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Fransa.da Kısmi Seferberliğe Karar Verdi 
İngiltere, Libya'daki İtalyan Tahşidatını Roma 
A n la ş mas iv le Kabilitelif Görmediğini Bildirdi 

Londra ''Bu, Fransayı Tehditten Başka Bir Mana ifade Etm~z,g Diyof. 

Devria!<:m Seyyaha!ine ç:ıkmış Olan Heisicunıhuru.n I Suriyeliler İstiklallerini 
italyan Filosu Derhal ltalya ya ve Alman Kabul Resmı .., A • 

Kumandanları E erlin' e Davet Edildiler B'!_Qün Asker! ı I a n E d 1 y o r 1 a r 
Erkana Sır Çay 

Almanya, İngilterenin Fiili Müdahalesine Veriliyor 

İmkan Verilmivecek Şekilde Hareket lngiliz ve Sovyet Rusya 
J' Sefirleri Dün 

Edilmesine Taraf tar mı ş Reisicumhurumuzu 
• • Ziyaret Ettiler 

ltalya ve Almanya 
Neler lstiyecekler 
Bu. Ay Sonunda 
Berlin'de Tesbit 

Edilecek 

Alman ve ltalyan Askeri 
Hazırlığı Çekoslovakya 

Hadiselerindekinden 
Çok Daha Muazzam 

L ondra 15 <Hususi)- Son 
ıı:\inlerde vaziyet yeniden 
daha nazik bir safhaya gir

llıiştir. İtalya hükumeti kara, de
ıı · ız ve havada fevkallide askeri 
:edbirJere müracaat etmefe baş
~ıştır. Bu arada geçen son teş.
tınde dewi.alem seyahatine çıkan 
l'edincı İtalyan filosunun derhal 
aııa vatan filosuna iltihak eyle
llı~j için emir verilmiştir. 
l' onanma, bu emri alır almaz 
.lllııtınadan &'eçerek japonyaya 

tiltııek hususundaki proıırt>mıru 
rer; bırakmış ve Akdenize dön • 

(Devamı 6 mcı ııahilede) 

İlkbaharda kat't bir harekete geçmeleri mevzuu baıısolaJl 
Almanya ile İtalyanın Şefleri 

Parls 15 (A.A.)- Londradan bildiriliyor: 
Salahiyettar İngiliz mebafili, İtalyanın şimali Alrikadakl hı r

lıkları dolayısile endişe izhar etmektedirler. Bu mebafil, Roma .. ..ki 
İngiliz sefiri Lord Perth'in Kont Ciano'ya evvelden haber verilmek

sizin Libya'ya İtalyan takviye kıtaatı gönderilmesinin İngiliz - İtal-
(Devamı 6 mcı sahüede) 

A nkara 15 (Hususi muhabi
rimizden) - Reisicumhur 
İsmet İnönü, bu akşam saat 

17 de Riyaseticumhur köşkünde 

bir kabulresmi tertib eylemiştir. 
Bu merasime şehrimizde bulunan 

(Devamı 6 ıııcı sahi!PO.d 

Yeni Secim • 
Hazırlığı 

Komisyoncu Ve 
Müteahhi.tlerin 
Namzedlikleri 

Meb'us olmak üzere Hali< Par
tisi Umumi Katibliğlne müracaat 
edenlerin sayısı gün geçtikçe art
maktadır. 

Parti Genel Sekreteri Fikri Tu-
zer şimdiye kadar müracaat eden
lerin sayısının 1000 i geçtiğini söy
lemiştir. 

Diğer taraltan mumaileyh yeni 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Zavallı 
Balıkçı 

j K ı s A c A j Dalgalarla Boğuşurken 
ı.....------~ Güçlükle Kurtarıldı 

hpanyanın Fraııkist kom6tanları 

~ ANYA iŞLERi 
Fransa, Frankoyu 

Tanıyor 

Rüşvet Veren 
Rüşvet Ala ., 

Galatada esnnh haraca bağlı
ynn \e a)·lık alan dört polis ile 
bir komisere cürmüıneşlıud ya
pılmı~, rü~veti alanlar da, ve
renler de mahkeme) e göndc
rilıııişler. 

Sadreddin Aka, İı.tanbula gel
diği gündenberi bu işin peşin
dedir ve.. Akalığını gösteriyor 
amma, kanuni icnbların rüşvet 
alanla beraber rüşvet vereni de 
mahkemeye sürüklemesi bize 
öyle geliyor ki, bu nevi mü -
cadeledeki muvaffakiyeti &'ÖÇ
leştiriyor. Rüşvet alan: 

- Verdi .. 

ıYazısı 6 ıncı aahifede) 

Fransa, Bu Haberi iyi Karşılamadı 
Paris, Bu Mesele İle Meşgul Olmıya Başladı, 
Bugünlerde Kat'i Bir Hatb Hareket İttihaz Olunacak 

P aris 15 (Hususi)- Suriye 
Başvekili Cemil l'tlardam 
Bey, Suriyenin parliımen· 

to tarafından verilen bir karar 
mucibince kendini müstakil ad-
dettiğini ve yakında Fransız fev
kaliidc komiserine bir muhtıra 
vererek Suriye hükfunetinin 
Fransız - Suriye muahedesinden 
doğan bütün haklaı·dan istifade 
edip fevkalade komiserliğe aid 
işlerin idaresini ele alacağım 

bildireceği hakkındaki haber bu-
rada hayretle br lama ır. 

Bu hlldhe, Suriy•d~kj yaban-
cı tahrikitının müsbet bir e!eri Başvekil Cemil Mardam 

tellikki edilmekte ve Akdeniz -
deki ihtiliı.flı m"elekrle alaka-
dar görülmektedir. 

Fransa hükumeti fevkalade 
komi.serden ve Şam hükünıetin-

den bu hususta izahat istem.iştir. 
Verilecek cevaba göre Paris 

hükfuneti hattı hareketini tayin 
edecektir. 

Ancak Fransa, mandater bir 
devlet olmak itibarile bir taraflı 

olarak verilecek kararların tat-
bik kabiliyeti olmadığı ve Suri-
ye ile f'ralUianm anı.. malan i
cab ettiği kanaatindedir. 

Sarhoşlar Ekrem König'in Başka 
Arasında Marıf etleri de Varmış 

Üçü Bir Olup Digw er Bir Meşhur ta>.'Yare kaçakçısı \ me~gul olduğu anlaşılmıştır. 
Ekrem Konığın altın ve be- Bir şebeke ile müşterek olan 

Sarhoşu Tehlikeli Bir yaz zehir kaçakçılığı ile de (Devamı 6 mcı sabifNfp\ 

Surette Yaraladılar ~illiiilliiilliiilliiilliilililiiiiiiiillii_ .... 

D ün gece Feriköyde bir hli
dise olmuş üç adam sarhoş 
ve kendi kendine söylene

rek yoldan geçmkte olan bir ada-
mı ağır ve tehlikeli surette yara
lamışlardır. Hadise şöyle olmuştur. 

Feriköyde oturan Ahmed Vur
adal isminde biri dün akşam bu 
civarda bir meyhaneye uğnya -
rak bir hayli içmiş ve kafasını 

(Uevamı 6 mcı sahifede) 

HALiFENiN SARAYINDA 
Bir İspanyol Güzeli 
T ARİHi ROMAN 1 Yazan: CELAL CENGİZ 

Aşk •• 
Kadın •• 
Heyecan .. 
Entrika •• 

Ve Şarktan Garba 
Akan İslam 

Orduları ••• 

Yeni Tefrikamızdan Bir Kaç Satır: 

1 

londra da Bugün Karar Verecek 

Diyemediği kadar, cezasını 

ı.atırlatarak vereni de ayrıca 
sükiıta mahkı'.ım etmek cür'etini 
buluyor. Rüşvet verense: Bu sabah toplanan maarif ilk tedrisat müfettŞerl • Halife Abdülmelikin, Irak seferine &'ider &'itmez, yerine 

bıraktığı Halife vekili Ömer," halkı kandırarak isyan etmişti. Halife 
Iraktan Şama döndü .. Ömeri yakaladı .. Halifenin maksadı hasmını 
idam değil, ıslah etmek istiyordu. Fakat, Ömer, Emevi talıtına 
oturmağa azmetmişti. Halüeye: - Seni öldüreceğim! diye bağırdı .. 
Celllld, palasını bir vuruşda Ömerin başını yere dü ürmüştü!• 

)°"\ aris 15 (A.A.) - Leon Be- müddet için Fransanın İspanya 
t rard, diplomatik münase - sefirliğine tayin edilecektir. Dün-
h~ betlerin yeniden tessij~Unü kil ı·azırlar meclisi içtimaında, 
ile ı:latnak üzere resmi l'ıi~ };.azife halihazırdaki muvakkat vaziyete 
ileyl •Pa~yaya dönecektitı ~'ftmş- \nihayet vermek ve bu münasib bir 
\>e kı. buyük bir ihti.nalle, siyj!!ıl. zamanda İngiltere hükı'.ımctile bir
llıet· anunı ahval, Frankq

0 

hi\k\l. '- Jikt~ Burgos hükumetini hukukan 
ın· · ~ · · 

t~· ,10 hukukan tanınn:a_sı 1liı~ tanımak hususlarında Bonnet'ye 
lJıi verır vermez altı aylıl,!1fl r· (Devamı ı wcı aalı.ilede) 

