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Mes'uliyetler 
Tayin 

Edilmelidir 
Gazetecinin alnı her önüne 
çıkanın bir kara damga vu
racağı yazar bozar talı tası 

değildir. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

•Tan• gazetesinin ecnebi mat
buatından naklen •Büyük ~oma 
lınparatorluğu• mefki'ıresine mal 
edilen bir haritayı bir başmakale 
ile birlikte neşretmesi karşısında 
lllil!i Türk matbuatının vazifesi 
\le hizmet kaygısı susmak olamaz
dı. Membaı, neşir mahiyeti güt -
tiiğü nıaksadlar üzerinde tetik ve 
idrfil<Ji bulunmak şartile.böyle bir 
"esikanın neşri ile efkarı urnuıni
Yede hasıl olan aksülBıneli milli 
1101ttai nazarımızla birlikte ifade 
~lıııek günün ve neşir saatlerinin 
•cabı olarak önce Son Telgraf'a 
d"" uştii. Ve .• Son Telgrafı da diğer 
refikleri ertesi sabah takib ettiler. 

Son telgraf' da o gün yazdığımız 
ba~nıakaJe ise bütiin vüzuh ve 
aydınlığı ile: 

. - Diinyanın bu karışık günle
:ınde birçok ecnebi servisler ınll
:tler arasındaki münasebetlere 

er tilrlü vasıtalardan istifade 

::~•ek kıındak sokmak istiyorlar. 
1 1i Türk matbuatına düşen ilk 

Vazif 
v . e haber, resim, harita, yazı, 

llSika gibi her ne şekilde olursa 
olsun bütün b ha unlara karşı gayet 
;.-. ve nıUteyakku: olmaktır. 

ri ikrıni hulAsa vıı tebaıüz etti-
Yordu. Yine, o uu··-•-u Kı 

8
.. • .1.U1 • saca• 
utıınu da başmakaley<o uygun bir 

fikir beraberliğini temin ediyordu. 
~azeteci, hadiseler ve hadiselerin 
llkişafı ile beraber yürümek za
~ret ve ihtiyacında bulıınduğuna 
ı:ore son dakikada hadis olan zam· 
ret dahilinde görüşülerek, konu
'1ılaraı. dü ·· ül ek • • şun er Tan'ın ne•-
·•tti". • 
lı b gı ve yepyeni, sansasyonel bir li: ~r mahiyeti atfeylediği harita 
ı: •rınde mukabil düşüncelerimizi 
d:Y~t Yumuşak ve mutedil bir ifa· 

ille~~ •?can umurniyeye bildir • 
llıiz· ihtıyacında kaldık. Gazete • 
leıı ın havadis sütunlarında veri-

ve h ı· u asasının hulasası olarak: 
._ !tal ·1 

eıı k .. ya ı e dostuz. Aramızda 
Yok uçuk bir ihtillif emaresi 
fir tur. Avrupa gazetelerinde ne
di! •ahası bulan ve ltalyaya atfe
tit en emelleri tesbit eden bu ha-

anııı "k· . ku 1 ı mıllet miinasebatına 
~L"dakçılık etmesi memul bir ve
"~ ol ması muhtemeldir. Aksini, 

~(Devamı 2 inci sahifemizde) 

:e~i~um~urumuz Askeri E~iıı 
erefıne Bir Ka~ul Yapacaklar 

. Aııkara 14 (Hususi muhabi -
~'_Olizden) - Reisicumhur 1nö
•·u Yarın da askeri erkan şere
<ıne b' 
ı ır çay ziyafetı verecek
era· 

, ır. Çay ve kabul resmi Çan-
~~Y\ldaki Riyaseticumhur köş-

Unde yapılacaktır. 

r------------~·---~ BU GAZETE 
İstanbulun en çok satılan hakiki 

alqam ll'&zetesidir 
İ!Anlarını SON TELGRAF'a verenler 
en çalı: okunan bir vasıtadan hakkile \ 

istifade etmiş oluriar. 

En son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi İDARE - İLAN: Tel: 20827 
Telcraf ı İat. Son Telpaf 

Fransa, 
Bugün 

ispanya Meselesi 
Son Kararını 

Etrafında 
Verece·k 

---~~~~~~~~~~~~~~~~-

Paris!e Londra' nın Franko'yu Berfinle Roma' dan Ayırmağa Çalışmaların•n 
Boşa Gittiği Ve Franko' nun Anti Komintern Pakta Girerek ileride Bu 
Devletlerle Elele Yürüyeceği Söyleniyor Ve Buna Karşı Tedbir Düşünülüyor 

Hükumetçilerin. Geri Kalan r arım Milyonluk I S 0 Ç İ ID 2 6 
Ordularının Bir iş Göreceğine ihtimal Verilmiyor M ar f fa 

R oma 14 (Hususı) Fr -

sız kabinesi bu sabah Cum- y 1 k 
hurreisinin baskaniıgı lUd a p 1 a c a 

mühim bir toplantı yapmıştır. Tc-

lngiliz ordu.su Dır Inglliz hü kümdartarının ontınde iM 

geçid reı mi yapıyorlar 

reşşuh eden haberlere göre bu 
toplantı yalnız İspany<' işine has
redilmiştir. Bu arada Franko hü
kumetinin tanınması mcselesile 
ahiren Burgosa gönderilen ve Fran 
kist mehafilin ve General Fran
ko'nun istikbale aid niyet ve ta
savvurlarım istimzaç etmeğe me
mur edilen Leon Berarın teşeb -
büsieri neticeleri tetkik oluna -
caktır. Bundan başka Frankonun 
Pirene hududlarına tamamile ha
kim olması üzerine Fransanın va
ziyeti İspanyadaki yabancı gö -
nüllüler meselesi dolayısile İta! -

(Devamı 2 inci sayfada) 

o.rta Avrupa Vaziyeti . 
1 

I 
KISACA " 

lsvicrelilerle Almanlar -H-a~fif-Iik-,-A-~-~rl-ık_. 
' Bahsi! 

Arasında Bir Hadise 
B 

erlin 14 (A.A.) - Dün öğleden sonra Grusche • Grisons ya
kininde ciddi bir hudud hfıdi.se.si olmuştur. İki ~ma.n _hud~d 
muhafızı İsviçre toprağında ıki Avusturyalı milltecıyı takib 

etmişler ve Üzerlerindeki evrakı ve paraları alarak kendilerini Al-

manyaya dönıneğe davet eylemişlerdir. . . . • 

Mili. t ·1 Afmanyaya dönmekten ımtma etmışler ve Macera,.. 
~~ - k 

İs · ı t 1 onlar da hudu tecavuz etıı -!arını vıçre memurlarına an a ınış ar, 
\erinden dolayı Alman hudud muhafızlarını tevkif etmişlerdir. 

Ciyano Varşova ve Berline Gidiyor 
Varşova 14 (A.A.)- Kont Ciano 25 şubatta Varşovayı resmen 

ziyaret edecek ve burada üç gün kalacağı gibi Bialovizea ormanında 
bir av toplantısına da iştirak eyliyecektir. Kont Ciitno, Varşovada~ 
dönerken Berlinden geçecek ve Alınan hükiimet merkezinde de bır 

gün kalacaktır. 

Bu ıat>ah Hatıeevınde toplanan kasablar 

Müsvedde.•i Baba Tahir 
merhuma yaptırılmıştır. 

Tôti şakımıya, İspinoz düşün
miye sembolliik eden iki kuş is
midir. 

Nadi adının ifadesi de Ankara 
caddesinde, fıli mehafilde ve me
yanı nasda malôm ve izahdan 
nıiistağni, heves ve kıyasdan 

vareste bi~ deruni ' "asôn alemli
ğini yapar. 

Bu müstesna hilkatte, nadir va
sıfda, ender hüviyetle, malfıın va
ziyette bulunan muhterem ser -
muharrir meşagili kcsire ve vefr 
rei ruzmcrresi arasında na!ttjsa 
ceraidi yevmiyeye de atfınazar fır
satını bulmuşlar ve beJ ııelceraid 
yekdiğerin hafiflik ile ağırlıkları
nı veznütarb eylemek zahmetini 
ihtiyar buyurmuşlardır. Vardık

ları neticeye göre, işbu veznütarh 
ameliyesinde kendôları çekiye a
ğır gelmişler; Son Telgraf, Vakit, 
Haber, Yeni Sabah, Tan ve saire 
de arl.1 nehfet eylemişlerdir. 

Bunda, bayretsezii ve merak fiver 
kangi bir umur olabilir ki bir va
kitler nıabmııl olduğu mevaddı 

şahıniyenin kesretinden ötürü 

olacak: 
_ Şişman badire ... 

Parti, Namzedleri 24 
Martta İlan Edilecek 

Yeni Mecliste Geçen 
Meclisten 23 Fazlasile 
422 Meb'us Bulunacak 

S eçim hazırlığı devam etmek
tedir. Memleketın her tara
fında defterlerin hazırlan -

ma işi sona ermiş, neticeler Da -
biliye Vekaietine bHdirilmiştir. 

Nüfus çoğalması ve bazı vilayet -
lerde vilayet hududlarınm değiş-

( Devamı 2 inci aahifede) 

Parti Genel Sekreteri 
Fikri Tiizer 

Mühim müzakerelere ıahneola cak olan Biikre§ten oır manzara 

Bükreş Toplantısına Ehemmiyet Veriliyor 

Bulgaristanla 
Macaristan'ın 
Erazl Talebleri 

Balkan Antantının Bu Defaki 
Konseyinde Bu Mes' eleler de 

Görüşülecek 

Balkan antantı konseyi 20 
martta Bükreşte toplana -
caktır. Konseyde hükume

timizi Hariciye Vekilimizin riya
setinde bir heyet temsil edecektir. 
Harciye Vekili Şiikrü Saracoğlu 1 
bugünlerde şehrimize gelecek, bu
radan Bükreşe gidecektir. Kon -

seyin bu defa.ki toplantısı gayet 
mühimdir. 

Bilhassa Münib konferansın -
danberi Bulgaristanın silıi.hlanma 
işile evvelce kendisinden aynlaıı 
araziyi ilhak etmesi arzulan kar
şısında alınacak vaziyet ile Mac&-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

============~-- ==-============================================ 
DzAK ŞARK MESELELERİ 1 

Avrupa Meselelerinden 
Sonraya mı Bırakılıyor? 
Hainan Adası Demokrat Devletleri Tehdid 

İşgal Edilmiş İcin • 

Barem 
layı hası 

~ Gelec~ Seneye 
ıtakılacağı Söyleniyor 

ııı~~~aractan bildirildiğini' "öre 
'•le .

1 
askeri ve d · jet -'W)~se; 

tıne d . h r ·' . ' . . • 
•eıııı . aır azır ı!nan. •yeni.va~ 

Kasaplar Cemiyetinin
Bu Sabahki Toplantısı 

Lakabını alınış bulunan muhte
rem serınuharririn sıkleti bedeni
ye bakunından hakikaten terazuyü 
müvazenetde ağır basması elbette 
tabiidir. Anıma, ağırlıkla, hafif- . 
1ik diğer mülilıazalar bakıınından 
ölçliye vurulduğu takdirde onu da 
bugünkü Vakit refikimiz izah ve 
tefsir eylemektedir ki, mezkll:r 
bendin semaınesi: 

- •Bunu İtalyanlar bile söyli
yeınezdi!• 

Olup diliyenler aslını ceridei 
muhteremei Vakit'den mütalea ve 
kıraat eylemek surelile Nadü za
man ve münadii dehr ve hadisat 
bulunan ol 2atı muhteremin diğer 
refikleri hakkında neyi ve ne 
mertebe fassallıkla revil gördüğii
nü yakinen öğrenebilirler. 

L ondra 14 (Hususi) - Hainan 
adasının işgali Uzakşark hfı. 

diselerini çok nazik bir saf. 
haya sokmuştur. Japonların U -
zakşarkta işgal eylediltleri mm -
takalarda ecnebi imtiyaz ve men
faatlerini tanımamak istemelerile 
alakadar devletlerle Tokya ausın
da husule gelen gerginlik şimdt 
bu hadise ile bir kat daha fena 
vaziyete girmiştir. 
Adanın işgali Paris, Londra ve 

Vaşingtonda çok fena tesir bırak
tığı halde Berlin ve bilhassa Ro· 
mada bu vaziyet büyük bir se -
vinçle karşılanmıştır. 

bikin~' ın 193~ .')Tıali. yiltnda tat
ttes en Saı:fıf>4zar o!V~inuştur. 

tı.ııacakle cı~d[ ·bir--tetkike tiibi tu
~lıınab· ve a~lı;·. 19"40 da tatbik 

ılecekı· ~ ır. . 

Kaı ablar cemiyeti bugün saat 
11 de Eminönü Halkevi salonunda 
senelik heyeti umumiye kongre -
sini yapmıştır. Bu kongrede ruz
name mucibince cemiyete aid hu· 
susat görüşülmüş ve kabul edil
miştir. Bundan maada heyeti u -
mumiye nısfı yeniden secil•ceh 

idare heyetine perakendeci, par

çacı ve tavukçulardan da aza se

çilmesini teklif etmiş ve bu teklif 

muvafık görülerek ruzname mü

zakeratı neticesinde bu suretle 

idare heyetinin nısfının intiha • 

hına başlanmıştır. • • 

Esasen bura siyasi mehafilinin 
kanaati de J aponyanın bu adayı 
münhasıran müttefikleri Almanya 
ve İtalyanın Avrupa meselelerin· 

(Devamı 6 ıncı sabifede) Japon tayyarelerinin tahrib ettiği bir Çin ,ehri 
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1 
HADiSELER KARŞISINDA~ 
.__------Son Telgraf.,..--

icradaki 
lş~er de 

Düzelecek 

PO L 1 s 
Ve .. Mahkemeler ŞEHİR l\IECLİSİ A~ 

_P_ARAS...,_..;.ız_~ç_AL_..;l~;..A_C~ 

ski şehreminlerinden ope
ratör Generul Cemil To -
p'-'Zlu yeni bir fikir ortaya 

at.ı. Bu yeni teklifle, sayın mec
lis azasının bamteline basmış o
luyor. Cemil Topuzlu, meclis aza
sına, hakkı huzurdJn feragat et· 
melerini tavsiye ediyor. Huzura 
gelsınler, fakat, buna mukabil bir 
hak istemesinler diyor. Bu teklif, 
aza tarafından, acaba nasıl kar
şılandı, dersiniz?. 
İstanbulun biricık mccl.si aza

sına son zamanlarda, galiba nazar 
değdL Herkes onlara çatıyor. 

KALİFORNİYADA.'J GELEN 

ARl\tUDLARI GÖRMÜŞ 

Hikmet Feridun yazıyor, İstan
bulda Kaliforniya armudu gör
müş. İstanbulda Kaliforniyadan 
gelmiş armudun nasıl bulunabil
diğine şaşıyor. Bunda şaşılacak ne 
var! İstanbulda Kaliforniyadan 
gelınİl armud tabii bulunur. Çün
kü bunlar herhalde yerli armud
lardan daha ucuza satılıyor. 

AMERİKADAKİ KİBAR • -HIRSIZLA& NE YAPAR?. 

Gazeteler haber veriyor: Ame
rikada gayet kibar bir hırsız ya -
kalanmış, bu hın:ız en yüksek yer
lere girip çıkıyormuş.. Gayet lüks 

Altınlar 
Ne Oldu? 
Tramvay Şirketinden 

Hesab soruluyor 
1934 senesinde tramvay şirketi 

tarafından piyasadan gizlice top
lanan '14• bin Türk altınının ne 
olduğu gümrük muhafaza t~ki -
liıtı umum müdürlüğü tarafından_ 
tramvay şirketinden ı;orulmuştur. 

O vakit mezkür şirketteki me
rnıır ve müstahdemlerin teavün 
sand•ğı için toplandığı iddia olu
nan bu paranın şirketin hususi 
kasasında mevcud bulunduğu 

tramvay şirketi tarafından daima 
iddıa olunmuştur. 

Gümrük muhafaza umum mü -
dürlüğü bu iddianın isbatıru ahi
ren şirketten taleb dmiş olduğu 
halde 3 gündür bir cevab veril -
mcmiştir. 

Şirket '14• bin altını meydana 
çıkaramazsa bunları; memleket 
haricine çıkardığı anlaşılacak ve 
hakkında •kaçakçılık. suçu ile 
takibat icra olunacaktır. 

Seçim 26 Martta 
Yapılacak 

(Birinci sayfadan devam) 
mesi ha.sebile mevcud 62 intihab 
dairesinden çıkacak meb'usların 

sayı ·ı değişmektedir. Bıt arada 
Ankara, Aydın, Çanakkale, Ço -
rum, Edirne, Hakari, İçel, İzmir, 
Kars, Kocaeli, Malatya, Ordu, 
Seyhan ve Sıvas vililvetleri birer 
Kırklareli iki tane fazla meb'us 
çıkaracaklar Antalya, Çoruh, De
nızli, Erzurum, Muş, Urfa vila • 
yellerinde eksik meb'us çıkacak -
tır. Blitün memleketten çıkacak 

mcb'us sayısı 422 olup yeni mec -
lisl • beşinci Büyük Millet Mec -
]isine nazaran 23 fazla meb'us bu
lunacaktır. 

İk.ncı müntehib seçimi martın 
22 sın~ kadar tamamlanmış ola
cak ve 24 martta partınin meb'us 
namze<lleri ilan olunacak, 26 mart
ta scçım yapılacaktır. 1 

Partı. çıkacak meb'us adedi nis
betinde namzcd gösterecek, yal -
nız nıustakil meb'us seçilmesine 
imk5n vermek üzere bazı vila -
ye•lerde daha az namzed göste -
rilecektir. 

İTİZAR 
Yazım•zın çokluğundan dolayı 

bugun •Gôk yuzünde aşk yarış
tan• t ~rıı<amızı koyamadık. Özür 
diler.iz. 

yaşıyormuş .. Hırsızın da kibarı o
lur mu, bilmem?. Hırsız dediğimiz 
adam, süilü adamdır, aşağılık a-

, • 1. " "' ~ - - • P -=ı,-.- • "' - r .--·' 
damdır. Nasıl olur da kibar hırsız- u v E 1 v u r u n 
lar da var, diye Amerikaııklar hay- Vekalette Bir Kom:syon gu rsuz VB a P 
:;::;:::;,.=·· l=T:~~:: :~:. ,.,_ !Gelen Mektuplar1Kazamna Düşerek 
AÇILDIK5,_A.. relerinde yapılacak olan yeni de- 1 

Şu Eminönü meydanı açıldık- ğışiklikleri tcsbit etmek üzere İs- «Vehbi ~nin için de Biı·k çl y a r a 1 a n d 1 
ça, insana bir ferahlık geliyor. Me- viçrelı bir mütehassısa tetkikat Sene lalar! )) . -
ğer, genişlik, açıklık ne güzel şey- yaptırılarak bir rapor hazırlan-
miş?. Hele Yenicam.in güzeliiği.. dığını yazmıştık. 

Eski devirlerde neden ise. geniş- Adliye Vekaleti bu raporun 
likten, ferahlıktan hoşlanmazlar- tercümesini ikmal etmiş ve tetki-
mış.. ki için bir yeni komisyon teşkil 

ALEYHDE VE LEHDE 

NEŞRiYAT V1'SİLESİ 

Vakit refikimizde yeni bir kü
çük sütun açıldı; Serlevhası: •Leh 
ve aleyh ... Halbuki görüyoruz ki, 

bu sütunlarda, sayın muharrir, 
yalnız aleyhde bazı neşriyatta bu
lunuyor, hiç de lehde bir satıra 

raslamadık.. Lehde neşriyat yap
mak methetmek olur .. Acaba, Va
kit refikimiz, diğer sütunlarında 

bu işi kafi derecede yaptığını bil
diği için mi, ayrıca bu yeni açtığı 
sütunda lehde bulunrnağa lüzum 
görmüyor?. 

O zaman, fıkranın başlığını de
ğiştirmek, valnız: •Aleyhe• bı.ı;ak
mak icab etmez mi!. 

AHMET RAUF 

1 
KUÇOK 
HABf-RLER --* Gümrükler umum müdürü 

Mahmud Nedim Londrada topla

nacak turizm konferansına ıştirak 
etmek üzere dün akşam şehrımiz
den İngiltereye hareket etmiştir. 

* Hataya gidecek Yahudilerin 
mahalli hükümet tarafından ka -
bul edilmedikleri anlaşıir.'r.kta -
dır. Ezcümle 12 Alman Yahudisi
nin karaya çıkmalarına n·.üsa:?di? 
olunmamıştır. 

* Filistinde dün yeniden kar.!ı 
hidiseler olmuş ve 3 Yahudi öl
dürülmüş, 7 Arab da idama mah
küm olunmuştur. 

* Ilindistanda müslümanlarla 
Mecusiler arasında vukua gelen 
şiddetli bir müsademede her iki 
taraf da 50 ölü ve 200 yaralı ver
mişlerdir. 

* Maarif Vekaleti muallimle -
rine maaş vermiyen ekalliyet mek
teblerinin hemen kapatılacağını 
tebliğ etmiştir. 

* Fransada bazı Alman gazete
cileri tevkif edilmiştir. Diğer ta -

raftan İtalyada da bazı Fransız 
gazetecileri hudud harici olun -
muşlardır. 

* İç ticaret umum müdürü 
Mümtaz Rek dün Ankaradan şeh
rimize gelmiştir. 

* Üniversite rektörü Cemil 
Bilse! yakında Ankaraya gidecek
tir. 

* Etibank umum müdürlüğü 
dün İstanbulun mahrukat ihtiya
cının tesbit olunmasını bir tamim
le vilayete tebliğ eylemiştir. 

Liman Tarife 
Komisyonu 

Liman tarife komisyonu yakın

da toplanacaktır. Bu içtimada bil

hassa Şirketihayriye biletleri hak-

kında esaslı görüşmeler 

ed ceği anlaşılmaktadır. 

Şirketihayriye idaresi 

cereyan 

Üskü -
dar ve kuzguncuk biletlerinde bir 

miktar tenzilat icra edecektir. 

--<>---

Çatal Ağzı 
Limanı 

Karadenizde yapılacak olan ye

ni ve büyük limanın yerini tesbit 

etmek üzere şehrimizde toplanan 

komisyon dün işini bitirmiştir. 

Komisyona riya•et eden Müfit 

Necdet Deniz Ankaraya gitmiştir. / 

etmiştir. 

