburıyet!ndı 

kalmıştır. Bunu anlamak !çi.1 şu 
söylenen rakamlara bakmak ka
fidir. 1934 deki masraf ıa.ı .~ .. o 1 n
giliz lirası iken 1936 da 250 •;. :o 
olmuş, 937 de 350,000 İng:liz !ıra
sı derzcesine çıkmıştır. 938 sene
sinde ise buna 100,000 İngiliz lira
sı daha iliıve edilmştir. 

' 

Mili i bir saz ye
yer ine kaim olsun 
d ive, fstanbulda 
cünbüsü kendi ta
birince cicad. et
miş bulunan san· 
at'kar Zeynelabi -
din, Ankaraya ge
lir gelmez ilk iş 

olarak doğruca 

bana uğramış.. O 
giın aksi tesadüf; 
benim dışarda bir 
işım vardı ve he
men :le matbaa - San'atkdrın vıtrıntndekı cün '>üşler 

Tahran, Mısır, Suriye, Irak gibi 
müslüman memleketlerin çoğun
da ecentalar temin etmiş. cünbüş 
onun şöhretini bu uzak diyarlara 
kadar yayarak buralarda eserine 
geniş bir rağbet kazandırmıştır. 

Çünkü evde kimse yok. Hepimiz 
buradayız... • 

Bu paralar nasıl sarfedilir, ne
ler yapılır? 

dan ı·ıkmak üzere idim. 
S n atkiırı yazı arkadaşım Sü

re:, a ile tanıştırdım. 
Ifakimiyeti Milliyenin ertesi 

günkıi sayısında san'atltarın ve e
serin in muhtelif resimleri ve bir 
hay! de yazısı çıkmıştı. Ertesi gü
nü 7,eyn~Iabidin, koltuğunda o 
gün i-.ü nüshalardan ':ıüyücek bir 
tom ~ rla dışarı çıkarkı-n san'a.!:a
rın o günkü heyecanının ölçüsüz
lüğii görünüyordu. 

* lkı ı;an evvel bir dostumla Be-
yazıddan geçiyorduk. Bir aralık 

küçiik bir dükkdnın vitrininde sı

ral a nmış gibi duran cünbüşlerin 
ba , eski bir ahbab gibi gülüm
sec!ıklerini sezer gibi oldum. Ger
çek bu zarif ve içli musiki aleti
nin çoktanberi aşinası idim. Ve 
ben iti raf ederim ki, cünbüşü sev
diğim kadar, onu dinlerken duy
duğum zevk de çok derin ve heye
canlı olur. Arkadaşımın koluna gi· 
rerek onunla bu san'at eserlerinin 
teşhir edildikleri vitl'inin önüne 
yaklaştık .. İçerde biri genç diğeri 
yaşlı iki adamın karşılıklı otur -
muş çalıştıkları görülüyordu. Şüp
hesiz cünbüş san'atkarını tanımak
ta gecikmedim. Biraz yaşlı gö • 
rünen bu zat, cünbüş cmucidi• 
Zeynclabidinin ta l<endisi idi .. 
Bundan sonra nasıl oldu bilmem, 
Her ikimiz de dükkandan içeri 
daldık .. Selamlaştık.. cÜstad. bize 
yer , gösterdi.. Kendisile kolayca 
tanıştık ve konuştuk .. Meğer, a -
damcağız bir hemderd arıyormuş. 
Gelişimizden çok memnun kaldı. 

- Nasıl üstad kazanıyor musun? 
Delırin nice germü serdini 

görmüş• tecrübeli ve mutekid in
sanların, olgun ve istiğna dolu 
bakışlarile gözlerini doldurarak 
Yüzüme baktı. Cevab verdi: 

- Kazanmak değil, fakat geçini
yoruz .. Allaha çok şükür .. 

Ve sonra yanıbaşındaki tezgah
ta oturan ve elinde yeni bir cün· 
büşün iskeletin! rendelemekle 
ıneşgul bulunan genç san'atkarı 
göstererek: 

- Büyük oğlum .. O şimdi bana 
halef oldu. Bunun küçüğü, belki 
görmüşsünüzdür: Cünbüş çalan 
Salahaddin diyorlar .. Su oturan • 
lar da onların küçük;~rL. 

Ve iki saniye bir tı-vakkuftan 
sonra tekrar gururla k>lkan ba • 
şını bana çevirerek ilave etti: 

- Bunlardan daha iyi kazanç 
ını olur? 

' 

Bu muhakkak ki cünbüşün cmu· 
cidi> Zeynelabidinin bugün milli 
hududları aşan bir san'at şölu·eti 
vardır. Şöhretinin genişliği nisbe
tinde mütevazı bulunan bu san'at 
adamının senelerdenber! çalıştığı 

yer, Beyazıd meydanile Vezneci
ler arasında küçük bir dükkandır. 
Raflarında ve camekanlarında saz 
telleri, saz güdeleri, bunlara mah
sus sap, anahtar, kaburga, yay, no
ta gibi çeşidli musiki levazımı o 
kadar dolu ki, onların üzerinde 
şöyle gelişi güzel seyreden bakış-

Zeynelabidin bütün bu muvaf
fakiyetlerini izah ederken diyor 
ki: 

- Vatanın her köşesinde ve hu
dudlarımızın dış tarafls.rında cün
büşün kazandığı kıymetli alaka, 
benim eserimin her nedense cfazla 
ihtizaz yapıyor• diyerek bizim 
radyoya kabul edilmemiş olmasın
daki teessürlerimi izaleye yetecek! 
en zevkli bir sebeb teşkil etmek· 
tedir. (Devamı 6 ıncı sahifedo) 

SARHOŞLUK BU!. 

Saat gecenin on ikisL 
Bir sarhoş, Taksim meydanın -

da abidenin önünde yere çömelmiş 
lfrşey 7,. arı;yor. Tesadüfen ge
çen bir polis memuru sorar: 

- Ne arıyorsun?'. 
- Para cıizdanımı!. 
- Kayıp mı ettin?. 
- Evet, Taksim bahçesinde. 
- Bahçede kaybettiğin cüz -

danı buracia mı arıyorsun?. 
- Burası aydınlık da ondan ... 

Casus Ası l d- ı ! 
Fransız Zabiti Son Dakikaya 

Kadar İtidalini Kaybel'medi 
Son Dakikada 
Bile Sevgilisine 

Mektub Yazmayı 
Unutmadı 

•• •• 

T 
ulo~'da, Fransız bahriye • 
sının esrarını Almanlara 
satmakla itham edilen ge-

mi sancaktarı Mark Ober 9 mart 
sabahı saat 6 da bir manga aske
rin kurşunları ile can v~rdi. İdam 
cezası şöyle tatbik edildi: ı 

Bu malumatı veren Londralı 

ıazetenin yazdığına göre bu su
yalnız iki kişi ki verebilirmiş. Her 
senenin bütçesinde istihbarat teş

kilatı için ayrılan tahsisat pJrla
m entoda kabul edilir, buna dair 
hiçbir meb'us kalkıp da birşey 

sormaz 
İstihbarat şebekesinin faaliye

tini söy !emeğe hacet yoktur iki 
gizlidır. İngilizlerce şöyle bir ka
ide vardır ki ona hükumet de par
lamentoda yıllardanberi &!ışmış-

tır. Teşkilatın mühim işlerde kullandığı güzel bir kadın vazıferi ernasına.a 
İstihbarat makinesi nasıl çılı • ı konakladığı şirın bir kasabada banyo yaptıktan sonra.. 

şıyor, aldığı parayı nerelere sar- !ur. Şöyle bir hadise de oiJ1'uş: j sinin başında en mühim rolii oy-
fedıyor?. dıye sorulmaz. Eğer par- Bir gün gizli istihbarat şebeke- (Devamı 7 inci sa fada) 
lamentoda bir meb'us böyle .;.ir Y 
sual soracak olursa hükumet o
na cevab vermez. İstihbarat şe· 
bekesinin muvaffakiyetini gizli 
gizli çalışmasında bulur. 
Eğer ona dair malumat verilir

se o zaman gizlilik kalmaz. lstih· 
bara! şebekesinin sarfettiğ. pa • 
raların tıereye gittiğini lngıliz 
hükumetinin başında buluran -
!ardan yalnız Sir Rober Vaı:sitart 
ile Sir Aleksandr Kadogan is:niıı
deki müsteşarlardan başka kim-
se bilmez. 

Hükumetin en ileri gelen er -
kanı da dahil olduğu halde istih
barat teşkilatına dair maliı.nıat e
dinmek için merak ve ala~ gös
termezlermiş . Çünkü herke,, bir 
şey öğrenmeğe kalksa o ~aman 
ketumiyet ve mahremiyet Kalkar, 
teşkilatın faaliyeti bozulmuş o -

UylklYI 
H©ı~t©ıUnğu 

Yemeden, içmeden 30 
Yıl Uyuyan Kadın ! 

M 
anevt bir 
6arsıntı, sid-

ı. letli bir he
yecan, büyük bır 

korku ... 

İşte, uyku has-

1 Yazan: F. SAMİH İSTANBUL 1 Tulon'dan askeri meydana giden 
bütün yollar sabahın üçünden iti·! 
haren seyrüsefere kapatıldı. İdam 
direği, sevkülceyş yolunun kena
rında, bir toprak yığının arkasına 
dikilmişti. Vesso gemisi kaptanı

nın kumandası altında bulunan 
piyade ve bahriye efradından mü
rekkeb iki bin kişilik bir kıt'a gün 
ağarırken, idam yerinde kal'a ni
zamı aldı. Bundan sonra idam man
gası ilerliyerek mevzi aldı .. 

1=======-======= talıklarını dof\ıı -

Maslı1b Olur'un sevgilisl 

Saat 5,50 de, Mahkumla hapis
hane papasını ve dört muhafızını 
getiren kamyon geldi. Ober, pek 
sakin görünüyordu. O, saat 5,15 de , 

höceresinde uyandırıldığı zaman: 
kendisine cesaret tavsiye eden ko
misere: cBenim teselliye ihtiya
cım yok. İmanım bana katidir .• 
diye cevab vermiştir. Papazın dua· 
sını dinledikten sonra biri anasına • 
diğeri metresine olmak üzere iki 
mektub yazmıştır. Bunlar bitince • 
derin nefeslerle sigara içmiş. du· 
daklarında bir tebessüm gölgesi 
olduğu halde, gözlerini bir nokta
ya dikerek düşünmüştür. 