.~ ... . 
• .,ıo "" r ,. 

~~~~'- ~--~~~-

- Verdim .. 
Diyemiyor, çünkü eğer hara

ca alıştırmış ise hem işinin bo
zulması, Jıem de mahkemeye 
gidip cezalanması yüzde yüz. 

Bir ne edip de şu verenle a
lnnı biribiri11den anrdetsek 
muhakkak ki. çok daha kaza-
ııacajiız. 

., . 

MAARİF ŞÜRASI HAZIRLIGI -
Müfe .ttişlerin Bu 
Sabahki Toplantıları 

·- (Yazw 1 uıcı .. Jıifede) 

Arkasını Yeni Romanımızda 
Ok!lyunuz. 





içtimai Dertlerimiz ı 
içki ibtilası, Sebebleri,1 

Zararları Sert Ve 
Hafif içkiler 

Dr. lbrahim Zati Bu 
Hususda Ne diyor? 

Yazan: RECAİ SANAT 

G 
asetelerde okudum: •Devlet siraat işletmeleri kurumu, biradan 
alınmakta olan inhisar resminin indirilmesini Gümrük ve İnhi
nrlıır Veliletlnden istemqtir. Vekilet kurumun clileibıi tetkik 

etınektedir. Sert lçkil~le mücadele, Dr. Refi.lı. Saydam hükllmetinia 
Programında yerıılmq maddelerden biridir.• 

Bu havadis ve nym Baıvekilimlzla içki mücadeleUııe el koyınut 
bulunması, bana, anketimia esaslı ve lberinde •urulmaia dqer bir 
ınenu olduğuna i;inttl ve cesaret verdi. 

• • şilay Cemiyeti İkinci Reisi 
lbı ahim Zati Beget anlatıyor: 

- Evvel&, kısaca ifın biyolojik 
izahım yapalım: Umumiyetle al
kollü meşrubat elde etmek için 
nıutıaka üzümün ve tatlı meyva
ların tahammura terkedilmesi i
cap eder. Yani tatlı meyvalar, gü
lleşin tahtı tesirinde tabammura 
bırakıldığı zaman içindeki gll • 
koz = §eker tahallül eder. Bir 
taraftan asidkarbonik hasıl olur, 
havaya uçar, diğer taraftan alkol 
hasıı olarak o mahlulün içinde ka
lır. Y.e o zaman artık üzüm suyu 
ıarap haline gelmiştir. Husule ge
len şarabın içinde yüzde 10 al -
kol va.-dır. Bu nisbet artmaz, çün
kü husule gelen alkolün taham
nıur mikropalrını telef eder. Bi
naenalyeh şarabın içinde ispirto 
Dıilrtan azamt yüzde 15-16 dır. 
Halbuki biradaki alkolün miktarı 
Yüzde dörttür. Bunlar imbikten 
geçmemiştir. Eğer imbikten geçi
rilirae, o zaman alkol miktan bir
den fırlar. Rakı başta olmak üzere 
konyak '. viski ve vermut, apsent 
vesalrenın içindeki alkol miktarı 

Dr. lbrahim Zati Öget 

söylüyorlar ve biz Y eşilaycılan 
en ziyade müteessir eden cihet 
bunların içinde bazı belli başlı 
doktorların da bulunmasıdır. Mü-
nevver ta.baka: cAz içmek şartile 
içki zararsızdır!. derse, hatta bu
na: • Vücudün alkole de ihtiyacı 
vardır!. cümlesini ilave ederse, 
halk bundan aldığı cesareti nasıl 
suiistimal etmesin? .. Bizi sinirlen-
diren daha ziyade mıinevver ta-

yüzde 45 ten tutunuz, yüzde sek- bakanın li.lı.aydiaidir. 
ııene kadar çıkar. - .... ,...ın. ır..ı w fflrlertn 

Vücude getirilen alkol '-hangi içki lptl!Asına tesiri var mıdır?M 
tekilde olursa olsun vücude gir- - İçki iptilasında amil ve mil
diği zamal!, başta mide ve barsak, essir olan sebeblerin ihsasını gö
Bonra bilhassa karaciğer, kalp, da- renekler teşkil eder. Babadan, 
llıarlar ve nihayet cümleiasabiye, 
beyin ve linirlerimiz içinde tama- muhitten görmek ve ona özenmek .. 
nıen ispirto halinde dolaşır ve şarkı ve gazel meselesine gelince: 
tıeklini tahavvül ettirerek aldaite Bir zamanlan, güfteleri o kadar 
llıunkalip olur. Artık orada is _ müstehcen, ahlaka mugayir, şe -

P. hevf hisleri tahrik eden şarkılar 
ırto halinde bulunmaz. 
Bundan başka müzmin al.lı.oll.lı.· çıkınıftı. Bizim kötülediğimiz ha-

lerde yavaş yavaş dimağ hüc:ey _ kikaten kötü güftelerle yapılmq 
ratının bozulmasile faaliyeti di _ o şarkılardı. Ve bugün artık o fl!'-
Dlagiye durur, zeka işlemez, hafı- kilde prkılar çalınmıyor. Şimdi 
ıa kaybolur. Ve insan, gitgide ap- radyomuzun yaptığı alaturka mu-
taı ve menfi bir mahlUk haline siki neşriyatını hepimiz zevkle 
geçer. Nihayet al.lı.ol cihllZI .tena- dinliyoruz. 
Süliyeyi de dolaştığı için hüvey- - Yeni n~sille eski nesil ara -
il atı meneviyenin evsafını bozar, 11Dda içki bakımından bir farlt 
1le bundan dolayı nesilde degene- görüyor musunuz? 
rescence faciaları baş gösterir. - Yeni nesil bu cihetten çok 
b .ı\lkoliklerden gelen nesillerin temizdir. Gençler kendini çok iyi 

0zuk olması bundan ileri gelir. idare ediyorlar. İçmiyorlar. İçen-
Çocuklar sinirli, abdal, sar'alı o- ler varsa da pek azdır. Biz gençle-
lurıar. Alkolik bir insanın bozab!- rimizden çok memnunuz. Şimdi 
~~eği neslin adedi döı ttür. Yani onlsr için her türlü eğlence va -

lstanbul Derdleri 

W 
ali Lütfi Kırdar İstanbulnn 
bütün eksikliklerini bir ra
por halinde teshil etti. Bu

günlerde Ankaraya giderek ls
tanbulun ana derdlerini hükll -
mcte arzcdccek. 

Bütün hastalıkların deval8Tl da 
Uitfi Kırdar tarafından bulun -
maıtur. 

Bilkllmet muvafık görüne, fs
tanbulun bu hastalıkları, yakın 

bir Dl'IUlllda tedavi edilmeğe bat
Janaeak. 

En nmiml temennimiz ıudur: 

İstanbul yalııa 28Jllanlarda güzel, 
mamar ve temiz bir şehir haline 
gelsin. 

Bükllmet, Llltfi Kırdar ba gaye 
için bllyük bir hüsnüniyetle çalı
pyorlıır. Bize, bu şehirde yaşıyan 
hemşehrilere düşen vazifeler de 
var. 

Elblrliğile çalışınak, İstanbul 
meselesinin halledilmemesi için 
başka hiçbir sebeb yoktur. 

BL'RRAN CEVAD 

Miey Hallin ve 
Tino Ressi 
Niçin Şehrimize 

Gelmediler ? 
Meşhur sinema yıldızlarından 

Tino Rossi ile Mireile Ballin'in 
Mısır seyahatinden dönüşte 1s -
tanbula geleceklerini ve Ankara
da Kızılay menfaatine iki kon -

ser vereceğini yazmıştık. 
Sevimli sanatkann, Pazar sa -

babı Romanya vapurile gelmesi 
mukarrerdi. Hatta Park otelinde 
hususi bir daire hazırlanmıştı. 

Fakat, Atinadan gelen bir tel
grafta Tinonun, İstanbula gelmek
ten sarfınazar ettiği ve doğru 

Marsilyaya gittiği bildirilmiştir. 

Pazar günü, yolcu salonuna gi
den takdirkarları, sevimli sanat
ürın gelmediğini görünce derin 
bir yeı.e dilfllıilflerdlr. 

Tlnonun , karannı dellftlnne
aine lll!bep nlpnhsıdır. Hakikaten, 
Mireile Ballln'in Goldvin Mayer 
kumpanyaaile bir mukaveleai var
dır· Bu mukavele mucibi.- Şu

batın ilk haftasında Holivutta 
bulunmak mecburiyetindedır. 

İşte Ankaralılar ve İstanbullu· 
İan Tlnonun güzel aesini ifltmek
ten mahrum bırakan budur. 

-0--

lıınatuar Bu Cumartesi 
ikinci Konserini Y BJacek 
19 Şubat Cumartesi günü saat 

17,5 da Fransız tiyatrosunda Kon
servatuvar konserleri meyanında 
ikinci konser yapılacaktır. 

Muallim İskender Ordanın ya
pacağı konser programında Bee
thoven Sonate, Pagauiui Konseri, 
Chopen Hübermanu Wals, Bar
asaus Dause No. 1 vardır. 

Konserva'.uvarın konserleri çok 
muvaffak olmaktadır . . ır alkolik babanın ~uğu kendi- sıtalan mevcuttur. Eski devirde, 

b
8

'_D.den gelecek dört nesli de 1:-' 7a- akşam oldu mu, her tarafa bir !=====-==========! 
ılır. ı sükllt çeker. ve biraz neş'elcnmek bulurlardı. Gençlerimiz her şey-

i BazıJan, alkolün itidal ile kul- istiyenler bir köşede bir cçilingir de daha makule doğru gitmekte· 
anılınak şartile zararsız olduğunu sofrası • kurup tek neş'eyi evinde dirler. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 72 

la İfte; tam bu sırada ne olduğıınu 1 

~ıran cariye yere dilşüp bayıla-

! tı. Odadarı kulağına gelen ses
er · 

t'ih ~anılmıyacak derecede ga -
dı. 

aa .il.hı ar, oflar... Sevdadan ve 
'""\I . 
llôıt&ıden bahseden kısık ve kesik 

Cer:·· Heyecanlı nefes almalar .. 
~~nye, kulağına inanamıyordu. 

liiıı~ayet anahtar deliğine gö -
Ilı u Uydurdu ve içeriyi seyret • 

11 eke başladı. Gördüğtı şey hakiki 
~canı, bir tnblo hem de Nuridan 

tı. ~. ses çıkarmadı. Dişlerini sık· 
..,udakJarını kopardı. Saçlarını 

Yazan: M. Sami KA&AYEL 

çekti. Nihayet, acılarını içine dö

kerek kapının önünden yaşıyan 

bir ölü gibi hayal balınde ayrılıp 
çekildi. 

Kalfanın odasına gelerek ka
napenin üzerine yığıldı. Bütün 

mevcudiyeti ve benliği bir an 
içinde yok olmuştu. Bu ne reza
let idi. Bu ne kepazelik ve vic -
dansızlıktı. Demek bunca senedir 

içten gelen bir aşkla sevdiği Ni -
had, koynuna Nurdanı almış yatı

yordu. Onun bir gecelik gaybu -
beti demek ona, kendini unuttu -
ı:abilyQJdu. 

Cariyenin bu babclaki düşünce
leri büsbütün başka idi. Her hal

de kalfanın hastalığından ve ken
disinin de gelmiyeceğine hükme
den Nihad, evvelce her nasılsa 

gizlice aralarında cereyan eden 
sevgiden cür'et alarak birbirlerini 

fırsattan istifade bulmuşlardı. Her 
halde bu işte ne hanımefendinin 

ve ne de kalfanın haberi yoktu. 

Hemen kalfayı kaldırıp küçük 
beyin koynuna giren Nuridanı 

yakalatmak lazımdı. 
Uykusunu alan kalfa uyanmış· 

tı. Karşısındaki kanepede cari -
yeyi oturur görünce hemen kar -
nını tutarak yalancık sancısına 

başladı. 

Cariye; olduğu yerden atıldı. Ve 
bağırır gibi: 

- Kalfam, rezaleti görme!.. 
Nuridan kız, senin hastalığından 
bizim misafirliğe gidişimizden is
tifade ederek .lı.üçü.lı. beyin koy -

1 İmar İşleri Ve Belediye 1 
Belediye Gelirlerini 

Arttırmak için 
Tedkikler 

!;-so T!LOSAP-11> ıv•Ar -

Tar-hi 
Eserler 

... 
Aşiyan Her Tarah Ta:namile 

Açılarak Mıydaıa Çıkarılacak lr =~:;:=i;:= 
Yı.nicamıden sonra diğer büyük rar verilmif. Aşiyaaıa, Fikrat'ha 

camilerin etrafının da açılmasının eşyasını, eserlerini, hatıralarım 
kararlaştırıldığını yazmıştık. yaşatacak !tir müu haline getirll-

Garaj, 
Hizmet 

Santral Gibi Umum il 
Müesseseleri Kur.alması 
Muhtemel 

Bu hussuta esaslı faaliyete ge • mesi dü§Öllilüyer. 
çilmiştir: Fabt, billyor masunuz ki. Fik-

Evkaf ve belediye mühendisle- ret, yeni nesil için biç de fazla ba-
rinden mürekkep bir heyet Sul - tırlanan, sevilea bir illSan değihllir. 
tanahmet , Beyazıt, Beşiktaş ve Batli, Filuet'in kim oldağuııu bU. 
Sü!eymaniye ile Nuruosmaniye miycn gençlere tesadüf edilir. 

Ş 
ehrirnize yeni varidat men-ı 
balan temin için tetkikler
de bulunan Belediye Reis-

senin bütün ihtiyaçlara cevap ve
ren köşeleri bulunacaktır. 

camileri civarında tetkiklere baş- Mekteb kitablarına bakınız: Her 
lamıştır. yeni basılan kitab, Fikret'den bir 

liği; Avrupa ve Balkan belediye
lerinin bütçelerini ve varidat men
balarım da esaslı surette gözden 
geçirmektedir. 

Ezcümle her türlü motörlü va
sıtalar daima burada yıkanacak, 
yağlanacak ve icabında en itina
lı bir şekilde tamir olunacaktır. 

Öğrendiğimize göre nvelA Be- iki manzumeyi bırakuk elimiM 

Bu meyanda büyük Avrupa şe
hirleri belediyeleri tarafından iş
letilen ve mühim varidat getiren 
umumi hizmet müesseseleri ile 
teşl<kiiller ve bunların faaliyetle
ri de tetkik olunmaktadır. 

Bu tetkikler sırasında bazı mü- . 
him Avrupa şehirlerinde bulunan 
ve belediyeler tarafından tesis ve 

idare olunan garaj santrallardan 
birinin İstanbulda da tesis ve in
şa olunması faydalı görülmekte
dir. 

Memleketimizde şehirlrin ha -
yatında yepyeni bir müessese teı
kil edecek olan garaj santral İs- I· 
tanbulun en merkezi ve münasip 
bir yerinde kurulacaktır. 

150 - 200 bin lira sarfile yapı
lacak ve 4 - 5 kattan ibaret bulu
Mcnk olan bu guajın ilk katına 
otobüs ve kamyonlar, diğer kat
larına da taksi otomobilleri alına
caktır. 

Şehirde bulunan bütün otomo
biller, kamyonlar, otobüsler bu 
müe•sese içinde top 1,ınacak ve 50 
- 60 bin metremurabbalık bir sa· 
hayı kaphyacak olan bu müesse-

Yerli 
Malı 

Meselesi 

Ayrıca tekmil motörlü vasıta
lar bu müessese içinde benzin, ma
zot ve saire gibi ihtiyaçlarını da 
temin edebileceklerdir. 

Garaj santralın güzel bir lo -
kantası, gazinosu ve batta kü -
çük bir oteli de bulunacağından o
tomobil sahip ve şoför !eri burada 
yatabilecekler, bu surtle sabah ve 
akşam hemen arabalarını kolay
lıkla alabileceklerdir. 

Belediye bu müesııseye kabul o
lunacak otomobil ve diğer motör
lü vasıtalardan diğer garajlardan 
çok daha ucuz bir kira ücreti a
lacağından ve tamirleri daha ucu
za yapıp diğer bazı otomobil mal
zemelerinde de niızım rolü oynı
yacağından tekmil şoförlerin bu
r asım tercih edecekleri kuvvetle 
tahmin olunmaktadır. 

Birinci garaj santraldan sonra 
ihtiıaca ve vaziyete göre diğer 

merkezi semtlerden bazılarında 

da >enilerı yapılabilecektir. 

Halen bu hususta tetkikler ya· 
pılmaktadır. Esasen Hazirandan 
sonra belediye şehirde otobüs im
tiyazını kendi kullanacağı için 
pöyle modem bir müesseseye kat1 
lüzum görülmektedir. 

Egede 
Pamuk 
işleri 

§iktaş ve Süleymaniye, Beyazıt 

camilerinin etrafı açılacaktır. 

Şimdi; bunun için istimlak o
lunarak yıkılması icap eden dük

kan veya evlerin miktarlarile her 
camiin etrafının açılması için ne 
kadar tahsisata ihtiyaç bulundu
ğu tesbit olunmaktadır. 

Bu işin Beşiktaştaki Sinan Pa
şa camii civarına ait olan kısmı bi
tirilmiştir. 

Sinan Paşa camii etrafının açıl
ması ile hem bu güzel eser ve hem 
de Barbarosun türbesi denizden ba 
kılınca görülebilecektir. 

Yeni istimlAk kanununun bir 
an evvel çıkarılması ile evveli bu
rad.. faaliyete başlanılacaktır. 

Kumbara 
J !<rami vesi 

Bazı Tacirler Yine işi 
Hileye Döktüler 

Randmanın Arhnlması 
Kararlaştırıldı 

Son zamanl•rda piyasada bazı 
tüccar ve diikklncsların haric pi

yasalardan gelen çürük mallan 

yerli malı diye halka ve tüccarlara 

vermeğe kalltıştıkları ve bir kı -
sun sabcıların da bunun aksine 

olarak yerli mallarını ecnebi malı 
diye tanıttıkları anlaşılmıştır. 

Her iki şekilde de halkımız al

datılmış ve birıncisinde müşte -
rilerin milli hislerile hamiyetin -
den istüadeye ve ikinci şekilde de 

yerli mamulatımıza karşı bir sui

kasda kalltılmış olduğundan bu 

kabil tüccar ve satıcılar hakkında 

ehemmiyetle tahkikata başlanıl -
mıştır· 

Bu iddialar tahakkuk ettiği tak

dirde mütecasirleri ~-ddetle tcc -
ziye olunacaklardır. 

nuna girmiş ... 

Dedi. Kalfa bu söz üzerine elle
rini karnından çekti havaya kal
dırarak şaşkın Pfkın: 

- Ne diyorsun kız? .. Hiç öyle 
şey olur mu? 

- Vallahi kalfa ... 
- Zannetmem, nereden gör • 

dün? 

- Siz derin uykuya dalmıştı • 
nız, canım sıkıldı. Bir aralık yu