Diğer taraftan Adliye Vekaleti 
dün İstanbul icra reisliğine ve 
diğer alakadarlara bir tamim gön
dererek bu husustaki mütalea ve 
dileklerinin bildirilmesini iste -
miştir. 

Mes'uliyetler 
Tayi n 

Edilme lid ir 
(1 ind sahiI•den devam) 

düşünmek istemiyoruz, ltalyan 
resmi ricalinin de bizim gibi dü • 
§Ündüğüne kaniiz. 

Demekten ibaret kalan düşün
celerimize şunu da ilave ettik: 

- Bunun aksini hiç kimse dü
şünemez. Türkiye kabili ınkısam 
bir memleket değildir ve onun her 
karış toprağı kahraman ve yek
pare Türk milletinin kdaleti al
tındadır. 

Meğer bunu böyle yapmakla 
hafiflik etmişiz. Bizim gibi, tabii 
diğer refiklerimiz de yani: İkdam 
Vakit, Habrr, Yeni Sabah ve saire 
de ayni hafiOiğc düşmüşler. Biz, 
şal1san Son Telgraf'a at( ve bnad 

edilen hafiilik.. tabirini reddede
riz ve .. bu lüzumu da yerinde bu
lunız. Son Telgraf, milll ,.e siyasi 
veçhesi, müdafaa ettiğ'i kanaatleri 
ve bütün neşir hüviyeti ile ÇL,çıp· 
lak meydanda olan bir gazetedir. 
Bütün heyeti talıririyesinde ve 
yazı yazanl:ıTı arasında da bu in
kılabın yetiştirdiği ve yüzde yüz 
inkılahçı ve Kemalist elemanlar
dan gayt'i de ne maziıkn müdev
ver, ne akidbi şiipheli hiç kimse 
yoktur. •Tan• gazetesinin Türk 
efkarı umumiyesine nakil vasıta· 
lığını yaptığı harita ve fikirler 
karşısında da idraksizlik, hafiflik 
yapmamış her meselede olduğu 

gibi düşünmüş, taşınmış, görü~ -
miiş ınilll matbuata yakışır olan 
hizmeti iia etmiştir. Eğer, bu ha· 
vadisin - ne derece tahrik eseri 
olursa olsun - Türkiye vatand::ı§ • 
larına ulaştınlmasında bir me<:'u

liyet varsa bu mes'uliyet ile Son 
Telgrarın uzak ve yakın bir ıılf.

kası olmndıjtı gibi hafiflik vana 
o da mukabele edenlerde değil J,n 
hnvadi•i memleket içine getiren
lerdedir. 

l\lemleket içine nakledilmiş, 

neşir sahası bulmuş bir harita ve 
ona dayanan (ikirler karşısında 
susmak, ses çıkarmamak, mukabe· 
lede bulunmamak, aksülilmeli 
kaydetmemek ancak bir nevi kor
ku, endişe, sükut hafifliği olmdu 
ki, bunun adı ve manzarası da 
•ehcnımiyct vermemek, aldırma
mak, liıkayd kalmak• gibi kelime
lerle izah edilemezdi ve .. edile· 
mez de. Bunun içi!'dir ki bize bu 
bahis iizerinde: 

- Hafif .. 
Diyenlere: 

- Gazetecinin alnı her önüne 
çıkanın bir kara damga vuracağı 
yazar bozar tahtası değildir. 

Diyoruz ve mes'uliyetlerin hü
kiimlerden önce tayin ve tefrik 
edilmesini istiyoruz. Durup du
rurken ve yok yere hizmet endi
şesi ile miltehııssis ve müteharrik 
olanları kırmak, herhalde hakika
te de, ciddiyete de uygun düşıni

yen bir hafiflikten başka bir şey 
olmaz. 

ETEM İZZET BENİCE 

- kinci ceza hakimi e\-rakı J gözden geçirirken, suçlu 
mevkiinde bulunan genç a

dam, gözlerini önündeki masada 
bir noktaya dikmiş, başı a·.u~l~•ı 
arasında, dalgın düşünüyordu Y.ı

ziınde, o anda duyduğu büyük ız
tırabın ifadesi olan çızgiıer belir
mişti. 

Reis, gözlerini tetkik etmekte 
olduğu k8ğrtlardan ayırdı. ve 
suçluya baktı: 

- Mahkemede neden yalan söy
ledin, Mecid?. 

Mecid ayağa kalktı. Bir an şaş
kın şaşkın hiıkimin yüzüne baktı, 
sonra titrek bir sesle: 

- Çünkü korkuyordum, dedi. 
- Kimden?. 
- Onlardan ... 
- Onlar da kim? 
- Sultan ve kocası. .. 
Genç adam başını ününe eğdi 

ve gayet yavaş bir sesle: 
- Beni ölümle tehdid ettiler. 

Bay hi'ıkım. dedi. 
Reis göğsünü masaya ba5tırdı. 

Çenesini, üstüste koyJuftu elle -
rine dayadı, sonra suçluya: 

- Anlat bakayım, dedi. Hadise 
nasıl oldu? 

Mecid, ağır ağır anlatmağa baş
ladı: 

- Geçen sen~ bir tayyare pi -
yangosu bileti almıştım. Bu bile· 
time 2000 li'ra isabet etti. Ben bu 
par:ıyı füzuli yerlere ~arfedip, iki 
günde bitirmemek içiu. B~yoglun
da bir ev satın aldım 

Maznun, sözüne kısa bir fasıla 
dan so a devam et\' 

- K ke, o bileti almasaydım, 
bay hiık'm!.. Keşke, J para bana 
dü1meseydi de, o uğursuz eve sa
hib oımasaydım! ... 
İnce uzun, parmak:ı eıleri ile 

önündeki masanın kenı:rından tut
tu. 

Kalafatverinde Vukua 
G;!len Feci Hadise 
Dün akşam üzeri Kalnfatyerin

de bir facia olmuş, bir amele ça
liştığı vapurun kazanına düşerek 
ağır ve tehlikeli surette yaralan-
mıştır. 

Hadise şöyle olmuştur. 
Kasımpaşada oturan ve Kalafat

yerinde tamirde bulunan E.ıbank 
vapurunda çalışan Mehmed oğlu 
Hüseyin adında bir amele her gün
kü gibi dün de vapurdaki işine 

devam etmiştir. 
Saat 15 raddelerinde kazan da

iresinin üst kapısı yanında çalış
makta olan Hasan müvazenesini 
kaybederek dört metre kadar de
rinlikte bulunan kazan dairesine 
düşmüş, başından ve muhtelif yer
lerinden ağır ve tehlikeli surette 
yaralanmıştır. 

Hasan cankurtaran otomobili ile 
B"yoğlu belediye hastanesine kal
dırılarak tedavi altına alınmıştır. 

Yağmur dan 
Çöken Ev 

Tarabyada Yorulan sokağında 

38 numaralı Vaso adı:ıda bir ka
dına ald üç katlı ahşab bir ev son 
günlerde yağan yağmurlardan 

dün iıni olarak çökmü~tür. Ev boş 
olduğundan nüfusça zııyiat olma
mıştır. 

~ -
1 u 

---o--

e m mı n. a aya G;tti 
Müddeiumumi Hikmet Onat 

Vekaletin ılaveti üzerine Ankaray 
gitmişti,·. Yarın sabah şehrimize 
dönecektir. 

- Kalabalık olma•lıffeımız için Paltoyu Çalmış 
beş edalı olan bu ev, :ıi;e p~k bü- Hasköyde Okmeydanı caddesin· 
yük geliyordu. Bu s~tıeble, oda • de 8 numa,·;ılı evde oturan İlya 
!ardan ikısini Vehbi isminde bir ism:nde biri Teşvikiycde Sıhhat 
adama, kiraya verdık. Vehbi ve yurdu kapıcısı llasanın odasında 
karısı Sultan ile bôda·ıette gayet asıl. bulunan paltosunu çalarak 
iyi geçiniyorduk Hatta bizde iyi I sa\"J~urkcn tutulmuştur. 
bir tesir de bırakmışhu-dı. Fakat, --::============;

Suçlu yine sustu . .E:r iki defa 
öksürdü, sonra sözü.ıc kaldiğı 

yerden devam etti: 
- Fakat onların ne mal oldu

ğunu öğrcnınekte pek gecikmedık: 
Bir sabah uyandığım zaman, bur
numa tuhaf bir koku geldL Çok 
geçmeden de bunun esrar kokusu 
olduğunu anladım. Koku, kiracı
larııt bulundu~u kattan geliyordu. 
derhal aşağı kata indım. otur -
dukları odanın kapısı aralıktı. İ • 
çerde, Vehbi Vt! karısır.dan maada 
daha iki kişi vardı. Bunlardan biri 
meşhur eroinci Jozefdi. Diğerini 
tanımıyordum. Vehbi, karısı Sul
tan ve yabancı, her üçü de esra
rın tesirile birer köşede sızmış • 
!ardı. Jozef ayakta idi ve müte -
ma:liyen esrar çekiyordu. Bu gör
dü~üm manzara beni eıldırtmıştı. 

Kapıyı hiddetle açara:·., onlara 
haykırdım: 

- Bu ne rezalet? .. Ne yapıyor
sunuz? .. Çıldırdınız mı siz? .. Benim 
evimi mi yıkmak istiyorsunuz? .. 

Gittikçe asabileşi:vordum: 

-- Çıkın evimden; gidin evim -
den! İstemiyorum. sizi artık!.. 

Ve sözlerime ilave ettim: 
- Bir iki güne kadar evimi 

terketmezseniz, sizi polise ihbar 
edeceğim ... 

Onlar bu sözlerime aldırış et -
mediler. Evimden çıkmadıkları gi· 
bi, esrar ve eroin kullanmakta de
var ettiler. Nihayet bQn de polise 
müracaat ettim. Bir gün, ansızın 
taharri memurları evi bastılar. 
Vehbi evde olmadığı için, yalnız 
Sultan ve diğer iki arkadaşı cür· 
mü meşhud halinde yakalandilar, 
tevkif edildiler. 

Bu sırada Mecid W>did mek • 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* G<>çcnl~rde Sirkecide bağlı 
bir Yunan gemisinde bir infitak 
olmuştu. Bu işde suçu görülenler 
istintak hakimliğine verilmişler

dir. 

* Geçenlerde Şişhanede bir du
var yıkılırken çökmüş, bir amele 
enkaz altında kalmıştı. Bu işde 
suçu olanlar muhakeme edilmeğe 
başlanmıştır. 

* Çarşıkapıda İplikçi hanında 
eniştesi Ahmedi öldüren Ali ile 
bu hidisede kendisine yardım et
mekten suçlu Alinin karısı Fat
ma Emine ve hemşiresi Fatmanın 
muhakemesine başlanmıştır. 

tublarını çıkardı, reis de aynen 
okudu. 

Hakim, mektubları evrak ara -
sına koyduk:an scırra 

döndü ve: 
- Devam et! eddi. 

Mecıde 

- O gün, muhakeme gtınümüz· 
dü. Ben beşinci asliy~nin kapısı 
Önür.de sıramı bekliyordum. Kar
şıdan bir jandarma ile Sultanın 
geldiğini gördüm. Kadın yanım -
dan ı:eçerken, sert sert yüzüme 
baktı ve: 

- Eğer istintak M.kimliğinde
ki ifadesini değiştirmezsen, ken -
dini ölmtiş bil!.. dedi. 

Maznun boynunu büktü: 
- Canımdan korktuğum için, 

diledikleri gibi ifade verdim. 
Mahkeme, başka güne hıra -

kıldı. 
MEHMED HlCRET 

Meyvalara 
Çok Rağbet 

Ediyorlar 
Fransadan 

Spariş 

Mısırdan 
Arttı 

Fransanın Lile şehrinde bulu

nan 5 müessese şehrimizden kuru 

meyva ve bilhassa kuru üzüm ve 
incir üzerıne iş yapan ihracatçı

larımızın mümessilliğini ıstemiş

tir. 
M•sır Dahiliye Nezareti hapis

haneler umum müdürlilğü de 18 

ton zeytinyağ almak istemektedir. 
İngilterenin maruf bir müessesesi 
de şehrimizden mühim miktarda 

yumurta satın almak üzere müra
caat etmiştir. 

Belçikada 

Flamanlar 
Muhtariyet 
İstiyorlar 

Par is 14 (Hususi) - J aspar yr ıl 

kabineyi teşkilden vazgeçmiştir. 

Ftaman meb'uslar dün bir beyan

name neşrederek kültürel bir muh· 
tariyet istediklerinden buhran va
him bir mahiyet almıştır. 

Yazan: Abr.ıed Şükrü Es::uı::ıı 

Japon askerleri Çinın cenu · 
bunda bulunan Hainan adasıP1 
işgal etmişlerdL Şarki Asya harı· 
tasına bakılacak olursa, bu ad~ · 
run, istrateıi bakımındaıı ehm' • 
miyeti anlaşılir, Hainan, Sı"~~P' 
Fransız Hiııdiyınisı, Fil pın ati • 
ları. Portek,ze aid Makao ı·a in· 
giltere ile Holandaya a"ı Borr.e' 
adasile mufıat olan cenub çıı: 
denızmln içmdedir. Janı;n a;ı;e~ 
harekatı şımdiye kada; bu ucnı · 
zin şimalmdcki sahay~ ınh..s3r 
miştı. Japonya, cenuba doğru a • 
dımatarak önce Kanton'u dm* 
şimdi de ayni istikamete do~"' 
bır adım daha ilerleyip Hain~" 
işgal etrm~tir. Hainan ·ın iş galili 
Japonya garbi Avrupa devletle' 
rile Amerikaya aıd menfaatlerJ 
tam ortasına yerleşmiş o!u)-ol· 
Filhakika cenubda ULakşarkın 
mir kapısı denilen Singapor va!" 
dır. Şarkta ehemmiyetli Frar.>· 
sömürgesi olan Hindiçini vard•' 
Şimalde yine Fransaya aid KvaJI! 
ço, ile İngiltereye aid Hong-Kotll 
ve I'ortekizin elinde bulunan ıJ 
kao vardır. Garbda Amerikaııı' 
Filipin adaları bulunuyor. CeD~ 
da da İngiliz ve Holanda men!sf 
le_ ınin toplandığı Borne.o buiııJI · 
maktadır. Bu itibar)a Hainav'ıl 
işgali bütün bu devletleri aliıl'1 

dar etmekmle beraber, bu ;;ı1 
ile en çok alakası olan devlet ı 

F jıesız Fransadır. Çiinkü HaiJJI ransa Ve adası 1898 senesindenberi FrııJI • M } sanın işgali altında bulunan eb 
ispanya ese esi miyetli Kovangço limanının 

halindedir. Japonyanın bu hııı1' 
(1 inci sahifeden devamı ıı: 

ketinde dikkate tayık olan ~ 
ya - Fransa münasebatı mevzuu nokta, bu işgalin Çindeki asli f 
bahsolacaktır. harekat ile bir münasPbeti olfl' 

Halen Madriddeki general Mıya- masındadır. Gerçi Ha:!lan Çiıı l· 
hanın emrinde bulunan yarım mil· rağıdır. Fakat Kanton'un işgali#' 
yon tahmin edilen İspanyol kuv- den sonra Japon asker !eri ÇiP ~r 
vetlerinin bundan sonra Franko- li ordusile bu adanın arasına ~· 
ya k&rşı gelmeleri Par..s mehafi • mişlerdir. BinaeMleyh Japoıı)"1 

!inde de gayrimümkün görülmek- nın bu hareketi, Çan!myşekteıı . 
tedir. Bu itibarla Fransa ispanya- yade İngiltere ve bilhassa FrS:,. 
da kendısine mtisaid askeri bir saya matuftur. Japonyanın Fr 
vaziyet meydana geleceğine ihti- saya böyle bir darbe indirJneS' 
mal vermemektedir. Ancak Fran- müddettenberi beklen;yordU· 
konun antikomintern pakta gir • lUındur ki Amerika birkaç a~ ~ 
memesi ve Bertin ve Roma ile va- vel Japonyayı Çindeki askerı 

0

ki münasebatını değiştirmesi hak· rekattan dolayı protesto etnı~ 
kında yapılan teşebbüslere Fran- bu protestoya İngiltere de ışt 
ko sarih şekilde menfi cevab ver- etmişti. Amerika ile İngiltere . 
miştir. UZdkşarkta takib edecekleri r' 

Frankonun ilerde dahi Berlin litika üzerinde birleşmeleri 1' 
ve Roma ile beraber yürümek ka- ponyayı telaşa düşürdii. Çii~ 
rarında olduğuna bir delil sayılan Japo~yanın ötede~beri he~ 
bu hareketi karşısında Londra kendısine karşı muess•r tedb f 
ve Par is müştereken ve ;ür'atle alabilecek bir vaziyette otan l 
yeni bir hattı hareket tayin etme- iki devlet arasında hır iş bif f 
ğe çalışmaktadırlar. kurulmasına mani olmaktır· 

Hulasa, buraya gelen mevsuk yüzden Japon efkarı azıcık f 
haberlere göre Fransa. İspanya içindeyken, Fransa da İngiliı ııf 
meselesile bu mesele~ bağlı di- testosuna iştirak etti. Bunun ,t 
ğer meseleler hakkında bugün son rimı Japon gazeteleri, Frall 
kararını verecektir. karşı şiddetli yazılar yaznııY' f 
MİNORKA ADASI MESELESİ !adılar. Hariciye Vekaleti oafl' f 

söz söylemeg· e aliıhiyetli oJall -' Paris 14 (A.A.) - 'l'eeyyüd et- l<~ıl" 
miyen bazı haberlere göre Gene- da Fransız protestosu ha 
ral Franko, İngiliz kruvazörü De- şu sözleri söylemiştir: ı' 
vonshire'in Minorka adasını ziya- - Fransanın protes;osuıı~ 
reli esnasında İtalyan tayyarele • hemmiyet atfetmış degılız. I 
rinin bu adaya yaptığı akınlar • sa, kendisine daha yalcın olsl' el 

selelerle mesela Akdenizle f!1 dan dolayı memnuniyetsizliğini b' 
guJ olsa kendisi için daha -izhar etmiştir. 

kş Lo d olur. '*d</ Bu mesele, dün a am r (Devamı 6 ıncı sahy , 
Perth ile Kont Ciano arasında vu- ___ .....:.;~.:.::;:.:.;..;:..;:;.;,;._-: 

ku bulan mülakat esnasında mev
zuu bahsolmuştur. 

İSPANYAYA DÖNEN 
MüLTECİLER 

Bayonne 14 (A.A.) - Haliha -
zırda günde 4,000 mülteci Frankist 
İspanyaya geçmektedir. Yarından 1 
itibaren bu mikdarın 6,000 e çıka· 
rılması mümkün olacaktır. 

Saldır ay 
Denizaltı 
Gemimiz 

Bundan bir müddet evvel Al • 
manyada denize indirilmiş olan 
•Saldıray• isimli denizaltı gemi
mizin bu hafta içinde limanımıza 
gelmesi beklenmektedir. Diğer ta
raftan Haliçte inşa edilmekte olan 
iki denizaltı gemimizden 1 incisi 
de martta değil, ancak nisanda 
aenize indirilebilecektir. 

FARE YUTM~~ 
Bir cilD adamın blri tjUPO f 

miı'llll: ı•d• f 
(BDPa ""'" cal<, fOYI• ı.r ~·: 

ctle7ln uyayayun.) Ak$am ıtl I 
&"el dJytrek uyudu. 10 ~ 

Sabah kallı.tıtı zaman k•nıliıl ııJ''!i 
fatttt,l yuttutu ve kamında 6~cit"" 
da anlaDUf. Derhal daktora I 
tasarladı ve doktora cttti. 1 

Doktor- Nr var? etl 
Adam- Baymı; ben dun ı • 

olduju için tarlamda uyudaP'• 
ma tarla fare. 1 •lrdi. tide" 

Doktor- Öldü 7a zarar ~.,.,, 
Adam- Yok CIUltm fare 

OYftUJ'Of, '! 
Doktor- Peki ne yapahJl'I ' 
Adam- Bari öldürellın· 

- '··· il'~ Doktor- Öyle ille rarenbt oJ1"1'' 
cı bir kedi yalla o onu 1 f 
öldurur dedi. S UJI'~' 

İstanbul, KadlrP ı; 
okul 5/8 de t&i ı; 
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Yaman Bir Do~andırıcı 1 Yeni Araştırmalar Yapılıyor J 

----------------------------------
Akademi Sahte Kibarlık 2500 Bin Liraya 

Pazarlık Ettiler Ş
u günlerde, bir de akademi 
tazelcııdi. bizde akademiye 
lüzum \'ar ını, yok ınu?. Bir 

İstanbulda Elektriğin 
Kilovatı 60 Paraya 

Kadar indirilebilecek 

Maarif 
lanı 

Hazırlı v ı 
On Yıllık İhtiyaç 

T es bit Ediliyor 

• [g ski ata sözleri arasında eb 

çok beğendiğim biri \'ardır 
ki, her :ı.aman batırlanm: 

Parayı Alırken Polis 
Cürmümeşhud Yaptı 
Z

abıta dün zahmetsizce ha -
vadan para kazanmak isti
yen bir açıkgözü bir mües-

ses~den tehditle para alırken suç 
üstünde yakalıyarak adliyeye tes
liın etml§tir. 

H!idise şöyle olmuştur: 
Lllle!i caddesinde 11 numaralı 

apartımanın ikinci katında otu -
ran ve Karaköyde Agopyan ha -
nında yazıhanesi bulunan ve öte
kinin berikinin işini t&kip eden 
LCıtfi isminde biri son günlerde 
geliri azalınca zahmetsiz para ka
zanmayı düşünmüş ve bunun için 
bir çare aramıya başlamıştır. Lılt
fi nihayet bunun için bir çare bul
ınu~ ve kendisine çeki düzen ver
iikten sonra Cumartesi günü O -
rozdibak mağazasına giderek kar
§ısıaa çıkan memurlara mühim bir 
l'tıesele hakkında görüşmek için 
lnüdürü görmek istediğini söyle
l'tıiştir Lutfi m!iessesenin müdü
rile başbaşa kalınca: 

- Siz vergi kaçakçılığı yapı -
Yorsunuz. Bunu maliye haber alır
sa başınıza geleceği tabii biliyor
sunuz .. Bana sükılt hakkımı ve -
rirseniz, ne ala; yoksa siz bilirsi
niz, demiştir. 

