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Hariciye Vekili Bulgar Başvekilile Göriişiiyor 
Yeni Trende ve Tam Beş Saat Sürmekte Olan Bu Mülakatta Bilhassa 

H.....,,a""""lk""""ev,,..,..ıe""""'ri~ 1Bu/garistan'ın Balkan Aantantına Karşı Olan Vaziyeti ve Bulgar -
Cumhuriyet Halk Partisi ---------------------• 

~:!nı::!. kültür meş'alesi_ Yunan, Bulgar-Romen Münasebatları Üzerinde Fikir Teati Ediliyor 
Yaza.·: ETEM İZZET BENICE 

Reisicumhurun 
'merikahlara 
) . 
Jlr Mesajı 

--0---

DBu, Aaramızdaki 
1 °stıu.~~.n Yeni Bir 

e:zahurune Vesile 
Olacak 

g" Ankaradan bildirildiğiııe 
ore C"mh . . . 1 

1~.. ~ urreısımız smet 
·~on·· 

A u Yakında radyoda dost 
ir:erikan halkına bir mesaj 

d edecektir. 
Cumh" · · · . 

8 • ~rreısımızın bu me-
aıı '.!'" 

1 
ili uı·k efkarı umumiyesi-
- " Amerika hakkındaki sa
'"ımi h. l . 
l ıs erıne tercüman o-
•acak .. . 
k ve '.l'urkıye ile Ameri-
~ a arasında mevcut dostlu
•1<n te lı .. 
te k. za urlerine bir vesile 
ti~. 11 edecektir. Mesajın ta
me'. ve saati, burada ve A
Ce'-rıt_kadı;,:l'Kıtıka ilan edile-

rç tT, 

lNôNü MECLiS'.l'E 
is"'-e 1 .. .. 

Pel t nonu dün Meclise 
lıaı~~ek Meclis Reisi Abdül
Pöri.j R,~nda ıle bi! müddet 

Şmu~tür. 

Bu!garlar, Komşulari1e Mevcud Bu Kabil İhtilaflı Meselelerin Su[h Y o~i:e ve 
·oastca Halledilebileceği Kanaatini Eesliyorlar 

Şükrü Saracoğlu 

Hariciye 
, Vekilimiz Bugün 

Flibeye Vardı 
Vekil Dost Memlekette 
Hararetle Ve Büyük 

Bir Sempati İle 
Karşılandı 

Şükrü Saracoğlu Bulgar 
Başvekilile Birlikte Bir 
Trene Binerek fv'.ülakata 

Başladılar Bulgırr Başvekili Köse Ivanof 

Bulgar Başvekilinin Beyanatı 
S efya 19 (Hususi)- Bulgar Başvekili Köse 

İvanof, Türkiye 1-lariciye Vekilini karşJlamak 
ve memleket dahfünde iken birlikte seyahat 

etmek üzere Filibeye hareket eyledi. 

1 
trenle Filibeden ~anya hududunda Gorna Oro
şavitsa istasyonuna·•adar tam beş saat birlikte se
yahat edeckJerdir. 

Bugün mühim bir nutuk söyliyen Başvekil.imiz 

Halkevi Bayramı 
Bugün Bütün Yurtta Parlak 

Merasimle Kut/ulanıyor 
Yeniden 158 Ev Açıldı, Evlerin Kuruluşunun 

Yedinci Yılı T es'id Edildi ve Başvekilimiz 
Güzel Bir Nutuk Söı,-·ledi Yazısı 6 ıncıda 

Denizbank'ın: 

- Sağa sola dağıttığı paralar .• 
Başlıklarını, Satie işini, şu 

ve .. bunu gazetelerde gördükçe: 
- Her yeni kuruluşta gö -

rülen işlerdir bunlnr .. 
Der ve .. kendi kendimi teselli 

ederdim: 
- Sonu iyi gelsin; büyük bir 

iş kuruluyor. 
Fakat, şu 12,000 lira vekalet 

ücretinin bir celse için bir avu
kata verildiğini görünce: 

- Benim de tepem attı!. 

Deı-senı, nıazur görün. Filha
kika, benim tepemin atması 

yapılmış işlerin ne seyrine, ne 
bitmesine hiçbir te ;ir yapmaz 
amma, hiç olmazsa beynelmilel 
en büyük bir davanın hallinde 
en büyük hisseyi alan bir avu
kat ölçüsünde ve bir çırpıda 

on iki bin lira vekalet ücretini 
denizden sanki kum veya hamsi 
çekmek kolaylığı ile çekiveren 
bu bahtiyarı da merak ettirirdi 
ya?. Bu da kafi... • • 

