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ulgarlar.a istedikleri Yerler Verilmiyor 
Romanya Kralı Bugün Tuna Uzerinde Yugoslav.Hükfıme 

Naibi ile Yeni Balkan Vaziyetini Görüşüyor 
Yunan Başvekili Balkan Vaziyetinde Değişiklik Olmadığını Bildird 

Balkan 
Birliği 

Parçalanabilir mi 
Yugmlav Hariciye Nazırıuın 
Venedik, Romanya Hariciye 
Nazırının Londra müll\kat
Jan hakiki vaziyeti tavzih 
edecektir, fakat ... 

Yazan: Etem İzzet BENj('E 

omanya Hariciye Nazınnın 
Hiıler'Je mülakatından sonra 
Yugoslavya Hariciye Nazırı

nın Venedik ziyareti ve Kont Ciano 
ile görüşmesi dünyanın dikkat na
zarlarını tekrar Balkanlara çek
miş bulunuyor. 

Bariz bir şekilde kulağa çarpan 
sual şudur: 

- Balkan •,;,Jii!i dağılacak mı? 
Birkaç glı ~ur. •'oma'dan gelen 

habcrle:c ve Fransız gazetelerinin 
öğrendiği malfunat bu suali bil
hassa tahrik etmektedir. Roma • 
nın !Uaearistan, Yugoslavya, Bul
garistan ve İtalyan Amavut'lu -
ğundan müteşekkil yeni bir blok 
kurmak emelinde olduğu hakkın
daki haberler italyan siyasi me
Jıafilinde tekzibe uğramam.ıştır. 
Bilakis Venedik konuşması bu 
yoldaki şüpheleri takviye etmiş
tir. 

Romanya Hariciye Nazırının 
Berlin'de Bitler ve Hariciye Na
zın ile yaptığı mülakatlar ve al • 
dığı teminat da menfi düşünenler 
üzerinde Balkan birliğinin vazi
yeti bakımıudan bazı tcreddüdler 
husule getirmiye yardım etmiştir, 

Büyük garb demokrasilerinin 
kurmak btediği sulh cephesinde 
aşikar bir ehemmiyet ifade ede,n 
Balkan birliğinin mukabil bir 
tedbir olmak üzere totaliterler ta· 
rafından parçalanmıya sevkedil • 
diğiııi iddia edenler bu vaziyeti 
kendi görüşlerinin lehinıı tefsir 
etikleri gibi Bulgaristanın Balkan 
birliğine girmek hususunda ile
riye koştuğu şartıar ve Yugoslav
ya ile Romanyayı kuşatan çem
ber yüzünde" Balkan birliğinin 
ııaafa uğramakta bulunduğunu, 
bu münasebetle Romanya ve Yu
goslavynnın her iki cepheyi de 
idare etmek lstiyen bir tereddüd 
ve idarei maslahat politikası ta
kib ettiklerini ileriye sürenler de 
Vttdır, 

Bütün bu iddialara ve cörüŞ!ere 
rağmen bugün için ortada vikıa 
halinde ıle&i§mlf hiçbir teY yok
tıu. 

Balkan birliği mevcud varlığını 
belki de eskiden olduğundan da
ha i~ri bir teyakkuzla muhafaza 
ediyor. 

Bulgaristnnın Balkan paktına 
&'İrmek için 1913 hududlarının 
kend' • k ısıne ter 1 hususunda yaptığı 
açık beyanatın Romanya ve Yu
nanistanda gördüğü menfi akis 
Ve kat'iyet de' Balkan birliği var-
lı"'-- . 
"'"a duyanışın sarib ve müteb'il-

riz bir · U . 
11 

mı sa sayılmak gerektir. 
erbalde ~uhakkak nlan şey, 

Balkan birliği vaziyetiıliı ancak 
ltoınany11 u · · · • · . . arıcıye Nazırının Lond· 
ra ve Yugoslavya Hariciye Nazı

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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Romanya .ICra lı karo! ordusunu bir kere daha tef ti§ ediyor 

15 Günde 
22 Bin Olü 

Çunking 23 {A.A.) -Çekiai 
ajansı bildiriyor: 

Tsangçeng şehrini istirdat 
eden Çin kıtaatı Kanton -
Kevlon demiryolu üzerindeki 
Şihtan istikametinde düş -
manı takib etmektedir. Çin 
kıtaatının şehre girmesine te
kaddüm eden üç gün zarfında 
Japonlar bin kadar ölii bırak
mışlardır. 

Çin istatistiklerine göre, 
Japonların 1 nisandan 15 ni-

1 

sana kadar yapılan 340 mu • 
har"bede verdikleri telefat 
yektinu 22 bine yükselmekte
dir. 

loııdra - Paris,Berlin - Roma Sıkı !Makineye 
Verirken : 

Surette Hep Balkanlarla Meş l .. l Polon>·a 

Romanya Kralı Majeste Karo! 

Yunan Başvekili Metaksas 

ran, Bulgaristanın gerek Yuırn -
nistan, gerek Romanyadan arazi 

talepleri her iki devlet tarafından 

,, 
Yugoslavya Kral Naibi Prens Pol 

dilmesi hususunda Bükreş ve Bel
grad müşterek bir noktai nazara 
sahiptirler ve Kral Karo! ve Prens 
Pal arasında cereyan edecek mü
lakat bu hususu bir kat daha te
barüz ettirmeye yardım edecek -
tir. 

Belgrad 23 (Hususi) - Yugos

lavya Hariciye Nazm ile İtalya 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Belgrad 23 {Hususi) - Roman
ya Kralı Karo! Belgrada gelmiş 
ve Kral Naibi Prens Pnl ve hüku
met erkanı tarafından merasimle 
karşılanmıştır. İki Kralın Turnu 
Sverin'de yapacakları mülakat, 
Balkanların bugünkü vaziyeti ba
kımından büyük bir ehemmiyet i
fade etmektedir· Bu mülakatta 
Romanya ile Bulgaristan arasın • 
daki münasebetlerin bilhassa göz
den geçirileceği, Yugoslav ve Ro
manyanın mihver devletleri kar
şısında alacaklan vaziyetin ne ol
mak lazım geldiği, Balkan birliği 
ve Bulgar tale~lerinin görüşüle -
ceği ani aşılmaktadır. 

da asla kabul edilcmiyecektir. - ;=============. 

Muhakkak olan va>iyete naza-

Bulgar Başvekilinin Hariciye En
cümeninde yaptığı beyanatın Ro

manya ve Yunanisbndaki akisle
ri sert ve fevkalade menfi olmuş
tur. 

Mevcut kanaate g:lre, Balkan 
birliğinin daha ziyade takviye e-

Binbir Gece Masalları Gibi 

Tahrandaki Düğün 
Dört Gün, Dört 
Gece Sürecek 

•• 
Tahran Us tünde T ayyarelerinıiz 

Alçaktan Uçarak Halkın 
Sevincini Arttırdı 

(Yıuısı 6 ınrı salıifede) 
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Dançiği 

Verecek mi? 
Londra 23 {Hususi) - Alınan 

gazetelerinin bugüne kadar Po -
lonyaya karşı olan şiddetli neşri
yatı birdenbire değişmiştir. Po • 
lonyayı daha birkaç gün evvel düş
man telakki eden bu gazeteler, 
,limdi son derece dostane bir lisan 
kullanmaktadırlar. 

Haber verildiğine göre, uzun 
müddeltenberi devam eden mü -
zakerelerden sonra, Polonya Dan· 
çiğin Almanyaya İ.n{~,:.;;in1, kori
dorda bir Alnı&n otomobil yolu -
nun kurulmasını, Bolniski demir
yollarının düğüm noktasıw teş -
kil eden Teçen mıutakasınuı bir 
kısmınııı Almanyaya terkini ka
bul etmiştir. 

Bu haberlerin bir tecrübt' balo
nu mahiyetinde olduğu da zanne
dilmektedir. Çünkü Varş•na bu 
haberleri kat'iyetle tekzib etmiş 
ve Polonyanın maliıııı olan va
ziyetini .asla değiştirmiyeceği bir 
kere daha teyid edilmiştir. 

• 
lngilterede 
Askerlik 

Mecburi Oluyor 
Londra 23 {A.A.) - İyi haber 

alan siyasi mahfillerde söylendi
ğine göre kabine gelecek hafta 
zarfında artık içtinabı kabil ol -
ınıyaıı askeri mükellefiyet mese
lesi hakkında bir karar vermek 
mecburiyetinde kalacaktır. 

Söylendiğine göre dün Paristen 
g_elen Van Sttart Lord Halifaks'a 
hali hazırdaki ahval karşısmda 

İngilterenin kara askeri mükelle
fiyeti tatbik etmemesini Fransız 
efkarı uınmııiyesioin gittikçe 3r
tan bir hayretle karşıladığını söy

lemiştir. Bundan maada saHihi -
yettar bir zat Çeınberlayn'e mem
leketin askeri vasıtaları arttırıl -
madıkça Avrupada yeni garanti 
paktlarınııı tatbikine imkan ol -
nıadığını bildirmiştir. 

Bu sabahki çocuk şenliğinden iki re sim: {Yukarıda) ilk okul lale 
tezahürata iştirak etmeğe geliyor. (aşağıda) fakir yavrulara elb' 

dağıtı1ı rken." 

23 Nisan 
Çocuklarımız Bugü 
Beyazıd ve T aksimd 
Tezahürat Yaptılar 

Küçükler Hoparlörlerde Hita 
Söylediler ve Alkışlandılar 

Bugün Milli Hfil<:imiyetimizi bugün başlıyor. 
bütün dünyaya karşı ilan ettiği - 23 Nisan mill~tin kendi muk 
miz günün yıl döniımüdür. Ya- deratını eline aldığı gündür. 
rının büyükleri olan bugünkü yav-1 Millet Meclisi, düşman süngül 
rularımızın sevinçli haftaları da (Devamı 6 ıncı sahifed 

Beynelmilel Tanca 
Muhasara Halinde 1 

Kara Hudutlarını 
Tamamile Sarmış 

İspanyollar ve f talyanl 
Vaziyettedirler. Deniz 

Fransız Teyakkuzu Arhrıldı İngiliz ve 

Tanca önüne ıönderilen Fransız kruvazörlerinden biri 
(Yazısı 6 ıncı sahife 
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B 
en kendimı bildim bileli, 
İstanbul gümr~klerinde ıs
lahat yapılır. Ikidebir bir 

veya birkaç zat Avrupaya tetki
kata gider. Dôner, gelirler. Ra -
porlar verirler. Bazı değişiklik -
!er olur. Hulasa mütemadiyen ıs
lahat yapılan bir dairemizdir. 

Son yıllarda, Avrupada bu ka
dar fazla tetkikat yaptırmış, ısla
hat düşıinmüş başka bir daire -
miz daha var mı, bilmiyorum. 

ÇOCUKLAR VE BÜYÜKLER 

NASIL EGLENİYORLAR?. 

Bugün 23 n1'ian, yan. çocuk bay
ramı.. Geçen senelerde bir gün, 
bir çocuk balosuna gitmiştim. Bir 
de ne göreyım?. Bu baloda eğle
nen çocukUır değil, büyüklerdi. 
Öyle valideler görmüştüm ki, ço
cuğu şurada viyak vıyak ağhyor, 
ötede kendisi, komşu hanımla de
dikodu yapıyor, dondurma yiyor. 
Galiba, çocuk bayramı ve hafta
sı, birçok büyükler için iyi bir 
eğlence vesılesi oluyor. 

PEYAMİ SAFA'NIN BİR 

OKUYUCUYA CEVABI 

Dün Peyami Safa ·Milli deh~· 
isimli fıkrasının bir yerinde, ken
disine dalkavukluk !snad eden bir 
okuyucusuna cevab vererek diyor 
ki •Benim adımdan başka un -
vanım yok.• 

Peyami Safa unutuyor galiba ..• 
Server Bedı var ya .•. 

Galiba, üstad, o kadar asabiyete 
kapılmış ki, küçük biraderini u
nutmuş .. 

LÜGAT KİTABI 

TEFRİKA EDlLiR Mİ? 

Haber refikımiz bir h1gat ı<ita

bı hazırlıyor. Hem de bırkaç lisan 
üzerine... Arkadaşımız, lügatin 
reklamı olsun diye neşrettiği bir 
küçük boşürde şuna benzer bir 
cümle kullanıyor: 

• Vaktile, gazetecilik vazifemizi 
genişleterek yabancı dil tedrisatı 
yapmıştık .. Şimdi de muazzam bir 
lugat.. ilah._. 

1 
Bu satırları okuyan bir arka -

daşımız. 

- Haber refikımiz, galıba, dedi, 
gazetecilikte darlık gôrdüğü za
man ,işi başka sahalara doğru ge
nişletiyor. Bilhassa yine yaz geli
yor. Bir lugat tefrikası tuttura -
cak .. 

Lugat kitabı da roman gıbı tef
rika edilir mi?. 

HAYVANL~RDAKİBOYNUZLAR --FAYDASIZ ŞEYLER MİDİR? 

Amenkada hayvanat ilmi ıle 

uğra~an alimler yeni ve mühim 
bir keşifte bulunmuşlar .. Boynuz. 
lu hayvanların boynuzları çıka· 

rılırsa, hayvanların ömrü daha u
zun oluyorm~. Boyııuzun hay -
vanlara hiç bir fayda.sı olıııad:ğı 

gibi, bilakis zararı varmış .. Fakat, 
tabıat, hiçbir şeyi sebebsiz ve lü
zumsuz yaratmamıştır, cl:eı !er ... 

Boynuzun da elbette bir faydas, 
vardır amma, keşfedememişler .. 

Neyse boynuz bahsi tehiikeli -
dir. Bu kadar yetişir .• 

FAKİR ÇOCUKLARA 

YARDIM EDENLER 

Dün bir gazetede ,ı,tanısS:l3 

muhtaç çocuklara yardor·• s~rlev
halı bir yazı gördüm. Okuyacak

tım. Fakat, o yazı ile al'i radar bir 
de resim vardı. Baktım· On on 
beş bayan bir arada toplaı.m!§lar, 
bir resim çektirmişler. :Hanı ne· 
rede fakir çocukların resmi" Fa
kir çocuklara beş on kurufuk yar· 
dımı, acaba, resmimiz, ismimiz ga
zetelere geçsin diye mi yapıyo
ruz?. 

İSPANYADA ARTIK 

TELÖRGÜLER SÖKÜLÜYOR 

İspanyada harb bitti. Avrupa 
gazeteleri, İspanyanın harbde ya
nan, yıkılan yerlerine aid resim
lerle dolu ... Dün bir resim gözü
me ilişti. Harbde yapılan telörgü
ler sökülüyor, Kimbilit, bu telör
güler, kaç kişinin canını yakmış
tır. Bir taraftan yapmak, bir ta
raftan yıkmak... İşte dünyanın 
ezeli ve ebedi kanunu ... 

AJIJ\lED RAUF 

1 Gazetelere Göre Vaziyet 1 
CUMHURiYET: 
-~ -

Nadır Nacıı, bugunkü siyasi va
ziyetten bahse~rken diyor ki: 
.Amerika kat'! cephe alsınğ peki, 
İngiltere bUtün \•at:.rcıaşlarına 
askerlik öğrelsm, guzel. Fransa, 
top tilfek i"1alfıtını erttırsın, ala! 

Fakat bütün bu ralyatif tedbır
ler mevcut vaziyeti bir mücl.let 
daha uzatmaktan ba~ka neye ya
rar? Şark ve cenubu ~ark! Avru
pasını garptan soğutan yegane 
unsur, beş senedenb!'rı İngiltere 
ile Fransayı kemiren tereddüttür. 

TAN: 

Falih Rıfkı Atay, ,J;mnıyete su
sayanlar. makalesince diyor ki: 

Cihanı birkaç s~nc•k altında 

taksim etm~lc gibi. eski çağların 

iflas etmiş hır tecrül.ıe:;i, bir yir
minci asır nizamı ohrak teklif o-

l 
lunamaz. Bir yirminci asır niza
mı, ancak, büyük kuçük müsavi 

1 ve hür milletler araınsda samimi 
bir collabaration üstuı:e kurula-
bilir. Bu tahakküm de\lrini, mut
laka bir ,htil.'.ıller. su•'< stler, yani 
daha derin, daha tetıl.k elı bir is
ı,krarsızlık devri tak•p edecektir. 
En geri mmctbr d•,ıı uyanmak
ta, en tabii addolunan ınlıslemle -
keler dahı, milli uyarijl.ı ın t~:,c
canı ile şuurlanmağ.ı b.,şlaınakta
dırlar, 

VAKİT: 

Asım Us, İtalyanın Balkan an
tanlını bozmağa çal:ştığını söyl:i
yor. Diyor ki: cİlalyar ın maksa
dı, Macaristan. Yugoslavya, Arna
vutluk ve Bulgarista11dan mürek
kep olarak Balkanlarda yl'ni bir 
blok vücude getimıekmiş. İtal

yanların Balkan antantından ö-

Ha lif enin Sarayında 1 
f1_B_ir_i_s~_n_y_o_ı _G_ü_z_el_i 

1 aribi Roman: No. 59 

Fernando yumruklarını sıka -
rak. söylenmeğe başladı: 

- Bütün ümıdlerim mahvol -
du. Keşke o yakalanmasaydı. Mar
yana benim işime çok yaramıştL 
Ben onunla hem Elharis'i, hem de 
Tarık bin Zeyyad'ı gebertecek • 
tim .. 

Nöbetçi gülerek cevab verdi: 
- O kurtuldu... Sen kendine 

bak, a kara şeytan! Biraz sonra 
başın vurulacak ... Hiıla o kadını 
düşünüyorsun! 

Femando birdenbıre şaşırdı ... 
Nöbetçiye döndu: 

- Ne diyorsun? füraz sonr~ ba-

Yazan: CELAL CENGiZ 

şımı mı vuracaklar? 
- Evet. Kumandan emır v1!rdi. 

Şimdi neredeyse borular çalına
cak ... (Ölüm taşı) nın önüne gi
deceğiz. 

- Fakat, nasıl olur? Benı El -
haris idam eltirebılir mi? 

- Tarık bin Zeyyad giderken 
kendisine emir vermiş... (Fer -
nando yakalanırsa, bana sorma -
dan başını vurunuz!) demiş. 

- Eğer Tarık benimle yüzyüze 
gelseydi, benı kat'lyyen idam et
mezdi? 

- Neden? Senin yanında bir 
yüzkarası mı var? Yoksa senden 

Eminönü 
Meydanı 
Açıl nca .• 

POL • s ' Ve .. Mahke~neler 
Belediye için Yeni Bir 
Çok Meseleler Çıktı Damadım \ Sakın 

Kızımı Aldanma 
Bundan bir müddet evvel, E -

minönündeki ıstimliık dolayısile 

bu civardaki bır kısım dükkan sa
hibleri dükkanları boşaltarak baş
ka bir yere nakletmişlerdi. İstim
lak işi ilerleyip meydanın bu -
günkü muvakkat hududlan şim
dikl sınırlara gelip dayanınca ilk 
plana çıkan bu gibi dtikklınların 
sahibleri, bına tahakkuk memur
luklarına mılracaat ederek mülk
lerinin kıymetlerinin arttığını, 

binaenaleyh ver .adıli liızım gel
diğıni >öylemişlerdir. Vergile -

rin çoğaltılması ricasından mak -
sad şudur: İstimlak kanunu mu
cıbince ıstimliık yapılırken istim
lak bedelleri, gayrisafi iradın on 
misli tizerinden tesbit edilmekte
dir. 

Bina sah!bleri, böylelikle zaten 
mukarrer olan istimlak işinden 

daha fazla bir para temin etmek 
snretile karlı çıkmak istemekte
dirler. 

Belediye, bu iş üzerinde alaca
gı tecfoirleri kanuni mevzuat ile 
telif edecektir. 

Belediye bu maksadla Dahiliye 
Vekaletine bir istimlak kanunu 
tadilnamesi sunmuştur. 

Vali ve Belediye Reisi Lıitfi Kır
car, Ankarada bulunduğu müd . 
det zarfında bu mesele ile yakın

'"·" alakadar olacaktır. Taail la· 
lebi, Btiyük Millet Meclisi tara -
fından tasvib edildiği takdirde 
istimliıke aid ve belediyeyi mühim 
masraflara sokacak olan bu g:bi 
talebler is'af edilmiyecektir. Di
ğer taraftan, Eminönü istimlak
leri, bu civardaki dükkan kirala
rını da arttırmıştır. Ticaret Oda
sı, hazırladığı bir raporda, bura
lardaki dükklınlardan yüzde yet
mişinin kiralarının arttırıldığını 

tesbit etmiştir. 

tc:l"uberi hoşlanmad:kları ma -
ltirndur (BJ!kanlar, Balkanlıla

rındır) fikri İt..lyanın hiç işine 
elvermez. Bugünkü müzakerele
rin seyrine bakılırsa, İtalya ev -
velii Macarislanla Yugoslavyayı 

anlaştırmak istiyor. Fakat Arna
vutluğun akıbeti, BalK•nlı millet
lerin hiç bir zaman unutar•,,ya -
cakları ibretli bir ders teş.ci: edı
:ror.• 
YENİ SABAH: ---

Hüseyin Cehit Yalcııı Ruzvelt'in 
mesaıından bahsediyor Ruzvelt 
bu mesajı ile bütün simali Ame
rika namına sulh ve hak lehinde 
bir vaziyet alm,ştır. Iıundan son
ra tecavüzi bir harp çıkar ve ci
han~ümul şekil alırs•, Amerika 
işe karışacaktır. B•ıgül" Totaliter 
devletler ile öyle bir iklim açtı -
!ar ki, sabah 1eyin gazeteleri açtı
ğımız zamaıı, herhangi bir devle
tin ortadan kalkmış olduğunu öğ
reniyoruz. İnsanlar bıı şartlar al
tında; yaşıyamazlar, çalışamaz -
!ar. Ruzvell'in mesaiı bu faciala
ra bir nihayet verecek istidatta -
dır. Amerika Cumhuıreis! bu ro
lü ifa ed!'cek kadar ruhi bir yük
seklik eseri gösterisre bütün be-

mi çekinecekti? • 
- Hayır amma ... Benim ken -

disine b:rçok yardımlar yapabile
ceğimı öğrenir ve benı affederdi. 