Lütfinin maksadını derhal keş
feden Orozdibakın müdürü Lıitfi 
ile pazarlığa girişmiş ve nihayet 
Üç taksitle ödemek şarlile 2500 li
raya karar kılınmıştır. 

Lfıtfi mağazadan çıkınca, mü -

Jstanbul Emniyet Müdüni 
Sadri Aka 

esscse müdürü Emniyet Müdür -
lüğüne giderek meseleden Emni
yet Müdürü Sadri Akayı haberdar 
etmiştir. Sadri Akay da işi İkinci 
Şube Müdürü Nevzat Armağana 
havale etmiştir. 

Nihayet İkinci Şube Müdürü 
Nevzat Armağanın dire ktifile ter
tibat almış olan memurlar zah
metsizce para kazanmak yolunu 
bulmuş olan Lutfiyi Orozdibak 
müdüründen 1250 lirayı alırken 
suç üstünde yakalamışlardır. Lıit
fi suçunu itiraf etmiş, ve tanzim 
edilen evrakla birlikte adliyeye 

verilmiştir. 

Bozuk 
eferden 

Tramvaylar 
M enedi ecek 

Durak Yerlerinde de Kapalı 
Mahaller Yaptırılması Kararlaştı 

Ş 
ehrimizde otobüs nakliya -
tının aldığı ehemmiyet ü -
zerine Belediye Reisliği hal-

kın otobı.islerde istirahatini ve 
otobüs beklerken rahatını temin 
etınek üzere çalışmaktadır. 

Bu maksatla; mühim otobüs du
rak Yerlerinde yanları ve üstü ka
Palı bekleme mahalleri yapılması 
kararlaştırılmıştır. 

olan mühendis ve mütehassıslar -
dan mürekkep heyet; evvela han

gi semtlerde tramvay işletilmesi 
hakkında tetkikata geçmeden ev
vel bozuk arabaların derhal se -

ferden menolunması ve kapalı 
durak yerleri yapılması, tehlikeli 
kavislerin kaldırılması gibi işler
le meşgul olacaklardır. 

çok alimler, mütdekkirlcrimiz !a
zını, bir çokları da lüzum yok, di

yorlar. En iyi ve en zeki cevabı 
profesör Fuad Köprlilü verdi. 

Yani sayın profesör demek is -
tedi ki, akademide konuşacak ne 
mevmumuz var, ne de akademi

de konuşabilecek aşağı yukarı ay
ni seviyede otorite olmuş beş on 
atinı.. 

O halde, akademi 18zımdır, di
yenler, işin ya alay tarafını ele a
lıyorlar, yahud da, akademiyi ma
halle ihtiyar heyeti sanıyorlar .. 

Ben mekteblerimizdeki talebe -
nin, iyi okur yazar olarak yeti~e
mediklerinden şikii.~ct edip d" -

nırken, akadcmid< n bal-~l\l'tnıck, 

hakikaten, hayli garib düşiiyor •. 

BÖRHAN CEVAD 

Bu Sene Az 
Portakal 
Geliyor 

Son günlerde şehrimize Adana 
ve Mersin ile civarından az mik -
tarda portakal gelmeğe başlamış
tır. 

Buna sebep; hariç memleket -
!er~ fazla portakal satışı yapılma

sıdır. 

Portakalcılarımız; bilhassa Al
manyaya mühim miktarda porta
kal ihraç etmişlerdir. 

Bu sebeple portakal fiyatları bir 
miktar yüksclmi tir. 

Buna mukabil Kastamonu ve 
Niğdeden elma biraz bolca gel

mektedir. 

--o--

Bele~iye Gelirlerinin 
Ta sil Mes' e\esi 

Be:ledıyenin yeni muhasebe mü

dürü Muhtar Acar dün tekmil ka
zalardaki muhasebe müdürleri ıle 

tahsil ve tahakkuk memurlarını 
belediye şehir meclisi salonunda 

toplıyarak şimdiye kadar yapılan 

işler hakkında izahat almış ve ye
ni direktifler vermiştir. 

Bazı memurlar; şubeleri mın -

takası büyük ve geniş olduğun -
dan tahsilatı fazla ve vaktinde ya

pamadıklarını söylemışlerdir. 

Bu kabil yerler için yeni tah
sildar alınması dilijünülmekte -
dir. 

Bu bekleme mahalleri Ankara Ebelerden de Kazanç ~--
otobüs tevakkuf yerlerinde ol - l k Pertevniynl LiM·ııinden 
duğıı gibi <ık ve yeni bir şekilde Vergisi A ınaca 
y • Yeti~cnJer 
,_apılacak, önlerinde bir de satış Şı'mdiye kadar bazı .yerlerde 
~ısıın1 b ı b'l kt' B Pertevniyal Lısesinden Yeti -arı u una ı ece ır. u sa- ebelerden kazanç vergısı alınma· 
tış kı 1 d t b- b ki 1 şenler Cemıyetinden: sım arın a ; o o us e e - dığı yapılan tetkıklerden an a -
Yenkri alakadar edecek öteberi 4/2/939 Tarihinde yapılacağı !-
satılacaktır. şılmıştır. • . ilin edilen Pertevniy.ıl Llsesin -

Bunun üzerine Maliye Vckaletı 
k Diğer taraftan hükumete inti- Varidat Umum Müdurlüğü ala _ den Yetişenler Cemiyeti kongre-
.al eden Tramvay Şirketinin bir d k si, ekseriyet olmadığından top •a-

t kadarlara bir emir gön erere 
k
U.r]ü yapmadığı üstü ve yanları namamıştır. Kongre J 8/2/939 Cu-
a;ıa!ı bekleme mahalleri de; Na- ebelerin de serbest meslek crbah- martesi günü saat (15) de gene 

fi V hından olduklarını, bınaenaley 
a ekaleti tarafından ilk iş ola- Aksaraydaki Lise binasında top-

İcin de Bunun 
Santralının 

Kütahya 
Yapılması Lazım 

• 

M emleketimizin her tarafını 1 
bol ve ucuz elektriğe ka - ' 
vuşturmak üzel'e yapılan 

tetkikler çok ilerlemiştir. 
Bu maksatla elektrık işleri etüd 

idaresi muhtelü yerlerde ıasad is-ı 
tasyonları kurarak mahallerinde 
esaslı incelemeler yavt ımıakta -
drı. 

Bu cümleden olmak ÜZPre Ada
na - Kayseri mıntakası sularından 
Seyhan ve Berdan üz~rinde rasad 1 
istasyonlan kurulmtiitur. 

Bu sulardan nereled<' ve ener
ji bakımından en vcrimlı olank 
ne şekilde. faydalanabil~ceği ve 
baraj yerleri tesbit olunmakta -
dır. 

Bu bendler sayesinde .\dana o
vası feyezanlardan kurtulacak -
tır. 

Diğer taraftan Fırat ile Kulmu-

Tütünlerimize 
Haricde Rağbet 
Arttırılacak 

Türk tütünlerme karşı hariç pi
yasalarda gösterilen rağbet git -
tikçe artmaktadır. 

Diğer taraftan bazı ecnebi reji 
idareleri de memleketimizden ma
mul tütün almak için yeni müra
caatlar yapmağa başlamışlardır. 

Bu müracaatlar halen tetkik o

lunmaktadır. 

Diğer taraftan idare Egede ve 
diğer muhtelif yerlerde yeni ve 
son sıstem tütün de !arı yaptır

mağı karatlaştırmıştu:. 
Bu depoların pliinlan hazırlan

maktadır. _,,,,_ 
Eminönü 

Meydanında 

İş İlerliyor 
Emınönü meydar~ı .. :n açılması 

faaliyetine devam olunmaktadır. 

Bu hususta hazırlan2'l birinci 
plfının tatbiki Eminömi hanının 

yıkılması ile tamam olacaktır. Fa
kat şimdiye kadar yapılan faalı
yetle elde mevcut paradan 100 bin 
lira kalnuştır. 

Bununla Y cnicami civarındaki 
barakalar istiınliik .olunacaktır. 

Bu vaziyet karşısında ; ikinci 
pliının tatbik ve istimlakine baş -
lamak üzere Belediye Reisliği Na
fia Vekaletinden para istemeği ka
rarlaştırmıştır. 

--<>-

Vali Hasta 

rat nehirleri üzerinde de 900 ki -
lometrelik bir etüd gezisi yapıl
mış ve bunlar üzerinde mühim 
sukutlar bulunmuştur. Burada ev
vel.i. Keban madeninde büyük bir 
santral kurulacak ve bundan 400 
bin beygir kuvveti raddesinde bir 
kudret temin olunabılecekür. 

Fırat nehrinden de 2 milyon 
beygir kuvvetinde bir enerji is -
tihsal olunacaktır. Bu muazzam e
lektrik kuvvetine istihlak yeri 
bulmak mesclesı de ayrıca tetkik 
olunmaktadır. 

Bundan b:ışka Kütahyad.ı kuru
larak İz:"lit ve İstanbula cereyan 
verecek olan büyük santral hak -
kında da etüdler çok ılerlemiştir. 

Bu santralın kurulması ile İz -
mit ve İstanbulun yakın s<>mtle
rin~ kilovatı 60 paraya cereyan 
verilebileceği hesap olunmuştur. 

Pamuk Ekimi 
Yüzde 25 

F azlalaştırıldı 
Son zamanlarda memleketimi

zin muht<?ı. mıntakalannda pa
muk ekim ve istihsali artmıştır. 

Bu tezaytit Ege mıntakasında 

~; 25 şi geçmektedir. 
Ziraat Vekaleti bu artıştan ıs -

tifade ederek memleketimizdeki 
bütün pamuk cinslerinin tensik 
ve ıslahı için ehemmiyetli suret
te çalışmaktadır. 

Ezcümle ekser yer~erde Ameri
kan cinsi pamukların ekilmesi i
çin yapılan faaliyet çok müsbet 
ı;on vermiş. bütün Amerikan to -
humları tutmuştur. 

Ziraat Vekaleti pamukçuluk 
seksıyonu umum müdürü Necati 
Turgay bu hususta yapılan çal •· 
maları gözden gcçırmek uzere ev
velki gün ıçinde bir ttekik ve tef
tiş seyahatine çıkmıştır. 

Hükümet; pamuklarımızı sür
atle ıslah faaliyelile Mrsır ve A
merikan pamukçuluğu ile rekabet 
edecek bir vaziyete gelebilecektir. 

---o-

Konsolosluklara 
Gönderilecek 

Mektuplar 
Konsolusluklara gönderil~cek 

zarf' arın üzerine Fransızca ola -
rak Türkiye Cümhurıyeli Kon -
so!osluğu ibaresi yazı 'makla bera
ber altına da; gideceği ecnebi 
~mkket!n ve şehrin; o -
nun altına da ; ecnebi hükôme -
tin isimlerirın muhakkak yazıl -
ması ve bu suretle va i olan yan
lışlıkların ön! sı dün Dahili
ye Vekaletınde, vilaye:tlere teb -

İstanbulun 10 yıllık maarif pla
nının hazırlandığını yazmıştık. 1 

Maarif memurlukları; bu müna
sebetle muhitlerındeki noksan ve 
ihtiyaçları tesbit ederlerken diğer 
taraftan Belediye Rcısliği de ma
arif müdürlüğüne müracaat ede
rek; şehrin her semtinde yapıl -
ması lıizım gelen yenı meketep -
]erin \"{ rlc. rın 1 • şehir p fı.nına 
işaret edilmek üzere - §İmdiden 

tesbit edilmcsınl ıstenıiştir. 
l\laarif müdürlüğü; tekmil ka

zalardaki Maarif memurluklarına 
bu hususta da emir verdij;tinden 
memurlar; bu işle de meşgul ol -
maktadırlar. 

Şimd;ye kadar yapılan tetkikler 
neticesinde, her kazada 8 - 10 ta
ne yeni mektebe ihtiyaç olduğu 
anlaşılm·5tır. Bu suretle tekmil 
İstanbulda 50 yeni mektebe lü -
zum görülmektedir. 

Her semtte bunlann yerleri ay
rı ayrı tesbit olunmakta ve plan
ları hazırlanmaktadır. 

Planların hepsı ikmal edilince 
şehircilik mütehassısı M. Prosta 
verilecektir. ___.,_ 

Bütün Vergiler 
Tamam Olarak 
Tahsil Edilecek 

Mali sene sonu yak:.ıştığı için 
bı.itün malıye şubeı.orınde büyük 
bir hızla vergi tahs!!Atıra devam 
olunması ve hıç bakıye bırakıl -
maması dün allıkndarlara tebliğ 

olunmuştur. 

Bu sene nüfusuna gdre tahsilat 
nisbeti en çok olan ve hiç vergi 
bakıyesi bı,rakılmıyan vilayetler 
ve kazalar mukayeseli bir cetvelle 
tesbit olunacaklardır. 

Bu suretle vergı tahsılatına en 
çok hangi vilayetin dıkkat ettiği 
ve birine lıği hangi §Chrin alacağı 

Tramvay 
Ve Tünel 
Şirketleri 

Devir Ve Tesellüm 
Devam Ediyor 

Tramvay ve Tünel şirketlerınin 1 

devir ve \<$limıne devam eden Na
fıa başkomıseri Sururinın reisli
ğindeki heyet dün de mesaısıne 
devam etmiştir. 

Dığer taraftan N ufıa Vekaleti 
dün şirkette çalışan memurlara 
hitaben bir tamim göndermiştir. 

Bunda tramvay ve tünel şir -
ketlerinin 1 mart tarıhind<'n iti
baren hükümete inUkal etmiş bu
lunacağı ve teşki13tı kanuni ha -

zırlanıncıya kadar muvakkat bir 1 
idare tarafından işletıleceği bildi
rilmekte ve memur.ann vazifele
rinde ibka olunacakları, ayrıca 

bunlara kabilıyet ve liyakatlerine 
göre mevki de verileceğı bildiril
mektedir. 

Vali vr: Belediy<> Rebi Liıtfi 
Kırdar rahatsl7. bulunduk.arından 
dün makamına gelememiştir. rak inşa edilecektir. kazanç vergisine tabi olduklarını !anacaktır. 
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"" Nihad; Nuridanın bı. sözleri kar- - .... .. - Size inanmış bulunuynrum ... J fasır:ın başında sabaha kadar pan-

!iğ olunmuştur. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 71 

dı 'l'oy .. ve hiçbir tecrübe ve ka-
n gormemiş olan delikanlı Nu

rıcıana samimi bir lisanla şunları 
lordu: 

:ı·- Peki; seni herhangi sevme
ıgın biı· adam nikah ederse razı 

llıı ' v•1caksın? .. - ......... 
4 - Yo .. Şimdi ciddi konuşa -

11 ın.. Farzediniz bir vere satıldı
/~· · Altmışlık , sek~enhk bir ih
s'Yaı· Vezir .•. Sizi nikah etti. Bu 
ızın için kafi mi? 

ıı -k llayır; kati değil. . Sevgisiz. 
§ Siz el Yuva olur mu? Lakin. ne 
e o:sa nıkahlı olmak namuslu bir 

Yazan: M. Sami KARAVEL 

hayat kadını sırasına girmek baş
ka bir şeref ... 

- Çok yanlış düşünüyorsun? .. 
İnsana şeref veren hiı; te nikah 
değildir. Bu bir formalitedir. Asıl 
insana bahtiyarlık veren sevgi ve 
aşktır. Bu olmadıktan sonra; ni -
kahlı bir yuva kar altında kalan 
kırlangıç yuvasına benzer. 

- Doğru söylüyorsunuz ... Fa -
kat; hiç aşk ve sevgi hem de ni -
kah olursa buna ne dersiniz? 

- Böyle bir yuvay:ı gıpte ede
rim... Hiçbir şey demem ... 

- Eh! .. İşte ben d~ böyle bir 
yuv:ı tahayyül ediyorum. 

k k · _ Rica ederim bunu da açık Ve bu andan itibaren bütün mev- ı söman yapıp durmuştu. şışında kendine yuva urma ıs- • 
tiyen bir adam kaygusıle sordu: söyleyiniz... =udiyetim sizindir ... Aşkım ve sev- , • 

_ Mesela; ben senı satın almış - Evet!.. gim sizindir... Cariye bir aralık uyukladığı ka-
olayım, ve bana gelmiş ol... Nite- - Peki, ben de size vadediyo- Nihad, bu yüksek duygu karşısın- nepeden kalktı. Sabah olmuş, gü-
kim işte burada•ın ... Yarın daha rwr .... Sizi nikah edip alacağım... da gözlerinden yaş geldi. Sevgi - ne< doğmuştu. Yatan çerkes kal -
ziyade seni sevip nikah kıymıya- - Ya, valideniz... lisın: göğsüne basarak yemini tek- fasına baktı. Kalfa horul horul 
cağıma neden hükmedcbiliyorsu- - Ben, onu ikna ederim.. rarlamış ve onu sevmişti. uyuyordu. İhtiyar karı uykusuz-
nuz'! - Ya, reddederse .. · Nuridan, şeytan kız nihayet de- luğ:ı fazla tahammül edemiyerek 

- ..... . 
_ Yoo .. Her şeye cevab verdi

ğiniz gibi buna da açıkça ccvab 
vermenizi isterım... Ha, satılıp 
gittiğiniz yer ... Ha bu akşar:1 bu-k 
rada bulunmanız ... Arada bır far 

1ok .. . 
_ Doğru ... Fakat! .. 
- Bir fakatle işi müphem bı -

rakınayınız. Açık söyleyiniz .. Me-... , 
sela; beni sevebilir mısınız . . 

_ Evet; siz söyliyebılecek bır 

erkeksiniz .. · 
_ Eh! .. Daha ne istiyorsunuz? .. 

- Nikah mı? .. 

- Ben de onu reddeder;m ve likr.nlıyı kafese koymuştu. Nika- yalancıktan olan rolünü tamam-
seni alıp buradan çekilirim... hını temin etml§. cariyeyi de se - lamıştı. 

- Bu sözlerinize ne suretle i- petlemişti. Cariye bu halden istifade ede -
nanmış buluna,YUO? Bırbirine daha yakın bir hale rek ayaklarının ucuna basarak o-

- Size yemin edebilirim... gelen iki aşık sarmaş dolaş olarak dadan dışarı çıktı. Nihatlı. görece-
- Validenizin ve Allahınızın yataklarına kavuştular. ği gelml§tl. Şaka değil. yir~i d?rt 

üzerine yemin ve kas~m edebilir Zavallı cariyenin yerinde bu saattir yüzünü görmemıştı. Hıç 
misıniz? akşam yeni bir dilber yatıyordu. olmazsa bir aralık sevgilisini gör-

- Evet; hem vallah, hem billiıh Nuridan sabaha kadac dPlikanlıyı meliydi. 
anamın da üzerine yemin ve ka- öyle bir hale getirdi ki çocuk ha- Yavaş, yavaş yukarı kata çıkan 
sem ederim ki sizi nikah edip a- yatında bu çeşid afacanlık görme- cariye usuletle Nihadın yatak o-
lacağım ve terketmiyeceğim.. mişti. dasının kapısına geldi. Kulağını 
Nihadın yemini Nuridanı he - İki çift sal.aha kadar uyumadı- kapıya vererek sevgilisinin kallnp 

yecana getirmişti. Hemen deli - !ar, birbirlerile oynaştılar ... Hat- kalkmadığını anlaomak istedi. 
kanlının boynuna sarıldı ve onu ta öğleye kadar odalarında kaldı-
sinesine çekerek: lar. Cariye de ihtiyar çerkez kal- <Devamı var) 

Yorgana göre ayak uzatmak. •• 
Devlet bir taraftan hayat paha

lılığı ile mücadele ediyor. lllcmu
run maaşını yükseltmek, vergi -
!eri hafifletmek çarelerini arıyor. 

Bütün bunların gayesi vatandaş· 

ları daha rahat bir hayat . eviye
sindc yaşatmaktır. Çünkü, herkes 
bilir ki, maddi sıkıntısı olmıyan. 

rahat ve huzur içinde bulun•n bir 
insan, vazifesini daha iyi )·apar, 
verdiği randıman d;ıha çok i~·i ka· 
litelid.ir. 

Fakat, bir bım in•aıılar tanı• 
rız ve görürüz ki, bunlarda sarf. 
etmek ölçüsü yoktur. Son scncl~r 
de bizde de reva< bulan bir itivadı 
nıL•al getirmek istiyorum. Hepi· 
n1iz, en iyi şekilde gı}'İnınck, s -
lcnmek merakına dıi tiik .. Hatta 
sıhhatimw bozan bır takım mah
rumiyetlere katlannrnk kıl .'!tmıza, 
kıyafetimize tnz kondurm•n uruz. 
Yakından tanıdığını bazı insan

lar ,·ar. Mesela bir delik~ lı, 'e' a 
bir gen~ kız .. Bir mü...,,s s<'de, bir 
şirkette çalışıyor. A~·da elin ge
çen para malümdur. Küçük hir
şey .. Fakat, bu kiiçiil< kuzan~, krLI 
tak•iti. ayakkabı laksiıi \t>ı·mck

ten başka bir işe yaraını,·or. Al
dıi::ı aylığı hesab t:'diyortıı"ı. \C şu

na hüküm veriyorum: Bu \atan
daş muhakkak lıi temiz w ıhlıi 

bir gıda alamıyor. 
Bu kı) afet dü~künlüj;'Ü bize hep 

sinl"madan ~irayct l'd" or \ ınc 

bahsettigim bu in aı.l rı sık "' 
sinemalarda görürsiinüz. 

Ycmi)'or, i~mİ) or, 6İnemn. a gi
diyor. Şık bir ,apka alı or. d:ın lı 
ça)·larda görünüyor, ipek çorab 
giyiyor. 

Bu in•anların biTer hastn, birer 
zavallı oldukları muhakkaktır. A
caba, onların dar ve lut tdıikki i
ne göre, modem ha at bu mudur? 

Herkesin, her ail nin kazanç se
viyesine göre, bir ynşonıa tnrz1ı 

bir muhiti olmak 1"7.ımdır. Yani, 
yorgana göre ayak uzatınuk ... 

REŞAD I'FYZİ 

Gayriaskeri Mıntaka 
Genişletildi 

Trakya hududu iızcr. .lY· 
rıasken sahanın ılgası dol ısı. 

•Kırklareli• memnu mıntakası 
şimal kısmının hududa kadar gl'
nlşletilmesi ve bu ınıtıtak nın ha
va yasak bölgesi yap.!ma,ı k ar
laştınlmıştır. 