Halifenin 
Sarayında 
Yeni ve Enteresan 

Tefrikamız 

Salı Günü Başlıyor 

1 Akdeniz ihtilafı BDyüyo~ 
italya'ya Karşı Hasmane 
Bir Vaziyet mi Alınıyor? 
e·r Taraftan Fransız Müstemlekelerindeki Yerli Kıtaat 
Takviye Ediliyor, Diğer Taraftan da 935 Muahedesile 

ltalyanlara Verilen Yerler lstirdad Olunuyor 
F ranko, Yeni, Büyük Bir T aarau:z.a Hazırlanıyor 

Haşvekfiletten çekilen 
Cemil Mardanı 

Su ri yede 
Karışıkllklar 

istiklal Meselesi 
Suya mı Düşüyor 

Kabinenin Çekilmesi 
Bununla Alakadar 

Görülüyor 

B eyrut 19 (Hususi)- Suri -
yede karışıklıklar, bu mem
leketi uçuruma sürükliye -

cek bir hale gelmiştir. Suriyenin 
istiklalini resmen ilan etmiye ka
rar vermesi ve müstakil bir dev
let gibi hareket ey lemes.i kar.arı 

şimdilik geri kalmış sayılabilir. 

Çünkü Cemil Mardamın, Suriyeyi 
müstal<il sayaral< ve istikliıl için
de yaşatmak istiyerek istiklali bir 
emrivaki sayması bugünkü buh
rana sebebiyet vermiştir. 

Suriyenin her tarafında karı -

(Devamı 6 mcı sahifede) 

L ondra, 19 (Hususi) - Ber
Jin - Roma mihverinin mu
azzam hazırlıkları ve Ber

lin, Roma ve Tokya arasında te
dafüi ve tecavüzi ittifak akdinin 
bir emri vaki haline gelmesi kar-

şısında Fl'ansada yeni tedbirler 
almak mecburiyetini hissetmiş -
tir. İlk olarak Afrikadaki Fransız 
müstemlekelerinde yeni tertibat 
alınmaktadır. Buarada yerli ihti• 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Denizhank'taki 
Yolsuzluklar 

Bir ingilize de Boi Eol 
Harcirah mı Verilmiş? 

Baro Reisi Denizbank 
tv1eselesinden Dolayı 
Rfyasetten istifa Etti 

Baro riyasetinden çel<ilen 
Basan Hayri 

D enizbank işleri etrafındaki 
dedikodular devam etmek
tedir. Bu bankanın kurulu

şundan itiJ:>aren bir çok yolsuz 
işlere giriştiği gün geçtikçe daha 
ziyade anlaşılmaktadır. 

Fazileti kendisine şiar edinmiş 

olan hükumet bu bankaya ait iş

leri büyük bir hassasiyetle tetkik 
ve takip ettirmektedir. Banka 
müdür muavinlerinden Haruna 
nakil ücreti olarak verilen 9 bin 
lira, Baro reisi Hasan HayriyP kıs

men verilen kısmen taahhüd olu
nan 12 bin lira, Cümhuriyet vepu
rile Hizmet motörünün tamir iş-. 

!erinde harcanan hesapsız para
lar meselelerinden sonra İng{ıte
reye ısmarlanacak vapur Jşleri!li 
idare etmek üzere bir İngilize bol 
keseden bol paraları verildiğı söy
lenmektedir. 

Baro Reisi' nın istif ası 
Diğer taraftan Baro reisi Hasan 

(Devamı 6 mcı sahifede) 
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--------Son Telgraf,..., --

YENİ BİR MEFKÜRE 

YARATILIYORMUŞ 

yazıyor: 

üadesine göre kerpiçten de kal
dırım varmış .. Şu !stanbulda ne -
ler yok ki.. O, yine, dua etsin .. 
Kerpiç sert bir maddedir. Kışın 

çamı.r olmaz, yazın toz yapmaz .. 
İçinde samanı da bolcadır. Daha W 

akit refikimiz şu satırları 

cMcfkure bir genç kadındır. 
Başından bir macera geçmiş ola- ne istiyor?. 

bilir. MÜSTEHCEN FİLThl 

Ekrem Königle a!Akası varmış. GÖSTERMEK VESİLESiLE 
bu da olabilir. Gazetelerde bah- 1

----------

sedildi. Llzım. Lakin her gün 
1 

BL- sinemada müstehcen film 
cMefkürenin yeni bir pozu daha• 
diye Bayanın bir yeni resmini gö
rüyoruz. Öyle ki, Mefkôre, genç 

kadınlar için adeta mefkQ.re olu
yor .• 

Bu satırlar doğrudur. Yeni bir 
hayal hevesi uyandırmıyahm. Za
~en, slnemalar kafi derecede mef
kıire yaratmıyorlar mı?. 