Nöbetçi kaşlarını çatarak sor
du: 

- Serı müslümanlara nasıl yar
dim edtobilırsin? Bugüne kadar 

bizi daima arkamızdan vurmak 
istıy'en sen değil miydin?. 

- Bugüne kadar olabilir. Fa -
kat"" bugıinden sonra, elinize düş
tüğüm içın, sizin hesabınıza çalı

şabilirim. Size İspanya Kralını 
diri olarak yakalayıp teslim ede

bilirim. Eğer Elhiıris benim bun
ları yapacağımı bilse, beni idam 
etmezdı. 

Nöbetçi düşünmeğe başladı: 

- Hakkın var, .Sinyor! Mühim 
şeylerden bahsediyorsun! Bunları 
Tarık da duysaydı, seni serbest 
bırakırdı. 

Nöbel\ı bu sözleri ciddi mi söy-

Bıcakladı 
' 

• 
inanma! 

Polisler Eve Koşuyorlar Avukatın Anlattığına 
Kızımı Sapa Sağlam Göre, Saf Bir Köylünün 

Buluyorlar Macerası 

D 
amadı İdris'e iftıra etmek
ten suçlu Mtrcan'ın mu . 
hakemcsine dün asliye ü

çüncü c~zada bakıldı. 

Hadise şöyle olmuştur· 

İdrı.>, '.\forcan'ın kızı Emine ile 
yedi senedenberi evlidir. Bir de 
çocukları vardır. Bununla bera
ber, karı koca arasında daima şid
detlı geçimsizlik mevcuddur; he
men her gün birbirile kavga eder
ler. 

Bir gün Emine ile İdris. ehem
miyetsiz bir meseleden dolayı yi
ne kavga ediyorlar, kadın koca -
sına hakaret ediyor. İdris de onu 

dövüyor. Fakat bununla öfkesini 
yenemiyen adam, nihayet bıçağı
nı çekerek kadını yaralıyor. 

Bunun üzerine İdris'Jn kayna -
nası Mercan, keyfiyetı haber ver
mek üzere karakola koşuyor. Fa
kat kadın henüz karakolda iken, 
İdris karısından af diliyor, onu 
kandırıyor ve barışıyorlar. 

, Bu hadiseden altı ay sonra, bir 
gün Mercan yine karakola gidi

yor ve orada bulunan polislere, 
ağlıyarak: 

- Bi rcinayet işfondı, dama -
dım kızımı bıçaklıyarak öldürdü .. 
diyor. 

Polisler derhal İdris'in evine ko
şuyorlar~ Fakat kapıyı kendileri
ne Em ine açınca hayr t ediyor -
!ar. qenç kadın: 

- Kocamla kavga ettik, İdris 
beni dövdü amma, şimdi barıştık, 
diyor ve kapıyı kapıyor. 

Dünkü muhakemede komıser 

muavini Besim ile, polis merr.:ıru 

Niyazi dinlendi. Bekçi Ömerin de 
sorguya çekilmesi için, duruşma 

16 hazirana bırakıldı. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Şehremininde Ördekkasab 

mahallesinde Bostan sokağında 

oturan ve akıldan noksan Ali oğ
lu Receb ayni yerde oturan Meh

medin karısı Makbuleyi sopa ile 
başından yaralamıştır. * Falihde oturan Cavid ve 
Remzi adında iki çocuk Haliçte 

1 sandal ile grzerlerken Cavid ya
kınlarından geçmekle olan Haliç 

vapurundan korkarak kendim de
nize almış afkat kurtarılmıştır. 

şeriyetin ve mütsakbel nesillerin 
minnet ve şükranını kazanacak -
tır. 

lüyordu? Yoksa alay mı ediyor
du?. 

Fernando korkudan o kadar ser
semlemış, muhakeme ve cesareti
ni o den ce kaybetmişti ki ... Bu -
nu anlanıağa muvaffak olamıyordu. 

İşte bir boru sesi... -

Bu, Ötüm haberi veren, cellada 
(Hazırol!) emrini veren bir sesti. 

Fernando boru sesıni duyunca 
ti1.redı: 

Nöbetçiye sordu: 

- Ne var dışarıda?. 
- Hiç .. Demin dedim ya. Boru 

ile cellada emrr veriliyor. Hazır
ol. •. 

Elh.iris, İspanyayı •ylardanberl 
kasıp kavuran ve birçok müslüman 
mücahidlerfn kanının dökülme -
sine meydan veren (kara cübbeli 
şeytan) ı, Tanktan aldığı salah!· 
yet üzerine idam ettirecekti. 

Böyle tehlikeli bir adamın ka
palı bir yerde daha fazla kalma· 
sına liizum yoktu. 

G 
eçenlerde bir dileğini ye -
rir.e getirmediği ıçin oev -
ılıği kadını tabanca ile vur

mak suretile öldüren katil Bur -
salı Rahim'in muhakemesine dün 
de Ağırcezada devam edıidı. 

Dünkü ceisede Ethem Ruhı maz
nun Rahim'i şöyle müdafaa eıti: 

- ... Müekkilim, sai bir köylü
dür. Bir gün gezip eğlenmek mak
sadile köyünden İstanbula geli -
yor. Bir gece Beyoğlunda eğlen -
ce yerlerinden birinde maktul Sa
bahati görüyor. Kadın genç a -
damla gözgöze gelince gülümsü
yor, onun bu tebessümü müekki
lime cesaret veriyor. Onu masa
sına davet ediyor. Ahbab oluyor
lar ve ta geç vakitlere kadar be
raber eğleniyorlar. 

Rahim'in köyünde karısı ve 5 
çocuğu vardır, fakat genç edam, 
Sabahat'le, bu zehirli çiçekle ta -
nışlıklan sonra, karısını ve ço -
cuklarını unutuyor. Onları dü -
şünmüyor, onun şimdi biricik dü
şüncesi sevgilisidir, Sabahal'tlr. 

Genç adam çok mes'uddur. Çün
kü, seviyor ve sevdiği kadın tara
fından da seviliyor . .Sabahat bir 
akşam ona aşkını itiraf ediyor: 

- Ah Rahim'ciğim, bilmezsin. 
Seni ne kadar çok seviyorum. Sen 
benim herşeyimsin. Sensiz yaşa
mama imkan yoktur. 

Fakat zavallı adam bütün bu 
işvelerin hep parası ;çin olduğu
nu anlamıyor, anlıyamıyor .• 

Rahim bir gün sevgilisine: 
- Benimle köyüme geljr misin? 

diye soruyor ... 

Genç kadın şu cevabı verıyor: 
- Seninle, istediğin yere gide

rim ... 
... Ra:ıim'le Sal5ahat, tıadiseden 

bir gün !vvel yine görüşüyorlar. 
Sabahat: 

- Rahim, diyor, seninle kaç -
mağa karar verdim. Bir motör 
tut, hemen bu gece gidelim. 

Rehim, sevgilisinin bu teklifini 
memnuniyetle kabul ediyor ve 
gece Mavi Köşe' de tekrar buluş
mak üzere ayrılıyorlar. 

Rahim bir motör tutuyor ve ay
ni gece, motörcü ile .Sabahat'i al
mak üzere sözleştikleri yere gidi
yor. Kadını orada buluyorlar. Bir 
müddet orada otıırup konuştuk
tan sonra, Rahim, dışarıya çık -
mak için onlardan ayrılıyor. Ve 
biraz sonra döndüğü zaman mo -
törcü ile sabahati bıraktığı yer -
de göremiyor ... 

Rahim derhal gazinodan çıka
rak, kızın evine gidiyor ve Sa -
bahate kendisi ile beraber mem
leketine gelmesi için rica ediyor. 

- Yarın belki kaçırmağa te -
şebbüs ederler. Zaten Maryana da 
iki kere kaçtı. Bu sefer onu elde 
etmeseydik. çok ayıb olacaktı. 

Diyor ve: 

- Fernandonun b3sını koparıp 
meydanda halk~ teşhir edin! 

Diye emirler veriyordu .. 
Biraz sonr:ı Fernandonun başını 

kesen Cellad, kesik başı bir kar
gının ucuna takarak (İşbilye mey
danı) na gatirdi. Ve kumandanın 
emrile kargıyı meydenın prta -
sında yüksekçe bir yere dikip, 
halka hitaben: 

- İşte, Fernandonun başı .. 
Diye haykırdı. 
Fernandoyu çok yakından tanı

yanlar, kesik başı kP?gının tepe
sinde görünce hayretten hayrete 
düştüler. Yerlilerden hiç kimse 
bu müthiş ve azılı ;rahibin miis
lilmanlar h.rafından yakalanabl • 
leceğinl tahmin etmiyordu. 

O gün, işbilye havalisindeld 

.. işhane 
Karakolu 
Arsası 

Belediye, Burada Yap· 
tırdığı Araştırmalarda 

Eski Mezar Taşları 
Bulmuş 

Şişhane karakolunun başındaki 
arsada inşa edilecek olan yeni 
·Beyoğlu malmüdürlüğü• binası 

arsası yüzünden belediye ile ma
liye arasında ihtilat çıktığını yaz
mıştık. 

Bu arsanın evvelce evkaf tara
fından belediyeye verilmiş bir 
mezarlık olduğu yolunda Beledi
ye reisli~i tarafından yapılan iddia 
üzerine tahaddüs eden bu ihtila
fın bir hakeme havalesi kararlaş
tırılmışıır. Hakem bugünlerıle ma
hallen tetkiklere başlıyacaktır. 

Diğer taraftan Belediye reisli
ği arsada dün araştırma yaptır -
mış ve burasının eskiden mezar
lık oldugu hakkındaki iddiayı tev

sik edecek bazı mezar taşları bul
muştur. 

Beyazıd Umumi 
Kütübhanesi 

Beyazıt umumi kütüphanesinin 
Meşrutiyet senelerinde Evkaftan 
satın alınarak Maarıf Nezaretine 
devredildiği •nalumdıır. O zaıınan

lar, devir ve feriğ muamelesi ya
rıda kalmış. mesele tapuca tescil 
edilememişti. Burası Maariie geç

tikten sonra kütüphDrıei umum! 
haline ifrağ cdilmL~. yarısı müta

lea salonu, yarısı da 15 bin cildlik 
bir kitap deposu hali:~e getiril -
mişti. Şimdi, Evkaf id~resi bu bi

nanın kendine ait olduğunu ileri 
sürerek tahliyesini istemektedir. 

Evkaf idaresi burasını kiraya ver
mek arzusundadır. T3pu muame
lesinin vaktile yapılmamış olması 
ortaya ciddi bir ihtilaf davası at -

mış bulunmaktadır. İstanbul Ma
arif müdürliiğü, bor !&raftan Ve
kalete, diğer taraftan Üniversite 

Rektörliiğü'le müracaat ederek 
müdahal~lerini ric3 etmiştir. 

Fakat kız: 
- Olmaz, diyor. Senin karın 

var, çocukların var, onları ağla
tamam! . 

Sabahat, Rahim'i neden bllıjın

dan savmak istiyor?. Çünkü artık 

genç adamın parası bitmiştir. Ra
him artık meteliksizdir. 

Rahim, kıza saatlerce yalvarı
yor, fak>t onu bir türlü kandır -
mağa muvaffak olamıyor. O sıra

da, kızın annesi Gülizar, müekki
llinin üzerine hücum ediyor, boy
nuna sarılıyor, Rahim de kendisi
ni müdaiaa etmek ve onu korkut

mak maksa.dile, cebinden taban -
casını çıkararak havaya bir el a~ 
teş ediyor. Bu kurşun da o vefa
sız sevgilinin ciğerlerine giriyor. 

... Maktul kadın bu cinayeti iş
lemesi için müekkilimi tahrik et
miştir. Bu sebeble Ceza Kanunu

muzun 51 inci maddesine göre 
hakkında hüküm vermenizi is • 
terim. 

M. HİCRET 

müslüman ordularını uzun za 
mandanberl birçok zorluklarla 
karşılaştıran iki şeririn vücudü or

tadan kalkmış .. Biri toprağın al

tına, diğeri de İspanyadan çok 
uzaklara gönderilP!işti. 

Elhiiris o gün - İspanyaya gel
diğindenberi - ilk defa geniş bir 
nefes alıyordu. 

Kumandanın ilk işi şirn~i, Fer
nandonun idam edildiğini Tarıka 
bildirmek olacaktı. 

* SELİM MARYANANIN 
GİTTİÔİNİ DUYUNCA 

Elhlri.s. Sdiml beş yüz klşlltk 
bir kuvvetle civarda dolaşan bir 
haydudun peşine göndermişti. Bu 
haydud da Fernandoya benziyen 
bir papazdan başka bir kimse de
ğildi. 

Kızıl Fillp .. 

Bulgaristanın _Vaziyeti 
Yazan: Ahmed Şükrü ESMER 

Almanyanın müsaınahası, tıas .. 
wbi ve belki de teşvikile İtalya, 
Arnavutluğu işgal ~derek Balkan 
yarımadasına ayak bastıktan son
ra, bütün Balkan devletleri, yeni 
ve tehlikesi büyük rolan bir vazi
yetle karşlıaşmaktadırlar. İtalya, 

Balkan yarımadasında, emperya
lizmin eski bir düsturu olan, 
cdevletlerin arasını aç ve her bi
rini ayrı ayrı istila et., siyasetini 
taki petmektedir. Bu politika tat
bikat sahasında şöyl(o tecelli eder: 
şartların icabına göre, zaman za
man, bazı devletlere> karşı aşırı 

bir dostluk gösterilir. Bazı dev -
!etler de ta~yik edilir. Sonra taz
yik edilen devlete kar~ı yardım e
li mmtılır. Dos tobn devlete de 
arka çevrilir. Böyl ~bir politika 
manevrası ile biitün o mıntaka -
daki dev~ller istiklallerin&en 
mahrum edilir. 

Buna karşı tek bir çare vardır: 
kendilerini tehlikede gören dev -
Jeller arasında en sıkı bir tesanüt. 
Dört Balkan devleti arasında böy

le bir tesanüt, bugiinP kadar Bal
kan yarımadasını böyle sinsi bir 
nüfuzun yerleşınes;nden masun 
bulundurmuştu Bütün Balkan 
milletlerini karşılıyan yeni teh

like karşısında bu te~anüdün da -
ha ziyade takviyes; lazım gelir -
ken, itiraf etmek lazımdır ki, Bal
kanlıları birbirıyle bağlıyan ra

bıtalar bir takı:n tesirler altında 

bilakis gevşcm0ktedir. Bu, yuka
rıda işaret ettiğimiz tehlikenin 

müessir olmıya başladığına delil 
ola~ak kabul edilehilir. ~'ilhakika 

bazı Balkan devletlerinin dış po 
litikaları şimdiden yarı mefluç 
bir vaziyettedir. Eğer bu çığırın 
önüne geçilmezse, B~lkan yarım

adası için harpten evvelki akıbe
ti şimdiden mukadd!'r olarak ka
bul etmek lazım gelecektir., 

Balkanlılar arasındaki tesanüt
ten bahsedilirken Bulganstanın 

ehemmiyeti daima tebarüz ettiril
miştir. Bugün bu realite, her za

mandan daha ziyade mütcbariz
dir. Bulgarislan'ı vaktiyle Bal
kan antantına iştirakter meneden 
amiller mallımdur: 

1 - Bulgaristan Yugoslavya -
dan Makedonya'nın bir parçasını 
istiyordu. 

2 - Bulg~rislan Yunanistan -
dan Dedeağacı istıyordu. 

3 - BulgarM,an Romanyadan 
Dobrice'yi .istiyordu. 

Komşuları arasında herhangi 
mütalcbatta bulunmadığı devlet 
Türkiyedir. Fakat Bulgaristan Yu
goslavya hakkındaki ;ddia!arın -
dan vaz geçmiştir. Hatta eğer ga

zetelerin yazdığı doğru ise, Yu -
nanistandan topl"ak istEmiyor. De
mek ki Yunan - Bulgar davası da 
ehemmiyetli bir dava değildir. 

Geride yalnız Bulgaristanın Ro
manyadan istediği Dobrice kalı -
yor ki, bu, :nalum olduğu üzere, 
Büyük harbP de takaddüm eden 

ve Balkan muharebelerine kadar 
~ri giden bir meseledir! Bulga -
rislan her şeydrn vazg~çmeğe ha
zır olduğu halde D()brice'nin ken
disine geri verilmesir.d.! israr et
mektedir. 

Romanya bugün m·:ittefikimız -
d.i.r. Bulgaristan da komşumuz ve 

dostumuzdur. Ve be!kı de yarın 
müttefikimiz olacaktır. Balkan 
milletleri içm ehemmiyetli olan 

mesele. bu küçük to'.)rak parçası
nın, Romen - Bulgar hududunun 
şimalinde mi, cenubunda mı kala
lacağı meselesi değil, Bulgaristan
la komşuları arasında bir iş bir

liğinin kurulması meselesidir. Bal
kan hudutları hakkında daima 

söylenen bir sözü tekrar edelim: 
Balkanlılar arasında siyasi ve lk
tıisadl sahad~ sıkı iş birliği temin 

edildikten sonra hudutların şü -
mulü de kendiliğinden azalacak
tır. Bu vaziyette Bulg•ristan, di
ğer iki komşusundan istediği top

raklardan vazgeçtiği gibi, Roman
yadan istediği topraklardan da 
vazgeçebilir. 



Günün Meselesi: İstanbul un Takdir 
Edilen ı~~~~~~~~~~ 

Belediyenin Yeni 
Otobüs Servisi 

Yarının Büyükleri 
('O) ugün 23 Nisan- Bu şerefli 
L!:!) ve güzel bir tarihtir. 23 Ni

san milli hakimiyet bayranudır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk 
defa 23 nisanda An.karada top -
lanmıştı. 

Muallimler Ali çetinkaya N 

Bir Çok Muallimlerimiz 
Takdirname Aldı~ar 

W 
olu hergün Emi 
geçenler, burada 
değişi.kliği belki, 

zaınetile farkedemiyecc Avrupa Firmalarının Teklifleri 
Üzerinde Tedkiklere Başlandı 

23 nisan, ayni zamanda çocuk 
bayramıdır. Çocuk baltasının baş
langıcıdır. Türk çocuğu bayramı
nın milli hakimiyetin halk eline 
geçmesinin bayramı ile ayni güne 
tesadüf etmesi ne mutlu! 

Belediyenin 
Taraftar 

• 
Bir Elden idaresine 

Olanlar Çoğalıyor 
İstanbul vilayeti hududu dahi· 

!indeki Millet mektepleri ile ilk· 
okullarda çalışan şu muallimlere 
ta<kdirname gönderilmiştir: 

Dün, Ankaradan geleR 
kadaşla Eminönü meyıfıi 

geçiyorduk. Burada isti'ııiıl~ 

pıldığını gazetelerde o·"-.

açılmış ııekfuıi biç görmi 

arkadaş, bugünkü şeklini 

•ı stanbulda otobüs imtiya • 
:r.ım kendisi lrullau3cak o
lan Belediye Reisliği; yeni 

otobüsler satmak üzere muh • 
telif Avrupa firmaları tarafın
dan yapılan teklilleri telkike 
başlamıştır. 

Bu tetkikler kısa bir zaman
da bitirilttek ve ilk partide 30 

yeni otobüs ısmarlanaeaktır. 
Teklif yapanlar arasında Av· 

rupanın en maruf ve büyük 
fabrikaları da bulunmaktadır. 
Bu fabrika müdürlerinden biri 
şehrimize gelmiştir. 

Teftiş 
Uzun 

Sürecek 
13 Senelik Muamealta 

aid Evrak Gözden 
Geçiriliyor 

Mülkiye müfettişleri tarafından 
Belediyede yapılan teftişler faali· 
yetle devanı etmektedir. 
Şimdiye kadar ancak mahdut 

bir kısmın teftişi yPpılabilmiştir. 

:j3una sebep teftiş edilecek daire· 
lerin müteaddit ve ayn ayn bu
lunması; bakılacak t'\'rakın 13 se
nelik muamelata ait olmaSldır. 
Öğrendiğimize g6re Dahiliye 

Vekaleti; teftiş işinin daha sür • 
'atle yapılması için müfettiş kad· 
rosunu çoğaltmağa karar vermiş· 
tir. 

Bu karar ii2erine; Mülkiye mü· 
fettişlerinden B. Snirn şehrimlze 

gelmiş ve diğer müfettiş arkadaş
lanna iltihak ederi'!< \eftişlere 

başlamıştır. 

Bu ~uretle; hiılen belediyede tef· 
tiş yapan mülkiye müfettişlerinin 
adedi 6 ya baliğ olmuş bulun • 
maktadır. 

Elyevm; bu müfettişlerden A
bidin, Cavid, İhsan ve reis Hik· 
metle Saim muhasebede teftiş 

yapmaktadırlar. Mi:iettiş Llıtfi, 

Belediye İktisat Müdüflüğü he • 
saplarını tetkik etmektedir. Yal
nız muhase hedeki leflişlerin ik • 
mali için 5 ay bir zamar- l~.zım ol
duğu anlaşılmaktadır. Diğer ta • 
raftan Belediyede ralış3n 1 Mülki
ye müfettişlerine bazı yeni ihbar
lar yapılmıştır. 

Bu meyanda belediye, İdarei 
Hususiye tarafı!ldan !Ilsa ettirilen 
bir kısım binaların in~aat şekli 

hakkında da iddialar ileri sürül
müştür. 

Ezcümle, bazı ilkmektep binala
rının; yapılıiıktan ptk kısa bir 
müddet sonra fu-ızalar gösterdik· 
!eri ve bazı çatlakhr husule gel
diği de bildirılmiştir. 

Bu iddiaları tahkik ve tesbit i
çin mevzuu bahs inşaat mahalle
rine ve ilkm~kteplere de gidilerek 

Ayni firma, Ankara Beledi
yesi ile diğer şehirlerimize de 
müteaddid otobüsler satmayı 

arzu etmektedir. 
Yeni otobüslerin hazirandan 

itibaren şehrimize geleceği ve 
Belediyenin de o tarihte bu işe 
vaz'ıyed edeceği kuvvetle tah
min olunmaktadır. 

Belediye otobüs servhi faa
liyete geçtikten sonra yeni hat
lar açılacağı gibi şimdiki bilet 
ücretlerinin de bir miktar in • 
dVilmesi imkanlarının bulu -
nacağı da anlaşılmaktadır. 