----0---

Bir Konfcrn Vcrileeek 

Bu akşam saat (20.30) da Emi
nönü Halkevinin Cağaloğl;.ındaki 
merkez salonunda İst. Ü v ı
tesi Edebiyat Fakultesi Tar h D 
çentı Bay MükrimJJ Hal 1 tara 
fın:lan (Anadolu Selçuk ) me\ -
zulıı bir konferans vrrilcccktır. 

1 
Birimizin Derdi 

Hepimizin Derdi 
Valimizin Dikkat 

Nazarına 

Şrhir l~hl ~a m. rJ in C'Ok 
büyıi.k bir t:Mmmiyetl ol-

duiu ha.ide. istanbuluıı bu 

ez.eli derdi bir tür1u e5• ta bu· 

surette lıalledilt'medl. Bl:ı de lı u 

hususta hare eleyip k dokumak
tan fimdUik sarfı nuar etml bu
lunu7orm.. Fakat, bJç ol -

ma%Sa bu .. in bir an evvl'l biraz 
olsun yola slrmtslııl lslemtl za
r uri blr talebdil'. 
Be7ojhuıcla oıu:ra.n mutuddtd 

okoyucuta.rmııaU.. ald.ıiımu mek
tublarda, a.,.n-ıanlakl hali
Jarın arlık z:&JILUl uman asu.ı

lukt.an kokar bir hale celdii:l ya .. 
ınlmalıladıJ'. 811 balln •ıhhal lta
k.ımmda.n ne dertte ehemınlyetU 
olduio sayın Va.JJ ve Belf'dlye Re
blmiz Lutft K.ırdarC'a ma.10.mdur. 
Bu itibarla faı.la eö:ı ll4vnlne ıu. 
zum cormu1oruı. 

Sul:ı.rm keslbnool dalma VP bir 
takım mu,külil.ı ve yahut p1511ll 
lntaf etmtkt.ed•r. Bu be uzun u
man tahammuhi mum.kun blr 
ll<yflyel d•tlldlr. Bulun i ta.n1'ul 
halkrcm dtrdlf'rine Wrc1im.:uı ola· 
rak bu lşlnln, mümkim uıerUbe 
llilr nlu.mma, lntiu.mma kul -
mas.mı saym \ 'alimlzdrn rlr.a rdl-

7oruL 
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1 Son Buhranlar Karşısında 1 

ingiltere Durmadan 
Si li hl anıyor 

Çemberlayn Ne Diyor? Bir Taraftan Sulhu 
Korumak için Dolaşıyor Diğer Taraftan 

1'1emlekefi Kuvvetlendiriyor 

940 da İngiltere Muazzam Bir 
Çelik Kale Oluyor 

1 ngiliz Başvekili stk stk nu· 
tuklar söyle!·, muhtclır ve
sılelerden iStıfad~ ederek 

politikasını anlatır. Bununla be
raber Çemberlaynin sıyaseli ne 
olduğunu anlamak için bu nu -
tukları bir araya getirerek tekrar 
tekrar okumak da kıifi değildir. 

Çemberlaynin politikast çok defa 
sabık hariciye nazırı Edenin siya
setine ay km olarak görUlür ve 
gösterilir. Halbuki yakından ba· 
kılınca iki devlet adamının yol
larında umumi surette hiçbir fark 
görülmüyor. 

Gayeye varmak için sulhu koru· 
mak; harb çıkmasına mani olmak, 
bunun için de alıikadarlarla uzun 
uzadıya temas ederek, her tarafı 
ikna etmek suretile ihtillıflarL hal
letmek yolu takib edillyor. 

Fakat bu kadar söylemekle me · 

T ARIHi BiR ZIY ARET 
• 

ltal)Ja ile lngilterenm anıaşmasınd& 
mühim bir rol oynıyan 
Roma sefiri Lord Pret 

/ngiliz Hükümdarları 
Ve Amerika Seyyah~ti 

1 
Kraliçe için Y ııpılııcuk Elhi•der ve Bu Elbiı1elcrin -, 

Biçimleri Mühim il irer Meeele Oldu 
!.-~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~-

İlkbaharda Amerikaya ıld~çel< oiau ingıın ıuaııçesı (Sağda) 

i ngiltere Kral ve KraUç>sl 
ilkbaharda Amerikf4ya gi
ı:!Cekler, bu seyahat tariht 

bir seyahat olacaktır. Bu seyahat 

için şimdiden hazırlıklara girişli· 
miştir. Kral ve Kraliçenin Kana
daya giderken taçlarını da bera -

(Devamı 7 inci •ahiftd• ) 

sele izah edllmiş oluyor mu?. İn· 
giliz Başvekili ile sabık harbyE 
nazırının politikalan arasında ha· 
kikaten fark yok idiyse ne:len E· 
den iktidar mevkiinden a}r:ldı:. 

Herhalde esaslarda aykırılık ol • 
masa bile tatbikattaki fark g:ıle· 
nir gibi değildir. 

Çemberlayn diğer devlet ve 
hükumet reislerinin sözlerine, L"l· 
hu muhafaza etmek yolundaki 
vAdlerine itimad göstermek ve on· 
ların sözlerini sened tutarak ken· 
dilerini ikna etmeyi doğru lı~ lu· 
yor. Eden de belki böyle düsiln
müyordu. Çemberlaynin şahsi sıı· 
rette görüşerek, temastan ar!'-rn· 
rak karşısındakilerle anlaşmayı 

muvafık buluyor. Bu itibarla me
sela Milletler Cemiyeti için israr 
etmiyebilir. Çünkü karşısındaki· 

!er Milletler Cemiyetini tanımı • 
yorlar. Eden Milletler Cemiyetine 
çok bağlı olan bir devlet adamı· 
dır. Bu itibarla Başvekil ile eski 
hariciye nazırı arasında esasda ih· 
tila! olmasa bile tatbikatta aykı· 
rılık vardı. 

Milletler Cemiyetinden ayrılan
lar çoğaldı. Cemiyetin kararlarını 
bu ayrılanlara kabul ettirmek zor· 
!aştı ve nihayet imkansız oldu. 
Çemberlayn bunu görünce Mil • 
!etler Cemiyetinden ayrılmış o
!anlarla konuşmak yolunu tut -
muştur. Milletl~r cemiyetine da
hil olan birçok devletin arasında 
müşterek bir sulh temin etmek i
çin sağlam esa>lara bunları bağ
lamak kabil olmuyorsa Avrupada 
dört büyük devlet - İngiltere, 
Fransa, Almanya ve İtalya • ara
sında devamlı bir sulh vücude ge
tirmek imkanlarını anyor. 

Çemberlaynin ortalığı yatıştır

mak için sarfettiği gayretin ve 
gösterdiği faaliyetin gayesi ne ol
duğu bahsine gelince; İngiltere 
son derece kuvvetli olmak istiyor. 
Dünyanın diğer kuvvetli devı~t· 
lerile karşı karşıya müzakereye 
giriştiği zaman kendini sözüıııi i
şittirecek derecede kuvvetli ol • 
mayı düşünüyor ve bunun iç:n J"· 
raşıyor. Başvekil bir taraftan "'J 
hu kurtarmak için azami g~:, ret 
göstı:rir ve kıih Almanyaya, :.:.h 
İtalyaya giderek görüşürken a.\'· 
nl zamanda İngilterenin sil.lo• bn
mak, kuvvetlenmek yolı.ndalcl 

(Devamı T inci ffhlf~d•) -

1 Meraklı Şeyleri 
19S8 fN EN YtJKSEK 

RUHLU KADINI 

~ merlka, milu.bata memlekeU -

~ dlr. iJ<ldeblr bir müsabaka ~ılır. 
Halkın re7lne müracaat olunur. Me. 
oell: Bollvudan en m°'hur )'ıldah\n 

hanailerldlr?. Sonra, domaleo oalçası 

nasıl J'•Pılır!. AmerlkaDJD ea tık n 

ea zarif kadını kimdir. 

Harb ve sulh hakkındaki fikirleri· 

nb, diişüncelerlnlıı nedlrf, Uilı l'lbl-

NeV)'ork radJ'OSD l'-81erde dlnle

J'lcllerlnden IOMlJ'Orda: d938 :rıhrun 

en J'ıikaelı: rııhlıı n mümlM kaduu 
klm! •• 

Ne bir reJ' varakaııı 1'Önderlll70I', ne 

de bir namsed l'Ö lerlTor. Blr Utıd 

parçasına, cevabınızı J'&&ıp l'Öndere .. 

cekslnb:. Bunlar tunu ~dilecek •e 

1938 J'ılınm mümlu kadını anlaşıla· 

cak. 

Amerikalı kadlnlann re,,Jerl en ııok 

blrk~ kadın etrafında loplanı1or: 

Başla &ladam Ruzvell 1'el1Tor. Şlm· 

dlJ'e kadar •erilen rerlerln yüzde 48 

ini llau.nmıt. Sonra Madam Dorotl 

Tom()!On 1iizde 44,63, Çin ordulan b"'· 

kumandanı Madam Şan-Ka1-Şek do 

7iizde 4,01 re7 almış... 

Herhalde müsabakada blrlnclllfl 

Madam Rıuvellln kau.nacafl muh•k· 

ka.k. Cünkü l\ladam Ruıvelt. 7alnız 

Cumlıurrelslnln karısı defli, Amerlka

nm (en .171 J'Ürekll kadını) unvanıru 

hab:dlr. 

Dorotl Tompsona &'tllnce: Amert -

kanın en marul kadın muharrlrler!n ... 

dendir ve meşhur muharrir Slnkler 

Levbln karı!lıdır. 

Bu iki yüksek ruhla kadın her haf

ta rad7oda konferanslar verlrler, aUe 

ha7atından. kadınların hak ve hLirri-

7eUnden b:ıhsederıer. 

KADINLAR CENNETİ 

Vakllle Parls için kadınlann cenneti, 

hayvanların cehennemi derlerdl. Bu

&'ÜD Parlste anc11.k 58 bln beyslr yar. 

Fakat kadınlar o kadar çok, o kadar 

cok ki-

Sokaklar, ipeklere bllrilnmüş bin

lerce üh Ye s.a.rll kadınla dolu. 

llaklkaten Parb kadınların crnne
Udlr. Parlste blr mtlyon erkele mu

kabil lkf Djllyon kadın vardır. Bunları.n 

7&.\llarını anlamak pek kola.7 dellldlr. 

Çünkü bep<;l, hepsi ıüzel •.. 

NasıJ süzelleşlyorlar? Bu ka.dar şık 

&örün.mek lcln ne J&p17orlar?. Sokakta 

,rördült.inı.i...ı kadınların hemen hep l

ain çorabları lpekll ve 7enL 

Saçlan ndüle. roblan da son mo

daya u1sun ... Blr daktilonun. bir fam

dO fJlnbrın bir Konte.liH-n. bir Pren
se.sten farkı 7ok. Buna nasıl muvaf -

fak otuyorlar!. Bu, ancak onlanu bU
cııtı blr ıır.-

Kl;ŞPALAZI SEROMU 

1894 de Doklor Ru larafından k ... 
lolunmw,tur. Binlerce yavrunun ha-
7atını kurtaran fevk.a li.de müessir bir 

Uılçhr. 

Fakat ,unu 171 bllmclldlr ki bu se
rom un tesemmume kartı tesiri yoktur. 

B unu blu.at Doktor Ru sö7lemlf, veı 
cSe-rom, sehlrlenmenln önünü alır. 

Binaenaleyh zehirlenmeden evvel tat
bik olunmalıdır.> 

De~Ur. 

Şu halde, hınnalr.tan ınuztarlb olan 
çocuklara ~k dikkat etuıek litımd.ır. 

Demen doktora müracaat e tmelld.lr. 

Çocuklara. Kustıalu.a &$W yaptır • 
mayı ihmal etmek dotna delildir. Son. 
ra, aşıl ı dır, d iye ehemmb'et verme -
mexllk tmem elldlr. Zira ba""' a~ıh 

7awularda da huınak haslalılı 7 .. Tll· 

tarda da hınnak haslal,P • obur eltıfl 

çok cör iilmü..,tü.r. 

HÖK VE 
Bir Tesadüf 

N 
ejad doğup büyüdüğü bu 
şehirden bu çok sevgili İs· 
tanbuludan tam beş senedir 

uzak yaşıyordu. Annesi, babası, 

kardeşleri, dostları, ahbabları, ha· 
tıraları hepsi ve her şey İstanbul· 
da, kendisi uzakta, uzaklarda idi. ı 
Nihayet bugün, yıllardır hasretini 
çektiği bu güzel beldeye dönüyor
du; birkaç saat sonra, onun topra· 
ğına ayağını basacak ve o anda 
kimbilir, belki sevincinden ağlıya
caktı. 

Evet, duyguları o kadar yumu· 
şak, kalbi büyük bir sevincin a· 
vucunda bir kuş gibi çırpınacak 
ve tıu halde belki d ', bir yarım 
gülüşle karışık birkaç damla göz 
yaşı dökecekti. Çünkü o bu beş 
seneyi yalnız İstanbuldan değil, 1 

sevgili yurdundan, memleketin • 
den de uzakta, uzaklarda geçir • 
mişti, yabanct memleketlerde, ay· 
n ayrı iklimlerde ... 

Buna sebeb ne idi? Doğduğu 

yeri, memleketini niçin terket • 
mişti? 

Bunun iki sebebi vardı; birin -
dsi; Aşkta mııvaflak'yetsizlik. 1-
kıncisi: Seyahat etmek, memleket 
görmek arzusu ... 

Güzel ve kibar bir aileye men· 
sub bir genç kızla, evlenmek hul
yalarile gıdalanarak iki sene se
viştikten, hatıra ve şiir dolu gün
ler yaşadıktan sonra, nihayet bu 
güzel ktzın aşkından inhirafı kar· 
şısında, büsbütün terkedilmekten 
çekinmenin verdiği korku ve in· 
kisarla memleketinden uzaklaş -
mış ... Şimdi artık, içinde yaşıyan 
tek duygu memleketine, güzel İs· 
tanbuluna kavuşmanın kıvancı 

idL 
• •• 

Nejad iki gündür İstanbulda .. 
hemen her gün yeni bir arkadaşına 
Annesine, kardeşlerine kavuşm~. 
bir ahbabına rastlıyor. Bir gün de 
Köprü üzerinde mekteb arkadaşı 
Nihadla karşılaştı. Bu, t;uuştığı, 

seviştiği kimseler içinde en çok 
sevdiği ve en samimi arkadaşı idi. 
Bu iki eski arkadaş birbirlerini 
görünce, iki seven, çocuk sevin -
cine pek benzlyen taşkın bir neş'e 

ile kucaklaştılar. Birbirlerine ha· ı 
tır sorup, kısaca konuştuktan son· 
ra Nihad hemen bir teklifte bu -
lundu: 

- Bu gece bize gel.. Mutlaka, 
mutlaka ... Bunca senedir birbiri· 
mizl görmedık. Biraz şöyle baş -
başa verip dertleşiriz. 

- Peki amma, başk~ gece olsun. 
- Hayır, hayır .. Bu gece._ 
- Peki akşama gelirim; adresini 

ver. 
Nihad Maçkadaki oturduğu a· 

parttmanın adresini verdi. 
• •• 

Nejad, Nihadın oturduğu apar· 

1 Yazan: Recai Saua7 I 
zale etmek için, daha yakındaki 
koltuklardan birine oturar•k uave 
etti: 

- Evet, bırakmıyacağım ..• Aın· 

ma, siz beni yıllarca önce, hiç unı· 
mad:ğım bir zamanda bırakıp git· 
miştiniz .. Ne ziyanı var ... Yine 
geldiniz ya, şimdi benim için ya· 
pıl:ıcak şey tekrar gitmenize, u • 
zaklaşmantza mani olmaktan ib•· 
ret ... 

Bu sözleri söyleyip çıktı. Be~ 

dakika sonra Nejada kahve getit' 
di. O kahvesıni içerken, genç ka· 
dm da yanına oturdu. Biraz şun· 
dan bundan bahsettiler. Nihayet 
yıne kadın sözü kendilerine ge • 
tirdi: 

- Beni, aileni, memleketini ni· 
çin bırakıp gittin Nihad bunu bit 
türlü anlıyamadım. Maamafih ar
tık anlamak istemekte ısrar ede· 
cek değilırn .. Mazi ile meşgul ol· 
mak niye yarar? .. Şimdi, seni tek· 
rar karşıma çıkaran talihe müte ' 
şekkirim ... O kadar ... 

Nejad mütemadiyen sözü de • 
ğiştirmek, başka mecraya dök • 
mek istiyordu. Ona Nihadı çok 
sevdiğinden, iyi bir genç oldu • 
ğundan söz açıyordu. ~'akat geoÇ 
kadın oralarda değildi. Açıktan •· 
çığa alıika gösteriyordu. 

(Devamı 7 inci sahifede) 

tımanı bulmakta güçlük çekmedl.ı-------------
Üçüncü kata çıktı, Karşısına ge
len kapının ziline bastı. Kapıyı 

bir genç kadın açtı. Nejad Nejad 
bu genç kadının yüzüne bakınca 
birden durakladı, şaşırdı. Bu, beş 
sene evvel seviştiği genç ktzdı. 
Gözgöze geldiler. Kadın da onu 
tanıdığını anlatmak için hafifçe 
gülümsedi ve: 

- Buyurun bay Neıad_ 
Nejad mütereddldc!L Girmek 

ist~miyor gibi bir halı vardı. :nu· 
nun çok fena bir hareket olaca
ğını düşünerek kendim toparladı: 

- Vakitsiz mi rahatsız ettim 1 
acaba!.. 

- Rica ederim. Bilakis biraz 
geç bile kaldınız. 

Genç kadın Nejadı iyi tefriş e
dilen bir odaya aldı. Oturdular. 
Nejad hemen sordu: 

- Nihad nerede? 
- Henüz gelmedi. 
- Bu saatte bulunacağını söy-

lemişti. 

- Evet amma bir saat evvel te
lefon etti. Mühim bir işi çıkmış, 

birkaç saat gecikecek .. Nejad ge· 
lin~c. otursun beni beklesin .. Sa· 
kın bir yere bırakma'• dedi. 

- O halde, benim de bir işim 
vardı Bir iki saat kadar, gidip tek
rara geleyim olmaz mı? .. , 

Genç kadın aşk ve ihtiras parıl· 
tılarile yanan gözlerim Nejadın 

gözlerine dikerek manidar bir gü· 
lüşle: 

- Olmaz, bırakmam ... Kocam, 
arkadaşıntz Nihadın sözünü din· 
!emeliyiz. cSakın bırakma!• de -
di. Ben de bırakınıyacağım. 

Sonra, Nihadın tereddüdünü i· 

1 
Radyo J 

Program! 
Ankara Radyosu 

BUGtJN 
18,35 Müzik (Cil'an, oerenadlar .,. 

oalre • Pi). 
19 Konw;ma (Türkiye -lası). 
19,15 Türk MU.iti (İncesaa faıılı • 

Sa.rıtık fasıl). 

%0 Alam. mtleoroloJI haberleri, ııl• 
raat borsaııı (flal). 

%0,15 Turk mualfl. 
Çalanlar: Vecihe, Reşat Erer, Ce••" 

Kozan, RWJen Kam, Me1'ut Cem:JL 
c.•.ı:u7&nlar: ~luuffer hka.r, Meİr) 

Tokg-". 
1- Ali Ata • ŞelınH l>"trev!. • 
2- İbrahim Ata • Wcas ıemal: ıı:Jill 

ler kuanr ~rmlle). 
S- IAm'I • Hlcu ııarkı: (Stverl" 

her C"Ü.Ztll fenden eserdir). f" 

'-Yusuf Efendi • Hlca• tarlU: (St 

dayl ruhun aıık eline) 
5- Rauf Bey • Jile&• prkı: (SısJtf' 

dl hava larfı çemen). , 
8- Dede Efendl • Rica• ..,ıu: (Ş 

karfıkl dalda blr J'OŞll). 
1- Ş~hou 8a'I MnıabL 

8- Artakl • KUrdUI lllcazklr ,,.# 
(Artık ne SIJ'ah röxlerlnln l'ölcesll· .< 

9- Aı1akl • KürdUI hlcazkir fOP' 

(Clsmin l'lbl rııbnn da l'ÜUI). ~"" 
18- aqen Ferli Kam • ııı: ..... • 

lakslmL 
11- Ovrlk f:fenıll - Hlcazkir ptV 

(Mestim ba &'ece). 
%1 Memleket saat ayan. • 
%1 Konnşma (hukuk Uınl ,..,..... r 

nımu). 

%1,15 Esham, tahvilli, kamb111 

nnkul bonuı (!lal), .,r. 
Zl,3t Müzik (radyo ork .. lrası • .,.-

P . Aelorlua.) 1, 
%2,lt Müzik (o-elt tilplelerl ·.~· 
!ı,45 Müzik (Caaband , Çlpa) """ 

ı.,. orkestrası. ;f 
ıl,45 • !4 Son ajana haberleri 

;rannk.I procT&llL 

YAJllH G~ı:cy bunlan işitince, hlç gülmedi, sevinme
di. sırıtmadı. Bir saniye daldı, siyah, katınerll göz· 
lt>rini yumdu, düşündü.. 

ı:>onra. doktorun gözleri içine baka baka: 
- Ben bunların hiç birisini istemem. 
De,lı. Doktor, şaşırdı. Bir an için aklından 

geçti: 

YOS A 
bağlanma duymuştum. Ancak bu bir sezgi idi. 
Günler, görüşler, aylar bu sezgiyi sevda yaptı, 

berkitti ve en sonunda seni benim karım etti. 
Gün ey doktorun bu sözlerini keyifle dinliyor· 

du .. Güldü, güldü, sonra: 

- Peki amma niçin ilk önden söylemedin bü· 
tün bunları? 

1%.31 Türk mlbllt • Pi. , 
U Memleket sa&& ayan, aJald. t1' 

leoroloJI baberlerL 1 
U,10 • 14 Müıılk (BITasetl ç,.,,.ıı 

bandosu • Ştf: l:ıı~n Kün-). 
~ 

Boğenmedi mi. 
Az mı buldu?. 
İstememekle incelik 
Ve: 

. -mi yapıyorf. 

- Bunlar hiçbir şey değil Giiney. Benim her 
şeyim senin. Ancak küçük bir evlenme hatırası o
lncak. O kadar. Onun için kabul etmeni istiyo -
rum. 