İSTANBULDAKİ BAZI 

SOKAKLARIN ADI 

göstermişler, diye, sinemanın sa
hipleri mahkemeye verildi.. Suç. 
açık saçık film göstermekmiş.. Biz 
buna bir şey demiyoruz. Bu sine
ma, yine insaflı imiş .. Gizlice gös

teriyormuş .. ve içeriye yakından 
tanıdık birkaç eşi dostu almış .. Ya, 
hazan öyle filmler gösteriliyor ki, 
herkes görüyor. Çoluk çocuk da ... 
Hem de çocuklarımızın elleri 

yüzleri açılsın diye, onlara tenzi
lat da yapılıyor. On sekiz yaşın
dan aşağı çocuklar sinemaya alın
mıyacaktı.. Hani, nerede?. Bütün 
filmlerin tafsili\tıru asL! bilenler 
18 yaşından küçük olan çocuk -
!ar .. On sekiz yaşında olsa, ne çı

kar?. Yine çocuk değil mi?. Hat
ta 18 yaşından daha büyük olsa ne 
olur?. yine çocuk değil mi?. İtiraf 
etmeli ki, öyle filmler var ki, bü

yüklerin de bile ahlaki telakkile
rini değiştirebilecek mahiyette -

Eksik 
Yün 

Çi~eJeri 
Eunları Satan!ar 
Cezalan dırı 1 acaklar 
Bir müddet evvel mevzuu bah

solduğu veçhile yün çilelerinin 

1 p o L- s • 
1 

Ve .. Mahkemeler 

Ben Nankör 
Değilim! 

ı Tehdit Davası 
Neticelendi 

muayyen miktarınd~n eksik ola- "A 1 ta "- " 'f • · 
rak satışa çıkarılm~sı ve busuretle D a caı;ı n e

1
s t• ey ımseye Orizdibak'ın Müdürünü 

halkın aldatılması hu,.;3u, bura- Açmam• m Ç n, Yemin T ~hdidden Euçlu Lütfi Kulel 
da alakadarlarca yapıfan • •' 'l - 1..ttirdi . ., Beraat Etti 
ler ve tahkikler netice5inde va • lID un<ron iki ay evvel, bir mü- Tehdid suretile Orozdibakdan 
zıyet Vek;ilete bildiriiıT'i>tı. esseseden içleri kremle do- para almaktan suçlu Ömer Lütfi 

100 gram olarak satılması lazım lu, elli düzine vazo çalmak- Kalenin muhakemesine dün As· 
gelen çileleri 85 • 911 gram ağırlı- tan suçlu Mehmed Şeyhonun mu- tiye Dördüncü Cezada devam e-
sında, yani 10 - 15 gram noksan hakemesine dün Sultanahmed Bi- dildi. 
olarak satanlar hakkında kanun! rinci Sulh cezada bakıldı. Dünkü duruşmada Lôlfi Kale-
takibat yapılması ve ~ür'atle bu Hiıkim kaşlarını çatarak, sert linin vekili Mahmud Eveıı hazır-
vaziyetin önlenmesi hakkıı:da İk- bir sesle maznuna sordu: lamış olduğu müda!aanamesini 
tısad Vekilleti alakadarlara birer - Patrona hiyanet ederken, hiç heyeti hiıkimeye verdi. Müdafaa-
tamim göndermiştir. llundan son- vicdan azabı duymadın mı?. namenin okunması içın celse kısa 
ra bu suretle hareket edenler şid- - ...... bir müddet tatil edildikten sonra, 
detle cezalandırılacaklardır. - Haydi cevap versene?.. suçlu tekrar mahkeme salonuna 

Reisicum~urun Kabul 
Resimleri 

Reisicumhur İnönü dün akşam 
Riyaseticumhur köşkünde hare -
min 3 üncü ve 4 üncü derecedeki 
memurlarına çay ziyafeti vermiş, 
her birisini ayrı ayrı huzurlarına 

Şeyho başını önüne eğdi ve ga- getirtilerek, verilen karar okun-
yet yavaş: du. 

- Ben patronuma hiyanet et- cOrozdibakdan tehdidle para 
medim ki. .. dedi. aldığı iddia edilen Ömer LUtfinin, 

- Ya kim etti? suçu, zabıt varakaları mündere-
- Eski ortakları. catı. sorguya çekilen şahidlerin 
- Kim bunlar? verdiği ifadelerle sabit olmadı -
- Simon, İlya ve Saml ğından, beraeti ile, tahliyesine ka· 
Suçlu siyah saçlı başını kaldır- rar verildi.. 

dı. İri kara gözleri ile reise baktı: 

Şehir Meclisi son toplantıların
dan birinde de Taksimde cÇöplük

leşme. sokağının ismini cÇeşme. 
sokağı diye değiştirmiştir. Haki
katen, evvelce o ismi kim koymuş 
bu sokağa?. Eğer İstanbulun bü
tü nsokaklarına haline uygun ad 
takmak lazım gelse, bütün yolla
ra cÇöplükleşme. koymak icap e

der. O zaman da iltibasa meydan 
verir .. Tıpkı Nevyorkta olduğu 

gibi, bu sefer, yollara birer de nu
mara takılır .. Bir numaralı Çöp
lükleşme, iki numaralı .. ilh .. 

