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NİSAN 1939 

ib ve Başmuharriri: 
İZZET BENİCE YIL: 3 

eynellTiilel Vaziyette Türkiye ve lngilteer 
giliz Hariciye Nazırı Diyor ki: Milletlerflrası Meselelerde İki Memleketin Görüşü Birbiriııe 

Atatürk 
Gömüldü 

Ankara 31 (A.A.) - Res -
tııidir; 

Ebedi Şef Kema! Atatür • 
kün tabutwmın defnedileceği 
Rasat tepedeki anıt kabrinin 
inşaatının hitamına kadar el
!Jevm bulunduğu Etnografya 
ntüzesinde ihzar ohı; ·an mu -
Vakkat kabire va~'ı ameliye
si bugüıı ,31 mart 1939 cuma• 
saat 11 de Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Reisi Abdülhalik 
Renda, BaşVeki! Doktor Re -
fik Saydam, Genelkurmay baş
kanı Mareşal Feı;zi Çııl<mak, 
Cumhurriyaseti Umumi Kci-

( Devamı 6 ıiıcı sahifede) 

Çok nazik bir vazyi.e4te bulunan 
Bek 

• 
zartesi günü Londraya gelecek o
lan Polonya Hariciye Nazın Bek'i 
tatınin edebileeek teminatın ne 
şekilde verilcbileeeği herkesi meş

gıtl etmektedir. 
Gazeteler, ne Dançig'in, ne de 

koridor'un İngiliz garantisine şa
mil olamıyacağmı ima etmekte • 
dirler. İngiltere efkarı umumi • 
yesi Dançig ve koridor gibi nzun 

• (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Varşova -Bükreş 
Londra Müzakereleri 
[L ondra 1 (Hususi) - İngiltere müşterek emniyet mesele5ile 

meşgul olmaktadır. Uzun zaman tereddüd eden Polonya niha
yet İngiltere'nin garantisini kabul etmiştir. 

Halen Londra - Varşova - Bükreş arasında çok mühim müzakere
ler cereyan etmeğe başlamıştır. 

Bu müzakereler Almanya'nın yayılma siyaseti karşısında Bal -
kanların, orta ve şarki Avrupa'nın vaziyetile Jllllkmdan alakadar bu· 
lunmaktadır. Bu mesele hakkında Sovyet Rusl'.anın da mütaleası alı
nacağ~ sanılmaktadır, 

Almanlar, snlhan akalliyet meselesini halledebileceklerini iddia 
etmekle beraber Polonya hududuna muazzam tahşidat yapıyorlar. 

Meb'uslar 
Ankara ya İspanyanın ~uer tarafından tomomile lıgalinden sonra ehemmi

yet kesbeden Ce belüttank boğazı 

Gidiyorlar Franko'nuh Yegane Emeli .. 

Büyük Millet Meclisi Parti gru- T a m 
bu yarın saat 15 de Ankarada 

-
Bir istikıaı ve 

Meclis binasında toplanataktır. s •• k .... • • d M 1 Gerek beşinci devred~ meb'us ~- 'U u n 1ç1 n e em e-
larak bulunanlardan gerek yenı-
deıı seçilenlerden henüz Ankaraya 
gitmemiş olanlar bu akşam Anka
raya hareket edeceklerdir. 

Bütün trenl.er tutulmuş olduğu 
gibi Devlet Demiryo11arı idaresi 
Ankara servisine yeni katarlar 
ilave eylemiştir. 

k et işlerini Düzeltmek 
İngiltere Cebelüttarık'ta 

Tedbirler Alıyor Yazısı 6 da 

1 

Dançi&deki Alman fübreri 
Farsner 

KISACA 

Hava Yumuşak 
Sert mi ? 

Uln:s Başmuharriri: 

mı, 

1 

- Siyasi bava yumuşadı!, 
Diyen bir başmakale yazını§. 

Bir arkadaş: 
- Bata ... 
Dedikten sonra ilave etti: 
- Dünya politikası saatte bir 

lodos, poyraz, batı, kıble, güneş, 
yağmur değiştiren İstanbul ha • · 
vası gibi karanızlandı ve kahbe
leşti. Harici başmakalelerin ha-1 
vası muhakkak ki, yarım saatte 
bir eskiyor, orum için hiçbirisi 
•kale alınmıya• değmez. 

• • • 
N eeib Fazıl, Yakub Kadri'nln: 
- Saman ekmeği nesli .. 
Diye vasıflandırdığı kendi nes

lini, yani, 902-918 neslinin nerede 
olduğunu hem ima, hem izah ile 
araştırıyor. 

Ankara caddesinde &ördüğü • 
müz kendisine: 

- Nöbet kapısında .• 
Dedik. 
lllesiller yerlerini para ile değli 

sıra ile veriyorlar. 902 • 918 liler 
rampa neslidir ve rıuııpadadırlar. 

•• 

Vardır 

Fransanın Akdeniz filo Aml rall ve filonun en genç bir eri 

• 
Fransa, Italya'nın 
Teklifini Bekliyor 

Mü za kerelerin 
Polonya'nın Vaziyeti 

Gecikmesine 
Sebeb Oldu 

P 
aris 1 (Hususi) - Muao • 
lini ve Daladiye'nin karşı· 
lıklı nutuklarına ve iki mem-

leket arasında devam etmekte o
lan diplomasi muhaberelere rağ
men, henüz ortada m'Oğliık mese
leleri halledecek kat'i müzakere
lerin ne zaman haşlıyacağ:ı malı1m 
değildir. İtalyanın Fransa ile an
laşmak istediği malUmdur. Fakat 
Daladiye'nin son nutku İtalyanın 

Fransadan beklediğı hiıtiın ümid· 
leri kesmiştir. Diğer taraftan Po· 
lonyanın bugün içinde bulun • 
duğu tehlikeli vaziyet Romayı bi· 
raz daha beklemeğe mecbur et • 

• 1 
mış sanılmaktadır. Fransa bir ka· 
rış toprak vermemek şartile Tu • 
nus, Süveyş, Cibuti taleblerini 
müzakereye hazır bulunmakta • 
dır. Ancak İtalyadan bir teklif gel
mesini beklemektedir. 

Bugün 1 Nisan 
Çok Şükür .•. Avrupa'nın Bu 
Aldatnıaca Adeti Memleketi

mizde Tutunamadı 
... _ .. - ------

uııüıı 1 Nisan... A vrupado ki pzelelerimlz bu bize ~- ,. UJ· 
bugün herkes birbirini aldll- mıy~ adetten Vazgeçmı 1 rdir. 
tıyor. Şakalar yapılıyor. Kendı araınızd'I ise 1 Ni d ı . il . •an o a 

Birkaç senedenberi bu Avrupa A- yıs e bırbirlınizi aladatanlarıım.. 
deti hatta gazetelerimize kadar heınen yok gibidir. Bun,ınla be 
intikal etmişti. Şimdi görüyoruz (Devamı 2 inci sahifemizde) 

-~~ -

Elek rik Fabrikasının 

Nafıa 

Yeni Pavyonu 
Vekili Bu 

Merasimini 
Sabah Temel 

Bizzat Yaptı 

• 
Atmc.: 
Yazıda 6 dı 



2- SON TELGRAF - 1 NiSA 

jHADISELER KARŞISINDAI 
--------Son Telgraf. 
BİR ANKETİN DÜŞTÜÔÜ 

HATA VE NETİCE -

S 
on Posta refikıniiz, bazı 

gençlere, umumi bilg,lerini 
anlamak maksadile, muhte-

lif bahisler etrafında, sualler sor
muş. Cevablarını neşrediyor. Ar

kadaşımız şu satırları da kaydet
meği ihmal etmiyor: cAldığımız 

cevablar içinde inanı!ıİııyacak ka
dar garib ve hazin oıanları var .• 

Bu yazının· serlevhası da şudur: 
cMaarücileri ve hepimizi di.işün

dürmesi icabeden bir anket•. 

Son Posta refikimll'.n ·bu mev- ' 
zuda söyliyecek sözü olabilır ve 
sözünü de söyliyebilit< Fakat, söy

lenen sözler bir fikir, bir gorüş 

bir anketin cevablan hududunu 
geçmemelidir. Bir hüküm. bir 

kat'i netice mahiyetin; alınca, iş 

değişir. Çünkü, o zaman, arkada -

şımızın müsaadesile arzedelim, 
bu kadar şümullü bir meselede birı 

hükme, bir neticeye bu kadar gay-ı 
rl ilini yollardan çabucak varmak 

sadece hafifliktir. 

ETRÜSK TAMİR İÇİN 1 
GERİ GÖNDERİLİYOR 

Bizim emektar ve çilekeş Et -

• 
ve İstanbul> isimJi bir y~zısı o
kudum.. Son zamaiilarda, <fli' 

mizde çiçek merakı artmış.. Bir 
ço1'iııı.kimseler, bahçelerini düzelti

yo,:r'ar, ~çekler dikiyorlar, tabi -
atin bu en güzel varlıklarına karşı, 
umumi bir sevgi uyanıyormuş .. 

Geçen gün, Hikmet Feriduna va
purda rastgeldiğini zurnan, ken -
disile yarını saat kador çiçekten 

bahsetmiştik. Anladım ki, genç ar
kadaşımızda da bizzat çiçeğe karşı 
bir merak uyanmış .. 

25 BİN TÜRLÜ PARA 

KAZANMAK USULÜ 

Amerikalıların garabeti meş -
burdur. Bir Amerikalı tetkikat 
yapmış. Görmüş ki, dünyada, ta
mam 25 bin çeşid para kazanmak 
usulü varmış .. Bu zat bir kitab 
neşretmiş. Bütün bu usulleri bu 
eserinde izah ediyormuş .. 

Bu k~tab, Amerikada, ekmek 
peynir gibi, harıl harıl satılıyor -
muş .. Bize öyle geliyı>r ki, bu A

merikalı açıkgöz, para kazanmak 
çeşidlerinden birini unutmuş. 25 
bin değil, 25 bin bir 'eşid pare, ka
zanınak usulü vardır. Bu sonuncu 

usul: Böyle parlak bir mevzuu 
akıl edip kitab yazmak ve ekmek 

rüsk vapurunun, tamir için, Al- peynir gibi satarak para kazan -

manyaya geri gönderılmesi karar- mak .. 
Iaştırılmış.. Vapur bugunlerde İDEAL KIZDA 

yolcu olacak. Haydi hııyırlısı. Yal-, 
nız, şunu merak ettik. Etrüsk Mer

sin seferlerini dahi yapamıyordu. 
Acaba, Hamburga katlar nasıl gi
decek?. Bir transatlantiğin gü -
vertesine, tahlisiye sandalı asar 
gibi, asmalı mı, dersiniz?. Hayırlı 

yolculuklar temenni ederiz. İnş· nl

lah sağ ve salim döner gelir .. Akıl 
edilse de, giden yolcunun arkasın

dan bir kova su dökülse .. 

İSTANBULDA ÇİÇEK 

llfERAKI ARTIYOR 

Hikmet Feridunun diin cÇiçek 

NELER BULUNMALIDIR?. 

Dünyanın bu karmakan~ık h.'ı· 

diseleri arasında latife ile uğra

şanlar da var. Mesela, Amerika ga
zeteleri bir taraftan umumi harb 
olacak mı, diye yazıp çizerlerken, 

bir taraftan da, dünyanın ideal 
kızı nasıl olmalıdır. Diye anketler 
açıyorlar .. İdeal kızın tarüi, anke
tin neticesine göre, bir hayli ga
ribdir. Bir kızda zeka bilgi, teva
zu, gösteriş, temiz his •rıyorlar da 
asıl, bizim aradığınıız şeyi aramı
yorlar .. 

AHMED RAUF 

IKüÇüK HAHERLE~I 
* Denizden dolma yerlerin mül

kiyeti meselesi halleci:lıniştir. Be
ledıye vesaitile doldurulan yerler 
Belediyeye, kendiliğinden dolan 
yerler de hazineye aid olacaktır. * Şimdiye kadar mahalle ara
larındaki yollar pek ihmal edil -
miŞtL Bu yolların tamiri için tah
sisat kafi gelmiyordu. Yeni büt -
çeye bu iş için de kafi tahsisat ko
nacaktır. * Belediyece alınacak yeni oto
büsler mazotla işleyeceklerdir Be
lediyede bir otobüs idaresi teşkil 
edilecektir. * Eminönündeki Latif hanile 
yanındaki iki binanın da istimlil
ki kararlaştırılmıştır. Yenicami 
kemeri yanındaki Mehıned Kazım 
eczanesi ile yanındaki Çaycı dük
kanı da istimlak edilecektir. . * Belediye fen işleri müdür -
lüğfuıe tayin edilmiş olan Nafıa 
Vekaleti yapı ve yollar müdür mu
avini Nuri Tezer işe başlamıştır. 

* Haıf inkılabının onuncu yıl 
dönümü münasebetile Ankarada 
açılacak olan neşriyat kongreşine 
şehrimziden gidecek murahhaslar 
pazartesi günü seçilecülerdir, * Almanyada yabancı ı·adyo -
!arda Almanyayı istihdaf eden bir 
haberi dinledikten sonra bunu 
başkalamla tekrarlıyacak olan her 
Alman, yeni bir emirnameye gö
re iki seneye kadar hapis edile -
cektir. * Uzun zamandanlıeri maliye 
ile Belediye arasında ihtilaf mev
zuu teşkil eden Hasköy meydanı 
meselesi mahkeme marifetile hal
ledilmiştir. Burası halkın gezme
sine, oturup iştirahal etmesine 
tahsis edilecektir. * Dün Mersin postasını yapmak 
üzere saat 14 de Sirkeciden kal -
kacak olan Tarı vapurunun de -
miri metruk bir demire takıl -
mış, vapurun hareketi iki saat ge
cikmiştir. 

Halifenin Sarayında 1 
f_B_i~r_i_s~~n_y_o_ı _G_u_· z_e_ıi_. 

imtihan 
Şekilleri 
Değişecek 
Maarif Vekaieti Kırta

siyeciliğe Nıhayet 
Verecektır 

Maarii Vekaletinin, altıncı Bü
yük Millet Meclısı açılcuk«m son· 
ra, imtihan şekilleri üzerinde da
ha kat'i surette çalışm&k üzere ba
zı tetkikler yaptığı söylenmekte
dir. 

• 
1 s l PO L 

Ve .. Mahkemeler 

Sevgiliye 
Tehdid 

Mektubu 
·-·-· 

l Yaman 
Bir 

Mütevelli 
Vek51et, elverişsiz görülen bazı y · · · M ı. b 8 • Ç k 1 H · · 

imtihan şekillerin:n tadil veya ırmıncı eıdu a ır . ocu arın • ıssesıne. 
blisbütlin k_aldırılm:st iç;n, icabe-ıde Kama Resmi Çizmiş Cuşen 1010 Lırayı Yemışl 
de: se, meclısten salahıyet de ala- J o nu bir hafta on gün evvel, G eçenlerde emnıyeti suiisti- [ 
caktır. Bu arada. orta mekteb ve ceza mahkemeltri korido _ mal ve sahtekarlık suçlarile 
Hselerde tam numara~ı'ı es%:sı runda görmüş v~ tanımıştım. Adliyeye verilen Talat is -
gıbı 5 olması, bazı fakültelerde :>s-1 Dün de gene ayni kol'idorda ken- minde bir şahsın muhakemesine 
sü mizan usulünün Iağvi vardır. disine tekrar tesadüf ~itim. Su!- dün asliye ikinci cezaaa devam e· 
Maamafih, bunların şimdilik he- tanahm~d birinci sulh cezanın ka- dildi. 
nliz etüdlcri bitirilmemiş bir fikir pısı önündeki kanepelerden birine Bundan bir iki sene evvel ölen 
mahiyetinde olduğu anla•ılmak - k d k ı K · 
tadır. Kat'i bir karar .vo~tur. oturmuştu. Elleri kelepçeli idi. ocasın an a an azasK(r ııanın-

Yanında bir jandarma vardı. da, Mahmurenin iki çocuğunun da 
Maarif Vekaleti, bu ve buna h Delikanlı, siyah saçlı başını ö- issesi vardır. Talat çocukların 

benzer faaliyet vuzuhsuzluğunu, 

kırtas'.yeciliği ortadan !ı.~Hırmak 
kararındadır. 

---<>---

Bugün 1 Nisan 
(l inci sa1ıifeden devam) 

rabcr ne olur ne olmaz diye ak
şama kadar hatırınızda bulun -
sun, sakın ald~nınayın! 

NİSAN BALICI NEDİR? 

(Nisan balığı) nın menşei ne
dir?. Bir çokları bunu, Loren Dü
kası Fram.ova'nın firarına atfe
derler. 

13 üncli Lüi, Dükü Nansi şato
suna hapsetmişti. 

Dük, nisanın birinci giinü ha
pishaneden kaçtı, ve nehri yüze
rek geçti, kurtuldu. Lorenliler, 
Dük'ün bir balık gibi yüzdüğü
nü söylediler. 

Doğrusu, 13 üncü Lüi, Loren 
Dükasını hapsetınemişti. Esasen 
böyle bir Dük yoktu. Firar hadi-
sesi de uydurma ve bir nisan ba
lığından başka birşey değildi. 

Vaktile, 9 uncu Şarl'den evvel, 
yılbaşı nisanın !:;irinci günü baş
lardı ve o gün akrabalar, dostlar 
arasında kıymetli ve kıymetsiz 
hediyeler taati olunurdu. 

Şarl, yılbaşının l son kiinun -
dan muteber tutulmasını emret
ti Bunun üzerine hediyeler, 1 son
kiinunda verilip alınmağa başladı. 
Nisanın birinde, eski adetin kal

dırılmasını hoş görmiyen ahbab
lara, dostlara gülünecek şeyler 

gönderiliyor, alay ediliyordu. 
Nisanın birinci günü güneş, Hot 

burcundan ayrıldığı için Fran -
sızlar, bu alaylara (Nisan Balığı) 
demişlerdir. 

1TOPLANTILAR1 

Kızılay Üsküdar ilçe şubesinin 
yıllık toplantısı 2/4/1939 pazar 
günü saat 10 da Doğancılarda 

Halkevi salonunda yapılacaktır. 