karı çıkıp küçük bey! göreyim 
dedim. Yatak odasının kapısının 
önüne gelince içeride bir takmı 
sesler işittim. Nihayet, anahtar 

deliğinden içeri baktım. Her iki • 
sini de çırılçıplak soyunmUf ya • 
takta gördüm. 

- Yanlış olmasın .•• 
- DeğiL istersen kalk beraber 

gidelim ve sana göstereyim. 

Kurnaz kalfa, hiç kalkar yıt

.lı.an çıkar mıydı? Cariyenin bu 
sözleri ii7.erine tekrar llNlflll tu&-

Ziraat Vekaleti pamukçuluk 
Şubesi Müdürii Necati Turgay 
dün şehrimize gelmiftir. 

Mumaileyh İstanbula gelmeden 
evvPl Egede ve ezcümle Nazillide 
bazı tetkiklerde bulunmuş ve Na
zilli pamuk istasyonunun randı
manını arttıracak yeni bazı ted
birler alınmasına lüzum görmüş
tür. 

Mumaileyhln verdiği izahata gö
re memleketimizde pamuk istih
sali daima artmaktadır. Ve daha 
da arttırılacaktır. Fabrikalarımız; 

pamuk istihlikin~ bir misline çı
karmışlardır. 

Dığer taraftan pamuk ihracatımız 
da süratle artmakta ve her zaman 
yeni yem :ı;rlerden talepler yapıl
maktadır .• 

Hem nefis ve hem bol pamuk el
de etmek için de; yeni tedbirler a
~ınacaktır. 

Berlıer Tahir Bilal 

Türkiye 11 Bankasının kiiçük ta
sarruf hesabı sahiplerıne muhtelif 
tarihlerde keşide ettiği kuralar la 
senede 32,000 liar tevzi ettiği ma
lumdur. 

Bankanın son Şubat keşidesınde 
1.000 liralık ikramiyeyi tl'sküdar
da Dutlu kahve semtinde kiiçük 
fak~t temiz bir berber dükk&m -
nın hem sahibı hem kalfası olan 
Tahir Hüsnü kazanmıştır. 

Bay Tahir beş senedenberi İş 
Bankasında açtıgı küçük hesapta 
azar azar biriktirdiği paralarla 
timdiye kadar 400 liradan fazla 
parnsı birikmişlir. Kazandığı bu 
bin liraya da dokunmak fikrinde 
d~ildir. Esasen büyümekte olan 

1 
yavrusunun tahsil masrafına kar
ıılık hazırlamaktan başka bir ga
yesi olmadığını söylemektedir. 

1 
muştu. Hem de akşamkinden da- J sa görsünler ..• Esir onların, mal 
ha ziyade sızlanır bir hale gel • mülk onla!'ln bize düşen seyre 
mişti. bakmaktır. Farzet ki gördüm ve 

Havaya kalkan elleri derhal sahihtir ne yapabilirim? .. Niha -
karnına gittı. Yüzü buruştu. Ve yet sen de ben de burada esir de-
sızlnnarak bağırmağa ve inlemeğe ğil miyiz? 

bafladı. - Öyle amma; ayıb değil mi? 
Zsvallı cany· enin -"-'~ ~m .. ..,.....,.., • ....._ - Eh!_ Ayıb da olsa onlara aid 

kaldı. Çün.lı.ü kalfa pan!IÖnıan i8- dedim yL •. Bizler kuluz, esiriz kı-
tiyordu. ıum. bizlere w diipııez 

Fakat; cariye olduğu yerde du- Cariye kalfanın bu sözleri üze-
ramıyor, gözlerinden yaş gehnİf rine hüngür hüngür aııamaja 
bir halde sızlanıyordu. başlamıştı. llJçkıra, hıçkıra ağlı -

Kalfa dövünüp uğundukça, ca- yordu. Aısda sırada da d11dakl• -
rlye de olduğu yerde ezilip bü - rından p .mler dökülüyordu: 
zülüyordu. • _ Bizim günahımız ne! .. Emir 

Nihayet; .kumaz kalfa bet ca oldulı:ıra kalbimizi de satılığa çı-

dakika kıvrandı kıvr•nmaıtı, .lı.a- karmadı.lı. ya! ... 
!asında pJB.nını hazırladı ve p b- - Söy lediltlerln nafile... Bak 
rarı verdi: kalfana ... Saçı başı ağırdı bura -
- - İşi kesip atmak 18zıın... cıkta bu kötelerde yuvasız, mey-

Ayakta aillp büzülen cariyeye vuız kaldı. Hey kızım hey!... Sen 
k8flannı çatarak ciddl bir tavula: ne diyorsun?M Hem kalbimiz, hem 

- Bu hasta halimde bunlarla derimiz bunların elindedir . 
.al ııirarrzl>mt. l(e ~ ~ (Dnw -) 

geliyor. 
Bunun sebebi basittir: Fikretha 

lisanı bugün için cı<kidir. Jlatli, 
Fikret'"m lisanı, kendisinden çok 
daha evvel yaşamı birçok •a• • 
atkfrrlardan daha cı<kidir. 

Çoc:uklu, Plkreti oaı.yamıyor
lıır. Anlafılmıyaa lıir parçayı da, 
mekteb kitabına ko) mok bittabl 
yeniz görülüyor. 

O halde ne GIMak?. Bir kaç yıl 
sonrakiler ~in. l'ilıreti metin 11-
arrinde tanımalı, ıınmek biı<lıi

tiin imkiınsız luıle geln-ek?. 
O uman Plktttin eserlerini ele, 

vöcade getirilmek istenen •fıtl

yan . mlbeshıe 1ıo,....ı. çok eria
•e hir hareket olaraktır. 

Fakat. bir aolıta ur: Fikret'I 
tanımamak, .....,_mak gelecek 
Türk nesillrri i(İn aaba bir nok· 
nn değil midir?. 

REŞAD FY.YZI 

Yeni Usul 
Çöp 

Arabaları 
Belediyenin kendi atölye ınde 

yaptırdığı çöp toplamağa mahsu 
küçük el arabaları bir müddetle 
beri Beyoğlu cihetinde kullanıl 
makta idi. Bu arabalardan ıyi ne
tice alınmış olduğundan şehrin 

asfalt ve parke yollarında kulla
nılmak üzere çoğallılacaktır. 

Bu arabalar baımk kaldınmlı 

90kaklarda ife yaramamak la a • 
ca.lı. aafalt ve parke olan caddeler
de kullanılabilmelı.tedır. 

lmp'ı Cemiyetiail 
Yıllık ltlpi 

Dünkü aayumZda , Kasaplar C:.· 
miyetinin Emınönü Halke- ındP 

yıllık heyPti umumiye kon,pesınl 
yaptığını yıııı.mıftık. 

İçi imada patron vazıyetrndPki 
kasapların aza aidatına bir lira 

zam yapılması, heyeti umumıyey 
teklif edilmit ve bu tekli! m m -
nuniyetle kıırfılanmıştır. 

Bundan sonra, cellliyel nızarn
nameliİnin 9 uncu maddesine go 
yeni b l• ıdaroenin seçilnıesıne 
başlanr • . ş ' - intihap neticesınde, 
yem idare heyeti şu zevattan te
şekkül etmiştir: 

Reis: Kemal Guçbel, A.oli aza
lar: Rıdvan Solak, Kemal Ala· 
cahamam, Faik Tophane, G mm 
Fatih, Rıfat Gedikpaşa. Yedek i• 
zalar: Cevdet, Ethem, İhsan. Ze
kı, Ali, Sabri. 

Birimizin Derdi 
l .epimizin Derdi 

Mektep Kitablan 
erdi Hilledilmeli · 
__ IU,.•-

....... ' d'ı YJWl-llWır., _.,, _____ ... _ 

--·· -
YIU'. l'ab&. -- .... h_,. ~ 
... ....... -* -~-.. , : r ='' n .wn. 
........... , ...... Mr ...... . 
..... Jlpb' 1 ................ Ot -

- ıınb>- ·- -....ur. 
llerbalde -· VeUld • lalullr 
-- ............ lıllıılılanıu .. .., ........ ..ıo .. --
n ,...._. 'h trr .. Bllstm fll ... 

deki kllalılar, ~ peMaeJI -

- lstbıad ~- lılCaaılamr. ç.....,..._ ...... ..,_ ... 
... •• .... ... '/ !!He l'Oll-
............. E1 He~ Ve
ııııu.ıs ......_ ·~1..ız11ı2 ...ıı•. 
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1 Papa Öldükten Sonra 1 

Esrarlı Vatikan ve 
1 Meraklı Şeyleri 
TRENLERDE UMUMi 

KÜTtJPHANE YE 
Dünya Po itik Si 

A 
merlka flmendlfer idaresi 701-

culan menun etmek lçlo tren

lere radyo koydurmw,ıu. Ba&! 

lüks trenlerde barlar. berber dı.iltki.n
ları. ban.ro ve dam salonları da vardı. 

BALIKÇILAR 
Yeni Papalık Makamına Kimin 
Getirileceği Meraklı Bir Mevzudur 

Fakat yapılan tecrübelerde nd:ro • 
nun pek o kadar aü.ka uyandırmadıfı 

e-örillmüş. Yolcular. kompartrnıana yer

letlnce pzetelerln.J ve kltablarını açı

J'Orl&r, mütaloa ile nkll ceı:lrb'orlar
mq_ 

Şlme.ndiler kumpanyası. bundan 
bö1le. her trende bir k.iltüpbane tesisi

ne karar vermlf. Bu kiltilphanfile 7ev
ml Ye baltalık cazetelerden ma;-ul& en 

IOD çıkan kftablar bulundurulaulo.. ar

su edenler bunları ufak blr ücret mu

kabilinde alıp okUTablleceklerdlr. 

• • 
Ölen Papa 

Bir 
ltalyan idi 

O 
n birinci Pinin ölmesi dün
ya politika il.leminde yeni 
bir hadise oldu. Katolik ki

lisesinin en büyük rei.>i olan Papa 
eğer yalnız ruhani işlerle meşgul 
olup kalsaydı Vatikan tahtına çı
kanın şahsiyeti yalnız katolikleci 
alakadar etmekle kalırdı. 

Halbuki keyfiyet böyle değll -
dir. Papa on birinci Pinin ölmesi 
dolayısile yalnız katolik değil, hı
ristiyanlığın diğer mezheblerine 
tabi. olan memleketlerde de göste
rilen hissiyata, yürütülen fikirlere 
bakılınca anlaşılıyor ki ölen Papa 
dünya politikasında faal bir rol ay
namı~ bif devlet adamıdır. Vati
kan kilisesinin vasi teşkilatı, dün
yanın her tarafına dalbudak sal
mış olan bu teşkilat sayesinde 
günü gününe alınan malumat yi
ne Vatikanın hazinelerinde ser -
vet, Papalığı dünyada birinci de
recede kuvvetli bir müessese ha
linde devam ettırip gid.yor. Ve
sıle <iuştiıkçe, dığer devletlerle o
lan münasebatından bahsetmek 
itrası geldıkçe Vatikanın vaziye
tine ve teşkilatına dair şimdiye 
kadar •Son Telgraf• ın bu sütun
larında bazı yazılar yaz•lmış, Va
tikanın gazetesi olan Osservatore 
Romana'nın milletlerarası politi
kasına daır vakit vakit neşrettiği 
şayanı dikkat fikirler hulasa edil
m, t.r. 

Dünya matbuatı Papanın öl -
mesi üzerine muhtelif yazılar neş
retmektedir. Öyle görünüyor ki 
on birinci Pi vefatından SQnra da 
kendisinden çok bahsedilen bir si
yasi şahsiyet olup kalacaktır. On 
birinci Pi şimdıye kadar Vatikan 
tahtına çıkmıi olan Papaların ek
&erisi gibi !talyaadır. 921 şubatın
da Papal•ğa intihab edilen Kar
dinal Aşil Rati on birinci Pi un
.anını alarak katolik aleminin ba
·ına geçmışti. 

Mükemmel bir tah.il görmüş, on 
tekiz dil bilir diye meşhur olan 
Kardinal Aşil Rati on birinci Pi 
unvanile Papa olduktan sonra pek 
büyük hAdiseler gônjü, geçir3ı. 
Diplomatlık sahasında Papa i

çin müstesna bir faaliyet sahası 
vardı. 

On bırinci Pi ~-ılbaşlarında ol
sun, diğer vesilelerle :ılsu:> n-:ş ; 
rettiği beyanat ile düny~ poıı;'f. 
kası işlerıni nasıl dı!<katl<! takıb 

ettiğini göstermekten geri kaıır.ı
yordu. 

Ondan evvelki Papa on beşu,ci 
Benüva da fevkalade haller gör
müştü. OA beşinci Benüva Umu
mi harbi gördü. Harb esnasında 
mühim bir rol oynıyarak Almanya 
ile beraber sulh ıçin tavassutta bu
lundu. Umumi Harb çıkmadan ev
vel Vatikan ergeç Avrupanın ka
rışacağını anhyarak Avrupa ha
ricine, Amerika bankalarına mil
yonlar yatırmayı da ihma: etme -
mıştir, Görülüyor ki Vatikan her 
surel!J! faaliyettedir. Siyasi saha
da, mail ve iktısadi sahada hiçbir 
faaliyetten geri kalmamaktadır. 

On beşinci Benüvanın vefatından 
sonra yaıılan şeyler bu Papanın 
az mühim bir şahsiyet olmadığını 
göstermişti. 

tır. Fakat şımdiki idare ile Papa
lığın arası iyı olamazdı. Evvelce 
Son Telgrafın bu sütunlarında Ber· 
lin ile Vatikanın münasebatın -
dan bahsetmek sırası geldikçe ya
zıldığı üzere katolik kilisesinin 
diğer devletlerle bir geçinme an
anesi vardır ki buna göre en müş
kül zamanlarda bile münasebatı 
kesmemeğe d.kkal edilmektedir. 
On birınci Pi de Almanya ile mü
nasebatı keslll{?di. Arada herşey 
kopacak zannedildiği günlerde bi
le Berlindeki Valikan elçisi yerin
den ayrılmıyordu .. 

Çekoslovakya buhranı da Papa
lığı çok düşündürmüştür. 

(Devamı T inci sahife:le) 

PUL BORSASI 

Ne.-,orkta, Londrada birer (pul bor
sası) Yardtr. Pul merakhları, kollck· 

siyonlarıw tamamlamak veya fazla 

pull:ınnı ıalmak. dctlttirmek tein bu 
borsaya m\l.racaa\ ederler, 

Paı·Iste, buna benzer bir borsa yok
tur. ?\Ieraklılar, Şanzell:te caddesinde, 

toplanult.r, pul alı.1 verl$l burada ya

pıJır. Her cün, en an 2,000 kişinin top .. 
landıtı. şehrin en büyük ve en cıllel 

bir caddesinin pul mf'1berlne cevril

dlflnl &"Ören bfolcdl7e, Parlsle (Opera) 
UyatrMunun yanmda muvakkat bir 
(pul borsa.sı) açmış. 

FRANSADA NE KADAR 

CAHİL ADA.'\!: VAR r 

Fransa.da okuma, yamıa btlml.yen 
cahil, ümm1 ne kadar adam var öiren
mek isler mlslnlzf. 

Yatları ondan yukan olanlar ara
ltDda 1,000 de 48. 

Fransanm m:ıarlfe ve.rdltl ehem -
mlyet diili.lntihırse buna hayret etme

mek kabil detıJ •. 

KANADANIN NtlFUSU 

NE KADAR! 

1937 de yapılan niifus scelmfne l'Öre 
Kan3.danın nufU!u 10,376,386 dır. Bu
nwı 4.804,7%8 l çlflçldlr. 

En çok nüfu olan tehirler: Monreal 
818.577; Toronlo 631,207; Vankuver 

ZC6.S93; Vlnlı><r 218,785; llanılllon 

155.547; Keb•k 130.594; Oltava ı26.87Z. 

Kanadada bulunan DidU 7erlllerln 
sa7151 122.911 dir. 

SARAYLARIN KITIIBTİ 

milyon altın franıa yapılmııttır. 

ciinkU kıymeti '1 milyar franktır. 

Bu 

Luvr ura1ının kıymeti de 3 milyar 

franga yalnndır. Salonlarında. lcşhlr 

olunan tablol...r ve sair antlka ~yalar 
harı o. 

18G2 de başlan•lan ve 1875 de biten 

Parisln me,hur opera binasına 50 mll

yon altın frank arfolanmuştur. Bu

sünkü kıymeti yarım mllyardtr. 

Ayan meclis! olan Lıiksenburl' aara
J'l 300 mU7on, uler abidesi !00 mil

yon, opera komik '10 milyon. Cumhur 
Reisinin lkamel&'lhı olan Ellze saran 
cb 50 mlb'on frank deierlndedlr. 

I N SAN SiNEMADA ' BÜYÜK VALS 
gibi güzel bir Film Y A L N I Z 

MELEK sinemasında bulunan yeni VESTERN 
ELECTRiC MIRROFONiK makineleri 

Görüp - işitebilir. Ve İ Ş İ T M E L İ D İ R. 

Rugünden itibaren 3 ncü zafer HAFTASI BAŞLIYOR 
Dikkat: Süvareler için yerlerinizi evvelden aldırınız. Te: 40863 

Vatikanla İtalya krallığı arasın
da yarım asır süren dargınlığı or
tadan kaldırdı. 

Fakat Almanyaya karşı da!ıJı, 

dost bir politika takib eden on 
beşinci Benüvadan sonra on bi
rinci Pinin Berlln ile arası çok a- j 

çılmış ve son zamanına kadar dü- , 
~elememiştir. Almanyada eski ida-ı· 
re Vatikan ile dost olnıağa ehem-

miyet vermekten geri kalmamış- lıl•••••••••••ı••••••••••••••ıi 

1 Yazan: REŞAD FEYZİ 1 

D 
eniz! seven insanların bü • 
tün zevkleri mavi suların 
nihayetsizliklerini doya do

ya seyretmektir. Hicran, denizi 
seven insanlardan değil, deniz i
çin çıldıran tiplerdendir . 

O, biraz kliısik, eski ruhludur. 
Denizi bir plaj sahilinden seyret -
mesini kat'iyyen sevmez. Hicran 
denizi kalabalık arasından değil, 

tek başına seyretmek i•ter. 
Onun bütün zevki, yazın Boğa

ziçinin Anadolu sahilinde, tenha 
bir köyde, bir yalıda mevsimi ge
çirmektir. 

Anadolu sahilinin sessizliği, gü
rültüsüz ve az ışıklı kuytulukları. 
Sular bu sahiHerde daha çok us• 
lu, daha hüzünlü, daha şiirlidir. 
Arkası koruluklara, yamaçlara 
dayanan bu Boğaziçi sahilinde 
Hicran, binbir rüya içinde Adeta 
mestolur. 

Uzun yaz günleri, yalının deni
ze bakan penceresi önünde saat -
!erce oturup düşünür. Oturduğu 
pencere akan, mor sulara çok ya• 
kındır. 

Üç, dört metrecik bir mesafe .. 
Martılar, bu tenha sahillere çok 
yakın gelirler. Onların bembeyaı, 
tertemiz vücudları, suların leke -
siz, düzgün sathı üzerinde, birer 
billur kadeh gibi göze çarpar. 

Bir akşamdı, Güneş batıyordu. 
Karşı sahillerde koyu gölgeler be
lirmişti. Karanlık, bir kuşak gibi, 
Tarabyanın, İstlı,ı) enin sularını 
sarıyordu. Hicran, yine pencere
sinin önünde, düşünüyordu. 

O, hayatında, hiçbir şeyi sev -