Çocukta 
Çiçek 
Sevgisi 

Muallimler Yavrulara 
Bu W.uhabbeti 
Aş lıyacaklar 

Kendileri de lbirer körpe fidan 
gibi ışık. şe!'kat ve kalp sıcaklığı 
arasında yetişen çocukların, şeb· 

rimizin yeşilliklerir.e musallat bi
rer tırtıl gibi parkların çiçekleri
n( yolup, dallarını koparmakta ol
dukları görülmüşfür. 

Bilhassa bunların ekserisinin 
küçük ilkmektep talebes; olması, 
çiçek sevgisinin· bü!ün talebelerin 
~albintle yer etmes'.ni 1~min dola
yı.sile, tekmil talebP!er2 çiçek ve 
yeşillik muhabbeti aşılanması 

muallimlere bildiriJm· ştH. 
Muallimler; çiçek. dal ve anaç 

koparmanın fena bir şey olduğu
nu düşündürecek ve oıJ.ırı inti • 
ıbah ve teessüre götürecek bir şe
kilde talebelere ar.lataca,kl:ırdır. 

Aynea;mekt~p har:cir de de ta
lelebeler muallimleri tarafından 

bu hususta sıkı bir Jcnntrole tabi 
tutulacaklardır. 

Yalnız; bu işte •cezıı. vermek 
cihetine gidilmeyip. çarenin; a
ğaç, çiçek ve yeşillik muhabbetin
den beklenmesi de ehemmiyetle 
muallimlere bildirilmi~tir. 

Yeni Çeşid Ucuz Ekmek 
İstanbulun ekmek işinin yeni e

saslı bir formüle br.ğ1anması ve 
yeni ekmek çeşnilerile ucuz ek
mek çıkarılması hakkında beledi
ye İktisat İst:şare heyeti tarafın
dan bir rapor hazır !anarak dün 
Belediye reisliğine verilmiştir. 

mahallen ic?p eden tetkikler ya
pılacaktır. 

Ayrıca; eskiden, Belediye mu
hasebesince müteahhidlere yapı
lan haftalık tevziat günlerinde 
tertip edilen listelerde de; taraf· 
girlikler olduğu ihbar edilmiştir. 

Bütün bu ih'bar ve iddiaların 

doğru olup olmadıkl~rı yapılacak 
tahkikatla belli olabilecektir. 

Bugünün çocukları y•nnın bü
yükleri olacaktır Çocuklarımızı 

itina ile yetiştirelim. Onların sıh
hatine, kültürüne vatanseverliği
ne dikkat edelim. Türk çocuğu, 
Türk zekası bir hazinedir. Onu iş· 
lemesini bilmelidir. 

Çocuklar, bayramınız kutlu ol-
sun?. 

BURHAN CEVAD 

• 
Almanya incir 

Alıyor 
lzmir Depola. ında ı-· e
men Hemen Hiç Kuı u 

İncir Kalmadı 
Son hafta içinde p;y~sada hara

retli satışlar olmuştur. 

Bilhassa gıda mad<le!eri üze • 
rine yapılan muam~leler; diğer 

maddelere nazaran daha çoktur. 
Talepler; d~ha ziyade Almanya, 

İtalyadan yapılmıştır Ve bilhas
sa, patates, kıı=u bakla, arpa, so
ğan, nohud, fasulye istenmiştir. 

Son hafta içinde zeytinyağ ta
lebleri ve ihracatı da artmıştır. 

Fiyatlarda bir değiş'klik yoktur. 
Diğer taraftan Amerikadan da 

üzüm ve incir üzerine müteaddi& 
siparişler verilmiştir. 

Piyasada kuru incır pek azal • 
mıştir. Egeden gelen malumata 
göre oradaki tüccarlarda ve depo· 
!arda da incir kalm>mıştır. Bü • 
tün stoklar ~atılmıştı:. 

Mevsim iptidasından ayın 15 i
ne kadar busuretlc ihr2c olunan 
incirin mecmuu 41 bin 485 tondur. 

Ve bunun 17 bin 907 tonu yani he-1 
men hemen yarısını yalnız Al
manya biz:len alımı,_"1:ır 

1 
stan.bu!ıın süt derdinin bir an 
evvel kökünden hallini temin 
etımek üzere harekete ge]d;ği-

ni ve Ziraat Enstibsii profesör ve 
doçentlerinden mürekkep bir iıe
yetin; bu huousta tetkiklerde bu
lunmak üzere şehrim.2e geldiğini 
yazm~tık. 

Buhcyet azal:ırı ile belediye İk
tisat istişare heyeti dün belediye
de müşterek hır toplantı aktet· 
mişlerdir. 

Bu ıçtimada her aza; süt işinin 

zımgelen tedbirler hakkında fi. 
kir v~ mütaleasını ileri ~ürmüştür. 
Öğrendiğimize göre fikirler, da

ha ziyade İstan!mlda .süt İŞİ• nin 
tek bir elden idare olunması bu-
nun da belediye olması esası üze
rinde toplanmaktaclır. 

İktisat istişare heyeti azal.arı bu 
hususta bir rapor hazırlıyacaklar· 
dır. Yakında ikinci bir toplantı 
daha yapılacaktır. 

Ziraat heyeti azal:ın da bu içti
maa kadar mahallen tetkiklerine 

kökünden halli için alınması la - devam edeceklerdir. 

Y erebatana Giden Sokak1 

Belediye Bu Sokağı da Bu Yaz 
Asfalta Çevirecek ' 1 

Belediyenin geçen SPne müte • f rayı, diğer tarafında Alemdar po- J 

ahhide beş yüz bin !.raya ihale e- lis merkezi, ortada bir ada halin- j 
dip de ilk iıışdat cümJesinden o· de binalar vardır. Methalin geniş
larak asfalta çevril~n Türbe - letilınesi için Yerebatan sarayı

Çağaloğlu yolı.;nun minebaki Sir- ı nın üstündeki binalar ıstimlak e
keci . Babı5.li kı!<lı1ının asfalt dö- dilmiştir. Tarihi mah2en güzel 
şenilmesine mayısta taşlanacak· ı bir dekor :.... ne alı:ıac:ık. bu..--ası 

ıır. Bunun içın vr,Jtn kanalizas- her bakırnckın sey!atJarın nazarı 

yonu yapılmaktad:r. Havalar yağ- gıbtalarına arzedile<'ektir. Orta
mursuz gitt'ği Lai<dirde, yolun be- d-alti eda şeklir.de olan binaların 
ton ve asfalt döşemesi ~~buk ya- da istimliki düşünülmektediT. 
pıkıcaktır. --<~- 1 

Ya ım Güne Rastlıyan Bundan başka oyr.i p&ra ile iha
le edilen yol inşaatı •asında Ye
rebe.tan - ::ilurt•~s:naı-·ye cadde

sinin asfalt. çcvr;;mrsi de vardır. 
Beled!iye bu yc·lu da bu yaz için
de bitirecektir. Bu h2mın asfal· 
ta çevrilmes; Sirkeci - Babıali as
faltı bittikten sonra yapılacak -

tır. 

Bu caddenin Ayasrrfyaya çıkan 
kısmının da~ oluşu vaktile naza
rı dikkati celbetmişti. Bu dar met
hailn bir tarafında Yerebatan sa-

Resmi Tatiller 
Yarım mesai güründen başlı

yan rt~1ni ı.ati1 gü11!erinin, saat 
12 den mi; yoksa saat 13 den mi 
başlıyacağı hususunJa tereddüde 
düşülmüş ve keyfiyet d&hiliyc Ve
kfilelinden sorulm~tur. Vekalet, 
dün vilayete gönderdiği bir emir· 
le yarım güne tesadüf eden res
mi tatil günlerinde daJrelerin sa
at cl2• de tatil olunması icap etti
ğini bilıtinniştfr. 

ISTANBUL l\fANZARALARI 
Sayın V•limiz Dr. Lutfi Krrdar İstanbulu medeni bir şehir haline getirmek için uğraşıyor. Bu uğur

daki mesaisinin ilk semerleri ~örün mcğc ba~lamıştır. Yukanki re.imi errlrn bi?i, umumi sıhhat bakımın
dan Jıallı:ı ikaz etmekte, diğeri de sokalı:lanmızcbki imar faali) ttini göstermektedir. 

Beyoğlu Dokuzuncı.: okul baş
öğrebneni Abdullah Vehbi, Bey
oğlu 48 incı okulda öğretmen Ha
san Vahid, stanbul 64 üncü ilko
kul başöğrebneni Kemal, İstanbul 
64 üncü ilkn1<uld•n Tevfi.lı:, Siliv
ri Kültür işyarı 1 inci okulda baş

öğretmeni Cemal, Silivri 2 inci o
kul öğretmeni Faik. Celfiliye kö
yü başöğretmeni Hikmet, Kadı -
köy İkinci okul başöğ:'elmeni 

Hamdi, Göztepe 5 inci okul öğ
ret.meni İsmail Haldo, ayni mek
tep öğretmenierind"n Meliha Me

lek, Kadıkiiy 35 i.r.ci okul öğret
menlerinden S.rliye, ayni mek -
tep öğretmenierind<?n Sakine, Ce
liliye köyü başöğJ·etmeni Azmi, 
Kadıköy 6 ıncı okul başöğretme
ni İsmail Hok.kı, Bakırköy Avcı
lar öğretmeni Saliha, Çifteboğaz 

başöğretmeni Salaha<ldin, ayni 
mektepten Zahi d.Btyoğlu Kali
tarya başöğretmeni Nihad, ayni 
mektep öğretmenlerinden Ziya, 
Bakırköy Vidos bBi-öğ!·etmeni Ni
had, Bakı.köy Litros başöğretme
ni Melahat, Mahmudbey başöğ

retımeni Talib, Şamlar başöğret
meni Eşref, Safra başöğretmeni 

Cevdet, ayni mektepten Müşerref, 
Hakkı, Bakırköy İkitclli başöğret· 
meni kıymet, Nifos başöğretmeni 
Bedia, Şile Ahmedli köyü öğret
menlerinden Yusuf Ziya, Meşru· 
tiyet köyü öğretmeni Mesrure, 
Kızılca öğretmenlerinden Sami, 
Üm: andere öğretm~n!erinden Sa
lahaddin, Erenlerköyünden Mes
rure, Satmazlar köyünden Münir, 
Heciz köyünden muıJlim vekili 
Ekrem, üvezli köyünden Yümnü, 
Kömürlük kijyünden muallim ve
kili Ahmed, Doğancılar köyünden 
muallim vekili Salim, Şile Kaba· 
koz okulu başöğretmeni Ahmed, 
Şile Hamidli köy okulu başöğ • 
retmeni Hüseyin, Kurfalı başöğ
retmeni Tahsin, Göc" okulu öğ

retmenlerinden Necip, Şile Gök -
maslı okulu öğretmenlerinden 

Haydar, Şile Yaızımanay okulu 
muallim vekili Kamil, Şile Teke 
muallim vekili Kamr,r, Şile De
gı,mençayır öğretmenlerinden 

Haydar, Ağva b:ışöi):retmeni Akiv, 
Kartal Büyükkkkal <>kulu baş • 

Aile ha11atınm güçlükleri
ni kola!ılaştıran, gürültüler 
ve fırtınalar ortaı:ında KT/ Ş 
sesi zevkile sin,,.leri yatıştı
Tan çocuktur. 

tsr.fET iNÖNÜ 

• • 
Binlerce maSt•m. kimsesiz 

yavrulann Stğmağı Çocuk E
sirgeme Kurumudur. Yılda 

bir lira verip si:. de üye olu
nuz! 

çok münasib bir fikirdi. tıklan sonra; Eminöne inmek hiç- İki kişi birbirlerine yanaşın~- olduğu yerden doğruldu. Güver • 

ce ağzı açık kaldı.. Gay 
bağırmıştı: 

- A.. Bu ne hal?. 

Meyı)an henüz tamaml 
mıştır. Plfuıa göre bütün 

likler b>tince, İstanbul, h 

güzel ve geniş bir meyda 

belediyesine kalsaydı, be 
daha bir asır, Eminönü m 
açılamıyPcalttL 

Bizi bu güzel meydana 
turan yeni Muhabere ve 

kale, eski Nafıa V ekilinüz 

terem Ali ÇetinKaya'dır . .ı\ll 
tinkaya, kaya gibi sert azıııi 

iradesi ile İstanbulun im 
güzelleşme>ine müdahale 

bu meydanı açmıştır. Bu m 

tamami.Ie onun himnıetile 
tur. İstimlak parasını o tem 

miş, pHinlnını o tasvib cimi 
tii meydanın açılmasındaki 

buklukta bile o amil olmuş! 

timlaklcr yapılırken gelip 
hallinde dahi teftişler ya 
rektiiler vermiştir. 

Ali Çetinkaya'ya birçok 

le medyun olan İstanbul 

mini vctmelidir. 

Bunu, Şehir Meclisine teki' 

yonun. Belki bu, muhterem 

kile karşı duyduğumuz bü 

şiikran hl<leriınizin, kiiçük 
ifadesi olm. 

REŞAD 

1',"'retmeni MınP.ffer. Kartal 
lıca başöliretmeni Recen, Pe 
basöi!'retme;;ıi Hatire, Yal<ıva 
karıkocada basöi'"retmen 

Yalova LalPdizp ba•öitretmeni 
ri. Yalova Gocık ba<öğre 

Satp, Silivri FPnerkö;v'i ba.ö 
meni Seref. Kurfallı baSÖğre 
ni A'lm. T•rhan, avni köyden 
lıihaddin Cablra K~racalı:ö 

kulu ba<ö!Trntıneni t,,san. S 
ba-öl'retmen; İhs~-:-. Ji•san.ve 
örrretmeni Ş0k;r, !l!toto-lhPv 
öğre+ıneni Sülev-ı"n. üsı 
45 inci okul basö1'retm•n; R 

Sırı ver t "skumruköv r1·_•a1Jin .. 
kiH rPridun J{3d 1 ı~t'v J2 ınci 
tep muallim vek;ıi İsmet, 
mektPpten \'Pk;J BPlııre, Mi 
Kadıköy 6 •nCldan hakkı. 8 t 
den Rüstü. 35 inddrn Mihri! 
Sakine. S~bh, Atıf 41 inciden 
biha, Makbule. Bakırköy HaI 
başöğrebneni Şaban Küçük . 
mecemektebi muallim vekili · 
rem, Yeni Bosna b:.ışüi;:·etmen 
Tahsin, Firuz basöğl-etmeni 
mi Nühuftc, Bak~rköy Avct 

' 
dan Tevfik, Zeki. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

Gece yar!SI hapishaned€n çı • tendi. Çlınkü; bütün yeniçeri kuv- !adı. Hasan, Venediklinin kula - teye çıktı: 

kar çıkmaz bir biçimine get·ı·.p velli yukarı tarailarda bulunu • ğına bir sır tevdi edecekmiş gibi Cüce; kaptDnın yanına sokulu-
Venedik gemicilerile konuşmak yordu. davranarak usuletle: vermişti. İri gövdeli Venedikli 
ve bir gemi kiralamak ... Bu gc - Bahusus gece, şehir sokaklarm- - Kaptanı görebilir miyim?, kaptan iısıldar gibi sordu: 
miyi Eminönüne çekmek ... Babı- da yarıp çıkmak kolay olurdu. - Ne yapacaksın?. - Ne istiyorsun?. 
filiden muhasarayı yarıp çıktıi< • Hlliian adeta sevincinden bağıra • - Mühim bir iş için. .. Çokça Hasan latince cevab verdl: 

~irimizinDErıii 
Hepimizin Dfrdi 
Eyüb'e Giden 

Sa vaflar Caddesi No. 139 

Gardiyanla biraz daha malfunat 
almak için şunları da sordu: 

- Ağam; Kadı Paşa kuvvetleri 
de olduğu yerde kaldı demek ... 
Yaşasın yeniçeriler ... 

- Evet; onlar da Seliıniye ve 
Üsküdar taraflarında duruyorlar. 

- Ne olur ağam dersin?. 

- Herşeyler olur. Belki de yu-
karıdan aşağı bir değişiklik de o
lur. dedL 

Gardiyan bu sözlerile Padişahı 
da iyma ediyordu. Cüce Hasan, i
fin çok kötü olduğunu görmüştü. 
Alemda• ın kurtulması imkan ha
ricinde ıdi.Lfıkin, ne yapıp yapıp 

tan sonra; Eminönüll<' inmek, Ve· caktı. ve bolca para var. - Sizinle çok mahrem konuş-
nedik gemisine atlıyarak fora y'?i.· Nihayet; gece yarısı oldu. Bas- - Peki; biraz bekle burada... mak istiyorum Sinyor!. dedi. 

· gardiyan gelip kontrolunu yaparak E ··bd bir k yııcuı;r ... :ra efendisini kurtarmak lazımdı. Fa- ken kaçmak ... Bu yapılabilird•. Venedikli aşağı indi. Akşamdan Kaptan memnun idi. Karşısın- yu en ° u 
g>tmisti. Cüce Hasan nöbetçi gar- uyor' 

kat, nasıl? ve ne suretle?. Venedik gemicileri zaten kor - içtiği şarabın keyfile olduğu yer- da güzel latince konuşan bir Türk vA;--~·-A·- ~tıbe •iden b 
diyan taraiından bir biçimine ge- 1 k d.. ~u·~-- ~· . 

Ah·, keşke ilk patırtıda atlara san heriflerdir. Para canlısı kefe- de sızıp kalm1ş o an aptanı ur- vardı. Hasanın eli1K~en tuttu. Am- he& bir yol vardır. Bu yol me 
tirilerek salıverılmişti. kald bildi v b' · · 

binip muhasarayı yararak kaosa- relerdi. Bolca para verdikten son- te dürte ıra · e.. ırısı • bara indirdi. Bir tar.ıfa oturdular. u.rhk!Arm ar"mıdan g~er. Fa 
• Hasan; gece yarısı olduğu hal • k d. · · ·· ı 

!ardı. Acaba; şimdi bu iş olmaz ıru ra; herşeyi yapabilirlerd.i. nin mühım bir iş için en ısuu gor- Kaptan sordu: kat kaldırımlan bozuktur ve 
de tabanları yağladı. Tophane ve mek istediğini söyledi. işlek raddeyi şöyle bir ,,.oıa ko: 

idi?. Hasan'ın pliinı mükemmeldi. Galatad3 yatan Venedik gemile- - Ne ıstiyorsun? Söyle bakalım. matı kin kimoe biç ali.kadar " 

Hayır mümkün değildi. Orta - Kale kapılarından çıkamazlardı rini şöyle bir gözden geçirdi. Ge- Venedikli açıkgöz kaptan za - - Sinyor ... İstediğim biraz mü- mıunıştır. n .. ıbukl yatmurlu "' 
E · .. ·· d · ten isyilndan °ok müstefid ol h' d. F k d b ı ı ıııı.n • lık yenıçeri ve halk gruplaril~ amma mınonun en gemıye cenin karanlığı, gemilerin sönük • ımce ır... a at; parası da o e- .,...,ıard• u Y<> ~amnr ar 

b . b'l ) d' muştu. bol d ıu bfrikfnUlrrtnden R"e~IJmc:J b sarılmıştı. Sonra; Yedikule ve sa- ıne ı ır er ı. ışıklarını farkettirebiliyordu. rece ca ır. 
Yeniçtriler yağma ettikleri şıey- hale ırellr. Bilhassa con .. e alay ir kale kapılan da muhakkak su- Ve .. muhasarayı bir gece bas • Cüce; geminin bir tanesine dal- - Ne gibi?. !arı bu yoldan ~...,u;:ı .am"" f< 

rette kapanmıştı. kınla ııiırdenbire yarabHirlerdi. dı. Lombar ağz•nda_bulunan Ve- lerin birçoğunu bu korsan gemi- _ Biz on beş yirmi atlı mü • !l);mh eeı.oııır. öıuıere hlirmtt • 
Cüce Hasan; artık gardiyanın Çünkü; Alemdar'ın maiyetinde nedikli gemici bağırdı: ellerine ucuzca satıyorlardı. himce bir para ve hazine ile se- ııa;rın lhımdll'. dlyr bir •öz va 
k b k G bulunan bır. avuç adam h-.psi de _ Kimdır' o•.. Hatta; esirlerin birçoğunu da k B' ılır. Bari diriler ıİ• sa•ırmın 7& ya asını ıra -m~tı. ece yarıs1ıu nin gemine girme istyoruz. ı-

h ki d Ot d ğ d f bahadır insanlardı. Sanki; ken • Cüce Hasan·, Jatince biliyordu. bunlara veriyorlardı. . ? dedi "'Y" hürmetine l•ilflde .ı .. ıer • 
e iyor u. ur u u yer e e er.- z.i kaçırabilir misın. >JD caddrJ'l tamir edilmiş bir ha 

dis>ni nasıl kaçırabileceğinin pla- disi ne idi?. Derhal cevab verdi: Kaptan gelen adamın da böyle •• ırilrttleT. 
nını çiziyordu. Aklına ~~~J1Je__l~_ıı[u):ıasanl'il..A1larla-J1'81'.w...cii<,,..l..~~~•"'3&.<:ILo!l8lba.ııcı.-'l<ık...~~...l.-biı-smı....ıcin-.11Aldiitiıı>i-.otaııweiti-Jl8..L.~~~~~~~UJe..ı.:ımLtJıa.r.1--1...L~...!!::.:;!!:!;:.....~~~~~-

Yazan: M. Sami KARAYEL 
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1 Fransa Hazırlanmış Bekliyor 1 

Bir Gün Mutlaka 
Harb Olacaktır 

1 Meraklı Şeyler/ IHIÔIKİA.VE GARİP SPORLAR 

Çuvalların içerisine clrtp 7arq 

edenler; elindeki tepsinJn üstün
deki bardakları dökmeden, sepetteki 
:rumurlaları kırmadan k_.ılar ı>ok 

ıörülmWıtür. 

Fakat, ahındakl kocaman ka••tm 
üzerine bir futbol topq ko7an, ve ba. 
&opu 1\-lant denlzlnl ceoen 7Ü:ı.ücU70 

ne dersinb?. 