dir. Gösterilen filmlerin mühim kabul eylemiştir. - Bana ütira edi,vorlar, Bay 
hiıkim! Emin olunuz ki ben bu su
çu işlemedim, dedi ve hadiseyi 
anlattı: 

Tek Edilmiş Çocuk 

KERPİÇTEN YAPILAN 

KALDIRll\1 DA VAR 

Toprak yol, tozlu yol, çamurlu 
yol işitmiştik .. Fakat kerpiç kal
dırım tabirini hiç duymamıştık. 
Hakkı Süha Gi!zgin dostumuzun 

bir ekseriyeti hiç de ders ve ibret 1 --o-

vermiyor. Bizde, 18 yaşında ço- ı· . o Ak ' . z· f . 
cuk umumiyet)e lise talebesidir. 1 va ının ÜJ şaın.n ıya atı 
Hatta orta mektepte olanlar bile v 1. B 1 d' · · d" ak a ı ve e e ıye re:sı un -
var .. 

şam saat 17 de vilayet konağında 
Şehir meclisi azalarile refikaları 

şerefine mükellef bir çoy ziyafeti 
vermiştir. 

Yaş kaydı değil, talebe kaydını 
koymalı. Yüksek tahsil seviyesine 
gelmiyen talebe, umumun gördü
ğü filmleri asla görmemelidir. Vali davetlilerle uzun uzadıya 

AHMED RAUF hasbihal eylemiştir. 

IEüçüK HAHERLE~I İsraubulspor Klübü 
Beden terbiyesi umuru müdür

lüğü ile Maarü Vekaletinin mek
tepıılcr hakkındaki son kararını 

müteakip kuvvetinden bir bayii 
kaybeden İstanbulsporlular için 
muhtelü şayialar deveran etmek
te ve b umeyanda klübün tatili fa
aliyet ettiği bile söyl~nmekte idi 

*Beynelmilel Jeoloji ve Jeofi
zik Birliğinin komite reisi Dani

markalı Delakur şehrimize gel -
miş, Kandilliye giderek İstanbul 
Rasadhanesinde Rasadhane Mü

dürü Fatlni ziyaret ederek Anka
raya hareket etmiştir. 

* Vali, yarın İstanbuldaki rü
esayi memurini, Vilayette bir iç

timaa davet etmiştir. Bu toplan
tıda bazı vilayet işled görüşüle -
cektir. 

* Eminönü meydanında istim
lak edilecek yerlerin istimlak mu
ameleleri bitmiştir. Yıkılma işle
ri de sür'atle sona erdirilecektir. 

* Denizbankın yeni bütçe ve 
kadrolarının hazırlanmasına baş

landı. Hazırlıkların bir haftada 
bitirileceği anlaşılıyor. 

* Mu vazene vergisinden bu yıl 
da yüzde iki nisbetinde tenzilat 
_yapılması ihtimali pek azdır. 

* Şehrimizdeki 147 bin bina -
dan ancak elli üç bininin elektrik
le tenvir edilmiş olduğu anlaşıl
mıştır. 

* Paris sefirimiz sefarethane
de bir resmi kabul tertip etmiş. 
bütün Fransız ricalile kordiplo
matik hazır bulunmuştur. 

* Gazi köprüsünün üstündeki 
beton inşaata başlanmıştır. 

* İngiliz Erkanıharbiye reisi 

Mısırdaki teftişlerini bitirerek 

Londraya hareket etmiştir. 

* Çekoslovakya buhranı esna

sında. Çek ordusu başkumandan

lığına tayin edilmiş olan General 
Kreçi'nin sıhhi sebeble:den dola

yı istifa ettiği haber verilmekte -
dir. 

* Şarki Karadenizde şiddetli 

bir karayel esmekte, t!pi ve kar 
yağmaktadır. Garb mıntakasında 

hava, nisbeten daha sakindir. Ma

amafih vapurlar, umumiyetle yol

larına devam etmektedirler. 
-- --------

Hukuk İlmini Yayma 
Kurumu Konferansları 

Üniversite Hukuk Fakültesi 

profesörlerinden doktor Honnig 1 
Richard dün akşam Ankaraya git

miştir. 

Mumaileyh Hu.kuk İlmini Yay

ma Kurumu tarafından tertip o -

lunan bir toplantıda konferans 

verecektir. 