memişti. Hiçbir şeyden zevk al -
ınam~tı. Kalbinde, şimdiye ka
dar taşıdığı yegane aşk, deniz idi. 
Fakat, yüreğinde, en küçük bir 
boşluk, bir ihtiyaç, bir heyecan ek
sikliğ i duymuyordu. Yaşıyordu. 

Hayatından memnundu. 
Artık gece olmuştu. Biraz son

ra, yalının az ilerisinden, büyük 
bir balıkçı kayığı geçiyordu. Ön 
tarafından, ölü ışıklı bir fener ya
nıyordu. Balıktan dönüyorlardı. 

Kayık belki de yüklü idi. Gayet 
ağır gidiyordu. 

Sularda, küreklerin ağır darbe
lerinden çıkan ses, yalının pence
relerine kadar geliyordu. 

Fakat, bu seslerden daha iyi 
gelen bir şarkı sesi vardı. Karan
lıkta, kayığın içinde, birer göl re ı 

halinde görülen, dört insan vardı. 
Dördü birden, bir balıkçı şarkısı 
söylüyorlardı. Ne kadar da güzel 
sesleri vardı. Bu seste, hayattan 
memnun oluşun bütün bahtiyar
lığı okunuyordu. Hayatından mem
nun olan insanların &aadeti ses
lerinden belli olur. 

Hicran pencereye doğru daha 
çok yaklaşmıştı. Gecenin siyah de
koru içinde balıkçı şarkısı .. 

Genç kız, ruhunun bütün hazzı 
ile kendini bu ~se kaptırmı.ştı. 

- Deniz ne kadar güzel şey, di
ye düşünüyordu. Bu zevk, hayat
ta başka nerede bulunabilir!. 

Kulağı, şarkının bütün akısıe

rile doluyordu. Hicran, cümleler 
arasındaki irtibatları iyice fark
edememekle beraber, aşağı yuka
rı şunları duyuyordu: 

Bre balıkçılar, balıkçılar .. Ar -
tık gece oldu .. Sular karardı .. De
nizlere bakın, ne kadar uzun ..• 

Hayat ne kadar k,,;a. Biz denizi 
hayattan çok severiz. Bizim yü
reğimiz denize vurgundur. 

Biz balık~ıyız.. Denizlerde ge
zeriz. 

arkı, karanlık ve tenha sahil
lerde, yalıların boş, harab kayık
hanelerinde derin akisler yapı • 
yordu. 

Balıkçı kayığı gittikçe uzakla
şıyor, sesler, daha uzaktan geliyor
du. Siyah suların üstünde kiıçük 
bir nokta halinde kalıncıya ka • 
dar, Hicran gözlerini onlardan a
yıramadı. 

Artık ses gelmiyordu. Şarkı dur
muş muydu?. Yoksa mesafeler a
kisleri boğuyor muydu?. Bilmi -
yordu. 

Hicran, başını pencerenin kena
rına koydu. Boş kalan denize bak
tı. Sular, sahillere sanki masal an
latıyordu. Onlar da hayatlarından 
mes'ud insanlara benziyordu. Ya
lının önündeki kayalıklarda deni
zin hışırtısı, ayni monoton inilti 
halinde, devam ediyordu. 
Hıcran, bu gece daha çok içli i

di. Kendisinde, ilk defa, bu aqam, 
bir ürkeklik duyuyordu. O, yoksa 
hayatından memnun değil miyim? 
Balıkçıların saadetini neden kıs
kanmıştı!. 

Kendi ruhunda bir eksiklik, bir 
yalnızlık mı hissediyordu1. Daki
kalarca, bunları düşündü. Sanki 
bütün bunların sırlarını, önünde 

Genç kadın daha söyliyecekti. Fakat, araba 
bırden noterin önün<le durdu. Güney: 

·- Geldik. Ne olacak §imdi?. 
Diye sordu ve kendisi yine bqılığını veri -

yormuş gibi davrandı: 
- Hiç inmiyelim. uğramıyalım. Söylediniz, 

bütün bu vereceklerinizi vermiş kadar beni se -
vindirdiniz. 

YOS A 
Hem kimsenin göaüne görünmeyiz, hem kork • 
mazsın. 

Dedi, yerinden kalktı. Nesrin de: 
- Vaktim de yok ya .. 
Dedi, saate baktı. Sözüne ekledi: 
- Daha yarım saat seninle kalabilirim. 
Ferit: 

Doktor: 
- Yoo olmaz .. Kararım karar. 
Dedi ve aralarında bir olur, olmaz .. Münaka -

psı başladı. Güney: 
- Ne yapacağım hunları ben1, bir ö • 

vünç için ise benim övünecek kim sem de yok. 
Bir teyzem vardı, o zavallı da daha ben hastayım .• 
diye size gelip giderken öldü. Kime söyliyeceğim, 
kime göstereceğim, kime övüneceğim? 

Doktor: 
- Bir kere bunu aklıma koydum. Benim en 

zayıf tarafım budur. Aklıma koyduğum her şeyi 
ille yapmalıyım. Yoksa rahat edeı;:neın. Uğursuz • 
luk sayarım! .. 

Diyordu. Güney yine: 
- Gel şundan vazgeç .• 

Dedi. Doktor kendısıne kotü bir şey söylenl
yornıu gibı sinJrlcndi: 

No. 72 

Benim her şeyim senin değil miT. Bunların 

bir kısmını şimdiden senin üzerinde bulundurma
ğı faydalı buluyorum.. Kırma beni.. 

Güney kafasının içinden: 

- Böyle iki tanesini, üç tanesini değil, hep -
sini verse .. 

Diye düşünüyor, ancak, ağzı başka türlü ko
nuşuyordu: 

- Doktor bu isrannı tuhaf buluyorum. Bana 
nasıl geliyor biliyor musun?. Sanki ben para ile, 
mal ile, apartımanla kandırılacak, gözleri kamaş· 
tırılacak bir yaradılışta kadınım da siz onun için 
böyle yapıyorsunuz! 

Doktor: 
- Bak şu düşündüğün şeylere. Öyle olmadı • 

ğın için seninle evlendim, sana tutuldum. sana ba
yıldım, sana vuruldum! 

Diye bir sürü öğme lakırdıları ede ede otomo-

Yuan: ETEM iZZET uENtca ___ .. __ _ 

bilden indi ve elini Güneye uzattı: 
- Haydi in de şu işimizi bitirellın sevgilim.. 
Güney en son: 
- Peki senin dediğin olsun .. 
Dedi, uçalak bir hafiflikle arabadan indi. 
Bu işinişte gözlerin gülüşü, yüzün gülüşü, si

nirlerin gülüşü. bütün bir varlığın ve benliğin 

gül~ü vardı! 

FERİTLE BAŞBAŞA 

Küçük çiftlik parkındaydılar. Büyük havu • 
zun başında oturuyorlardı. NQsrin: 

- Nerede olursa olsun görülmekten korku -
yorum Ferit .. 

Dedi, oturduğu hasır koltuğun üzerinde göv
desinin bütün kıvrımlarını geniş bir gerinıne ile 
Feridin tutuşan bakışlarına serdi. Ferıt: 

- Sevgilim daha sık ağaçlı bir yere gidelim. 

- İmkanı yok. Bugün akşama kadar seni bı· 
rakmam. Hep beraberiz. Kaç gün oldu görmedim 
seni! 

Diyordu. Kolkola girmiş yürüyorlardı. Nes • 
rln, iri, gölgeli, boncuk boncuk siyah gozlerini Fe
ridin bakışlarına düğümledi, birden sordu: 

- Söyle bakayım kaç gün oldu?. 
Ferit şaşaladı, gözlerini kırpa k trpa düşündü: 
- Yirmi bir gün ... 
Dedi. Nesrin hu karşılığı alınca güzel, avuç 

içine dolan suratını birden buru~turdu, gücengin 
bir sesle söyledi: 

- İşte görüyorsun ya. Beni sevmiyorsun. İm
kanı yok. Ben bu kadar özverenlik ediyorum, bin
bir korkuyu gözüme alıyorum. Butalara kadar ge
liyorum. Sen benim hislerime karşı o kadar ilgisiz 
kalıyorsun ki, kaç günde bir görüştü~ıimüzü bile 
bilmiyorsun! 

(Devamı vu) 1 

• 

uzıyan denizden sormak, öğren· 

mek istiyordu. Saniyelerce, gôzil• 
nü kırpmadan, sulara bakıyord\I. 

(Devamı 7 inci sahifecl"-) 

1 Rady~rogramı J 
Ankara Radyosu 

BUGtlN 
18.30 Procram. 
18,35 atuzilı (Caaband • Çipo). 

Lantof Ork. trası. 

19.ı5 Turk müzlil - İoeesaz fasU • 
C•lıil Tokses. Hakkı Dem ı ,, Eşref 
luıdrl, UAS&n Glır. Hamdi Toka7, ııa.ıl 
tJtıer <'tabur r~IJ). 

20 AJans. meleoroloJI haberleri, si• 
raaı bo"""'' (fi t), 

20,15 Türk müılil. 
Çalanlar: Vecihe, Fahire Fersan, ae' 

ilk Fenan, C. Çatla. Okuranlar: ~Jııi" 
lafa Catlar, Semahat Özdell5es. 
1- Kanunl Arif Be7 - Sultani 1r 

cih peşrevi. 
Z- Dede Elendi • Snllanl J'e&'ih •• 

fır semaisi: (Nihan elllm). 
3- antıui Elem Efendi • y.pl' 

prkı; (Güllet' açmış). 
'--Udi Ahmet Efendi - Yeciib fl'1' 

kı: (Yaradan öyle ,.aratmış ki). 
- Lem'inln 7eci.h prlu: (Andıl'~ 

ceçell ıünlerl). 

6- lltaslatanın ,..pb -"'' (M_,-
karaııbk 7olunda). IJ!I 

7- Kanuni Arif Ber - (Su senı• 
8- Mahmut D Zavll prk.ı (Aldı ,J" 

bmı blı' ronce 1eb). , 
8- Le7lii Han•m • Hüzzam ...-••· 

(Er .. balu hüsnü ln). 
l~ Faize - Aeem lı11rdl prkı: (ıı' 

Ye/asa fUe dtiş41ım). 
11- Saı ııemalsL 

!1 lemleket aaat ayan. 
f1 Komışma (Mizah saati). 
fi.il Esham, Tahrilli, KUll>l1" 

Nnlıal Borsası (Flal). • 

z1.ıı Temsil - Sulh mtlJdecisL ıı,• 
medl (7auıı: 8. Bebnd). şr/I 

U Mllzllt (lıliçük 0<lıeoln 

Necip Aşkın). 
!J (Mimlı (Cuband). ti 
n.u - U Son aJıma b&berletl 

J'annkl procram. 
YAIUN 

12,SO Procram. 

!:.ı~!..~e:= ;,.:::. ~ _ .. 
teoreloJl baberlerL ı 

u.ıe - H Mllzllt (C&lband - cııo
Lan!Gt ortteılruı. 
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1 Şehirden Röportajlar 1 

lstanbulun T 
Kapıları Ne Hal 

r 1 1, ~LAH l\~A ŞİFASI VERSİN!. 

e? 
- Bay doktor, çok rahatsızım. 

Barsaklarım bozuk. Midem ağrı • 
yor, yediğimı hazmedemiyorum. 

- Merak etmeyiniz. bir şey de
ğil Şüphesiz fazla miktarda ve ' 

hazmi bati şeyler yiyorsunuz, dik· l 
kat etmiyorsunuz. Ey, söyleyiniz 
baaklım, ne yiyorsumız? .. ikisi de Ne Ev Kapısı, Ne Oda kapısı. 

Ne Bahçe, Ne Kümes Kapısı ... 
- Oh! Çok bir şey değil ... Sa

bahleyin kalkar kalkmaz iki ra
fadan yumurta, tereyağlı bir di • 

!im ekmek, bir veya iki fincan 
sütlü kahve, bır iki pasta, biraz 

reçel veya bal. Saat oııda: Bir iki t 

Yazan: 1 
Osman Cemal KAYG~ 

1 kisi de ne ev kapısı, ne oda 
kapısı, ne bahçe kapısı, ne 
dükkan kapısı, ne kömiırlük 

kapısı, ne kümes kapısı!. 
Göre Ka

nunları Var: Kadına 
Fena Göz~e Bakılmaz 

Çingene D i y i p 
Geçmeyiniz. On
ların Hayatı Baş
tan Başa Bir 
Alemdir.. Onla-

Bunların ikisi de koskoca birer 
~hir kapısı ..• 

Bunlardan biri, ötekine nazaran 
cenubda ... Öteki berikine nazaran 
§iınalde ..• 
Bunların ikisinden de bir kısım 

insani• . , sabahleyın dışarıya çı
kıp akşam içeriye girer ve bir kı
•ıın insanlar sabahleyin içeriye 
~alıp akşamlayın dışarıya fırlar-

r. 

. Bunlardan birinin yolcusu, kışa 
lıısbeue yazın çoktur; Birinin yol
cusu ise yazın da pek çoktur, kı
§ın da ... Bu kapılardan biri Mar
~araya üç kilometre, öteki Halice 

ır buçuk kilometredir. 
b Bu kapıların birinden çıkınca 
akarsınız ki saı.ınız asfalt solu-n 6 • 

b Uz asfalt, karşınız asfalt! Öyle ki 
bu asfaltların bir ucundan hızlıca 
ır Yuınurta yuvarlıyacak olsanız 

bv~ bu yumurta yolda bir otomo
ıl ot b" • o us, motosiklet kazasına uğ-

raınıy k 1 
1 aca o ursa sag', salim yo-
Un "b " Öto ur ucunda soluğu alabilir. 

d eki kapıdan çıktığınız zaman 
t ~ bakars•nız ki sade solunuz as
a t, sağınız berbad karşınız ıs' e 

san- ' 
b d nızdan daha berbad oğlu ber-

k
a 

1 
Solunuzdaki asfalt zaten bu 

apın ·d ı ita ·· aı 0 maktan ziyade öteki 
Ptnın malıdır. Eğer hava iyi ise 

Ve gezip tozmaya niyetiniz varsa 
t ~~.unuz, bu soldaki asfaltı, gidin 
g ıfi bildiğin i z kadar! Eğer tal; • ,.,. 
larınıza güveniyorsanız bu canım 
~alt, sizi Bakırköye, Yeşılkö:. e, 
h 10r:aya, çekmecelere, silivr!yc. 
katta Edirneyc ve hatta turing 
f ''.1übün <Avrupa • İstanbul) as
•ıt· nın 

<J •• sonu olan Londraya ka-
r gotürür. 

Arnrna diyeceksiniz ki: 

b - Arada Manş denizi var ta-
an k ' sıı a uvvetle Manş denizini na-

geçe!im? 
A.ctarn · d d . sız e tabana kuvvet Manş 

erıız:~• ki. ... geçmek de birşey mi san-

s ... g l ' ta e ın de bu ikinci kapının 
"' k lıerb arşısına gelen berbadların 

d adı Yoldan yağmurlu havalar 
lı ktve hele geceleri zifirl karan • 
Yııh: tabana kuvvet geçenlerin, 
ltıern t goçiyorıız zannlle bu görül
~ı· ış Çamur deryasında batma ...,tr..a •. 
ha,- . rnusab.ı kasına girişenlerin 
•ıııı':~~ir görün! O zaman anlar
>.irı; 1 tabana kuvvet Manş deni
ltı~~~eçrnek mi zormuş, yoksa yağ-
İsı havalarda ve karanlıkta 

~nb ı ~ ·.a u u.n bu eşsiz, meoendsiz 

1.- , hını geçmek mi?. 
'rın . k b·, , cı apı Topkapıdır. İnsan 
-~p 

eu '-cl!i ının dışarısındaki temizliği 
koıa ğı ve insanı gideceği yeri 
Rörd~~a, rahatça ulaştıran intizamı 
b~t 1 çe sevinçten bayılıyor, oh 
"aarn .. el '<>liar . e guz yerler, ne güzel 
lıarıy dıye adamın koltuklan ka-

. ~ ı>e iç~den: 
dı.. arısı ınşallah Edirnekapı 
... rısın 
tı ın başına! 

1Ye d ltıeı ki Ualar ediyor. Fakat bllin-
b~rı bırçok insanların yillardan-

ett'kj · 
~e Yer· 1 eri bu çok saf, samimi 
~•buı ınde dualar neden bir tiirlü 
hr

1810 
olunup da Ec!irnekapı dı • 

ları Y ;n o berbadların berbadı o
•Qıııir~ !arı .. bir tek kazma, kiırek, 

>< e Yuzü görmü,·or? 
"Yl ' 

O~·ısı: lllllaşılıyor ki Topkapı dı-
llil c'tc~n Yollarını bu kadar iınre
'li~t!si d ha,e koyan İstanbul bde
'< "raı eğıl, Nafıa idaresidir. Yok-
0lavd aı-ı da belediyeye kalmış 
~ai g.~i hrrkes Floryaya yazın 
Y~dırırn ~ayan otomobillerle ve 

gı ' 1 uçan motosiklellerle 

Genç Kızı Nasıl Kaçırdılar? 

rın Fazilete Tap
tıklarını Bu Yazıda 
Okuyacaksınız .. 

lıtanbul BUrlann dan bir görilnü.f 

Ç 
ingenelerin ne garib tecel- ı 
lisi var: Serseri gibi bütün 

dilir. Bunların cezaların· .{»biie • ı rarlan aııereisl, kardeş veya nı· 
değil, bundan kırk yıl önce oldu
ğu gibi manda arabalarile ve o da 
heyamola heyasalarla zor gide • 
bilirdi. 

İşitiyoruz ki İstanbulun Edime
kapı, Karacaahmed gibi mezarlık
ları da yakında asrileştirılecek • 
mlş!. Yakında, lakin ne zaman? 
Ölülerin yattığı yerler, elbet de 
bır gün asrileştirilecek, fakat bu
gün sabah, akşam, öğle ikindi ve 
(hele sabah, akşam) üzerinden 
yüzlerce dirinin yağmurlu ha • 
valarda, karanlık akşamlar • 
da bin minnet, bin meşakkat 

= 

ile geçmeğe savaştıkları §U 

pek meşhur ve marul (Edirneka
pı • Eyüp) ana yolu ne zaman as
rileştirilecek acaba? Asrileştiril
mesinden geçlik, asfaltlandırılma
sını bir tarafa bırakalım, parke • 
lendirllmesini de istiyen yok ve 
hatta muntazam ve tam bir ama
vud kaldırımını bile zavallı yol • 
cular, şimdilik buraya çok görü
yor ve burası için yalnız alelade 
bayağı, üstünkörü bir tesviye is
tiyor, hayır istemiyor, bunu rica 
ediyor ve bunu ne zamandır rica 

(Devamı 7 inci sahifede) 

- Geceyarısına doğru, yatmaz
dan evvel bir iki yarım şişe şam
panya, biraz kaz ciğeri ve meyva. 
İşte bütün yediklerim bundan l· 
baret ... 

- Anlaşıldı ... Size ne lazım bi-
liyor musunuz! .. . 

- Ne lazım, bay doktor? ... 

- Bir manda midesi: ... 

sene dolaşmak... · 
Avrupada, bilhassa Fransada 

birçok Çingene kabileleri vardır. 
Bunlar, bildiğimiz Çingenelere 
benzemezler. Çok güzeldirler. Son-

nin yaşlılarından mürekkep hir şanlının yerine getirmesi me~Lı.ri 
meclis verir. Meclıs huzurul\a ı,:1<- dir. Aradan seneler de geçse yiM 
mıyanlar hakkındaki gıyabi ks • kararı yerine getirirler, öldilrür'cı 

j~_T_A~R_IH~S_A_Y_l_F_A_L_A_R_ı_j 
ra iidi çadırlarda yaşamazlar. O- o 
tobüs büyüklüğünde arabaları J.i 
vardır. Bununla şehir şehir dola- ' Beşinci Lui'ye Biı 

Genç Kız Aranıyor 
şırlar. Panayırlarda çalarlar, oy -
narlar, fal bakarlar, öteberi sa • 
tarlar. Daima şehir haricinde o