Zehirlenen Hayat 
İsviçrelinin biri, kocaman bir ı-rav-

7er peynlrl kellesini çevirerek Avru-

1 Yazan: M. HlCRET 1 
Yalnız Fransızlar Şunları İstiyorlar: İngilterede 

Mecburi Askerlik, Amerikada Bitaraflık 
Kanununun Tadili 

, payı devre çıkıru.ş. Bereket versin ki 
peynir kelJesi çevrile çevrile bhmbJ ••• 
Yoksa berlt İstanbula kadar ıelecek· 
iL 

O daya girdi, bir sandalye al
dı, geldi kar§ııra oturdu ve: 

- Ben, dedi Intihar edeceğim!. 
Arkadaşımın böyle selam ver-

meden <Merhaba• demeden, •ben 
intihar edeceğim! .• diye söze baş
başlaması, beni hayrette bırak -
rnakla lıeraber, onun şakacı ol
duğunu bildiğimden, bu sözlerine 
ehemmiyet vermedim. Gülümse
dim ve gözlerimi tetkik etmekte 
olduğum kağıtlardan ayrımdan: 

F 
raıısa bütün ortalığı velve
leye veren heyecanlı dedi• 
kodular esnasında ne hal· 

le lıulunuyor? 
Fransız halkı kenctri hiç telaş 

re ·lldt.eye kaptırmamıştır. . 
-v l Ekspers• in bir muhar -

Bnları yazıyor. 
r<ansa gitgide silahlanmakta, 

kuvveti arttıkça Fransızların 
ıyet ve itımadı çoğalmak -

G çen eylU.:!ıe Avrupada çikan 
buhran esnasında Fransa asker 
top amıştı. O zaman mali vaziyet 

zuk görülerek bunun nasıl ba
şarılacagı düşünülüyordu. Bugün 
'.Mahye Nazırı Reyno artık para 
işlerini düzeltmiş bulunuyor. Ha
rice çıkan altınlar geri gelmek -
tedir. Fransızlar kendı toprakları
nın hiçbir karışını bile ne Alma -
, a, ne İtalyana vPrecek değildir. 
Kuvvetine güveniyor. 

Fransa ayni zamanda İngiltere 
ile olan ittifakına da çok bağlı • 
dır. Fakat Fransızların saklama
dıkları bir fikir vardır. Bir Fran
sız konııştuğu bir İngiliz dostuna 
pek nazik bir surette şunu ihtar 
etmektedir: 

- Her ikmız de daha kuvvetli 
oluruz. Fakat ... Bir kere İngiltere 
mecburi askerlik usulünü kabul 
etse!. 

Fakat bir Fransız bunu söyler
ken dostça, samimi olarak fikrini 
SÖy lemi' olur. Yoksa İngiltereyi 
tenkid etmek için değil 
Fransanın birçok politika a -
ın!arı şu kanaattedir ki eğer İn· 
tere mecburi askerliği kabul e
ek olursa o zaman sulh muha
a edilmiş olacak, harbin önü
geçilecektir. Yine bunların 

fikrince eğer Amerika Cumhur • 
rei5i Amerikanın bitaraflık ka • 
nununu geri alacak olursa, yani 

1 
ran Veliahdı
nın düğün me

rastrni mü-
aasebetile yalnız 
Tahran değıl, bü
tun İran calkanı-

". Dost memle
\ ~ pay tahtı en 

ıir.. ~ 1 günlerin
borini yaşıyor. 

u resim, Veliah· 
ın Mısırı ziyaret 
tiği zamanlarda 

Mısır ayan reisi 
ile görüştüğü za

an alınmıştır. 

Mısırlılar İran Ve
liahdına karşı de
rin bir sempati i
le bağlanmışlar dır. 

Dedı, ilave etti: 

Bir geçid resminde Fransız askerleri 

Amerikanın müstakbel harbde 
bitaraf kalmıyacağı anlatılacak o
lursa, Almanya ile İtalya harbe 
atılmayı gözlerine kestiremiyecek
lerdir. 

Fransa bugün eğer üç değilse 
herhalde iki hududu vardır ve 
bunlar üzerinde uğraşmak mec
buriyetini düşünmektedir. Bun -
!ar da Almanya ve İtalya hudud
larıdır. 

İspanya da sayılacak olursa hu· 
dud üç olacııktır. Fransılzar Al
man • Fransız hududundaki Ma
jnio hattının düşman tarafından 
alınarnıyacağını söylüyorlar. Fa
kat bir de kuvvetli İngiliz ordusu 
yardım~ gelirse Fransanın mü • 
dafaası kolaylaşacağı kanaatinde
dirler. 

İtalyanın Arnavutluğu alması 
Fransada infial ve şiddet uyandır
mıştır. Fransızlara göre İtalya Tu
nustan bir parça bile yer alamı
yacağını anlayınca küçücük Ar· 
navutluğun üııerine yürümüştür. 

Fakat politika adamları şunu da 
düşünifyorlar: İtalyanın Arna -

\\ 

vutluğu almasındaki sebeb şunur 
<l iyorlar: 

İtalya şimdiye kadar Arnavut
luğu hen elinde tutmuştur. Arna
vutluğun iktısadi hayatı bu yüz
den harab olmuştur. 

Arnavutluğun harici siyaseti de 
İtalyanın elinde idi. Şimdi ise Ar
navutlu.ic üzerine yürünmesi Al
manya ile beraber tertib edilmiş 
geniş bir planın tatbiki demektir. 

Fransızların fikrince eğer İtal
ya bir harbe girecek olursa hali 
fena olacaktl!'. İtalyanın Habeşis
tan ve Libi müstemlekeleri hü -
cuma açık olacak, İtalyanın elin· 
den gideceklerdir. Çünkü Akde
niz Fransa ve İngilterenin elinde 
bulundukça İtalya için o müs • 
temlekelere yardım etmek imka. 
ru kalmıyacaktır. 
Fransız mehafiline göre şu ya· 

kında birkaç gün zarfında İtal • 
yanın maksadı ne olduğu anla -
şılacak, Arnavutlukta daha başka 
yerlerde ne yapmak istediği belli 
olacaktır. 

Eğer İtalya Arnavutluğu almış 
olmakla kalmıyarak daha ilerilere 
doğru gıtmek isterse bu hareket 
onu harbe götürecek demektir. 
Fransızlar şimdi artık harbin er· 

geç çıkacağını düşünüyorlar. Har· 
bin önüne geçilemiyeceği fikrin· 
dedirler. Fransa nerede lô.zım ge
lirse orada döğüşmeğe kendini ha
zır buluyor. Bir de son derece Ja. 
zım bir hale gelmedikçe İngi:-:Z 
harici siyasetinin Fransayı harbe 
sokmıyacağı kanaatı vardır. O • 
nun içi!l mademki şimdi Fransız 
hükumeti harici politikasında İn
giliz B!l§vekilinin hattı hareke • 
t;nden ayırlmamaktadır. O halde 
Fransa da son derece zaruri bir 
hal olmadıkça harbe girmiyecek
tir. 

Fakat istikbalin türlü ihtimaller' · 
karşısında daima hazır olmak lü
zumu aşikardır. Fransa da buna 
göre beklemektedir. 

Deyi! Ekspres gazetesinin Bel-

DEV SAATLER 

Vaktlle dünyanın en bü7ük Sa.ilfl 
Gütenbergde idi, Kutru '1 metro hU. 

Bundan başka dev saatler şuhl3.rdır: 

Fil.idelrtya saat (7 metro). Vcstmiruıtr 
saaU (7 metro), Llverpol saat (7 mtt
ro 50), Hamburl' saati (1 metro 80). 
Nevyorktakl metropoliten saati (8 met
ro), Zürilı saati (8 metro 65), l\Ialln 
saati (11 metro 70), Jerse7 Sili saaıı 
(16 metro). 

Şimdi, dünyanın en bil7ilk saaU 
Parisde l.yfel kulesinin saatidir. Kut
ru ylrmJ metrodur. Akreb ve yelko -
vanının lizerlnde üçer bin ampül var
dJr. 

ELMASLAR NASIL 

TffiAŞ EDİLİR? 

Elmaslar, ınrlantalar 7lne elma! ve 
pırlanta ile tırat editlr ve &ozlarile 
parlatılır. 

Eskiden bu blllnml7ordu. Bir lesa· 
düf neticesi öğrenildi. 

Lill dö Berken adlı bir ı-eno 1450 de 
iki elmas parçaslle ornarken bunlan 
biriblrlne sürmU$ ve aşındıiınt gör -
mıiş. Bu su.retle elmas tıraşı usulü.nü 
bulmuş. 

YILDIZLI MECLİS 

(Si.ar Chamber). incuterede fevka
Iii.de bir dJvan, bir mahkemedir. 1458 
de yedinci Hanri tara.Imdan teşkil e .. 
dllmişllr. 

Bu mahkeme; tavanları, duvarları 

altın yaldızlı yıldıılarla süslü blr sa .. 
Jonda toplandıtı için bu islm veril • 
mişllr. On yedinci :ribı :rılda latvo • 
lun.mU$tur. 

DtlNY ANIN El\' Bttrt!K GÖLtJ 

cHazer denWı dlr. Bli7iiklülll de 
438.000 kilometro ıourabbaıdtr. Denb
lerJn en derin noktası da Hind denb· 
lerlndedlr, Ve 10,000 metrodur, 
yatı dinlenir. 

graddaki muhabiri tarafından ga
zetesine bildırilen manalı bir ci
het vardır. Muhabir diyor ki: 

Bazı mehafilde düşünüldüğüne 
göre İtalyanın Yugoslavyadan yer 
istiyeceğine ihtimal verilmemek
tedir. İtalya kuvvetli bir Yugos
lavyanın bulunması lazım olduğu 

fikrindedir. 

Çünkü ileride Almanya tarafın· 
dan Adriyatik dellize inmek is • 
tenirse İtalya o zaman böyle kuv
vetli bir Yugoslavyayı kendine 

yardımcı bularak A!manyanın bu 
arzusuna karşı gelecektir. Fakat 
bir harb olursa Yugoslavya kendi 
topraklarını ve kendi istiklô.lini 
tamamile kendi kuvveti ile müda
faa edecektir. 

Dey li Ekspres muhabirinin de • 
diğinde:ı anlaşılıyor ki bugün Ber· 
Un - Roma mihveri ne kadar sağ
lam olursa olsun yarın Almanya

nın Adriyatik denizine inmek is
temesi ı~timali İtalyanları da dü
şündürmüyor değildir. 

- İyi ya ... dedim. Hayırlı yol
culuklar!. 

Ve ayni eğlenen sesle: 
- Yolculuk ne vakit? diye sor· 

dum. 
- İki saat sonra, dedi. Görüle

cek bazı işlerim var... Onları 

ikmal eder etmez... Ve bunları 
söyledikten sonra: 

- B•rıa kağıd, kalem ver, va
siyetimi yazacağım, dedi. 
Dediğini yaptım. Arkadaşım 

verdiğim kağıda birşeyler yazdı. 

Yazdığını okudu. Fakat beğenme
miş olacak ki, karaladı ... Kağıdın 
diğer yü.züne geçti; tekrar bi~ -
şeyler yazdı. Ve bunun da bazı 
yerlerini karaladı Bazı satırlar 

üzerinden oklar çıktı. Oklarm ya
nıbaşına kelimeler iliştirdi. Ve 
benden bir kağıd daha istedL Yaz
dığını temize çekti ... Bu üç beş 
satırdan ibaret olan vasiyetna • 
meyi üç defa okudu ... Sol elinin 
şahadet parmağını şakağına da
yıyarak, bir !ki dakika düşündü. 
Sonra birdenbire vasiyetruameyi 
elinin içnde buruşturarak, kağıt 

sepetine attı ve bana döndü: 
- Vazgeçtim, dedi. 
Ben yine işin alaymda idim. 
- Neden?. diye sordum. 
- Bugün intihar etmiyeceğim. 
Güldüm: 
- Ya ne vakit edeceksin?!. 
- Bayram ertesi.. 
Dirseklerini masaya dayadı,yü

zünü avuçları içine aldı ve: 
- Çünkü, dedi. Yarın kurban 

bayramı... Herkesin gülüp eğle

neceği böyle mes'ut bir günde, 
annemin matem tutmasına vic -
danım razı olmuyor: 

Bilirsin ki, hayatta bir ihtiyar 
anneciğimden başka kimsem yok. 
Bu kadının beni yetiştirmek için 
yaptığı fedakarlığı eminim hiçbir 
anne, hiçbir baba, evlfıdına yap
mamış, yapamamıştır. 

Ellerini yumruk yaptı, çenesi
ne dayadı< 

- Babam Balkan harbinde şe
hid oldııJtu zaman ben, on yaşında 
bir çocuktum. Bu kara haberi, bir 
komşu rocuğu vermişti bana ... 
Onunla sokakta •çelik çomak• oy· 
nuyordıık. Bir aralık, arkadaşım 
yanıma sokuldu, kulağıma eğildi 
ve: 

- Şe1<ib, dedi. Baban muharebe
de şehirl olmuş... İki gün evvel 
haberi geldi. Fakat senden saklı
yorlar .. 

Sokakta eve giderken, ağlamak, 
hıçkırıklarla ağlamak istiyor, fa. 

kııt lkimbilir neden? - Belki de çok 
müteessir olcuğum iç;n - gözlerım 

yaşarmıyor, ağlıyamıyorduın. 

Oda kapısından girdiğim za • 
man, annemi bir köşede için için 
ağlıyor gördüm. O beni görünce 
derhal yaşlarını sildi. Ben mah
zun mahzun ona yaklaştım, ku
cağına oturdum, 

- Benden niçin saklıyorsun, an
ne?. 

Bu şözlerim onun gözlerini tek· 
rar yaşla doldurdu. Zavallı ka • 
dm yine ağlamağa başladı. ' 

- Artık ben yetim bir çocuğum, r 
değil mi anne?. 

Bu sözüm onun kalbinde ne de
rin bir yara açtığını, ben ancak 
kendimı idrak ettikten sonra an
lıyabildim. 

Annem: 
- Ben varım ya, evladım .. dedi. 
Küçük başımı göğsüne bastırdı: 
- Ve ben sağ oldukça, sen ye-

timliğini hissetm.iyeceksin, yav • 
nım. 

Şekib sustu. Gözlerini döşemede 
bir noktaya diktL Birkaç saniye 
öyle sessiz kaldı. Sonra devam 
etti: 

- Ve fedakar kadın, hakikaten 
bana hiçbir vakit yetimliğimi his· 
settirmedi. Bunun için, zavallı 

kadın binbir türlü mihnetlere, me
şakkatlere katlandı. Hayatla mü
cadele etmekten asla yılmadı. Ça
lıştı, didindi.. Hayatının en güzel 
mevsimı, altın çağı olan gençli • 
ğini benim uğrumda feda etti; sırf 
bana parlak bir istikbal temin e
debilmei< için ... 
Sağ dirseğini yine masaya da -

yadı ve elini de yumruk yaparak 
çenesine destek yaptL 

- Bövle hakikatli, yüksek ruh-

ğil ya. Bu kadarı yeter. 

YOS A 
Ve 5eviniyordu: 

- Bundan daha sade, daha toy L•tek benden 
başka kimde vardır? .. Belki uzun gürlerin bunal
tıcı yorgunluğun!\ çikarma.Jc için şehr!n içinde bir 
saatlik bır otomobil dolaşması yapınJşım. Bir baş
ka kadın olsa, belki cazlı bir yere gider, belki Bil· 
yükdereye kadar gi.der gelir, belki bir sinemaya 
bir başka yere girmeyi istiyebılirdi Ben bunların 
hiç birislni yapmamışım da Edirnekapıya gitmi -
şun. Çok mu? .. 
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- Onları tanıdığım çok iyi oldu. Şimdi onlarla 
istediğin, kadar alay edebilirim. Öyle şeyler yapa
yım ki, kendileri de, doktor da maska.aya dönsün

ler. Bakalım yine öz Gli.neyin ne ya;:ıtığını, neler 
yapabiloceğini ruhları duyacak mı• .. 

Henı de senin benimle hiç ilgllenm~yişin kar
şısında. Bütün kocaları görüyoruz: Beraber gezi· 
yarlar, beraber yürüyorlar, eğlencelere, balolara, 
danslı yerlere, ne bileyim birçok yerle~~. toplantı: 
!ara gidiyorlar Ve .. Bütün bu gid:,ıerde kocalar 
önayak oluyorlar. Sen beni bugüne kadar kendi 
isteğinle nereye götürdün?. İyi ki, ben gezmeği, 
lstiyen ve bunlara doynuyan bir yaratılışta deği-

lim. 
Doktor büt:in bu sözleri dinliyor, içinden: 
- Hal\lı. Bir yere de götürdüğüm yok. Edirne

kapıya kadar gidip gelmek de bir şey <leğil. Çok 
sade bir gidiş geliş olduğu için bana da söylenme
miş olabilir. Bundan bir şey çıkmaz Önce kızıyor
dum amma, şimdi hak veriyorum. F~kat, bunu ba
hane ederek çıkışayım da bir kere daha benden en 

küçük bir şeyi saklamasın. 
Diy<ırdu. Bunun içindir ki: 

- Ne olursa olsun kar•~ığım, benclen hiçbir 
şey sakl<ımamaıısın. Elini bile günde kaç kere yı· 
kadığını bana söylersen hoşuma gidPr!. 

Diyor, Güney de: 
- Peki koc&cığım, seni iir.memek için ne ister

sen yapacağım! 

Diyr. ona ağızdan bir güven veriyordu. Ve 
içinde doktor tarafından izletilmiş olduğunu öğ • 
renmenin geniş rahatı vardı!. 

O GECE 

Doktor da. o da yatak odalarına çekildiler. 
Güney oda.<ına gelinciye kadar cok şen, çok 

civelek ve konuşkandı. Doktora sözleri, konuşuşu, 
duruşu ile yeni bir güven vermiş ve onun ilkinde 

de. sonunda da egemeni olduğu sevgis'ni yeniden 

coşturmuştu. Amma, odasına gelir gelmez sanki 
sırtına geçmiş lıir gömlek gibi bütün bu şenliği, 
civelekliği birden çıkardı, attı ve somurttu. Tuva· 
!et masasının önüne oturmuş, aynadn hem kendi
sini seyrediyor, hem düşünüyordu. Kafasının için· 
de biribirini kovalıyan binbir fikir vardı. 

- Doktor niçin böyle yapıyor? 

Soru.sunu eı. reel bir sonuca varmak için bin 
yoldan çözeliyor, kesin bir neticeye varamıyordu. 

- Doktora şüphe verecek hiçbir şey yapını -
yorum! Neyimden şüpheleniyor. En sade bir ipu
cu bile ona vermiş değilim!. 

Diyor, merak ediyordu: 

- Bu iki adamı tanıdım. Şoförü de biliyorum. 
Acaba ardıma taktığı başka adamlar da var mı?. 

Bir~z düşüni\nce kendi kendisine kararlaştı
rıyordu: 

- Arkamdan bir casus ordusu yürütecek de· 

Fakat, dokt1Jrun bütün bu gözcülere, casusla· 
ra ihtiyaç duyn?uş olmasına çok kızıyor, bu konu 
kafasının içine gelir gelmez her şeyi bır yana bı
rakıyor. yalnrz bununla uğraşıyor 

- Ona dünyanın en ideal, en bağlı kadını gibi 
görünebilıyorum Yanında ik"" bir erkeğe gözle

rimi çevirip bakmıyorum bile. Bir baskası ile ko· 
nuşurken gözlerim hep aşağıda. Kusku verecek 
hiçbir hareketim yok. 

Anlıyorwn ld, o sadece beni çok sevdiği, çok 
kıskandığı için bütün bunları yapıyor. Benim de 
kendisine karşı tıpkı tıpkısına bir sevgi ile bağlı 
olduğuma inanmak istiyor. Bu sevgiyi ölçmek, iyi
ce güven bulm&k için bütün bunları yaptırıyor .. 

Sonra, birden yeni bir şey bulmuş gibi sevindi: 
- Onun da kolayı var. 
Dedi, düşündüklerini kafasında sıraladı: 

(Devamı ııar) 

lu, iyi kalpli, temiz vicdanlı bir 
anneyi bayram günü, acılar ve 
ıztırabbr içinde kıvrandırmanın 
pek büyük bir alçaklık ve vicdan-

(Devamı 6 ınc• sahifede) 

Ankara Radyosu 
BOOtlN 

18,30 Proırnm. 
16.35 lllilll küme mlisabakalan • U 

mı.7,. sladuıdan naklen. 
18,15 Konıışma ( Cocuk Eolrceme ka· 

rumu • Kreşi dinl17ellm). 
18,45 Müzik (Şen oda mibıltl • O.

rahim ö. .. ür Ye Alet böcekleri), 
19,15 Tıirk müzltl (Fasıl beyell). 
Çalanlar: Hakkı Derman. Etrel Kad· 

rl, Hasan Glir, Hamdl Toka7, Bur1 
üfler. 

Okuyan: Tahsin Karakuş. 
20 Menııeket saat a7an, aJuıı n 

meteoroloji haberleri. 
20,15 Türk min:ifL 
Çalanlar: Refik Fersan, Rep.& Erer, 

Fahire Fersan. Cevdet Kozan. 
Oku7anlar: Sadl u....,., Safl:re To· ...,.. 
1- Evjo pe:19revL 
Z- RaUf Yektanın • Evle belle • 

Ralkal züllü slyahm. 
3- Lem'lnln • Ferahnak prkı • Ler· 

.an ediyor. 
4- Sallhallln Ptnann • Evle prlu• 

Göz J'~lannız. 
5- Cevdet Kozan • Ut tak•lmL 
G- Evle türkü • Şahane sözler P• 

bane, 
7- Şu köJ'lünün :rosmı. kızL 
S- Rlfal Beyin • Hlca• prkı - NI· 

cin bülbül ilcan e7ler, 
9- Udi Fahrinin - Hlcas prlu • 

Bahar olsa çemen.zar olsa. 
10- Sadellln Kaynafın • Nihavend 

prkı - Gönül nedlrl 
21 Noş'ell pliklar • R. 
21,ıo Müzik (Rlyasell Cumhur ban· 

dosu • Şef: İhsan Küncer). 
22 Anadolu ajans (Spor servisi). 
22,10 Müzik (Cazband • Pi). 
22.45 - 23 Son aJans haberleri ye 

nrınkl prol'ram. 
YARIN 

12,30 Prorram, 
12.35 Türk mU..IJI • PL 
ıs l\lemleket saat ayan, ajans ve 

meteoroloJl haberlerL 
13,15 • 14 Müzik (Senfonik plilldar). 