(Devamı 1 mcı tahlfede) 

Bekarlığın 

Aleyhinde 

L 
ondranın tanınmır IJirkıet

lerinden birinin direktörü 
olan M. Bovden verdiği bir 

konferansta senelerce ~ haya -
tındaki tecrübelerinden l;ahisle 
evlilerle bekarlar arasında şöyle 
bir mukayese yürütmektedir: 

- Bekar işçiler yirmi ile otuz 
yaş aı asında iken kararsız bir hal· 
de bulunurlar. Bunların muay • 
yen bir gayeleri yoktur. Yalnız 

para kazanarak dikk~ctlerini iyi 
geçinmeyi düşünürler. Halbuki 
evli olan böyle değildir. Evli iş

çinin daha bakacağı birkaç kişi 

vardır. Onun için evli işçi bekar
dan iyidir. Evli işçinin gayesi var
dır. Evli olmak itibarile daha zi. 
yade intizama alışmış demektir. 

ran başlıca sebeb
ler. Asab bozuk • 

lul'unun el• rok 
tesiri vardır. Uy· 
ku hastalarına, er 
keklerden ziyade 
kadınlarda tesa -
.:!.üf olunur. 

Geçenlerde ölen 
(Mak Keri) nin 
hastalığı tek bir 
vak'a değildir. Tıb 
tarihinde, asabi 

marazlar bahsinde 
buna benzer bir 
çok vak'alar yazı· 
lıdır. Ve bundan 
daha garib. daha 

1 meraklı olanları 
da vardır. Misal: 
margarit Boneval. 

Margarit; yirmi .:ıır yaşınaa t • 

k en büyük bir korku neticesinde 
(uyku hastalığı) na tutuldu ve 

.(Devauu • ıacı aahiledr 1 



' 

• 
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Cünbüş Artık Yalınız 
Bizim Çalgııµız Değil 

Göring'in İtalya'yı 
(5 inci sayfadan devam) ı 

Karşısındaki gazeteciye ınilli bir 
meseleden bahseden, yahud me
selesinin ınilli bulunduğuna ka
naat getirmiş olan san'atkann söz
lerindeki mantığı biran tahlil et
mek ıstediğim vakit neticeyi o
nun lehine kaydetmek ihtiyacıru 
~uyduğumu itiraf ederim. Ve bu 
duyuş tesirile olsa gerek ki ona 
sormaktan kendimi alamadım: 

- Niçin bu hususta Nafıa Ve
kilimiz Ali Çetinkayaya müraca
atta bulunmadınız?. 

San'atkar Zeynelabidin hayret
le yiizüme bakarak ve sanki •bu 
kadar da garib bir sual sizden bek
lemezdim> edasile konuştu: 

arasında .cünbüş• e niçin yer 
vermediniz?.. Ziyareti 

Ve ben çok iyi tahmin ediyo - (2 inci sa!lfadan devam) 
rum ki, bu sorguya verilecek ce- cMünih• de tertib edilir. 
vab benim lehime olacak .. Hayır Bu itibarladır ki Hitlerden sonra 
ben bir vasıtayım; san'tın lehine Almanyanın en ehemmiyetli dev-
olacaktır.. let adamı Göringin İtalyayı ziya-

Zeynelabidin. şimd~ Nevyork reti, Avrupanın siyasi mukadde-
sergisine iştirake hazırlanıyor. ratında yeni bir dönüm noktası-

- Amerikada diyor, epeyce nın başlangıcı olabilir. 
müşterim var. Nevyork sergisi bu·---...;......;;..., _________ I 

sazın Amerikada daha geniş bir Kafianın Yeni e:r Karan 
(1 inci sahifeden dc;~am) 

Jarını aramaktadır. 

UYKUSUZ GEÇEN GECE 

1 

Ne beyhude yere ıztırah çekiyor. Bir tek kaşe GRİPİN 
hu tahammül edilmez ağrıyı dindirmcğe kafi idi. 

Tayyare Piyangosu 
Bugünün Talihlileri 

50,000 
Lira Kazanan 

18682 
Sonlan (82) rakamlarile nlha -

yetlencn bütün biletler onda bir 
hesabile (2) şer lira amorti ka -
zanmışludır. 

15,000 
Lira Kazanan 

8531 
Sonraları (31) rakamlarile Di· 

hayetlenen bütün biletler onda 
bir hesabile <2) şer lira amorti 
kazanmışlardır. 

50 OLİRA KAZANAN 
2774 9720 4355 30834 16024 35467 

25526 22122 21472 9749 10629 28574 
9529 3239 32627 19112 14085 

200 LİRA KAZANANLAR 
21350 25919 31721 27214 39958 16677 
7493 16770 15215 2337 13116 36695 
39068 18362 22252 11531 18870 12031 
20304 25502 17279 15361 17433 

100 LiRA KAZANANLAR 
11705 27972 31776 25982 5037 15969 
8912 27527 16319 25622 16253 22423 

29056 1612 1653 22760 22811 24461 
14722 20249 39943 10148 3613 32779 
326.15 15202 30903 1589334385 32655 
10119 9772 216 8311 23293 16358 

9977 7935 35142 22714 17944 27576 
7687 27372 20161 27806 

20,000 LİRA MÜKAFAT 
KAZANANLAR 

- Nafıa Vekilimize bu kadar 
basit bir mesele için müracaata lü
zum görmedim. Ve d~ndüm 
ki radyoyu eline aldıtı gün, Türk 
milletinin hakiki temayiil ve is
teklerine cevab vermeyi prensip 
yapan ve her işinde olduğu gibi 
bu işinde de muvaffak olan Ali 
Çeünkayanın bir gün bu noksan
lık da muhrl,kak nazarı dikkatini 

surette tanılıp rağbet kazanmasını 
temin edecektir. Almanyada, Yu
nanistanda, İtalyada ve hatta İs
panya ve J aponyada bu sazı isti
yenler olmuştur. Gelen mektub • 
!arı görseniz hayret edersiniz. Ço
cuklarımı bu iş üzerinde yetiştiri
yorum. Onlara san'atımın bütün 
inceliklerini öğretiyorum. Fakat 
biliyor musunuz? San'atta muvaf
fak olmak ve san'atı tekamül et
tirebilmek yine bize nasib olduğu 
gibi bir Türk san'at eserinin dış 
memleketlerde tanılmasında da 
yine bizim rolümüz oldu. 

Zeynelabidin burada heyecan

Sular idaresi teşekkülündenbe
ri bu tlırihe kadar tesiastı için 
dört milyon liradan fazla para 
harcamıştır. Mevcut talimatna
meye göre her elli bin liralık bir 
masraftan sonra su ücretlerine bir 
miktar zam yapılması lazımdır 

Sular idaresi yeni şekle sokulalı
danberi hiç bir teftiş görmemiş 

olduğu için bu işle kimse meşgul 
olmamıştır. 

Halen bu idare biri Mülkiye 
müfettişleri, diğeri Nafıa teftiş 

heyeti tarafından olmnk üzere 
iki koldan teftiş görmektedir. 
Mülkiye mü.fettişleri idarenin Be
lediyece kurulduğu tarihten bu
güne kadarki bütün muameliit ve 
hesaplarını kontrol edeceklerdir. 

• GRİPİN : En şiddetli baş • GRiPiN : Gripe, baş nez
ve diş ağrılarım keser. 1 Lesine ve di~er . n-:zlelere 

• GRİPİN: Soğu'< algınlığın· karşı çok muessırdır. 

12,000 
Lira kazanan 

32232 

38882 34563 35756 36064 16085 23281 
10230 2630 16212 21224 33947 29749 

8861 35332 16327 16428 24322 33331 
6812 19083 12766 33933 990 2508 

27064 30972 28149 24574 18341 26631 
26292 38521 17691 11054 2314 13414 
2536 11614 26767 14242 
İkramiyelerin hepsi çekildikten celbedecek ve radyoyu idare e -

denlere belki soracaktır: 

landı ve tekrar etti: 
- Ne soruyorsun bayım? Bun-

- Milli havalanmızı çalan sazlar lardan daha iyi kazan~ mı olur?. 

UYKU HAST ALIGI 
Bu iş öyle bir .iki günde bitiri

lecek vaziyette değ ildir. Binaen
aleyh bir gazetenin iddiası veç
hile işler bitmiş değildir. Hiç bir 
yolsuzluğa rastlanmasa bile yal
nız muamelenin tetkik[ bile bir 
iki günde bitecek gibi değildir. 

(5 inci sayfadan devam) 

yirmi sene uyudu!. 
Bu halkın aşın derecede me -

rakını mucib oldu. Hatta bu me
rak o dereceyi buldu ki küçük 
(Tene! köyü) birçok iliın ve ga
zetecilerle doldu. En meşhur dok
torlar köye kadar giderek hasta
yı muayene ettiler. Hatta, meş
hur emrazı asabiye mütehassısı 
doktor <Şarko) bile (Margarıt Bo
neval) i uzun müddet muay. ene 

1 
ve tedavi etti 
Hastayı uyandırmak için bırçok 

fenni usullere baş vuruldu. Fa -
kat faydası olmadı. Nihayet, ken
di haline bırakıldı. 

Genç kızın hastalığını işitenler, 
köye akın etmiye başladılar. Bu, 
ailesi için pek kiirlı bir iş oldu. 

İskelet haline gelen bu hareket
sız vücudde hayat uzuvları tabii 
bir şekilde işliyor, kalb muntazam 
vuruyordu. 

Uyanma hadisesi şöyle oldu: 
İlk evvel vücudünde hafif tit

remeler görüldü. Sonra inlemiye 
başladı. Zavallı kızcağız verem 
olmuştu. Hastalık, uyku esnasın
da seyrini takib etmiş, son dev
reye gelmişti. Yatağında doğrul
du, gözlerini açtı. Kendisini teda
vi eden doktorun: 

-Nerenizden muztaribsiniz?. 
Sualine şu cevabı verdi: 
- Her yerimden!. 
Sonra annesine dönerek sordu: 
- Kaç yaşındayım?. 
- Tamam yirmi bir, kızım. 
Bu; uykuya daldığı zamanki 

yaşı idi. Genç kız başka bir ıey 
söylemedi. 