* Hava tehlikesinden korupma 
komisyonu. ışıkların söndürülıne
si hakkındaki nizamnameyi tes -
bit etmek üzeredir. 

nüne eğmiş, dü5ünüyordu. Bir ara amcalurı olmak haselıile mütevel
başını kaldı:dı. Yüzünü sol tarafa !isi oluyor. Fakat bu adam, han 

ı satıldıktan sonra, Mahmurenin çevirdi. Büyük aşkınııı ateşile pa-
çocuklarına düşen 1010 !ırayı zıın

rıldıyan iri kara gözleri ile, bir metine geçiriyor, yiyor. Bunun ü-
kaç metre ileride buhr.,ıı genç zerine çocuklar amcalarnu mlite -
kıza yalvaran, merhamet ve ilti-

velli!ikten azlediyorlar. Fakat bir 
fat dilenen nazarlarla bakmağa müddet sonra, Tali\t tekrar Mah-
başladı. Onun bu bakışlarında "şu mure ile uyuşarak, çocukların mü-
ifade okunuyordu: J tevellisi oluyor ve zimMetine ge-

- Kız seni seviyorum, daima çirdiği parayı, her ay 30 lira ver
seveceğim, ölünciye kad ır scvece- mek suretile ödeyeceğmi taahhüd 
ğim, sensiz yaşıyamam ben!.. ediyor. 

Çılgın aşık, uzun müddet sev- Birgün Mahmure, gene para al-
gilisine baktı, baktı, sonra tekrar mak üzere Talatın yazıhanesine 
başını önüne eğdi, tekrar düşün- gidiyor. Talfıt, kadının cahilliğin-
ceye daldı. den, okuyup yazma bilmemesin

Onu seviyordu: Aylardanberi 

bir cılgın gibi seviyordLL. Genç kı
zı ilk gördüğü gün, gönlünü ona 

vermiı;ti. Fakat ne yazık ki; gün
lerce, haftalarca ve c.ylarca onu 
takib ettiği halde genç kızla ko-

nuşmağa muvaffak olamamış. o
nun sevgisini kazanamamıştı. O, 
seven, fakat, sevdiği brafından se

vilmeyen bir aşıktı, b'.!' kara sev
dalı idi. 

Delikanlı onu elde edebilmek 
için belki yirmi aşk mektubu ya-

71p göndermişti. Fakat hiç birine 
de cevab alamamıştı. Kız, her gün 

aşkının ateşile biraz daha yanıp 
tutuşan bu zavallı aşıkı acımıyo~. 

onu teselli etmek için üç beş sa

tırlık bir mektub yazıp gönder -
miyordu. 

Nihayet genç adam vefasız aşı
kına bir tehdid mektubu yolladı. 

Bu mektubun bir kaşesinde bir 
kama resmi vardı. Eğer genç kız 

bu mektuba da cevab vermezse, 
delikanlı her '•"Yi göze alacak ve 
onu bıçaklıyacaktı. 

* Dünkü celsede, Mukadder, Be-
diaya yirmi mektubu kendisinin 

yazdığını, fakat son tehdid mek -
tubundan haberi olmadığını söy
ledi. 

Su~unun suçu sabit görüldü• 

ğilnden, bir hafta hapse mahküm 
edildi-

MEHMED HiCRET 

den ·istifade ederek, 500 liralık bir 
sened tanzim edi!j'or, fakat ona 
30 lira veriyor. 

Dünkü duruşmada Mehmed is
' minde bir şahid dinlendi. Ve bu 

adam, suçlu Talatın, kardeşi ço
cuklarına olan borcunu ödemek 
maksadile bu sahtekf:.rlığı yap,tı

ğını söyledi. 

Bazı şahidlerin de sorguya çe
kilmesi için duruşma başka güne 
bırakıldı. 

Sedden 
Düşüb 

Öldü 
Sarıyerde Yenimahallede Azi -

ziye sokağında 9 numaralı evde 
oturan Manyo adında bir kadın e
vin önündeki sedden düşerek muh
telif yerlerinden yarai~nmış, teda
vi için kaldırıldığı hı<stanede öl
müştür. Cesedi I)1Uayene eden dok
torun gösterdiği lüzum üzerine 
Manyonun cesedi morga kaldırıl
mıştır. Zabıta ve adliye tahkikata 
devam etmektedir. 

-~-

Çocuğn Döven Adam 
Bir paçavra toplamak meselesi 

yüzünden kavga ederek Emin a
dında bir çocuğu elinden yaralı
yan Hamid dün asliye dördüncil 
ceza mahkemesinde 35 gün hapse 
mahkum edilmiştir. 

- Göklerin yardımıııı temin et- ten gelecek yardınıa ve musibet- ki ... Artık düşmanın sesini uzak-
tiğinizi söylemiştini~!! Bu gece se- !ere bel bağlıyamayız. tan duyuyor ve karşımızda yak -
mavi yardımı göreceğimizi tahmin DemiştL tığı mş'alelerin ışıklarını gözüm-
etmek istiyorum, sinyor! Siz ne Fernando'nun adamı çıktıktan le görüyorum. Bu manzaraya da-
dersiniz! .Hazreti mesih. gökten sonra, rahib odasında yalnız kal- ha ne kadar tahammül edeceğim, 
bizim nekadar sıkıldığımızı şim - mıştı. Ratbim? 

Eski 
Türk 

Eserleri 
Avasofy;- Müzesinden 

Niçin İndirildi? 
Ayasofya müzesi dahilinde eski 

Türk san'atına aid beş kıymetli 

levhanın yerinden indirilmesi, mü
zeler idaresi ve Maarif Vekaleti 

tarafından tahkikat :nevzuu ola

rak alınmıştır. 

Vekalet, levhaların indirilmesi 

hakkında alakadarlara hiçbir emir 

vermediği halde bu !evhalann ki

min tarafından ve ne hakla yer

lerinden indirildiğini alikadarlar

dan sormuştur. İfadeleri alınan 

bazı kimseler, bu levhaların, Vit

mor tarafından yere indirildiğini, 

mumaileyhin maksadının mezkür 

levhalar altında kalan eski moza

ikleri - eğer varsa - meydana çı

karmak olduğunu söylemişlerdir. 

Tahkikata devam edilmektedir. 

Bu san'at eserleri, tekrar müze -

deki ye: lerine konulacaktır. 

---<>----

Bir Kadın 
Pencereden 

Düştü 

Kaldırıldırıldığı 
Hastahanede Ô .dü 
Nişantaşında Vali konağı ile -

risindeki apartımanda oturan Ke

ziban adında bir kadın dün üst 

kat penceresinden sokağa düşmüş 

ve kaldırıldığı Beyoğlu hastane -

sinde ölmüştür. Adliye doktoru c

sedi muayene ederek defnine ruh· 

sat vermiştir. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Kadir adında bir Köprü ve 
Haliç iskelesinde dolaşmakta iken 
denize düşmüşse dekurtarılmış -
tır. 

* Köprü ve Kadıköy iskelesi 
çını acılarından Sadık oğlu N ıyazl 
iskeleye yanaşmakta olan Heybe
liada vapuruna çıma vermekte iken 
denize dlişmüşse de kurtarılmış

tır. 

* Şoför İbrahimin idaresinde
ki 3086 numaralı otobüs Lalelide 
Behiye adında bir kadına çarpa
rak zavallıyı mulite lıf yerlerin· 
den yaralamıştır. 

* Galatada Haraç<;ı sokağında 
Me1ımedali paşa hRnmda bir ter
z>rtln yanında çır~khk eden 
Mahmud oğlu Ömer pencereden 
bakarken sokağa düşmüş sol ko
lu kırılmıştır. 

* Besim oğlu Fahr; adında bi
ri Galatada yeni yapılmakta olan 
gümrük binasında demir ve da
lrreyi çalmış ve kaçarken yaka
lanmıştır. 

lesi kumandanını değiştirmekten .. 
vaz geçmişti. 

- Petro merd ve cesur bir mu
haribdir.· 

Diyerek uyumağa çalışı&"ordu. 

diye kadar görmüş olsa gerek.. Fernando bir şeye kızdıkca müs- Fernando Allaha ve Mesihe yal· Bu sırada, gölde yüzerek ilerle-
Fernando İspanyolları (gökten lüman esirlere işkence yaptır - vardıktan sonra: yen Selimle Fatma, şatonun sahil 

Yazan: CELAL CENGtz yardım göreceğiz!) diye kandır- maktan zevk duyardı. Papasın iş- - İsa bizi unutmıyacak.. boyuna yaklaşmışlardı. 
- Henüz düşünmedim. Kral ile mıştı. Halkın ve bilhassa rahib - )<ence yapmağa memur cellıidla· Diye mırıldanarak yatağına n- Selim Fatmanın kendisini yan 
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görüşmeğe gideceğim. Bu işi bir !erin yarıdan çoğu buna inan - rından ikisi daima Fernando'nun zandı. yolda bırakacağını tahmin etmişti. 
"k" g·· · · d b·t· 1. · Fernandonun o gu"'nlerde gözü-

Dalad:er Cc· ah 
Veriyor 

Yu:ıuı: Ahmed Şükrü l!:s:uuı 

Mosolini'nin evvelki gün söy

l~diği nutukta haber verdiai gibi 
. Q 

Fransayı Itaiyadan a~·ı: an bar .kat 
Yıkıldı: Madrid, Valansiya ve İs

panyanın diğer kısımları da ka -
yıtsız şartsız olarak r'ranko'va tes
lim oldu. Şimdi temmuz 19J6 ta· 

rihindenberi ilk defa olarak bir o
torite bütün İspanya yarımada -
sına hakimdir. Bu otorite de r'ran
ko'nun hükümetidir. Franko'nun 
bir ta:aftan İngi!Lerc ve Fransa • 

ya, diğer taraftan da İtalya ve Al
manyaya karşı takıb edeceğı s.ya· 
setin mahiyeti heniız t~lli degı. -
dir. İspanya hükümeı·ıı.n ş.mdıye 
kadar Berlin - Rom1 mihv r ne 
iştirakten çekindiğine bakı cak 

olursa, otoriter devlet.Ere sempa
tik de olsa her halde mi.istakıl bır 
İspanyol siyase~i takıb ed.cngi 
tahmin edilebilir. İsp&nya ho bı

nin neticelenmesi, Musolni'nin 
tabiriyle barikadm ortadan bl"<
ması, İtalyan - Fransız münase -

betlerini ön plıina atmıştır. Mu -
solini birkaç gün evvPJ syöledıği 
bir nutukta Fransaya elini uzal -
mıştı. Filhakika geçen senen n 

sonlarına doğru İlalya 1935 itila
fını feshettiği gündenberi iki dev
let arasındaki münasebetler nor

mal olmaktan çok uzak tır. Ha -
tırlaı-dadır ki bu itilaf feshedile
ceği sırada Kont Ciano mecliste 

bir nutuk söylemiş v~ İtalyanın 
ctabii emellerinden. bahsetmiş -
ti. Bu nümayiş Fransada derin biı 

heyecan ve ayni zamnnda büyük 
iğbirar uyandırdı. Fransız hükü
meti, İtalya ile müzakereye giriş
mek için ilk adımın İtalya tara -

fıdan atılması !azını geldiğini bil 
dirdi. İngilterenin de bu mesele
ye karışmasına razı oimadı. İ~te 

Musolini tarafından geçen ıın~ 

söylenen nutuk, Fransaya mUz., 
kereye girişmek sırasının artı' 

geldiğini ihsas şeklinde alınmış

tır. Musolini o nutkunda İtalyan 

isteklerinden müphem şekilde 

bahsetti. Evvelce gönderilen bir 
notada bu isteklerin, Tunus. S.l

veyş kanalı ve Cibutiye aid ol -
duğu tasrih e~mışti d.edi. 

Anlaşıeyor ki bu el uzatmanın 
Fransada uyandırdığı akislerı -İ

talyan gazetelcrı pek beğcnrr• 

mişlerdir. Fransız hükftmetinıı. bu 

fırsata dört el ile sarılacağını zan
netmişlermiş. l''ılhakika Musoli 
ni'nin nutku Fransız gazeteler 

de ehemmiyetle münakasa ~d.l -
mektedir. Fakat Fran•ız efki rı u
mumiyesi Musolini'n;ıı teklifini 

kilfi derecede vazıh telakki etm~ 
mektedir. Fransız hükumetin:n ı 

nu nasıl teli\kkı edeceğı alaka il 
beklenmekte idi. Dalodye MUSL 

lini'ye cevab vermiştir. Fransız 

Başvekilinin sözlerine bakılacal 
olursa, Muso!ini'nin si\zleri bu h 
kumet tarafından hir teklif biı 
telfıkki edilmemekted'r Daladi} 
nutkunda uzun uzadıya Fransa 

nin kuvvetinden bahsetti. Ve M· 
solini'ye de cevab vereı ek, geı: 
senenin sonuna doğru gönderilen 
notada İtalyan isteklerinin tasrih 

edildiğini inkar ettikten sonra de
di ki: 

- 1935 anlaşmaları çerçevesi 
dahilinde Fransa kendisine yapı
lacak tekliften kaçınmıyacaktır. 

Bu sözlerden çıkan mana şudur 
ki Fransa, İtalyanın daha mUsbet 
tekliite bulunmasını beklemekte

FakaL, böyle olmakla beraber, ge
rek yerliler, geıçkse kale müda -
Ii!eri, müslümanların çok kuv -
vetlı olduğunu, onların karşısın

da dayanamıyacaklarını söyle -
nıekten çekinmiyorlarmış ... 

' ı un ıçın e ı ırme ıyını. mış görünüyordu. Hele papas Fer- kapısının dışında - omuzlarında Mesafe epeyce uzaktı. Bu uzun yo-
Papaz mütereddid, ayakda du- nando'nun çömezleri ... Bu beze· baltalarile - nöbet beklerdi. ne uyku girmiyordu. Seksn oda- lu suda yüzerek geçmeğe - bütün -----------·---

ruyordu. yanlara tamamile inanmışlardı. Feriando o gece de bu zevkini lı bu tarihi eşatonun salonlarında müslüman ordusunda - ancak iki 

dir. 

Papas Fernande'n'n bu haberle
re canı sıkılmamasına imkan yok
tu. Siddetle yerınden kalkarak: 

- İsbilyeye yeni ve cesur bir 
kumPndan tayin edeceğim, dedi. 
Petro korkaklık gösteriyor. Bir 

Fernando sordu: Fernando'ya gelince ... O, gökten tatmin edecekti. Fakat, daha o "e- dolaşırkn, kapısında nöbet bekli- k lm 
'" yen iki sadık celladının cesare - işi muvaffak 0 uştu. 

- Ne düşünüyorsun bakalım? bir kargılı yardımcının bile ine- ce, odasının bir köşesinde yanan 1 Şatonun yu"ksek duvarları dı" -
K 1 · tinden o derece emindi ki, on arı - u unuz, Petronun Işbilye - ceğinden emin değildi. Kendi ken- •Mery.-mana• kandilinin önüne d 

bir müslüman ordusuna karşı ko- bindeki çıkıntılı taşlara dayan ı-
den kaldırılmasına taraftar deği- dine: yaklaştı. Yere diz çökerek: kı dıl 

yacak kadar kuvvetli görüyordu. lar .. Bir müddet etraf, ba n ar. 
liın. Petro giderse, şehir içinde ih- Halkı ·nand r k l' B y b' d d" Y d ı 

Yeni Et 
Fiatları 

•- ı ı ma azım. u - ara . e ı. ur umuzu s- Jf Suya akseden garib sesler duy -
tilal çıkar. Çünkü, yerlileri, Petro iş başka türlü yürümez!• diyor - ti!Aya başlıyan müslümanlara sen E'3İR MÜSLÜMANLARA dular. Belediye et fiatlanna nıevzu a· 
öyle sindirmiştir ki.. Yeni gelecek du. Kendisine inanan çömzine de neden bu kadar fırsat ''eriyorsun! ~'atma sordu: zami fiat:ı yeniden değiştirmiştir. 

---~--"""'""'""'ı-uuıa.zz.oını.okuıı.......J.....ı....-.....ı.~.._..,....n-,..,.,"""-.ı.........,_ı_....,...._..;;...ı,..,.i-t..n....ı...ı.ı.t....,..~_,__L.ı;:.....ı.......,......,.....,..ıuJJ<....t.....;n.oJ....,...._J_ __ Y~AP~lLAN~:!:!_,!:İŞ~K~E~N!;C;!E:!;L:,!;E:!R~..J.-.::~:...:==.-ı.dLnll"""..deliiıl..Bı.ıııiiındıın,J:itt!ib!)!a!!r!_en!!.Jtatbik edilecek: 
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Mes~lesi: • • / Jllim 
ızde ılAçlar Nıçın Köyler ve Köpekler 

S.' Kadar Paha 1 ı dır ? Ş elırin m~telif . ~erlerinde, 
U sokak kopeklerının ve ke-

dilerinin çoğaldığı hakkın· 

Eczacılar, Mag"' aza Kiralarını, da karilerimlzden mektublar alı

Kazanç Vergisini, Gümrük 
Resmini İleri Sürüyorlar 

H
alk ilaç fiatlarmq çok 

1 pahalı olduğundaı haklı 
olarak şikiiyet en.ekte

dir. 
Filhakika, her nevi pahal> 

lıkla mücadele ettiğilJiz bu • 
günlerde ceza fietlarınıı. bu pa
halılığı da, üzerinde ~rulınası 
lazım gelen bir derd~. 

İlaçlar niçin paha\ıır? Ma· 
J(lmdur ki eczalar 'lıüstahza· 
rah, ve •tertib• o\ı.ak üzere 
ikiye aynlmektadır Eczaneye 
ırötürülen bir reçet4.arşısında 
eczacı reçetenin ha\i tip ilaca 
dahil olduğunu düınür ve he· 
sabını ona göre Y~r. Bu he· 
seba, eczanenin "'ııtine ı:öre 
değişir. ' 

Misal olarak şu~ zikredelim: 

mııtızma sancılan, hulasa her 
deıııe deva hazır· yerli ilaçlar 
bilt bu iki eczanede ayn ayn 
fiatJarla satılmaktadır. Bu nls· 
~ şehrin bütün semtlerinde· 
ki eczaq:,:lcr için beş aşağı, beş 
Ylkan doğrudur. 

Nedeıı böyledir?. 
Eczacılar, buna sebeb olarak 

1'zanç vergisinin kazanca gö
- değiştiğini, kiraların semt· 
he göre az veya çok oluşunu 
liihassa haricden gelen müs • 
ahzaratın çok remıe tabi tu· 
oluşunu ileri sürınktedirler. 
ir muharririmiz, bu hususta 

ıuacıların fikirlerini toplamış· 

yoruz. Delediye Temizlik İşleri 

Müdürlüiü köpek ve kedi müca
delesine çok ehemmiyet veriyor
du. 

Şimdi, vaziyet nedir, bilmiyo
ruz. Yaza girerken, köpek ve ke

diler daha çok ortada görünmeğe 
başlaı'lar. 