1357 Hicr! I 
Reb~levvel 

1355Rumi 1 
Nisan 
10 

ı--~--·~----------~ı 1939, Ay 4, Gün 113, Ka1un 167 
23 Nisan PAZAR 

-·----.--......,~-' Vakitler Va.ati Ezani 

ıa. ı!a. " .ı, ---
Güne§ 5 ((7 10 11 

Öğle 12 12 5 16 

İkindi 16 00 9 04 

Akşam 18 57 12 00 

1 
Yatsı 20 '51 1 40 

İmsak 3 21 8 25 
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1 Nüfusumuzu Çoğaltmak /cin l • 

İ n e k Südile Beslenen 
Yavrular Neden ölüyorlar 

Analar, Doğurdukları Çocuklara 
tvlutlaka Kendi Sütlerini Vermelidir 

1 Yazan: REŞAD FEYZİ 1 

T ürkiye, nıifusu sok ve sür
a\le artan memleketlerin ba
başında geliyor. Son neşre-

dilen bir istatistik. niıfusumuzun 
on L~kız milyona yaklaştığını gö&
terıyor. 

Geçen gün Sıhhiye Vekaletinin, 
nüıus propagandası i~in yaptır -
dığ ı bir afişi gördüm. Bunun üze
rine mütehassıs bir d<ıktorla bu 
mevzu etrafında görüşmeği fay -
dalı buldum. 

Kendisini 7.iyaret ettiğim doktor 
bana şunları anlattı: 

- Çocuk bakımı bizde, maalesef 
layık olduğu ehemmiyet ve mev
kii henüz k9.zanamamıştır. Nü~u -
sumuzun artış nisbeı; şayanı şük
ran bir vaziyett~dir. Yakın sene -
le ~de 25 milyon olacağız. Doğum 
miktarı ve n'sbeti bizde çok yük
sek olmakla beraber, çocuklarda 
ölüm nisbeti de çok fazladır. Bil
hassa köylerimizde doğum çoktur. 
Fakat, doğan çocuk tamamen ya
şamıyor. Sıhhiye Vekaletinin res
'lli istatistikleri de gösteriyor ki, 
çocuklara daha iyi bakmasını öğ
renirsek, nüfusumuz daha sür'atle 
artacaktır. 

Çocukların vefiyatında en mü -
him sebcb emziktir. Ana sütile / 
beslenen çocuklar arasında vefi
yat gayet azdır. Buna normal di
ye biliriz. für yaşına kadar, ana 
sütiie bçslencn çocuk:arda vefiyat 
yüzde y!rmi nisbetindedir. 

Fakai, emzikle beslenen, yani 
inek sütile bUyütüler. çocuklar a
rasında vefiyat yüzde seksendir. 

I 

.. 

Ana sütile beslenen yavru böyle gürbiız oluyor 

tü, bit yaşını bitirrr.emiş çocuğa 

uygun düşmiyebilir. 

İnek sütile beslenmış, ileride, 
fena hastalıklara sahıb olmuş, hat
ta durgun, aJ:l.al yetişmiş çocuk -

lar vardır. Her ineğin sütünün ter
kibi m•IU.m değildir. Her hayva-

nın sütünü her sabah tahlil edip, 

ondan sonra çocuğa vermek de 

bittabi mürrıkün değildir. Esasen 

böyle bile ol<a inek, sü:ü, ana sü

tünün asla yerini tutamaz. 

(Deııamı 6 ıncı sahifede) 

1 ŞAKA] 
MEYHANEDE: 

T'ezgah başında içki içen serse
riden biri. diğerine: 

-Yanında duraıı adam ıı: ıdi -
yor, Yakala ... 

- Niçın?. 

- Saatini çaldı .. 
-Zararı yok! 

- Zararı yok mu?. 
- Evet, ben de onun cüzdanını 

çarptım. 

Kf\RAKOLDA 

Komiser.- Dev misin; be a 
dam! Meyhanenin camlarını kır
dığın kflfi değ iirniş gibi bekçinin 
kafasını yarmış, polislerin elle -
rini ısırmtşsın ... 

Serseri.- Affedersiniz, bay 
komiser ... Ne yaptığımı bilmiyor
dum. Sarhoştum ... 

Komiser.- Ya şimdi?. 
Serseri.- Ayıldım!. 

KEYİF BU YA ..• 

- Ne o, Fcrdı ... Sokağa mı çı
kıyorsun? .. 

- Evet, ne var .. 
- Çok sıNk... Hararet gölge-

de 40 derece ... 
- Ben de güneşte gezerim. Göl

gede 40 derece ... 
- Ben de güneşde gezerim. 

Gölgede gir!0 ceksin diye icbar e
decek yok a!.. 

KÖYLÜNÜN AKLI 

Envec, tatilden istifade için kö
ye gitmişti. Kırda dolaşırken bir 
çiftliğin önünde durdu. Köylü bir 
kadın süt sağıyor; fakat yerinde 
duramıyor, kah çöküyor, kah kal
kıyor, kah bir tarafa yamılıyordu. 

Köylüye yaklaşır, sorar: 
- Niçin böyle eğilip kalkıyor

sun? 
- Ne yapayım, biirniyorum ki.. 
Elindeki açılır, kapanır sandal

yeyi vererek: 
- Al şunu ... Zahmetten kurtu

lursun ... 
Enver, birkaç gün sonra yine 

çiftliğe uğrar. Köylüyü görür, so
rar: 

- Ne yaptın iskemleyi?. 
Köylü omuzunu silker: 
- Evde bıraktım .İnek bir türlü 

oturmak istemedi. 

Anaların birinci vazifesi, doğur
dukları çocukları kendileri emzir
mek olmalıdır. Bu güç bir şey de
ğildir. Ana h!ISta ise, mesele yok .. 
Fakat, hasta olmıyan ve sütü olan 
bir ana, çocuğunu mutlaka ken -
disi emzirmelid'r. Büyük şehirle
rimizde bazı k~dınlar, doğurduk
ları çocukları emzi!'lnek taraftarı 
değillerdir. Runu, bir yük olarak 
telakki ediyorlar. 

Amerikalı Kadın 
O 1 m ak 

Ne Güzel Şey! 1 

Kocalar En Çok 
Neden Sinirlenir ? 

Halbuki, bu, hem insani hem 
mukaddes bir vazifedir. Hayvan
lar da yavrularını kendileri em
zirmczler mi?. Bereket versin ki, 
bizde çocuğunu emzirmek iste -
miyen analar hemeıı yok denecek 
kadar azdır. Bunlar birkaç züppe 
&iled;r. 

Çocuklara sütnine tutmak da 
ienadır. Çünkü, bir yaşına kadar 
ÇOcuğa nekadar iyi bakarsanız, o 
Çocuk o kad•r <ıhhatli ve güı:tbüz 
olur. Bütün mesele, çocuğa bir 
Yaşına kad~r iyi bakmaktadır. Bu 
devredeki h'itıin ihtimamlar, bir 
Çocuğun hayatını ku•t~rır. Çocu
ğa en iyi yarıy ,, anasının sütü
dür. Çünkü çocuk, an3sının malı
dır Anasının bdün f•jiyolojik ka- . 
rekter•ni t~:r. Bünye ananın ay
nıdır. Binaenaleyh en iyi, en ya
rayan süt, ana <litüdi.ır. Çocuk, bu 
rüte çabuk intıbak eder. Halbuki, 
•ütnine bir başka nesicden yapıl
mıştır. Çoc'lğıın fiziyolojik karak
teri ile uygunlulc gbstermiyebilir. 
!ıu ahenksizlik, çocu~ıın sıhhatine 
rnal olur. Nihayet çocuk ölebilir. 

Eınziğe gc'.ince: İnek süüt veri
lir. Fakat, inek sütü nihayet ta
ma.men, başka şartlar altında hu
sule gelen b'r gıdadır. Çocuğun 
bünyesi bu "ütü kaldırmaz. Düşü
nünüz ki, çocuk, gözlerini henüz 
~ünyaya açmıştır. Ve midesine 
ılk girecek madde, vereceğiniz bu 
süttür. Sonra, her hayvanın teşek
külatı bir olmaz. Hayvan hasta o
laıbil:r. Çoculcları bırakınız .. Bü
yük insanlar bile inek sütünden 
hastalan,yorlar. Zehirleniyorlar. 
inek -··t·· ı · oU U, it elumum hayvan SÜ-

/! 
merikalılar hıfzıssıhha şart

larına çok riayet ederler. O 
derecede ki karı koca biri

birinin bardağından su içemez, 
çatal ve kaşığı ile yemek yemez. 
Bazı otellerde, banyo muslukları 
bile 3ellofonla sarılıdır. 

Amerıkalı kadınların sevme -
dikleri ~eyle ... Hele mendil yı -
kamak ... Bunun için kağıd me~
dil kullanırlar. Yemeklerini mu
kavva tabaklarda yerler. Kirle -
nince fırlatır, atarlar. Bu suretle 
çamaşır, bulaşık yıkamak derdin
den kurtulurlar. 

Yemekleri gayet sadedir. Orta 
halli aıleler içinde evde yemek 
pişiren pek azdır. Çocuğu, pata -
tes ve sebze haşlaması, yumurta, 
meyva ile ka.rınlarını doyurur. 
Erkek, ükşamları eı.'e gelirken 
bakkala uğrar, bir şişe süt, su -
cuk, islridye, pasta, meyva gibi 
şeyler alır ... 

Çamaşırların söküklerini dik -
mek, yırtıklarını yamalamak da 
bilmedikleri şeylerdendir. Mese
la yeni giydikleri çorabın bir ip
liği kaçtı, ipek kombinezonunun 
dantelası yırtıldı mı hemen çı -
karıp atarlar. 
Amerıkalı erkekler ve kadınlar 

Avrupalılardan dört defa daha 
fazla elbise ve çamaşır satın alır
lar. Çok para kazanırlar. Kazan -
dı ki arını da sarf ederler. 

Karılarının itirazlarından... Mes'ud Olmak 
İstiyen Kadınlar Kocanın Huyuna Suyuna 

G:der:erse; Onları Kısazamanda Yola Getirirler 

ğer yakında evlenmeğe ka
rar vermişseniz alacağınız 

kız•n ne tipde oirnası sizin 
istikbalıniz, saadetiniz için pek 
mühim bir meseledir. Eğer izdi -
vaç sizce yalnız sade ve mes'ud 
geçmesi lazım gelen bir hayattan 
ibaret ise alacağınız kızın tipi o
nun ahl:ik ve mizacı itibarile bir 
kat dah~ ehemmiyet kazanır. 

Fakat izdivaç sizce böyle değil 
de yalnız şiddetle sevdiğiniz kızı 
almak gaycsil.e oluyorsa artık o-

nun hangi tipde olduğu başkala
rını alakadar etmez. Çünkü gö -
nü! kimı severse güzel odur. 

Bir Londra gazetesi genç kız -
!arı birkaç tipe ayırarak onların 
ahlak n mizacını anlatmakta ve 
onlara göre koca olacak erkekle -
rın de nasıl olmaları lazım geldi
ğini yazmaktadır. 

İşte mesela şu resmini gördüğü
nüz kızın fevkaLide bir güzelliği 
var mı?. 

Tasarruf nedir bilmezler. Ehem- ! 
miyet verdikleri biricik şey: Ka- -------------

Fakat alacağınız kız da buna ben
ziyorsa memnun olunuz. Çünkü 
bu kız ıyi bir ev kadını olacaktır. 
Kocas•nın sükun ve istirahatini 
düşünecektir. Kızın gözleri dur
gun, bakışları ağırdır. Besbelli ki 

rılarının 1'ımına hayatlarını si
gortaya koymak ... 
Amerikalı kadınlar, dikişten, 

işlemed~n ve reçel gibi şeyler yap
maktan da hoşlanmazlar. 

- Bcvhude zahmet çekmekte 

mana n~? Mağazalardan ucuz bir 
fia tla tedarik mümkün olduktan 
sonra ... 

Derler. Hakikaten mağazalar -
da bu ;ı•bi şeyler pek ucuz satıl
maktadı•. (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Eskiler Vereyim! 
lktısadi, Buhran Kimlerin 

Yüzlerini Güldürüyor? 
§skici Dükkanlarının İşleri Yolunda ..• Şimdi 

bunlar Evlere de Menıurlar Gönderiyorlar 

H 
er memle -
kette oldu
ğu gibi Pa

risde de kullanıl-
mış ~lbiseler, rob

lar satan mağaza
lar vardır. Fakat 
bunlar, bizim (Bit 
pazarı) ndaki dük
kanlara hıç ben -
zemez. Beyoğlu -
nun şık mağaza -
ıarından daha bü
yük, daha mun • 
!azamdır. 

Camekanları 

binlerce kat el -
bise, rob, bluz ve 

manto ile süslü
dür. En ağır bir 
robdan en sade 

bir tayyöre kadar 
ne isterseniz bu -

labilirsiniz. Hem 
de ucuz bir fiat -
la ... 

Parisde, moda -

yı takib eden ba
yanlar, senede 

kırk elli rob, tay

yör ve saire yap

tırmak mecburi -

yetindedirler. Bir 

robu, bir tayyörü 

ya bir, ya da iki 

defa giyerler. Son

ra hizmetçilerine 

verirler, bunlar da eskicilere sa
tarlar. Orta halli, fakat şıklığa 

düşkün kadınlar, büyük terzi
lere bin!erce frank verip elbise 
yaptıramazlar. Bu dükkanlara gi
derler, ~z bir para ile şık roblar 
alırlar. 

Nası I 
Zengin 

O luyorlar 7 

A 
merikalı bir köylü kadın, 

satmak için pazara götürdü

ğü yumurtaların kırıldı -

ğını görür, canı sıkılı.r. Hakikaten 

araba sallandıkça sepetde bulu -

nanlar biribirıne çarpıyor, kırılı

yor. Köylü kadın, her pazara gi

dişinde kar yl!rine zarar ediyor. 

Düşünüyor, nihayet bir çare 

buluyor: Yumurtaları, küçük göz

lere ayrılmış mukavva kutulara 

koymak .. 

Köylıl kadın, kurnaz... Kutu

ların ihtira beratını alıyor. Bu sa

yede zengin oluyor ... 

Kund:ıraların altına yapı'Ştın

lan demir parçaların icadı da böy

le. Bir köylünün beş çocuğu var. 

Sabah tan akşama kadar koşuyor

lar, oynuyorlar. Ayaklarını sürte

rek · kayıyorlar. Tabii kundurala

rının altı, burunları eskiyor. 

Köylü, buna bir çare düşünü -

yor. Te.1eke parçalarını kesiyor, 

kunduraların altına mıhlıyor. Son

ra, bunun ihtira beratını alıyor. 

bir fabrikaya yarım milyon do -

!ara satıyor. 

Bildi~imiz adi agraf iğneleri, 

şemsiye tellerini icad edenlerin de 

milyoner oldukların: söylemeğe 

lüzum ı;örmüyoruz. 

Edison'un, etrafınıza dikkatle 

bakınız, demekte hakkı var. Bu

gün hepınıizin işine yarıyan e -

hemmiyetsiz şeyler bu suretle ke§

folunmuştur. 

Pairsde bir 06;(k! magazasının prova dairesi 

Parisl:. meslekdaşlarımızdan bi- ı tiyaret etmiş, sah!bl ile görilş · 
ri eski elbise satan bir mağazayı müş: (Devamı 6 ıncı sahifede 

iyi Tenis Üynıyan 
Sinema Artistleri 

Hiç Şüphesiz Cinger Rocers 

T
enis çok kibar bir spordur. Sinema yıldızlarının hemen hepsi t 

nis oynar. Köşklerinin bahçesinde büyük bir yüzme havw 
havuzun yanında da mutlaka bir tenis yeri vardır 

Yıldızların içinde en iyi tenis oyruyan, yukarıda resmini gördü~ 
nüz Ginger Rcyers'dir. 
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TELGRAF -23NISAN 1939 

ocukların Bayramı Neş'eli Geç1i Eski:er Vereyim! Balkan Birliği HIK~ YE= 

(linci sahifeden deuam) ve kimsesiz yavrulara efuise, ça- (5 i~ci sayf~dan ~evam_,. Parçt]lanabı·ı·ır m·ı Zehı rl·enen 
ında ve ayni zamanda içimizde maşır ve saire dağıtılmıştır. - ıv,ı._zden mu_teess_ır mısınız? ı .l 
unan düşmanların entrikaları- Bugünkü bayramır. pazara te- - BHakis ... Muşterilerımız es- (l inci sahifeden devam) Hayat 
kar~ı da koymuş Büyük Mec- sadüf etmesi de umumi şenliği bir kisine nısbeten bir kat daha art- rinm d.'.l Venedik mülakatların _ 

ımizdir. Bu Mecllsin en güzel kat daha ar:tırnuştır. mıştır. dan sonra tevazzuh edeceğidir. 
ihi, milli hakimiyeti ilk olarak ANKARADA - Müşterilerinizin çoğu ban- . 1. Buna katılacak eheınmıyet ı va-
iletin nefslnde toplamış bulun- Ankara 23 (Hususi muhabiri - gi sınıftandır. ziyet de Romanya Kralı Karo! ile 
a:ıdıı . miııden) -23 Nisan milli hiı.kimi- - Kibarı, orta hallisi.. Hepsi 1, Yugo1lavya Kral Naibi Po ün 
Bu sevinçli günün yıl dönümü yet ve Çocuk bayramı, havanın var. Malıim a, büyük mağazalar, Tuna üzerinde yapacakları gö _ 

un. as-Letile bütün Türkiye şe _ kapalı oi.masına rağmen, burada son zamanlarda fiatlarını yükselt- d" ev rüşme ır. 

l · ·b· İst b l " b ak fevka' "de bı.r" surette kutlanmış- tiler. Modaya riayet eden madam-r en gı ı, an u ,.a ayr - "' Fakat, bize öyle geliyor ki, Bul-
·la donanmıştır. tır !arın çoğu bize müracaati tercih . B lk b" li". . k · garıstan a an ır gıne gırme 

Saa~ ona doğru tnus meydanı ediyorlar. Ve çok da memnun ka-
İlkmektep talebesi sabah doku- " hususundaki müsbet veya menfi 

1 büyük bir halk kalabalığı ile çev- lıyorlar. ı ı· al • Arnavut'luktaki 
doğru mektep erinde toplan - Eskicı· ğ 1 ro ü, t yanın 

rilmişti. Merasime on buçukta ma aza arının seyyar 1 1 B lk 
ışlar ve kafile kafile Taksim ve vaziyeti ne o ursa o mn a an 

b 1 t memurları da vardır. Dostları ta-
eyazıt meytlanlanna gelmişler - aş anmış ır. Birliği dağılmıyacak, bilakis da-

Evve!iı. istiklal marşı okunır.uş raf!ndan görülmek istemiyen ka- . .ı k ti k 1 ı. Beyazıt ve Taksim meydanını ha zıya e uvve enme yo una 
ve bu esnada Çocuk Esirgeme ku- dınlar ~elefonla, istedikleri şey- 00. 1 im 

üyük bir halk kalabalığı tarafın- girecektir. Bunun Y e o asın-
rumu genel merkezince Atatürk !eri söylerler. Memur, bunları bir y 1 Ro 

an da çevrilm;ş bulunuyordu. da bizzac başta ugos avya ve -
amdına çelenk konmuştur. çantaya doldurur, apartımanları- nf ti . d 

Mektepli yavrularımız temiz manya'nın mc •a erı var ır. 
ya!etlerile yerler'ni aldıktan Müteakiıben çocuk marşı okun- na götürür. Kuvvetli, gerilerini istikrar ve 

İ muş-, çocuk -·irgeme kurumu re- Bu m3ğazalar, ariyet elbise de d · t ·· J"l ·ı ~ emniyete, ayni zaman a Yugos .. ,onra, merasıme s ;J< a marşı e verirler. Mesela bir baloy a gide-
H isi, Maarif Vekiıleti namına bir zat Javya'ya da teşmili mevzuu bah-

aşlanınıştır. er iki merasimde ks" · F k k" · · ilkokul talebelerinden bir kız ve ce ınız. ra ınız, smo ınınız ve- d"J 1 kr . h . 
· lal mart' söylendikten sonra se ı en < emo ası cep csı garan-

· •· bir erkek bayram hakkında söy- ya deko robun uz, mantonuz yok . R 
Janan ho.narlörlerle küçük d • "Jm"? H" .... 1 . tisine day•nıış hır omanya ve 

!evler vermişlerdir. egı ı. ıç uzu meyıniz, mağa- takb 1 • 
atipler söy!evler vermişler ve . f Yugoslavya'nın müs e emru-

Söyle•,Jerden sonra, okullar ta- zaya teıe on ediniz. Yarım saat . 1 1 alkışlanmışlordır. . ct·•· . d •1• yeti herhalde ita ya veya Aman-
lebe miimcssilleri ile ilkokulların sonra ıste ıgınız en a a bir frak yanın sıyasi ve iktısadi nüfuzu 

Divanyolunde~i Ç~cuk kitap sa- veya dekolte gönderilir. Giyinir, 
d .. cı·· . son sınıi talebesi bir geçid resmi karşısında infirada düşmüş, harici 

rayının or uncu tesis yıl dönü- yapmı,·lardır. Ulus meydanından bir kunt veya kontes gibi baloya 
tehlikeler vııkuunda tekbaşlarına 

mü de bugfüıe tesadüf etmektedir. başlıyan geçı·d resmı· Beledı"ye o-" gidersiniz. kendilerini müdafaada bunalabi-
Bu münasebetle saat 15,30 da bu- nun·· den • ~"'ye sarayı ve Çocuk Hiç kimse de, sırtınızdaki elbi-

.n.uli lecck bi< Romanya ve Yugoslav-
rada da bir merasim yapılacak ve sarayı caddelerim· takib ederek, senin kira ile alınmış olduğunu yaya müreccahtır. Herııeyin ba-
çay ziyafeti verilecektiJ". Boğazi- Samanpazarında nihayet bulmu<- farketmez. Bunun için verılen pa- 'eh f kı 

• şında yalnız bu riı an ar ve 
çindeki ilkmektep ta!ebeleri ken- t ra da ehemmiyetli birşey değildir. 

ur. galibiyeti Romanya ve Yugoslav-
di muhitlerindeki kırlara çıkarak Vaktile Beyoğlunda K · rnaval 

Geçid resmine i§'tirak eden süs- yar;., kuvvetli bir Balk"n birliği 
eğlenecekler-lir- Hall,;evlerinde ter- lü ve çiçekli arabalardaki çocuk- elbisesi kiralıyan_.mağazalar var- içinde bulunmalarını zaruri ve 
tip edilen müsamere ve konfe - dı. Son zamanlarda bunlar, balo !ar alkışlanmışlardır. mutlak lulmağa kifayet eden en 
:ranslar müt~ki? günlerde de de- elbiseleri de kiralamıya başladı-Bugü.n öğleden sonra, ilkokullar canlı ve hayati sebebdir. 
vam edecektir. al lar. Ve galiba ticaretleri yerin-i ebesi arasından ayrılan bir he- Bunun içindir ki, biz Balkan bir-

dedir. & Çocuk bayramı miinasebeüle 
dün ve bugün, şehr!mizin muhte
lif semtlerindeki Halkevleri ile 
Çocuk Kurumu tarafından fakir 

yet büyüklerimizi ziy.ıret ede - !iğini yalnız bugünün hadiseleri 
Cektir. Tuhaftır. İktısadi kriz piyasayı 

Çocuk haftası için hazırlanan 

zengin program da başlamıştır. 

durdurur, fakat eskicilerin yüz -
!erini gıildürür. 

karşısında vaziyeti kurtaracak bir 
sed ve tedbir telakki !emiyoruz; 
bilakis en uz•k istikbalde dahi 

Bulgarlara istedikleri Verilmiyacek İnek Sütü İle 
Beslenen 

Yavrular Nedn 
Ölüyor? 