Ertesi gün yeniden uykuya dal
dı. Fakat, bir daha uyanmamak 

şartile... ı 
Marazi uykular üzerinde mü -

him tetkiklerde bulunan (Paris 
ruhiyat mektebi) profesörlerinden 
doktor (Pol Farez) İspanyanın 
<Burgos) şehrinde tamam otuz se
ne uyuyan (Benita) adlı bir ka
dının hastalığı ile çok yakından 
aliikadar olmuştur. 

Bu fakir kadın, hastalığı de - ' 
vam ettiği müddetçe her türlü te
daviden, ihtimamdan mahrum 
kalmıştı. Kocası ve çocuklan ken
disini yalnız bırakarak savuşmuş
Jardı. Fıkarasever, merhametli 
bir komşu kadını arasıra gelip ağ
zına biraz su damlatıyordu. Has
ta, hiç gıda almadığı halde yaşa

dı. 

Otuz yıl sonra, günün birin,iA 
ansızın uyandı. Az sonra da, ev
velki gibi çalışmıya başladı. 

Doktor (Farnez) in tedavi et -
tiği başka bir hastanın hali de 
bundan daha az meraklı değil -
dir. 

Bu hasta; şimali Almanyada 
(Gramek) de (Gezen) adlı bir 
kızdır. 

<Gezen) on yedi yaşında idi. Bir 
gezinti sırasında arabadan düştü. 
Başı hafifce berel<'ndi Ertesi gün 
dl'rin bir uykuya daldı ve an -
cak 17 sene sonra uyanabildL 

Birkaç yıl evvel doktor (Fand
ler) genç bir kızın üç ay içinde, 
birbirini ;,.üteakip 13 defa uyku 
buhranına düştüğünü ve her defa 
sında ikişer, üçer gün uyuduğu
nu söylüyor. 

Hasta, son buhran esnasında o 
kadar bitkin bir vaziyete düşmüş 
tü ki etrafındakiler değil, doktor 
bile artık bu defa öldüğüne hük
metmişti. 

Halbuki genç kız, tabuta yatırı
lınca birdenbire uykudan uyan -
dı ve bütün ailesi efradının başı

ucunda gözy~ları döktüklerini 
gülerek şöyle söyledi: 

- Ağlamayınız ... Henüz ölme
dim. Ölmeğe de niyetim yok_ Çün
kü daha pek gencim!. 

Casus Asıldı 
( 5 inci sayfadan devam) 

Kamyondan papaz ve muhafız
lar indikten sonra, düğmesiz ve 
şeritsiz zabit elbisesi giymiş ve ba
şının sırma şeritleri sökülmüş kas
keti olduğu halde mahkfun inmiş
tir. O, süngü takmış iki sıra asker 
arasında, idam direğine götürül -
müştür. O, diz çöktürülerek kazı
ğa bağlanmış ve imtinaına i)akıl
nuyarak gözleri de bağlanmıştır. 

Papaz, onu, öptükten sonra, za
bıt katibi idam hükmünü okumuş. 
İdam mangası ilerledi. ve yalnız 
kalan mahkfunun altı rr.etre önüne 
gelmiş. Manga kumandanı, kılı -
cını yukarı kaldırıp indirmiş ve 
yaylım ateş icra edilmiştir. Mah
kum, yalnız bir defa yerinden sıç

Diğer taraftan haftalardanberi 
burada tetkikler yapan ve müte
hassıslardan mürekkep olan Na
fıa heyeti de Sular idaresindeki 
çalışmasına devam etmektedir. 

Nafıa Vekaleti mütehassısları

na şu iki noktayı tetkik ettirmek
tedir: 

1- Mevcut su miktarı nasıl 

çoğaltılabilir? 

2- Şehir suyunu ucuzlatmak 
i~in alıcma<ı Jfızım gelen tedbir
ler nrlcrdir? 

Sular idaresinin Avrupadan sa
tın aldığı makinelerin kafi gelmi
yeceği kanaatına varan Nafıa Ve
kaleti, tavassut ile yeniden maki
neler getirtecektir. 

Şehir suyu pahalıdır. Su fiya
tını halka hiç ağırlık vermiyecek 
miktara indirilecektir. Bu işte i
cabederse Nafıa Vekaleti Beledi
yeye nakdi yardımda bulunacak
tır. Yakında Nafıa tarafından su
yun çoğaltılması ve ucuzlatılması 
hakkında hazırlanacak projenin 
tatbikine geçilecektir. 
Söylendiğine göre lüzum görü

lürse şehrin su işleri Nafıaya 

devredilecektir. Nafıa , Elektrik, 
Travrnay, Tünel ve diğer şirket
ler gibi ıslahatı tamamladıktan 

sonra Su idaresini tekrar Beledi
yeye v~recektir. 

ramış; fakat direğe ba!ılı olan başı -------·-------
mlidahalesi üzerine Maarif Veka

yine dimdik kalmıştır. O zaman, 
manga kumandanı rovelverini çı- ~eti Sultanahrned camiinin temel 

ve duvarları üzerinde mütehassıs 
karmış ve mahkumun ba~ına, ale-
lüsul eleş edince kasket havaya bir heyete tetkikat yaptırmağa 
fırladı ve baş öne doğrtu düştü. karar vermiştir. Ehemmiyet veri-

Saat 6 yı 5 geçe papas duasını len bu tetkikatta hafriyatın cami 
okurken askeri doktor muayene- duvar ve temellerine zorar verip 
sini yapmış. Bundan wnra, asker! vermiyeceji;i belli olacaktır. 
kıt'a mızıkanın marşına ayak uy- Müzeler Umum müdürlüğü bu 

sahadaki hafriyat hakkında Ma
durarak ölünün önünden geçmiş 

rıf Vekaletine ikinci bir müracaat 
ve bilahare cesed mezarlığa götü-
rülmüştür. yapmıştır. Hafriyat mıntakasın -

daki Sultanahmed camii avlusu
Mark Oberle berabe~ yakala -

nan genç ve güzel bir kadın olan nun güngörmez kapısı yanında 
1 Kanuni devrinde mimar Sinan ta

Jan Modeli adlı kız üç sene hapse l 
mahkfun edilmiştir. rafından yapılan İskender Paşa -

İngiliz gazetekri divor ki: Eğer 1 nın gayet kıymettar liihid taşını 
havi türbesi vardır. Bu türbenin 

harb olsaydı Almanların Akde -
nizdeki Fransız donanmasının ha- arkasında da Darüssubyan mev-

cuddur. Birer sanat eseri olan bu 
rekatını bilmiş olacaKları için 
bunun neticesinde Mak Oberin tarihi binalar temel ve duvarları 
casusluğu Fransaya pek pahalıya etrafında kazılan . çu~ı.:rlar yu
ma! olacaktı. zünden tehlikeye ;;.rmişür. Ya -

kında her iki bina çökecek, orta
dan kalkacaktır. Müzeler idaresi 
Vekalete yaptığı müracaatta bu 
sahadaki çukurların derhal kapa
tılmasını ve hafriyatın durdurul
masını istemiştir. 

lskcil~Brp3}a Tür~csi ve 
Darüssübyan ~öküyor ! 

zı ameliyesini Sultanahmed cami
inin avlusuna kadar uzatmış, ca
minin temelleri tehlikeye girmiş
ti. Maarif Vekaletinin müdahalesi 
üzerine bu sahadaki hafriyat dur
durulmuştu. O zamandan beri bu 
saha ile biç meşgul olunmamış, çu
kurlar olduğu gibi bırakılmıştır. 

Müzeler Umum müdiirlüğünün 

Diğer taraftan hafriyat yapı -
lan mıntakalarda kuyular açıl -
dıktan sonra bir daha kapanma
maktadır. Şehrin güzelliği ve bu 
civardaki tarihi Türk eserlerinin 
himayesi bakımından kuyuların 

derhal kapatılması da istenmek
tedir. 

dan mütevelI:d bütün ağrı, • GRİPİN: Bel, sinir, roma• 
eızı ve 11ancıları sür'atle\I tizma ağrılarında hararetle 
geçirir. tavsiye edilmektedir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz. 
Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklit 
ve benzeri vardır. G R 1 P 1 N yerine başka bir 

marka verirlerse şiddetle reddediniz. 
.. ·>J! ';. ,._,,~ .. - - • : ;: 

~eğlu Vakıflar Direktörlüğü llania;;-\ 
, 1unJm ınen 

kl} nıeti 
Lin Kr. 
93.60 Kamerhatun mahallesinin Gaz sokağında eski ve yeni 12 

No. lı barakanın tamamı. 

115.20 Feriköy mahallesinin Ayazmada Akasya sokağında 14 No. lı 

barakanın tamamı. 

257.60 Sütlücede Mahmut ağa Filibos sokağında 41 - 43 - 45 nu-
maralı üç bab barakalarının tamamı. 

107.50 Ortaköyde eski Değirmen yeni Saatçi sokağında eski 15 ye
ni 4 numaralı arsnanı yarısı. 

Yukanda yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri peşin para ile 1/3/ 
939 tar~nden itibaren on beş gün müddetle açık arttırmaya çıkarıl

mıştır. 

İhalesi 15/3/939 günü saat 15 de komisyonda yapılacağından talip
lerinin yüzde yedi buçuk pey paralarile Akarat, MahH'ılat kalemine 

müracaatları. (1386) 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Bay Menok Merikyanın 9596 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı 
14,000 liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ö-

dememesinden dolayı hakkında yapılan takip üzerine 3202 Np. 1ı 

kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satılması icab 
eden Galatada Yenicami mahallesinin Perşembepazarı caddesinde eski 
51. 53; 55 y~ni 53. 55. 57. kapı No. lı (aslan ham karşısında) evvelce üç 
dükkan bugün altında ik dükkanı olan kargir bir hanın tamamı bir 

buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur . .Satış tapu sicil kay
dına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isüyen 1290 lira pey ak
çesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu de ka
bul olunur. Birikmiş bütün vergilerile beraber belediye resimleri 'ı;e 
vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya aittir. Art
tırma şartnamesi 15/3/939 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere 

Sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kay
dı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takib dosyasında vardır 
Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan 
gayrimenkul hakkında herşeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci 
arttırma 3/5/939 Çarşamba günü Cağaloğlunda kain Sandığımızda sa-

at 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için 
tek.lıf edilecek bedelin tercihan alınması icab eden gayri menkul mü
kellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi 
takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 22/5/939 Pazar
tesi günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu 

arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hak
ları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiple
rinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını nan ta

rihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte dairemize 
bildirmeleri Iiizımdır. Bu suretle haklarını bildirmeıniş olanlarla hak
ları tapu sicillerile sabit olmıyanlar sabş bedelinin paylaşmasından 

hariç kalırlar. Daha fazla maliımat almak istiyenlerin 938/934 dosya 

numarasile Sandığımız Hukuk İşleri Servisine müracaat etmeleri lü
zumu il1in olunur. 