tururlar. Bir yerde on beş günd~n 
fazla kaldıkları olmaz. Kalma/; 

KADI p ZARI 
Çingeneler an.'.anelerine, adet

lerine çok riayet ederler. Biri
birlerine merbutturlar. Kab;]<? 
reisinin emrinden çıkmazlar. 
Kadınların iffetine. ismetine do· 

kunulmasına riza göstermezler. 
Buna cesaret edenlerden tele • 
mehal intikam alırlar. 

Fransa Tahtı Boş 
Tehlikesini Gösteriyordu .. Sonra .. 

• 
1 panya' dan Kaçanlar, Fransa 

Bir Başka 
Düşüyorlar 

Hududunda 
Tuzağa 
Aç 
• • 
ıçın 

ve Sefil 
Uğra-

B 
arseıonım sukutundan son· ı 
ra zengin, fakir bütün a. 
panyollar canlarının kay

gısına düştüler. Yükte hafif, pa
hada ağır neleri varsa otomobil • 
lere, kamyonlara, arabalara dol· 
duruyorlar; otomobili, arabası ol
mıyanlar da sırtlarına vuruyorlar, 
soluğu Fransa hududunda alıyor
lar. 

Bunlar, hududu ancak iki yer
den geçebiliyorlar: Pcrpingan ve 
Perthus ... 

Bu iki şehrin bütün otelleri do
lu. kışlaları yaşlı, çocuklu anne • 
!er ve hastalara, yaralılara tahsis 
olunmu§. 

Sokaklar bir meşher halinde. 
Daha doğrusu panayırdan farkı 

yok: Kıymetli eşya, otomobil, hat
ta kadın •a tıcılarile dolu, bir faa
liyettir gidıyor. 

En ziyade göze çarpan kadın alış 

Satın Almak 
insanlarda Var 

v:rlşidır. :sermaye arıyan umumt 
ev sahibler~ güzel bir metres ar
zu eden hovadalar hep burada. 

Güzelleri hemen bir müşteri bu· 
luyor. 

KADIN PAZARI 
- Pepita, bu itibar delikanlıyı 

nasıl yakaladın? 
- Tesadüfen tanıştık. Benim 

bulunduğum kamyonda idL Bera
ber yaşamıya karar verdik. Bir 
kaç gün sonra Parlse gideceğiz. 

- Parası var mı? 
- Pek çok ... 
- Ala! Bahtın açık olsun. 
Beride dört kişi hararetli hara· 

retli konuşuyorlar. Yaşlı bir ka
dın, güzel bir kıza: 

- Güzel bir odan olacak. Gü • 
zel elbiseler giyineceksin. İstedi
ğini yiyecek, içeceksin. Kibar a
damlarla düşüp kalkacaksın. Ka- 1 
zancının yansı da senin olacak. 

Daha ne düşünüyorsun?. 
Diyor, kandırmıya çalışıyor . ..ri

hayet, yanındaki erkeğin yardı • 
mile arzusuna muvaffak oluyor. 
Erkeğin eline bir deste yüzlük 
banknot sıkıştırıyor, güzel kızı o
tomobile atıyor, Parisin yolunu 
tutuyor. 

Paristen w diğer şehirlerden 
gelen zengin hovardalar, gözleri
ne kestirdikleri kadınlarla derhal 
uyuşuyorlar, kollarına takıp g1. 

diyorlar. 
Yüzlerce lüks otomobil var. Yok 

pahasına satılıyor. Hemen ora • 
cıkta numaraları değiştiriliyor. 
Bunların çalınmış olduğu muhak
kak. Fakat sahibi kimi!, 

Binbir facia arasında, böyle ka
dın alış verişi yapmağı hatıra ge
tirmek, insanlığın yüzünü kızar -
tacak bir hadise değil midir? Biraz 
geride açlıktan, sefaletten ölen • 
!er var. Siperlerde kan, gövdey• 
götürüyor ve .. hududda kadın pa
zarlığı yapılıyor .. Ne acL .. 

Geçenlerde, Klermon civarına 

bir kabile gelnı ştL İki gıin sonra 
gelen diğer bir kabile delıkanlıla
rı ile aralarında bir kavga çıktL 
Netice: On kişi ağır, bir o kadar 
da hafif yaralı. 

Sebeb: Güzel bir kız... ı 
Sonradan gelen kabileden bir 

genç, öteki kabileye mensub bir 
kızı iğfal ediyor, kaçırıyor. 

Ertesi gün de kovuyor. 
Kız, ağlıyarak arabasına dönü

yor. Başına geleni anlatıyor. Ka
bile heyeti toplanıyor ve hemen 
kararını veriyor: 

- Ya kızla evlenmiye razı o
lur, ya da kabilemize sürülen bu 
lekeyi kanla temizleriı!. 
Delikanlının mensub olduğu ka

bilenin reisi: 
- Olmaz, kabilemizde kız mı 

yok! .. diyor, kapıyı gösteriyor. O 
gece, birbirlerinin üzerine saldı

rıyorlar. 

Delikanlı yalnız kızı iğfal etme
miş, üstelik bir de fena hastalık 
aşılamış ... 

Bunu işiten kadınlar saçlarını, 
başlarını yoluyorlar, avazlan çık
tılh kadar bağırıyorlar. Üstlerini 
Daşlarını yırtıyorlar. 

Çingenelerin en korktukları şey 
fena hastalıktır. Buna tutulanları 
kabileden uzak bulundıırurlar. 
Kat'iyyen temas etmezler. Hasta
lığı vereni de mutlaka bir fırsatı-
nı bulurlar, öldürürler. 

Bu husustaki kanunları hiç de
ğişmez. Sonra, kendisine teslim 
olan bir kızı kovan erkeği de asla 
affetmezler. Bunun cezası da ö
lilmdür. 

.Hırsızlık en büyük bir cürüm· 
dür. Bir Çingenenin diğer bir Çin
genenin malına, ırzına, karısına ta
arruz etmesi büyük bir cinayet 
sayılır. Buna cesaret edeni de yok 
ederler. Şayed kaçarsa iltica et • 
tiği kabileler efradı tarafından 
öldürülür. 
Kurtıılmak imkanı yoktur. Ko

calı ve kocasız kadınları iğfal et
mek de büyük bir ciirümaiır. 

Çingeneler indinde kadın, bir 
hemşire sayılır. Hürmet edilir, 
müdafaa edilir. Kend;ni lı•~ yı. • 
hancı satan kadınlar da asla af 
olunmaz, kirli ve mülevves adJe-

Tarihte 

Fransız 

Kadınla

rından 

l\1eşhur 

Bir Tip 

Portekiz Kralının kızı Mari • ı 
Barb • Josef .. Giizel bır kız. Fa· 
kat babasının akıl muvazenesi bi- ı 
raz bozuk. Kral karısı olınıya la
yık değil. Bize, giırbüz bir veliahd 
hediye edebilecek bir kız lazım ... 

l:lırkaç gun ıçıncte hazırlanan 

listede on dokuz prensesin ısmi 
yazılı idi. Yalnız Polonya Kralınıı 
kızı unutulmuştu. Başvekil: 

- Fransa Kralı, sakit bir kralıı 
kızıle evlenemer. ... 

- Prens Dö Gal'in kızı müna -
sib amma pek küçük. Henüz on 
beş yaşında ... 

Rahib Frejus itiraz ediyor: 
- Olmaz, diyor. Protestandır. 

- Matmazel dö Veımanru'a ne 
dersiniz? Yirmi bir yaşında ... 

Buna da Burgonya dukası razı 
olmadı. 

- Bir Fransız prensesini tahta 
oturtmak doğru değil . . 

Bu suretle vakit geçiyor, bir 
türlü karar verilemiyordu. 

Halbuki on beşinci Lüinin bir 
an evvel evlenmesi Lizımdı. Genç 
Kral, bir sene evvel bır av dönü· 
iiünde hastalanmış, bir aralık ha
yatından ümid kesilınıştL Fransa 
tahtının boş kalması tehlikesi paş 

göstermiştL 

Kralı biran evvel evlendirmek 
istiyorlardı. 

Başvekil Dük dö &ırbon, Ha
riciye Nazırı Morvi!e. Avrupada· 
ki prenseslerin bir listesmi ha • 
zır lamasını söy ledL 

Dedi. Uzun münakaşalardan 

şonra buan karar verildi. Ve Po
lonya Kralı ile göril§üp düğün 
şeraitini kararlaştırmllya Hari -
ciye Nazın memur edıldl 
Sakıt Polonya Kralı Visemburı 

civarında sade bir şatoda karısı 

ve kızile sakin bir hayat yaşıyor
du. 

Kral İstamislas, Fransa Kralı -
nın kızına talih olduğunu işitince 
büyük bir sevinçle kabul ettL Kı· 

zı prenses Mari 'nin reyini bile 
sormadan muvafakat cevabı ver
di. 

Az sonra karısı ve kızile bera • 
ber Strazburga geldi. 4 eylülde 
Pariııten gelen Dük Dorlan'la be
raber yola çıktılıır. Müthiş bir yağ
mur yağıyordu. Bin müşkülatla 
yol alıyorlardı. 

Kral kendilerini Paris surlerl 
haricinde karşıladL Fontenblö 58• 

rayına götürdü, Mutantan bir dü
ğün yapıldı. On beşinci Lüi kan
sıru çok seviyordu. On çocu~ ol
du. 
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- -
Fransa da Seferberlik 

ilan Etti 
!Birinci sayfadan devam) 

yan iti!Mlarının askeri ve bahri harekat hakkında malı'.lnıat teatisi 
suretindeki prensipi ile kabili telif olmadığını söylemiş olduğunu be
yan etmektedir. Bundan başka, Libya'ya takviye kıtaatı gönderilmesi, 
şimali Fransız Airikası için bir tehdid teşkil etmektedir. 

Kont Ciano, Libya'daki İtatyan kıtaatının P.ı:ansanın Tunus'taki 
askeri kuvvetini tezyid ve Tunus'un cenubunda asker tahşid etme
~inden dolayı takviye edilmiş olduğu cevabını vermiştir. Kont, nor
mal vaziyet iade edilir edilmez takviye kıtaatmın geri alınacağını 

ilave etmiştir. 
Lord Perth, İtalyan gazetelerinin Fııansa aleyhindeki neşriya

tının ve Relazioni İnternational gazetesinin ileri sürmüş olduğu garib 
mutaleba!ın Fransız - İtalyan münasebatını olduğu kadar İngiliz -
İtalyan münasebatını da ihlal edeceğini de söylemiştir. 

Kont Ciano, şimdiki gerginlikten Fransanın mes'ul olduğu ve 
İtalya hükumetinin İtalyan lfazetelerinde intişar eden bütün maka
lelerden mes'ul tut~amıyacağı cevabını vermiştir. 

Ciano, bütün hususi meseleler hakkında münakaşalarda bulun
muş, fakat herhangi bir şekilde kat'i teminat vermekten imtina ey
lemiştir. 

• • • • • 
Alman ve ltalyan Hazırllğı 

(Birinci sayfadan devam) 
mek üzere Amerikadan ayrılmış
tır. 

Bu, İtalyanın nisana kadar u
mumi seferberliğini tamamlamak 
hususunda verdiği kararla alaka
dar görülmektedir. 
Diğer taraftan Almanlar da se

ferberliklerini mart 15 de ikmal 
etmiş olacaklardır. 

Bu hususta yapılan işler gayet 
gizli tutulmakla beraber Paris ve 
Londranın elde ettiği malı'.lmat bu 
seferberUğin gayet muazzam ol
duğu ve Almanyanın Çekoslo -
vakya meselesindeki vaziyeti göl
gede bırakacak derecede bulun -
duğu merkezindedir. Trablusta 
bulunan Alman hücum kıt'alan 
kumandanı da derhal Berline da
vet edilmiştir. 

Bu vaziyet karşısında Fransa 
da mukabil a<Jkeri tedbirleri tesri 
ve teşdid etmeğe karar vermiş ve 
bu arada mevcuda ilaveten 1913 
ve 1914 sınıflarını ve diğer bazı sı
nıflara mensub teknisyenleri ta
lim için silah altına çağıracaktır. 
Diğer taraftan İtalyanın Ak • 

deniz meseleleri hakk ı.ndaki iddi
aları şimdiye kadar muhtelif su
retlerle ortaya atılmış, fakat buna 
henüz resmi bir mahiyet ,·erilme-

Zavallı 
Balıkçı 

Dün Adalar açıklarında bir ha
dise olmuş, kayığının devrilınesile 
denize düşen ve dalgalarla pen
çeleşmekte olan bir balıkçı mu
hakkak ölümden kurtarılmıştır. 

Hadise şöyle olmuştur: 

Tophanede oturan Nazif oğlu 
Tevfik isminde bir balıkçı Büyü.k
ada civarına giderek bir müddet 
avlandıktan sonra İstanbula dön
mek için yola çıkmıştır. 

Tevfik Büyükada ile Pendik a
rasınd3 iken dalgalara dayana -
mıyan kayığı devrilmiş ve denize 
düşen balıkçı bir taraftan istirndad 
etmiye ve diğer taraftan dalga -
!arla boğuşmıya başlamıştır. 

Büyükada iskelesinde bulunan 
Kazım isminde bir sandalcı de -

nizde bir karartı görerek iskele
de bulunan Hilmi isminde bir po

lis memuruna haber vermiş, Hil
mi de o sırada Yalovadan gelerek 
ıskeleye yanaşmakta olan Pendik 
vapuru süvarisi Mahir kaptana 

haber vermiştir. Mahir kaptan 
derhal iskeleye bağlanmakta olan 
halatları çözdürmüş ve sür'atle 

harekete geçerek dalgalarla bo -
ğuşmaktan bitab bir hale gelmiş 
ve boğulmak üzere bulunan Tev

fiki kurtarmıştır. Tevfik hasta -
haneye kaldırılarak tedavı altına 

alınmıştır. 

-

mişti. Alınan haberlere göre, Kont 
Ciano Berlinde Alman ricalile bil
hassa bu meseleyi konuşacak ve 
İtalyanın devletlerden resmen ne
ler istiyeceği ve bu istiyeceği şey
lerden hangileri üzerinde pazar
lığı kabul ve hangilerinin bilii -
kaydüşart yapılmasında ısrar e
deceği tesbit olunacaktır. 

Siywıi mehafilde tcraşşuh eden 
haberlere göre, Almanya, bu ta
leplerin İngiltercnin fili müdaha
lesini intaç etmiyecck mahiyette 
olmasına taraftar bulunmaktadır, 

FRANSA - ALMANYA TİCARİ 
MÜZAKERELERİ 

BerUn 15 (A.A.)- Fransız - Al
man ticaret müzakereleri Bcrlin
de başlamıştır. 

İyi nıalı'lmat alan mehatilden 
öğrenildiğnie göre Südetlerin Al
ınanyaya ilhakından çıkan bir ta
kım iktısadi meselelerle bir kö -
mür mukavelesi ve turing anlaş
mas ı adli imkanları tetkik ve mü
zakere edilecektir. 

İNGİLİZLER SİLANHLANIYOR 
Londra 15 (A.A.)- Sunday Eks

pres gıazetesi, İngiliz tay~·are in
şaatının birkaç hafta içinde Al • 
man tayyare inşaatının seviyesi
ne çıkacağını yazmaktadır. 

Sarhoşlar 
Arasında 

Bir Kavga 
(Birinci sayfadan devam) 

tütsüledikten sonra evine gitmek 
üzere sokağa çıkmıştır. Ahmed 
sarhoşluk saikasile kendi kendine 
söy liyerek ve kime olduğu belli 
olmıyan küfürleri savurarak yo
luna devam ederken Tarık Can -
danal, Ali Canlıbaş ve Salih Dü
mantam isminde çakır kyif üç a
dam ile karşılaşmıştır. Üç kafadar 
karşılaştıkları Ahmdirı savurduğu 

küfürlerin kendilerine olduğunu 

zannederek üçü birden Ahmedin 
üzerine hücum etmişler evve!ii 
fena halde dövmüşler sonra da 
bıçaklarını çekerek muhtelıf yer
lerinden ağır ve tehlikeli surette 
yaralamışlardır. Ahmed hastane
ye kaldırılmış hadiseden sonra 
kaçmak istiyen üç kafadar da me
murlar tarafından yakalanarak 
adliyeye verilmişlerdir. AhmcdJn 
vaziyeti tehlikelidir. 

BIÇAKLA KADINCAGIZI 
YARALADI 

Kurtuluşta oturan Rıza adında 
biri henüz anlaşılamıyan bir se -
bebden dolayı Kalyoncuda oturan 
Despina aılında bir kadım bıçakla 
kalçasından yaralamıştır. Despina 
hastaneye kalılırılarak tedavi al -
tına alınmış Rıza yakalanarak tah
kikata başlanmıştır. 

--
Baş, Diş, Nezle, Grip Romatizma 
nevralji.kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

• • icabında aUnde Uç kat• alanablllr. • • 

Makineye Verirken: 

Amerikan 
Manevrası ve 
Japonlar 

Nevyork, 15 (Hususi) -
Japon bahriye zabitleri ol
duğu tahmin edilen balıkçı 
kıyafetinde bazı kimseleri 
hamil bir takım Japon ba
lıkçı gemileri Amerika do
nanmasının manevra yapa
cağı sahada görülmüştür. 
Şimdiye kadar Buraya 

hiç bir Japon balıkçı ge
misi gelmemiştir. 

Reisicümhurun 
Kabul Resmi 

(l inci sahifeden devam) 

bilumum askeri erkan iştirak e
decektir. Kabul resmıni bir çay 
ziyafeti takib eyliyeccktir. 
İNGİLİZ VE SOVYET ELÇİLERİ 

Roma sefaretine tayin edilen 
İngilterenin Türkiye sefiri Sir 
Persi Loren dün Reisicumhurumuz 
ta.rafından kabul edilmiş ve se
fir Reisicumhurumuza veda et -
miştir. 

Sovyet Rusyanın Ankara se -
firi dün Riyaseticumhur köşkün
de İsmet İnönü tarafından kabul 
edilmiştir. Bu esnad~ Hariciye 
Vekilimiz de bulunmuştur. 

·---<>--

Ebem Köniğ'in Başka 
Marifetleri ~e Varm;ş 

(1 inci sahü .. den devam) 

Ekrem Gönig; kaçakçılık işlerini 
İsmail Sabri isminde bir kitapçı 
eski muallim ile, Dimitri, Paça
ciyef, Mustafa ve Muharrem isim
lerindeki 4 kişi ile beraber idare 
etmiştir. Bu şebeke, Bulgar ve İ
talyan vapurlarında çalışan tayfa
lar arasından emin adamlar se -
çerek İstanbuldan Varnaya altın 
götürmüşler ve Varnadan da İs

tanbula eroin getirmişlerdir. 

İstanbula getirilen bu eroinlerin 
4 ve 5 er kiloluk boyalı kutulara 
konarak KHyos açıklarında ba -
lıkçı kayıklarına ve tenezzüh mo