Dedi. Giiney deminki şenliğini, hoppalığını, 

baş döndüren scvgisinı, sevincini hepsini bir ya
na bırakmış, çok önemll kararlar vermeğe hazır
lanan bir iş adamı tavn almış, öyle konuşmağa 

başlamıştı. Doktorun sözlerini karşılarken: 
- Hatıra güzel şey. Fakat, bunun maddileş· 

tirilmesine ne lüzum var! Bu bizim özelliğimize 

giren bir hatıra olacak. Bu çcşid andaçlarda in· 
sanların gözlerınde, beyinlerinde, damarlarında 

ya:ıarlar. 

~O. 71 _I __ _ 
Dedi ve sözünü sürdürdü: 
- İnsanlar yok olduğu gün kendileri için o

lan bu hatıralar da yok olurlar. Onun için kıymet· 
!eri de sadece manevi ve özeldir. Sonra, apartı -

man, mağaza, para, bütün bunlar bana hiçbir var
lık vermezler. Benim için bu günümüzün tek de
ylıni bizim birliğimiz ve beraberliğimzidir. Bu -
nun daha açık anlatışı: Sen ve ben. İkimiz, biribi· 

rimiz için .. dir. Böyle olduğuna göre senin her şe· 
yin benim, benim de her şeyim senindir. Niçin 
biribirimize mal bağışlıyalırn .. 

Doktor bu sözler karşısında ne yapacağını, ne 
diyeceğini şaşırıyordu: 

- Güney seni haklı buluyorum, Doğru düşü· 
nüyorsun, doğru söylüyorsun. Ben de bir saniye 
senden ayrı düşünıTıüş değilim. 

Sonra, senin nekadar maddi değedere deger 

Yuau: ETEM İZZET BENİCS ---mm--• 
vermediğini biliyorum. Biribiriınizin ilk saniye • 
denberi senin hislerin. görgülerin, ist<:klerin üze

rinde nekadar denemeler yaptım. Hepsınde de se· 
nin maddi bir ilgiye bağlı olmadığını gördüm. 
Benim bu isteğimde de hiçbir maddi gütgü yok, 
amma bir kere aklıma yerleştirdim. Hani ya, se· 

niııle yurdun bahçesinde bir gün dolaşıyorduk, 

sonra yemeğe gittik. O gün seninle evlenmek ka· 
rarını vermiştim ve o gün bunu aklıma yerleştir· 
miştim. , 

Güney ışıl 1*ıl yanan sevdalı gözlerini Fazılın 
gözleri içinde dolaştırarak sordu: 

- Benimle evlenmeğe o gün mü karar verdin? 
Fazıl büyük iş başaranların gururu ile: 
- O gün yaaaa. .. 
Dedi, devam etti: 
- Bana ilk geldiğin gün sana karşı içimde bir 

Dedi. 

- Nasıl duyurabilirdim? Seni tartıp kendim
de güven buluncıaya kadar zaten aylar geçti. On
dan sonra da birden söylemeğe çekindim. Belki, 
beni istemez, benimle evlenmez, diyordum. Ara· 
mızda çok yaş ayırdımı vardı, Ben elli bir, sen 
yirmi üç. Henı evlenmek seni görünciye kadar 
bir kerecik olsun aklımdan geçmemişti. 

Genç kadın: 
- Tuhaf şey .• 
Dedi, devam etti: 
- Ben de sizl görür görmez kendimde bir baş· 

kalık hissettim. Sizi seviyordum. Geliyordum, gi
diyordum, baş ağnlarınu bahane ediyordum, dur
madan hastalık çıkarıyordum. Bütün bunlar sizi 
görmek, çok görmek. sık görmek içindi. Amma 
bir türlü size >evgimi anlatamıyor, anlatmak iste-
miyordum. (Devamı var) 1 
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Fermene ve F ermeneciler :-~:::'"-.,;..:; .. 
1 

S-SON TELG RAF-14 ŞUBAT ttSt ,,.,. 

''Çırçıplak Dolaşmıya 
Razı Olursan •.. ,, 

Sokağının Tarihi Nedi;· ? . M 2':~.;!:::r.::~ Kocası Güzel Leydi Böyle Söyledi Ve: 8 en de 
Madam - Bir ~in mi var?.-

E k. 1 t b 1' H · tle ·ınden n!:i~r!~~~d:"1:~::ac;~. Dedigv :ni Yapıp, Vergileri lndireceg" im s 1 s an u un ususıye r M~dam - B~ naslı şe~, MarL.( 
Bugun pazrtesı... Ölil bır hafta 

O~an Çarşılar Birer Birer Sönüyor :~:.~ m~aı:::::·henüz ölme~ 
u şehirde doğup büyüyen
ler, veyahud da, uzun yıllar 
burada yaşıyanlar arasında 

fermeneciler ismini duymıyan, 
bi!miyen yoktur. Fermeneciler bir 
Sokağın ismidir. Bu sokak Kara -
köydedir. Karaköydeki postane -
nin önündeki saatin Uıtikamet4ı
de Iı:alice muvazi bir sokak uza • 
Ylp gider. Bu sokağın ismi Fer -
ınenecilerdir. 

1 1 
Şimd' burası koltukçular çarşısı - Madam _Henüz ölmedi mi? .. 

Yazan: REŞAD FEYZi olmuş .. O tarihi ve kubbeli çarşı Bunu hiç bir doktor kestiremez. 

Bungün bu cadde üzerinde kitabet 
kırtasiyeci den başka da, her türlü 
esnaf yerleşmiş görülüyor. 

altında kübik koltuklar, masalar, Çıkmıyan canda ümid var derler. 
sandalyalar sıralanmış.. Çarşının 

tarihi dekoruna bu kübik eşya 

hiç yakışmıyor. 

Mnri - Orası öyle ... Fakat. am
camın öleceğini doktor değil, ha
kim söyledi. Pazar günü asıla • 
cak ... 

KURNAZ BlR 

YANKESİCİ 

Köy papasının yanına girer. Ka 
S~kaktan içeri giriniz, yürü • bahatlerini itiraf etmiye, günah-

Yünıiz .. İki tarafta, hırdavatçılar, 
d !arını çıkartmıya gelm~ gibi diz-emirciler, bakkallar, kasablar 

!erine kapanır. RÖrürsünıiz_ Şirketlhayriye bina-
sı da bu sokağın içindedir. - Muhterem peder, bir hata et-

Fakat, bu sokağa niçin ferme -
tim. 

- Ne yaptın, yavrum?. 
necilcr ismi verilmiştir? .. Ferme- _ Hırsızlık ... Bir kese çaldım. 
necilcr sokağı, fermeneciler içi, (Papasın kesesini aşırır, cebine a-
ferıneneciler çarşısı denmiştir. 
B tar). 

Unu bilen İstanbullu çok fazla _ Mademki nedamet ediyor • 
de~ild;r. Fermene nedir?. Bunu sun. Keseyi geri ver. 
Size Fermeneciler sokag"ının eski p k'l · h - e .. ii .. .Siıe vereyım. 

aLni bilen, yaşlı bir eski İstan· lstanbulun um um! bir manzarası _ Hayır! Bana değil, sahibine, 

buUı.nun ağzından anlahcağım. Geçen gün Mısır çarşısına uğ - Bana kalırsa, eski İstanbuldan yani çaldığın adama vermelisin ... 
Bakınız, dinleyiniz: 1 k' - Ya kabul etmek istemezse .. 

radım. Mısır çarşısının içi baha- böyle klasik olmuş çarşı arı es ı 
- Fermeneeiler sokağında, es- rat ve buna benzer maddeler sa- hallcrile muhafaza edıp saklama- - O halde günah senden gider. 

kici:·n Fermenecilcrin sıra ile dük- t k .... k d''kk" 1 1 d 1 'd' (Devamı 7 ı'--' sahıfo".'!) Kese de senin olur. k' an uçu u an ara o u ı L nı.• « '· 
anları vardı. Fermene bir nevi ======================================-===== ellı:seye veril<•n isimdir. Bu elbise 

d •zcilerin, gcmicil~rin, bir kı
su11 balıkçıların giydikleri bir el
bı_ Y Jı. Ilunların içinde türlü 
lürlü ı 1 o an arı vardı .. Sırmalısı, u-
zıın, kısa olanı .. Az süslüsü, çok 
•uslıisü .. Bu elbiselerı satan dük
kaoıar, bu sokağın içinde yıllarca 
aıı• veriş etmişlerdir. Bugün bu 
meslek ··1 ·· t · 

. 0 mu ur. Fermene de ta-
rıhc karışmıştır. Bu sokağın için
de fermene satan diıkkancılar A

d, ~!ardı. Fakat bizim Büvükaja
d ıı. Heybcl.den dcflll.. Esk.den 
bu insanlara Yunan adalılar der
lerct;, Egr dcııız•nde, Yunanlılara 
•id ırili ufaklı birçok adalar var 
Ya .. l,te o adalar halkından .. 
İstanbul eskiden muhtelif iş güç 

~lııbı olan pomaklar, başnaklar, 
f rııa~udlar ,·ardı. Bunların kıya- 1 ~tl~rı hepsı ayrı ayrı idi.. Ekse -
rıya, bu insanlar da iermeneciler-
denc lbise alırlardı. 
k Eoki İstanbulun sokakları bir 

3ıyafet müze-<ine ber,zetilebilirdl. 
•0klğa çıktığınız vakit, çeşid çe-

Şıd kıyafette insanlara rastlarsı • 
hız .. Bunlarııı hepsi, kendi adetle-
rıne al t ki .. · n. , • ış ı arı tarza gore gıyi -

b
'.r•erdi. Binaenaleyh, herkesin el
ıs~s· 

1 •ne bakarak, nereli olduk -
ar, anlaşılabilirdi. 

'I'ııb;;, sokaklarda bu çeşidli kı
~afetıcr göze hiç de hoş bir man
~ar d arzetmezdi. Fermeneciler içi, 
b~Pıların önüne kadar asılmış, 
.:ı;le elbiselerle dolu idi. Burada 
,. kahın en erken saatinden geç 
~ a ı., kadar hararetli alış veriş 
•µılırdı. 

ra: •kat, zamanla, fermeneler de 

Bir Ai le F ac i 1 
Evvela Kocası, Ahbabının Kendi 

K · rısına ur Yapmasına 
Bile Göz Yumuy or! 

U
n ç çocuk: Leon, on dört, Pol, on iki, Mari de 

yedi yaşında ... 
cKarakolda tahta bir sıranın üzerinde oluru -

yarlar. Köşede, başı elleri arasında önüne bakan an-
nelerine bakıyorlar. 

cKocasının ağır yanlanmasına, aşıkının ölü
müne sebeb olan bu meş'um kadın, çocuklarının yü
züne bakmıya cesaret edemiyor. 

•Kocası, bir pastacı çırağı, aylardanberi işsiz. 
Kadın, dört ay evvel jan Abela adlı birisine tesadiif 
ediyor, sevişiyorlar. 

Bir müddet haricde buluşuyorlar. Sanrı( koca
sına prezante ediyor. Koca ile i.şık ahbab oluyor
lar. Bu ahbablığı o kadar ileri götürüyorlar ki. .. 
kocası, ahbabının karısına kur yapmasına göz bile 
yumuyor. 

Abela evin bütün masrafını temin edecek. Ko
ca da çocukların mekteb masraflarını ... 

Bu suretle yaşayıp gidiyorlar. 
Hepsi de memnun ... Fakat, günün bi
rinde işsiz koca, çocukların masrafını 
da zengin aşıkına yükletmek istiyor. 
Bu yüzden araları açılıyor. Arasıra 

dil kavgası ediyorlar. 
Bir gece, devriye gezen polisler, 
iki el sil.Ah atıldığını işi
tiyorlar, sesin geldiği 

apartımana girl -

Birinin göğ sündc, ötekinin şakağında 
iki büyük yara var. Kanlar sızıyor. 

Kadın ve çocuklar, bir köşede biıiblrlerine 

sarılmışlar, duruyorlar. 
Zabıta kadını sorguya çekiyor: 

- Abela saat sekizde geldi. Kapıyı kocam açtL 
Kiracı - aşıkım demiye utanıyor - içer! girer girmez 
cebinden bir ovelver çıkardı, iki el ateş etil Ko
cam kanlar içinde yere yuvarlandı. Çocuklarımla 
beraber katilin üzerine atıldık. Rovelveri elinden 
almak istedik. Nasıl oldu bilmem, yere düştü, pat
ladı, çıkan kurşun şakağına isabet etti. 

Diyor. Acaba doğru mu?. Ağır yaral• --ı.a koca, 
hastaneye naklonurhn ölmüştıir. 

«bette d" t·· od ti l>e. n uş u, m ası geç .. yarlar. Yerde ikl 
!> ltıene giyen insanlar kalmadı. 1 cesedin yattığını 
lt;•·nıeneciler, birer birer dük - görüyorlar. 
ikillla.rııu kapattılar .. Tek tük bir 
1-t duk~an kalmıştı .. Nihayet on· 
ralt o.a, ışsizlikten bu mesleği bı -
~~ :1ıar .. Çekilip gittiler. Onların 

ı·ıne b .. k ğ . . d tii .. • ugun o so a ın ıçın e 
tdukünıiz dükkanlar açıldı. 

111!ki İstanbulun, belkl de güzel 
ine İ bır hususiyeti vardı. Her 
'a!ı:bekten, her san'attan olan iş 
'°ita. le:~ muayyen bir cadde veya 
lıııı k ıçınde toplu bir halde bu
!ın Uı·lardı. Şehrin her tara -
ıı~1: dağ~lınış değillerdi. Şimdi 
l!ı-ıi değıL. Bunun en bariz şek -
eııg kapaıı çarşıda görürsünıi:ı:. 
ın~ un, bu hal. kapalı çarşıda kıs
l'!tdıı mevcuddur. Fakat son sene-

e or . 
!liikk• as.ı da karıştı .. Her çeşıd 
~Qr an bırbiri yanında yer alı • 
11~5 :· lieıe kapalı çarşının ana cad-

ı tam 
lıı, bu .. am~n karıştı .. Eski Babı-, 
11.ı~ ki gunku Ankara caddesi yal-ı 
._ha tabcılar caddesi idL Eskiden 

<:ok kıtabcı dükkanı vardı. 

Kocasını ve Aşıkım] 
Bekliyor 

• 
Fakat, Fedakar Süt Nine Bunun için 

Bir Çaıe Bulmuş Ve Tatbike Muvaffak Olmuştu 

Güzel Leydı fakirleri kurtarmak için i§te beyaz ata binip böyle çırçıplak 60ka1dan dolıı§h 

B in elli senesi ilkbaharın par
lak bir günü, Varvik şatosu 
kilisesinin çanları çalıyor, 

ıato sahibinin güzel kızı, Leydi 
Godivanın devrin en kuvvetli, nü
fuzlu derebcylerinden Kont dö 
Mersiye ile nişanlandığını ilan e
diyordu. 

Güzel Godivanın babası çok 
asil bir aileye mensubdu. Fakat 
servetini kaybetmişti. 

Kont Mersiyenin teklifini bil -
yük bir memnuniyetle kabul elti. 

- Peki! .. 

DedL Kızının reyini sormadı 
bile. Fakat, o ne diy~ekti. K~ncii
sinden çak yaşlı, adeta baba..ı ye
rinde bir adamla evlenmiy" ran 
olacak mıydı?. 

Güzel kız. babasını çok seviyor, 
vaziyetini de biliyordu. Batasını 

kurtarmak için kendini fedadan 
çekinmedL 

- Peki, babacığım, dedı. :,ra
demki sen müna•ib gördün. Ben 
de kabul ediyorum. 

Kant Mersıyeye sadık vdal.iır 
bir zevce olmıya çalışacağım._ 

* Az sonra, Leydi Godiva sütni • 
nesi Eligta ıle beraber Kontun şa
tosuna gittL 

Sütninesi, kırk yaşlarında 
kadın idL Killseden çıkınca 
du: 

bir 
sor-

- Kızım, Kontu seviyor musun? 
- Mademki kocam oldu. Sevmi-

ye çalışacağım. 
Kont, genç ve güzel zevcesini 

koluna aldı. Şatoya getirdl 
Zavallı güzel Leydl, bu uzun 

boylu, güçlü kuvvetli adamın ko
lunda küçük bir ceylan yavrusu
na benziyordu. 

(Devamı 1 i ıı<i ııahifeıU) 

Dana .Sövüşü ve 
Karakedi Davası 
Jüri Kedisini Zabtedemiyen 

Kadını Mahkum Etti ! 

P uis ceza mahkemelerinde 
hazan çok garib, çok eU • 
lünçlU davalar ıörülür. İş-

te bunlardan biri: 

cMadaın Aınandın büyü.it bir 
kara kedisi var. Hemen her gün, 
bitişik eve giriyor, ne bulursa ka

(Devamı 1 lftci ıahlfecü ı 

Kedisi, evindeki söğü#l kaptı diy e komfUIUnv fikdyet eden kadın 



6- SON T B L G a AI' - 14 Ş U B A T l!l39 ...... .-...... ..---ıiiııiıiııııiiıııi _ _____ , """' 

Bükreş 
Toplantısı 
(1 inci sahifeden devam) 

ristan - Romanya münasebatı 

mevzuu bahsolacaktır. 
Bu ıki devletin arazi ilhakı hak

kındaki talebleri ile beynelmilel 
vaziyet tetkik olunarak icab eden 
kararlar vcri1C<'€ktır. 

Konseye bu sene riyaset sırası 
Romanyaya geçmış, Romanya Ha
ricıye Nazırı Cafenko riyaset ey
liyecektir. ~ 
İçtima programında şu mesele

ler vardır: 
1- Balkan Antantı paktı müd

detinin arttırılması. 
2- Balkan Antantı devletleri

nin komşularile ve bilhassa Maca
ristanla olan münasebetleri. 

3- Münihtenberi Bulgaristan -
da muahedelerin tadili propagan
dasının canlanması üzerine ortaya 
çıkan meseleler. 

4- Enternasyonal vaziyetin tet
kikL 

S-- Balkanlara müteall.k mev
zii birçok iktısadi meseleler. 

6- Silahsızlanma siyaseti lehin
de Amerika Reisicumhuru Ruz -
velt nezdinde teşebbüslerde bu
lunulınası yolunda Norveç Hari
ciye Nazırı tara!ından yapılan tek
life karşı müşterek bir hattı ha
reket tayini. 

7- Franko İspany. 1·ı meselesin
de müşterek bir vaziyet alınması. 

8- Lahey adalet divanına Ne
geleskonun yerine bir namzet gös
terilmesi. Bu namzedin Politis ol
ması muhtemeldir 

Uzak Şark 
Meseleleri 

(Birinci sayfadan devam) 

Hainan 'ın İşgali 
(2 incı sayfa.dan devam) 

Bundan sonra da Japon gazete
leri Fransa aleyhine yazılar yaz -
makta devam ettiler. Çankayşek 

ordularına cenubdaki Fransız To
kin sömürgesinden yardım etti -
ğini ve bu vaziyetin caiz olınadı

ğını bildirdiler. Hatta İngiliz ve 
Fransız hükümetleri geçen sene
nin sonlarına doğru Hainan'ın iş
gal edileceğınden şüphelenerek, 
Japonyaya ihtarda bulunmuşlardı. 

Anlaşılıyor ki Japonya bu ihtara 
kulak asmamış ve Hainan'ı işgal 
etmiştir. Bu da gösteriyor ki Ja -
ponya Uzakşarktaki İngiliz, Fran

sız ve diğer devletler menfaatle -
rine gittikçe daha az hürmetkar 
oluyor. Ve bu devletler Avrupada 
Berlin - Roma mihverıle karşılaş
tıkça, onlardan daha az korku -
yor. Kendisine, Çine karşı giriş -
tiği mücadelede büyük yardım te
min etmiyecek olan bir adanın 
işgali, demokrat devletlere karşı 
ciddi bır meydan okuyuş demek
tir ki artık İngiltere ve Amerika 
bunun manasını anlamalıdırlar . 

Japonyanın bu meydan okuyu

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü :anları 

Semti ve mahallesi 
Cadde 

veya sokağı 
--------

Eyüp, Kızılmesci t 
• Düğmeciler 

Kalenderhane 
Okulu bayır 

No.su cı n si 

· Meşrutahane 

6 Meşruta hane 

Muhammen 
Aylığı 

Ura Kr. 

• Topçular 
Karagümrük 

Müddeti icar: 
Sütçü Murat 

Cami avlusunda oda 
18 Dükkan 

10 00 
3 00 
2 00 
6 00 

Teslimi tarihinden 939 senesi mayıs sonuna kadar. 
Karagümrük Lüküncüler 40 Dükkan 

Müddeti icar: 
Teslimi tarihinden 940 senesi mayıs sonuna kadar. 

Sayım ocağı Küçükköy civarında 
Müddeti icar: 

10,5 hektar tarla 

Teslimi tarihinden 941 senesi kasım iptidasına kadar. 

2 50 

seneliği 

lira 

42 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık artttırmaya 

çıkarılınıştır. İstekliler 21 şubat 939 Salı günü saat on beşe kadar Çem
berlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine 
gelıneleri. (814) 

İSTANBUL GAHSONLAR CEl\11YETİNDEN: 
Cemiyetimizin 1938 yılına aid muamele ve hes;;blarırun ve çalJima 

tarzının umumi heyet karşısında tet kiki ile idare heyetinin ibrası ve tali
matname mucibince idare heyeti aza sının nısfının yeniden seçilmesi için 
umumi hey'etin 26 ikincikanun 1939 tarihinde Cemiyet merkezindeki 1 

toplantısında ekseriyet hasıl olmadığından tekrar toplantının 17 Şubat I 
939 cuma günü saat 14 den 17 ye kadar Beyoğlu İstikliil caddesi Nurı 
Ziya sokağında C. H. P. kurağındaki Halkevi salonunda yapılacağın
dan kayıtlı azanın 938 yılı Cemiyet hüviyet cüzdnlarile birlikte hazır 
bulunmaları rica olunur. 