• • 
DiKKAT 

Emniyet Sandığı; 'Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 
istiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfını teca
vüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile 
kolaylık göstermektedir. 11650) 

10,000 
Lira kazanan 

397 

sonra numara dolabından (40) fiş 

daha çekilerek yukarıdaki nu -
maralara isabet etmiştir. Bu bi
letler 10 da bir hesabile 50 şe• 

lira mükafat kazanmışlardır. 

3000 Lira Kazanan 
20313 23268 

1,000 LİRA KAZANAN 
24.479 13955 

Belediyede 
Her Gün Yeni 

Bir Mes'ele 
(Riri!lci sayfadan devam) 

!eri vaziyeti aydınbtacaklardır. 

Fen heyetinin bütün şubeleri in
celenecektir. 

4 - Tarihciler tarafından bü
Yük bir ehemmiyet verilen tarihi 
bir taş eski valinin hususi işle

rinde kullanılmıştı. Eski eserleri 
koruvanlar Mülkiye müfettişleri
nin bu işi de incelemelerini iste
mekteılir. 

5 - Sekiz murakıb tarafından 
incelenen Bakırköy tahsil ve ta
hakkuk şubeleri hakkında veri
lecek rapordan Mülkiye müfettiş
leri haberdar edilecektir. 

6 - Eski valinin Şehir meclisi
ne riyaset ettiğinden dolayı aldı
Jh altı bin lira ha~ı huzur mese
lesini yeni Muhasebe müdürü 
Mümtaz meydana çıkarmıştır. 

Mümtaz geldikten sonra muhase
be muamelatını tetkik etmiş. bu 
sırada vaziyete muttali olmuş ve 
hakkı huzur olarak verilen hu pa
rayı eşhas zimmeti hesabına al
mıştır. Mevzuu bahs altı bin lira, 
ya bu parayı yolsuz olarak ta -
hakkuk ettirenlere tazmin ettiri
lecek, yahut da Muhiddin Üstün
dağdan istenecektir. 

10,000 LiRA l\IÜKAFAT 
UG70 

Dolabdan en son çekilen bu nu· 
mara onda bir hesabile 1000 Jira 
mükafat kazanmıştır. 

Davalar 
(1 inci sahifeden devam) 

malar yüzünden işlerinden güç· 
!erinden olduklarını göz önüne 
alan Adliye Vekaletimiz hı:. hale 
,mani olmak için tedb;rıer düşün
mekte. sık sık tamimler yapmak· 
tadır. Bu hususta teşkilata son ya· 
pılan bir tebliği" gene bu mesele· 
ye temas edilmiştir. Ceza muba· 
kemeleri usulü kanununa göre ce· 
za davalarında tarafhrla birlih-te 
şahitlerin de ilk duruşmıya çağı· 
rılmaları ve davanın esas olara~ 
bir celsede bitirilmesi hakkında 
hüküm varken, bazı mahkemele· 
rin ilk duruşmaya yalnız tarafla• 
rı çağırdıkları ve bu ilk celsede, 
şahitlerin de çağırılıp dinlenme"i 
için bir talik •karan verildiği gö· 
rülmüştür. Vekalet Cümhur;yet 
Müddeiumumiliklerine bu haliP 
kanuna uygun bulunmadığını. biİ' 
tün delillerin bir celsede irat ,.e 
münakaşa edilere.k işin aynı celse· 
de sona erdirilmesinin iktiza etti· 
ğini bir daha bildirmiştir. 

1---------------:....----./ 
ZAYİ 

212 numaralı bisikl~t numara • 
sını kaybettiğimden ve yenisiP' 
alacağımdan eskisinin hükmü ,·o~· 
tur. 

Kalpakçıkolu caddesinde ı02 
numarada bisikletçi AndO.'.:,. 

Terzi,,,__ 

İhsan Oskay 
Paris Biçki Akad misinden me
zun İst. Bahçekapı Sadikiye hav 

2 ci katta 13 No. taşındı. 

7 - Mülkiye müfettişleri Çan
gırlıyan arsası meselesini de tet
kik edecektir. Eski vali Üstündağ 
çöplük halinde bulunan bu arsa
yı satın almış. Belediyenin temiz
lik vasıtalarile temizletmiş, ya
nındaki Ermeni mezar lığından 
bir kısım toprak alarak buraya 
t~ıtmış, bu mezarlığın bir kısım !ar arasında Üstündağın tensıbİ' 
taşlarından rıhtım vücude ge • le 4(). bin lira harcırah vPrilcre~ 
tirtmiştir. murahhas aza sıfatile uzun za • 

8 - Belediyenin iştiraki bulun- man Üsküdar Tramvayları idare· 
duğu ve masraflarına kefil bu _ sinin başında bulunan zatın p.l· 

lunduğu Üsküdar Halk Tramvay- manyaya gönderilmesi mesel6
1 

!arı idaresinin eski müdür zama- ile bu idarenin bazı muamelatı ,e 
nına ait muamelatı hakkında ba- yaptı2J tesisata ait bazı sarfi~·st 
zı ihbarlar yapılmıştır. Bu ihbar- meseleleri de va,.dır. 
-:::-:-::---=~--,;:_ ____ _.:.:. __ ;__...:.: ____ :.._....:..:._ ______ ../ 

Şile Kazası Malmüdürlüğünden: 
1- 20 Mart 939 tarihine müsadif Pazartesi günü saat on dört

1
' 

Şile Malmüdürlüğünde müteşekkil Eksiltme Komisyonunc' 

ihale edilmek üzere 5,999 lira 84 kuruş keşif bedelli hükı'.ıı~11 

konağı tamiratı açık eksiltmeye konulmuştu.. , 

2- Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel ve hususi ve feıır. 
şartnameleri proje keşfi hulasası ile buna müteferri dığer e''' 

rak parasız olarak görülecektir. 

8- Muvakkat teminat 450 liradır. 

f- İsteklilerin hemen 5000 liralık bu işe benzer iş yaptığına, e~· 
siltme tarihinden sekiz gün evvel müracaatla Nafıa Müdürl"' 

ğünden almış olduğu ehliyet ve Ticaret Odası vesikalarını ı~I' 
le günü saat on ikiye kadar Komisyona ibraz eylemeleri ıl' 
zımd.ır. ( 14 76) 

• 

'Iefrika r 

Ge 

Kene 

- Çünkü, 
aunda taamın 
bazı halktan, 
!ardan kimse 
mesi mevzuu 
baca içinden 
hiç göze çarı 

celbetmeden J 
bilir! 

~d~:":an~ 
vusta makul 1 

bunu enine bil 
sonra muvafı 

- Pekala. 

- Siz, piy 
temin edin! 

- Evet ... 

. - Hemen 
Bu şekilde do 
den adamlar 
ile bize süra' 
bilir, biz de b 
verilecekse bi 

- Bu iyi... 
ziyetiniz nası 

- Mersi k 
iyL. 

- Bir müş 
- Hayır!. 

in 

(5 inci s 

gelerek müs 
nıyan biri 
m~. Bu müs 
!erine takan y, 
bibi olduğu i 
temas edilme 
!erinden kim 
Bu sırada iç 
biri gelmiş, 

dıya meras· 
gelen meb'usa 
zaketle söylen 
şarı çıkarmış 

rat şebekesin 
nuyordu!. Me 
sına hiç Jüzu 

İstihbarat ş 
ayrı olarak ç 
olanlar da b 
tanımazlar. 

şeyi idare ed 
gelen adaml 
malumat alır, 
ket birdenbir 
lıyor diye öğr 
kikata girişli" 

kitkinden ziy 
lıyor, yahud 
tiyor. Bunun 
litika alemin 
cak demektir. 

O memleke 
zırlanıyor. O 
bekesi bunu 
renmeyi ken 

Bir memle 
pılıyor. Dikk 
keri bir ehe 
ona göre yap 
bir mesele çı 

İşte buna 
muhtelif me 
at, tesisat tak 
giliz istihbar 
karşı meraklı 

ret görünce b 
ne gibi öğren 
ğunu merak 

Sandey E 
diyor ki: İn 

münasebetle 
reti f. iman)' 
dolayı Kiye! 
ğini iki sene 
tir. Halbuki 
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tefrika Numarası : 55 Y,:,zon: Rahmi YAGIZ 

Genç ve Güzel İngiliz Yavrusu 
Köşkten Ayrıldı 

• 
Kendisi Doğru Köprüye indi Galatada Bir 

Yazıhaneye Gitti 
- Çünkü, henüz Osmanlı ordu· 

sunda taammüm etmiyen bu ci
hazı halktan, piyasadaki tüccar -
!ardan kimsenin anlaması. farket
mesi mevzuu bahis değildir. Bir 
baca içinden yükseltilecek anten 
hiç göze çarpmadan ve şüpheyi 
celbetmeden faaliyetini sürdüre
bilir! 

Dikranın düşünceleri ve ileri 
sürdüğü kandırıcı se'>ebler Da -
vusta makul göründü. Delikanlı 

bunu enine boyuna hesabladıktan 
sonra muvafık buldu. Tasvib etti: 

- Pekala. Öyle yapalım! 

- Siz, piyasada böyle bir yer 
temin edin! 

- Evet .•• 

_ - Hemen istasyonu kuralım .. 
Bu şekilde donanmayı tarassud e
den adamlarımız şehir telefonu 
ile bize süra'tle haber göndere -
bilir, biz de bu haberi derhal kime 
verilecekse bildiririz. 

- Bu iyi... Sizin taburdaki va· 
ziyetiniz nasıl? 

- Mersi kapiten.. Şimdilik çok 
iyi.. 

- Bir müşkülünüz yok ya? 
- Hayır!. 

- İzin, para ve diğer cihetler
den .. 

- Teşekkür ederim. Her işim 
yolunda .. 

- Öyle ise siz de gidebilirs.iniz. 
Ben bu akşam Mister Palmerle 
görüşmek, ona bazı maliımatla bir, , 
kısım malzeme vermek üzere şim
di yola çıkacağım, yarın böyle, 
bu işe muvafık bir bina tedarik 
edeceğimi kuvvetle umuyorum. 
İş olursa öbür gün size haber gön
deririm. Gelirsiniz. Tesisatımızı 

yapmak üzere işe girişiriz. 