törlerine atıldığı ve bu suretle 
şehre sokulan eroinlerin bedel -
!erinin de altın olarak Bulgaris -
tana gönderildiği söylenmektedir. 
Diğer taraftan Marinesko ismin

de bir Romanyalı Yahudinin bu 
kaçakçılığı öğrene:-ek Bulgar em
niyet umumiyesine ihbar ettiği 

anlaşılmıştır. Bulgar polisi Mus
tafa Muharrem ile Ali Nihadı tut
muş, İsmail Sabrinin Varnadaki 
Evinde de bazı paralar bulmuş -
tur. Fakat kendisi ıle diğerleri 

kaçmağa muvaffak olmuşlardır. 

-*-
Maarif 
Şurası 

Hazırlığı 
İlk mekteb muallimlerinin, ilk 

tedrisat hakkında hazırladıkları 

ve maarif müdürlüğüne verdik -
!eri raporu tetkik etmek üzere, 
bugün öğleden evvel, maarif mü
dürlüğünde, ilk tedrisat müfettiş
leri, maarif müdürü Tevfik Kutun 
riyasetinde bir toplantı yapmış -
]ardır. 

Bu toplantıda rapor üzerinde 
müzakereler yapılmış ve maarif 
şurasına aid hazırlıklara dair ba
zı hususa! görüşülmüştür. 

Yarın, saat 15 de, İstanbul kız 
lisesinde, orta ve lise türkçe mu
allimleri bir toplantı yapacaklar 
ve cokuma. kitabhırı üzerinde ko
nuşmalar ve tetkiklerd buluna • 
caklarılır. 

-0--

EMLAK VE 
Yeri 

EYTAM 
Kıymeti 

T. L 

BANKASINDAN: 
Nevi Harita 

No. 
Mesahası Depozito 

T. L 

İngiliz Ve Alman 
Deniz Silahları 

(2 inci sayfadan devam) 

2 - Denizaltı kuvvetlerinde de 
İngiltere Almanyanın müsavatını 
tanıyor. 

Esas 
No. 

351 

358 

Beyoğlu Teşvikiye mah. 
Harbiye yeni Yol sokağın
da No. 10, 12, 2/1 
Beyoğlu Teşvikiye Mah. 
Bostan Harbjye ve Yeni
yol sokağı No. Eski 4, 6, 8 
yeni 10, 12, 2/2. 

ı7.888.-

20.188.-

Arsa 1 659 M2 3577.60 

Arsa 9 '721 M2 4037.60 

Almanya, 1935 senesinde imza
l«ıı<n bu mukavelenin kendisine 
temin ettiği haktan şimdiye ka -
dar istifade etmemişti. İngiltere
nin cA• tipinde - 6 pusluktan da
ha ağır top taşıyan - on beş kru
vazörü varılır. Almanyanın beş 

1- Mevkileri yukarıda yazılı arsaların satışı, ilki peşin ve geri kalanı yedi senevi müsavi taksitle fa~ 
siz ödemek üzere, kapalı zarf usulile arttırmaya konulmuştur. 

2- İhale 27 /2/939 Pazartesi günü saat ondadır. İstekli olanların şubemize müracaatla tafsilat aıma· 
!arı ve bir lira mukabilinde birer şartname edinmeleri. 

3- Şartnamede yazılı hükümler dairesinde teklif mektuplarını nihayet 27/2/939 Pazartesi günü saal 
10 na kadar şubemize vermeleri ve yanlarında nüfus tezkeresile üç adet vesikalık fotoğraf getirmeleri. 

(775) 

* * kruvazör inşa etmiye hakkı ol - İLAN 
duğu halde şimdiye kadar üç kru- Hesap 
vazörle iktifa etmişti. Denizaltı ı ~stanbul Dördüncü icra Memu,. - No. ıu 

Gayrim~nkulun mahalli. Nev'i icra doıy• 
Na. 

inşaatınd~ da müsavat hakkından ugundan: 
1316 istifade etmemiştir. Evvelce Fatihte İskenderpaşa Boğaziçi Y eniköy Ayanikola mahallesi dük.kanlı 

Köy paşa caddesi eski 133, 133 miikel'rer sahilhane. 
yeni 155, 157 numaralı 

937 /3956 

Tekke sokak 10 numaralı evde mn-
Geçen senenin sonuna doğru k' ·k h 1 dr · bul b 1m ı en a en a esı meç u-

Almanya, bu haklarından L~ . rade 1 Abd.. ak ·ı M taf 
etmek kararında bulundugu· nu 

unan urrezz og u us a -

'

ya: 
İngiltere hükumetine bildirmiş -
tir. Gerçi İngilizler Almanyanın İstanbul maliyesine izafetle ha -
bu noktadaki hakkını münakaşa ı zine vekili avukat NaiJn Günter da
etmiyorlar. Esasen 1935 mukave- ı iremize muracaatla, Cezaevinin 

lesini imzalamakla Almanyanın 272/ 43 sayılı bir kıta bordrosuna 
dostluğu hakkında İngiltereye te- müsteniden Ceza.evinde yediği ek
minat vermek istediği takdir edi- mek bedelı olan 36 lira 43 kuruşun 
liyJr. Fakat bu mukavele ile te- fau, ücreti vekalet. ve icra masraf· 

· tt· - · haki d · t'f d t larıle bır!ıkt etahsılı zımnında da-mın e ıgı ar an ıs ı a e e -
· d t · tt S iremizin 938/3140 sayılı dosyasile 

memesı e ayrı eınına ı. onra 
bu talebin, Münihte. imzalanan j takip talebinde bulunarnk ~airemiz
cebedi aostluk. anldşmasından ce namınıza tanzım edilıp ıkamet - ı 

Bankamıza ipotekli olup İstanbul üçüncü icra memurluğunca yu· 
karıda numarası yazılı dosya ile 9/3/939 perşembe günü açık arttırnıs 
ile satılacak olan gayri menkulü alnlar arzu ederlerse banka bu gayri 
menkule mevzuatı dahilinde kendilerine para ikraz edebilir. 

Esas 
Na. 

713 

680 

yeri 

Büyükdere Sevimli ve 
Uzunselvi sokağı No. 
24-2 taj 24,1 

Büyükada Yalı mah. 
Altınordu caddesi No. 
17. 19, 21, 25 taj 17, 
17/1, 19, 21, 23 

* * Kıymeti 

T. L 
1200.-

8.000.-

nevi 

Ahşap ev 

Otel 

dtpozito 
T. L. 
240.-

1600.-

soma ileri sürülmesi ingiltcrede . gfıhınıza gönderilen 938/3140 sayılı I 
büyük hayal sukutuna sebeb ol - ödeme emri arkasına mübaşiri ve Yukarıda yazılı gaxrimenkuller açık arttırma usulile ve peşın parı 

muştur: ~unu~la beraber, İngi_l - mahalli polisi tarafından verilen i ile satılacaktır. ihale 23/2/939 perşembe günü saat ondadır. İstekli!~ 
tere.~_ukumetı, Almanyanın gos- .meşrubatta '.:1'ametgiihınızın m~ç ·ı rin bildirilen gün ve saatte depozito akçesi nüfus tezkeresi ve üç kıt' 
terdıgı arzuyu kabul etmek mec- hu! bulundugu anlaşılmış oldugun- ik 

1 
k f • fl b' likt b · im ı · (756) (7951 . . . .. . ves a ı otogra a ır e şu emıze ge e erı. 

burıyetınde ~almışhr. B~~aç gun dan cideme emrinin bir ay müddet- .y. .y. 
evvel neşredıle.n hır _teblıgde Al- le tarafınıza ilanen teblig· ine karar dep0ıİ1ı 

İn Esas yeri nevi kıymeti manyanın denızaltı ınşaatını - verilmiştir. T. [... 

giltere ile müsavat derecesine çı- İşbu ilanın neşri tarıhinden iti - ~;; Beşiktaş Meşrutiyet mah. Eski ekmek .!:~.- 8.000/ 
karabileccği ve cA> tiı;ıinde beş haren bir ay içinde borcu ödemeniz, eski Teşvikiye yeni Har- fabrikası halen 
kruvazöre sahih olabileceği bildi- borcun tamamına veya bir kısmına biye sokağı Na. Eski 13 stüdyo 
rilmektedir. Gerç~ Alma~ya henüz bir itirazınız varsa gene bir ay i - yeni 135 
1935 mukavelesının çızdıgı hudu- çinde bir istida ile veya şifahen da- ··~ 
d~ aşm~mıştır. Ve bu. s.ahada In- iremize bildirmeniz, bildirmediği- Yukarıda adresi yazılı gayri menkulün 16/2/939 Perşembe gvı· 
gıltcre ıle rekabete gırışmı~. sa - niz takdirde bu müddet içinde 74 saat onda şubemiz satış komisyonu huzurunda pazarlığı yapı ac:>k 
yılamaz. Fakat Çemberlany ın ya- .. .. dd .b. 1 b tekarrür eden bedel genel direktörlüğün tasdikine iktiran ettiği takı!P' 
tıştırma siyasetine rağmen Mü - . uncu ma e mucı ı~ce ma eya - . . . ·1 . ·1 .. t b . t ş ~ 

. . . . . nında bulunmanız lazımdır. Beyan- de satılacaktır. Isteklılerın bı dırı en gun ve saa te şu emız sa ı , 
nüıtenberı ikı devlet arasındaki · . . . . . . r" 
. • . . . . da bulunmazsanız hapısle tazyik o-ı misyonunda hazır bulunmaları ve depozıto akçesım şubemıze yatır~ 

sıyası r~kabet şıddetlenıyor. Ve bu lunacağınız ve hakikate muhalif pazarlığa iştirak etmeleri. (755) (841) 
rekabetın arkasında dcnız sılah- beyanda bulunduğunuz takdirde :/~ 
!arı da dahil olduğu halde her sa- . . • ı 
h • ·ı b .... k b. .. d 1 hapıs ile cezalanılırılacagmız, bor - ~· h• l u M"d'" l"'"' •• d aya şamı uyu ır muca e e ... .. . . • 
nin hazırlıkları sezilmektedir. cu odemez v~ itıraz etmezsenız.hak , n ısar ar . u ur ugun en. 

kınızda cebrı icraya devam edıle - .ı 
• k~ 

I~panya ceği tebliğ makamına kainı olmak Malın cinsi Muhammen %7,5 muv• · 
~ üzere ödeme emri bir ay müddetle Mikdarı bedeli femLinall 

Metre Lira ıra 

ı• şlerı· tarafindan ilan olunur. 938/3140 

(Birinci sayfadan devam) 

İnce ve kalın çivili kayış 2400 Sif 4320 324 ıı 
Sayi: Polis mektebUWı 29 ru:u d.,,.. I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda yazılı ka.Y'ı if 

resine aid 3800 No. lu diplomamı zayi açık eksiltmeye konmuş ve muhammen bedelile teminatı akçesı h;ııı 
etriğ'mden yenisini alacağımdan es!Wi- rında gösterilmiştir. . . . .. .. 
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nin hükmü yoktur. Ahmet Kemal II - Eksiltme 27/2/939 tarihine rastlıyan pazartesı gunu saat l ı'' 
geniş salahiyet verilmiştir. 

Maamafih Fransa Madrid hü-
Kabatşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda '13 kumetile münasebatına devam e

dcek ve bu suretle sulh vadisinde 
mühim bir rol de oymyabilecek
tir. 

1stanbul Asliye 4 üncü Hukuk lacaktır. / 
Mahkemsinden: ill - Şartnameleri parasız olarak her gün sözü g~n şubedetı 

Londra 15 (Hususi) - İngiliz 
kabinesi bu sabah toplanmış · 1 Ka
binı:> İspanya meselesini müzakere 
edecektir. Bu hususta Fransanın 
verdiği karar da tetkik olunacak-

İhsan Fikri tarafından Nışantaşı nabileceği gibi nümunelerde görülebilir. a11· 
Emin efendi sokak 48/2 numarada TV - İsteklilerin eksiltme günü muayyen saatte teminat par31 

oturan Behiye aleyhine 938/2712 birlikte mezkiır komisyona gelmeleri ilan olunur. (852) 

numara ile açılan, dava olunan İs- c· . Mik.-ıarı Mah•m•nen *b.* Muvakkıt T. Eksiltmrni~ 
tanbul İcra dairesinin 930/164 nu- ınsı tı 

Lira kuruş Lira kuruş Şekli Sa' 
maralı dosyasile İsme•. Rıfat, Mah- Motör 2 adet 10.650 _ 798 75 Ka. zarf 15 . 

mut ve Melihde alacağı buulnan I - İdaremizin •2 ve 8• numaralı tekneleri için şartnamesi rıı~' tır. 

mebaliğde'i- 5500 lirasını 932 sene -

Yeni 
Secım • 

sinde senetle ve ivaz mukabilinde 
kendisine temlik etmiş, ivazını al
mış, zımmetinde ibra ettiğinden ba· 

Hazır/ıg ... l hisle murazanın men'ine karar ve
\ rilmediği hakkındaki davanın mu -

(1· inci ıahifeden devam) hakemesinde; müddealeyhin el -
yevm ikamet ettiği yerin bilinme
diği t'.avetiyesine yazılan meşrubat
tan anlaşıldığından talep ve istek 
veçhile dava olunana ilfınen tehli -
ğat yapılmasına ve bu hı;sus için 
kendisine bir ay mül)let verilmesine 
ve muhakemenin 20/3/939 Pazar -

mecli9te; eski azalardan kimler 
bulunacağı hakkında son günler
de çıkan haberlerin tamamen tah
minden ibaret bulunduğunu ve 
yeni meclis 3 nisanda toplanaca -
ğına göre namzed listesinin umumi 
reis tarafından o zamana kadar 

!esi günü saat 15 e bırakılmasına ilan olunacağını ilave eylemiştir. 
Partinin bu defa göstereceği karar verilmiş ~lduğunda.? ~ukarı-

dl d k . da adı ve adresı yazılı mud·ı· a.uyh namze er arasın a omısyoncu - . .. 
1 k .. hh"dl'k ·b· 1 1 ğ Beh1ye muayyen gun ve saatte mah u mutea ı ı gı ışey er e u - ' . •. . .. 

' kemeye gelmedıgı veya vekil gon-
raşanların bulunmıyacağı haber d d'.. il. t .h. d ·t· . . erme ıgı ve an arı ın en ı ı ... 
verılmektedır. bareıı bir ay içinde mahkeme kalf'-

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

mine müracaatla dava arzuhalUı.i 

tebellüğ etmediği ve on gün zarfın
da cevap verımediği takdirde g•ya-

• Yüzdürülmüş köprüler ve bun • hında muhakemeye devam oluna -
lara ait isliihat. hakkındaki icat i- cağı ve bu bapta dava arzuhal su
çin d!ınmış olan 26 Şubat 1937 tarih reti mahkeme duvarına asıldcğı ı-

ve 2372 numaralı ihtira beratının lan olunur. (666vl) ---

hince 2 adet motör kapalı zarfla satın alınacaktır. 
5 
ı 

II - Eksiltme 3/4/939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 1~ıı" 
Kabataş~a Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komısyonunda • 
lacaktır. / 

III - Gümrük ve montaj bedelleri dahil olmak üzere muh8111 

bedeli ve muvakkat teminatı yukarıda yazılmıştır. 
rv - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden alınabilir. . eJ' 
V - Şartnamenin 7 inci maddesi mucabince talihlerin tanzırıl $Jıf 

cekleri vıan ve fotoğrafileri m(inakasa gününden 3 gün evveline ~ 
Cibali nakliyat şubemize vermeleri lazımdır. 

1
/ 

· VI - Eksiltmeye iştirak edecekler % 7,5 güvenme parası nıak i,r 
veya banka teminat mektubunu havi mühürlü teklii mektubJarııı' bıf 
le saatinden bir saat evveline kadar •saat 14 de. ınezkı'.ır komisyoll 
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri liızımdır. ·965• 

** Malın cinsi e . 
M kdan Muhamn en B. Muvakkat T. Eksiltr!l 51,~ Lira kuruş Lira kuru~ Şekli 

5 
:ıtJ 

Kristal yazı 40 adet 580 80 43 56 Pazarlık 1 ' 
takımı 8 parçalı i 

1- Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacak ,40•b
3
0"' 

kristal yazı takımına aid 7/2/939 tarihinde elde edilen fiat Jfıyık 
görülmediğinden açık eksiltmesi 10 gün temdit edilmiştir. yı~ 

ll- Eksiltme 17 /2/939 tarihine raslıyan Cuma günü yukarıd~ir 
lı saatte Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Ahın J{o 
nunda yapılacaktır. el~~ 

ill- İsteklilerin % 7,5 muvakkat teminatlarile birlik!~ Jl'l .J 
komisyona gelmeleri ilan olunur. ·983> ~ 

• 

Deniz~aak Ka1rosu 
Hazırlan~ı 

'ihtiva ettiği hukuk bu kerre Baş - o Ek e Beh et Te 1 kasına devir veyahut mevkii fiile r. r m ç ze TURAN 
Tiyatrosu 

eti 
Halk eper ,~ 

Bu akşaın s•"p· 
ESKİ H~ 

Denizbank umum müdür vekili 
bu akşam Ankaraya gidecek, ban
kanın yeni kadrosunu götürecek
tir. 

konmak için icara verilebileceği Tıb Fakültesi - Kulak 
teklif edilmekte olmakla bu husus- B v B O t• 
ta fazla malı'.imat edinmek isteyen- ogaz, urun oçen 1 
]erin Galatada, Aslan han 5 inci kat Taksim Cumhuriyet Caddesi 17 
1-3 ı.umaralara müracaat etmeleri Muayene Pazardan maada 
;J.an olunur. &iinler 3 - 6 Telefon: 42496 

Bu akşam 
Ses kraliçesi 

Hamiyet Yüceses 
ve arkadaşları 

Ertuğrul Sadi Tek ve Temsil Hey
eti. (KAYNANA) vodvil 3 Perde. 

Pperet 3 perde. ~ 
~e 

Pek yakında cJuliya Joe• · 

ve büyük Bale heyeti. 



-
'Iefrika Numara~ı : 31 Yozon: Rahmi YACIZ 

Maalesef Amiral, Dört Gemimizi 
Zor Kurtardık 

"6 DPstroyerlik Bir Müfreze İle Kanal Hattı .. 
Uzerinde Bir Türk Gemisine Rastladık.,, 

2! son kanun 332 pazartesı sa

bahı Trabzon sakin uykusundan 
l"Üth iş top ses leriJe uyanmıştı. 

14 parça geminın 40 a yakın top
hrı sa\ıa.h mahmurluğu !L sısler 

arasında gerinen Tr&;J'-Oıl ~ehrı -
nın iı<eunde ateşmi et:csıf ot "1ış, 
40 topLn bırden Kolç•ı;r:n: 

- .. \tr~! 

Y~ıcile faaliyete geçişi ~ehrı bir 