18 
26 
37 
47 
62 

129 
152 
155 
257 
260 
264 
284 
290 
315 
550 

582 
595 
600 
615 
634 
640 
691 
701 
737 
752 
771 
846 
895 

896 
1008 
1086 
1176 
1219 
1241 
1282 
1283 
1330 

şuna karşı, her zaman müessir ted-11,ı---------------:1 1371 

bir olarak ileri sürülen iktısadi Aak err f•br ~ kııtl•r 11 ]şf :ınbul komuta rıh II 11400 
sanksiyondan gene bahsedilınek- llA nları 1418 

Satıoı .. A Konıiıyonu flhları tedir. Filhakika İngilterenin, A - - ı 1428 
merikanın iştirak edecekleri ik- , 521 lira 31 kuruş muhammen be- Ayazağada süvari binicilik o:rn- 1435 
tısadi tedbir Japonyayı yola geti- ! delli 4745 adet beş kühercile çuvalı !unda yapılacak harici elektrik tcsi- 1439 
rebilir. Fakat tedbirin müessir ol- 17121939 Cuma günü saat 14 te Sa-1 satının açık eksiltme ile ihalesı JGI 1447 
ması ayni zamanda tehlikeli ol - lıpazarında Askeri Fabrikalar yol- , Şubat/939 Perşembe günü saat 11 1479 
ması demektir. Ve Amerika bu - lamasındaki satınalına komisyonu_n- de yapılacaktır. Muhammen kt'Şif 1503 
nun tehlikesini gözönünde tuta - da açık arttırma ile satılacaktır. Is- bedeli 800 lira 38 kuruştur İlk te- 1558 
rak Japonyaya karşı alınacak her teklilerin muvakkat teminatı olan minatı 60 liradır. Şartnames: V<' sa · 1565 

d . . t' k 39,5 liranın bir malınüdürluğiıne . . b d li k b 
1
. d 

1575 hangi te bıre ış ıra e yanaşını - _ . .. saıresı e e mu a ı ın e ınşaat şu-
Am ·k yatırarak alacagı makbuz ıle o gun . . . . . . 

yor. Yanaşmadıkça da erı a - . besınacrı verılebıur. Isteklılerinin 1623 
nın içinde bulunmıyacağı herhan- ve •~atteh kom.ısy~nda. bul~nm~l"::ı ilk teminat makbuzu veya mektub- 1638 
gi bir devletler kombınezonu, u- çl ub~aı· arV er gunll ;om.'.syo~ka ~oru- larile beraber 2490 sayılı kanunun 1665 

deki ışlerini kolaylaştırmak ve k k J .1 karşılaş e ı ır. e çuva ar gumru rusu -
1718 za şar ta aponya ı e • d ft (938) 2 - 3 maddrlerinde yazılı vesikala-bilhassa Fransayı tehdid eylemek .. 1 mun an mua ır. . . .. _ 
1776 maksadile yaptığı m~rkezindedir. mayı gozc a amaz. * rıle ihale gununden en az sekiz gün 

evveline kadar vilavet nafıa fen 1805 
Son vaziyet karşısında demok - ~N 110 lira muhammen bedelle Ba - müdürlüklerinden aİa~akları vesi- 1860 

rat devletler arasında yeniden is- Tıyatrosu kırköy Barut F ı ırikası arazisi da - kalarile beraber belli gün ve saatte l867 
tişarelere başlanmıştır. Bu akşa~ 1 bilinde yetişen otlar 3./3/939 tari - Fındıklıda Komutanlık smınalma 1898 

Söylendiğine göre, Londranın Ertuğrul Sadı Tek, hinde Salıpazarında Askeri Fabri - tkomisyonuna gelmeleri <6
53

) 
1945 kanaati Avrupadaki muallak me- ve arka~aşları ıkalar yollamasındaki Satınalma Ko- ı l 964 

scleler halledilinciye kadar U - (İTAAT iLAMI) misyonunda açık arttırmaya konu- 1 • 
1970 zakşark i§lerinde Avrupalıların Vodvil 3 P. 15 Şubat Çarşamba •!acakhr. İsteklilerin '1 7,5 teminatı Nakliye ve motörlü birlikler oku-
1975 fili müdahalede bulunmaları ve- ak~amı Hamiyet Yüc2ses ve arka- olan 8 lira 25 kuruşun bir Malmü - ; lu için 5 çeşit makine ve saire satın 
1979 ya ıktısadi mahiyette zecri tedbir- daşları. dür!üğüne yatırılarak makbuzilc , alınacaktır. Açık eksiltme ile iha-

ler alınaları doğru olınadığı mer- berrr · mezkür tarihte saat 14 te lesi ~7 Şubat 939 Pazartesi günü sa- 1981 

kezindedir. Askerlik Yoklaması komisyonda bulunmaları. Şartna - at 11. de yapılacaktır. Muhammen ~::: 
Londranın bu kaanati Paris ve 1- Bu yıl askerlik çatına giren Fatih me her gün komisyonda görülebi - kıymetleri mecmuu 1750 liradır. 2019 

Vaşington tarafından da kabul e- ve Eyüb kauıarlle bu kazalara bağlı lir. (939) İlk teminat 132 liradır. Şartnamesi 
dildiği takdirde evvela İtalya ile nahlyelerln 335 dot. ilk yoklamalarına • her gün komisyonda giırülebilir. İs- 2065 

devletler arasındaki pürüzlü me- e ubat 939 simönden llibaren Fatih as-. 1250 ton demir hurdı.sı alınacak teklilerinin ilk teminat makbuzu 2
2
°
10

88
1 eleler halıoıul1acak Sonra Al k.trltk •ubesl blnasıuda baş1anmı~tır. k . 

s ' - . .• 3234 sa<·ılı kanun mucib ;nce 1250 veya me tuplarıle 2490 sayılı ka -manyanın müstemleke talebleri 2- Her sun sabah saat 9 dan ö~le , . . 2119 
tetkik edilecek, bilahare siliihla- ız 7e kadar bn doiumıuıarm yokla - ton c!emir hurdası Kırıkkale istas- 1 r'.unun. 2-3 maddelcrınde .~azılı ve-

2153 . .. ğl k -·'•rı yapı'···k ve 15/Mart/939 ea.r- J· ·onunda teslim şartile beher tonu sıkalJrıle beraber bellı gun ve sa- 2201 rın tahdidi ve diğer bütun mu a -~ ~- tt F d ki 
hal , · b' şamb• '"' "U 0~ıeye kadar d•\'&m ed•- •artnamesinde izah edildiği veçhi - a e ın ı ıda Komutanlık Satın-

2212 Avrupa meselelerini ıçın ır • ·- • • alın k · lm 
c.kUr. le (22) lira (16) kuruştan satın a - a omısyonuna ge eleri. konferans toplanacak. tndan sonra (

388
) 

8 
2233 

1 1 1 1 ~ Bu kl'a muddel !cinde her mu- lınacaktır. Şartnameler merkez sa- ( 07) 
2

297 Uzakşark i§ eri e meşgu o una -
Caktır. ı .. ııer şubeye müracaatla yoklamasını tınalma komisyonunda biliı. bedel 1f 1 2302 

yaptırma. ı ve }"aphrm1yanlann asker· 
FRANSANIN ÇİNE YARDIM! ilk kanunuııun (17 ) maddosl mucl verilecektir. Taliplerin 3/Mart/939 Çatalca müstahkem mevkii komu- 2344 

Tokyo 14 - Buraya gelen ha - bin .. cczalandırılarafı ilan olunur. Cuma günii akşamına kadar teklif !anlığı için su tes ısa tı malzemesi ! 2515 
berlere göre Çin hava ordusunu edecekleri demir hurdası kadar /'i satın alınacaktır. Kapalı zarfla i • 2655 
ıslah ve tensik içın 40 tayyareci- TASHİH İLANI 7.5 "!sbctinde teminatlarile birlik- halesi 9/mart/939 Pcq cmbe günü 1 

2681 
den mürekkep bir Fransız heyeti . b 1 Ü .. .. J M l te şartnameyi kabul eıı ;kkrine dair saat 11 de yapılacaktır. M4hammen 

2700 latan 11 ~·1tncu cra eınur u ·ı . 
yakında Çine gidccektır. Bu ha- d . kayıt ve sarahatı havi fiyat teklif- keşif bedeli 9·190 lira 77 kuruştur. 

2724 b~r. Japonyııda elim bir tesir yap- ğun an . !erini merkez satınalma komisyo ·Jilk teminatı 706 liradır. Şartname- 1 2757 ınıştır. Daırem.zın 1938/148 sayılı dos · 1 nuna vermeleri. (908) . si komisyonda her gün görülebilir. 
2819 

MUTAD ZİYARET İMİŞ yasifo paraya çevrilmesi mukarrer ! ! İsteklilerinin ilk teminat makbuzu 
2855 Vaş.ngton 14 (A.A.ı - Bahri - 1 ve keyfiyeti satış Son Telgraf ga - Fat ih Sulh 3 üncü Hukuk Hakim- veya l"'ektuplarile ?49•1 sayılı ka • 
2892 ye Nezareti, John Edwards adın - ı zetesinln 19/1/939 tarihi' ve seki - ı liğinden: nunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı 
2967 dakı torpido muhribinin mutad zinci dahifesinin üçüncü sütununda 1 Mahkememizce terekesine vazi - vesikalarile beraber belli gün ve 
2972 ziyaretıni yapma küzere bugün yazılı gayri menkuliin ;kinci açık yet olunan ölü Nikolinir> mutasar - saatte Fındıklıda komutanlık satın-
3010 Hainan'ın şimal sahiline vasıl o- ı arttırması tarihi 7/Mart/939 yazı - rıf olduğu Samatyarh Sancaktarı' alma komisyonuna gelmeleri. 
30

19 
lacağını haber vermektedir. laca,P yerde sehven l/Mart/939 o- Hayrettin mahallesi eski sulu ma - (355) (370) 

30
2
9 Bu torpido muhribi, cenubi Çin ı tarak yazıldığı cihe· ' keyfiyet tas- nastır yeni Marmara caddesi eski 

305
6 

3195 
3201 
3218 
3247 
3281 
3283 
3303 
3319 
3330 
3349 
3423 
3478 
3486 
3490 
3492 

3507 
3571 
3683 
3706 
3725 
3794 
3861 
3867 
3914 
3992 
4013 
4057 
4088 

4132 
4154 
4286 
4295 
4326 
4398 
4419 
4474 
4500 
4515 
4563 
4594 
4615 
4648 
4741 

4793 
4799 
4839 
4879 
4887 
4901 
4916 
4978 
5022 
5027 
5033 
5051 
5053 

5219 
5224 
5266 

5328 
5349 
5357 
5417 

5488 
5517 
5518 
5525 
5586 
5604 
5630 

5631 
5642 
5651 
5680 
5685 

5694 
5718 
5750 
5777 
5792 

5793 
5824 
5838 
5897 
5945 
6009 

6021 
6022 
6038 
5050 
6058 
6077 

6091 

6096 
6141 
6202 
6264 
6269 
6303 
6331 
6334 
6437 
6455 
6460 
6461 
6602 
6623 
6630 

6664 
6698 
6713 
6781 
6809 
6832 
6899 
6962 
7004 
7008 
7031 
7034 
7063 

7071 
7074 
7093 
7096 
7099 
7111 
7134 
7160 
7230 
7302 
7313 
7358 
7364 
7401 
7495 

7525 
7554 
7573 
7584 
7609 
7635 
7665 
7748 
7777 
7793 
7833 

7989 
8006 

8011 
8028 
8039 

8040 
8043 
8057 
8143 

8159 
8171 
8272 
8288 
8363 
8449 
8503 

8504 
8532 
8629 
8705 
8719 

8750 
8764 
8766 
8779 
8811 

8827 
8840 
8910 
8973 
8975 
9025 

9045 
9075 
9079 
9117 
9187 
9260 
9387 

9482 
9493 
9520 
9547 
9567 
9722 
9730 
9735 
9749 
9760 
9767 
9803 
9829 
9849 
9856 

9885 
9938 
9949 
9955 
9973 

10020 
10070 
10111 
10298 
10348 
10385 
10425 
10454 

10505 
10565 
10576 
10609 
10632 
10640 
10641 
10653 
10749 
10826 
10909 
10990 
10995 
11010 
11012 

J1023 
11044 
11053 
11092 
11132 
11139 
11147 
11209 
11270 
11278 
11293 
11317 
11406 

11432 
11537 
11547 

11564 
11583 
11594 
11610 

11636 
11662 
11714 
11769 
11825 
11829 
11834 

11850 
11862 
11908 
11931 
11937 

11944 
12008 
12157 
12166 
12191 

12241 
12282 
12305 
12381 
12.533 
12534 

12596 
12653 
12726 
12754 
12769 
12816 
12843 

12849 
12860 
13027 
13075 
13087 
13119 
13160 
13171 
13222 
13255 
13263 
13264 
13337 
13357 
13394 

13400 
13511 
13605 
13646 
13701 
13762 
13777 
13812 
13819 
13825 
13838 
13843 
13853 

13889 
13915 
13940 
13992 
14051 
14189 
14194 
14218 
14241 
14249 
14257 
14267 
14285 
14343 
14361 

14388 
14446 
14583 
14584 
14590 
14607 
14626 
14680 
14681 
14705 
14709 
14720 
14723 

14738 
14805 
14918 

14926 
14928 
14932 
14951 

14966 
15037 
15080 
15095 
15096 
15126 
15134 

15194 
15227 
15253 
15321 
15334 

15353 
15378 
15420 
15433 
15458 

15561 
15579 
15617 
Jfi645 
15690 
15703 

15705 
15791 
15839 
15867 
15966 
15976 
16052 

16070 
16127 
16183 
16346 
16355 
16375 
16436 
16452 
16458 
16475 
16479 
16510 
16514 
16597 
16640 

16677 
16724 
16752 
16792 
16828 
16898 
16900 
16905 
16926 
16934 
17091 
17100 
17117 

17127 
17157 
171ô2 
17262 
17268 
17288 
17344 
17352 
17400 
17414 
17463 
17540 
17585 
17629 
17659 

17716 
17723 
17750 
17754 
17770 
17791 
17856 
17881 
17965 
17973 
18037 
18040 
18054 

18119 
18159 
18178 
18235 
18245 
18248 
18263 

18308 
18318 
18379 
18439 
18558 
18559 
18575 

18600 
18651 
18761 
188~1 

18833 

18845 
18893 
18905 
18926 
19045 

19080 
19167 
19190 
19232 
19247 
19319 

19335 
19365 
19369 
19454 
19457 
19468 
19498 

19532 
19535 
19551 
19700 
19778 
19782 
19825 
19848 
19855 
19876 
19937 
19964 
20024 
2oo:ı1 

20033 

20106 
20130 
20138 
20141 
20152 
20206 
202~6 

20249 
20348 
20382 
20335 
20410 
20470 

20499 
20554 
20585 
20610 
20612 
20633 
20666 
20677 
20717 
20740 
20778 
20785 
20827 
20828 
20870 

20890 
20913 
20914 
20926 
20949 
20970 
21055 
21063 
21127 
21220 
21267 
21293 
21299 

21319 
21412 
21543 

21566 
21583 
21600 
21678 

21H8 
21753 
21772 
21774 
21806 
21842 
21896 

219 B6 
21997 
22012 
22031 
22076 

22097 
22143 
221 74 
221 81 
22185 

22209 
22217 
22250 
22276 
22281 
22287 

22311 
22341 
22359 
22366 
22371 
22386 
22394 

22434 
22460 

22547 
22565 
22619 
22656 
22718 
22724 
22730 
22769 
22803 
22834 
22847 
22929 
22961 

22984 
23013 
23028 
23029 
23061 
23126 
23149 
23161 
23190 
23223 
23248 
23293 
23349 

23352 
2.::353 
23356 
23379 
23434 
23493 
23541 
23637 
23754 
33875 
24021 
24024 
24087 
24147 
24153 

24340 
24346 
24373 
24468 
24523 
24527 
24565 
24587 
24601 
24671 
24691 
24707 
24730 

24805 
24818 
24839 

24850 
24876 
24880 
24881 

24887 
25003 
25004 
25057 
25068 
25087 
25091 

25116 
25211 
25213 
25242 
25250 

25268 
2.~269 

25305 
25370 
25403 

25438 
25456 
25543 
25570 
25632 
25655 

25668 
25710 
25717 
25729 
25753 
25768 
25770 

25813 
25902 
25905 
26001 
26011 
2603& 
26051 
26131 
26159 
26202 
26276 
26277 
26346 
26373 
26390 

26418 
26433 
2644.5 
26527 
26588 
26607 
26632 
266~6 

26800 
26813 
26829 
26855 
26894 

26939 
26941 
26956 
26968 
26986 
26988 
27009 
27071 
27154 
27185 
27216 
27230 
27241 
27245 
27273 

27300 
27318 
27320 
27418 
27432 
27440 
27479 
27521 
27666 
27684 
27692 
27694 
27719 

27731 
27787 
27812 
27816 
27820 
27868 
27871 

27905 
27921 
27958 
27966 
28020 
28027 
28060 

28130 
28202 
28255 
28276 
28287 

28351 
28381 
28387 
28462 
28502 

28534 
28543 
28560 
28567 
28575 
28578 

28604 
28693 
28699 
28722 
28763 
28804 
28850 

28882 
28898 
29143 
29176 
29216 
29222 
29299 

12248 
32345 
32355 
32361 
32368 
32423 
32433 

29302 32540 
29350 32585 
29375 32595 
29377 32612 
29380 32626 
29423 32710 

32737 
32803 
32820 
32821 
32847 
32861 
32962 
33005 
33046 
33152 
33183 
33208 
32264 
33304 
33307 

33378 
33389 
33473 
33505 
33537 
33548 
33581 
33613 
33630 
33667 
33706 
33714 
33738 
33740 
33800 

33810 
33822 
33880 
33904 
34009 
34021 
34071 
34083 
3408e 
34094 
34141 
34154 
34157 

34213 
31222 
34248 

34256 
34327 
34337 
34354 

34378 
34480 
34481 
34486 
34543 
34556 
34597 

34624 
34626 
34651 
34664 
34668 

34786 
34788 
34806 
34807 
34821 

34884 
34907 
34944 
34959 
34987 
35004 

35007 
35009 
35099 
35161 
35207 
35226 
35241 

35306 
35330 
35339 
353·13 
33356 
35384 
35408 
35409 
35412 
35440 
35499 
35501 
35502 
35536 
35604 

35649 
35667 
35669 
35691 
35703 
35731 
35766 
35817 
35832 
35849 
35916 
36029 
36110 

36144 
36147 
36219 
36224 
36250 
36348 
36349 
36402 
36455 
36468 
36494 
36558 
36564 
36618 
36622 

36675 
36691 
36734 
36784 
36329 
36351 
36862 
36925 
36940 
36962 
36998 
37005 
37036 

37109 
37150 
37173 
37267 
37271 
37303 
37331 

37367 
37368 
37370 
37409 
37423 
37446 
37458 

37473 
37481 
37519 
37620 
37645 

37777 
37809 
37848 
37851 
37893 

37906 
38013 
38036 
38038 
38115 
38138 

38147 
38240 
38243 
38300 
38320 
38351 
38384 

38483 
38492 
38516 
38554 
38558 
38564 
38590 
38619 
38675 
38700 
38728 
38797 
38845 
38924 
38946 

38953 
38957 
38963 
38975 
38983 
39037 
39023 
39128 
39138 
39145 
39173 
391f.6 
39211 

39220 
39260 
39273 
39295 
39364 
39367 
39384 
39449 
39480 
39485 
39494 
39511 
39520 
39527 
39599 

39624 
39678 
39778 
39817 
39830 
39832 
39841 
39873 
39880 
39905 
39914 
39937 
39942 

39951 
39960 

29461 
29473 

29478 
29572 
29623 
29707 
29712 
29760 
29766 
29767 
29773 
29878 
29885 
29948 
29951 

29986 
29993 
29995 
30018 
;,0023 
:ıo<l26 

30073 
30172 
30201 
30295 
30311 
30327 
30415 
~0430 

;;0437 

:;0472 
30519 
30531 
~0602 

30606 
30619 
30640 
~0670 

30677 
30734 
30758 
30764 
30783 

S083!i 
:~O!l03 

30919 

31005 
:J1089 
31103 
31114 

31135 
31208 
31212 
31278 
31297 
31318 
31416 

31422 
31451 
314.60 
31484 
31502 

31621 
31629 
31638 
31709 
31737 

31795 
31856 
31859 
31877 
31882 
31885 

31947 
32008 
32069 
32093 
32136 
32205 
32219 
32227 

fi hm denilen filoya mensub olup 
1
· hihe nilan olunur. (1938 - 148) 7 7 mükerrer ve yeni 7, 11 numaralı ı Fatih Birinci Sul h Hukuk Ha • 

3067 'dı ' kiml'"' d · üssülharekesi Şanghay r. maabahçe ahşap hanenin tamamı -1 ıgın en. e' 
İ Mİ İHT.LATLAR 1 b l M d • S tkıirlar Ce şır· ~etı' Hayrı'ye Nizamname! dahilisinin 38 inci maddesi mucibince 1 Şubat 939 tarihinde çekilfll ARZU ED L YEN I ı stan u a enı ana - nın muhammen kıymeti 1100 lira / İstanbul Vakıflar Başmüdürlü • A d 

Londra 14 (A.A.) - Hainan'ı iş- miyetinden: ve yine ayni mahal ve sokak eski . ğünün Iğdırda İktisat Vekaletine si Jazım gelen imha kurası resmi tatillerden olan Kurban Bayramının 2 nci gününe tes:ıdüf eyle : 
gal etmekle J aponlar yeni bir Cemiyetimiz .Vmumi Heyetinin 7, 7 ve yen: 7 9 numaralı maabah- tabi şubesinde müstahdem Niyazi ğinden borçlar kanununun uınumt hükümlerine ist inaden tatili takip eden ilk gün olmak üzere 6 şııJıS 
harb sahnesi ııçmış ve muahede - 26/1/939 daki toplantısında ekseri- çe hanenin muhammen kıym~t: 4~0, ~!ev hine açtığı alacak davası için 939 tarihine müsadif Pazartesi günü Şirketi Hayriye idaresinde hükfunet Komiserinin ve Meclisi 1d~ 
!erin Garb devletlerine verdiği yet olmadığından ikincı toplantının lira ve yine ayni mahal ··~ sokak gonderilen zaptı davaya mumailey- re Heyetile müraloplann huzurile çekilerek işbu 29 uncu keşidede yukarda numaraları yazılı 111 
haklara yeni bir darhe indirmiş 18/2/939 Cumartesi günü saat 13 eski 7 vr .veni 9 numara)ı ahır ye - .L•n vazı'fesı·nden 

15
• tı'fa ederek halen · 

Ç. ı d " adet hisseye imha kurası isabet eylemıştir. 
oluyorlar. Bu adanın işgali ıne ten 15 şe kadar hem seçim, hem e rinin muhammen kıymeti 280 lira · ,nerede olduğu malüm olınadığı Pa·i===============================-========""'~ 
ynpılan harekat için hiçbir veç - 938 yılına ait muamele ve hesaba - dı· Bu gayri menkullerinin ihalesi k t . t k lif! . b' 

·ı ı d "ild' Lo d ·1 p · · .. .. mu amır sa ış oopera erı ır - İ L A N hı cl e zem eg ı. n ra ı e a- tın tetkiki ile heyeti hazıranın ib - 16 '3/939 Perşembe gumı saat 10 ·ığ· 
1 
ğu "b .. t 

k 1 b 1. ' .. .. H k k ah ı ı memur u ve mu aşırı ara _ 

Vekiller ZAYİ 

rıs, asden yapı an u işga ın arzu rası için mezkür gün ve saatteki da Fatih Sulh 3 uncu u u m - . 
ı l' . . .. fından verılen meşrubattan anlaşıl-erli miyen ihti atla rdoğuracağı •toplantıya cemiyette kayıtlı azanın kemesinde icra edılecektır. Rusu - hk .. dd . k.