Balkanları daima Balkdnlıların kı
lacak ve onların sulh ve sükun i
çinde emniyet, inkişaf, umran ve 
ekonomik kalkınmalarını temin e
decek en müessir bir kuruluş sa
yıyOTUZ. Bu kadar açık, sağlam 

ve kendi kendisini garanti eden 
bir varlık içinde her ne vesile ile 
olursa olsun tereddüdün ve şüp
henin a ;la yeri ve h• ttiiı lafı olma
mak iktiza eder. 

(1 inci ıahijeden devam) 
Hariciye N:ızın arasında Vene -
dik'te yapılan mülakat bitmiştir. 
Hariciye ~azın Markoviç Alman
ya hükfuneti tarafından Berline 

e davet edilmiştir. Nazır bu da
ete icabet edf'Cek ve Berlinde 
on Riıbbentrop ile görüşecek -

İki Hariciye Nazın arasında Ve
nedik'te sadece İtalya - Yugos -
la~ Macaristanla birlikte 
Tuna mıntakasında sulh ve istik
rarı temine matuf tedbirleri tet
kik ettikleri ve iki millet müna -
sebatını daha zıyade samimiyete 
sevkedecek tedbirlerle son dünya 
hadiselerinin tetkik edildiği be
yan edilmekte ve gizli bir itilaf 
vukuu teyid olunmamaktadır. 

Bir kanaate göre, Almanya ve 
İtalya müttehid Yugoslavya mev
cudiyetine azami ehemmiyeti ver
mekte ve bu bakımdan Belgrad 
ile olan münasebetlerini derinleş
tirmek istemek~edirler. Diğer ta

ftan Belgrad'da dün gece İta!-
~ ve Almanyaya takarrüp ve 

gizli bir anlaşma yapmak ihti -
mali karşısında bir miting yapıl

t/"1'i ve bu mitingde: 
f - Mütecavizlerle gizli anlaşma 
yapılmasını istemiyoruz. 

Diye haykırışmalar olmuştur. 

Londra 23 (Hususi) - Roman
ya Hariciye Nazırı Gafenco yarın 
sabah burada bulunacaktır. Ken
disi derhal J..o.rd Halifaks tarafın
da tık.abu! edilecek ve müzakere
lere başlanacaktır. 

İngiltere Balkan blokunun e
hemmiyetine büyük bir ehemmi
yet vermC'\ '.e V!! Bulgaristanın da 
bu bloka gırmesini temine çalış
maktadır, İk; Hari~iye nazın ara
sında bu hl'susta da görüşmeler 
olacaktır. 

Ga!enco buradan aPrise de gi
decek ve Hariciye Naz:ın Bonnet 
ile gör~ecektir. 

Atina 23 - Başveldl Metaksas. 
Balkan antar:tının bugünkü vazi
yeti hakkrnda kendısile görüşen, 
ajans muhabirine şunlan söyle -

aıiştir: 

- Vaziyet düzelmiştir. Yuna -
nistan bu S2laha el'nden geldiği 
kada ryardım etmiştir. Avrupada 
biç bir de"1ct adamının dünyayı 
femket.e sürüklemiye<ıeğine kani 
bulunuyorum. 
Bulgarların bizden herhangi bir 

talepte bulunduklarından haber-

nş toprak dahi istense, mukave -
met edecektir. Son h&cl' seler, Bal
kan antantının vaziyet:nde her -
hangi bir değişiklik husule ge -
tirınemiştir. 

Paris 23 (Hıısusi) Fransız 

gazeteleri Yugoslavya - Maca -
rista narasındalı.i münasebetleri 
büyük bir dikkatle tetkik etmek
te ve Yugo~lavyanın sok tedbirli 
ve azirnkii.r davranması iktiza et
tiğini tebarüz ettirmektedirler. 

Bilhasc- F-cb-0 de Parıs gazetesi 
Alınanyanın Yugoslavyadan çok 
şeyler istemeye hazırlandığını 

kaydetmektedir. 
.Press Association da şunu bil

diriyor: Soa zamanlarda Yugoi -
lavyaya hemhudud eski Avustur
ya şehirlerinden Graz'da vücude 
getirilen bir Alman topçu alayı
na, Maribor alayı ismi verilmiş -
tir. 

Eski Avusturya - M2caristan 
imparat<ırluğuna dat.il bulunan 
Maribor şe!ıri, hale,.. Yugoslav -
yaya g~en Avusturya toprakları 
arasında bulunmakt2clır. 

Almanya, geyri resmi olarak ve 
dolayısile bu toprakl&r üzerinde 
hak iddia etmektedır .• 

Roma 23 (Hususi)- Bir İta! -
yan harb filosunun ugoslav li -
manlan::ıı ziyaret etmesine karar 
veI'ilmiştk Filo yakında ilk zi
yaretini Dubrovnik'e yapacaktır. 

(5 inci sayfadan :!evam) 
Analar, çocukla;ına kendi süt

lerini vermelidir. Biı yaşına ka- ETEM İZZET BENİCE 
dar olan küçük çocukların birin- T M h 
ci düşmanı mikrobdur. Yani pis- anca U asara 
liktir. Çocuğu daima temiz tutmak, HaJı"nde 
elbiselerini temiz yıkamak. ban-
yolarını tem iz sularla, sık sık yap
mak lazımdır. Bizi neı!e bile yap
mıyan küçü!< bir pislik bir mik -
rob, birkaç aylık y<.vı uyu öldüre
bilir. 

Bizim ellerimiz pistir. Ağzımız 
pistir. Bilhassa ağzımız bir mik
rop yuvasıdır. Çocuğa mümkün 
olduğu kadar !Emas Etmemeliyiz. 
Onu bilhassa, hic öpnıem eliy i z. Öp- ) 
mek, sevmek d2ğil çocuğa fenalık 
yapmaktır. 

Hulusa: Çocuklarımıza , bugün
künden daho iy i bakmasını öğren

diğimiz gÜn nüfust•"111 zun artış 
nisbeti, derhal yüksel ecektir. Bir. 
kaç aylık iken ölen yavruları ya
şatırsak, seneler ge~ t'kten son -
ra, onların aramızda genç. güzel 
kızlar, gürbüz ve srğlam deli -
kanlılar halinde gör?Ceğiz. 

REŞAD FEYZi 

Paris 23 (Hususi)- Tancanın 

beynelmilel statüsüne göre, bu 
mıntaka askerlikten tecrid ediı -
miş bir haldedir. Bu mıntakayı 
cenubdan bütün İspanyol Fas: i
hata etmiş bulunmaktadır. Yan' 
bu beynelmilel şehir, bir iki ta
burla bir iki saatte zapted ilebile
ce-k bir vaziyettedir. 

General Franko'nun Tancada 
bir emriv~ki yapması daim &. ı;~z

önunde bulundurulmakta d.r. On 
yedı kilometrerik azkcri bı: ge -
zinti ve yarım saatten faziı. de· 
vam elm'yecek bir tayyarı' f:lo
sunun c<veliinı Tancnyı ve !ima· 
nını mihver memleketleri grupü
na ilhak edebilir'. Bu küçük m'n
takanın Septe boğazı yanındaki 

tabiyevi ehemmiyeti ise aşi kardır. 

Franko hükumftti beynelmilel 
Tanca rr.ın takasına karşı hasma -
ne hiçbir niyeti olmadığını temin 

,_ K <1 ş k ..-, etmekle beraber, Fransa ve İn -'I 11 ııı ·,..
3
P ııcısı giltere mukabil tedbirlerini almış 

;::a~~::~)Düğ~~ ;çi~~~~ı :~~~J;n _b_u_~-:-:-:-~-:-t:-d-~-::-:-r~-a-ıı-td_a_r_e_e_d_en_ 1 
Tahran çalkanıyı.>r. Dun tı;,şlıya::ı Fiatlar 7 Liradaa haşlar. Boş muharri.-i 

1 ETEM İZZET RENİCE ve dört gün, dört g~e de~ •nı ed- 1'. O. Parmakkapı R11 • ' 

cek olan muhteşem di'eün nı~na- l~~~~;~H~·='~N~·~· :ı=~~~~~==~S~t>~n~T~e~l~g~r;af~M~a~tb~a~a==•~ı=::;-· 
• 

sebetile bütün İran ş~hirlerı b~- 1 -, 

yük bir sevinç içüıdoJ', 1 BeyG. ğ '.u __ V_a_k_ıf_,_a_r_D_i_re_k_to_· r_l_ü_ğ_ü_tı_a._n_I_a_rı_. 
Payıtaht emsaline nadir tesa-

düf edilir bir tarzda süslenmiştir. 
Bütün duvarlar İran ve Mısır bay
raklarile örtlılüdür. Bütün evlerin 
balkonlarınd~n ve pencerelerin -
den nadide halılar sarkmaktadır. 
Şahinşah Mermer sarayından 

Gülistan sarayına gelmiş ve ya -
nında İmparatoriçe ile Kraliçe 
Nazlı, Preno;es Fevziye ve Veliahd 
olduğu halde büyük taht salonun
da yabancı memleketler heyetle
rinin tebriklerini kabul etmiştir. 
Akşam Gülistan sar~yında büyük 
bir ziyafet verilmiştir. 

Bu merasim esnasında hava fi
lomuz Tahran üzerinde pek al -
çaktan uçarak, dost milletin bay
ramına iştirak etmişlerdir. 

Lira -60 bedeli tahmin 
Şişli Ermeni katolik mezarııgında yetişen yaş otalrın biçilmesi ve 

nakledilmesi alıcıya ait olmak üzere satılıktır. Talip olanların görmek 
üzere her gün mahalline ve 28/4/939 Cuma günü saat 14 de ihale olu
nacağından yüzde yedi buçuk pey akçesile Levazım memurluğuna 

müracaatları. (2786) 

İstanbul Vilayeti Veteriner Müdürlüğünden 
Şarbon hastalığı mücadelesi için yapılacak serom ve ~şı ihzarında 

kullanılmak üzere 78 kalem ecza, alat ve edevat açık eksiltmeye konul
muş ise de bazı maddelerin piyasada mevcudü bulunmaması yüzünden 
gününde ihalesi yapılamamış ve yeniden tanziın edilen şartnamede bir 
kalem tenzili ile 77 kaleme 3873 lira fiat tahmin edilmiştir. 

Eksiltme 24/4/939 pazartesi günü saat 15 de veteriner dairesinde 
teşekkül eden komisyonda yapılacaktır. Buna ait şartnameyi görmek 
istiyenler her gü.n müdiriyete müracaat edebilirler. Eksiltmeye gire
ceklerin tayin edilen gü.n ve saatten evvel 290 lira 50 kuruşluk banka 

(4 üncü sayfadan devam) 
sızlık olacağını düşünerek, bu
gün intihardan vazgeçtim. Bunun
la beraber, bayram ertesi kararı
mı infaz edeceğim. 

Kendimi tutamıyarak kahkaha 
ile güldüm. Ve yine alaylı bir ta
vırla: 

- Makul bir düşünüş, dedim; 
demek, a.lı.iret yolculuğu dört gün 
sonraya kaldı. Ve sözlerime ek
ledim: 

- Şuhalde, bizim ölülere se
lam göı::dermeyi o güne bıraka -
lını.. 

• •• 
Ertesi gunu, bize bayram teb

riki için gelen birkaç ardakaşa, 
Şekib'in bir gün evvelki garip ha
lini ve 3Özlerini anlatıyordum. Bu 
sırada kapı açıldı. Odaya Şekib 
girdi. Onu görünce gülümsedim 
ve arkadaşlara: 

- İşte dedim- Bizim ahiret yol-
cusu!. 

Bu sözüm bütün arkadaşları 

kahkaha ile güldürdü. 
.. .. . .. ... . . . . .. ...... ....... .. .... . 

Onunla yalnız kaldığımız za -
man: 

- ŞeF-ib, dedim. Dünkü oynadı
ğın rol gayet mükemmeldi. Hani 
seni pek yakından tammıyan, şa
kacı, muzib bir arkadaş olduğunu 
bilmiyen biri olaydım; eıninol, 

dünkü •Özlerini gerçek sanır, sa
na inanırdım. 

Şekib, başını önüne eğdi, bir -
şey söy iemedi. 

• .. 
O gün. bayramın beşinci günü 

idi .. Biz beş altı arkadaş yine bir 
ahbabın evinde toplanmış, eğle

niyordu!; .. AraınJZda Şekib de var
dı. Ben bu çocuğu o günkü kadar 
m~'ud, o günkü kadar şen ve 
neş'eli hiç görmemiştim. Şekib hiç 
durmadan söylüyor, hepimizle ay
rı ayrı latife ediyor, gülüyor, gül
dürüyor ve elinden geldiği kadar 
bizi neş'elendirmeğe çalışıyordu. 

Bir aralık ,arkadaşlardan biri 
ona! 

- Şekib, dedi. Bugün ne ka
dar rnes'utsun!. 

Ben g~lümsiyerek, o arkadaşa: 
- Şekıb'in bugünkü neş'esini ve 

bahtiyarl•ğını çok görmeyin, de -
dim. Çünkü, çocuk bugün misa
firimizd ir .. Ve Şekib'e döndüm: 

- Yoıculuk bugün değil mi? de
d.im. O da gülümsedi. 

- Ev~t, dedi. Saat altıda ... Saa
tine baktı .. 

- Daha iki saat var, dedi. Ve 
sonra hepimize hitaben: 

- İçinizde öbür dünyaya seliım 
gönderecek varsa, memnuniyetle 
götürür~m, dedi. 
Gülüş ,ük ... 

• •• 
Ayni r,ün, saat yedide, hizmetçi 

kız elinde bir mektupla odama 
girdi. 

- Bu mektubu, şimdi Şekib be
yin hizmetçisi getirdi, dedi. 

Mektubu elim titriyerek aldım. 
Belki birkaç dakika onu açama 
dım. Bir hssikablelvuku beni kor
kutuyor ve bir türlü mektubu a
çamıyordum. Nihayet, bütün ce
saretimi toplıyarak zarfı yırttım. 

cMacit Kardeş, 
Sizinle bulunduğum son daki -

kaya kadar hiçbiriniz; bütün gün 
sizinle beraber bulunan ,eğlen -
ceırize ı~tirak eden, sizi güldüren 
neş'elenjiren arkadaşınızın evine 
gider gı'.mez bir çılgınlık yapaca
ğına as!J inanmadınız, inanmadı -
nız. Haı<kınız var: Çünkü, bilmi
yordunuz ki, Şekib sırf toplantıyı 
güzel bir hava içinde geçirebil -
meniz için sizden ayrılıncıya ka
dar, hep mes'ud, şen ve bahtiyar 
görünmeğe çalışıyordu. 

İnanmıyordunuz, inanamıyor -
dunuz Macit .. Fakat ben karanını 
vermlşt<nı.. Bu iğrenç hayattan 
bıkmıştım_ Bu sukutu hayaller, 
inkisarlar dolu hayattan nefret e
diyordum. Bu hayata artık taham
mül edemiyordum. Genç yaşımrla, 
daha ömrümün ilkbaharında ha
yatım zehirlenmişti.• 

Mektubun bu yerinde üzeri ka
ralanmı~ bir cümle vardı .. Zavallı 
şekib bana sırrını ifşa etmek is -

Konalar En Çnk Neden Sinirlenir? 
(S inci sayfadan devam) 

sakin bir aile hayatında mes'ud 
olmaktan başka emeli yoktur. Ko
casının bilgisini takdir edecek, o
nu tenkid etmeyi düşünmiyecektir. 

1 
Çocukları -Olunca da onlara çok 1 

iyi bakacaktır. 

Bu tipdeki kızlar için nasıl bir ı 
koca m:inasibdir? 

Resmini gördüğünüz erkek de 
bunlara münasib olan tip imiş. 

Kızın sakin olmasına karşı bu 
erkek biraz kendinden bahsetmeyi 
sever, ö~nür bir gençtir. Birşey 

anlatırken mubalağaland.ırmayı se
ver. 

Öyle sakin, sabırlı bir kız ile 
böyle az çok mübaliigacı bir deli
kanlı mes'ud olurlar mı?. Evet ... 
Çünkü }az nihayet bir aile kadını 
olunca bu kocanın üzerinde bir 
himaye tesis edecek, ona çı>k şef
kat gösterecek, erkek de karısının 
bu lütufkarlığını görünce onu bir 
kat daha takdir ederek sevecek
tir. Kadın nihayet kocasının mi
zacını tadil etmiş olacaktır. 

Kocalar kendilerine hiç itiraz 
etmiyen Jrnclınları sever !er. 

stanbul Birinci !c a h'.emur.uğu dan: 
Tamamına (6500) lira kıymet takdir edilen .Merzifon! Kara Mus

tafa Paşa vakfından Hocapaşa mahalle ve caddesinde eski 53-53 mü
kerrer yeni 57-57 /1 numaralı ve 40 me!To murabbaında kayden kıraat
haneyi m~temil otel elyevm tahtında dükkan olan apartıman haline 
ifrağ edilmı~ gayri.menkulün tamamı 120 hisse itibarile 36 hissesi daire
mizce açık arrtırma ile satılacaktır. 

Hududu: Bir tarafı arpacı İbrahim dükkanı ve bir tarafı Hatice 
dükkanı arkası Hocapaşa hanı, tarafı rabii tarikiam ile mahduttur. 

Evsafı: Tahtında bir bodrum O'lup dükkanın altından girilir. 
Dükkfın: Zemini çimento döşeli olup dükkanın içinden bodruma 

inilir merd'veıı vardır. Dükkanın yanından bir kapı ile girildi.kte çi
mento dökme merdivenle çıkılır. 

Birinci kat: Zemini çimento döşeli bir aralık brı hela bir musluk iki 
od. ve zemin çment-0 döşeli bir aralık mahalli ki mutfak gibi istimal 
edilmektedir . 

İkinci kat: Birinci katın aynidir . 
Ü~üncü kat: Tahta bölme ile tefrik E..ıılmiş olup hane zemını çi

meni-O döşli b r sofa üstünde iki oda bir hela mevcuttur. Helanın ze
mini çiınento döşelidir. Taşlık üzerinde ayrıca bir dolap olup tavanı yağlı 
boyalıdır. Kapılar boyalı, ve merdivenler mozaik, ve demir parmaklık
ları vardır. Elektri.k, havagazi ve terkos mevcuttur. Birinci kattan iti 
baren şahnişleri olup üstü alafranga kiremitle mesturdur. Me>.kı'.ır gay
rimenkuldeki borçlunun 120 hissede 36 hissesi tapudaki kaydında ol
duğu gibi açık arttırmaya konulmuş olup satılacaktır. 

1- İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 26/4/939 tarihinden 
it;baren 937/1081 No. ile İstanbul birinci icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin gör.~bilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlarc.'aıı 
dan fazla malı1mat almak istiycpler, işbu şartnameye ve 937/1081 dooya 
No. sile memuriyetimize müracaat etmelid'lr. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıyme-tin yüzde 7,5 
nisbetinde pey veya miill bir l:.ankanın teminat mektubu tevdi edile
cektir. <Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahihlerinin gayrimenkul üzerındeki haklarını hususile faiz ve diğer mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icabeder. Aksi 
halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartna
mesini okumuş ve lüzumlu malfunat almış ve bunlan tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

f>- Gayrimenkul 25/5/939 tarihinde Perşembe günü saat 14 den 
16 ya kadar İstanbul birinci İcra Memurluğunda üç defa bağırıldık
tan sonra en çok arttrrana ihale edilir. Ancak a•ttırma bedeli muham
men kıymetin yüzde 75 ini bulmaz veya satış istiyenin alacağına rüç
hanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayri menkul 
ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok 
arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit 
edilerek 9/6/939 tarihinde günü saat 14 den 16 ya kadar İstan
bul biriJtci icra memurluğu odasında arttırma bedeli satış istiyenin ala
ca~ına rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayri menkul ile tElllin edıl
miş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok arttırana 
ihale edi'.ır. Böyle bir l:.edel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış ta
lebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve
::'.!~:: "';;hlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendi
sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzelmiş olduğu be
delle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on 
beş gün müddetle arttırmaya çıkaril.ıp en çok arttı-.-ana ihale edilir. 