- Olur mister Da ,u•' ! 
Dikran ayağa k-tlktı. Delikanlı 

ile el sıkıştılar. Müher,dis köşkten 
ayrıldı, Kağıdhanenir. yolunu 
tuttu. 

Genç ve güzel İ!ır,'!,z yavrusu 
Dikranın köşkten ayrılışından ya
rım saat sonra gitti, k.)~kten çıktı, 
doğru Köprüye geldi ... Galata • 
da, Perşembe pazarı ~h·arındaki 

armatör Rasim Beyin yauhane -
s.ine geldi. 

Rasim Bey yazıhaıı~de bu:u -
nuyor, nüfuzlu iki ah»abile bir 
vagon işi etrafında mıizaKt:re ya
pıyorlardı. Davust kap,nm önüne 
gelince durdu. Orada ihtiram va-

ziyetinde bekliyen had.e·Tıcyc ~et· 

refil bir türkçe u~ sordu: 
- Rasim Bey burad; mı? 
- Burada kaptanın•' 
- Yanında kimse var mı? 
- İki bey var! .. 
- PekL. Ben içerideki odada 

bekliyeceğim. Onlar gider gitmez 
bana haber ver! 

- Başüstüne kaptanım! 
Delikanlı acentan.11 i<atıb oda

sına bitişik kendi ya'1hmesin> 
girdi. Resim Beyi b~!<!em~i':P kr.
yuldu. 

Zeki İngiliz yavrusunu:ı kafa -
sında iki mesele vardı: 

Bunlardan birisi bu akşam. Ha· 
yırsızada civarında konsc•los Pal
mere vereceP;i benzinler;n taşın

ması, ikincisi de mühendis Dik • 
ranla_ konuştukları şPkilde baradA, 
perşembe pazarı ci ı'arında istas
yon tesisi için müsaid bir han ka
tı bulmaktı. Genç c•.<;ıs şefi ben
zinlerin taşınma işini bizzat kendi 
gemisi, İttihadcıların adamı ve 
kendi babalığı armatör Rasim Be
yin Çanakkale İstimbotu ile yap
mağı tasarlamış, bu:ıı: temin için 
acenteye gelmişti. 

(Devamı varı 

İngiliz istihbarat 
Şebekesi 

HiKAYE: 

ACIMAK 
(4 üncü. sayfadan devam) 

(5 inci sayfadan de'IJam) 

gelerek müst~şarla görüşüyor 
nıyan biri Hariciye Nezaretine 
muş. Bu müsteşar istihbarat iş -
lerine !;akan yegane satah.;yet sa
hibi olduğu için ondan başkasıle 
temas edilmez, o da istihbarat iş
lerinden kimseye bahsetr.ezmış. 

Bu sırada içeriye meb'uslardan 
biri gelmiş, müsteşar uzun uza
dıya merasime lüzum görmeden 
gelen meb'usa geri dönmesini ne
zaketle söylemiş ve mel>'usu dı

şarı çıkarllll§tır. Çünkü ıstılıba • 
rat şebekesinin başı orada bl!lu
nuyordu!. Meb'usun onu tanıma
sına hiç lüzum yoktu!. 

İstihbarat şebekesi hükiımetten 
ayrı olarak çalışır, buna mensub 
olanlar da başlarında bulunanı 

tanımazlar. Teşkilatın taşı her
şeyi idare eder, her tarafa üızım 
gelen adamlarını yollar, vaktinde 
maliımat alır, mesela bir memle
ket birdenbire bir takım şeyler a
lıyor diye öğrenildi mi hemen tet
kikata girişilir, faraza her va -
kitkinden ziyade buğday satın a
lıyor, yahud demir ve saire g.etir
tiyor. Bunun manası yakında po
litika aleminde bir buhran ola 
cak demektir. 

O memleket yavaş yavaş ha • 
zırlanıyor. O zaman istihbarat şe
bekesi bunu derinden derine öğ
renmeyi kendine iş edinir. 

Bir memlekette yol inşaatı ya
pılıyor. Dikkat edilir: Yollar as
keri bir ehemmiyet gözeliler.ek 
ona göre yapılıyorsa o memleket 
bir mesele çıkaracaktır. 

İşte buna benzer maks.adlarla 
muhtelif memleketlerdeki inşa

at, tesisat takib edilir. Hulasa İn
giliz istihbarat şebekesi herşeye 
karşı meraklıdır. En ufak bir işa
ret görünce bunun altından daha 
ne gibi öğrenilecek şeyler oldu • 
ğunu merak etmektedir. 

Sandey Ekspres gazetesi bu 
diyor ki: İngiliz Hariciye Neza
münasebetle yazdığı bir yazıda 
reti. f.lmany~da Hitlerin ~eden 
dolayı Kiyel kanalını genişletece
ğini iki sene evvelden öğrenmiş
tir. Halbuki Almanyada bile bu 

daha geçenlerde malum olmuş • 

tur. 
!erine, kenrlı noktaj nazarlarına 

göre, haklı o!;.Jil:rler .. Fakat, ben, 
bütün sevgi:!?~·~, sizin gtbi, hepsi 
de temiz, samimi ve •af ı •lan bu 
aşklara nasıl mukabele edel,ilırim. 
O zaman sahneyi terhtmekliğim, 
bana havran olanların ıztırabla • 
rını, kalb acılarımı dinlemekli • 

ğmi icabeder. Çünkü, her biri ile 
beşer dakika konuşsam, b;itün 

Devlet adamlarının arasındaki 

münasebetlerde, mesela ileri ge
len siyasi adamların vakit vakit 
hastalanmaları ve saire de İngiliz 
istihbarat şebekesinin nazarı dik
katini celbetmektcn geri kalma
mıştır. İstihbarat ışlerinde çalı • 
şan erkeklerin, !t.idınların çoğu 

daimi olarak çalışarılmazmış. 

Bunlar vakit vakit tutulur, göre
cekleri işi gördükten sonra artık 
alakaları kalmazmış. Bunun !:.öy
le olmasındaki sebeb C:-- şudur: 

, günlerimin saatlerini bu işe has· 
retmek icabeder. Sizden tekrar ri
ca ediyorum. Beni mazur göcün .. 

Eğer daımi şekilde memur kul
lanılmış olsa çok gcçr.ıeoen :bu 
memurlar başkalarınca anlaşııır. 

O zaman bunların gizil faaliyeti 
meydana çıkar ve işıer oozulur. 
Onun için istihbarat şebekesine 
mensub olanların çoğu busbü tün 
başka başka işlerdedir. Gördük • 
leri işe bakılarak kendilerine pa
ra verilir. 
Diğer taraftan İngiliz istihbarat 

teşkilatı yalnız yabancı memle -
ketlere dair maliımat toplamakla 
meşgul değildir. İngilterenin da- ' 
bilinde olup biten şeylerle de 
meşgul olurlar. 

Mesela şu son zamanlarda İn -
gilterenin ötesinde berisinde bom
talar patlamış, İrlanda Cumhu-

Vedadın omuzları aüşmüştü 

sendeliyordu. Nerede ise olduğu 

yere yıkılıverecek, düşecekti. İn
ler gibi mırıldandı: 

- Son sözünüzü sövleyin .. Ar
tık gidiyorum .. Fakat, unutmayı-
nız ki, sizi seviyorum .. 

Suzan, başını pencertden tarafa 
çevirerek, sert bir lisanla cevab 
verdi: 

- Size sadece şcıdığımı söyliye
bilirim. 

REŞAD FEYZİ 
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mı )rl.I/ DRAM KISMI ,;~ lllHlıii: . .- ı Ruakş> m 20 Jll la 
(ANNA KARENİN) 7 tablo 

riyet ordusu denilen gizli ihtilal İSTİKLAL CADDESİNDE 
teşkilatının İngilterede ortalığı I KOMEDİ KIS;\!T 
korkuya vermek için belli başlı (BİR MUHASİP ARANIYOR) 4 P. 
muhtelif şehirlerde bombalar pat- ----·--··---
!attığından bahsedilmişti. İstih • mış. Birbirlerini tanıyanlar da i
barat şebekesi bununla da meş • simlerinden bahsetmezler. Yal • 
gul olur. İngilterenin menfaaUeri 
aleyhine çalışmak üzere İngilte
reye gelen yabancıları da bulup 
meydana çıkarmak işi de bu teş
kilata verilmiştir. 

İstihbarat şebekesinin çalışma 
tarzında en şayanı dikkat olan bir 
cihet de şudur: Mümkün olduğu 
kadar yazı yazmamak!. Ortada 
yazılmış emirler, verilmiş cevab
lar ve saire görülmez. Tabiidir ki 
yazı yazmadan, muhabere etme • 
den işleri çevirmek mümkün de
ğildir. Ancak yazılar mümkün ol
duğu kadar az yerverilir. Teşkila
ta daimi surette mensub olanlar 
da birbirlerini pek az tanırlar -

nız numaralarını söyliyerek ge -
çerlermiş. 

İngiliz istihbarat şebekesinin 

Umumi Harb esnasında Almanlar-

la nasıl mücadele ettiğine dair ev
velce de .son Telgraf• da İngi -

lizlerin en yeni verdikleri malU
mata bakarak neşredilmiş yazılar 

vardır. İki taraf arasındaki mü
cadele şiddetli ve pek meraklı ol-

muştur. Şimdi öyle anlaşılıyor ki 

her iki taraf da Umumi Hari:ıden 

alınmış tecrübeleri gözönünde tu

tarak istihbarat işlerine büyük 

bir eh.emmiyeıle sarılmışlardır. 

MASAL: 

AMAN YUTMA! .. 
i nsan, ne oldum dememeli? 

Ne olacağını düşünmelidir. 
Bazı ınsanlar var iti; hiçbir 

şeye inanmazlar. 
Fakat; böyle hiçbir şeye inan· 

mıyan insanlar hayatlarını ko • 
!ay kazanamazlar. 

Muhakkak birşeye inanmak, i
man etmek ve o suretle hayatta 
yaşadığı müddetçe bir maksad ve 
gaye gözcderek yürümek üızını. 

dır. 