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

GÔKYOzOr..oE 
AŞK YARIŞLARI 

No 119 

- Bt..nu tahr· in rtm· k güç bir 
i~ değildı. l\lade.,ı\ı ı:ı;c de çocu
ğu vardı. Şüphe yo:: ıu. onunla 
birleşecekti. 

- Per:handnn ayrıl:yormuş. 

Bir vekil tutm.:~ tş mahkemede 
şimdl. 

R şad bırdenbırf· duraladı: 

- Ne dıyorsun? İş mahkemeye 
kadar aksetti des~ııe .. 

- Evet. Hatta ben d•. kn tara
İından şahfd olarak :. .• !u~acağım. 
Reşad kulaklarına inanmak is

temiyordu: 
- Kız tarafından şahit ola -

rak ... Peki ıı.mma Perihan seni ne
rede ve nasıl buldu? 

Yuan: lakeader F. SERTELLi 

- Sadece adresimi öğrenmiş. 
Bir gün posta ile bir mektup al
dım. Bayan Pakize beni Yeşilkö
ye davet ediyordu. İlk önce te -
reddüt ettim. Gitmek istemedim. 
Fakat, mektubun sonunda: •Ev
ladımı kurtaracaksınız!• cümlesi 
beni Yeşilköye kadar gönderdi .. 

- Demek gittin oraya .. ? 
- Şüph.esiz gittim. Meslek ica-

bı da gitmem lazımdı. Perihanın 

annesi hadiseyi anlattı bana. Mah
kemeye vermiş Nihad meseleyi. 
Bahane olarak da geçimsizliği ile
ri sürmüş. Halbuki geçimsizliği 

meydana çıkaracak bir zaman 
geçmemişti. Evlenir evlenmez 
Avrupaya gitmişti. Fakat, Bayan 

Klübün salahiyettarlarından 

yaptığımız tahkikata göre İstan
bulsporlular talebelerin çekilme
sile düştükleri müşkül vaziyetten! 
kurtulmak için azami faaliyet sar
fetmektedirler. ı 
Takımın kuvvetlenmesini temin, 

gayesile Ankara ve Samsundan 
mühim bazı oyuncula:ı angaje et
tiği haber alınmıştır. 

Lig maçlarında Güneş klübün
den bir evvel oldukları için ikinci 
kümeye gitmeleri tehlikesi de 
mevcut olmadığından önümüzde>
ki seen lig maçlarında sarı siyah
lıları eski mevcudiyetlerile saha
da göreceğimizi ümid ediyoruz. 

-----0---

Tıp Çayı 
Üniversite Tıb Fakültesi gençle

ri ayın 25 inci günü akşamı için 
bir çay tertip etmişlerdir. 
Tıb çayı ismi verilen bu toplu

luk; 25 Şubat Cumartesi akşamı 
Maksim salonlarında yapılacak -
tır. -
Pakize: ·Kızınn bu çapkının e
linden kurtarınız!• diye yalvar -
mağa başladı. 

- Demek ki o da ümidini kes
miştı artık Nihaddan. 

- Nihadın bir daha İstaııbula 
dönmiyeceğini anlamışlar. Ana 
kız ümidlerini kesmişler. 
Yılmaz sözüne devam etti: 
- Şahitliği kabul ettıkten son

ra, muhakeme günü davaya git
tik.. Perihan lehinde şehadette 
bulundum. Mahkeme tahkikata 
karar verdi. Zannederim ki, bir 
iki celse sonra ayrılık kararı ala
cağız. 

Reşad gözlerini süzerek gülüm
sedi: 

- Nihayet Perihan.. Zavallı 

kızcağız o canavarın elinden kur
tuluyor demek. işte buna çok se
vindim. 

- Son buluştuğumuz gün Pe
rihan bana senden de bahsetti. 

- Benden mi? 
- Öyle ya. Kardeş çocukları 

değil misiniz? Neden bahsetme
• ? 

sın ... -

- Bundan iki ay evvel, bir gün 
İlya ve Samiye çarşıda rastladım. 
İlya, nerede çalıştığımı sordu. Söy
led'm. cNe alıyorsun?• sualine de: 
cBir lira... cevabını verdim. 

İlya bir müddet acıyan nazar
larla yüzüme baktıktan sonra, çok 
tatlı ve müşfik bir sesle: c- Şey

he, dedi. Bilirs'n ki, seni çok se
verim. Ve daima iyiliğini iste;im. 
Arkadaşım bir müddet sustuk

tan sonra, gene ayni tatlı sesle sö
züne deva metti: 

- Bu akşam, bize gel! 
Hayretle yüzüne bakarak: 

c- Neden?! .... diye sordum. Gü
lümsedi ve: c- Sonra anlarsın•, 
dedi. 
Akşam olunca, İlya ve Saminin 

oturduğu apartımana gittim. İl -
yanın dairesine çıktım. İlyarun be
ni kabul ettiği odada, Sami de 
vardı. Kısa bir müddet şuradan, 
buradan konuştuktan sonra, ni
hayet İlya: 

c- Seni bu akşam neden ça
ğırdığımızı bilir misin?. diye sor
du. Ve sonra anlatacağı meseleyi 
kimseye açmamam içın. yemin et
tirdi. 