İki ihale arasındaki fark ve ge~en günler için yüzC:e 5 den hesab olu
nacak faiz ve <liğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuri· 
yctimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

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

Müterakim vergiler tenvirat ve tanzifat ve tellaliye resmin· 
den müteveliit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya aid 
olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İştu gayri menkul 
yukarıda gösterilen tarihte İstanbul birinci icra me-murluğu odasında 
.işbu ılan ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan 
olunur. &37 /lOAl 

Umumi Cerrahi, (Doğum, Sinir, Estetik) ve kadın doğum -
Mütc.'ıassısı birinci sınll Operatör Dr. Cafer Tayyar Kanl<at 

ŞİŞLİ CERRAHİ HASTANESi 
Erkek, kudın ameliyatları, ·Mide, göğüs, apan<llsit, idrar yolu• dimağ 
estetik: (Yüz buruşukluğu, meme, karın sark1klığı ameliyatları ve 
1nğum. Şişli meydanı 201, Tel. 35-261; Sabahları 8 den 9 a kadar 

meccanen --••••••••• 

üzeri çizilmiş bulunmakla bera -
ber, dikkatla bakılınca okunabi -
liyordu. 

cGüzel bir yaz gecesi; sayısız 

yıldızların, gümüş renkli güzel 
ayın huzurunda, ölünciye kadar 
bana sadık kalacağını, yalnız be
nim seınamda parlıyacağını va
deden eşsiz bir güneş beni aldattı, 
hayatımı zekirledi .• 

Bunu şu bi.ı'kaç satır takib edi
yordu: 

cBugiin; zehirlenen hayatıma 

art1k son verirken, yalnız birşeye 
üzülüyorum, ve bu kalbimi sız-

rünün sonuna kadar, hep acılar 

ve ıztırablar içınde kıvranacak ... 
Macit, sana yalvarırım, blı biça

re kadını teselli etmeğe çalış. 
Son defa olarak seni kucaklar, 

yaşlı gözlerinden öperim .• 
:J(o. 

o güııdenberi, ne zaman, nere 
güzel bit kadın görsem, zavallı ar
kadaşımı hatırlanm. O onda kal
binı titrH gözlerim yaşarır ve ken
di kendime: 
•-İşte, derim. Şekib'i genç ya

şında hayatına k1yıhracak kadar 
acı bir ha suku a 



COCUK 
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23 Nisan Çocuk Bayramı 1GÜLELiM1 
ESİR 

--

HİKAYE: 

...:ı j' 

Çocuklar, 
Bayramınız 
Kutlu Olsun 

Bir kumandan kaz~ndığı zafer 
şerefine miayetindeki askerlere 
bir ziyafet veriyordu. Askerlere 
türlü türlü yemekleri göstererek: 

- Haydi bakalım dedi, muha
rebedeki düşman askerleri gibi 
bu yemekleri d~ silin ve süpürün. 

Askerler neş'e içinde yemek -
!eri yediler. Şarabları içtiler. 

Sofradan kalkarlarken zabitin 
gözüne bir şey ilişti. 

Bir asker iki şarab ,işesini ceke
tinin altına saklıyarak götürü -
yordu. 

Kumandan sordu: 
- O ne o? .. 
- Efendim. muh3rebe icabı öl-

dürebildiğim;z askerleri öldürü -
rüz. Öldüreınediklerı'!'lizi de E"Sir 
alıp gideriz. 

ÖRÜMCEK 

Çocuk: 
- Baba! Baba! 
Bııbası daldığı gazrleden başını 

kaldırarak: 

- Ne var yine? .. 
- Tavanda bir örümcek 11ar. 
Baba, okumasına d~vam <'!der -

ken çocuğa şunları söyledi: 
- Üzerine bas d~ ölsün .. 

Acıklı Bir Akıbet 
Mart Müsabakamızda 
Hediye Kazananlar 
Arnavudköyünde Bakkal soka -

ğında 1 numaralı evrle Fatma İş
bilgin. 

1 AKLINIZDA KALSIN 1 
Tuzun Faydaları 

Tuz göz yl)rgunluğu için çok 
kuvvetli bir ilaçtır Bir kilo temiz 
suyu kaynatıp içine 40 - 50 gram 
tuz atınız .. Bu su ile geceleri göz
lerinizi yıkayınız. Ok,ırken göz -
!eriniz hiç ağrımaz. 

hıned, bütün kış derslerine 
çalışarak sınıfı geçmişti. Ar
kadaşı Melahat da Ahmed

den geri kalmamıştı. O da ayni sı
nıfta clduğu halde inıtihanlarını 
birinci derecede vererelr ilk mek
tebi bitirmişti. 

Ahmed ve Melahat, küçük yaş
tanberi bir mektebde okuyorlardı. 
IIer ikisi de zeki ve ahlaklı ço - ı 
Cuklardı, 

Melahatin de başka kardeşi yok-\ 
tu. Fakat, Melahat bir yaşında iken 
babasını kaybetmişti. 

Me!ahatin anası gayet akıllı bir 
kadındı. Kızını baba şefkatinden 
ınahrum bırakmamak için Ahme
din babasile iyi bir komşuluk vü
cude getirmişti 

Melahat; her gün, ve hatta bir 
çok geceler Ahmedin evinde mi
safir alırdı. 

Ahmedin babası zengin olduğu 
için Melahate evladı gibi yardım 1 
ederdi. 
Yazları tebdil havaya giden Ah

ll'ıedin babası ve anası Melahati de 
beraber alıp götürürlerdi. Onu hiç 
bir eğlenceden geri bırakmazlardı. 
Mayıs on beşte mekttbleri tatil 

olan Ahmedle Melahatin mekteb
lerinde büyük bir müsamere ve -
rildi. Sınıflarını birinci derecede 
geçenlere m;idürleri vP muallim
leri tarafından mükafatlar dağı -
tıldı. Ahmeıi ve Melahat dağıtı -

lan mükafatlardan birer tane al
mışlardı. 

Mükafat kazanan iki arkadaş 
ilk mektebi bitirdiklerinden dola
yı çok seviniyorlardJ. Lıif değil, 
artık büyümüşler orta mektebe 
devam edeceklerdi. 

Meldhatiıı anası kızına bakmak, 

evinin kirasını verme~ için bir 
yerde hizmetçilik yapıyordu. Bü
tün kazancını kızına sarfetmekten 
haz duyan bu ananın hazan evla
dına belli etmeden aç yattığı bile 
oluyordu. 

Fakat; çok içli olan Melahat; 
büyüyüp aklı erdikçe pnasınm sı
kıldığını ve kendi yüzünden bir 
çok mahrumiyetlere katlandığını 
görmeğe başlamıştı. Bu hale için 

ıçin üzülen çocuk gün geçtikçe za
yıflıyor ve süzülüyordu. 

Ahmedin babası; her sene tebdil 
hava için Boğaza giderlerdi. 

Fakat; Boğazın havası sert ol
duğu için beraberlerinde götüre
cekleri Melahate yRramıyacağım 

bilen Ahmedin baıbas• Boğaziçine 
gitmekten vaz geçm;~ı, Heybelia
dayı tercih Piti. 

Zaten doktorlar Meliihatin has
talığını teşh;s etmı~lerdi. 

Kızcağız kesik kesik öksürü -
yordu. Verem olmuştu 

Melahatin anası. k,zını bu za· 
lim hastalığın penresınden kurtar
mak için çırpınıyordu. Ve Ahme- 1 

Şişli Haliskilrgazi caddesi nu
mara 399 Jan Nikola Bıçakçı. 

Mahmudp~şa İrfan\ye caddesi 
Habib, 

Adana o.rdtJ maluller bir !iği re

isi Şeneroğlu Oğuz. 

Galata M. F.skinazi. 

İstanbul Ankara caddesi nu -
mara 35 Ata Gönübçan. 

Pangaltı Kozmidis apartıman 

numara 3 Faruk Tecgöz. 

İstanbul Cağalo~lu orta okul 

sınıf 1 320 Mu>\afa Mayda. 

İstall!bul belediyesi ımar büro

sunda elektrikçi Kem&!. 

Üsküdar Sultan\epe üçüncü or

ta okul talebesinden sını 2 numara ı 
270 İsmet Batır. 

Kadıköy birinci orta okul sınıf 
3 numara 82 Hüsnü. 

İstanbul Aksaray Kemalpaşa 

mahallesi nnonara 31 Latif Olgun. 

* Tuzlu su saç dökü im esine de 
manidir. Arasıra tuz!u su ile ba -
şını yıkayan adamın başı temiz -
lenir ve saçları dökülmez. 

* Halıları temizlf.mek için de 
tuz kullanılır- Halınııı üzerine bol 
tuz ekin. sonra süpürün. Hem tuz
lar gider, hem de halının rengi 
parlar. 

* Pirelerin en büyük düşınaıu 
tuzdur. Evi süpürmeı1<•n evvel ge
ceden her tarafı tuzlamalıdır. Yani 
odalara, sofalara tuz serpmelidir. 
Sabahlevin süpürdüğüııüz zaman 
kıyıda bucakta neka<iar pire varsa 
ölnıüş bulunur. 

* Tuz leke d~ çıkarır. Herhangi 
bir lekeye biraz tuz ekip limon su
yu sıkar ve bir temiz bezle siler -
seniz leke derhal çıkar. 

AYI MÜSABAKAMIZ 

'1 ' J_ 

{ 

1 - Yukarıda gördüğünüz resim- m'1rluğumuza yollayınız. 

!eri birer birer tetkik ediniz ... Bu 
İyi halledenlerden birinciye _Bir 

din babasına gece gündüz dualar hepimizin her gün kullandığı bir 
d . B k ll k kol saati, ikinciye bir çift iskarpin, ediyordu. şey ır. unu u aıımıyan ev yo 

M l. h Al dl b gı'bı"dt"r üçüncü;~. Bir ka·wk, dördüncü-Nihayet; e a at -ıme c e- · 1 
raber Adaya gitti. Lakin; çok geç- 2 - Bu bilmecemizi :ı"lkdip bir d~ıı olt'!'lO'y<> kadar muhtelif ve 

meden doktorların ta··siyesiie iki 1 =k=il=ğ=ıd=a=a=z=ı=n=ız=. =V=e=b=i=l m=· =e=ce=m=e=-==k=ıy=· n=1=et=l=a=r =lı=e=d=i;=·e=l=er=·=· ===== 
arkadaşı birbirinden :•:-ırmak la
zım geldi- Çünkü bu zalim hasta
lık sari idi. Maazallah Ahmede de 

Artık; Ahmed ve Melahat bir -

birlerinden ayrı yaşı)~ırlardı. M«;

lahat için ayrı bir oda tutmuşlardı. 

geçerdi. 

Ahmed; sabahları behçeye çı • 

karak elinde kürek kazma tarlada 

çalışıyordu. Yalnızlığm• ü:ı:ülü - • 

yor, arkad3sının haliı'e kederle · 
niyordu. 

Melahat, çok akıl!: hir kızdı. 
Hastalığının sari old t!'unu bW -
yordu. Ahmedi çok S< vdiği hal
de bir kere olsun ya ıına git..,.,· -
yordu. 

Arada sırada hasrct?ne tah~m
mül edemediği arkad·,~ım görmek 
için odasınd~n çı.kıy0r, elinde be
beği Ahmcdin çalıştığı balıç"nın 

parmaklığı dışından "na bakıyor 
ve onunla uzaktan konuşuyordu. 

Günler geçtikçe MPlAhat zayıf
lıyordu. Vaziyeti çok fena idi. Za
vallı anası onu görmek için hiz -
met ettiği evi bırakıp adaya ge -
!emiyordu. 

Bir gün Melahat zelim hastalı
ğın pençesinden kurıulamıyarak 

öldü. 
Bu hali. Ahmede bildirmemek 

için onu derhal İstanbula götür -
ınüşlerdi. Babası d~ bera~rdL 

Fakat; kızının ölümünden Me
liıhatin ana~ının d; haberi yoktu. 

Ahmedin babası; b:ı işi kızın a
nasına nas.ll açacağ11ı1 bilmiyor -
du. Aradan birkaç gi:n geçti. Ah
~din babası Melilh2t in anasının 

hizmet ettiği eve gitti. Kapıyı çal· 
dı- Karşısurn elinde süpürgesile 
himnet eden kızın an&sı çıkmıştı. 

Yutkundu, kekdedı ve. gözleri ya
şararak: 

- Başın soğ olsun. 
Diyebildi. Zavallı ana bu kara 

h!l!ber üzerine olduğa yere yığı

larak bir daha kalkmamak üzere 
son nefesini verdi 

Bu suretle hain tabiat her iki 
masumun kanır.a ıcirdiğinden dD
layı bir kere daha gururlanmış 

oldu. 
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İstanbul Defterdarlığından : 
nc•i Tarih 

No. 

935 4 Enver 
• 11 Ali Usta 
• 70 Ferid 
• 90 Yervant 
• 83 Mustafa H. Hü.rrem 
• 116 Zülfikar 
• 31 Nuri 

• 73 Hayri O. Halit 
• 85 Mehmet O. Hasan 
• 40 Ahmet O. Halit 
• 121 05"'p 
• 138 Mehmet 
• 141 Sadettin 
• 279 Feyzullah 

• 12 Abdürrahnı •r. O. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

AbdulJ:ı.h 

131 Hasan O. Ali 
18 Danyelo 3erkis 
20 Aşır O. Yusuf 

270 Ahmet 
273 Mehmet O. Ahmet 

5 İzmirli Ahmet 

39 Abdülmenan 
133 Hüsnü 
101 Necip O. Enver 

97 Ali 
272 I. Hakkı ve şeriki Musta.fa 
131 Hasan O. Alı 
92 Kamil Aliıcttin 

93 Aşır O. Yusuf 
72 Yakup O. Süleyman 

277 Kirkor O. Haçik 
104 Mustafa O. Muharreıı. 
103 Ahmel O. İsmail 
129 Şerafeddin 

13 Yakup O. Hüseyin 
99 Hasan 
55 Musa O. Mehmet 

4'7 Mehmet O. Emin 
55 Mustafa O. Mehmet 
54 H. Salih O. Hasan 
53 Ardaş ve şeriki 
51 Simpat Ovagimyan 
30 Hasan O. Neş'et ve 

Mehmet 

31 Hasan O. Şevket 
22 Ahmet O Mehmet 
41 Nahit 
37 Münir 
36 Haydar 
35 Abdürrahman ve 

Mehmet Salim 
0

117 Mahmut ve Arakel 
80 Mehmet O. Abdürrahman 
78 İsmail O. Şükrü 
57 Agop O. Artin 

106 Yusuf O. Hüseyin 
100 Mehmet Sefer 
96 Mehmet O. Hami• 
95 Ahmet O. Faik 
94 Ali O. Mehmet 
75 İsmail O. Mazhar 

100 İsmail Hakkı 
99 Adem O. Emın 

280 Mehmet O. Ahmet 
278 Hüseyin O. Ziya 
129 Şerafeddin 

37 Hasan 
64 Hilmi 
41 Halit O. Hayri 
88 İsmail O. Ahmeı 
84 Hasan Hilmi 

255 Yani veledi KoçG 

225 Yani veledi Koço 
224 Ohannes veledi Kevork 
119 Ahmet 
112 Ahmet kızı Fatma 
167 Tevfik O. .\bdülkerim 

76 Emin O. Galip 
109 Fehmi 
106 Ahmet 
103 Hacıbaba oğlu 

Lı'.itfullah 

102 Gazi O. Seyit 
100 Abdullah O. 3iıleymııo 

99 Hasan 
98 Emin O. İbrahim 
96 Hıfzı O. Yusuf 

169 Mehmet Krmil 
246 Fehmi 
163 Şakir O. Şükrü 

28 Selim O. Ahmet 
54 Ali O. Necip 

53 Mehmet 

51 LCıtfi O. Sami 
50 Halil O. Süleyman 
31 Nuri 

170 Zülfikar 
72 Hasan 
21 Ahmet 

42 Mihran Mersis 
58 Agop Semerciyan ve

ledi Kirkor 

işi ihbarname Mahallesi Sokak 
No. 

kapı Vergt 
No. L K. 

Kunduracı 

Bisikletcı 

Ökçcci 
Kahveci 
Aşcı 

Bakkal 

Manav 
Helvacı 

Köfteci 
Aşcı 

Kahveci 
Marangoz 
Esk'cı 

Terlıkci 

Tenekeci 
Kunduracı 

Gömlekci 
Kehapcı 

Kundur&cı 

Terl kci 

• 
• 

Kunduracı· 

Tütün ve saire 
Kavaf 

Tatlıcı 

Manav 
Gömlekci 
Berber 
Kunrluracı 

Muamele 
Kunduracı 

Sebzeci 
Sobacı 

Terzı 

Terlikci 

19/46 
19/47 
19/30 
19/3 
19/22 
19/36 
19/43 

19/39 
19/iO 
19/21 
19/37 
19/59 
19/60 
19/72 

19/53 

19/57 
19/51 
19/31 
19/64 

19/66 
19/52 

19/54 
19/58 
19/91 
19/87 
19/65 

20/43 
19/61 
19/83 
19/79 
19/70 

19/94 
19/78 
19/56 
19/42 
20/51 
20/40 

• • 20/32 
Kunduracı 20/25 
Terlikci 20/24 
Kunduracı 20/23 
Gazama dikiş yurdu 20/21 
Kalaycı 20/17 

Kasap 
Manav 
Terlıkci 

Sobacı 

Bakkal 
Kah,•eci 

Tütüncü 
Garaj 
Sucu 

Kunduracı 

Sebzeci 
Camcı 

Kasap 
Manav 
Kundur3 tamir 
Mobilya • 

Kundurocı 

Aşcı 

Kunduracı 

Berber 
Sebzeci 
Kunduracı 

Bakkaliye ardiyesi 

Soba tamiri 
Marangoz 
Demird 
Ekmek bayii 

Ekmek bayü 
Ökçeci 
Kebabcı 

Sucu 
Lokanta 
Tesviyeci 
Manav 
Kömürcü 
Kahveci 

Şapkacı 

Kebapcı 

Terzi 

Aşcı 

Kahvehane 
Köfteci 
Foto 
Aşcı 

Berber 
Terlikcı 

• 

• 
Kundura!:\ 
Bakkal 

Aşcı 

Muamele takipcist 
Terlikc! 

KunduraCl .. 

20/16 
20/15 
20/13 

20/11 
20/10 
20/9 

20/2 
20/66 
20/64 

20/27 
20/1 
19/90 
19/86 
19/85 
19/84 
19/82 

19/75 
19/74 
19/73 

19/71 
19/55 
19/48 
19/27 

19/25 
19/24 
19/23 
19/11 

19/21 
19/8 
19/5 

19/4 
20/68 
20/62 
20/60 
20/58 
20/55 

20/54 
20/52 
20/51 

20/50 
20/48 
20/45 
10/82 
20/44 
20/41 
20/39 

20/38 

20/35 
20/34 
20/5 

20/71 
20/47 
20/36 

20/29 
20/28 

--
Beyazıt Çatal han 

• • 
K. paşa Şehzade 
Eminbey Lelreeiler 
Yakupağa K. paşa 
B. ÇadJrcilar 
Süleymaniye Bozdoğan 

7-8 24 86 
7 1 45 

111 43 20 
15-17 96 86 

110 00 31 
3 34 52 

kemeri 32-34 28 86 

K. hane Şehzade 32 10 67 
K. haı1e Şehzade 5 ll 1 40 
Yakup ağa Hasanpaşa 102 27 00 
Vezneciler 64 42 64 
Beyazıt Yorgancılar 

B. Fuatpaşa 
Eminbey Okçular 

Yolgeçen han K2 

B. Fuatpaşa 
K. Çatalhan K/2 
C. Ali Vezneciler 
E. bey Parmakkapı 

• • 

58 37 34 
6 3 94 

83 35 81 
10/l 7 40 

42 5 40 
3 5 28 

109 34 56 
9 27 55 

24 25 97 
B. Yolgeçen han Kasap 
dairesi 3 4 14 

9 94 
5 58 

B. Hamdi dairesi 
B. Cami avlusu 
C. Ali Vezneciler 

'3/4 
40/7 

40 15 59 
C. Ali Vezneciler 
E. bey Parmakkapı 

B. Fuatpaşa C. 

123 60 
115/17 39 

3~ 

96 

K. hane Şehzade 
C. Ali Vezneciler 
Fevziye Şehzade 
Eminbey Okçular 

C. Ali Şehzade 
Y. ağa Llleli 
Beyazıt Makascilar 
Süleymaniye Tiryaki 
K. hane Şehzade 
Yolgeçen han Zeynel 
daire K/2 5 
Mahmut daire K/l 
Çatalhan K/l 

• • 
• • 
• • 4,5, 

Mimar Kemal Laleli 

• • • 
• • • 

Süleymaniye Tiryaki 

• 
• 
• 

Kemeraltı 

Tiryaki 
tsmetiye 

24 1 36 
19 25 18 

109 54 55 
109 10 25 

7 78 Ol 

102 14 92 
34 18 78 
34 9 52 
13 15 12 
45 14 75 

33 ·2 86 

3 16 47 
12 31 52 

1 22 26 
9 36 94 
6 800 41 

101 13 70 

95 19 51 
45/2 21 60 

1 5 22 

22 10 42 
31 4 21 

12/1 7 28 

B. Meydan 1 12 64 
56 56 
34 93 

o 6" 

Fevziye caddesi 12 
Burmalı mescit 2 

Çatalhan Kat 2 9 
Camcı Ali D. Mehmet ef. 3 3 83 

• Vezneciler 40 82 95 

• • 
• • 
• • 

Fevziye çarşı 

Yakup ağa Hasanpaşa 

• • 
Eminbey Okçular 

• • 
Beyazıt Makascılar 

• Çatal Han 
Fevziye Şehzade 

• Çarşı 
Yakupağa Simitci 

• Kalaycı 

Eminbey Okçular 

Emlııbey Okçular 
• Hürriyet 
• Parmakkapı 

121 
1rn 
115 

10 60 
e 43 

16 "2 
17 27 07 

125 
115 

7 37 
2 58 

75 50 4tı 

63 207 78 
9 1 50 

10 7 56 
155/1 o 26 

13-15 17 10 
7 22 50 

80 
40 

37 2 
51 56 

51 
124/1 

9/1 

14 94 
2 24 

33 10 

• Tavşantaşı 8/2 5 75 
Beyazıt Boydaycılar 19-19/1 280 03 
Fevziye Çarşı 20 3 70 
Ka!enderhane Şehzade 68 1 ~ 96 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

56 4 90 
12-18 69 55 

67 41 58 
47 36 65 
45 16 55 

• • 41 3 40 
• • 13 317 59 

Beyazıt Meydan 7 4 04 
Eminbey Hürriyet 133 32 15 
Beyazıt Meydan 5 56 82 
Molla:hüsrev Vefa C. 132/l 70 06 
Yolgeçen Han Kostak!
oğlu 

Yolgeçen Han Kostaki
oğlu 

Yolgeçen Mahmut D. 