1
. 

kanaat ndedırler 1• 1 mış ve ma emece mu eı ve ı ı-
. · gelmeleri i an o unur. mu tellaliye ve ihale pulu ve 20 se- . t 

1 
b'l b .. "dd ti . 

. .. . nın a e ı e on eş gun mu e e ı-
nelik vakıf taviz bed~lı muşterıye lanen tebliğat icrasına ve muhake-
diğer müterakim vergıler mahke - menin 15/3/939 saat 10 a talikine 
meye aittir. Talip olanların yevm 

1 . karar verilıniş olduğundan bermu-

Satılık yeni kahvehane eşyası 
Beyoğlu dördüncü rnlh hukuk 

hAkimliğinden: 

Terekesine mahkemece el ko -
nulan ölü Mustafa ağaya aid Ye
nişehir Kavun sokak 26 numaralı 
evdeki eşya ile altındaki kahvede Hey' eti 

Vekiller Heyeti dün Başvekalet 
binasında Başvekilin riyasetinde 
toplanmış ve saat 15,30 da başlı -
yan içtima 1:eç vakte kadar sür -
müştür. 

Sultanahmet askerlik şubesin
den alınış olduğum terhis tezke
remle nüfus tezkerem zayi olmuş
tur. Yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. 

bulunan eşyalar açık arttırma su- • N G . R f ":tf11 
retile 16121939 tarihine müsadif Baş,Dış, ezle, rıp o"ıa ı 

ve vakti muayyenede mahkememı- 'b· k t' zk. d r 
. • cı ı arar yevın ve saa ı me ur e 

ze müracaatları , fazla tafsıliit al - hk d b' t b'l k.l 
• .h. d ·t· ma em e e ızza veya ı ve a e mak istiyenlerin ilan tarı ın en ı ı- . . 

Haydarpaşa Çayır caddesi 
34 No. da 315 tevellüdlü 

B urhan Yurder 

baren 37 /13 sayılı dosyadan sorma- hazır bulunması, aksı takdırde da.: 
!arı, bütün aliıkadarana ve varisle- vanın gıyabın~a bakılac~~ te~~g 
re tebliğ makamına kaim olmak ü- makamına kaım olmak uzere ilan 
zere ilan olunur. (937 - 13) olunur. (938 - 16) 

perşembe günü saat 14 de satıla- •• •• •• v h ı J<e~ 
caktır. İsteklilerin yukarda gös- nevralJı,kırıklık ve butun agrılarınızı der a -
~e:~:;nb~u:~:ı::~t~~nm;~S:;de • • icabında gUnde Uç kate ahnebilir. 

• 
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Tefrika Numarası : 30 Yazon: Rahmi YACIZ 

Ayni Gece, Sabaha Karşı Filo 
Sivastopoldan Hareket Etti 

Potemkin'in Çıkışından İki Saat Sonra Albay 
Kolcak'ın Donanması Trabzona Dümen Kırdı 

• 
Enver Paşanın uzun ve ağır söz-ı 

leri burada nihayet buldu. Amiral 
Soşon şimdilik divanı harbi boy -
laınaktan kurtulınuş, fakat ileride 
bu ıehlikeye maruz olduğu da ken
disine bildirilmişti. 
Soşon Nezaretten ayrılınca doğ

ru İstinyeye, donanmaya geldi. 
Yavuzdaki kamarasına çekildi, 
t1armaradaki taht.elbahirlerle mü
cadele için bir p rogram. Karade
tıizde Kolçağı felce uğratmak için 
de bir p ian hazırlamağa koyuldu. 

* Üdesa Yavuzun toplarile kül yı-
ğınına döndükten sonra bombar
dıınanı yıkık bir çatı arkasında 

mira! forsunu taşıyan ve Kolçağı 
hamil bulunan Kagol kruvazörü 
olduğu halde iki kruvazör fırkası 
Sivastopoldan hareket etti. 

Miralay Poteınkin kumandasın
daki destroyer filotillası donan • 
manın hareketinden iki saat evvel 
yola çıkarılmış, buna; son hızla 
!lerliyerek Osmanlı deniz kuvvet
lerini keşfetmek, onları oyalamak 
vazifesi vcrilmiştL 

Albay Potemk!n Sivastopoldan 
30 mil uzakta fırkasını ikiye ayır
mak gafletinde bulundu. 6 dest
royerden mürekkeb kendi müf -
rezesile K aradeniz Osmanlı sahi-

lrrini muhafaza eden Midilli ve 
!!~midiye kruvazörlerinl aramağa 
t:itti. 

Yarbay Şemldof, kanal hattı Ü· 

zerir:de llerliyecek, Osmanlı do • 
n •. nmasına memub harb sefinele
r'ııe tesadüf ederse .bunu telsizle 
1 er tarafa ihbar ettikt.en sonra 
mu'ıarebeye tutuşacak, düşmanı 

.. ya.ıya oyalıya kendi fırkası üze-
rı:.P çekecel<tL 

Albay Potemkinin çıkışından 

i~.i saat sonra Karadenize açılan 
K'llı;ağın donanması sür'atle Trab
zon sahiline dümen tuttu. 

( Oevemı yar) 