- Ekmek ... 
Hakim: 
- Hem bu kadar sene, sayesin

de ekmek yediğin adama hiyanet 
ediyorsun. hem de sonra ekmek 
üzerine yemin edersin ha! .. 

Suçlu devam etti: 
- Onlarla Simonun evine git

tik. Simon bizi bir od~ya aldı. Bu 
odada bir çok krem vazoları var
dı. İlya, kremleri göstererek: 

- Bu kremler bizim marka -
mız olmadığı için, onları piyasa
ya çıkaramıyoruz, dedi. Sen bun
ları al münasip müşteri buldu 

Reşadın viicudü hafifce lır -
perdi: 

- Ne dedi.. Benim nerede ol
duğumu bilmiyor muydu?. 

_ Hayır, birdenbire ortadan 
kayboluşuna canları sıkılmış .. Me
rak etmişleı-. Cahidcyi de yüzüs
tü bırakıp gitmiş, dediler. 

.....: Cahideyi ben yüzÜ>lÜ bıra
kıp gitmedim iti, vak'ayı sen ;x?"k
iila biliyordun. anlatmadın mı? 

- Anlattım. Ve sana acıdılar. 
Annesi; Talihsiz çocuk.• diye söy
lendi. 

- Ya Perihan .. ? 
- O da hafif bir göğüs geçirdi 

ve gözleri doldu. 
Reşad birdenbire sigarayı el. ıı

den attı: 
- Ben gerçek talihsiz bir !'!Sa

nım. İstanbula geldiğim günJ~n
beri, talihim benimle istihza ("ii
yor. Tam yüzüm, güleceği gün
de, yeni bir haber .. Yeni bir fela
ket.. Ve bir paçavra parçası gibi 
yerdenyere vurulup sürükleniye>
rum. 
Yılmaz Te!Aşlıydı. 

Dün akşam saat 8,15 de Hay -
darpaşadan Köprüye gelen Kadı
köy vapurunun heliisında terke
dılmış yeni doğmuş blr çocuk bu
lunmuştur. 

l(açak f pekli Kumaş 
Dün Haydarpaşaya g. len eks

pren yolcularından Siirtli Mecit 
isminde birinin üzerinde ve ha -
vulunda 14 top kadar kaçak ipek
li kumaş yakalanmıştır. 

Davudpaşa 

Çöp 
İskelesi 

Belediyenin Davutpaşada inşa 

ettirmekte oldu_ğu yeni çöp tah -
mil isktl esi inşaatı bitmek üze
redir. Esasen iskele kısmı tama-
men bitmiş olup yalnız, lodosa 
mukavemet edebilmesi için kara 
ile birleşen kısmına beton yapıl
maktadır, ki bu da azami on güne 
kadar ikmal edilmiş olacaktır. 

Bu iskele bittikten sonra İstan
bul tarafındaki çöp toplama faali
yetine büyük bir hız verilmiş o -
lacaktır. 

ğun zaman sat... 
Önce kabul etmemek istedim, 

fakat çok ısrar ettiler, peki de -
dim. 

- Sana kaç vazo teslim ettiler? 
- Saymadım .. 

- Öyle ya, dedi. Deniz kenarın-
dan kum, dereden su alır gibi, al
dın! .. 
Duruşma başka bir güne bıra -

kıldı. 

MEHMED HiCRET 

Saatine baktı: 
- Daha fazla konuşamıyaca -

ğım, Reşadcığım! Saat dörtte mü
dürün yanında mühim bir toplan
tımız var. Bana müsaade et. 
Reşad ayağa kalktı: 

- Pekala, bana epeyce hava
dis verdin. Ne zaman görüşürüz 
bir daha..? 

- Ne zaman istersen! Her gün 
buradayım. Geçtikçe uğrayıver. 
Reşad şapkasını aldı .. 
Arkadaşının elini sıktı: 
- Şimdilik Allaha ısmarladık .. 
- Güle güle .. Ha, şey .. Ur,ut-

tum yahu. Düğününüz ne zaman 
olacak? Yoksa, nişan gibi, onu da 
bizden habersiz mi yapacaksın? 
Reşad çok üzgündü: 
- Bırak şu soğuk şakaları .. 