• • 
Süleymaniye Bozdağan 

22/1 10 52 

10/l 
3 

3/7 

10 52 
17 62 
16 50 

kemeri 32-34 9 61 
Beyazıt Çadırcılar 3 11 23 

• Kaşıkcılar 29 30 97 
Yolgeçen Han Mahmut 
Dairesi K/2 
Çatalhan K/3 

• K/2 

3 11 35 
7 29 36 

26 11 41 

- Devamı Binci Sahifede -
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İstanbul Defterdarlığından ~ Devlet Demiryolları ve Limanları ı 
işletme u. idaresi ilanları 

Seneıi Tarib lımi l§i ihbarname Mahallesi Sokak kapı Vergi 

.,. ______________________________________________ ~---

No. No. No. L K. Muhammen bedeli 20.00 lira olan 50 adet 50 kiloluk ve 100 adet de 
100 kiloluk plomoojin pota 8/5/1939 Pazartesi günü saat (10,30) on bu· 
çukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından arılı 

eksiltme usulile satın alınacaktır. • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

56 Kirkor ve Safin 
52 Enver 
55 Abdullah O. Hasan 
28 Hilseyin O. Mehme• 
87 Nizamettin 
87 Cemal 
32 Haııan O. Neşet 
73 Mustafa N aiıl 

936 372 Kirkor 
• 372 Kirkor 

• 641 Kevork Nalbantya.n 
• 743 Mustafa O. Osman 
• 790 Yusuf Ziya 

• 17 Cahit 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

47 Triton 
.ıı Mahmut 
14 Mehmet Lütfi 
14 

357 
75 

661 

Mehmet Lutfi 
Şahin O. Kevork 
Lutfi 
Sa!Mıattin 

71 Seyitcan 
392 Ali 

392 Ali 
• 20 Ali O. Basri 

937 841 Aziz Yapıcı 
• 504 Hasan 
• 772 Ziya Doğan 

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

283 
743 
91 

Bayram O. Reeeb 
Mustafa O. Osman 
Arif Kamil lozı Ley il 

91 Arii Kamil lozı Leyla 
91 Arif Kamil lozı LeylA 
61 İsmail 
61 İsmail 

275 
100 
80 

357 
504 

366 
793 
97 

113 

Hayri 
İsmail Hakkı 
Haydar O. İbrahim 
Şahin O. Kevork 
Hasan Fidan O. 

Mustafa Tarhan 
Faik Gökçen 
Ali Sırrı Yığman 
Sait O. Mustafa 

652 Malatyalı Mehmet 
653 İsmail Hakkı Halat 
663 Zahid O. Şaban 

661 Abbaıı 

604 Mehmet Salih 
860 
606 
320 
689 
723 

Persepe 
Mustafa 
Esat 
İbrahim Kiltük 
Mustafa O. Yakup 

650 Hüseyin Görln 
80 Rifat O. Ali 

48 Enver Ebeci 
385 
89 

761 
504 

818 
509 
28 

723 

Abdürrahman 
Kosti oğlu Bedros 
Mihran Manukyan 
Salt O. Muharrem 

Fethi Kaptan 
Ziya Cengiz 
Abdullah O. Salih 
Mehmet O. İbrahim 

47 Mehmet Demirel 
90 

783 
798 
181 
510 

Nesibe Bayrut 
Artin O. Haykozkin 
Ahmet O. Receb 
İbrahim Leslioğlu 
Hüseyin O. İsmail 

138 829 Toros Haçik 
• 657 ~aııan O. Haııan 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

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

141 
37 
24 

314 
657 
92 

92 
385 

Hasan O. Faik Öztürk 
Hüsnü Aykaç 
Abdullah O. Mehmet 
Şerafet tin 
Hasan 
Talat Küçükbulut 

Talat Küçükbulut 
Davut O. İsmail 

59 İsmail Hakkı 

59 İsmail Hakkı 

66 İsmail Hakkı 
66 1smail Hakkı 

68 Hasan O. Necati 
58 Ali İhsan Yazıcı 
58 Ali İhsan Yazıcı 

650 Hüseyin Görür 

31 Rifat O. Şevki 
683 Halit Döğentaş 
169 Rüstem Didişmen 
139 Recai Çağlarsu 
373 Miço 
373 Miço 
373 Miço 
127 Fazıl O. Osman 
28 Haııan kızı Rafet 
28 Hasan kızı Rafet 

125 Ahmet 

• 

Kunduracı 

• 
M. muakilı} 
Kömürcü 
Çorbacı 

Köfteci 
Kalaycı 

Şekerci 

Terzi 

• 
Kunduracı 

• 
• 

Kahveci 
Sebzeci 

Kasap 
Büfeci 

• 
Kunduracı 
Tamirci 

Marangoz 
Araba tami~ 
İplik imali 

• • 
Köfteci 

Kunduracı 

Manav 
Kunduracı 

Koltukcu 
Kunduracı 

Kahveci 
> 

• 
Marangoz 

• 
Çorapcı 

Sünnetci 

Kahveci 
Kunduracı 

Manav 

Bakkal 
Kunduracı 

Hırdavatcı 

Saat tamirci 
Kunduracı 

• 
Bulaşıkhane 

Kunduracı 

Terlikci 
Sucu 
Terlıkci 

Kitabcı 

Sayıcı 

Kunduracı 

• 
Garaj 

Terzı 

Kunduracı 

Hurdacı 

Kunduracı 

Sebzeci 

Kupı:luracı 

Bakkal 

Şapka tamiri 
Kunduracı 

Gramofon 
Terzi mektebi 
Kunduracı 

• 
Aşcı 

Bakkal 

Sayacı 

Sebzeci ardiyesi 

Kunduracı 

Sobacı 

Ekmekci 

Kunduracı 

Sebze ardiye:;. 
Hurdacı 

• 
Kasap 
Kömürcü 

• 

• 
• 

Manav 
Tesviyeci 

• 
Kunduracı 

K. tamirci 
Terlikci 

Karyolacı 

Çerçeveci 
Kunduracı 

• 
• 

Tamirci 
Bakkal 

• 
Çadır tamiri 

-
7 inci Sahifeden Devam 

20/26 
20/22 
19/34 
19/44 
19/41 
19/33 
20/17 
19/80 
2/63 
2/64 

13/39 
7/23 

12/92 

1/35 
13/17 

13/90 
10/11 

17/69 
13/55 
2/46 

12/83 
13/85 
15/1 

13/73 
1/18 

21/18 
19/36 
13/79 

15/50 
8/23 
8/29 

8/30 
17/56 
13/37 
13/44 

11/37 
18/62 

12/ 12 
4/ 88 

18/15 

17/89 
10/82 

12/99 
17/80 

13/ 40 
13/41 

9/60 

13/98 
15/75 

9/45 

7/42 
15/51 
15/81 
13/88 

9/53 
18/33 

12/69 
15/56 
15/93 

7/25 
15/61 

14/ 60 
15/62 

1/60 
13/89 

7/87 
13/39 
13/38 

10/86 
15/48 
15/64 

17/31 
13/36 

17/65 
19/8 
15/29 

18/64 
16/80 
16/28 

16/57 
15/57 
18/41 

17/51 

Çatalhan K/2 
• zemin K. 

B. Kaşıkcılar 
M. Kemal Laleli 
K hane Şehzade 

Ç. Ali Nadirbey 
Mimar Kemal Laleli 
Fevziye Şehzade 
Beyazıt Okçular 

• • 

6 45 311 
7-8 22 36 

29 51 66 
54 27 30 
26 7 87 

28 l 32 
101 13 70 

135 86 95 
25 15 12 
25 4 44 

• . .İrathan 22 4 31 
• Sepetci han 27 25 92 
• Çatalhan 23 20 05 

Balabanağa Direklerarası 43 22 20 
• Ordu C. 238 8 68 

•• 238 798 
• Direklerarası 37 96 00 
•• 378203 

Beyazıt Okçular 5 5 34 
• Çadırcılar 13 9 31 

• Yolgeçen han 6 15 46 
K paşa Fetibey C. 3 24 50 
Beyazıt Okçular 69 37 26 

• • 69 113 28 
Balabanağa Direkler arası 67 5 05 

Çatal han 27 /l 9 90 
B. Makascıla~ 18 8 48 
• Çatal han 5 4 91 
• Hakkaklar 59 1 82 
• Sepetci han 
Camcıali Dişbuğdaycılar 

27 16 31 
17 175 34 

17 6 30 
17 17 04 
30 1 87 
30 7 45 

• • 
• • 

K paşa Fevziye Ç. geç 

• • • 
B. Hakkaklar 3 9 12 
Kemalpaşa Şervani C. zade 8 11 90 

• Fethi.bey C. 43 21 73 
• Okçular 5 5 50 
> Makascılar 18 8 48 

• Okçular 15 10 00 
•. Çatal han 25 15 88 

• Çadırcılar 65 7 45 
• • 4,6 079 

• Yolgeçen han 3 12 42 
• • 4 3 80 
• • 8 9 313 

Beyazıt Yolgeçen han 6 4 03 
• Cami avlusu 40/4 O 75 
• Okçular €9 l 00 

• Cami avlusu 40/6 O U4 
• İmaret 15 1 H 
• Yolgeçen han 12/4 O 38 
• Sepetci han 7 1 92 

• Yolgeçen han 5 12 96 
Kalender H. Kovacılar 116 6 76 

• Direklerarası 

Beyazıt Okçular 
• Çadırcılar 

• Sepetci han 
• Makascı 

• Yolgeçen han 
• Makascılar 

Camcıali Ordu 
Sepetci han 

Camcıali Ordu C . 
Kalenderhane Vez . 
Beyazıt Çatal H . 

• 
• 

K/3 

20 30 Ol 
5 

49 

46/21 
18 

3-1 

1 09 
o 82 

15 52 
o 11 

1 44 
28 15 85 

8 50 
3 85 

64 
7 

120 10 63 
08 
22 

110 25 
17 4 

30 
186 

9 83 
1 61 

• 

Çatal han 
Çadırcılar 

Makascılar 

• Sepetci han 
• Yolgeçen H. 

takD.2 

30 14 46 

14/l 4 32 
Kas-

Camcıali Vezneciler 
• Ordu C . 

Mollahüsrev Vefa 

Beyazıt Hakkaklar 
> 

• 
• 

Yolgeçen han 
Çadırcılar 

• 
" • Okçular 
Kemalpaşa Fevziye cad
desi geçidi 
Kemalpaşa Fevziye cad
desi geçidi 
Mahmudiye çeşmesi 

• • 

11 94 
45 22 84 
84 3 44 

78/l ı:ı 56 

16 
2 

55 

55 

7 50 
6 46 
9 10 

7 95 
5 49 21 

28 

28 
12 
12 

o 54 

1 

Bu işe girmek istiyenlerin 150 liralık muvakkat teminat ve kanunun 
tay!n ettiği vrsaikle birlikte eksiltme günü saatine kada· komısyona mü· 
ı acaatları lazımdır . 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olıırak dağıtılmaktadır . 
(2606) 

Üsküdar İcra Memurluğundan : 
İkrazat bankasına Niko Nikola1disin ve Marya Nikolaidisin, Kadı· 

köyünde Caferağa mahallesinde Mühürdar sokağında eski 2, 2, 2, 2, 
mükerrer yeni 38, 40, 42 mükerrer ve 44 No. lı bir tarafı Aspasyaya 
satılan mahal bir tarafı Gülhan oğlu menzil bahçesi, bir tarafı Kitlls 
sokağı, bir tarafı Tiyatro sokağı ile 4 ev tamamına 13085 lira kıymet tak
dir edilen, 2004 No. lı kanunun hükümlerine tevfikan açık arttırma >le 
satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir . 

Gayri menkulün evsafı: Demiri kapı<lan girildi.itte: Ufak bir mer
I mer taşlık, bir sofa üstünde biri dolaplı olmak üzere üç oda. Camlı ka· 

1 

pıdan girildikte dar bir sofa üstünde mermer muslukla aptesha~e bu 
koridordan aşağı ve yukarı çıkar merdıven vardır. Ahşap merdıvenle 
çıkıldıkta: Camlı kapı ile girilir bir sofa üstünde de üç oda bir tarasa. 

Tekrar merdivenle çıkıldıkta bir sofa üstünde iki oda bir apteshane 
ve kapı ile girilir dar bir koridor üzerinde yüklü dolaplı bir oda ve yeni 
bir oda bu katın odasının ve sofa ve koridorun tavanları ahşaptır. Mer
divenle çıkılır zemini çinko kaplı tarasa vardır . 

/ Zemin kat: Zemini malta döşeli kuyu ve tulumbası olan mutfak 
kiler. odunluk ve mermer teknesi ayrıca çamaşırlık mahelli vt a'atur· 
ka hamam, hamamın suyu mutfaktan gelir ve sarnıç tulumbası vardır. 
Odunluk kömürlük bu katta bir apteshane ve zemini beton bir od;,. var· 

dır. Terkos ve havagazi vardır. Duvarları kargir, diğer aksamı sıvalı 
ahşap kJSJm tamamen yağlı boyalıdır. Bahçede metru.~ bir sarnıç ve 
bir kuyu vardır . 

Bina tamire muhtaç değHdir. 

38 N o. lı hane: 
Zemin kat: Demir kapıdan girilir, mermer bir antw ve camekanla 

bölünmüş bir sofa üstünde iki oda bir hela 
Birinci kat: Yüklü bir sofa üzerinde bir banyo dairesi bu oda ve 

zemini çinko kaplı etrafı kargir korkuluklu bir tarasa odanın birinde 
zemini çinko demir parmaklıklı korkuluklu bir balkon vardır. 

Badrum kat: Malta döşeli ve üç kömürllığü bulunan bir sofa üze

Saçları besler, köklerini kuvvetlendirir, Dökiilm~sini i rinde zemini kırmızı çini döşeli bir oda· ve zemini malta döşeli maltız 
ocaklı bir mutfak olup mutfağın cepheye kapısı vardır. Birinci katında 

önler, kepekleri giderir. sokağa bir şahnişi vardır. Antresinin altı sarnıçtır. Pencereleri demir 

SAÇ EKSİRİ 

İNGiL.tz KANZUK ECZANESİ 1 parmaklıklı sokak kapıları demirdir. Hane tamire muhtaç değildir ve 
Beyoğlu _ İstanbul boyalıdır. 40 ve 42 No. 1ı haneler de işbu hanenin aynidir. 38 No. lı 23 

1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~il lira bedeli icorla Haç ik ve 40 No. lı 20 lira Prokos ve 42 No. lı da 23 lira
l• ya Fethi Mfü •ccirdir Hanelerin üstü alafra nga kiremitli ve kiırgir olup 

Muhabere Ve Münakale Vekaleti İstanbul 
Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden: 

1- Muhammen bedeli (35091,11) otuz beş bin doksan bir lira on 
bir kur~ muvakkat teminat (2631,83) iki bin altı yüz otuz biı' lira 

seksen üç kuruş tutan muhtelif ( 44475) kırk dört bin dört yüz yetmiş 

beş kilo bakır çubuk ve çıplak bakır kablolar ile, muhammen bedeli 

(57465) elli yedi bin dört yüz altmış beş lira ve muvakkat teminatı 

(4123.25) dört bin yüz yirmi üç lira yirmi beş kuruş tutan (65850) alt

mış beş bin sekiz yüz elli metre muhtelif yqaltı kabloları ayrı ayrı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konm~tur. 

2- Eksiltme: 

Pıplak bakır kablo ve çubuklar 23/5/939 salı, yeraltı kabllolan 

29/5/39 pazartesi günü Metro Han binasının 5 inci katında toplanacak 
olan komisyonda saat 15 de yapılacaktır. 

3- Şartname ve mukavele projeleri: 

Çıplak balı:ır tel ve çubuklar için 175, yeraltı kabloları için 287 ku
ruş mukabilinde idare veznesinden tedarik ~dilebilir . 

4--- Bu işlere girmek istiyenlerin 2490 numaralı kanun ahkamına 
uygun olarak tekliflerini eksiltme günlerinde saat 14 de kadar makbuz 
mukabilinde komisyona vermeleri ilan olunur. (2783) 

ı~l!~i 
1 LAN 

bahçede ayrıca demir parmaklıkları vardır 
1- İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesinde 25/4/939 talihinde 

Pazartesı gününden itibaren 337 /6013 dosya ile Üsküdar icra dairesi
nin muayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda 
yazılı olanlardan fazla malumat almak istiyenler işbu şartnameye ve 
937 /6013 No. lı dosya numarasile memuriyetimize müracaat etmelidir, 

2- Gayrimenkul 25/5/939 tarihinde Perşembe günü saat 15 de 
Üsküdarda İhsaniye mahallesinde Şerifbeyçeşmesi sokağında 16 No.lı ad
liye binasında Üsküdar icra memurluğu odasında üç defa bağırıldıktan 
sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıy
metin % 75 ni bulmaz veya satış istiyenin alacağına rüçhanı olan 
diğer alacaklılar bulunursa bedeli bunların o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranm 
taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edilerek 
9/6/939 tarihinde Cuma günü saat 15 de Üsküdarda İhsaniye mahallesin
de Şerifbeyçeşmesi sokağında 16 No. 1ı adliye binasında icra memur· 

luğu odasında yapılacak arttırmada bedeli satış istiyenin alacağına rüç· 
hanı olan diğer alacaklıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacak
ları mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok arttırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ih-ale yapılmaz ve satı.ş talebi düşer . 

3- Arttırma bedeli peşindir. Arttırmaya iştirak için yukarıda ya
zılı kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir 
bankadan teminat mektubu tevdi edilecektir. 

4--- Gayrimenkul kendisi.ne ihale olunan kimse derhal veya \•eri
len mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendi· 
sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arz ı etmiş olduğu be
delle almağa razı olursa ona, razı olmazsa veya bulunmazsa hemen 15 
gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale 
arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den hesap olunacak faiz 
ile diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetımizce 

alıcıdan tahsil olunur. 

5- İpotek sahibi alacaklılarla diğer alacaklıların ve iftirak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarının hususile fait ve mas· 
rafa dahil olan iddialarını i.şbu ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildi.tmeleri icab eder. 
Aksi halde haklan tapu sicilli ile sa.bit olmadıkça satış bedellrJn pay
laşmasından hariç kalırlar. 

E>- Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak ihale karar pullarını, 
tapu ferag harcını ve 20 senelik vakıf taviz bedelini vermeğe mecbur
dur. Gayrimenkulün nefsinden doğan müterakim vergiler, tanzifat ve 
tenviriye ve dellfiliye resmi, vakıf icaresi. borçluya ait olup arttırma be
del.inden tenzil edilir. 17/52 

18/40 

17/76 
11/94 

17/84 
9/52 

Kalenderhane Direkler arası 60 
K.paşa Fevziye C. 22,24,26 

4 32 
4 32 
o 54 

10 46 
30 58 

Kazazede Sadıkzade vapurundan tahlis edilerek lstan

bul' a getirilen yüklerden av aryalı olanların takdiri kıymeti 
için kanuni icaplar yapılmıştır. Bu yükleri alakalıların 
tesellümüne arzettiğimizi ilan eder ve 26 Ni~an 939 Çar· 

şamba akşamına kadar usulü d'liresinde konuşmentoları 
getirilerek tesellüm edilmediği takdirde gereken ardiye 

ücretinin hesap ve istifa edilecetini ve bundan böyle yü· 
ke terettüp edecek avarya tezayüdü ve saireı i , her türlü 

mes'uliyet ve avakibi yük eshabına raci ve bundan Ban· 

kamızın tamamen gayri mes'ul olacatını hamule aahipleri· 

nin ıttıla nazarına arzcderiz. 

7- Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malUınatı almış ve bunları tamamen kabul etmiş 
ad ve itibar olunur. Yukarıda gösterilen gayrimenkul işbu ilan ve gös
terilen arttırma şartnamesi dahilinde satılacağı ilan olunur. 937 /6013 

17/78 
9/77 

15/47 
13/73 
6/5 
15/54 
15/55 
16/5 
18/60 
13/58 
2/48 

• • 
Beyazıt Yolgeçen H. 
Camcıali Ordu C. 
Beyazıt Yolgeçen H. 

• 17 50 
5 12 96 

70 10 78 
2 78 9 

senesi Tac in 

No. 

..................... 
ismi işi ihbarname Mauallesı Sokak kapı Vergi 

No. L K. 

• Çadırcılar 142, 144 o 04 • 118 Emin 
93 Talat 

Özkaynar Semaverci 
Koltukcu 
Terlikci 

No. 
15/42 
16/57 
17/66 

• • 18 o 22 
55 7 95 • • 

• Okçular 

• • 
• • 
• Çadırcılar 

Kalenderhane Vezneci. 

• • 
Beyazıt Çadırcılar 

54 12 98 
27 30 92 
27 1 

• 
• 824 Simon O. Agop 

İstanbul Defterdarlığından: 

• • 
• Yolgeçen han 8 5 23 

27 1 26 

6 40 
Beyazıt Maliye Şubesi mükelleflerinden yukarda adı, işi ve eski adresleri yazılı eşhas yeni adresle

26 rini bildirmemiş ve yapılan araştırmalarda da bulunamamış olduklarından hizalarında gösterilen senc-
136 IH) 40 lere ait kazanç vergisi ve zamlarını havi ihbarnameleri kendilerine bizzat tebliğ edile·memiştir. 
136 16 12 Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141-142 inci maddesi hükmüne tevfikan, tebliğ yerine geç-
32 12 42 · mek üzere keyfiyet -'lan olunur. (2771) 

Parisin En Son Model 
kadın şapkaları Beyoğlunda 

BAKER 
Mağazalarının yeni 

Kadın Şapkaları 
Dairesinde teşhir edilmek

tedir. Geliniz; intihab 
ediniz. 