Vaktile bir köylü; Hiçbir şeye 
inanmazdL Bu ısebeblı' hayaıda 
daima maksadsız ve gayesiz yürü- 1 

düğü için serseri yaşardL 

Bir gün; bu köylünün haline a
cıyan birisi ona şu yolda nasi -
hatte bulundu: 

- İki gözüm efendim, senin b.ı 
halin nice olacak. Hantta inanın 

1 
olmadıkça yaşamak ve sefaletten 
kurtulırak mümkün değildir. 

Köylü cevab verdi. 

- Ne var ki, neye inanayın-.~. 
- İlahi adam; dünı-:ayı yaradan 

Allah da mı yok?. 

- Cevab ver; ve inan ... 
- İnanmış olsam ne olacaK? 
- Herşey olur ... 

- Peki ne yapayım ve ne Y''l 
tutayım öyle ise?. 

Adam, Köylüyü elinden tuttu. 
Camiye getirdi. Köylü camü gö
rünce şaşaladı ve sordu: 

- Burası neresidir? 
- Cami ... 

- Camide ne yaparlar? 
- Allaha dua ederler ... 
- Allaha dua edenler heo şeye 

mazhar olurlar mı? 
- Ne demek? Allahını Lar.ıyan 

dünyada da, ahirette de herşeye 
sahih olurlar. 

Köylü; adamın sözüne inandı. 
Camiye girdi. 

Camide hocanın birisi kü~üye 
çıkmış vazediyordu. 

Köylü sordu: 
- Bu hoca ne söylüyor? 
- Allahın emirlerini s~yhiyor. 
- Bu emirleri yapan her şeye 

malik olur ml!? 
- Muhakkak ... 
Hoca, viizederken şunları söy

lüyordu: 
- Hey!. Cemaat dinleyıniz ... 

Fıkaraya kırk para veren ve var
dım edene Cenal:.ı Rabbülıiiemın 
yüz kere fazlasile verir ... Fıl<o • 
raya yardım etmeği unutmayı -
nız. 

Köylü; hocanın bu sözlerine 
dikkat etmişti. Bu çok güzel bir 
kazançtı. Fıkaraya kork par& ve
rene Allah yüz defa fazlasıle 

verecekti. 
Camiden çıktılar .. Bi.rbirleri!l

den ayrıldılar .. Köylünün cebın • 
de topu, topu kırk parası vardı. 
Fıkaranın birisi de karşısına di • 
kilmiş, avuç açmış şu suretle söy
leniyordu: 

- Kırk para ver ... Allah sana 
daha çok versin?. 

Köylü; hocanın vazını hatırla
dı. Cebinden çıkardığı kırk para
yı fıkaranın eline tutuşturdu. 
Öğle oldu. Akşam oldu. KiıyJü. 

nün kırk parasının yerine ne ge
len verdı. Ne giden?. Açlıktan bıt
mişti. 

Şu~at Müsa~akamızda 
Bayan İsmet: Kalyoncukulluk 

Enliyokuş No. 14. Ali Ertürk: Be
yazıd Soğanava Demiröz apartı

man No. 13. Hüsnü Alfur Vefa er
kek.lisesi No. 950. Melahat: Sarı
yerde berber İbrahim vasıtasile. 

Razi Oktav: Bakırköy Sakıza _ 
ğacı No. 5. Halid: Fatih Macar _ 
kardeşler Cad. No. 8. 

Kumkapı orta okul Necati Bi
nici. Kadri Tomar: Beyazıd Yeni
çeriler cad. No. 105. Sacide: Sü
leymaniye Kanuni medrese so -
kak No. 28. 
Edirnekapı: Acıçeşnıe sokak 

Na. 25 .Selma Bozkurt. Ali Sağ • 
lam: Cağaloğlu erkek orta okul 
No. 183. Halil: Meroan Yaldızlı 

han No. 19. 

İkide birde söyleniyordu: 
- Hani, Allah! Yüz defa ia;:b 

verecekti. .. Yazık dtğil mi bana? 
Açlıktan öleceğim .. Bana a.<.:. ,iğ

reten adam ne avanak şeyra;,; .. 
Üste de bizım kırk paraya oıdu. 
Hiç olmazsa ekmek alır karnını; 

doyururdum .. Böyle sefil olmaz • 
dım. 

Köylü gece oldu. Şehrin harici
ne çıktı. YaLacak yeri yoktu. 

Nihayet; aç bilaç dolaşırken 

kurdlar kuşlar yemesin diye bir 
ağac!n üzerine çıktı. Kuşağiie a
ğaca kend.nı bağladL Uyumıya 

başladL 

Aradan çok geçmedi. Bir de bak-
tı ki ağaca bir adam çıkıyor. Kork· 
tu. Adam a.}aca çıktıkça o daha 
yukarı çıkm•ğa b;ı.şladı. 

Bir aralık adam ağacın orta ye
rinde durdu. Ccbınden bir kağıd 
çıkardı. Bu kiiğıdda Hazreti Ali 
yazılı idi. Şu suretle söy lenmeğe 
taşladı: 

- Ya Ali!. Senin yüzünden is-
18.mlar ikiye böıündü. Kimisi ya 
Ali der, kimisi bilmem ne der?. 
Ben, seni yutmıyayım da kimi 
yutayım. 

Diyerek elindeki kağıdı buruş
turdu ve yuttu. Derken cebinden 
bir kiiğıd çıkardı. Bu kiiğıdda da: 
Hazreti Muhammed yazılı idi. Bu 
kağıda da şunları söyledi: 

- Ya Hazreti Muhammed ... 
Yaptıklarını bilirsin ... Bütün dün
yayı birbirine kattın islamlık, hı
ristiyanlık diye ortalığı velvele
ye verdin. Seni yutmıyayım da 
kimi yutayım? dedi. 1 

Ve elindeki kağıdı buruşturdu 

ve yuttu .. 

Köylü; bu adamın haline şaş
mıştı ve ne yaptığının farkında 

değildi. Bu is.mlerin hiçbirini bil
miyordu. O, yaJnız hayat~nda bil' 
kere gittiği camide Allahın is -

mini işitmiş ve Allah için de fı

karaya verdiği kırk para yüzün
den aç kalıp ağaca çıkmağa mec
bur olmuştu. 

Adam, Hazreti Muhammedi yut
tuktan sonra cebinden bir kiiğıd 
daha çıkardı. Bunda da Allah ya
zıyordu. Ona da şu suretle söy
lendi: 

- Ey Allahım, bütün dünyayı 
birbirine kattın .. Hiç bir insana 
rahat huzur vermedin ... Seni yut
mıyayım da kimi yutayım. 

Der demez; ağaçta bulunan köy
lünün gözü dört açıldı. Çünkü; Al
lahtan kırk para alacağı vardı. Bu
na mukabil yüz kuruş bekliyordu. 
Allahı yutarsa kuruş gidecekti. i 

Tam, adam, Allahı ):'Utacağı za
man birdenbire bağırdı: 

- Aman yutma kırk para ala
cağım var ... 

Der demez, karanlıktan gelen 
bu korkunç ve bellisiz ses ada
mın ödünü kopardı.. ve ağaçtan 

yere düşerek son nefesini verdi. 
.Sabah olduğu zaman köylü a

ğaçtan indi. Adamı ölmüş buldu. 
Üzerini yokladı. Belinde bir ke
mer buldu. İçi altın dolu ıdi. Ke
meri aldı ve sevindi. Ellerini gök
yüzüne kaldırarak şunları söyledi: 

- Verdin amma, biraz geç de
ğil mi? 

• • 

Hediye Kazananlar 
İbrahim oğlu Bürhan: Beyazıd 

Parmakkapı Balmumcular sokak 
No. 40. Ahmed Çelenk: İstanbul 

ticaret mektebi orta kısım I-B 1360 

Mari Bıçakçı: Şişli Abidei hürri· 
yet cad. No. 180. 

Kuruçeşme Tramvay cad. No. 
155. İsmet Arca. Yusuf Demirtaş: 
Üsküdar Selimiye cami -sokak No. 
14. Karagümrük Melekhoca cad. 
No. 45 Reşad Sevim. Kocamusta
fapaşa Müdafaai Milliye cad No. 
19. Zeki lll!erdkan: İstabul ikinci 
ilk okul sınıf 5 No. 208. 

Ahmed: Nuruosmaniye birinci 
ilk okul sınıf 5/3 No. 278. 

Bayan Muzaffer: Sama!) Hok
kıbey soka.lr Nn ıo 
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re;) abası bir gün oğluna şöyle 
I!:!} bir nasihatte bulunmuştu: 
- Oğlum eğer, mektebdeki 

Dişçi müşterisine hitaben: 
- Cesaretinizi toplayınız ... Bır 

saniyelik iş bu ... 
Müşteri; d;şçinin iri gövdesifu, 

elindeki kelpeteni görünce: 
- Affedersiniz doktor, ben d;ş 

çektirmeğe gelmedim. Yanınız • 
da bır boş ka ıibıık varsa beru al
manızı ricaya gelmiştim. 

Dişçi suratını astL Mukabele 
etti: 

- Böyle bir adama lüzw.num 
yok. 

Müşteri de yakasını kurtardı 

ve kaçtı. 

Muallim talebesine sordu: 
- Her sene kırlangıclar nasıl 

oluyor da tam zamanında vakıt
lerini bilerek gelmiş bulunuyor
lar . 

Talebe biraz düşündükten son· 
ra: 

- Şey ... Telgrafla haber verı -
vorlar da ondan ... 

l\.iiçük Okuyucumuz Sev'an 

dersi.erine çalışır ve iyi bir neti
ce alırsan sana yüz kuruş harçlık 

vereceğim. 

- Çok teşekkür ederim bana .• 

- Sınıfda kaç dersiniz var? 

- On dört ... 

- Eh! İşte hesab da tamam ge-

liyor .. Her derse on kuruş vere

ceğim demek. 
Mustafa; babasının bu sözleri 

üzerine sevinerek yerinde birkaç 

kere sıçradL 

Birkaç gün sonra mektebden 

imtihan karneleri dağıldı. Musta

fanın notları hep kırıktı. ve hemen 

on dersin dokuzundan da sıfır al

mıştı. Yalıuz bir dersten tam nu

mara idi. O da düdüklü jimnastik 

dersi idi. 

Mustafa kan.eyi alır almaz dü

şündü. Balıası ona tam numara 

alırsa her des için on kuruştan yilı. 

kuruş verecekti. 

Mesele tamamdı. Mademki, on 

dersin dokuzundan dönmüş biri• 

sinden tam numara almıştı. Öyle 

ya babasının ona on kuruş verme

si lazımdı. 