Temizlik işleri müdürlüğünün, 

kedi ve köpek mücadelesi mev • 
zuunda yeniden harekete geçece

ğini ümid etmek isteriz. Bilha-.a 
fazla sıcaklarda, bu hayvanlar, 

daha çok pis ve tehlikeli olabilir

ler. Kuduz vak'alarına sebebiyet 
verirler. 
Alakadarların icah eden tedbir

leri alacağını ümid ediyoruz. 
BURHAN CEVAD 

Mamur 
İstanbul 

Nafıa Vekili Ali ÇeUnkaya dün 
ve bugün şehrimizde tetkiklerine 
devam etmiştir. 

1 PAHALILIKLA MÜCADELE f 

Yağ Fiatları Yeniden 
Ucuzlamıya Başladı 

1 ereyağı 30 Zeytinyağı 5 Sabun 
10 Kuruş Ucuzladı 

JC) elediyenin mahl\ıt yağlan 

~ sıkı bir kontrol altına al • 
ması üzerine halis yai; fiatlarında 
yüzde yirmi kadar bir tereffü ha· 
sıl olmuştur. 

Yani evvelce toptan 95 kuruşa 
satılan yağlar (110) a, perakende. 
(110) a satılan yağlar (125) ku· 
ruşa kadar yükselmişti. 

Son birkaç gün içinde Urfa yağ· 
]arı ucuzlamağa başlamış ve pe
rakende Urfa yağı 100 hatta 95 
kuruşa düşmüştür. 

Ekmek Nar hı 
Meselesi 

De~irmenciler ve 
Fırıncılar Fiyatın 

Arttırılmasını istiyor 

Bunun sebebi mevsim dolayısile 
cenub vilayetlerimizden mebzul 

miktarda gelmeğe başlamış olan 
yağlardır. 

Zeytinyağlarında da ucuzluk 

başlamış, fiatlar 48 kuruşa kadar 
düşmüştür. 

Üçüncü ve ikinci nevi yemeklik 

yağlarla sabun yağlarında da u • 
cuzluk görülmektedir. Sabunun 

kilosu 40 kuruştan 33 kuruşa düş
müştür. 

Açık 
Hava 

Kampları 
Bu Sene Sayıları 

Çoğaltılacak 

Heryıl açılan ilk mekteb açık 

hava kamplarının bu sene faali • 
yetlerine devamlarını temin için 
çalışıldığını yazmıştık. 

Mektebliler 
Arasındaki 

·Müsabakalar 
İstanbuldaki liseler .vasmda 

yapılacak futbol müsa'bakaları 
sırasında bu oyunları seyretmeğe 
gelecek olanlardan stadyoma gi • 
rerkt;n duhuliye alınması için Ma
arif Vekaletinden müsaade isten
miştL Bu müsaade dün gelmiştir, 
Buna göre Vekalet trıbün ve saha 
için (12,5), balkon için de (25) ku· 
ruş alınmasına müsaade etmiştir. 

Evvelce de yazdığımız gibi, İs· 
tanbluda mevcud kız ve erkek 28 
liseye mensub 1232 ger.ç spor kıya
fetlerfle yarın saat 14 de Galata • 
saray lisesinden hareket edecekler, 
Taksimde abideye Çelenk koya • 
caklar, İstiklal marşı söyledik • 
ten sonra stadyoma gideceklerdir. 
Burada geçid resmi yapıldıktan 

sonra futbol Maçlarını" ilk hafta 
oyunlarına başlanacaktır. Evvelce 
ilan edilmiş olan maçlarda bir ta
dilat yapılmıştır. Yarın Vefa lise
sile san'atlar mektebi, İstanbul 
erkek lisesile Pertevnlyal lisesi 
çarpışacaktır. 

Üniversite 
Talebe 

Çocuk Kampları 
İçin Reklam 

G
eçenlerde, İstanbul maarif 
idaresinin, her yaz tatilin
de açtıp çocuk kamplannı 

bu aene fazlalaştıracak, diye bir 
havadis ç:ıkm.ıştı. Şimdiye kadar 
yalnız ilk mekteb talebesi için a· 

çılan bu •çıkl>ava kampları bu 
sene orta tedrisat talebesi için de 
istifade edilir bir hale getirile • 
ttkmiş. 

Bu havadis tahakkuk ederse, 
çok sevinilecek bir eydir. 

Çocuklan daima bol güneşli, a
çık ve temiz havalı )·erlerde lıü· 
yütmek, bir çok sebcblerden do· 
layı mümkün olmuyo;. Açılan bu 
kamplar, bu bakımdan çok fay • 

dalı neticeler veriyor. Bu kıımp· 
lar sayesinde, hiç hava vc gıda 

alamıyan birçok fakir taleh<• de, 

hirka~ aylık iyi, sıhhi bir 'a~ fi~ e 
hayatı Yllf8Dl•Ş oluyorlar. 

Bu SoCuk kamplarını daha çok 
genişletmek, bütün İstanbul yav
rularını, yazın birkaç ay açık ha· 

vadan, bol güneşden ve denizden 
istifade ettirmek mümkündür. 
Kamp masrafı esasl'n az bir~c:) dir. 

Çocuk evinde bulunsa. belki 
ayni masrafın dalıa fazlasını ya
pacaktır. Bu masraf. birçok aile -
tere yük olmalı şö~·le dursun, bel· 
ki de yardımdır. 

Bcyoğlunda bi~alatasaray 
füesinin Taksim, liğeri Tünel 
cihctlcrinde iki t\ınmış ecza· 
ne vardır. Bu ~ eczanede, 
müstahzarat ıı,.ıe dursun, 
•tertib• ilaçlarırfiatları ara· 
sında bile ben'tlik yoktur. 
Mcmleketinıizdlı yapılıp da 
Baş ağrısı, diş sı, bel, ro • 

. Arkadaşımız, eczacıların 

lıirçoğunun fikirlerini sormuş
tur. Hemen hepsi de haricdcn 
gelen ilaçların resimden muaf 
tutulmasını, bunun, dünyanın 
birçok memlketlerinde böyle 
olduğunu, Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekıileti ile Güm • 
ıiik ve İnhisarlar Vekaletleri· 
nin bu mevzuu nazarı dikkate 
almalarını rica ettiklerini söy
lmişlerdir. 

Nafıa Vekili dün Vali Lütfi Kır- 1 darla birlikte Nafıa ve Belediyenin, 

alakadar olduğu işleri mahalle • 
rinde gözden geçirmiştir. 

Son günlerde piyasada buğday 
<jarlığı baş gôstermiştir. Anadolu 
ve Trakyadan pek az buğday gel
mektedri. Fiatlar yumuşaklarda 

6,5, sertlerde 5,5 ğa yükselmiştir. 

Değirmenciler buğday bulamadık· 

!arı için Belediyeye baş vurmuş • 
]ardır. Fırıncılar da ekmek narhı· 
nın yükseltilmesini istemektedir· 
ler. 

Şimdiki halde bu sene kamp • 
!arın kadrosu 550 kişiliktir. İhtiyaç 
ve müracaat olursa bu nisbet ço
ğaltılacaktır. 

İstanbul maarif n1Lidürlüğüniin 

B " I " "" " idare ettiği bu çocuk kampları 1 r 1g1 hak~aten güzel bir buluştur. 

Huk~k F dkültesiııde 
Sam~i BiıUğurlama 

YEŞİL SAHA 
Üniversitede teşekkül edecek ta- Bızce, ~ocuk ka~1~larmı daha 

lebe birliği etrafında kararlar it- · çok genışletmek ıçın, bunların 
tihaz etmek üzere her fakülteden mahiyeti, faydaları hakkında, bü· 

TalebeMeb'us ~çilen Profesör
lerin{en Bazı f emennilerde 

Bulu dular 

A
ltıncı B'jUk Millet Mec • !arda bulunmuşlardır. Bu ricalar 
lisi azaJtn8 seçilen 1stan • şunlardır: 

Vali konağının kar~sında ve 
Emek apartımanının yanında Ye· Belediye ekmek narhını yeni 

mahsule kadar bugünkü seviyede 
tutmak emelindedir. Bu maksadla 
toprak mahsulleri ofisi ile de te· 
masda bulunmuştur. 

-*-
Ergani ve 
Kuvarskon 
Bakırları 

Kamplar, Yeşilköyde, Pendikte, 
Kızıltoprakda ve Floryada açıla

caktır. Pendikteki kampa. Ruhi, 
Kızıltopraktaki kampa Fahri, Ye
şilköydeki kampa Nuri, ve Flor

yadaki kampa da Rüşdü başkan· 
lık edeceklerdir. 

ikişer talebe seçilerek Rektörün 
başkanlığında bir toplantı yapıl • 
dığını, bir kısİm Ünivrsite genç • 
liğinin ise bu harekete itiraz etti· 
ğini yazmıştık. Rektörlük, bu mü
messil talebelerin arkadaşları ile 
yeniden temas edip kc·nuşabilme
lerini temin maksadile dunkü cu· 
maya kadar mühlet vermişti. Müh
let dün bitmiş, murahhaslar dün 
saat 17 de, Rektörlükte dekanların 
iştirakile bir toplantı yap1t1ışlar -
dır. Toplantıda birliğin esas ga • 

tün talebe velilerini daha ~akın
dım alakalandırmalı, yani propa• 

ganda yapmalıdır. Reklam, bugün 
en büyük kuvvettir. 

Yuyrd çocuklarının fa ·dası İ· 

çln, SON TELGRAF, elinden ge
len neşriyat yıapmavı bir vpzife 
telakki eder. 

BllUln diğer ft'fiklerimiz dr zan
nediyorum ki. bu }'olda, 'e' l'rck 
neşriyat yapacaklardır. 

REŞAD Ft:ı-71 bul hukl fakültesi kar~. ve ı _ 1stanbulda bir hukuk talebe 
deniz ticareti ~çenti Galib __ Gul • yurdu açılması için teşebbüsde 
ıekin dün fa tede profesor ar- bulunulması. 

şil saha denilen bir yer vardır. 

Gazhaneye doğru inen bu sahanın 

şehir planındaki vaziyeti tesbit e

dilmiş ve Ankaraya gönderilmiş· 

tir. Emlak Bankası bu sahada ken

disine aid arazide bina inşasına 

müsaade etmemektedir. Bununla 

beraber mütehassıs Prost'un eski 
planın daha faydalı olduğu kana
ati hasıl olmuştur. Şimdi satın a

lınanbu arsalarda bina inşaatına 
müsaade edilmektedir. 

Ergani Bakır madeni,nden 21 
marttanberi yapılmakta olan saf 
bakır istihsali tecrübeli muvaffa· 
ki,vetle neticelenmiştir Dış piya· 

salarda iyi müşteri bulacağına şüp
he olmıyan bu madenimiz senevi 
500 bin İngilib liralık bir dövizle 

Bunlardan başka bir de 85 ki· 
şilik bir öğretmenler kampı açı· 

lacaktır. Kampın yeri henüz belli 
değildir. Kamplar paralıdır. Orta 
mekteb ve lise kampları, bunların 

haricindedir. Kamplar, temmu • 
zun ilk haftasında açılacak, ağus

tosun 15 inde kapatılacaktır, yesi, ana yasası, talebelerin Wraz·I------------~ 

lı:adaşlarile vıa etmiştir. 2 _ İmtihanların hep bir arada 

Dün Üniv\itede profesörle_rı yapılmayıp, ikiye veya üçe tefrik 1 

veda ettikte1.\ınra ders verdi~ edilerek muayyen ay !arda yapıl- 1 

sını1a gidere Jebelerile de vedı ması.. .. .. 
etmiş ve b d yüzlerce h 3 _ üssü mizanın bugunkü had-
kuk talebesılr:f;ndan hevec dinden aşağıya. indirilmesi .. 
all<J§lanmıştı 1 Galib Gültekın bu arzuların ye-

Talebe, B k Millet Mecli~i\ rine getiribnesine çalışacağım 
giden profe erinden bUJ rıcı, vadetmiştir. 
~::::;...;---....:..:::::.:=:::~~~~~ 

)dabı 
Mıaşeret 
Vfalleri 

Mektebi okutulacak a' 
muaşeret Jeri et.rafında !ıir 
proje bazı ak üzere bir ' 
maarif mü~lüğünde bir deh ta 

1 
Beyoğlu A\;;; kıZ san'at m'\ • 

Kabakulak 
Hastalığı 
Azalıyor 

Bir müddet evvel kendini gös· 
teren kabakulak hastalığı, şehrin 
bazı semtlerinki bir kısım ilk mek
teblerde henüz zail olmuş değil· 
dir. Maamafih, hastalık ı:ittikçe 

azalmaktadır. Hastalığın kat'! su-tebinde toR' heyet raporı.. 
h klan ' ·"<IU rette bertaraf edilmesi için maarif 
azır lam.a .teredir. Rapar. Ilı. • v.e s1hhiye idareleri yeni bazı ted-

rif müdiırU tkik "il 
. atından ıe ~1- birler almışlardır. Pek yakında 

dıkt'.:n soaıbugünlerde Ve\_ kabakulaktan eser kalmıyacağı ü-

Nafıa Vekili Yeşil sahayı göz • 

den geçirdikten sonra, mühendis 
mektebine gitmiş, yol üzerindeki 

elektrik muhavvele merkezinin e-

Jektrik idaresi tarafından, mühen-

dis mektebi önündeki çeşmenin de memleketimizin ticar<>t muvazene
mekteb }daresi tarafından kaldı • sinde değerli bir rol oynıyacağı. 
nlarak geriye aldırılması karar • gibi, muhitinin ekonomik ve sos -
laştırılmıştır. yal kalkınmasına da yardım ede-

Nalıa Vekili inşaatı henüz bit· cektir. Kıvarshan bakır madenin· 
miyen mühendis mektebi paviye>- den de büyük ümidler vardır. 
nunu da gezmiştir. --<>--

Bundan s~~aN~i::cideki yeni o s ~ Ü~ a r T ram v.a y 1a'1 
peron ve bağaj dairesi ~ezilmiştir. H e y et ı u m u m i y e 1 c t i m a ı 

Ali çetinkaya Sırkecıden ay>- Ü k .. d T . 
. h. d k. s u ar ramvay §ıdketinin 

rıldıktan sonra Rumelı ısar a 1 yıllık umumi heyeti içtimaı d"· 
Kayalı yolunu ve Yeniköye kadar yapılmıştır. İçtima çok gürültü~ 
olan yollarda yapılacak işleri tet· olmuş, şirketin eski elektrik şir· 
kik etmiştir. ketine olan borcu ile Bağlarba • 

Vekil Ali Çetinkaya Tünelin Ga- şındaki merk<>zinin önüne gül fi. 
laladaki kapısı karşmna tesadüf danlığı yapılması meseleleri görül

eden adanın istimlak edilerek, bu· şülmüş şirketin lağvedilerek te
ranın da bir meydan haline geü- sisatın Belediyeye devredilmesi 
rilmesi tasavvurundadır. mevzuu t>ahsolmuştur. 

Maarif 
Mensublarının 
Şikayetleri 

Dün Maarif Vekaletınden ala • 
kadarlara bir tamim gelmiştir. Bu 
tamimde şöyle denilmektedir: 

•- Maarif teşkilatına mensub 
bazı memur ve muallimlerin yük
sek makamlara müracaatta bu • 

lundukları anlaşılmıştır. Her va -
tandaş ve her devlet memuru gibi 
maarif komisyonlarının da dilek 

ve şikayetlerini her zaman da söy· 
lemek haklarıdır. Fakat bu dilek 
ve şikliyetleri kimlere ve nasıl ya

pacakları mevcud kanuni mevzu
at ile tayin edilmiştir. 

Vek.ıilet, bu noktan.ın mualliın
ler ve maarif mensublan tarafın· 
dan ehemmiyetle naz:ıra alınma· 
sını istemiştir. 

lan, dilekleri tetkik edilmiştir. 

Birliğin bir tesanüd cemiyeti ol· 
maktan ziyade faaliyet teşekkülü 
olmasına çalışıl.n•ktadır. 

Yugoslavyalı 
Talebeler 

Geliyor 
4 Nisanda Gelip Bir \ 

Hafta Kalacaklar 
Yugoslavya Üniversitesi talebe

lerinden bir grup üç profesörün 
de iştirakile dört nisanda memle
ketimize geleceklerdir . 

Misafirlerimizi, Ünıversite ağır
lama ve gezi bürosu karşılıyacak· 
tır. Yugoslavlar, İstanbul kız li
sesinde misafir edilectkler, büro 
tarafından hazırlanan program 
dahilinde şehri gezeceklerdir. Yu

goslav talebenin, şehrimizde bir 
hafta kadar kalacakları anlaşıl • 
mıştır. te gonderılktlr. mid edilmektedir. 