cehennem kasırgasile yerinde<ı 

oynatmıştı. 

Gülleler rasgele binalara, daire
lere, limana yağmur gibi yağıyor, / 
her tarafta umumi bir felil.ket kay
nağı meydana getiriyordu. 

Trabzon bu beklenmiyen bom -
bardımanln çok fecı bir kış saba
hı idrak etmişti. Rus gemilerinin 
bombardımanına acele karşılık 
Vermeğe kalk!§an Esk'kaledekı sa
hil tabyaları birkaç dakika sonra 
ateşe başlamışlar, karşılıklı topçu 
düellosu ıki ate~ arasında lıman
da sıkışan gemileri de imhaya ko
yulmuştu. 

Rus gülleleri şehri 25 dakikada 
bir kül yığınına çevirdiler, Kolçak 
Türk topçularının ateşi karşısın
da daha fazla kalmanın hasarata 
sebebiyet vereceğini düşündü, 25 
ınci dakikada ateş kestridi, işaret 
kaldırarak moyu peşine taktı, a 
!evler yer • yer yangın dumanları 
arasında kısacık bir zamanda ha
rabeye dönen Trabzoııu arka.sın-

da bırakarak Ünye istikametinı 
tuttu, hareket etti. 

Ayni günde Ünyeyi biraz son
ra da zikzak rotalarla Fatsayı, Ri
zeyi de ziyaret eden Kolçak filosu 
Yavuzun Sivastopol ve Odesa li
rnanlarına yaptığı ateş baskınına 
cevab vermiş, mümkün mertebe 
ıntikam almıştı. 

Kolçak tasavvurunu tehlikesız 
\'e bir neferinin burnu kanama -
t•n tatbik ettikten, Trabzon, Rıze, 

nye ve Fatsayı ya\pp yıktıktan 

BlKAYE 

sonra Sivastopolda uzun bir isti- ı 
rahate çekilmeğe gitmıştı. 

Rus Aıruralı bundan sonraki ha

kiıtını denızaltı sefinelerıne inhi
sar ettirecek, gızlıce İstanbul sula

rına kadar gireceklerını ümıt et
tiği bu silahlarla Osmanlı donan
masının elındeki denız hakımi -
yetim kendı tarafına geçırecekti. 

Yalnız oyalama ve keşi f vazi -
fesıle ileri sürülen albay Potem
kin 'in kumandasındaki destroyer 

fırkasının ikincı kısmı bu akında 
dehşetli bir muharebe geçirmiş, 

Midillinin karşısına düşen Tuşef 

kolu iki destroyenııı kaybettikten 
sonra 4 harab gemi ile Sivastopola 
kapağı dar atmıştı. 

Midilli Sinoba uğramak üzere 
yol alırken prova çanaklığındaki 
rasıd öğleye doğru kumandana: 

- Sancak bordamızda bir muh
rib filotillası var! 

Raporunu bildirm!§; rapor edı
len ıstikamete çevrıli dürbünler 

bunların Rus destroyerleri olduk
larını çarçabuk herkese anlat -
mıştı. 

Mıdillide sür'atle harb hazırlığı 
baş gösterdi. Ri' ~gar gibi kokuşan 
Türk bahriyelikrile Alman top -

çuları hemen yerlerinı aldılar ... 
Dert bacalı zarif Tur!< kruvazörü 
hır denız ceylanı saldırışıle san -
cağa 9 kerteye dönüş yaptı, sonra 

butün hızile düşman destroyer -
lerının· üzerine atılırken toplarını 

ateşledi ... 
Yarbay Tuşef ilk karşılaşmada 

toplarını faaliyete geçirmekte te
reddüd etmedi, fakat daha Midilli

nin ikinci salvosunda Golski ve 
Nordok destroyerlerinin aldığı 
yaralarla feci bir batış sahnesi ge
çirmeleri komodorun aklını ba -

şına getirdi, Rus destroyerleri Mi
dillinin cehennem salvosu altında 

hemen dönüşe geçtıler, var hızla
rile kaçmağa koyuldular. 

(Dnamı var) 

lstanbul'un Tarihi 
Kapıları Ne Halde? 

(5 ınci sahifeden detıa"ll/ 

ediyor, bilıyor musunuz? Günler
den aylardan değıl, yıllardan. up
uzun yı.llardanberi rıca 1..'Ciiyor. 
Fakat, kaç para eder ki bı.itün bu 
yıllık rıcalar hep güme ,ııdıyor; 

bu yol hakkında yıllardanberi bu 
kadar yazılıp çizilenlere rağmen 
ne olur, bır Allahın kulu da bir 
gün başını çevırıp şuraya da bir 
göz atalım, bakalım! demiyor. 

Ben, bu yazıyı burası ıçin işte 
bugün son defa olarak yazıyorum. 
Onun da sebebı şudur: 

satır şey yazmıyor Gazete mu -
harrır ini alın da koyun rafa! Ona 
var mı sade şununla bununla alay 
etsin, gazc..~telerde !iUnun bunun hı
kolyclerinı yazsın! llalbukı bütün 
gazeteler başka semtlerın yolları 
içın neler yezıyorlar, neler ... 
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Kadon CI 

Kışlık Şapkaların 
F antazı Şekli 

1.- Vato biçimi şık bir ppka. 

Ön tarafında, alru ve gözü güneş· 
ten muhafaza eden kısım biraz faz

laca büyüktür. Üstli de arkaya 
doğru yüksektir. Ve altın sarısı 

çiçeklerden yapılmış bir bük.etle 

süslüdür. Bu bulut mavisi rengi 
kadife şapkanın üzerinde gül pen· 

besi tüylerden bir demet de çok 
şık durur. Tabii hordcli da tüy
lerin veya çiçeklerin rengindedir. 

2.- Tam hurin şeklindeki zarif 
rif şapkanın yan tarafı, robun ren-

/FAYDALI 
KEPEK VE SAÇ DÖKÜLl\lESİ: 

Sabah ve akşam, aşagıdaki ter -
tibıJen bir nohud büyüklüğünde 
bir parça ile friksiyon yapınız· 

Beyaz vazelın 40 gram 
Kokusuz Hind yağı 20 • 
Lavanta çiçeği ruhu 15 damla 
Bunları her bir eczı.nede bula-

bilirsınız. 

gindc kadife bir fiyango ile süs
lüdür. 

3.- Kaba kadifeden son moda 
bir şapka. Yan taraflarınde iki 
kuş kanadı vardır. Ba.,ıa çok güzel 
durur. 

4.- Fört şapka. Tiroliyen biçi
minde. Tepesinde, kenarlardaki 
şeridin renginde bir tüy demeti 
vardır. 

5.- Kadife bere. Yan tarafı fan
tezi bir tüyle süslü. 

6.- Fört tok. Üstü yassıdır. Son 
tarafında fölrdcn iki kanat vardır. 

BİLGİLER f 
KOMPOSTO NASIL YAPILffi? 

Kompostolar iki tilrlüdür. Biri, 

hemen yemek, biri de saklamak 
için yapılır. 

Konserve kompostoları içın pek 
olgun olnııyan, yem toplanın~ 

beresi. çürüjtü olmıyan meyva -
!arı almalıdır. 

Kışlık Zarif Ve Son 
Model 1'1antolar 

Siya!ı yünhL kumaştan manto. Ya
k= ve manşon Rön;ır Blö maui 

t il ktdendir. 

Yeşil renkli yünlü kıımaştan Pcı· 
ris modeli bir manto. Tabii tilkiden 
geniş bir yaka Kollcır, dırseklerde 

çok bol. Man~ondan m;ni kürkten. 
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KUŞAK VE 
KEMERLER 

o 
' ... .. . - ,,. 

BALIKÇILAR 

Buraya daır son günlerde yaz
mış olduğum yazılar da dahil ol
duğu halde bu!f~ı ıçin imzalı, ım
zasız beiki otuz, kırk yazı yazdı
ğım halde bunların h iç. zerre ka· 
dar bır faydasını görmeyince artık 
bu yol ıçin tek bir satır bile yazı 
yazmamıya karar vermıştim. Fa
kat bu son yağmurda, yani geçen 
akşam karanlıkta buradan geçer
ken o giızgözıi görmıyen zifiri ka
ranlıkta seslerini duyduğum ve 
kendilerınin şekil ve şemaillerini 
göremedığım birkaç kadın sesi a
rasından kulağıma çalınan şu ses
lerdir ki bana bu son yazıyı yaz
dırmıştır. İşte o akşam karanlıkta 
kulağıma çalınan sesler: 

Aynen ve harfıyen duymuş ol
duğum bu sözler uzcrıne ışte bir 
çok fabrikaların, müesseselerin, 
mekteblerin, pazarların, \Brşılann 
geçıd yolu olan bu pek meşhur, 
pek maruf, pek ışlek yolu son de
fa olarak bir daha yazdım . Eğer 

bunun üzerınc bir daha yazarsam 
kalemim kırılsın! Bu mahud yol 
içııı şimdiye kadar bana derd ya
nan birçok yolcular bilmiyorlar 
kı e>nların bu yol i ç ın bana derd 
yanmaalrı Marko paşaya derd 
yanmak gibı oluyor. Benım elim
de ne var ayol? İşte görüyorsu - 1------------- Meyvaları , içinden kolayca çı

karab.lmek için boğazı geniş şı -
şele r kull anmalıdır. 

Kuşakların muhte
lif '1-C son modc>I 
çeşitlerini resnıi

mizde görüyo,.,.u• ' 

( 4 üncü ıahifeden deııam) 

l:lir an geldi kı, içınde masum bir 
arzu belirdi: 

- Ne olur, diye düşündü, ben 
de Şu ucsuz, bucaksız denizde bir 
darnıa su olsam.. İsmim Hicran 

değil de, meçhul bir su damlası 
olsa .. Denızi o kadar sevıyorum ki 
de · nız olmağa razıyım .. Hayat, in-
sanlık denızinde bir damla ol -

rnaktansa, mavi denizler içınde e
~1Yen meçhul bir damla olmak da-

a ıyı dcğılmi !. 

Sonra, bırden kendini tutamadı. 
Ba~ı. pcncerenın kenarına da • 

{alı koluna düstü. Ağlıyordu. Hıç-
ırarak aj!lıy r _,. ı. Bu ağlayıs•n bir 

~ı·bj .. d: oı Yoktu.Neden ağladığını 1-.Ln-
d•sı de bilmiyordu. Fakat, ta ıçın-
eıı, bir ağlamak ihtiyacı duyu . 

Yurd 0 y u. zaman ılk defa hayatta 
h 3PayaJnız olmanın ıztırabını, kal-
•ııın en d . k " . d h ' tn . . . erın oşcsın e ısset • 

n ~tı. H.ıcran, ilk defa bu gece, se

lıelerce kalbi boş kalmanın, müt
ç·ız azabı, hasreti ve ıhtılıl.cları i-
ınctc gözyaşı döküyordu. . 

d O da ,;cvmek, sevilmek ıstiyor
lt u. Denıı aşkının, bir insan aş-
ının · d t Yerıni tutamıyacağıru, ilk 
e a bu gece anlamıştı. 
il\~ evvel, şarkı söyliyerek geçen 
ae~ u~ balıkçılar, belki de şimdi, 
dı gilılerinin yanına varmışlar -

r, dioe d" .. d
~ , ll~Un U, 

REŞAD FEYZi 

- Buralardan sık sık geçen o 
gazete muharriri olacak herıf de 
mi bu hali görmüyor ve bu yolun 
kepazeliği için gazetelere birkaç 

nu,; Siz söylüyor, ben yazıyorum. 
Lakin buraya, nedense bir türlü 
kulak asan yok, vessehim! 

Bakalım, Eyub kayrnakamlı -
ğında yeni belediye teşkilatı ya
pılmış diyorlar. Dua edelim de 
inşallah. bu teşkilata dahil zatlar
dan herhangi birinin yağmurlu ve 
karanlık bir ak!;am bu tarafa bir 
yolu düşsün! Amma Jüşüp de ne 
olacak sanki! 

- Tövbeler Iövbesi bir daha 

1 

buradan geçmem! 
Der, mesele de biter! 

Papa Öldükten Sonra 
General Fraııko katol:k kılıse-(4 üncü ıcıhifeden dr•1cım .ı 

On bırincı Pının hayatının şu 

son zamanları İspa ny. dahili har
bının varacağı netıceyi dı.i~ı.in · 
mekle ve bırçok üzuntü ile g~çti. 
Yası seksenı bulan Papa dımağ i
ı H'drıle sağla: .. 1, ı.;=ı lı~ma!<tan u:-;un
maz olm~kla beraber eµey zaman
danberi viıcudca hasta ıdi . 

Yalnız vücudca dcğıl. . !çındeki 
üzüntü onu kalben de ha>ta edi -
yordu. 931 ınkılıibı İspanyade ka
tolık kihsesını memnun etmemiş
tir. On birınci Pi ıçın büyuk bir 
darbe olmuştur. Beş sene ~onra 
İspanyada dahili harb çıktığı za
man İspanyadaki ev13dları için 
sulh ve sükCtn temenni eden on 
birinci Pi herhalde General Fren
konun kat'! surette galebe ederek 
bütün İspanyayı ele almasını is· 
tiyor demekti. 

sine aıt olarak krallık zamanından 
kalmış ımtıyazları, hakları ve top

rakları yine kıliseye verıyordu . 

Almanyanın malum şekılde A

vusturyayı alması da on birınci 

Pi ıçin acı gelmışti. Bu suretle Al
ır.anyanın idar~sıne 1,000,000 ka

to!ık daha gırıyordu. O Almanya 

ki Vatıkan ile arası açık olmakta 

devam ediyor. 
Viyanadakı Kardinal ile Alman 

hı.ikümet erk3nı arasındaki ha -
diseler geçen sene az dedıkodulu 
olmamıştı. 

Hulasa on birinci Pinin on se

kiz senelık Papalık hayatının bil
hassa şu son on senesı Vatik1ııın 

tarihinde büyük buyük hfıci:. eler· 

le geçmiş oldu. 

BAKIŞLAR 
1.- Bak~larınızı, göğsünüze ba

kıyormuş gibi ve mümkün oldu
ğu kadar fazla indiriniz. İki, üç 
dakika böyle durunuz. 

2. -Sonra yukarıya kaldırınız, 
ıki, üç dakika da böyle durunuz. 
Bu hareketi 6 defa tekrar ediniz. 

3, 4.- Başınızı dik tutunuz ve 
sol tarafa bakınız. Sonra sol tarafa 
çevıriniz. Bu hareketı de 6 defa 
~ekrar edınız. 

Bu jimnastik gözleri kuvvetlen

Jırir. 

ARMlJD l•OMPOSTOSU: 

Oıta büyüklükte 6 - 7 armudu 

kabuğunu soyarak suya atmalı. 

Saplarını kememeli. Bir tencereye 
250 gram şekerı, biraz su ile ateş

te eritmeli. Sonra armudları, li -
mo<ı suyu ile ıslatarak içerısine 

atmalı . Limon suyu, armudların 

beyı.z kalmasını temın eder Ya
vaş yav&ıj kaynatmalı . Meyvalar 
pişınce komposto tabağına yer -

leştirmeli. şurubunu ateşte kuv
vetlendirerek üzerine dökınelı. 

Armudların kırmızı olması arzu 
edilirse limon suyu surmemelidir. 

Armud kompostosu şarablı da 
yapılabilir. Bunun için ateşten in

dir mezden evvel bi rbardak kır -
mızı şarab ilave olunur 

Şarabla pışirilen aı·mudlara li
mon suyu sürülmez. Tencereye bir 
parça tarçın konulur. 

BOYA LEKELERİ: 

nuz 

B
u sene kışlık roblarla kul
lanılan kuşak ve kemerler 
cidd"n güzPl HusıısıJ .. ın-

ce biı belde o kadar hOf görunu
yor ki. .. 

Şık bayanlar, bunu bizzat ya
pıyorlar 

1.- Siyah kadifeden bir kemer. 

Üzerinde ayni kadifeden ve ke -
narları ince dantelalı yapraklarla 

süslü. 

2.- Bu kuşak da çok §Ut ve çok 

güzeldir. Kahve rengi satenden 

yapılm!§tır, ayni renkte veya açık 
renkli bir robla kullanılır. Kırmızı 

ve yeşil kadife çiçeklerle süslen
miştir. 

3.- Kadife bir kemer. Üzerin
deki çiçekler oymadır. ()ymalar

dan robun kumaşı görünür 

4.- Öğleden sonra veya suva
relerde giyilen roblara mahsus ke
mer. Lame bir kumaştan yapılır. 
Sınnasu tıışlarla süslenir, İpek ka
difelerden yapılabilir. 

5.- Satenden bir kemer. Tokası 
kırmızı veya yeşil renkte. Tokalar 
mukavvadan kesılir. Sonra ku -
maş kaplanır. 

6.- Sade ve zarü hır kemer. Si
yah kadifeden. Pembe ipekle iş
lemeli. 

7.- Yakut cenklı kadıfed~,; )8-

pılan bu kemerin ön tarafında bir 
toka vardır. Tokadan güm~ yU· 
varlaklar sarkar. 

8.- Derı kemer. Üzerınde çcfü 
düğmelerle fantezi bir çiçek. 

9.- Korsa biçimi bir kemer. 
Çuhadan yapılmıştır. Cam düğ • 
melerle kapanır. 

Taze iken zeytinyağı ile uğulur- ====---===============--=======-= 
sa kaybolur. Trebentin de iyidir. MUŞAMBALARI YIKMIAK YUl\lURTA LEKELERi: 

Bunları sürdükten sonra benzin İÇİN: 
ile silmeli. 

ÇAl\tAŞffiLARINIZ 

Güzel kokması için iıtülemezden 
evvel, sevdiğiniz bir levanta püs
kiırünüz. Ütünün sıcaklığı ko -
kuyu siodirir. Uzun müddet çık
maz. 

Sirkeli J\l kullanmalıdır. Yakayı 

müsavi miktarda su \'e amonyak 
karl§tırınız ve bunnnula siliniz. 

KALAYLI KAPLAR: 

Kalaydan mamul kapları, pet
ı·ola batırılml§ bezle yıkamalıdır. 

-
Yumurta lekeleri, gümüi ta -

kımlar üzerinde ise ince ve ıslak 
tuzla uğuşturularak çıkarılır. Son 
ra sabunlu sıcak su ile yıkamalL 

ŞAl'tlPANYA LEKELERt: 

Kadife bir rob üzerinde ise su 
ile yıkanır. 
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Pirine 
Mercimek 
Bezelye 
Yulaf 
Patates 
Pirine Nişastası 
Kornflör 

· (Mısır hülasası) 
Bakla 
Fasulye 
Nohut 
•rpa ve saire 
Hububat unları 
Bu mükemmel ve eşsiz müstahzerat tabii 

Mühim Bir Tavsiye 
Baş, Diş ve Romatizma ağrılarına 

Nezle, grip ve soğuk algınlığına 
Karşı tesirini en çabuk ğösteren en mühim ve kat 'i ilaç 

eoküri~dir. 

f l 
Sıhhıdiniz~ Sev~..eniz ? 

IZMIRIN 
AŞÇIBAŞI Markalı 

MAKARNAlARI Hl 
Her yerden israrla isteyiniz 

Seliuıik Sergisinden Büyük 
Mükafat. 

GÖZ HEKİMİ 

KAR K 9 ! .. 
Şubat ve Marl: Memleketimizde ekseriyetle sert ve soğuk 