Derhal, elinde imtihan karnes• 

babasının yanına koştu. Karşısı

na gelerek: 

- Baba sen bana ne demiştin?. 
Hani şu ders meselesi.. Aklına gel

ı <li mi? 

- Ha.. geldi. Her dersten tam 

numara alırsan onar kuruştan yüz 

kuruş vereceğim demiştim. 

- Eh öyle ise; ver bakalım şim
di bana on kuruş ... 

- Neden? 

- On dersin dokuzundan dön-

düın. Bir dersten tam numara al· 

dını. 

Diyince adamcağızın aklı başın

dan gitti ve bağırarak sordu: 

- Hangi dersten tam numara 

aldın? 

- Düdüklü jimnastik dersinden. 

Hediyelerimiz her 
ayın on beşinci günü 
tezi olunur. 

MART .l\IÜSABAKAMIZ 

1 - Yukarıda gördüğünüz re • 
simdeki hayvanların evsafını ta
rif ediniz. 

2 - Bu hayvanlar en çok nere· 
!erde yaşarlar ... 

3 - Senede nekadar yavru ya
parlar .. 

4 - Ticaret noktasından karlı 
mıdır? İnsanlara faydaları nedir? 

1 - Mart müsabakamızı en iyi. 
surette yazan okuyucularımızdan 
elli üç kişiye muhtelif hediyeler 
vereceğiz. 

2 - Bilmece resmini göndere • 
ceğiniz kağıda raptetmeni>.i unut· 
mayınız. 

3 - Bilmece resmini kıl.ğıdla • 

nna bağlıyarak göndermiyenler 
ı ·isabakaya dahil olmuş addolun
.ı.ıııyacaklardır. 

4 - Kısa ve bilgili tarif kafi -
dir. 

5 - Zarflarınızı açık olarak 
gönderebilirsiniz. 

6 - .ifa] varakalarını lstanbulda 
bulunan okuyucularımız bizzat 
matbaamıza bırakabilirler .. 
HEDİYELERlMiZ: 
Birinciye: Bir k·msol saati.. 
İkinciye: Bir kazak .. 
Üçüncüye: Bir rorab .. 
Dördüncüden ellinciye k•d•r 

mııh~cEf ve kıymetli h .. diyeler ve
rilecektir. 



Terkibinde i Y O·D 
TA.NEN 
GLİSERO 
FOSFAT 

SATIŞ İLANI 
lstanbul Beşinci icra Memurluğundan: 
Mustafa Cemal Sarıca tal'abndan Vakıf Paralar idaresinden 24535 

ikraz No. sile borç alınan paraya mukabil nısfı birinci derecede ipotek 

gösterilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı işbu nısıf hissenin 
satılmasına karar verilen ve tamanuna yeminli üç ehli vukuf tarafın
dan 25,000 lira kıymet takdir edilmiş olan Galatada Bereket Zade ma· 

hallesinin eski Caıniişerif yeni Camcı çıkmazı (halen bulunduğu so
kak tabelasına göre camekan) sokağında eski J3 mükerrer yeni 9 kapı 
&ayılı bir tarafı marangoz Andon menzili ve bahçesi ve hazan 157 zira 
18 parmak müfrez mahal ve bir tarafı Mösyö Rus ve hissedarının dük

kanları ve bir tarafı 497 zira 3 parmak müfrez mahal ve tarafı rabii 
müceddeden küşad olunan tarik ile mahdud kayden bir bab hane ve 
mahallen 14 daireli apartımanın evsaf ve mesahası ~ağıda yazılıdır: 

Bina bodrum katile beraber yedi katlıdır. 

Bodrum kat: Dört oda, alafranga ocaklı bir mutfak ve mutfak 
içinde demirden bir su deposu ve diğer katlara su vermek için A. E. G. 
markalı 1,5 beygir kuvvetinde bir tulumba motörü ve 14 adet kömürlük 

ile beraber aydınlık mahalli ve bu aydınlık mahallinin birinde mut
fakdan çıkılır demir kapı ve antre üzerinde tavan tahtalarından yapıl
mış bir kapıcı odası ve demir cümle kapısı vardır. 

Zemin kat: 2 No Iı daiı:e: Beş oda, bh' hala ve alafranga ocaklı bir 
mutfaktır. 

3 No. lı daire: Altı oda, bir hala ve bir alafranga ocaklı mutfaktır. 
Birinci kat: 4 No. lı daire: Beş oda, bir hala ve alafranga ocaklı 

mutfaktır. 

K v T 

varoır. 
~//!fi////# 

--~~~~~~~~~~~--~--~---.,ı 

j İnhisarlar U. Müdürlüğünden: ı 
I - İdaremizin Paşa bahçe müskirat ~a_b~ikası şişe y~ama atölye ı 

ve üzüm ambarı daireleri çatılarının tamın ışı şartnamesı mucıbince 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
II - Keşif bedeli 11387.01 lira muvakkat teminatı 854.02 liradır. 
III - Eksiltme 17 mart 939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 

15,30 da Kabataşda Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

IV - Keşif ve şartnameler 28 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar 
Levazım ve Mübayaat şubesinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin 7500 liralık bu gibi işler 
yapnuş olduklarını gösterir vesikayı ihale gününden 8 gün evveline 
kadar umum müdürlük inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca fenni ehli
yet vesikası almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 ci maddedP 
yazılı fenni ehliyet vesikası % 7,5 güvenme parası makbuzu veya ban
ka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale günü en geç 
saat 14,30 a kadar mezkılr komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. «1278• 

* * Cinsi Mlkdan Muh. il. % 15 Eksiltme~in 
beiıeri Tutarı Teminat §ekli ve saati 

Li. Kr. Li. Kr. Li. Kr. 
Boş bobin sandığı 1500 A. - 65 975 - 146 25 Açık arttırma 16 

I - Mart 939 tarihinden Ağustos 939 gayesine kadar Cibali fabrika
sında birikecek 1500 adet boş bobin sandıkları yukarıda yazılı şek.ilde 

satılacaktır. 

II - Muhammen bedeli ve muvakkat teminatı hizasında yazılmıştır. 
ili - Arttırma 16/3/939 tarihine rastlıyan perşembe günü hizasında 

yazılı saatte Kabataşda Levazım ve Mübayaat şubesmdeki satış komis
yonunda yapılacaktır. 

IV - Nümuneler her gün Cibali fabrikasında görülebilir. 
V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saaHe % 15 gü

venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. cl158· 

Cinsi Mikdan •• Munam• %7,5 Muvak• 
men B. kat Ten. 

Lira K r. Lira Kr. 

EJ..siltme Saati 
şekli 

Vücu~un zayıf kansızlığa, 

olanlara, sinir zayıflığına, genç 
kısımlarına, 

istidadı 

vereme 
kızlara, 

sıraca, kemik hastalıklarına, müptela, tever
neka-rüme müstaid 

hatlerinde 
çocuklara, 

yarar ve şifa 

işti ha 

hastalıkların, 

kanı • 
verır, arttırır, 
• 

verır. 

ıım•••••••••••••••••••••••••'\ lstanbul ikinci icra Memurlu • 
ğundıın: 

ı Mülga Emval ve Eytüm edenat 

1 sandJğına izafeten Hazir.eye ipotek 
gösterilen Zaler ait iken vaktile ve-

1
1 resesine intikali icap eden ve hu • 
dutları senette yazılı Yeniköyde 
Güzelce Ali Paşa mahallesinde 
Köybaşı caddesinde eski 336 - 336, 
336 mükerrer yeni 318 - 336 numa· 
lralarla murakkam altında iki bap 

/ dükkanı müştemil sırf mülk bir 
bap hane ile yine mezkl.r mahalde 
,kapalı dükkan Bakkal soka,ilında 

eski 38, yenı 36 - 38 - 40 - 42 numa• 
ıslarla murakkam kadimen tevsi 
intikali mukaddema karakolhane 
ittihaz kılman bir bap müntezil bil• 
ahare dükkan iki bap oda ve kara· 
kolhane halen arsa , borcun öden • 
memesinden dolay aıçık arttırmaya 
!konulmuştur. BunlardDn 318 - 336 
lnumaralı iki dükkanla: hanPnin u· 
1murni evsab: Bına ahşop arka cihe· 

iti yıkılnuş ve elektrik ve su t~sısa· 
tı mevcuttur. 318 nunı~ralı işbu ha
nenin altında Salih Ağa sokağından 
1 numarayı alan dükkaı:o He 320 nu
maralı diğer dükkan mevcut olup 

!
kepenkleri tal:.tedır_ 

Zemin katı: Zemin mermer taş • 
ılık, mutfak ve oda ve arka taraftll 

1 yine bir taşlık harap oda ve hail 
vardır. Tulumbalı kuyusu mevcu~ • 
tur. 
I Birinci kat: Bir sofa, üç büyük o
da ve diğer tarafta ayrıca iki oda 
!vardır. 
J İkinci kat: Bir sofa, iki oda, ıki lô
ler, bir hala, arka tarafta bir s.,fc, 
·iki oda yıkılmıştır. 
' Sahası: Yüz yirmi sekiz metre 

3000 adet 90() - 67 50 eksiltme 16 ' murabbaıdır. 
13 No. lı daire: Yedi oda, bir hala ve alafranga ocaklı bir mutfaktır. Yangın söndür- 17 kalem 2337 54 175 31 • • 16.20 i Kıymeti: Gayri menkulün bulun· 
Çatı kat: 14 No. lı daire: Dört oda, bir alaturka mutfak ve haladır. me levazınu. duğu yerin mevkii ve şerefi ile 
Numara konmıyan ayni sahanlık üzerindeki kapıdan açık bir tarasa I - Liste ve şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktarı ya- halihazır şekli harabisi ve emlak 

çıkılmakta olup burada iki çamaşırlık vardır. zılı 2 kalem malzeme ayn ayrı eksiltmeye konmuştur. piyasası nazarı itibara alınarak 
Evsafı umumiyesi: Bina tam kilrgir ve merdivenleri heyeti umu- II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında • • cll52 lira• kıymet takdir edilmiş -

l b - - · k ıt ki k ğ l gösterilmiştir. S A Ç E K S 1 R 1 tir . miyesi mermer ve zemin kat i e ırıncı a a so a a nazır pencere er III - Eksiltme 17/3/939 tarihine rastlıyan Cuma günü hizalarında 
demir parmaklıklıdır. Binada elektrik ve havagazi tesisatı mevcuttur. . d ki alı 1 Kapalı Bakkal soka~ındaki 36 • 

gösterilen saatlerde Kabataşda Levazım ve Mübaya.at şubesın e - m Saçları besler, köklerini kuvvetlendirir, Dökülmesini 38 - 40 • 42 numaralı gayri menkul 
J\lesahasc Umum sahası 451 metre murabbaı olup 404 metre mu- konu'syonunda yapılacaktır. d 1 1 