' ;::Z""""'~~~~~~,...,,...,........_.....,...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~":""'.""'~~~~~~~:":':~~~~~~~~~~~~~~~::::: 
kapıları önünde bıraktığı k.ıvvet- yam ihzar veya bir vesile ittihaz emval bu yeni zuhur eden ricalin İşte; bütün bu haller Alemdar 

ıı7 - yazaıı: M. Sami KARAYEL 

ZiRBALA R 
ler de beylerinin tenbihatı il.? Se- eylemek hırsle malül olmaları • de hazinelerini dolduruyordu. ve yaranının ne demek olduğunu 
reze avdet etm•şle,·di. dır. Babıaliye sırmalı elbise, samur . söylemPğe kafidir, 

Elhasıl; o zamanlar enderUI! ri- Bahusus istibdadın çirkinlik • kürkler giyerek, yollara sığmaz Kuvvet; bir inkılab ikaına muk-

L S! l TA NA Ti cali, yani mabeyin erkanı ib bi- !erinden biri de hak veya gayri- oldular. tedirdir, fakat erbabı inkılab 0 

run ricali yani Babıali erk~nı a- hak galib olanı mağlüb görmek - Zorbalar özengi gererek, önle- kuvveti ziyaa uğratacak ve bilB-
rasında bir mümıısede, bir müna· ten zevk almaktır. Bu zevki ar- rinde rikıib ağaları taklidinde bel- hare büyük büyük fe!Aketler aça· 
feret uyanmıştL tıracak kuvveilerden biri, §U a· lerinde fermayiş şal ve ana göre cak meyliyat ve hevesattan daima 

Zaten; Sultan Mahmud, mohud ralı.k meydana geliyordu. elbisei kıymettar giymiş elli alt- uzak durmalıdır. Aksi takdirde 
Derhal •ya51na eınirş ""· tanba.., aı·ıgır· etmişti. zorbaların senedi ı'ttifakı bimuhil ili mış kadar çukadar arkalarında " , ;ıı .- Alemdar Mustafa Paşa ümm • ' aksi,ilamel muhakkaktır. - Ulal •ı.ya' u \j · ·ı de e···- aleyhinde · t·kl•li yanı· ır· 0 datı keyf'yeda en gu·· zel atlara binmi§ iç ağalan o.ıse k,... ··· k' · • Yenıçen er -~ ıs ı 8 

u • gı· · ve cehaleti saikasile ortalı"ın Alemdar çelı'k gı·bı' sert iken 
l k81l Ş a k ğl " oldukları halde geliyorlardı. ' Hin ı1 keş!.. u to- idi. İstanbul halkı ise; arı, c an. bulunmak ve kuvvei mutlaka sa- halinden gafil idi. zevku hava ile yumuşadı. Mana-
m~.nı .~ülhaJJa at!.· b }§ret, yağma ile işi çığırından çı- bibi olmak imtiyazına münıü. bi· Yaranı da şöyle düşünüyordu: Müzeyyen rahtüzeyn ile ye- sız ve ırki ve cinsleri namalüm ya-

yan"" ulunan şey 'ma karan hala·sk ve maiyeti aley • 1 k h ali arı'yeden memnuıı ' b 1 l"b ld 1 dek çektiriyorlardı. Bu müsrif ce-
ere a v c - Zor a ar mağ u o u ar... kınlan iğfalatı şehvaniyeden da!ıa aa dön hine ateş püs ürmeğe bqlamış· görünmüyor, bittabi enderun ri- İktidarları kalmadı. Padişah ise reyan bu tarzı sefihane Alemdar kavi olarak Alemdar'ın maksadı 

- Et tıeı·ı··· ti. ın1arın Paşayı da ömründe görmediği gü-
bazre d 'a.:'le.da tı. calile yeniçeri takı ı elal • kuvvetsiz ve iktidarsızdır. 1 • bı'lmemesi vücude getirilen 1·nkı-da~acı · Jı;alıll' ı . , Yani ortada Alemdar Mustafa d ze , r .. na cariyelerle sermesti ne-

iş arı.s ını. r tından kışkırtıyor u. Diyerek mal cemetmeğe, zevku t A labın maddi ve manevi faydas"-
pell' ·• Paşa ve maiyetini tutan iki üç bin ih' 1 d 1 . k im f d 

1 
. f 

1 
şa etmiş ve bahusus sadrı na • ~ 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Yaz Eğlenceleri 
Ve Pahalılık 

t ıe· tafa ) b k Tar· ım z e yer eşıp a ı2 o- se aya a gın, zıya et er, cemi • dolu Hafid Efendinin sürgünden lığını icab ediyordu. ş ' dar ?lU
5 ı. V1 kişilik maiyeti askerinden aş a Jan bir an'aneye göre padişahların yeUer, eğlenceler mebzul ... Hele, 

ııaıaskll1 ~düdpe 1~ 1-U.X lr.almamıştı. ....;,;o:ıE-... ....;:c::.;,~:...··-· ... .--.; -- kurtulmak. \o.in u'cd'"" ~ -~ ----

vatnnP tal\ı:la:n ~ t>"") ' mı;mr v~:z.\r\n. sa'n\'ı\ n.\ı.iu?. o\ • O.'m~rt'I. car\~t na'l.ma'l.\a m~'ı'i\ ıınm \t.ram\\e melti\e'I. \\t tıt'I. u-ı .,,,11 'tıi'r füYı na)'nm vücu&e ge\- h• !ulaya~ l\l>\ •1-
pnın b~ l . ak'alarını l!i'lıön\'ı· rü:ıen \dı\~ 'Pa~a üunne ı\\m\\l.i.. masıru çekemeyip mutlaka arun idi. yade ayıb sayılan silahsız divana ..... nea Marka ll• Ttlıı•I ........... da 
ııe geti bı·ın~-'a geııııelidirter.~ Köse ketlıuda bir vesile t>ulııp k ili üf gelmek gı"bı' su··rçmelere ,,.._~~·q mesine hizmet edem@flliştir. mania- 11111 araba ı.ı..ııı • 

..., katlini tacil ve yabud en hafif o- Rüşvet, müsadere, a · n us •u--.-
.Alem ıııanasız "e saç· Boşnak ağa Jruvvetlerile aıtvvı~rm:."?_ı~ş-:JL!~~~:::_.::_:~~:_::'~:.:.J..;:._:::::;:,:...:;:;::.:~:..,:~:._::~;..ı_:. _ _;:.._ __ .:_ _____ _:_ ________ _a:... ........ -.ı...-1-1..lll!ıal!d!ı!'.ıi .. L--------l-
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· -SON t'&LGa.\r.-·ı NlSAll .• 

1 Avrupadan Amerikaya Hücum 1 

A manlar lzlandada 
Ne Yapacaklar? 

Adada 
Tesis 

Tayyare 
Etmek 

Karargah!arı 
1 s fi yor la· r 

Maksatları Ne Olabilir ? 

9 

Alman tayyarelerinden bir filo 

P iyer Loti'nin meşlıı.:r roma· dacık da Avrupa politıka dediko-
nını hatır•.amôk Hzım geL- duları içinde rahatını kaçıracağa 

yor: ı,ıand adasına giden benziyor. İzland Bahı'imuhitiat· 
balıkçıların ~-:n•ı;ıı s\<ıerı iç•nde !asinin şimalinde yüksek dağlarla 
hayat mücadcl~J·l~ uğraşarak ııı· yanar dağlarla, arazisinin geçir· 
hayet boğulmaları ve nıe'llleket - dıği büyük değişiklıklerle şayanı 
!erinde kalan nişanıuaru1 da b;; ı dikkat bir adadır. Karları bahar· 
genç delıkanlıları be.demeleri en da erir, her tarafı sular basar. Fa· 
hazin levhalardandır. Fakat İzland kat bu sular söylendiğine göre de· 
adasının adı artık A 7ruµ.rnın po- nize varmadan toprak tarafından 
litika meseleleri ara>l!ıda .;Sylen- çekılir, içilirmiş. Adanın halkı en 
meğe başlanacak gönir.üyor. ziyade merkez olan Rekyadik şeh-

İzland, bundan on sene evvel rınde topludur. İşte buradan yu· 
parlamentosunun tam bino.nci yıl- karıda söylendiği gibi biri senelik 
dönümünü tes'id etmışti!. bir parlamento vardır. Kendi iş-

Dünyada parlamento hayatında !erini hep böyle meb'uslarile gör-
bu küçk aaadan eski bir memle • meğe alışmış olan adalılar bir za-
ket yokmuş .. İzlanddan bu vesile manlar Danlmarkanın elinde tam 
ile çok bahsedilmıştl. Adalıların bir aıuhtariyetle idare edılmiştir. 
lurlü türlü efsaneleri ıarasında Fakat Umumi Hartin sonunda a· 

' şöylelerine de tesadüf ediliyormuş. dalılar kavgasız, gürültüsüz ola· 
Afrika sahıllerinden kopup ge- rak büsbütün istiklallerini almış· 

len gemiciler Aılas denizinin böy- !ardır. 

le yukarılarına kadar çıkarak bir İzland bugün müstakil bir dev-
zamanlar İzlanda bile uğrarlar • lı:_ttir. Yalnız devletin reisi Dani-
mış. Halk türkülerinde bunun iz. marka kralıdır .Dığer devletlerle 
!eri göı ülüyormuş. Bunlar geç - münasebetlerinde de Danimarka 
miş asırların hikayeleri. hariciye nazırı işlerine bakıyor. 

Bu zamanın hikayesi de başka: Adadaki millet meclisine Alting 
lzland bugün hiç düşünmediği bir diyorlar. Kadınlar 'hem intiliaba 
rolü oynamak mevkiine geçiyor. karışırlar, hem de meb'us olurlar. 
Yani bu ~akin, kendi halindeki a- Hulasa İzlanda halkı parlamento 

•"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 
Bugün f:Pnç kızlarla kadınların görmeleri lazım gelen Film 

GE NÇ KIZL AR 
•Büyük Vals. ın unutulmaz güzel yıldızlaı:ı LUISE RAINER'in 

MELVY.N DOUGLAS ve ROBERT YO UN G 

İle beraber yarattıkları bu Fransızca sözlü Film 

SARAY Sinemasında 
Büyük bir muvaffakiyetle gösterilmektedir. 

Aşk - Şıklık • .Sevişmenin tehlikeleri. 
ilaveten FOKS JURNAL • Bay ve Bayan Lebrun'un LondraY1 

zıyaretleri • Prenses Fevziyenin İran Veliahdı ile izdivaç merasimi 
Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilatlı matineler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

PATATESİN BAXiKİ BABASI 

1 Meraklı Şeyler 1 HÔK 
l"2 ezacı Parmanlcye, 1769 da Fran· 

lS sa.da. hlikum suren kılh.k. esna· 

sında buidaym :rerlne kaim olacak blr 
gıda aradı ve patates ziraaUnl artlll'· 
maya karar verdi. 

Parmantlye 1731 de Mondtdlyede 

iST.ANBUL AŞKI 
dotmuştur. Pataıes, 1535 de İspanyol· j G üze! bir ba-
lar tarafından Perudan Avrupaya l'e-

1 
har günü i• 

tir ilmiştir. Alı sonra Almanyada, A • 1 di. Biı tün 
vusturyada. İsvlçrede ve Fransa.da 7e
tlşUrllml.ye batlaumışhr. 

Binaenaleyh, palatesln baba ı Şarl 

Lcklus adh bir Fransızdır. Parmantl
:re'den 211 sene evvel patatesi &awt-

J07EFİı.ı BEl'KER 

Blrkao sene evvel şehrimize celen 
z.encl dansöz Jozefln Beyker, eeıuıbl 

Arnerikaya, Arjantlne gitlt Berabe .. 
rind~ Ar jan.UnU ka.d1nları hayrette bı
rakacak )'Üzltrce rop cölürdü. Bunta
rnı çot:.ı - rekl.\m için - P.ırlsln meş

hur terzileri tarafından hediye edil .. 
mişllr. 

Harrketinden lkJ rün evvel ferefl
ne bir de kokleyl ziyareti çekilmiştir. 

Joıefln Bryker, dan!.._ic:in cayet gi.izel 
üç rop yaptırmı1tır. Bunların biri yarı 
bele kad.ır açık ve beyaz d:uıtelidandır. 

GARİB BİR REKOR 

tabiatir. aşka gel
diği ıl!k günler. 
!ar tomurcuklan -
mış .. Çıçekler a -
çılmış. Kırlar pa
patya yağmuru 

altında .. 
Hicran yatak o-

l dasının balkon 
penceresinı açtı .. 

1 

Göğsünü ılık ha -
vaya verdi. Bah -

' çedeki ağaçların 

1 
dallarında kon -

1 r.ıuş kuslar cıvıl

daşıyıırlardı .. Genç 
kadın odaya don· 
mek l:ıle istemi • 

ı yordu. Başında bin 
1 bir diişunce var· 

dı.. Hulyalı, mah- • 
mur ve hüzünJü 

Bosnad3, Blaalokada b\r adam ü9 
gün Jc:lnde evlenmiş. karısını bu,şa. -
mış. bir başka kadan almıı. Bu da bir 
rekor değ:tl mi?. 

1 idi. Akşam üzeri kalk.ın vapurlar 
İstanbuldan hareket ediyordu .. 
Böyle bir bahar gününde, İstan
bulu bırakıp gitmek, arzu edilir 
bir şey mi?. 

Bu adam bir mekteb hocasıdır. Bir 
pazartesi cünü bir renç ktıla tanışma.$, 
evlenmek teklifinde bulunmu,ş, k12 ka .. 
bul etmiş, ertesi rünü akitleri ve dü

tünlerl y1pılm11. Fakat, evlenme da
iresinden çıkınc:ı yeni karı ve koca 

kavgaya başlamqlar. Cüve:r: cllaydl, 
1 

donelim boşanalım!.» demi.\. Kadın da: I 
cPeki!.• cevabını verml1. bo"janmışlar. 

tanbulun en güzel kösderinde geç-ı 
mişti. Her karış toprajında. binbir 
hatırası vardı .. Boğazda, Adalarda, 
Floryada, Suadiyede, her yerde, 

Erkek, ce<"e düşünm~. haksız ol· 
duğunu anlamı1. Ertesi sabah &'itmiş, 

mutalEtkasını bulmu,. Tekrar evlen
me dairesine gttmlsler, yeniden ev -
lenmı,ıer. Şlmdl bala7ların1 l'f'C:lri • 

TtlTtlNDF.N VAGECİLEBİLİR Mİ? 

Bu güç blr,e7 değildir. Yaluu: arzu 
kilidir. Evveli, ntkoUnl alınmış slga-

ralar tcmelL Sonra sun'i slraralar 
kullanmalı, Sakız. ve:ra şiklet çt(ne • 
meli. İradesine h.ikJm bir adam, isterse 
tühmden vı.zce(ebUlr. 

Hicran, uzun uzun balkondan, 
Mecidiye köyü sırtlarına baktı. 

H.ıvada garib bir buğu vardı. İs
tanbulun en güzel genleri .. Hic-
ran, adeta İstanbula ;i~ıktı.. Yirmi 
altı yaşında idL Bülür. ömrü İs • 

Hicran, dokunsalar ağlıyacak 

bir hale gelmişlı. Bır an, yarın 
akşam kalkacak vapura yetışe -
memek kararını bile düşündü .. fa· 
kat, böyle bir karar kendi sal~hi· 
yet hududları içinde değildi ki. 
Mutlaka, bu yolculuk yapılacak -, 

' 
- ·-ar. 1 

1 

! 
Bu Akşamdan itibaren 

• 1 

1 
1 

Taksimde J Z Z E T Gazinosunda 

Bayan S A F 1 Y E 
ve ar: ada ıarı 

Suriye veMısırın meşhur yıldızları 

Kiki ve Semira Muhammet 

... 
Yazan: REŞAD FEYZi J· 

tı .. Güzel İstanbuldaıı ayrılacJ Be 
kimbılir bir daha ne zaman, İJ 
tan&.ıla dönecekti. 

Hltranın, İstanbuld~n ayrılm 
mak istemesinde, b~ka hiçbir 
beb }oktu. Hiçbir bağ onu İstau 
bula bağlamıyordu .. Ne bir gön~ 
.,ağı.. Ne bir maddi alaka .. FaıJ. 
kimbilir, nasıl bir his ve tesir al· 
tında. Hicran, en muztarib daki ' 
kalannı yaşıyordu. nu şehirde/ 
gitmek ayrılmak isleMiyordu. B 

Genç kadın, balkond~n içeri gfı 
di.. Şezlonga uzandı_ Duşunüyor 
du. Yuındaki küçük masanın İİrnazs 
zerinde bu sabah gelen telgrafı .,stan 
dı. Dikkatle bir daha okudu. Ş1ının 
satırlar vardı: 

Yann akşam kalkan 
Samsuna gel.. Mutlaka 
et_ Postayı kaçırma .• 

* 

Bız 
vapurl1ıahaI' 
harek8iadı 

tını 
Bu telgrafın altındaki imza :lı;ıuar 

kir Refik idi. Şakır Refik, Hiriıa b 
ranın kocası .. Genç adam Samsu:.ır m 
büyük ve mühim bir tülün işi'lanb 
halletmek üzere gitmişti. Faka~ama 
aradan iki ay geçtiği halde, İst8Güm · 
bula dönmemişti. so~.ra. bundabe t 
on beş gün evvel, Şakir Refik kalrn~u 
rısına yazdığı mekt.ıbda şöyl koyu 
diyordu: . lcapı 

clşlerim uzayacağa benzıyo1' geçe 
Dalıa bir iki ay burada kalma' güç! 

mecburiyetinde olduğumu an~ıı &aha 
sam, sana telgraf çekerim .. S }'az 

buraya isterim. Hemen gelirsi" B 
Seninle birkaç ay ıerin Karade tara 
sahillerinde güzel vakit geçiri · &irnl 
Sonra, beraberce lstanbula dö hah 
neriz .. • ';ıka 

Şakir Refik, karısını çok se ll 
di. Henüz yeni evlenmişlerdi. D9' Ga_ 
ha bir yıl olmuşlıI .. Hicrandarı ltn 
rı olmak, ona Çok acı geliyotd~· lık 

(Devamı 7 inci sayf~ 

tafı 

hal 
iki 

1 

HARMAN SONU 

KARASEVDA Y O S MA 
Dedi, ilave Etti: 

- Fa\..at, brn senin bu kıskançlığına bir türlü 
akıl erdiremiyorum. Ne var, benim b~r aksayan 
tarafım mı var? Senden gizli bir suç mu işliyorum? 
Hoppa mıyım, hafif miyim? Neyim v~r? 

Doktor: 
Yıl: 1933 
Şubat ayındalar. 

Güneşli bir şubat. 

Doktor, zayıf, korkak, takatsiz. 

- Bu zatürrie beni öldürebilirdi!. 
Diyor, soğuktan, terlemekten, kuranderde kal

ınaktan c;ok sakınıyor. Fakat, hastalık onun sinir
lerini bütün bütiin bozdu. Demdeğişik bir adam 
oldu. Kafasının içi binbir kıskançlik olgusu ile do
lup boşalıyor. 

- Karım.. 

Dediği ve Güney'i gözlerinin önüne getirdiği 
vakit ciğerlerlnın söküldüğünü duyuyor, Ve bu
nu kendisi de b'liyor: 

- Zatürrieden kurtuldunı, karasevdaya tutul
dum! 

Diyor ve boyunıı J~şüııüyor: 
- Karımı çok seviyorum 

No. 117 -----Yazan: ETEJl.I İZZET BENİCE ------· 
Onu gözlerırnin önünden ayırmak istemiyo

rum. 
Herkesten, her şeyden kıskanıyorum. 
Ve yine böyle diJ1ünceden. sinir bozukluğun

dan kendi kend:Sini yediği bir gündü. Güney de 
yanındaydı. Onn: 

- Karıcığım, seni çok seviyorum. Fakat, sev
diğim kadar da kıskanıyorum .• 

Dedi. Lakırdı arasında geçen bu cümle üze -
rinde genç kadır. durdu: 

- Niçin kıskanıyorsun?. 
Doktor: 
- Bilmiyorum. İzah edemiyorum. Ortada hiç 

bir sebeb yok. Bu da kendisine göre bir hastalık 
olacuk .. 

Dedi. ilave etti: 
- Bir saniye bile olsun seni ııözümün önün-

den uzak bulundurmak istemiyorum. 
Güney güldü, güldü: 

- Öyle ise hap kutusu gibi bir şeyin içine koy 
beni, cebinde gezdir. 

Dedi. Fazıl, yarı şaka, yarı clddt: 
- Ah o y upılabilir birşey olsaydı ne kadar 

rahat edecektim. 

Diye sözüne başladı, sürdürdü: 
- Allah k&dını bambaşka yaratmalı imiş. İs

tendiği vakit portatif bir su bardağı gibi içiçe ge
çirmeli, bir kutu içinde cepte taşınmalı imiş. İs· 
\Emildiği vakiti~ de büyütülmeli. büyütülmeli, böy· 
le senin gibi karşıya alınıp oturabilmeli imiş! 