Başka zaman görü~ürüz yine 
- Vallahi şaka değil. Ciddi ola

rak soruyorum. Yakında evlene
ceğini söyliyen sen değil misin? 
Reşad cevap vermeden odadan 

çıkıp gitti.. 
Yılmaz, arkadaşının arkasından: 

- Ne garip çocuk, diye söyle-

Halde 
Dahi!i 
lslahat 

Bu Maksadla Yeni Bir 
Nizamname Yapılıyor 

Hal müdürlüğü bir müddetten
beri halde dahili bazı ıslahat yap
mak ve bu suretle mı:yva işlerini 

de biraz düzenine koyabilmek için 
esaslı bir nizamname hazırlamak
ta idi. Hal müdürü ve muavini ta
rafından, şimdiye kadar elde edi

len net~celere istinaden hanrla -
nan bu nizamname on güne kadar 
bitirilerek Belediye riyasetine ve-ı 
rilecek ve daha sonra da Vekfilete 
arzedilecektir. 

Bu dahili nizamnamenin hal 
i~lerıni esaslı surette tanzim ede
ceği ve çok faydalı ofacağı anla -
şılmaktadır. 

Esirgeme 
Kurumunun 

Faaliyeti 
Çocuk Esirgeme Kurumu Emi

nönü kazası ve beş Nahiyesinin 
938 senesinde yaptığı yardımlar a
şağıda hüliısa edilmiştir: 

2628 çocuğa takım elbise (pal
to, manto, kasket, elbıse, ayak -
kabı, çorap) 200 çocuğa erzak. yi
yecek ve mektep levazımatı tev
zi etmiş, 75 ana süt damlasına 

gönderilerek süt verdirilmiş, has
ta çocuklar muayene ettirikrek 
ilaçları kurumumuz tarafından 

remin edilmiş, çocuk kütüphane

sine yeniden 460 kitap alınmış ve 
bu hususlar için 8038.84 lira sar
fedilmiştir. 

Kütüphaneye bir sene zarfında 
13567 çocuk devam etmiş, birçok 
istifade etmişlerdir. Dizdariyede
ki çocuk parkında mekteplerin ta
tili esnasında çocuklar muhtelif 

eğlenceiule cğlendirilmişlerdir. 

--O--

Tramvay ve 
Tünel Şirketleri 

Tramvay ve Tünel şirketleri

nin devir ve teslim işleri yarın so
na erecektir. Bu iki idare ayın bi
rinden itibaren bilfiil Hükumete 
geçecektir. Bu esnada Nafıa Ve
kilinin huzurile merasim yapıla
caktır. 

--O-o

TEŞEKKÜR 

Eşim ve babamız Dağistanlı Ah-. 
dullah Mamayhanın ebediyete in -' 
tikali dolayısile en acı günlerimiz-'ı 
de ölçüsüz kederimize iştirak ve 
merhumun cenazesine gelmek zah-, 
metinde bulunan dostlanmıza ve 
merhumu Yedikule Ermeni hasta
hanesine yatırarak tedavisile meş
gul olan sayın doktor Hayrebetyan
la hastahane müdürlüğü ve müs -
tahdemine ayrı ayrı te~ekküre im
kan olmadığından muhterem gaze
!Enizin tavassutunu rica ederiz. 

Eşi: Asiye Mamayhan. - Kızları: 

Şükran l.iamayhan, Zahide Mamay 
han. • 

niyordu. Dört ayda ne kadar da 
değişmiş! 

• •• 
Reşad, Polis müdüriyetinden 

çıkar çıkmaz, Sirkeci istasyonuna 
kadar yürüdü. İstasyona varınca 
durdu: 

- Buraya neden geldim? Nere
ye gidiyorum ben .. ?! 

Evet.. Reşad nereye gidiyordu? 
Yılmazın verdiği malumat Re

şadın zihnini altüst etmişti. De -
mek ki, Nihaddan ayrılıyordu o. 

- Zavallı Perihancık.. Genç 
yaşta dul kalacak. İşte ana kur
banı bir kız. 
İstasyonun merdivenlerinde bir 

müddet durdu .. 
- Hayır .. Şimdi Yeşilköye git

mek doğru olmaz. 
biyerek tekrar tramvay cadde

sine döndü .. 
Hangi tramvaya, nasıl atladı

ğını bilmiyordu. Bir saat sonra 
kendini Bebek iskelesinde buldu. 

Buraya kadar nasL! gelebil -
mişti?. 

(Devamı var) 

Franko'nun TanınmaSI 
Yazan: Ahmed Şükrü ESMER 

İngiltere ve Fransa hükümetlı!' 
ri İspanya meselesinin şu iki saJ 
hasiyle meşgul olmaktadırlar· 

1 - Franko ile Cumhuriyetçi· 
ler arasında bir anlaşma teııı~ 
etmek. 

2 - Frankonun hükumetini u· 
nımak. 