önler, kepekleri gi erir. halen yıkılmış olup arsadır. -rabbaı üzerine bina inşa edilmiş ve ,geri kalan 47 metre murabbaı da IV- Liste ve <artnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak 
• lNGİLİZ KANzu ı.\. 'L'CZANESİ çincle halen dolu bileziği mevcut aydınlık mahallidir. alınabilir. • "' 

Beyo.!!:lu _ İstanbul kuyu ile ·temel duvarları o!m arsa-
Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayri menkulün nısıf V - Eksiltmeye iştirak edecekler tayin edilen gün ve saatlerde ~--••••••••m•ıiı~•••••••••••••••ıi dır. Mesahası 295 metre murabaaı-

hissesi açık arttırmaya konmuş olup 27 /4/939 tarihine raslıyan per- % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkUr komisyona gelmeleri ilan ıı ~dır. Bulunduğu yerin mevkii ve 

şembe günü saat 14 den 16 ya kadar Yenipcistane binasındaki daire- olunur. cl3lb Emniyet Sandıg" ı şerefi ile halihazır emlak- piyasDsı 
mizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıy- ~ Jt. nazan itibara alınarak 145 lira kıy-
metin % 75 mi bulduğu takdirde gayri menkul en çok arttıranın üze- Cinsi Mikdan Muham- 7,5 Mu· Eksiltmenin Saatı Oirektörlüg" Ünden: met takdır edilen bu gayrı menkule 
rine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kal- men B. vakkat ·ı e. Şekli ait şartnamP 7/4/939 tarihinden W-
mak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 12/5/939 tarihine Li. Kr. Li. Kr. SondJğımız borçlularından ölü Bay Mehmet Şamil varislerlı:e baren herkesin görebilmesi için di-
raslıyan Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemzide ikinci' Muşaınba 27 Ad. 378.- 28.35 Açık Eksilt. 14 ····- ----- .- - - .ilan yolile son tebliğ: vanhanede açık bulundurulacak -
açık arttırması yapılacak ve bu kinci arttırmada da arttırma bedeli Selefon kağıdı 15000 Tabak 806,25 60,47 • • l4,~0 Murisiniz ölü Bay Mehmet Şamil ile Yusuf Ziya ve Mehmet Sani tır. Birinci arttırması 17 /4/939 ta • 
m'uhammen kıymetin % 75 ini bulmazsa borç 2280 No. lı kanun hü- Çuval ağzı dik- 1 Ad.Sif 490.- 96.75 • • 15 mutasarrıf oldukları Kadıköyiinün Caferağa mahallesinın eskı Bahari- rihine müsadif Pazartesi günü saDt 

kümlerine göre beş müsavi taksitte ödenmek üzere tecil edilecek satış m.e makinesi İzmir ye yeni İleri sokağında eski 23 Mü. yem 9/1 ve No. taj 16 No. lı kargir 10 dan 12 ye kadar İstanbul İkırıci 
I- Cins ve mikt~rı tahmin bedeli ve teminatı yukarıda yazılı 3 bir evin tamamını birinci derecede ipotek göstererek 23/1/935 tarihin- İcra Dairesinde icra olunarak mu -geri bırakılacaktır. 

kalem malzeme şartnameleri ve nümuneleri mucibince ayrı ayrı ek- de 20674 hesab No. sile Sandığımızdan aldıkları (2000) lira borcu öde- hammen kıymetinin yüzdP yetmiş 
Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muham- siltmeye konmuştur. mediklerinden 23/12/37 tarihine kadar faiz, kumisyon ve masarifi ile beşinı geçmek şartile en çok arttı -

men kıymetin % 7,5 nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir II- Eksiltme 16/3/939 Perşembe günü hlzalarında yazılı saatlerde beraber borç 2753 lira 40 kuruşa varmıştır Bu sebeble ve 937/226 No. ra rana ihale edilecektır. o gün bıiyle 
bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ile yapılan takib ve açık arttırma netıcesinde mezkur gayrimenkul 2550 bir bedel elde edilemezse arllırma 

Birikmiş vergilerle belediyeye aid tenviriye, tanzifiye ve dellıiliye yapılacaktır. lira bedelle talibine muvakkaten ihale edilmıştır. İşbu ilan tarihinden on beş gün temdit edılerek 2rı/n39 
resimleri ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. Yirmi senelik III- Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen Şubeden parasız itibaren bir ay içinde SandJğımıza müracaatla borcu ödemediğiniz tak- 1tarihine müsadif Salı gümi yopıla-
taviz bedeli müşteriye aittir. alınaıtilir. dirde 3202 No. lı kanun mucibince kat'i ihale karan verilmek üzere cak ikinci arttırmada 2280 numJra-

2004 No. lı cra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü fık- IV- Dikiş makinesi eksiltmesine iştirak etmek istiyerıler fenni takip dosyasının icra hiikımliğine tevdi edileceği malfununuz olmak ve lı kanun hükümlerı gözanünde tu-
rasınca bu gayri menkul üzerinde ipotekli alacaklılar il!! diğer alaka- tekliflerini İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesine 5 gün evvel son ihbarname teblıği makamına kaiin olmak üzere ilan olunur. <1645) tularal. en çok arttırana ihale ed ile-

daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını hususile faiz ve berayi tatbik tevdi etmeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammm ll"--------------------------e;J cektir-
iştirak vesikası almaları lazımdır. Eksiltmeye iştirak edecekler % 7,5 İpotek sahibi alacaklılarla dığer masrafa dair olan iddialarını bu ilanm neşri tarihinden itibaren yirmi 

gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri icap eder. Aksi halde hak

ları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından ha
riç kalacakları ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 27 /3/939 ta-

güvenme paralarile münakasa için tayin edilen gün ve saatlerde yu- İstanbul Belediyesi İlanları alakadarların gayrı menkul üzerin-
karıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. •1129• deki haklarını hususile faiz ve ma-

* * L---------... ~---!"'"'"'!!~!'""'~~~~~!-"ml!'-..:.ı sarife dair olan iddıalarını evrakı 
I- Mevcut şartname, proje ve keşfi mucibince Malatya tütün fab- Keşif bedeli 1228 lira 68 kuruş olan Vilayet Tavukculuk müesse- müsbitelerile 20 gün içinde İcra da-

rihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan rikasında yaptırılacak tretuar, asansör tesisatı, bahçe tor,ırak tesviyesi sesine yaptırılacak 4 kümes açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif ev- iresine bildirmeleri aksi takdırr-de 
arttırma §artnamesile 938/4698 No. lı dosyasına müracaatları ilanı Drenaj bahçe dahili yolları ve ihata duvarları işleri ve bunlara ait ima- rakile şartnamesi Levazım müdürlUğünde görülebilir. İstekliler 2490 hakları tapu sicilinde kavdı olmı _ 

olunur. (1639) J ıatı smaiye kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. sayılı kanunda yazılı vesikadan başka en az bin liralık bu işe benzer yanlar sahş bedelinin payl" -~mar
II- Keşif bedeli 36.796 lira 97 kuruş olup teminat akçesi (2.759) iş yaptığına dair ihaleden 8 gün evvel Vilayetten alacaklan ehliyet smdan hariç bırakılacaktır. Talip 

0
• 

' lira 77 kuruştur. ve 939 senesi Ticaret Odası vesikasile 92 lira 15 kuruşluk ilk teminat !anların muhammen kı_vmelin yüz-

Belediye Sular İdaresinden: 
1 

ili- Eksiltme 23/3/939 Perşembe günü saat 15 de Kabataşda Le- makbuz veya mektubile beraber 23/3/939 Perşembe günü saat 14 bu- de yedi buçuk nisbetindE pev ak _ 
vazını ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. çukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1519) çesi veya milli bir banka teminat 

AÇIK fAZARLIK İLANI IV- Şartname keşifname ve projeler (184) kuruş mukabilinde =====-====================== mektubu ibraz etmeler i, fazla ma -
• Levazım şubesinden ve Ankara, İzmir, Mala taya Başmüdürlüklerin- zat Umum Müdürlük inşaat şubesine müracaat ederek fenni ehliyet lılmat almak isteyenlerin 937 /1353 İdaremiz ihtiyacı için •800· kilo ha1is külçe kalay açık pazarlıkla den alınabili'r. vesikası almaları lazmıdır. 

numara ile her zaman dairemize satın alınacaktır. V- Bu işe girmek istiyenlerin Yüksek mimar veya yiiksek mü- VII- İs!Eklilerin şartname ve projeler ve yukarıdaki maddede müracaat edebilecekleri ilan olu -
_ dl.- Bu husus

1 
içakın alıntanzimbilir_edilen şartname İdaremiz Levazım ser- ı hendis olmaları ve y.ahut mukaveleyi birlikte imzalamak üzere bu gösterilen· ehliyet vesikası ve ayrıca kanuni vesika almaları teminat nur. 

937 
/!3

5
3 

vsın en parasız o ar a · evsafta bir mühendis veya bir mimarla iştirak etmiş bulunmaları ve akçesi veya banka mektuplarını ve mühürlü fiat teklif mektuplarını J.,,======"""""'====~ 
2.- Talihlerin ş'."'t~amede .. gö~terilen teminat akçelerini İdaremize 1 şimdiye kadar bu kabil (50.000) liralık bir işi muvaffakiyetle yapmış ihtiva eden kapalı zarflarını eksiltme gününden nihayet saat 14 de 

yatırarak makbuzlarile ihale gunu olan 15 Mart Çarşamba ııünü Tak- ve bitirmiş olmaları şarttır. kadar makbuz mukabilinde merl<ür komisyon riyast!tine vermeleri la
simdeki Müdiriyete müracaatları. •1587• VI- Taliplerin eksiltme gününden sekiz gün evveline kadar biz- zımdır. Postada vakı olacak teabhurlar kabul edilmez. <1489) 

' 

Sahibi ve neşriyatı idare eden 
ETEM İZZET BENİCE 

lion Teill'af J\latbaPsı 