Güney gülnek: 

- Sende bu kıskançlık varken o zaman ben 
hiç kutu içinden çıkmıyacak bir yarat•k olacak ; 
tun galiba! 

- Hiçbir ~eyin yok. Senden şüphe etmek 
haksızlık olur. Fakat, ne yapayım, elimden gelmi
yor? Odada yalnız olduğum vakitte bıle zihnime, 
duygularıma bir vehim gelfı:or, sinirl~rim kaba • 
rıyor, yüreğim nzlıyor, sanki, sana bir şeyler olu· 
yormuş gibi, sanki sen bir başkaşeylere gönlünü 
veriyormuş~un gibi üzülüyorum, yanına koşuyo
rum. seni görüyorum, açılıyorum.,ir de .,, ;., ya· 
nımda olmadığın zamanlarımı düşun, ~ gel
diğimi tasarla!.. 

Güııey, hem gülüyor, heın tatlı tattı söylü • 
yordu: 

- Sann hak veriyorum kocacığım. Güzel. genç 
bir karın var. Onu seviyorsun, ona doymak istiyor· 
sun. Ben de se11;n yerinde olsaydım başka tüdü 
yapamazdım 

Ve bütün günleri bu konuşma konusu içinde 
ıreçtl. 

(De•=· ..,, 

7&.tı.nkl proıram. 

1357 Hicri I 
Ssfer 

1355 Rumi ı 
Mart 

19 11 , __ ;_, ____ . ---1939, Ay 4, Gün 91, Kasım 115 
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l BAHAR GELİN CE... ) 

evsimin Piyasa Yerleri 
N erel eridit? 

Bazı Gezinti Yerlerinde YıkJk Dökük 
~ezar:ıklar Virane yerleri Hala 

Ne Diye Duru_yorlar? 
)'azan: ı 

Osman Ceınal KAYGILI 

.. 

l..._Ş;,__A_K _A_\ 
ÇOCUK AKLI: 

Ç ftçinin biri, küçük çocuğunu 
alır, hayvan panayırına gider 

Küçük çocuk babasına sorar: 
- Baba, şu adam ineklerin yan· 

!arını okşuyor, sebebi ne bunun?. 
-Satın alacak ..• Semiz mi de

ğil mi anlamak istiyor .. 
- Demek posta müvezzii de bl· 

zim hizmetçi kızı satın alacak. 
Her gelişinde yanlarını okşuyor. 

SOKAK ŞARKICILARI 

ARASINUA: 

- Söylediğimiz şarkıları lşiti • 
yorlar mı dersin? ... 

- Ona ne şüphe? ... Gormüyor 
musun? ... Pencereleri birer birer 
kapatıyorlar ... 

PLAJDA: 

Demek yarın bizi terkediyor • 
sun uz?. 

S- SON TELGRAF 1 N S~N ınt 

Holivud' da Yeni Bir 
Arsen Lüpen Türedi 

Şimdiye Kadar Sinema Yıldızlarındarı 
100 Milyon Franklık Mücevher Çalmış 

/A 
merikan gazeteleri cAme • 
rika'nın en güzel hırsızlık 
macerası• serlevrası altın· 

da, kolayca tevkif ed.Jen Graham 
isminde birının hırsız!;k vakaları nı 
a l.atıyorlar Bu adamın san'atı sa· 
dece s;nema yıldızlarını soymak· 
tan ibaretmiş. 

Graham kendısmi sorguya çe
ken po! ·lere şunları söylemiştır: 

i 8 ahar, enikonu J;e~din.i gös~ 
terdi. Eger bu onumuzdekı 

: pazar hava yağışlı filan ol
llJııazsa siz, seyredın o gün artık 
"starbul kırlarının ve kır yolla -

- Evet. birkaç gün için .•• 
- Se!.ıeb? ... 
- Merak ed>yorurn. 
- Neyi'. 
- Koca mı •. Zira, ne kadar pa· 

- DüşıiniınLz bir kere .. S:ne
ma artistleri :niıcevherleri için ,,_ 
tek dolusu para sarfediyorlar. Bu 
mücevherleri birkaç saat taşıdık
tan onra, kutularına koyar k b!r 
kenarda saklıyorlar ve hatta ve-. 

lının manza. asını! 
Bizde bırkaç yıldır r.ıoda oldu: 

1~ahar kendıni gosterıneğe baş -
8ladımıydı gazeteler hemen Meci-

ra istesem, hemen telgrıUla gôn
deriycr. 

DÜŞÜNCELİ ADAM!. 

ıye koyü, Zıncirlikuyu tarafla
.tını dillerine dolarlar. Vakıa, son 
.~ıllarda Mecidıye koyü tarafları 
ı 'la bahar mevsiminin hatırı sayı· 
u:.ır mesirelerinden oldu. Fakat, 1s-

· Bakım - (Mdznun•) karınızı 

öldürdüğünüzu itiraf ediyorsu -
nuz, değil mi? ..• 

Maznun - Evet .•• 
Hakım - Öldürdükt~n sonra ne 

'{anbulda asıl bahar cttmek, eski K• d a Şchrı·nd Sayt·h e ı erlerinden: Mecidiye o yün en m:ınzara 
amanlarda kiığıthane, Karaağaç J 

t"Gümüşsuyu demekti. Kaç yıldır hanın bahar, yaz ve sonbahar mev· 
alse, İstanbul kalabalı~ının, yahud simleri için daha böyle nekadar 
almrukalabalığının en canlı ve en oturma, dinlenme yerlerine ihti· 
1 koyu baharı Edirnekapı ile Top- yacı vardır. Bir yol ve bir asfalt 

bir yerden, arabalar ayn bir yer
den, otomobil motosiklet ve bisik
letler ayrı bir yerden geçer ve bu- ı 
rası, adeta şehrin bir nümune as-

yaptınız? ... 
Maznun - Ben düşunceli bir a

damım. Öldüğünü anlayınca kıyd· 
fetimi değiştırdim. Matem elbise· 

(Devamı 7 incı sayfada) 
lerimı giyindım ... 

apı arasında geçmektedir. Daha 1 ki onun üzerinden yayaları ayrı 
ot .. 

geçen pazar, uzerınde &dım atmasıı- 81 l"k B b 
of güçleşmiş olan bu inı~li. yokuşlu ır D (h ©I ~ llı1 1 a a 

aaha hava açık olursa, kimbilir bu ~ (!::=2 o Q ~ • 
l'az ne hal alacaktır? , ~ U ,~ K 

~ Buranın hali, burasının rnan - 1 e 1 z) 
tarası kaç yıl var kı bahar mev- D Mücevherleri 

Çalınan 

• 

) 

Sirnlerinde fstanbulun bütün o re J5 ~ $"\ r;=:\l e ~; ~ lb ondra ceza mahkemesinde 
baharlık yerlerine gerçekten taş ~ · u (,gJ. U U U 81 yaşlarında bir baba ile 
~lltaracak kadar başka oluyor. , muhtelif yaşlardakı dört k.ı-

Burada, bU inişlı yokuşlu saha. zı aras cıa bır dava olmuş ve mu· 

~a, çehrin bU en munt'2am asfal- Ley a"' -- Gu" l Ta lı haki"me bıtt kten sonra ihtiyar 
linda ogle val<iı ~aşlıyan kalaba- l baba i. kı~ an bırbirlerıne dar· 

Y ıldız lardııo 
vaııyclDaryö 

Q!( ve bir aşağı bır yukarı piyasa gönül gın olaruk ayrılmışlardır. 
IJıinciye doğru öyle bir hal alıyor lID ir tarihde, Sultan imaded • Naciye'yi görür gormez Mahk mede otururken arkası-t ,sı pazarlarında Be dının .yegeni Prens Şahab, verdı nilerini almak sevdasile eskilerini yıldızların mücevherlerini aşır - söylemekle beraber, bir çocug·,.~ ı hani kış or v - • nı kızlarına dönmüş, onları gör- ~v toğlu cadde !r.in o ıskarça kala- Ruda nın ordularını mağ - Ve ertesı gün dadısını gonder· memek ıı;temiş olan ihtiyar baba unutuyorlar bile •.• Bu sebeble yıl· mak için bahse girmıştim. karşısında hırsızlık yapamadığını 
balığı, buranın bahar pazarları lüb ettikten sonra saraya dönmüş. di, Allahın emrile Naciye'yi iste- mahkemede şunları anlatmıştır: dızların evlerine girip bu mücev- Graham milyoner Corc Honnel· da ilave etmiştir. Bir gün sinema 
'- da adeta deved Bu sarayda üç kadın vardı. Ge- di. Kızın annesi, sevınecek yerde herleri aşırmaktan kolay ne var•. in evine de girerek 50 milyonluk d' kt .. 1 · d F '· K ' «alabalığı yanın e ce giındüz ağlıyorlardL 937 ağustosunda bır gün bun· ıre or erın en ran" apra nır 
kulak kalıyor. Arada bir fark var- B. . . . . . ağlamıya başladı. Prerı.•in az son· lardanbiri benim evime gcldL A- Şimd;ye kadar Gari Kuper, Ka- mücevher aşırmıştır. evine girmiş, takat evde bır kü· 

1 d . . 'k' ırıncısının ısmi Zübeyde idi. ra kızından bıkacağını, sarayın Danyel Daryö'den de 60,000 
sa 

0 

da :seyoğ u cad esının ı ı ta- Fakat saraylılar kendisine (Ye.. b g·ır hasta olan annesini alarak gö- rol Lombar, Danyel Daryö, Lili çük çocukla karşılaştı"' içln, "'"' 

1 

t 1 - ir odasına kapatacağını biliyor - franklık mücevher çalmıştır. Di- "' .. -
rafında kahve er, pas acı~· ma- semen) unvanını vermişlerdL du. türdü. . Damita, Miryam Hopkins gibi yıl- ğer artistlerden de aşağı yukarı diğj gibi çık.ışı bir olmuştur.• 
hallebiciler, sinemacılar.. uranın çu· nkü cildi, yasemene benziyor Alevhinde babası tarafından dava dızların mücevherlerini çalma"a b k G h • · d" k d 

1 

kl b Bununla beraber, red cevabı , " u ıymette mücevherler... ra am ın şım ıye a ar çal-
iki tarafında ise mezar ı ar, ah· ve onun gibi güzel kokuyordu. açılan kızı ıs· e annesinin ağır hasta muvaffak olan Graham diyor ki: G h ld ı d " ·· h ı k.ı k vermesine imkan yoktu. Çaresiz: ra arn, yı ız arı soyduğu !· ı 6ı mucev er erin ymeU 100 
çeler, bostanlar, tarlalar, ale du- Prens Şahab, kendisini bütün - Peki!... olması dolayısile alıp götürdüğü- - Ben kendi kendime bütün çin hiçbir teessür duymadığını milyon frangı bulmuştur. varları. Vı, " orada herkes biraz bir yasernen mevsimi sevdi. Ve DedL Prens, bu haberı alınca nü söylemiş, babas•nın bu yüz • 1=-==================~=~~;.,,,.;;,;;:;,,;~;;;;::~;..;,,.,;,;;;;_;~;,,;:,;;~,,;;;;;;;;:::,;;;.;,;..=="' 
yoru u muvc!J, kahvelere, pas • semenler solup kuruyunca bari- Naciye'nin bahçesine geldi. Bir den bir zarar ve ziyan istemeğe Bı·r Kadın Beledı·ye 
talıanelere, mahallebicilere, sine- minden uzaklaştı. sepet gül topladı. Bunları kokla: hakkı olmadığını ilave etmiştir. 

• malara girerek bıraz yorgunluk a· İkincisinin adı Hadice idi. Ha- dı, öptü ve şu sözleri söyledi. Neticede mahkeme ihtiyar baba· lır Bahar günleri burada yoru • remağaları kendisine (Kızıl ley • - Naciye, bu güzel koku du- nın kızı aleyhindeki davasını red R • • • ç k • ı 
!anlar ise sağdaki soldaki yeşil. lak) diye \ıitab ediyorlardı. Zır.a daklarımın üzerinde kaldıkça seni etmişt.r. Diğer kız kardeşler de eısını e emıyen er 
liklere çöküp dinlenir Vakıa E _ dudakları, tırnakları bu. çıçek .. gı- seveceğim. bu yolda ifade de bulunmuşlardır. dırnekapı ve Topkapı dışarısı ile b' kızıldL Şahab, keııdısını bu - Naciye cevab verdi: Neticede mahkemede ihtiyar ba· ı .k·sı·nı 

0 
t tu·ın bı·r ley"k mevsimi sevdi. Ve - Peki, arzu etti"inız aibi ol- banın kızı aleyhindeki davasını 800 000 f{;"{ı · / s • ş h ı ı n r asında genis ve yemye· "' " " u us u antıy 

b h 1
. k leyla"klar kuruyup dökülünce ha- sun... reddetmiştır Bunun şayanı dik· • agO e 

il a çe ı ır gazinoları ve kah- k t l 'h 
d rı·mı'nden uzaklaştırdı. Naciye, Prensı •·ıldırasıya se - a o an cı etı bundan sonra ih- 8 / d • A G }". 

veler var ır ve birçokları buralara ' t' b b . e e ıye zası rev p 
k k

. "çu··ncu .. sü de (Firu.z) idi. Göz- viyordıL Prens de onu.. ıyar a anın mahkemeden çı. a ll10T 
oturara va ıt geçirir. Fakat her u k ·d k 07' ık k 1 

• Jerı·nı·n renginden kınaye olarak Aylar geçti. Gül mevsıminin ıp gı er en kızlarını görmek (g rkeklerln kadınlara karşı 
v:l, ı;:tt çe n abalığı artan bu sa· · t d.. · -• (Menekşe) diyorlard.ı. ?ahab, ken- sonu yaklaşıyordu. ıs eme ıgını soylemesidir. ı;österdikleri nezaket ve ga· 

ır disini menekşe .mevsımı devam et- Naciye, endişeye düştü. Ne ya- ıantri maalesef politikaya 

lsf ahan Sarayında !iği müddetçe sevdi. So~ra, onu pacaktı? Prensin muhabbetini na- Apuletıı· sığmamaktadır. Şilmın hükumet 
8 j r Ç j Ç e k Ô m r Ü da diğerleri gibi harımrnden u- sıl muhafaza edecekti?. merkezi olan Santiyago'da geçen-

zaklaştırdı. . . Bir ı:_ihirbaza müracaata karar 

Kadar Uzayan 1 Bır gün, Naciye ismınde hır ~ız verdi. l 
Sevdalar su almak için sarayın bahçesıne Naciye, sihirbazın dediklerini lZ ar 

L
--------------' girdi. Prens bahçede dolaşıyordlL aynen yaptı. Düııya qktualitesinin de modıı 

Gece, bahçedeki bütün gülleri üzerindeki tesirleri inkar edile • 
toplattı. Bir kazana koydu, bal ile mez. Şimdi Paris kadınları omuz. 
karıştırarak güzel bir tatlı yaptı. larıııa apolet takmaktadırlar. Bii.· 

Prens Şahab, sabahleyin göz • tii.n dünyanın si!<ilıla11 dığı ve as
lerını açtığı zaman bahçedeki gül- kerleştiği şu günlerde kadınların 
!erden eser kalmadığını gördü. da omuzlarına apolet takmak sure-. 
Fi]!.ren düşündü: Ne yapacaktı tile harb havasına kaı ışmalan çok 
şimdi? Naciye'yi de, diğerleri gibi görülecek bir şey değıldir. 
hariminden uzaklaştıracak mıy • 
dı?. Yüreğinir. sıZladığını hisse -
der gibi oldu. 

Bu sırada Naciye, elinde altın 
bir tepsi ile içeri girdi. Prensin 
önünde diz çöktü: 

- Şehzadem, dedl. Dudakla • 
rında gül kokusu baki kaldıkça 
beni seveceğine yemin etmiştin. 
Senin için bu tatlıyı hazırladım.. 
Bütün kış, sevdiğin koku: u du -
yacaksın, ve benı seveceksin.• 

Mis Sinema 
1939 

BİR SUAL, 
15 MİLYON 

CEVAB 

B 
ir Amerikan ınecmuası oku· 1 
yucularından 1938-1939 se
nelerinde en ziyade dikkat· 

!erini celbeden dört şeyin ne ol· 
duğunu sormuştur. Bu suale 15 
milyon cevab geldiğine göre Ame
r~kalıların Avrupa had:selerine 
o kadar yabancı kalmadıkları an
laşılmaktadır. Cevablann tasni -
!inden sonra, ehemmiyetleri iti -
barile ve sırasile şu dert şey Ame
rikalıların nazarı dikkatini cel -
betmiştir: 

1 - Çemberlayn'in şemsiyesi. 
2 - Daladiye'nin erı•rıik nutku. 
3 - Eden'in Amerlkaya seyahati 
4 - İtalyan metalebntı. 
Evet amma, Çemberlayn şim • 

!erde yapılan belediye intihabınd 
Graciela Snake isminde bir kadın 
bu tecrübeyi geçirmlştir. 

Graciela 800,000 nüfuslu mühi 
bir devlet merkezinin belediyı 

idaresinin başına getirılen ilk A 
merikalı kadındır 

Bu senebaşındanberı Şili Cum 
hur riyasetinde bulunan Agir Seı 

(Devamı 7 inci sayfada) 

İşte Leyla .•• Gül tatlısı, seven 
bir kadının, sevgilısınin muhab
betini muhafaza içın yaptıj:ı bir 

şeydir. 

Parisde Noel N orman ısminde 

18 Yll§ında bir kız geçen sene ya
pılan talakat müsabakasında bi
rinci gelmişti. Bu sene yapılan si
nema müsabakasında da birinci 
gelerek cMis sinema 1939• ilan e
dilmiştir. Sesli si11emanın bu ka
dar alıp yiirüdü!1ü bır zamanda 
tala katli bir kızın nıis sinema ın • 
tilıab edilı~i ne gü tel talih değil 

mi? 
d. şcrnsive tasımıyor, çünkü vaz 1 • 
geldi. 

Santiyago belediye ttia 
Mia Graciello 

9 -
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fstanbul Defterdarlığından : Türkiye'nin inkişafı 
Ve İngiltere 

Polonya Nasıl Tatmin 
Edile~ilecek 7 Tarih N. iıim vo aan'atı Mahalle ve sokağı N. 11 

(1 inci sahifeden devam) 

ligının devam edeceğine ciddiyet· 
le güvenmekte ve emniyetle inan· 
makta yun. 