rüzgarlar ile geçer. Rüzgar ve soğuk cildin en müthlş düşmanıdır. 

Kullanarak cildinizi bu düşmana karşı mücenhez bulundu
runuz. KREM PERTEV: Cilde kadife yumuşaklığı vereTek ayni 
zamanda cildi besler. 

YARIN AKŞAM 
• 

Taksimde abide 1 Z Z E T Gazinosunda 
karşısıuda 

• 
Bestekar B/MEN ŞEN' in Jübilesi 

Şehrimizin en büyük san'atkarları 

iştirak edeceklerdir • 

Hey'eti tertibıye 

bu gece.,'e 

SAFİYE ve Arkadasları 
' ............................... 111111.ı 

Cr. Murad Rami Aydın 
Taksim - Talimhane, Tarlabaşı 

caddesi No. 10 Urfa aprt. 
----·~----''---~·~~ ---------------------

Bir tek tüp sizin de bu neticeyi 
Almanıza kafi gelecektir ! 

l -/ ·~ 

( ...... ~ fY • 

Bugün İlk :.ş 
Olarak Bir 

Radyo/in 
Alınız ve bitinceye ka
dar her yemekten son

ra kullanınız bu müd
det sonunda dişlerini

zin evvelkinden çok 
daha parlak, çok daha 
beyaz ve çok daha 
temiz olduğunu göre
ceksiniz. 

RADYOLİN'in bellibaşlı iki hususiyeti vardır: Evvela dişleı-deki kit 
tabakasını söker, yemek, içki ve sigara dumanının husule getirdiği 

lekellri çıkarır, sonra dişleri yıkar, parlatır ve 
mikropları % 100 öldürür. 

Sabah, öj!}e, ve akşam her yemekten sonra 

1 
Di, macununla dişlerinizi muntazaman fırçalayınız 

ihtiyacımızın hakiki karşılığıdır • İSTANBUL BEŞİNCİ İCRA MEMURLUCUNDAN: 
• Zabelin :f!'an~eskv İstdano alacağından dolayı haczedilip satışına 

..................... 

SAGL rGINIZ1 
KORUYUNUZ: 

. . 
- • ~ ' r ~ -- . - -

Tarihi tesisi 
1915 

M NUR/ Ç'.AP A Beşiktaş karar verilmiş olan ve tamamına üç yeminli ehli vukuf tarafınd_an 
• iki bin yüz yirmi lira kıymet takdir edilmiş bulunan gayri menkulun İstanbul Belediyesi İlanları 

--------------------------- on hisse itibarile bir hissesi açık arttırma ile satılmasına karar verılmış 

ANNELER DİKKAT! ~olduğundan evsafı aşağıda yazılıdır. · 
Şöyle ki: 

Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvaların güzelce yı- Büyükderede Büyükdere cddesinde eski 265 yeni 276/278 No. lu ah-
kanmamasından, içilen suların temiz ve saf olmamasından hasıl şap gazino ve otel, zemini kısmen çimento ve kısmen mermer döşeli 

Taksım meydanının tanzimı 5975 lira 79 kuruş keşif bedelile ve 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartname.si .. Leva
zım müdürlüğünde görülebilır. Eksiltme 27 /2/939 pazartesı gunu saat 

15 de Daimi Encümendl' yapılacaktır. İsteklıler 2490 sayılı kanunda 

yazılı vesikadan başka fen işlerı müdürlüğünden \>u iş için alacakları 
fen ehlıyet vesikasile 448 lira 18 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 

mektubıle beraber teklıf mektublarmı havi kapalı zarflarını yukarıda 
yazılı günde saat 14 de kadar Daıııü Encümene vermelidirler. Bu sa· 

olan solucan dediğimiz barsak kurtları en muzır hayvanlardır. bir taşlık olup birinci katta bir sofa üç oda bir hala; ve merdiven ba-
Bunlar ince barsağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve şmda bir dolap olup elektrik ve su tesisatı mevcuttur. Bahçe kısmında 
ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. bir hala burada tezgah ve büfe mahalli vardır. Denız cephesınde ah-

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri, şap kazıYlar üzerine müesses ve etrafı camekanlı ve üzeri galvanize 
burun, makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akma- saçlı döşemesi ahşap bir taras mevcuttur. 
sı, sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, görmede, işitmede Hududu: 
bozukluk hep bu kurtların tesiridir. Bir tarafı Karabetin berber dükkfuıı, halen Şirketi Hayriye arsası 

iSMET SOLUCAN BiSKÜViTi 
Bu kurtların i!1I birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet 

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

mezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimat ediniz. Sıhhat Ve
kalepnin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların için
de yazılıdır. 
Kullanış tarzı: Bir bisküvit çizgi ile beş müsavi kısma aynlmış

tır. Büyükler: Gece yatarken iki kutu bisküvi!, çocuklar: 10 - 15 
yaşına kadar bir kutu, 10 yaşından aşağı çocuklara her yaş için 
y,ece yatarken bir çizgi bi•küvit verilir. 

Fiat her eczanede 20 kuruştur. (İSMET) ismine dikkat . 

tariki bas ve bir tarafı lehi derya ve tarafı rabil Büyükdere caddesıle 

mahduttur. * * Keşif bedeli 6579 lira 76 kuruş olan Taksim - Harbiye arasmdalÔ 
l\fo•ahası: 
İki yüz on altı metro murabbaıdJr. Bundan yetmiş üç metro mu- re!üjların orta kısmına Bitüm Emülsiyon beton trotı_:ıvar yapılması ka' 

rabbaı musakkaf kısımdır. Bundan maada yüz beş metro murabbaı ~ pah zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 28/2/939 Salı günü saal 
deniz kenarında etrafı camekan ve üzeri saç örtülü tarasadır. ıt / , 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. İstekliler 2490 sayılı kanunda ya· 

Yukarıda evsaf, hudut ve sahası gösterilen gayri menkulün on ~ zıh vesikadan başka yollar şubesınden alacakları fen ehliyet vesi~as~ 
hisse iti':>arile bir hissesı açık arttırmaya konmuş olduğundan 28/2/939 ~ , fen işleri müdürlüğüne tasdik ettirdikten sonra Tıcaret odası vesıkala 
tarihine müsadif Salı günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci art- KANZUK b b r tırması icra edilecektir. Arttırma bedelı kıymeti muhammenenin % rıle 493 lira 48 kuruşluk ilk temınat makbuz veya mektubile era e 

t<>klif mektublannı havı kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saa1 
75 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksı takdirde U 
en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müd- MEYVA YUZ 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilece~ 
detle temdjt edilerek 15/3/939 tarihine müsadif Çarşamba günü saat zarflar kabul olunmaz. (897) 

atten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. <894) 

arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulmadığı takdirde relerinden ~apıl~ştır'. ı Keşif bedeli 5591 lira 27 kuruş olan Pangaltı pazar mahallinin kal· 
14 ten 16 ya kadar keza dairentlzde yapılacak ikinci açık arttırmasında En hoş ve tabil meyva usa • ı · * * 
satiş 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. Taklıt edılmesı kabil olma- ranlı şose olarak yapılması kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. l{e-

•--D-e_V_le_t_D_emiry--o-l'"'l_a_r_l_V_e __ L_i_m_a_n_la_r_ı __ ,, Arttırmaya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muhammenenin 7o 7,5 yan bir fen harikasıdır. 1 şif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. Eksiltme 
nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu ha- İ kl'ler 

l"c.letme U. ı"daresı· 1·ıa-nları 1NGİLİZ KANZUK ECZANE- 28/2/939 Salı günü saat 15 de Daimi encümende yapılacaktır. ste 1 
T mil bulunmaları lazımdır. Hakları tapu sicili ile sabıt olmıyan alacak-

.. -,,_ __________________ ...;;,;.;;.;;__,_ Sİ BEYOCLU - İSTANBUL 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka Fen işleri Müdürlüğünde~ 
B h · · uh lılarla diğer alakadarının ve irtifak hakkı sahihlerinin bu hakların! 

e erırun m ammen bedeli 486 kuruş olan 5000 adet çam telgraf ••••••••••••ııiil ve Ticaret odasından alacakları vesikalarla 419 lira 35 kuruşluk ilk te-
dı.reg·ı· 24/2/1939 cuma gu··nu" s 1 15 30 d k 1 arf 

1 
ve hususile faiz ve masarife dair olan iddiaların! evrakı müsbitelerile T b d 1 

aa , a apa ı z usu ile Ankarada l~I'' /1/111" epe aşın a ııJı idare binasında satın alınacaktır. birUkte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte daire- w U Ş h. T' t . . minat makbuz veya mektubile beraber teklif mektublarını havi kap 
Bu işe gi1'1ftek istiyenlerin 1822,50 liralık muvakkat teminat ile ka- mize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicili ile sabit fflll// e ır ıya rQSU zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene ver-

nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim 1" ~illi~ DRAM KISMI melidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (895) 
komisyon reisliğine vermeleri lfizırndır. vergi, tenviriye, tanzifiye ve tella.Iiye resminden mütevellit Belediye 111111 Ruakş•m ?.O.JQ Ja .... 'f. 

Ş t 1 rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik (BİR MJSAFJR GELDi) Keş'ıf ilk te• 
ar name er parasız olarak Ankarad" malzeme dairesinden, Hay-

d d t il .. k fl'ğind vakıf icaresi tavizi müşteriye aittir. Daha fazla malumat almak isti- İstiklal ~addesinde Komedi kı&mı bedelı' mı'natı 
aıpaşa a ese um ve sev şe ı en, Eskişehir ve İzmirde idare 

mağazalarından dağıtılacaktır. (795) yenler 27 /1/39 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için daiTede Bu akşam 20,30 da Karagümrükte Karagümrük meydanile Kara bulut 
--;----------------~----------:açık bulundurulacak arttırma şartnamesi ile 37/4221 No. lu dosyaya YANLIŞLIKLAR KOMEDYASI sokağı esaslı kaldırım tamiri 975.31 

İstanbul sıhhi müesseseler arttırma ve müracaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. İLAN Edirnekapıda Neşter sokağı kaldırımının bir kısmı-
k ·ı k • 37./4221 9 

73.14 

e Sl tme oınısyonundan : Beyoğlu Dördüncü Sulh flukuk nm esaslı tamiri. 1030.57 77.2 
Bir muayene ve tedavi evi için yedi kalemden ibaret olan beş ta- 1 İstanbul Vakıfhır Direktörlügu f c.nları -ı !Mahkemesinden: . Yukarıda keşif bedelleri yazılı yol tamirleri ayrı ayrı açık eksilt' 

kım madeni eşya açık eksiltmeye konulmuştur. _________________ ....;:;,.... _____ _I Beşiktaşta tramvay caddesınde meye konulmuştuı. Keşif evrakile şartnameleri Levazım MüdüriüğiW 
1 - Eksiltme 2/3/939 Perşembe günü saat 15,30 da Cağaloğlunda f' mK ti Pey atçes~ ı:~ bei apartMırr;a~ın~& E::"ıas ı:- de görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka fe' 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 11
1
,· .. 

0
• 1 .~· 

75
· dan eŞ:hz~:baş~ ~enço;::rk ~:~de~ işleri müdürlüğünden ve Ticaret odasından alacakları vesikalarla v1e 

yapılacaktır. v ~ • il ilk t · 2B si 18 sermanlarda 5 munaralı apar- hizalarında göster en emınat makbw: veya mektubile beraber 2 - Muhammen fiat: 1415 liradır. Çakmakçılar Dayahatun mahallesi Valde han birinci katta 61 No. 
tımanın en alt katında oturan koca- 2/939 Salı günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdJrJar. 3 - Muvakkat garanti: 106 lira 13 kuruştur. lu eıdanın tamamının temdiden yapılan açık arttırmasında talip zuhur 

4 İst klil etmediğinden pazarlıkla ihalesi 13/3/939 pazartesi gun·· ü saat 14 de icra sı Hilmi Coşar aleyhine açılan sulh .. ·-· •·-· ·-- ~ (İ) (900) 
- e er şartnameyi ve listeyi her gün komisyondan ala • 'teşebbüsü davasının muhakemesin- -----------------------------bilirler. edileceğinden talihlerin Çemberlitaşta Vakıflar başmüdürlüğü mah-

5 ıs kı ı · ıuıat kalemine müracaatlar•. (962) de muhakeme giinü davacı gelip da- lstanbul sıhhi müesseseler arthrma ve 
- te i er carı seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı -------------·-'--------------- va edilenin halen ikametgahının 

kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz ve- lstaubul sıhhi müesseseler arttırma ve meçhul olduğu mahalli zabıtasınca eksiltme komisyonundan : 
ya banka mektubile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmelerı· k '}t k • d 1 t hkik tt ı ı k1a i ~-e Sl me om1syonu an : yapı an a a an an aşıma - Diyarbakır Nümune hastanesine ait 200 adet battaniye açıl< 

-;---.-------;-;----:---:--::---::--:------·.:..97.:_:4:,::'__ Bir muayene ve tedavi evi için 143 kalem olan iliıç ve sıhhi mal- lanen tebliğat icrasına karar ve • siltmeye konulmuştur. 
Jandarma genel komutanlıgw ı Ankara satınalma z~meden beş takımı açık eksiltmeye konulmuştur. rl1:'11ciş olduğunuhdanakdava e~~~~ H

1
il· 1 - Eksiltme 2/3/939 Perşembe günü saat 15,30 da CağaloğhıııdB 

. . .. . _ • mı oşarın m eme gunu o an · dB 
Komisyonundan 1- Eksıltme 2/,3/939 Per~b~ gunil saat 15 de Cagaloglunda Sıh- 4131939 t 11 d Be, ğl D" • Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyoıı 

h t İ · · ı M t M"" .. , .. ,.,; ~ . d ~ ul K . saa e }O u or a ve çtima u.avenıt ..,..ur,u,.u .Dlnasın a Kur u omısyonda d'' .. Sulh H k k M hk . d yapılacaktır 

1- Bir metresine üç yüz kuruş lrıymet biçilen vasıf ve örneğine 

uygun kırk bin metre kaputluk boz kumaş 4/3/939 Cumartesi günü 
saat onda kapalı zarf usuli!e satın alınacaktır. 

2- Şartnamesi altı lira karşılığı komisyondan alınabilecek olan bu 
eksiltmeye girmek istiyenlerin (7250) liralık ilk teminat ve şartnamede 

yazılı belgeleri muhtevi teklif zarflarını belli gün saat dokuza kadar 
komisyona vermiş olmaları. (446) (615) 

- 1 uncu u u a emesm e · 
Ydpılacaktrr. . . ' ' -~ hazır bulunması tebligat makamına 2- Muhammen fiat: Beher battaniye için 1300 kuruştur. 

2- Muhammen fıat: 1342 !ıra 5 kuruştur. k . im k ·· .1• 1 3- M akk t t• 195 lir dır 
3- M kk t

. 
100 1

. 
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k aım o a uzere ı an o unur. uv a garan ı: a . 
uva at garan ı: ıra 6 uruştur. · 

• İsteklı'ler •art list . h .. k . d 1 bil' 1 (939/234) ~ İstekliler şartnameyi her gün komisyondan alabilirler. ıl ...-- • name ve eyı er gun omısyon an a a ır er. y ı 

5- İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı Sahibi ve neşriyatı idare· eden 5 - İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sa e' 

kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya BIJ§ m1<harriri kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbUZ ". 
banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. ETEM İZZET BENİCE ya banka meldubile birlikte belli gün ve saatte komisyona geıırıeJeı1 

,975, ')nn Telııraf Matbaan ,973• 
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