l!epreden Amiral Kolçak iskele ba- ''Ç 1 k D ı 
~~~~f:ı.1:·g::~~::ir~~fı1eari~::. ırçıp a o aşmıya 
hile doğru inen ve dönemecile bir 
ölü zaviye meydana getiren iki 
Versanın ( l) arasında gizli dört 
destroyerle Kagol kruvazörüne 
baktı. Kagol rıhtıma doğru pro • 
vasını çevirmek üzere manevra 
Yapıyor, limana gelmek üzere ha

Razı Olursan ... ,, 

rekete geçiyordu. 

Kolçak muzaffer bir imparator 
~asile ve bir esir kafi!esile geldi
ı:ı. Odesayı bir firari gibi gizlice 
tetkettL Kagoia atladığı gibı Si
Vastopol yolunu tuttu. 

VL•amiral Somotof Amiralini Si
vastopolun harabeye dönen rıh
tımında asık yüzle karşı.ladL Kol
r - k :agın araya ayak basar basmaz 
ılk sözü şu oldu : 

-Yavuz burayada mı uğradı? 
Somotof gözlerini yere eğdı, ce

vap vermed~ Kolçak devam etti: 
- Üç Türk gemisinin intika • 

mını. fazlasile aldı. Fakat bunu; 
tnun yanma bırakmıyacağım! 
..\ıniral Soşon gününe hazırol! 

O gece Sivastopoldaki Ros do
"anrnasında dehşetli bir hazırlık 
başgösterdi, kruvazör fırkalarile 
destroyer fırkası her türlü noksa
~1 .. tamamladı, uzakça bir sefere 

elalet eden hazırlıklar devam e
~~rken Amiral Kolçağın riyıı-.~ -
klJıde toplanan gemi süvarileri, 
h 0 rnodorlar, deniz erkanıharbiye 

e:yeti gece yarısına kadar süren 
ı.;z 
l( u_n bir_ fortrak yaptılar. Burada 

aı adenııdeki Osmanlı sahilleri
ne Umumi bir deniz hücumu yapıl
~ası kararlaştırı ldı. Saat 24 ü vu
n tkcn dağılan fortrak donanma-

! ın harekete geçmesi için her türlü 
t1lb' . 

ı.rı almış bulunuyordu. 
/\.v . 

nı gece, sabaha karşı başta a--.. 
(1) --- -

1 V<'Tsan: Haritacılık ıstılah -
ı:•ı~dan~ır. Birçok Sağn'ların bir-

lı .. ; s ·ı b' h . l'i! ti; • ır'" arın ır cep csıne ve-
l"n himJir. R. Y. 

·-

~o. 67 

~ Setmed benden hevesini al • 

... · 13eni hakiki olarak sevmiyor-
'"". -Ilı ~ megerse .. diyor, s~ni unut -
•~a , ' • &ana kızmağa. senden nef

eı et . 
le rnege çalışıyordum. Müm -

lt~ıı. mü? .. Ama içimd~ bazı ümit 

h·'"lııntıları da yok değ:ldi. Bir 
ıs~ik b 

Ilı 9 lelvuku bilhassa son za-

d.eaıı.llarda bana döneceğini mu3-
ı Yo d d.ik r U. Hakkında yapılan de-
"·du1 !n ar, o kadına karşı yaptı-

~ ~tlgınııklar beni senden asla 
S<ıguı 
cJ. ıı rnadı. Yalnız sana acıyor -

tıiz~ Yazık oluyordu. Bazan de
Sö enarında bana aşk hakkında 

Yiedikıerini hatırlar, Sermed 

r:J inci ıııhifeden dev1m) 
Kont, çok zengin bir adamdı. 

Birçok malikaneleri, şatoları var
dı. Maiyetinde binlerce atlı askeri 
vardı. Derebeylerinin en kuvvet
lilerinden idi 

Genç karısını çok seviyordu. 
Her gün ziyafetler veriyor, av 
eğlenceleri tertib ediyor, güzel ka
rısını oyalamak istiyordu. 

Fakat halk, çok sıkıntı çekiyor
du. Vergilerin ağırlığı altında e
ziliyordu. 

IKont'a Söylemek Lazım 
Leydi Godiva, bir gün süt nine-

sile kiliseden dönerken beş çocuk
lu bir kadının evıne uğramışd .. 
Kadın hasta yatıyordu. Ko"asını-ı. 
vergi borcundan dolayı haps.ılun

duğunu ağlıya ağlıya anlatt. Ley
diyi de ağlattı. 

Sütnine: 
- Vallahi, kızım, dedi, n:ınu, 

kocana anlat . .. Fakir fıkarayı ver
gi için bu derece sıkma<ın. 

- Söyliyeyim, fakat fJJ•da.••z! 
Her zamanki cevabı vereci''. l.l:ı 

gibi işlere kadınlar karışmaz. Ka
samı boş mu bırakayım?. 

- Bir kere daha söyleyiver .. . 
Belki yüreği yumuşar. 

- Peki, bu akşam söylerim ... 

Razı Olursan ... 
Güzel Leydi, gece yemekt.en 

sonra bir sırasını getirdi: 
- ~izden bir ricam var ... 
Dedi ve gördüğü acıklı manza

rayı anlatarak vergilerin müm -
kün olduğu kadar indirilmesini is
tedi 

Kont sükıinetle dinledi ve: 
- Peki, dedi. Arzunu yerine ge

tireceğim. Fakat bir şartla: Çır -

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

derin bir gönül iztırabına düş • 

me7., çabuk geçer, unutur, bu a
zabı uzun sürmez , zira aşka i • 
nanan bir insan değildir o diyor· 
dum. Halbuki... 

Sermed karısına biraz daha s<>
kuldu .. 

- Artık herşeyi unuttum İclftl ve 
herşeyi unutacağız, mes'ud olaca
ğız! 

Dedi 

- Korkuyorum Sermed .. O ka
dın her zaman rak ip bana;. 

- Bunu h iç aklına getinnlye • 
ceksin yavrum. 

Sermed karısını temin etti: 
B.ı korkuya, bu şüphe saadeti-

çıplak soyunacaksın. Bir beygire 
bineceksin, şehri baştan başa d<>
laşacaksın. Nasıl razı mısın buna?. 

Dedi ve gülerek ilave etti: 
- Ben, ava gidiyorum. Bak dü

şün, taşın cevab ver. 
Genç kadın şaşırmış, kalmıştı. 

Sütninesini çağırdı. 
- Sütnine, dedi. Bana kürklü 

bir manto ver, üşüyorum. 
- Hasta mısın kızım? Bak, diş

lerin birbirine çarpıyor. 
Leydi cevab vermedL Mantoya 

sıkısıkıya sarıldı. 

Dediğini Yapacağım!. 
- Sütnine, kocamın dediğini ya

pacağım. Yarın, seher vakti be
yaz atıma bineceğim, şeh•ı dola
şacağım. Bu suretle birçok !akır
leri kurtarmış olacağım. 

- Cinnet bu, kızım!. 
-Başka çarem yok. Şehic h•'-

kı beni bu halde görünce \'d~tra -
cak. Şatoya dönıince kendimi öl
düreceğim. Buna müteessir olmu 
yorum. Çünkü birçok zavallılarrn 
hayatını kurtaracağım. 

- Merak etme, kızım ... Sen'r. 
çıplak dolaştığını kimse görmiy~· 
cek. Bunu ben temin edeceğim. 
Müsterih ol sen ... 

Sütnine bu sözü söyledikten son
ra şatodan Ç'ktı; şehre gitti. 

Ertesi sabah güzel Leydi, beyaz 
atına bindi, sütninesi ile bütün 
şehri dnlı<I ı. Kocası da verdiği 
iizü yerine getirdi 

Leydi, sokaklardan geçerken ne 
bir kimseye tesadüf etmiş, ne de 
pencereden bakan birini görmüş
tü. Sütnine, bütün şehir halkına, 
odalarının pencerelerini kapama
larını, sokağa çıkmamalarını ten
bih etmiştir. 

mizin arasına bir mikrop sokma
sın! 

İcliıl Sermedin elleripi tutmuş
tu: 

- Sana güveniyorum, inanıy<>

rum kocacığım! dedi. 

Genç adamın içini bir ürperme 
yaladı: 

- Kocacığım! 

Bu kelime ona o kadar sıcak ve 
sevimli gelınişti ki.. 

Renklere bulanan ufuklara bak
tılar. 

Susmuşlardı. 

İkisi de birbirinden ayrı olan 
ayni şeyleri düşünüyorlardı. 

Sermed, İclale hak veriyordu. 
Yirmi gün içinde nekadar çok şey 
o!C'luştu? 

Belmanın evinden fırlıyarak s<>
kağa çıktıktan sonra şuursuz bir 
halde istasyona koşmuş, trene at
lıyarak, !stanbula inmişti. 

Herşe; bitmişti artık .. 

lngiltere Durmadan 
Silahlanıyor 

(4 üncü sahifeden dl'•ıam) 
gayret ve faaliyeti hıçbir f.ı:;ı.:a 

kabul etmiyerek ilerliyor. Ken
di vesaitini tamamile hazırlıya • 
rak milli hizmet denilen ve İngi
liz vatandaşlarını memleketin mü
dafaası için alınan tedbirlere işti
rak ettirecek olan vşzifelerde ta
yin edilerek bunları filiyat saha • 
sında neticeleri görülünciye ka • 
dar İngiltere Avrupa kıt'asında 
Fransaya güvenerek hesabını ona 
göre yapıyor. İngiltere ile Fransa 
arasında bu kadar s• kı bir teşriki 
mesai bundan ileri geliyor. 

Fakat Paris ile Londra arasın
daki münasebat ayrı bir mesele 
teşkil ediyor. Bu münasebat haki
katen bir •İttifak. mıdır?. 

Bundan bahsettiği zaman Çem
berlayn aşağı yukarı diyor ki: 

- Bizim Fransa ile olan müna
sebatımız o kadar sıkıdır ki bunu 
herhangi bir ittifakın dar hududu 
içine sığdırmak olamaz!. Çünkü 
iki tarafın menfaatleri tamamlle 
birbirinin aynid:r. 

İki tarafın menfaatleri ayni ol
maktan şu da çıkıyor ki bunlar
dan birini tehdid eden bir tehlike 
diğerini de tehdid ediyor. Fransa 
bir gün Almanya taraf·ndan bir 
taarruz olacağı farzedil:rse o za
man İngiltere de kendisini teh
did altında görmüş ol2caktır. Bu 
itibarla müşterek teh'ik~ altında 
kuvvetli bulunuyor demektir. Bu 
dostluk filiyatta ittifak mahiyetd 
alıyor. 

Bugünün meselesi Fransa ve 
İng',terenin Berlin - Roma mih
veri karşısında n! cn ğı vaziyet 
oluyor. İspanya mcsc lesinin va -
racaı:ı neticeye göre bundan sonra 
politika aleminde kimbilir daha 
neler olacak?. Şimdi Avrupa mat
buatının meşgul olduğu mesele 
budur. İstikbnlin türlü ihtimalleri 
kar ısında söz dönüp dolaşarak 
İngilterenin kuv\•etini ne kadar 
ar tırdığı bahsine geliyor. 

İngilt.erenin her an yaptığı tay
yarelerin miktar•na tl air ortaya 
bir takım rakamlar çıkıyor. İngi
liz gazeteleri bununla çok mc<ı;ul 
oluyorlar. HükCımH vak!t vakit 
bu hususta resmi m•hiyette ma
lümat vermekten geri durma -
makla beraber söylemeğe hacet 
yoktur ki hakiki miktar daima 
saklı tutuluyor. 

Deyli Telgraf gazetesi asl<erl bir 
mütehassıs tarafmdan vazı, ~ '-'r 
yazısında şöyle bir tahmin yürü
tüyor: İn ilterede her ay 400 tay
~~re yapılıyor 

Diğer taraftan De · Ii Herald ga
zetesi de şliyle divor: f!ç aya ka
dar her türlü haz:rlıklar yapıla
rak r.oksanlar tamamla'lacak ve 
lr.-:ıiiteredeki fabrikalarda her ay 
3,000 tayyare vücude getirP!ıile

cek hale gelecektir. Her ay üç bin 
tayyare yapılacak!. 

Taymls gazetesi de dif:er taraf
tan bu mesele ile çok meşgul ol
makta, fakat ortaya bir takım ra
kamlar koymaktan çekinerek yal
nız şöyle diyor: 

Bundan bir sene evvel Hava 
Nazırı evvelki seneve n!sbetle tay
yare inşaatının her ay miktarı bir 
misli daha arttığını söylemişti. 

Geçen teşrinisanide B3Svekil 
avam kamarasında şöyle demişti: 

Belmayı son bir defa öpeme -
den ayrılmıştı. Öpemezdi de .. Çün

kü ortık dudakları ancak İclalin 
temiz dudaklarını öpebÜirdi. On
ları kirletmemek lazımdı. 

Geç vakit İstanbuldan köye dön
düğU zaman, evvela kardeşi, son
ra tnnesi k~ndisine şu müjdeyi 
vermişlerdi: 

- Herşey bitti .. İcla!in ailesi i
le tamamen anlaşıldı. 

Sermed, bu sıra sevinmemiş de
ğildi. Zaten bu iş olacaktı. Lakin 
işlerin süratle ilerlemesi onu 
memnun etmişti. Zira, biraz İcla
lin ailesinin Belma meselesini i
leri sürmesinden korkuyordu. 

Babası bir aralık Sermede: 

- Annen o kadınla hiçbir ala
kan kalmadığını onlara temin et
miş! 

Zaten bunun en br.riz delili de 
senin ondan uzakta bulunman -
<lır. Bu onları tatmin etti. LJ.kin 

- 939 tayyare inşaatı 938 ma
yısında yapılmış olan miktarın iki 
üç misli artmış olacaktır. 940 se
nesi mayısında da bu miktar dört 
misli artacaktır. 

İngilterede hava kuvvetler;niıı 
arttırılması kararı 935 de veril -
mişti. O zaman tahmin edilmiş;i 
ki muhtelif biçimde 10,000 tay -
yareye ihtiyaç vardır. Halbuk: 
bundan sonraki senelerde prc6 :-a
mı arttırmak lazım geldi. Öyl~ ki 
Başvekil geçen teşrinisanide u11-

lattı ki ilk tesbit edilmiş olan p•vıı
ram heyeti umumiyesile hakıkat 
haline gelmiştir. Bunu düşünı...n

ce İngilterenin hava kuvve'.ıne 
dair bir fikir edinmek mümk.in 
olacaktır. 

Bugün İngilterenin kaç tav~·a -
resi var?. Bunu gizli tutu/arlar. 
Fakat malum olan birşey varna '' 
da hava kuvvetlerini arttırmak ,
çin İngilterenin geceli gü.,t!üz:ıi 
çalıştığıdır. Diğer kuvvetl~r! .ıc 

böyle artıyor. 

Dana Sövüşü 
Ve Kara 

Kedi Davası 
(5 ınci sahifeden deva"') 

pıp kaçıyor. 

•28 temmuz 1938 de yine pen
cereckn atlamış, ıçeri girmiş, bu 
sırada tül perdeyi yırtmış. Sonra, 
sofranın üz.erinde duran kocaman 
bir parça dana söğü•ünü kapmış, 
kaçmış. Komşular görı:··i l• r ... 

·Madam Amand, kom~us~ırt.:ı 

şikayetlerini gü mckle k•r~ılı.vor: 

•Hayvan bu, liıkırdı anlnı ır "• 
Demekle mukabC'le a:1cırn-.uş. 

Madam Gutlnho, n:: ıl"n t' ~c::

denin kedi sahıbıne tazmin etti -
rilmesini isti»or. 

İşte dava lf .. İki kadın h5kı;n 
huzurunda. 

Hakim.- Madam Amand, zab· 
tı dinleyiniz. Ne diyeceksiniz~ 

Doğru mu bu isnad'. 
- Yalan, hepsı yalan!. Madam 

Gutlr.honun, söğüşümü kaptı, 

kaçtı, dediği saatte kara kedim 
kucağıma yatmış, mırıldanarak 

uyuyordu. 
HA.kim, ciddi bir tavırla: 
- Madam Gutinho, işittiniz mi? 

o saatte kara kedi, Madamın kuca
ğında uyuyormuş. 

- Tabii, çaldığı söğüşle karnını 
doyurt!uktan sonra ... 

Hak m, şnhldlerin dinlenmesine 
lüzum gô~terdi. Bunlardan birisi: 

- Ben pencerenin önünde <>
turmuş, hava alıyordum. Madam 
Armandın kara kedisı, komşunun 
penceresinden içeri g:rdi. Masanın 
üzerindeki kocaman söğüşü kaptı, 
kaçtı. 

Madam Annand şahide sorar: 
-Gördüğünüz kedinin rengi 

nasıldı? 

- K:ocaman bir kara kedi, sizin 
kediniz. Onu tanımıyan var mı?. 
Kedi değil, canavar. 

- Hakaret ediyorsunuz. 
Hakim.- Müsterih olunuz, si- 1 

ze değil, kedi için söylüyor. 
jüri, uzun bir müzakereden son

ra kedi sahibini 25 frank para ce
zasına ve badema kedisini zapta l 
mahkiım ediyor. 

hiçbir zaman bu macera hortlama
malıdır oğlum! demiştı. 

Hayır, artık bu macera hortlı • 
yamazdı. Çünkü ölmemişti .Kal

binin en gizli bir köşesine çekil -

mişti. Fakat hiçbir zaman da can

lanmıyacaktı. İclalin üzerine hiç 

bir günah işliyemezdi. 

Sade fakat samimi bir düğün ya

pıldı. Yalnız düğün gecesi Ser -
medı dehşetli iztıraba düşüren bir 
hadise olmuştu: 

Geceyarısı Belmanın bahçe du
varından içerisini gözetlemesi.. 

Davetlilerin bir kısmı bahçede 
eğleniyorlardı. 

Belkis ağabeyisini bir kenara 
çekmış, gizlice bahçenin dip tara

fını işaret ederek: 

- Ağabey o orada? 

Demişti . 

(Devamı YU:) 
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• 
lngiliz Hükümdara· ı 
Ve A merika Seyahati 

(4 ürn-ü ıahifeden dev'lM) 

ber götürerek orada giyecekleri 
söylenmckt.edır. Bu sur tle tarihte 
ilk defa olarak İngiliz Krallın ta
cının Bahrimuhitiatlasiyi geçe -
eeği anlaşılmaktadır. 

Şayanı dikkat olan diğer bir 
yenilik daha varsa o da Kraliçe
nin giyeceği elbisenin gi7.li bir su
rette hazırla!llMSldır. Kraliçe • 
nin Kanadaya gittiği zaman me

rasim esnasında gıyeceğl esvap ne 
şekilde olacak? Kraliçenin bu el
biseyi giymesi öyle büyük bir ha
dise olacaktır ki dünyanın terzi
lerini, kıymetli esvablar giyerek 
moda alemınde türlü yenilikler 
yapan zengin kadınları şimdiden 
meşgul etmektedir. Fakat böyle 
bir elbisenin hazırlanması kolay 
işlerden değildir. İngiltere Kra -
!içesinin giyeceği elbisenin biçimi 
hakkında azam! ketumi)'1!t muha
faza edılmektedir. 

Bu elba~n:in biçimını, şcklıni 

tayin etmek için en güzel bir el
bise modeli getirecek olan terziye 

HiKAYE: 

1,000 İngiliz !ırası mukiıfot \·erile
ccktir. 

Kraliçenin Amcrikaya gıderac·n 
kaç kat esvab gotıireceğı oe bclil 
değil. Yalnız gazetelere geçen ma
lı'.ımata göre Kraliçenin 50 çift el
diven ile bir o kadar da kürk gö
türeceği ve seyahatın de,·am ede
ceği günlerde gıymek üzere bır 

çok da şapka gotüreceği a • .laşıl -
maktadır. 

Kraliçenin günde kaç defa el
bise değiştirerek çeşıd çeşid şap
kalar giyeceği kolayca tahmin e
dilebilmektedir. Amerika seyaha
tinde geçecek günler hep türlü 
merasimle, tüılü ziyaretlerle d<>
lu olacaği içın Kral ve Krallçe her 
gün birçok elbise değışt!recekler, 

bu muhtelif merasim sırasında hep 
başka başka esvablar giyecekler
d ir. 

Bunun ne kadar sür'atle olacağı 
da hesaba katılırsa seyahat esna -
sında yalnız böyle sık sık elbise 
değiştirmenin de aynca mühim 
bir teşrifat kaıdesı olacağı anla -
şılmaktadır. 

BiR TESADÜF 
(4 üncü ıahifeden devaT>Li 

- Sana karşı fena bir harekette 
bulunduğumu hatırlamıyorum. 

Fakat, kimbilir, belki farkında 

olmadan ... Şimdi artık beni, her 
şey, her şeyim için a!fetmeni isti

yorum. ı 
Daha zly, de yanına sokulup 

parmaklarıle saçlarına dokunarak: 

- Nekadar çok sevişiyorduk ... 
Senin bu akşam bize geleceğini 

öğrenince nekadar sevindiğımi ta
savvur edemezsin, çünkü seni hiç 
b.r ~akıt unutmadım. Unutama -

dan, o samimi hali, sevgili, iti • 
madı ... 

Birden, ani bir kararla genç 
kadını kollarının arasından silkti: 

- Bırak, bırak beni... Gıina

hımız bu kadarla kalsın ... Daha 
fazla alçalmıyalım ı Kocanla mcs
ud olmıya çalış. yarım kalmış bir 
aşkı unut, unutalım ... 

Sür\ tle dışarı çıktı, merdivc'.1-
leri sür'atle inerken genç kadın 
arkasından koştu: 

- Nejad gel, gitme, bu çok fe· 
na olur .. . .. 

dır· . .. Sen benim için her şeydin, Nejad, iki saat sonra Nihada 
yine de her şeysin!. Kocam ve sen.. telefon ederek, mühim bir işi çık

Ayrı ayrı şeyler ... Yerleriniz baş- tığı için sözünde duramadığını, ya
ka başka ... Senin yerin kalbimde rın yine o mühim iş için İzmire 
daima boş kaldı, onu yıne sen <iol- gitmek mecburiyetinde kaldığını 
dur&cak, hep sen dolduracaksın!.. bildırdi ve özür diledi ... 

ı-~~~~~~~~~~~ 

Genç kadın, bu sözleri söylerken 
Nejadın göğsüne yaslanmış, onun 
gitgide mukavemeti kesilen çe • 
kingenliğine karşı o kadar sokul
mu~ ve kendini vermişti ki, Ne
jad artık kendine h:l.1um olamı -
yordu. Beraber yaşadıkları gün
lerin ılık, tatlı hatıraları gözle -
rinde canlandı. Bir yandan da ar
kad:ışını düşı.indü, mukavemet et
mek istedi; fakat. göğsüne sokulan 
genç kadının konuşurken yüzünü 
yak.:n ateşli nefesi, bütün irade -
sini bir kar yığını gibi eritti, çö • 
keltiverdL cBırak beni!. der ve 
yalvarır gibi gözlerine bakmak 
istedi; bu hareket iki ateşli du • 
dakların buluşmasile neticelendi. 

Bu anda, tekrar arkadaşı gö -
zünıin önüne geldi: Uzun yıllar 

mekteb arkadaşlığı, onun o can-

fermene Ve f ermeneciler 
SlJağının T arfüi He~ir? 

(5 inci sahifeden deva'1t: 
lıdır. Diğer taraftan şehri imar 
edelim. Fakat, asırlardan sonra, 
eski İstanbuldan kalmış bu köşe
ler. birer canlı tarih, birer müze 
gibi gezilir .. Bu turizm noktasın
dan da mühimdir Birçok büyük 
Avrupa şehirlerinde de, böyle eski 
vaziyetleri gösteren kuçük köşe

ler vardır.• 

Eski İstanbulu tanıyan bu dos
tumun sözleri burada bitiyor. O
nu ziyaret ettikçe, şehrr hakkında 
şuradan buradan konuşuyoruz. İs
tanbulun tarihine aid, o giin her 
dinlediğim enteresan bahsi bura
da okuyucularıma yazacağım .• 

Çünkü ASPİRiN senelerdenbe rt 

her türlü soğukalgınlıkla rı na ve ağ· 

rılara karşı tes iri şaşmaz bir il se:; 

olduğunu isbat etm i şt ir, 

• • 
AS P 1 R 1 N in tesirinden emin o lm ak için 

Jütlen Ef3 markasına dikkat ediniz. 
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ile SABAH- OGLE - AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA muntazaman dişlerinizi Fırçalayınız • 
Cildine Kıymıyan 

POKER 
ER~ traş bıçağını 

Kullanır. 

Her yerde Poker Traş 
bıçaklarını arayınız 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cınai 

Kereste 
Beyaz çul 
(başı bağlı) 

1209 M 3 
115000 Adet 

Düz beyaz kana- 250000 metre 
viçe 

Muhammeı B. 
Beheri Tutarı 
Li. K. LL K. 

% 7,5 
Teminatı 
Li. Kr. 

Saati 

51987 - 3899 03 15 
- 70 33033 - 2477 48 15,5 

(Kilosu) (Takriben) 
- 15,5 38750 - 2906 25 16 

I - Şartnameleri ve numuneleri mucibince yukarda yazılı malze
me ayrı ayrı kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

._ • . 4 • " ' • ' ,• • 1 ' r ·, 1 İ 

KU 
ANKARA memurlar kooperatif şirketi tarafından getirilen en iyi 

ALMAN KOKU depoda teslim 
Tonu 25 liradır. 

Kurşun mühürlü Çuvallar 

Müracaat yeri 

içinde evlere kadar da teslim 

Ankara memurlar Kooperatif 
Şirketi İstanbul irtibat bürnsu 

Sirkecide, Y alıköşkü caddesinde, Liman ham karşı
sında .l\lühü:rdar zade hllilln<la No, 32 Telefon 2307 4 

Kuruçeşmede Altın Çapada 2 DepOSU: No.ıu Kooperatif deposu 
Telefon: 35 - 69 .... .................... _____________ -: 

edilir. 

1 LAN 

TORKiYE ŞEKER 
FABRiKALARI 
ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

1 rn~rt 1939 tarihinden itibaren şirketimiz namına memlekette 

ithal edilecek makina, aH\t ve edevat, inşaat ve işletme rnalzemesile 

sair bilcümle eşyanın Gümrük muamelesi ve tertıp edilecek fabri

ka ve mahallere kadar sevki münakasaya konmuştur. 

Teklifler kapalı zarfta olarak 25 şubat cumartesi günü saat 11 de 

istekıılcrin önünde tetkik edilmek üzere İslanbulda Bahçekapı Taş 

1 
hanaa 42 numarada kabul edilir. 

İsteyenlere şartnamesi parasız olarak yukardaki adresten verilir. 

Jstanbul Kahveciler, Kıraathaneciler ve mevadı küuliye 
satmayan Gazinocular Cemiyetinden: 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında 

gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 27 /2/939 tarihine rastlıyan pazartesi günü hizala· 
nnda yazılı saatlerde Kabataşda 1evazım ve mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

'PASTiL KATRAN HAKKI Öksürükleri kökünde;; 
keser tecrübelidir. 

İstanbul kahveciler, kıraathaneciler ve mevaddı küuliye satrnayaP 
gazinocular cemiyetinin umumi hey'etinin 27/1/939 tarihinde toplana· 
cağı ilan edilen içtimaında ekseriyet hasıl olmadığından 17 /2/939 currıa 
gününe bırakılrmştır. 

Cemiyet mensublarının mezkur günde saat 10 dan 12 ye kadar 1s· 
tanbul Beledıye civarında 10 No. lu esnaf cemiyetleri binasındaki ce
miyetimiz idare merkezinde cemiyet cüzdanlarile beraber bulunmaları 
ilan olunur. J.V- Kereste şartnamesi 260 kuruş beyaz çul şartnamesi 16:! kuruş 

kanaviçe şartnamesi de 194 kuruş bedel mukabilinde her gün sözü ge
çen şubeden w İzmir başmüdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye girmek istiyenlerin mühürlü teklif mektublarını 
kanuru vesaik ile % 7,5 güvenme parası makbuzlarını veya banka te
minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarnanıu ihale saatlerinden bi
rer saat evveline kadar yukarda adı geçen komisyon başkanlığına mak
buz mukabilinde vermeleri ilan olunur. (826) 

* * Cinsi Mikdan MuhammenB. Muvakkat T. eksiltme 
Lira Kr Lira Kr. 

40 lık çivi 15/50 m/m. 2000 kilo 375 28 12 14 

Kadranlı otomatik 
baskül 1 aded 700 52 50 15 

Kilot pantolon kasket 12 Takım 
Kasket 12 • 546 41 9!> 15,30 

Kaput 12 > 

Çizme köşele 12 • ı 
I - Yukarıda cins ve miktarı yazılı (3) kalem malzeme şartname 

ve mevcud nümuneleri mucibince ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında 

gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 3/3/939 tarihine rasthyan cuma günü hizalarında 

yazılı saatlerde Kabataşda kain levazım ve mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacktır. 
IV- Şartnameler her giin sözü geçen şubeden parasız olarak alına

bileceği gibi nümunelet de görülebilir. 
İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte ~;, 7,5 güvenme 

paralarile birlikte mezkfır komisyona gelmeleri ilan olunur. (940) 

Malın cin!i 
.. .. 

Mik. Va- Muhammen Satış 

Takr. hidi B. sureti 
Lira K. 

Muv. Saati 
Tem. 
Lira K. 

Eski çuval parçaları 41000 kilo 2460 - Açık arttırma 369 - 14 
Muhtelif renkli yaldız 200 • 200 - Pazarlık 30 - 15 

ı - Yukaraa cins ve mikdarı yazılı malzeme ayrı ayrı hizalarında 
gösterılen usullerle satılacaktır. 

II Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında 

gösterilmıştir. 

JII - Arttırma 6/3/939 tarihine rasılıyan Pazartesi günü yukarı
da yazılı saatlerde Kabataşda kain Levazım ve Mübayaat şubesindeki 
satış komisyonunda yapılacaktır. . 

iV - Çuvallar ber gün Paşabahçe ispirto fabrikasında ve yalnız 
nümuneleri de sözü geçen şubede görülebilir. 

V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatle•de % 15 
teminatlariie mezkur komisyona gelmeleri il~n olunur. ,94ı. 

Bu ~ucaklamada 

PERTEV ŞURUBU 
ve 

Pertev Çocuk 
Pudrasının 

hissesi oldııI,ru biliiilıti

yar zihne gelmektedir. 

SÜMER BANK.._ ___ _ 

Birleşik Pamuk İpliği ve Dokuma 
Fabrikaları Müessesesinden: 

Pamuk İpliği 
Satışı 

Kayeeri Bez Fabrikası malı 12 No Paketi 415 
16 )) » 480 

Nazilli Hez Fabrikası malı 24 » » 580 
Ereğli Bez Fabrikası malı 24 » » 580 

Kuruş 

)) 

)) 

)) 

Ya!nız Ereğli Bez Fabrikasında: 
1 O Balyalık siparişler için 
15 )) )) )) 

1 25 )) )) )) 
50 )) )) )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Fiatlarla fabrikada teslim şartile satılmaktadır. 

575 
570 
565 
560 

)) 

)) 

)) 

)) 

İplik müstehli.klerinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri 
bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi verecekleri 
ve 24 numaradan inceve,muhtelif maksadlara yarayabilecek pamuk 
ipliği müstehliklerinin de ihtiyaçlarını gene ayni şartlarla yalnız 

Ereğli fabrikasına sipariş edehilecekleri ilan olunur. ...... --.......................... ... 

Fatih 1. Sulh Hukuk Hakimli -
ğinden: 

Hazinenin Hasan Tahsin ve Fa
tihde Kayseri hanında mukim Hü

seyin Avni aleyhlerine açtığı ala
cak davası için gönderilen zabtı 

davaya bunlardan Hüseyin Avni
nin ikametgiihı malum olmadığı 

mübaşiri ve mahalle mümessili 
taraflarından verilen meşruhat -
tan anlaşılmış ve mahkemece müd

dei vekilinin talebile mumaileyh 
Hüseyin Avni hakkında ilanen teb

ligat icrasına ve muhakemenin 6/ 
3/939 saat 10 talikine karar veril
miş olduğundan bermucibi karar 

yevm ve çaati mezklırda mahke -
mede bizzat veya bilvekiile hazır 
bulunması aksi takdirde davanın 

gıyaben bakılacağı tebliğ maka -
mına kaim olmak üzere ilan olunur 

939/226 

Ayaın Asliye Hukuk Mahkeme -
sinden: 
Aydın Şahnalı köyünden Ahmet 

·jlu Rıfat Özkan tarafından o köy
Jen İbrahim kızı Zeliha alehine açı
lan boşanma davasının yapılmakta 
olan muhakemesinde: Müddeaaleyh 
Zelihanın ikaınetgiihı meçhul ol -
masından ilanen yapılan tebliğat ü-

Ruzname: 1938 senesi muamelat ve hesabatmın tetkiki ve idare 
hey'etinin ibrası, 1939 senesi mesai tarzı hakkında müzakerat ve mi· 
hazı mukarrerat edilmesi, Nısfının tebdili icabeden idare hey'etiniO 
yeniden serilmesi. ,_ 
l PAS Ti L ANTiSEPTiK, 

Soğuk algınhğı, nezle ve tenef
füs yollarlla geçen hastalıklar• 
dan korur, grip ve boğaz rahat• 
sızlıklarında, ses kısıklığında 
!)Bk faydalıdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

İstanbul Belediyesi İlanları <erine gelmediğinden ilanen gıyap İstanbul Defterdarhgv ından : 
kararı tebliğine ve muhakemenin Kira 

L.i __ ...,,_...., .... ....,...., ___ .,....., .... _ ... ____ ...,....,_,....._.;.ı 27/2/939 Pazaıtesi güni.i saat 9 za Mulıamn.en nıiid· 

23/1/939 tarihinde ihalesi yapılmak üzere arttırma ilan edilen itfa- bırakılmasına karar verilmiş oldu -ı sene· d.-ti 
d 6 k l h . d"l lik kirası iye ambarın a mevcud olup hepsine 17 lira 42 uruş a mın e ı en ğundan mezkur gün ve saatte müd- s•o' 

hoparlör, benzin tankı, balla, müstamel battaniye ve saire gibi hurda deaaleyh Zelihanın Aydın Asliye __ L_ir_a_--'( 
eşyaya aid arttırmaya giren bulunmdığından 20/2/939 pazartesi günü- Hukuk Mahkemesine bizzat gelme- Ahıçelebi mahallesinin Balıkpazarı sokağında Nevşehir 420 
ne uzatılmıştır. si veya kanuni bir vekil gönderme- hanı altında 80 sayılı dükkan. 

l 
Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin 13 lira si ak>i takdirde muhakemenin gıya- Ahıçeiebi mahallesinin Balıkpazarı sokağında Nevşehir 192 

23 kuruşluk teminat makbuz veya mektubile beraber yukarıda yazılı bında bakılacağı ve bir daha mah _ hanı altında 4 sayılı dükkan. 
günde saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (756) kemeye kabul edilmiyeceği ilan o- Büyükçarşıda Sahaflar kapısında 23 sayılı dükkan 12. 

106 

1 
3 * * lunur. (909) Vilayet konağı ile defterdarlık binası arasında bahçede 

Zincirlikuyu mezarlığına dikilmek üzere lüzumu olan 17 kalem- ı--------------ı kapalı kapının yanındaki pul satış gişesi 
den ibaret ağaç fidanı ile ağaç kazığı ince ip ve kullamlrmş kanaviçe Adalar Sulh Mahkemesinden: 
836 lira 50 kuruş tahmin bedelile açık eksiltmeye konulmuştur. Şart- Büyükadada Çarkıfelek sokağın-

da sakin iken tahtı tedavide bulun
namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı ka-

duğu Şişli Bulgar hastahanesinde 
nunda yazılı vesika ile bahçeler müdürlüğünden bu iş için alacakları vefat eden Karamürsel mensucat 

vesika ve 62 lira 74 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be· fabrikası müessislerinden Me.lımet 
raber 24/2/939 Cuma günü saat 14 buçukla Daimi Encümende bulun- Suphi Ertaşın terekesine vaziyet e-
malıdırlar. (800) dilmiş olduğundan alacak iddiasın-* * da bulunan alacaklılarla borçluların 

Yakacığın Samandıra yolu üzerinde cenuben Samandıra şosesi ve bir ay zarfında vesaiklerile müra _ 
Balcıdere köprüsü garben ve şimalen dağlık ve kıraç arazi ve şarkan caatları ilan olunur. (938 _ 30) 
Balcıdere ile mahdud araziden boya toprağı çıkarmak için evvelce tali- 1"""""""""""""""""""""""""""""""""""::!!!9 
bine verilen ruhsatname hükmü iptal edilmiştir. Sahibi ve ne§Tiyatı idare eden 

Mezkur mahalden boya toprağı çıkarmağa talih olanların nihayet Bil§ muhaTriri 
bir hafla zarfında istida ile Belediye riyaset.ine müracaat etmeleri il.an ETEM İZZET BENİCE 
olunur. (944) Sou Telııraf Matbauı 

Kumkapıda Behramçavuş mahallesinde Hatap iskelesi 84 
sokağında 5/7/ sayılı ahşap baraka dükkan. 

96 

z 

İstanbul Tapu Müdürlüğü binasında alt katta soğuk 

yemek satış mahalli. 
·r9" 

Yukarıda yazılı yerler hizalarındaki müddet ve muhammen . j(ıe~· 
il k . ril ktır· Jst ları üzerinden açık arttırma usus e ayrı ayrı ıraya ve ece · et8' 

illerin 17/2/939 cuma günü saat 14 de % 7,5 teminat makbuzlarıle b 
ber Milli Emlak müdürlüğünde toplanan komisyona müracaatları 

(M) (6~ 

iSTANBUL ÇİÇEKçiLER CEMİYETİNDEN; ,,ı 
Cemiyetimizin 1938 muamelatını tetkik ve idare hey'etinin .ibraura 

nizamnameye bazı maddelerin ilavesi için 20/2/939 pazartesı g ,ııfl 
, ğı!lV 

Beyoğlu Nuri Ziya sokağında C. H. P. Halkevınde toplanaca . 
saat 10 dan 11 e kadar Cemiyete kayıtlı azaların gelmesi ilan oıunııf 