Türk.iyeye sürekli bir refah te
menni ederim.> 

HARİCİYE VEKİLİMİZİN 
MESAJI 

Hariciye Vekilimiz Şükrü Sa· 
racoğlu mesajında şöyle diyor: 

•Her birisi Avrupanm bir ucun
da vücud bulan bu iki snlhcu dev
letin dünyadaki vazifeleri diiler 
bir noktai nazardan da mütena • 
sırdır. Sulhperver İngiltere nasıl 
ki denizaşm ülkeler ile kıt'amız 

Elektrik fabrika~ının Yeni 
Pavyonu 

Nafıa Vekili bu sabah Kağıd -
hanedeki S:ijfilıdarağa elektr~ 

fabrikasını ziyaret etmiş yeni ya
pılacak tesisat hakkında izahat al· 
mış, yeni bazı emirler vermiştir. 

Ali Çetinkaya, bu vesile ile Si
Wıdarağa fabrikasına ilave ola· 
rak yeni yapılacak santralın kazan 
dairesinde temel atma merasimi
ni bizzat idare işine, Ali Çetinka
ya. mala ile temel atma merasi • 
minin ilk safhasını icra etmiştir. 
Bu esnada kurban kesilmiş, dua 
da edilmiştir. 

KAZAN TESİSATI 
Şehrin elektrik ihtiyacı hergün 

arasında bir rabıta vazifesini gör· 
mckte ise Türk.iye de Avrupa ile 
A•ya arasında bir bağ teşkil ey· 

le• ektedir. Bu iki rolün tenazü. 
ründc de mes'ud bir müşabehet 
aramak hatalı olmıyacaktır.• 

Hariciye Vekilimiz mesajını 

şöyle bitiriyor: 

•İktısadi sahada da son seneler· 
de iki memleket arasında tehad

düs etmiı olan mes'ud iş birliği· 
nin önümüzdeki senelerde inki • 
şalına, her iki taraf için hayırlı 

netice vermesine emniyetle inti
zar eder. Büyük Britanyaya sü • 
rekli saadet dilerim .. 

Atatürk 
Gömüldü 
(1 inci sahifeden devam) 

tibi Kemaı Gede!eç, Cumhur. 
riyaseti Başyaveri binbaşı Ce
ldl Üner ve Ankara vali ve 
be"lediye reisi Nevzad Tando
ğan hazır olduğu halde yapıı
mıştır- Bu muvakkat defin 
yukarda ismi geçP.n zatların 

lmazlarını havi bir protokol 
ile tesbit edi!m~ ı•e bu vesi
ka Türkiye Büyük Millet Mec. 
füi riyasetine takdim olun • 
muştur. Ebed Şefin daimi is· 
tirahatgahınıı nak1; anıt ka -
birin inşa!tnt müteakıb milli 
merasimle yapılacaktır. 

artmakta olduğundan mevcud ka- --------------

zan tesisatının kafi gelmediği gö- F ranko'nun 
rülmüş ve yeni ihtiyaçları karşı-

lamak üzere 25 bin Kvv. takatin· Yegane Em }" 
de yeni bir kazan dairesi tesisi ka- e 1 
rarlaştırılmıştır. Saatte 62 ton yük- lb ondra 1 (Hususi)- Franko 
sek tazyik ve yüksek hararetli dün Madride gelmiş ve hal-
gaz verilecek bu kazan yeri için kın coşkun tezahürlerile 
arazi killi sahalardan lba • karşilanmıştır. Bütün şehir do • 
ret olduğundan temel;n sağlamlı- nanmış, sokaklarda taklar yapil -

ğını temin maksadile kazan da • nuştı. 
!resinde 1000 metro murabbaı sat-I Franko radyoda söylediği blr 
lı.ında ve 4 metro irtifamda be • 1 nutukla İspanyol birliğinin tam 
tonarme hususi şekilde bir temel ve kamil bir şekilde tahakkuk et-

miş olduğunu, bundan sonra el -
atma mecburiyeti has;! olmuştur. 
Bu tesisat için takriben bir mil • birliğile memleketin imar ve in· 
yon, yüz bin lira harc~nacaktır. lrişafına çalışılacağını söylemiştir. 

FABRİKADA Londra 1 (Hususi)- Cumhu • 
riyetçilerin elinde bulunan arazi

Bundan sonra fabrik2 gezilmiş, nin işgaline muharebesiz devam 
yeni tesisat hakkında Vekile iza· edilmektedir. Franko hükumetinin 
hat verilmiştir. antikomintem pakta gireceğine 

M.ütealoben hazırun büfede izaz, şüphe edilmemektedir. Ancak 
ve ikram edilmişlerdir. Bu mera· : Burgos hükumeti her türlü taz -
simde -~~.fı~ Vekiline kalemi mah-

1\ yikten azade, tam bir istiklfil i • 
sus muduru, elektrik. tünel ve çinde memleket işlerini düzelt -
tramvay müdürlükleri erkanı, mek emelindedir. 
Vali ve Beledive reisi gazeteciler Londra 1 (Hususi)- Avrupanın 
refakat etmışlerdir. karışık vaziyeti siyasi mehafilde 

Saat il dt>, S ; J5hdaı-akadan dö- dikkatle takib edilmektedir. Ge- , , 

~i~~ ::1~!1, ~~~ıc~ğ~;~:~ g:~~~ \ ::~~~~~k-0:~;:; :tr::;;ad~~~:! ı HeDr caurmüarttteasıl· İvme PjazarMakşsi~amİ. ı· 
Metro hRnında me<!Ylll olacak, ak- sükunla karşılanmıştır. Frankist- 1 

~ama Aıokarava dönecektir. Na • !erin bundan sonra nasıl bir siya- !arı ve Pazar günu Çarşıkapı 
Fıa Velcili S f•li tramvay depo set takib edecekleri henüz belli SÜMER Kıraathane;inde 
sunu da gezmi tir. değildir. Fakat hüklımet her ih- Konserltr vereet·ktir. 

timale karşı Cebelüttarık'da yeni 

Al T Y 
tedbirler almıştır. Sultanahmed birinci sulh hukuk 

many1 llfflJ1fJ oldan Madrid 1 - Şehirde normal ha- mahkemesinden: 

P
• • L yat başlamaktadır. Bütün devlet- Davacı posta ve telgraf umum 
o~m'y~c], ler Burgos hükumetin' tanımak müdürlüğü tarafındar müddea • 

(J 
. . al niyetindedirler. Madrid müdafii ! aleyh Fatihde Bahrisiyah Çifte 
ıncı s nfedl'r! devam) 

terenin aldıkları son vaziyet Al- Gen€ral Meyahi Meksikaya git- beş kurşunlu medresesinin 1 No. lı 
manyayı orta ve şarki Avrupada i=m=ek=n=i=y=et=i=de=d=ir=. ======= odasında oturan ve posta telgraf 
tuttuğu yoldan kat'iyyen geri çe- de İnglterenin harekete geçece • mektebi mezunlarından Bahaed-
virmiyecektir. ğine kanidir. Fakat Almanya Po- din aleyhine kendisinin mektebe 

. Diğer taraftan Almanya, Le • Jonya ile kozunu ıniisell5.h bir te- girdiğ vakit idareye verdiği ta • 
hıstana k:ttşı miisell'ih bir tccaviiz uvüzle değil, münasib bir tarzı ahhüdname mucibincP. borçlu bu· 
yanıldı~ takdirde Polon~'8nın te ;'·iye bularak sulh yolile, fakat lunduğu 100 liranın faız masarüi 
müttefiki sıfatile Fıansanın ve yakın bir atide behemehal halle- muhakeme ve ücreti vekfiletle bir-
Fransanm müttefiki olduğu için dccektir. likte tahsili talebile mahkememi-

Devlet Demiryolları ve Limanları ı 
işletme u. idaresi ilanları 

ı-------....i--------------------·----~----;..;. ___ ____ 
~uhammen bedeli 245.50 lira o lan 28 adet Grühıdrolik 11/5/1939 

perşembe gıinü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında Satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerın 184 0,50 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a 
kadar komisyon. Reisliğine verme !eri lazımdır . 

Şartnameler parasız olarak A nkadara malzeme da resinden, Hay 
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (2019) 

Gümrük W.uhafaza Genel komutanlığı İstanbul 
satınalma Komisyonundan 

1- Kilosu 145 kuruştan 1679 liralık nümunesi gibi pamuk çorap 
lplığı 3/4/939 p:ızartesi gıinü saat 11 de pazar1ıkla satın alınacaktır. 

2- Nümune iplik ve evsafı komisyonda görülebilir. 

3- İsteklilerin 126 hrahk ilk tminat makbuz ve kanuni vesikala
tile Galata eski ithalat ıııimrü - ·· ndelti komis ona elmele · 

zin 939/547 No. lı dosyasile açılan 
alacak davasından dolayı müd • 
deaaleyhin ikametgahının meç • 
huliyeti hasebile yapılan ilanen 
tebligata rağmen mahkemeye gel
mediğinden gıyabındd icra kılınan 
duruşmasında: 

Müddeivek linin to 1ohi veçhile 
mahkemenin 936/1872 sayılı dos
yasının celbine karar verildiğin

den bahisle mııameleli gıyab ka • 
raraının 20 gün müddetle ilanen 
tebliğine karar vuilmi~ olduğun
dan tarihi ilandan itibaren beş gün 
içinde itiraz edilmediği ve mu • 
hakemesinin icrası iç;n tayin kı
lınan 4/5/939 tarihin~ rastlıyan 

perşembe günü saat 14 de mah • 
kemede bulunmadığı takdirde gı· 

yabında hüküm ve karar verile -
ceği tebliğ makamına kaim olmak' 

47 Mehmet Kıra9thane Hocapaşa Aziziye 181 

525 İstelyo Ahçı Emir İstasyon biU 

• 

171 Ali Kömürcü Emir İstasyon bila 

440 Yuna Çiproı Ardiye Emir Sanasaryan han 11 

144/1 Yasef P~po T. komlı.ycncıı Hocapaşa Aziziye 35/6 

193/l Zek.. Tabelacı Hocapaşa Aziziye 66/l 

414 Ali Hikmet Muakkip Hocapaşa K. Türkiye han 3 

538/l Dimitri Terzı Hocapaşa Aksarayhlar han 14 

7 İbrahim Terzi Karaki Alemdaı 79 

37/1 Ahmet Diş damak ımali Hüdavendıgar 55 

42 Ohannes Sobacı 

47 Hayrettin Matbaacı 

56 Mustafa Helvacı 

106/1 Halil oğ. İsmail Otoliistik 

148/1 Fuat 

163 H. Kazım 

163/1 H. Kazım 

tamiri 

Otobüs bilet 
yazihanesi 

Ford garajı 

Ford garajı 

Hüdavendigar 

Hüdavendigar 10 

Karaki Hüdavendigar 28 

Nöbethane 11 

Orhaniye 38/1 

Karaki Demirkapı~ 5/1 

Karaki Demirkapı 5/1 

vergisi 

72 00 K. 
72 00 M. 

""' 80 B. 
5 00 K. 
1 15 B. 

75 c. 
13 76 K. 
2 06 c. 
3 16 B. 

248 54 K. 
37 28 z. 
li7 16 B. 
24 30 K. 
4 86 z. 
4 37 B. 
7 15 K. 
1 43 B. 
1 29 z. 

31 50 K. 
6 30 B. 

36 00 K. 
7 20 B. 
6 48 z. 

22 75 K. 
5 23 B. 
3 41 z. 
9 45 K. 
1 89 B. 
1 70 z. 

13 05 K 
2 61 B 
2 35 z. 

16 99 K. 
3 40 B. 
3 06 c. 

18 00 K. 
3 62 B. 
3 26 z 

18 00 K. 
3 60 B. 
3 24 z. 

20 42 K 
4 08 B. 
3 68 z. 

216 00 K 
43 20 B. 
89 09 K 

lb. N. aeae 

53 40 935 

55 12 935 

65 16 935 

55 28 

55 36 935 

55 39 935 

55 66 935 

55 78 935 

55 85 935 

55 93 935 

55 94 935 

55 95 935 

55 96 935 

56 8 935 

56 11 935 

5'.l 13 935 

55 14 935 

Müessif İrtihal 
Sabah refikimizin idare ve · 

şefi arkadaşımız Kazım öca 
kardeşi Eskişehir askeri şube 
isllğinden mütekaid kayma 
Riza Öcalır dün füc'eten irti 
etmiştir. Merhumun cenazesi 
gün Üsküdarda İmrahorda (H 
sayılı evinden kaldırılarak Kal 
caahmetteki aile makberesine 
nedilecektir. Merhuma mağ 
kederdi~e ailesine sabır dile1 

İstanbul asliye dördüncü h 
kuk mahkemesinden: 

İhsan Fikri tarafından Niş 

§1 Eminefendl sokak 48/2 nu 

rada oturan Behiye al~yhine 
2712 Jfo. ile açılan men'i mü 

hale davasının muhakemes · 

Davetiye müddeaaleyhe il' 

tebliğ edildiği halde mahke 
gelmemiş olduğundan gıyab 

muhakemeye devam olunara 
babdakl gıyab kararının dahi 

nen tebliğine ve bu husus 
kendisine yirmi gün mühlet 

rilmesine ve muhakemenin 2 

939 pazartesi günü saat 15 e 

kılmasına karar verildiğinden 

rar veçhile yukarıda adı ve a 

yazılı üddeaaleyh Uiın gü 

den itibaren yirmi gün içil! 
mahkemeye müracaatla gıyab 

raraını tebelluğ ve itiraz etme 

nı 

k 
ŞU 

ar 
ol 

§a. 

de 
k 

diği ve yazılı gün ve saatte r# 
kemeye gelmediği veya bir 

göndermediği takdird•: gıyab gö 
hüküm verileceği ve gıyab kı' ka 
rının mahkeme duvarına asıl4 

ilan olunur. (16488) 

__ ,. Doktor - Operatör 

Orhan Toros 

ki 
d 
ııı 

ı 

ı 



7-soıır Tt:LG&&! - 1 SAN -

!Mevsimin Piyasa H iKA YE· ı Bir Kadın 
Yerleri 1,~!.~1!...~ lf!:. AŞKI Belediye Reisini ' . 

UHALK Fi L.. O Nerelerdir? :::~d!·:;k~~:u~:n~~~~ alOı!Hnr~a:,ranmaşe~bsevuuza~~::~k:yn~~-~:~ Çekemiyenler 
yordu. O da, Şakir &.-fiti çok se-

' • fefrika Num ...... ı 73 Yoz an: Rahmi Y ı\.CIZ (5 inci sayfadan devam) 

Karadenizde Hakimiyet 1 
Numaralı Filonun Elinde! 

faltı olduğu gibi bahv mevsim • 
!erinin insan dolu bir mahşeridir. 

·Böyle bir yolun iki tarafındaki ba· 
zı yılcık dökük mezaı lık ve kale 
dibi viraneleri hala ne diye olduk
ları gibi duruyorlar! Buraların bi· 
raz olsun düzeltilmelcrı, hele sol 
taraftaki boş kale diplerinin birer 
ağaçlık haline getirilmeleri bir iki 
yıl sonra burasını şeh:·in en güzel 
(bahariye) !erinden biri halinP 
koyar. 

aş Kumandan Vekili Enver 
farın Taburumuzu Akbabada 

Paşa Hazrerıeri: 

B8fkuınandan vekili makul bul- ı 
duğu bu fikre yanaşmakla arka. -
daşıııı kırmaktan yok yere bır 
Dıtüat, ikilik ve 'ocaklı arasında 
111Uarazaıar meydana getirmekt.~n 
kurtulduğuna memnun oldu. Du • 
fllııceu tavrını muhafaza ede ede 
lrkadaşına bunun kabili tatbik 
olduğunu izah etli: 

- Bak, bu iyi bir fikirdir Pa· 
§a ••• l.iaamafih bir defa tetkik e
deUıı:ı. Esad Paşa ile birlikte bu 
kuvvetleri teftişten geçıreli.J1L Ne
\!ce iyi olursa tatbikinde tered • 
duc; etmeyiz. 
Batkuınandan vekili bizzat Ça· 

~akkaıeye gittL Cepheyi teftiş et
li: . Esad Paşa ile görüştü. Şiın • 
dı!ılt; Yekiınu bir alaya varan ·Ak· 
lakal!ıtar. taburlarından miırek· 
lı:eb !~ye l.uvvetlerini turaya 
!Öndermrk tasavvurunu ona da 
İabuı ettirdi 
. Esad Paşa hemen bunların sev· 

kını isteyince Harbıye Nazll'I ıtı· 
Jalle hareketi tavsiyede gecik • 
llledi. 

Esad Paşa soruyordu: 
- İngilizlerin muhtemel bir ta

arruzunu karşılamak üzere sür -
"tle hazırlıklarıınızı ikmal etmek 
"'ecburiyetinde bulunuyoruz pa
faın. Taburları hemen bir emirle 
buraya tahrik etsenlz olmaz mı!. 

- Bunların muharebe kabilıye
bir defa birlikte gözden ge

rıxıeden olmaz. 
- Emir buyurun derhal teftiş 

edelim. 
- PekAIA. .. Siz, benimle birlikte 

İıtanbula gelin .. Şiledeki kıt'adan 
teftişlere başlarız. 

- Başüstiıne Paşam! 
Enver Paşa, Çanakkale diinü • 

§Ünde 10 uncu Kolordu ıruman • 
danını da birlikte İstanbula getir
~ 

Dönüşlerinin üçüncü günü baş
.ıınandan vekili Enver Paşa. Bah· 
iye Nazın. K. 10 kumandanı. ~-

mum! karargllh erkanıharblyesı· 
le beraber Kavak muhafız tabu • 
l'uııun teftişine çıktılar. 

iV 

l~RADENiZDEKİ HAKiM.tYB. 
'tlN MUKADDERATI BİR No. l.J 
IIALK FiLOSUNUN MUVAFFı\.. 

KiYETtLE KABtı. oLACAIC 

Teğmen Sami geceyi uykUSl!ı 
geçlrmıştl Bölük Şileden Beyko. 
u getirilmiş, bir gün evvel ta • 
hurdan verilen bir emirle: 

_ Başkumandan vekili Enver 
Paşa hazretleri yarın taburumuıu 
teftişe gelecekleri umumi kar_~
gah harekit şubesi müdürlü~
den bildirilmiştir. Tabur, butln 

No.94 

Bu boşanıtı gayet ııakın 1<srt1 • 

!adı. Ağır ağır: 
_ Bildiğinizden başka bir lıa

kikat mevcud olduğunu s~o

ruın! 

dcdı.. k 
G.. . Hanım hıçkıra hıç ıra ağ· 
uzın . de 

lıyor, asabi bir buhran ıçın o· 

llı.Uaiarı sarsılıyordu: . ed bt 
1 

bölilk!erile yarın • 3 ağustos 1331 
salı günü· Beykozda, Akbaba nam 
mahalde içtima edecek, teftişe ha
zır tutunacaktır. 

Bölük kumandanlarile tabur za- 1 
~ilanının her türlü hazırlıklarını / 
ikmal ederek yarın emredilen ma
halde teftişe müheyya bulunma· 
!arını rica ederim. 

Tabur kumandanı 
Binbaşı: İbrahim 

Şiledeki üçüncü bölük o gün 
sabahleyin yola çıkmış, karakol • 
!arda birer nöbetçi bırakarak tek
mil mevcudü ile Beykoz yolunu 
tutnıuştu. 

Bir gün bir gece ara molalarile 
yapılan yürüyüş sabaha karşı Ak
baba sırtlarında nihayet buldu. 

Akbabadan Kabakoza giden yo
lun sağındaki çayırlıkta teftiş ve. 
rilecekti. Tal;urun, diğer mınta • 
kalarındaki bölükler üçüncü bö
lükten evvel oraya gelmişler, tef
tiş yerinin civarında mevkilerini 
almışlardı. 
Aksakallı muharible tam teçhi· 

~t ile donanmış balunuyorlar, ar
ka çantaları, ekmek torbaları, mat
fl yerine şişeden sukapları, kara
vanaları, süngü ve kasaturaları, 

Teftiş Edecek 
hatta tel makasları, kazma, kü
rek ve gaz maskesinden ba§ka bü
tün muharebe teçhizatını Üzerle
rinde taşıyorlardı. 

Yorgun, argın gelen üçüncü bö
lük de ayni yer:!e istirahate geç
ti, ertesi sabahki teftişe hazırlık
larla meşgul oluyordu. 
Teğmen Sami haylidir görüş • 

mcdiği tabur arkadaşlarile konuş
tu. Gülüştüler. Birbirlerine kıt'a
larının vaziyetinden, aksakallı 

kahramanların maceralarından u
zun uzun anlattılar. Nihayet, lkl· 

baha bir iki saat kala herkes bir 
tarafa uzandı. Ilık yaz gecesini 
gök kubbesinin altında açık ordu· 
gahda geçirdiler. 

Ertesi günü öğleye doğru bir 
iki saatlik güneş altında bekle • 
yişten tal;ütüvanı kesilen ihtiyar
lar taburu tepede bels.Jiyen bora
zanın çaldığı (Ti) borusu ile tef
tiş heyetinin gelişini"öğretti. Der
mansız dizler gergin tutulmağ:ı.. 

çökük göğüsler kabartılmağa, top
rağa eğik gözler göğe kaldınlına
ğa gayret edildi. Bütün bu sık:cı 
hallere katlanmağa çalışan sııfın 

önünde haki boyalı üç otonıobi! 
durdu. 'UP\'amı var• 

================= 

Hususile burası, gittikçe asrileş
tirilcn, gittikçe cennctkştirilme· 

ğe uğraşılan Florya ile Londra • 
İstanbul turist yolunun bir ba • 
kıma müntehası, bir bakıma baş-
langıcıdır. 

Ben. öyle sanıyorum ki şimdi 
baharlarda bırer malı<er yerini 
andıran bu saha, bir iki yıl sonra 
biisbütün başka bir hal alacak ve 
bu sahanın iki tarafında boş bir 
yer kalmıyacak, bu gidi~le oralar, 
gazinolar, istirahat ve eğlence ycr
lerile dolacaktır. 
Hazır buradan bahsederken bi

raz da Topkapı ile Takkeci arasın
daki kısacık ve daracık kısımdan 
bahsedeyim: 
Topkapıdan çıkınca Bakırköy, 

Yeşilköy ve Floryaya giden asfal· 
tın, kale kapısından 'l'akkecideki 
bağlara kadar olan kısmı o kadar 
dardır ki bahar, yaz ve güz mev
simlerinde bu daracık kısmı doldu· 
ran binlerce insan, araha, otomo
bil, otobüs, kamyon, bisiklet, mo
tosiklet, atlı bilseniz buradan ne 
kadar zorlukla geçebi:iyorlar. 

Almanlar izlanda' da 
Ne Yapacaklar? 

Edirnekapı ile TopY.apı arasın
daki o, kısımlara ayrılmış mükem
mel yol nekadar geniş ise Topka· 
pıdan Floryaya giden asfaltın ka
le kapısından Takkeci bağlarına 

kadar olan kısmı da inadına o ka· 
dar dar... Halbuki, ancak yarım 
kilometroluk olan bu ciar asfaltın 
sağ tarafı mezarlık ve sol tarafı da 
bostan, arsa gibi şeylerdir ve sağ 
taraftaki mezarlığın önünü kapa
ya duvarın yüksekliği de bir met· 
redir. Eğer yarım kilometre bile 
sürmiyen bu yolun mezarlık tara
fındaki bu bir metrelik kuru du
var yıkılıp da birkaç melre arka
ya doğru çekilecek oL•ı. o zaman 
Florya ve Londra - İstanbul turist 
caddesinin bu en dar ve yaz pa
zarlarında buradan gecenler için 
gayet tehlikeli olan b•J kısmı ne· 
kadar ferahlamış ve güzelleşmiş 

olur. 

( f iiııcü sayfa4tm devam) 

Belki de edeceklerdir. Netice ne 
olursa olsun Almanların Bahri • 
muhiıiatlasinin şimalinde İzlan· 
danın mevkiinden istifade ederek 
orada tayyare karargahları tesis 
etmek istemeleri Amerika ve İn· 
giltere gihi büyük devletlrin ih· 
mal edebilecekleri meselelerden 
değildir. İleride Avrupada bir 
harb olursa İngiltere ile Almanya 
yine karşı karşıya kavga edecek 
olurlarsa Almanların Amerika 
kıt'asına tayyare göndererek İn· 
gilizlerin Kanada dominyonuna 
taarruz etmeleri ihtimali çok kuv
vetlidir. 

Avrupada bir harb olursa Ame
rikanın hududları Fransadan baş
lıyacağı sözü üzerine ortaya çı

kan bahisler göstermiştir ki Ame
,rika efkarı umumiyesinde de kuv
vetli bir cereyan Avrupa harbin· 
de Amerikanın bitaraf kalacağı 

merkezindedir. Çünkü Avrupa 
harbinin Amerikalıları hariç bı

rakmıyacağı gitgide anlaşılıyor. 

Almanların müstakbel harbde A· 
merika kat'asına taarruz edecek-

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

Hıçkırıklar Güzin Hanımır. gil't-

1 

!ağına tıkanıyor, konuşmasına 
mini oluyordu. Sırsıklam olau 
küçükmendilini mütemadiyen ıs
lak yanaklarında dolaştırıyor. sık 
•ık nefes alıyordu. 

- Halbuki ortada müthiş bir 
sır var Senned Bey!. Güzellikle 
bu ısrardan vazgeçiniz, sizi d ~. 
beni de, Merali de ınahvedecek O· 

!eri istikbale ait plinlanndan an
laşılıyor. İsland adasının haritaya 
bakınca mevkiinin ehemmiyeti 
gözönüne geliyor. 

Acaba Almanlar İzland'da ken
dilerine emin bir mevki temin 
etmeyi istiyerek ileride Amerika 
kıt'asından gelecek herhangi bir 
taarruz ihtimallerine karşı mı ted
bir aldıklarını söyliyecekler?. 

Eyüb sulh hukuk hakimliğinden: 
Hazinenin, Kemerburgazda: mu

kim Halil aleyhine ikame ettiği 

alacak davasında: Görderilen da
vetiye mubaşir tarafır.dan verilen 
meşrubatta: Halilin ikametgahının 
meçhul olduğu beyanile ilanen 
tebligat üzerne de muhakemede 
hazır bulunmadığınızdan bu ker- ı · 

re verilen karar üzerine muha
keme günü olan 3/5/939 çarşam· 
ba saat 10 da gelmed'~i takdirde 
da~ayı kabul etmiş sayılacağı ve 
gıyabında hüküm verileceği ma· 
lılınu olmak üzere işbu gayıb ka

rarı tebliğ makamına kaim olmakl 
üzere 15 gün müddetle ilan olu-
nur. (939 • 136) 

dının davasını kazanmak için bir 
facia artistine taş çıkartacak mü
kemmeliyette rol yaptığını, baş • 
tan aşağı sahte ve yapma oldu • 
ğunu nereden bilebilirdi!. 

Güzin Hanım hakikaten tuh • 
ranlar geçirıyor, çetin bir ıztırab 
içınde kıvranıyormuş hissi veri -
yordu. 

Sermed bir an bu faşedilmekten 
çekinilen sırrın ne olabileceğini 
düşündü. Aklına kendini korku· 
tacak ve Meral'le evlenmesine 
miıni olabilecek hiçbir vaziyet 
gelmiyordu. Fakat ortada bir sır 

rsa ne kadar müthiş ve mah· 
va ' r d' vedici olursa olsun öğrenme ıy ı. 

H 
.. san tasavvur edilebilir ki 

angı ın • 

Bahar dolayısile gazetelere mev
sim röportajları yapmak istiyen 
genç ve gezgin muharrırlere tav· 
siye derim, bu pazar da buralara 
gelip röportaıını yapsınl!r. 

Hele biraz daha •abredip de 
marul, dut vakti buralara gelecek 
olurlarsa kendilerine buralardan 
öbek öbek yazı çıkar. 

Halk epereti 
Bu Bkşam 9 da 

Zozo Dalmas 
Macar baleti (Çardaş 

Müzik K8.lman 

- Bu sırrı söylemenizi istlyo • 
rum, dedi... Ancak bunu öğren • 
dikten sonradır ki, bir karar ve
rebilirim. 

- Oooh ... Bunu öğrenmeyinlz 
Sermed Bey!. Çok fena, çok fena!. 

Sertleşti: 

- 3ize rica ediyorum, söyleyi • 
niz!. Aksi takdirde yalan söyledi· 
ğinize zahip olacağım!. 

Güzin Hanım derin bir nefes al· 
dı. Yüzünün hatları kımıldandı. 

- Ne yapayım. günah tenden 
gitti! 

İfadeli bir jest yaptı: . 
- Metin olunuz Şermed Bey!. 

-YalvarırımsızeS ım al.y. 
8'ı inaddan vazgeçinız. J\feJ' 'le 
... .. g çitflllğe 
~enmeyiniz.. Sızı vaz I 

çalıştım. ttlıtL B;rı 

lan bu sırrı bana f8§ettirmeyiniz .. 
Yalvarırım size ... 

Sermed fikrini değiştirmişti: 
- İmkanı yok, bu tavırlar, bu 

gözyaşları sahte olamaz. Bu işin 
içinde bir 1f var. 

hendisine aid tıtr sır oldug~uı 
haber alsın da, bunu öğrenm~~ ;s
temesin! Hatti neticesinde olum 

Bu sırrı mezara kadar götürece • 
ğimi zannediyordum. Siz faşet • 
meğe beni mecbur ettiniz. Madem 
ki böyledir, şimdi bunu bir erkelı: 
soğukkanlılığı ile karşılayınız. 

1'lr sürü sebebler icad e M 
llltıu razı olmadınız; .beni~~ 
~~ evlenmenizi ıstelll a.ı. 

Dl e 

bile olsa ... 
Sermed, Güzin Hanıma blru 

Durdu, İçini çekti. Yüzünll el· 
lerile kapadı. Sermed, nefes al • 
maktan çekiniyordu. Gözü kadı• 

viyordu. Fakat, Hicranda. henüz metçiye vererek postaneye gön-... (5 inci sayfadan devam) 
İstanbuldan hiç ayrılmamış insan- derdL da arayı umumiye .il~ intihab e

dilmiş bir reıslir. Kendisi halk 
cephesinin namzedı ıdi. İktıdar 

mevkiine geçer geçmez sonderece 
feminist old unu göstermekte 
gecikmemiştir. Şılide l;elediye re-

!ara mahsus ürkeklik vardı. Eğer, * 
Samsuna gitmese, kocasına nasıl Şakir Refik, karısının mektu • 
bir telgraf çekebilirdi?. Herhangi bunu alınca, evvela hayret etti. 
birkaç satır, Şakir Refiğl şüpheye Sonra. gözünden damlıyan yaşlan 
düşürmez miydi?. Filvaki, bugü - zaptedemedL Kansına §il telgrafı 
ne kadar aralarında şüphe mev- çekti: isleri doğrudan do ruya Cumhur

reisi tarafından intihsh edilmek
tedir. 

zuu etrafında en ufak bir his can· cGelmek ııey11 gelmemek ilıt! • 
lanmış değildi .. Fakat. genç adam, ycınnı tamamen sano bırokıyo • 
bunu neye hamledeb!lirdi?. Hic· nım. Çünkü sizinle hukuki bir ı 
ran, gelmiyorum. diy" yazdığı za- • münasebet hiss,.tm"11onım. lstan· 
man, ne sebeb göstermeliydi?. İş· bul<l lca'1' duyduğunuz sevginin ı 
te asıl mesele burada idL. nrkadar müessir ııe k11ııver!i ol-

Agir Serda devlet merkezinin 
bilediye reisliğine de b r kadın ta
yin etmekten çekinmemış, sosva
list partisi azasından w S n t vago 
ayanındanbir zatın ref kası olan Hicran, dakikalarca bunları dil- dugunu anlıyorum.. 1 stanbulu ba· 

şündü. Neye karar vermeliydi?. 
Sonca, bird_n yerinden kalktı .. O
danın içinde sinirli sin;rli dolaşa
mağa başladı .. Bir an durdu. Tek
rar küçük masanın ba•ına geçti.. 
Bir kağıd bir kalem 3tdı. Acele a· 
cele şıı satırları yazdı: 

cŞakiTciğim, benim gelmemi 
mutlaka neden istiyorsun?. Senin 
1.tanbula dönmen dahtı uzayacak 
mı?. Burada havalar yayet güzel .. 
Bana acele cevab yaz .. Daha uzun 
zaman orada ka1acakoan geleyim .. 

no tercih ediyorsunuz. Size ebe • 
diyen Allaha ısmarladı.• 

Şakir Refik bu satırları yazdık
tan sonra. Hicran üzer'nde bir lah
za l;ile düşünmedi. 
Telgrnfı acele telgrafhaneye 

gönderdi. Fakat onun ka • 
fasının içindeki asıl sebeb belli 
değildL Yalnız şuna karar verdi: 
i şkri bittikten sonra d3hi, hemen 
İstanbula dönmiyecek, Yazı Sam
sunda çıkaracaktı. 

REŞAD FEYZi 

Graciela'yı bu vazifeye seçm ··tir. 
Fakat l;eledıye meclisi az sı baş

larına bir kadın reis g••tlrilmesinl 
izzeti nefislerıne agır bulmıı•lar 

ve belediye toplantılarına iştirak· 

ten imtina etm '•!erdir. Beled ·ye 
azası bu suretle reL~ '<adının istifa 
edeceğini tahmin et~· kted'rler. 
Fakat Cumhurreisl yaptığı tayin· 
den geri dönmiveceğini sövlemiş
tir. Bakalım, belediye azası niha
yet grev yapmaktan yorulacak • 
lar mı! 

l
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_______ is_t_a_nh_u_I __ B_e_Ie_d_iy •• e_s_i_İ_Ia_n_Ia_r_ı ____ ___.I 
939 senesinde ölçıilerlni senelik muayeneye getireceklerin nazarı dikkatine: 

öı,uıer ni~amnamesinin 17 iıci maddesi mucibince 939 senesi İkincikfınun ayı içinde kaydedil· 
miş ve sahiplerine müracaat kağı iı verilmiş olan ölçülerin 939 ı;enesi ı;enelik muayeneleri 1/4/9311 
gününde başlıyacaktır. 

Muayeney" getin!ecek günler; 

1 - 937 senelik veya ilk muayene damgasını taşıyan butıın 01<:11ıer, 

2 - Sahipleri tarafından ayarından veya damgasından şüphe ~dilen ölçüler. 

J - Senelik muayene damgası silinmiş veya okunır,ıyacak kadar bozulmuş bil'umum ölçiller. 

Ölçü sahiplerinin mü~külata maruz kalmamaları ve işlerini ça:ıuk yaptırmaları için ellerindeki 
müracaat kağıdında yazılı üç madieye göre hareket etmeleri lizımiır, Aşağıda yazılı günlerde "" 
ıerlerde ayar memurlarının ölçü:eri muayene edecekleri ilan olun•ır. 

Eminönü Gurup Merkezi Ayar Memurluk Mıntakasında .: 

1/4/939 gününden 31/8/939 günü akşamına kadar Beyazıt Nahiye Müdürlüğünde. 

Beyoğlu Gurup M~rkezi Ayar Memurluk Mıntakosından: · 

1/4/939 gününden 15/5/939 günü akşamına kadar Beyoğlu Kaymakamlığında. 

20/5/939 • 20/6/939 • • • Beşiktaş Kaymakamlığında. 

24/6/939 • 25/7/939 • • • Sarıyer Kaymakamlığında. 

29/7/939 • 15/8/939 • • • Yeniköy Nahıye Müdürlüğünde. 
19/8/939 • 31/8/939 • • • Beyoğlu Kaymakamlığında. 

Fatih Gurup Merkezi Ayar Memurluk Mmtakıı..,nda: 

1/4/939 Güniınden 15/5/939 Güniı akşamına kadar Fatih ayar memurluğunda. 
16/5/939 • 26/5/9.l9 • • • Eyup Kaymakamlığında. 
29/5/939 • 3/6/939 • • • Bakırköy Kaymakaınlığında . 
5/6/939 • 9/6/939 • • • Yeşilköy Nahiye Müdürlüğünde 

12/6/939 • 17/6/939 • • • Çatalca kazası beledives·nde. 
18/6/939 • 24/6/939 • • • Silivri kazası belediY'S nde. 
26/6/939 • 31/8/939 • • • Fatih &yar memurluğunda. 

Kadıköy Gurup Merkezi Ayar Memurluk MtT>takasında: 

1/4/939 Gününden 28/4/~39 Günü akşaıruna kadar Kadıköy ayar memurluğuılda. 
2/5/939 • 12/5/939 • • • Erenköy Nahiye Müdiırlüğünde. 

15/5/939 • 31/5/939 • • • Üsküdar Kaymakamlığında. 
1/6/939 • 9/6/939 • • • Kısıklı Nahiye Müdürlüğünde. 

12/6/939 • 23/6/919 • • • Beylerbeyi Nahiye Müdürlüğünde. 
26/6/939 • 7/7/939 • • • Beykoz Kaymakamlığında. 
10/7/939 • 14/7/939 • • • Büyükada Kaymakamlığında. 
17/7/939 • 21/7/939 • • • Maltepe Belediyesinde. 
24/7/939 • 2.8/7/939 • • • Kartal kazası belediyesinde. 
31/7/939 • 4/8/939 • • • Pendik belediyesinde. 
7/8/939 • 10/8/939 • • • Yalova kazası belediyesinde. 

14/8/939 • 16/8/939 • • • Şile kazası belediyesinde. 
17/8/939 • 18/8/939 • • • Ağva Nahiye Müdürlüğünde. 
21/8/939 • 31/8/939 • • • Kadıköy ayar memurluğunda 

(2189) 

* * Eyüb sulh hukuk hakimliğin • 
den: 

Beher metre murabbına iki lira bedel tahmin edilen Sarıyer yan

ıın yerinde İmam Efendi .atatında 128 harita numaralı arsanın \ il· 
Hazinenin, Kemerburgazda; lia· 1 nında 60 santim yüzlü 4,43 melre murabbaı sahalı arsa satılmak üı~re 

rabigalı Esad oğlu Halil aleyhine açıl< arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Mudiirlfığünde gö

ikame ettiği alacak davasından rüleb!llr. İstekliler 68 kuruşluk Uk teminat makbuz veya mektubile be

dolayı mub&§ir tarafından da • raber 14/4/939 Cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulwır-
vetiye zahnna verilen meşrubatta: malıdırlar. (2077) 

Müddeaaleyh Halilin ikametgl • • • 
hının meçhul bulunduğu ve iJl • Atölye ve garajlar için lüzwnu olan ve hepsine 1040 lira bedel wıı.. 

nen yapılan tebligat üzerine malı- mln edilen muhtelif boyda gürgen, ıhlamur, çam, ceviz, çidene 
kemeye gelmemiş olmakla bu raağaç tahtaian açık eksiltmeye konulmlllftur. Llsteleıd!e --m 
kerre verilen-karar üzerine mah- Levazım. Müdürliiğilnde göıülebilir. İstekliler 2'tllG _. unda ya

kemenin hüküm derecesine gel- zılı vesika ve 78 liralık ilk teminat makbuz ~· bil<? beraber 
9iğinden ve gelmediği takdirde 14/4/939 cuma günü saat H,30 da Daim! IJ!ı • de bulunmalıdırlar. 
davayı ve borcu kabul etm1f B&J'I· !--------------~(-.> ___ 2~oı_e __ -...;_ 
lacaaı ve gıyabında htıldlm vert
leceline muhakeme gllnll olan 1/ 
119311 çarpaılıa aut 10 ela malı • 

u 

olan lfl>u 117ab karanıım ~ 
makamı•• kaim aılmak flllll9 

IÜD. müddetle illA • " 
- • 134) 

Sahibi tıe nepiydı iÜN .... 

Bq ın111ıcrriti 
ETEM IZZn BBNtcs 
.. 'l'elpaf MatlıMR 
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lre SABAH -O G LE -AKŞAM HER YEMEKTEN SON R A günde 3 defa muntazaman dişlerinizi Fırçalayınız. 
p 

OKSÜRÜK ŞURUBU 
"Si rop Pectoraln 
Eskl ve yeni büti1n ökıİiirükleri 

geçirir, balgam söktürür, bronı

ları temizler, nezle ve gripten 

korur, göğüsleri zayıf olanlara 

1 bilhassa ıayanı tavsiyedir. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESi • 
Beyoğlu İstanbul 

,- Kaaıköy Vakıflar Direktörlüğü İlanları J 
Kıy:ııeti Muvak· Somli ve 
mubaın- kut mahallesi 

Solr.a~ Cıusi No. No 

mene.si 

ı.. K. 
276 48 

74 69 

466 32 

1119 20 

250 00 

lemiııal 

L. K. 
20 74 Üsküdar 

lcadiye 
li 60 Beyler- Abdullah 

beyi Bur- ağa 

haniye 
34 97 tl'uüdar Top ha. 

Solaksinan nelioğlu 

83 94 Maltepe Karatepe 
Maltepe mevkii 

18 75 Üı;küdar Karakol 
Selaınıali hane 

ahşab ev ve bahçenin 
tamamı 

İki dü.kk~n ve oda 
arsası 

ahşab ev ve bahçenin 
tamamı 

Yarım kfu'gir ev 
v-e arazi 
Ev 

27 

101 
101 
1,2 

9 

664 
1 

32 

taj 

25 

Yukanda cinsi ve mevkileri yazılı gayri menkullerin mülkiyeti 28/ 

3/939 gününden itibaren bir aymüddetle pazarlıkla satılacaktır. is" 
leklilertn Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne gelmeleri. (2145) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Muvakkat Kıymeti 

L ı ra 

Üsküdar Balaban Gümrük Muhafaza kulübesi enkazı 20 

Çengelköyde Gümrük Muhafaza kulübesi enkazı 30 
Kanlıcada Gümrük Muhafaza kulübesi enkazı 20 
Çubuklu Gümrük Muhafaza kulübesi enkazı 15 

Büyükdere Gümrük Muhafaza kulübesi enkazı 30 
Hasköy Gümrük Muhafaza kulübesinin enkazı 45 

Halıcıoğlu Gümrük Muhafaza kulübesi enkazı 35 
Galata Kürkçülerkapısı Gümrük Muhafaza kulübesi enkazı 45 

Galata Kalafatyeri Gümrük Muhafaza kulübesi enkazı 
Galata Azapkapı nokta Gümrük Muhfaza kulübesi enkazı 
İstanbul Tütün gümrüğü iskelesi Yağcılar muhafaza 
kulübesi enkazı 
İstanbul Rali iskelesi Yağcılar nokta kulübesi enkazı 
İstanbul ayazma yeni sebze hali arkası kulübesi enkazı 
Haliçferıeri Gnın,ük kulübesinin enkazı 

Balat Gümrük kulübesinin enkazı 
Ayvansaray Gümrük kulübesinin enkazı 

45 

02 

20 

02 
08 

45 
50 
40 

45~ 

liNHİSARLAR U MÜDÜRLÜGÜNDEN:I 
Cinsi 

!
Adi tapa 
Takım yağlı tapa 
Madeni av kovanı 

Milr.darı 

10.000 paket 
5.000 • 

25 
Dolma tüfek kapsülü 400.000 kutu 
5,05 kovan kapsülü 
Kapalı kapsül 
Dinamit • No. 6 

1 

• • No. 8 
. Elektrik • N o. 8 

1

1 
Tavikli elektrik 

1 
kapsülü No. 8 

Rövel ver fişeği 
•muhtelif cins• ve 
miktarlı 

20.0® 

20.000 
• 
• 

500.000 adet 
1.000.000 • 

1.500.000 • 

10.000 •. 

290.000 • 

Muhlmmen B. 
Sif T . rk 1.i. 

755 
1572 

83 
25.876 
6.313 

9.351 
3.650 
8.550 

16.300 

950 

6.571 

Muvakkat T. 
Türk Lirası 

56.63 

117.90 
6.23 

1940.70 

473.48 
716.33 
273.75 

641.25 
4222.50 

71.25 

492.83 

Şe kli 

Açık 

• 
• 

Kapalı 

• 
• 

Açık 

Kapalı 

• 
Açık 

• 

Ekaiitme 
Tarihi 

24/4/939 

• 
• 

24/4/939 

• 
• 

25/4/939 

25/4/939 

• 
25/4/939 

• 

Saati 
14 
14,15 

14,30 

15 
15,30 

\ 16 

14 
14,30 

15 
15,30 

16 

I- Şartname, müfredat listesi ve nümuneleri mucibince yukarıda yazılı av malzemesi ve mevaddı 
ı infilakiye eksiltmeye konmuştur. 
j II- Her birerlerinin muhammen bedelleri, teminat akçeleri, ihale şekli, tarih ve saati hizalarında 
'gösterilmiştir. 

III- Eksiltme Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır 
IV- Dolma tüfek kapsülleri şartnamesi 149 kuruş ve 8 No. lı elektrikli kapsül şartnamesi ·282• 

kuruş mukabilinde ve diğerlerine aid şartnameler parasız olarak her gün adı geçen şubeden ve İzmir, 
Ankara Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V- Kapalı zarfla ihale edileceklerin kapalı fi~t teklif mektublarını ber birerlerini ekslitme saatin
den birer saat evveline kadar Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

VI- İsteklilerin teminat akçeleri ve kanurJ vesikalarile birlikte Alım Komisyonuna gelmelerı il~n 
olunur. (2167) 

Cinsi 

Yangın oöndürme levazımı 
,, ileti v.e eczaaı 

" tulumba"' 
., hortumu 

Kamyon .. 
Satış kamyonu 

mikdarı 

18 kalem 
2 .. 
5 ,, 

75 metre 
2 adet 3 tonluk 

, adet 5,5 6 tonluk 
1 adet 2 tonluk 

I - Şart~ameleri mucibince yukarıda 
rilen usullerle satın alınacaktır. 

muhammen 
bedeli 

Lira Krş. 

63442 
1096.70 
595.
ı 18 87 

48)0.-
4000.-
3100.-

Yüzrle 7,5 
teminatı 

Lira Krş. 

40.08 

82.25 
4.i.26 
891 

360.~ 

300.-
233.-

Eksiltmenin 

şekli 

•ç k eksiltme 

.. ... 
" 

pazarlık 

açık eksiltme .. .. .. .. 

[ aati 

14 
14,30 
14,45 
15 
16,110 
15,45 
16,il) 

cins ve mikdan yazılı 7 kalem malzeme hizalarında göste-

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 21/4/939 Cuma günü Kabataşta Levazım Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla· 
caktır. 

IV - Şartname w listeler her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi kapalı satış kamyonu pla
nı da görülebilir. 

V - Yavşan Tuzla81 için alınacak kamyon eksiltmesine- iştirak etmek istiyenlerin kataloglariyle 
karoseri şekli ve dahili taksimatını gösterir bir plan ile benzin sarfiyatını gösterir fenni tekliflerin 
ihale gününden 5 gün evveline kadar İnhisarlar Tuz Fen Şubesine vermeleri lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen güp. ve saatlerde % 7,5 güvenme paralariyle mezk(ır 

komisyona gelmeleri. c2172· 

• 
Cinsl 

Bulaşık yı<ama 
makinesi 

Su tesisatı 
malzemesi 

Prinç etiket 

mikdarı 

* * muham. 
bedeli 

Lr. Kr. 

l adet 1200. -

21 kalem 4775,-' 

31. 770 adet 572.-

yüzde 7,5 
teminatı 

Lira Kr. 

90.-

858.12 

42.90 

Eksiltmenin 

şekli 

açık 

.. 

.. 

sa atı 

14,80 

15,30 

İstanbul Gümrükleri Muhafaza teşkilatından kadroharici bırakılan 
yukarıda mevkileri yazılı on altı adet muhafaza nokta ve kulübesınin ı 

enkazları açık arttırma usulile toptan satılacaktır. Şeraitini öğrenmek 1 

istiyenlerin her gün ve arttırmaya gireceklerin de % 7,5 teminat mak- i 
buzları ile 7/4/939 Cuma günü saat 14,30 da Milli Emlfık Müdürlüğün-

Sıhhatinizi ~verseniz ? 

iZMIRIN 

I - Değiştirilen şartnamesi mucibince ve şeraiti sabıka dairesin
de .1 adet bulaşık yıkama makinesiyle yukarıda cins ve mikdarı 

yazılı .2, kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle eksilt
meye konmuştur . 

II - Muhammen bdelleri, muvakkat teminatları ve eksiltme 
saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

IH - Eksiltme 18/4/939 Salı günü Kabataşta Levazım ve Müba
yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

de toplanan komisyona müracaatları. (M.) (1897) i 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
V9 Ekailtme Komisyonu11dan : 
Eksiltmeye konulan iş: Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesi mer

kez paviyonu kalörifer tesisatı işi. 

Keşif bedeli: 5410 lira 56 kuruş. 
Muvakkat garanti: 406 lira. 
Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesinde yaptırılacak kalörifer 

tesisatı içi açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 17/4/939 pazartesi günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapı· 
lacaktır. İstekliler şartname, proje ve buna bağlı diğer evrakı her gün 
komisyonda görebilirler. 

İstekliler cari seneye aid Ticaret odası vesikasi!e 2490 sayılı kanun
da yazılı begleler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya ban
ka mektubu ile birlikte bu işe benzer 5000 liralık iş yaptığına dair ek
siltme tarihinden 8 gün evvel İstanbul Vilayetinden almış ofdukları 
müteahhitlik vesikalarile birlikte bellı gün ve saatte komisyona gel- 1 
me~ri. (2185) 

[: • 1 

" 

AŞÇIBAŞI Markalı 

MAKAHNAlAHI 
1 Her yerden i!ll'arla isteyiniz 1 
1 Selanik Sergisinde Büyük 
1.. Mükafat 

, 

Baker Mağazalarının 
Sattığı kostüm ve par• 

desüler, emsalsiz bir 
biçimdedir. 

SAGLAM • 
ŞIK 

ucuz 

satılmaktadır. 

IV - Şartname ve liı;teler her gün sözü geçen şubeden alınabi
leceği gibi etiket nümuneled de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde ka· 
nuni vesaik.le birlikte mezkı'.lr koınisyona gelmeleri ilan olunur, 

c2166> 

le* 
Cinst Mikdarı Muhammen ti. Muvakkat T. Eksiltme 

Ura Kuruş Lira Kuruş Şekli SaaU 
Motör 2 adet 10.650 - 798 75 Ka. zarf 15 

I - İdaremizin •2 ve 8• nµma:ralı tekneleri için şartnamesi muci-

r

bince 2 adet motör kapalı zarfla satın alınacaktır. 
II - Eksiltme 3/4/939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 d_ıı 

Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubeı;indeki alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

III - Gümrük ve montaj bedelleri dahil olmak üzere muhammen 
bedeli ve muvakkat teminatı yukarıda yazılmıştır. 

IV - Şa,rtnameler her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - Şartnamenin 7 inci maddesi mucabince taliblerin tanzim ede-

Kadın ve erkek cep, kol, altın ve metal saatler 10 • 15 sene garııl 
bisikletler ve ütüler, Elektrik y~~tıkları su ısıtma kapları, çı 

danlıklar, her nevi elektTik ev aletleri, havagazı ocakları, Jıl 

yoları, elektrikli ve elektriksiz duvar saatleri vantilatörler, avlı~ 

HORNYPBON ve BRAUN Radyolan İstanbul Umumı acentsl 
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Bartın Hattı Birinci Postası 
İstanbuldan Çarşamba günleri saat 18 de kalkan BartıP 

hattı birinci postaları 4 Nisandan itibaren Salı günleri saat t0 
de kalkacak ve Cuma gilnü saat 10 da İstanbula döneceklerdir· 

KARADENİZ POSTALARI 
Yaz Tarif esi 

1 - l Nisandan itibaren yaz tarifesi tatbik olunacaktır. Pos· 
talar eskisi gibi İstanbuldan Pazar, Salı ve Perşembe 
günleri mutad saaUerincJ<, kalkacaklardır. Salı günü kal· 

kan postaJar gidişte Zonguldağa uğramıyacak, huna muka· 
bil Perşembe günü kalkan postalar uğrayacaklardır· 

2 - Dönüş seferlerinde postalar son iskelelerinden kış tari
fesindeki kalkış günlerimen birer gün evvel kalkacak· 
!ar ve tekmil dönüş seferlerinde iskelelerden b~ suretle bir 
gün evvel kalkmış olacaklardır. 

tifte 
kal~ 
§ıya 

o 
hud 
tiye 
çağı 

letiı 

lik 

"'~ kal 

tacı 
de· 
rak 
ona 

t 
E 

deı 

------------------,·----"""' edı FIRSAT eb, 

Ayda 150-200 lira ve daha fazla kazanç temin edecek iyi bir il ııeı 
için 2-3 bin lira sermayeli bir bay ve bayan şerik alınacaktır. tin 
Talihlerin Asmaaltı caddesinde 79 Numarada 6 numaraya müracaat· heı 

lca 

:ekleri ıılan ve fotoğrafileri münakasa gününden 3 gün evveline kB' 
Cibali nakliyat şubemi"e vermeleri lazımdır. 

VI - Eksiltmeye i·. lirak edecekler % 7,5 güvenme parası makb' du 
veya banka teminat mektubunu havi mühürlü teklif mektublarını · 
le saatinden bir saat evveline kadar •saat 14 de> mezkur komisyon lY IDı 
kanlığına makbuz mukabilinde venneleri lazımdır. •965• lıı: 

'it * Miltdarı eks itme Cinsi 

Baskül 5000 kg. 

Muh~ııımen B. Ofo7,5 

1 adet Sif Hay
darpaşa 

Lira K. 
750.-

teminat 
Lira K. 

56 25 
Şekli 

Pazarlık 

rif 
53 s he 

14 reı 

2000 • 
1000 • 

2 adet 
1 ade\ Sif 

İstanbul 

re· 
tü 

5000.- 375 - açık ek - J 4,: he 
sıııme 

1 - Şartnameleri mucibince yukarda miktarları yazılı baskill' ve 
hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme sı· tiı 
a.ı leri hizalarında gösterilmiştir. 

"' III - Eksiltme 4/4/939 tarihine r~st!ıyan salı günü Kabataşda d, 
vazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır 

ol 
iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak 8 

1. 

b ·1 · n 
~ı~ ~ 

V - 6000 k,g. lik baskülün münakasasına iştirak edecekler 7 t , di 
evveline kadar fiatsız tekliflerini tuz fen şubesine ve 1000, 2000 kg. h· 
baskül müna.kasasına iştirak edecekler de fiatsız tekliflerini bir ha ı; 
evveline kadar müskirat fabrikalar şube.sine vermeleri ve teklifleri~ Şı 
kabulünü mutazamının vesika almaları lazımdır. 

VI - Eksiltmeye iştirak. edecekler eksiltme günü kanuni vesail il 
birlikte ywka:rıda adı geçen komisyona gelmeleri ilim olunur. (1704 '1 

* * r. 1- İdaremizin Cibali fabrikası garajı önündeki rıhtım tahkıı1' r; 
işi şartname ve plfuıı mucibince pazarlık usclile eksiltmeye korunuşl~ 

II- Keşif bedeli 4997,30 lira muvakkat teminatı 374,80 liradır. ;, 

III- Pazarlık 6/IV /939 perşembe günü saat 14 de Kabataşda 
vazım ve mübayaat şubesi müdiriyetindeki alım komisyonunda ya 
lacaktır. 

· IV- Şartname ve planlar her gün 25 kuruş bedel mukabiliP 
yukarıda sözü geçen şubeden alınabilir, 

V- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte '}I 

güvenme paralarile m.ezkur komisyona gelmeleri. (3002) 
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