1ngilterenin ve Fransanın te • 
lakkilerine göre, İspanya harbl 
artık Franko tarafından kazaııJ· 
mıştır. Binaenaleyh ..skeri h3rt' 
katın devamına lüzunı kalmaııtıf 
tır. Gerek İspanyada kan akıııa · 
sına mani olmak ve gerek Frall' 
koyu İtalyanın tesir ve nüfuzu ı1' 
tından kurtarmak için hareki°': 
nihayetlenmesi lazımdır. F•~1 

Franko, Cumhuriyetçilerin kl , 
yılsız şartsız tesliminde ısrar ti 

mektedir. Gariptir ki İtalya, Ft1. 
konun zafer kazanması şarti~· 
harbin nihayetlenmesine taraf';. 
iken, şimdi harekat nihayetıeıı1 · 

cek diye tel.iiş içindedir. İtaıyıf 
lar, Frankonun zaferiyle dalıl 1 

sa. harekatın nihayetlenıneS' 
pek pek istemiyorlar. 
Diğer taraftan İtalyan askerr 

rinin yardımları ve bu askerle· 
İspanyadan ne zaman geri çe~ 
cekleri hakkında İtalyan gazi 
!eri tarafından yapılan neşriY8 

Franko üzerinde iyi bir intiba. 
rakm:ıdığını anlıyan İtalya, ı 
di bunu tamir etmey~ çalışııı81 
tadır. İtalyan gazeteleri. Kata! 
ya rarbinde İtalyaft kıt'alar? 
yardımından mübalilğalı bir 1 

s:ınla bahsetmışler ve bu ııı· 
İspanyollardan ziyade İtalyııl' 

•. ·1 
rın kazanmış olduklarını so) 
mek istemişlerdir. Maruf gaıt 
ci Gayda da İtalyan kıt'alar 
İspanyol topraklarında an; 
Franko csiyasi zafer> kazall 
tan sonra ayrılacaklarını yaıı;, 
tı. Frankonun ötedenberi bU 
sele hakkındaki iddiası şudur 
İtalyan kıt'alarının çekilııt1 
meselesi, yalnız kend:sini al 
dar eden bir meseledir. Bu st 
ledir ki resmi İtalyan gaze~ 
evvelki gün yazdığı bir ) r 
hem İtalyan kıt'alarımn lsP' 
harbindeki rollerini küçüll~j' 
hem de geri çekilmeleri ınest ~ 
nin Frankoya tabi olduğunu 
diriyor. Relaziyone İnterıısıl 
nale diyor ki: cBazı devletli 
gözlerine batan bu kıt'alar bır 
bin gönüllüden ibarettir. v: 
ranko hizmetlerinin nihayel 
diğini söylediği gün İspaııl 
ayrılacaklardır.• 

İspanyanın İngiltere ve fr 
tarafından tanınması meSel 
gelince; Franko bu noktada .. • .. ıı 
liz ve Fransız hukumetlcrı) ~ 
hangi bir pazarlığa ~irfşıııe 
yetinde değildir. Çünkü C 
riyetçileri ya mağlup etınei'-, 
hut ta onların kayıtsız şar~ 
!imlerini tcmın etmek su~ 
İspanyada hakimiyetini l< ~ 
tan sonra İngilterenin ve fl'el'1 
nın kendisini tanımaları lı~ 
yasi, hem de hukuki bir ııJ 
halini alacaktır. Franko ar 1 
hai zaferi avucunun içine 
bir vaziyete geldikten sonr~~ı 
huriyetçilerin umum! aff8_ ı"I 

İ .. ul 
maları, spanyadan goıı ıııl' 

geri çekilmeleri, İspanY8 il''' 
dış politikası üzerinde teJll ıı; 
rilmesi ve İspanya all111

. /, 
'b' şu veya bu muameleye tD ~ı 

sı gibi meseleler üzeriııd~ '{ 
cı devletlerle herhangi b'! ı~ 
lığa girişmiye razı desiJdit· ıf' 
tere ve Fransa, Franko~;ı! 

(Devamı 6 ıacı S 

B. Y l Geçti 
ır ı ~ 

saıamon fılbaı,ınd:uı bir o ııt',.ı1 
Alt ismlnde bir adam• 

5 ır'..ı 
1 fıl ' vermlt. O •"- yen rof' 

Ertesi sabah Salam.on P~ 
mtye gidince Ali: pı 

- Ya.hu daha. dün a1'~,. 
el"· 

verdin. demiş. Satamon ıııı' 
- Dun aluwn 1938 ~ 

Bu&'iıD 1939 J'thndaY"' oP' .,.ıı 
blr yıl oldu. Daha ne k '' 
Um d<mi,tır. . .,aol 6-

t.ırkOJ' 1 ln'"I t 
tL eı~· 
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içtimai Derdlerimiz: 
içki ibtilAsı, Sebebi eri, 

Zara ları Sert Ve 
Hafif içkiler 

Pr. Dr. Ke·mal Hüseyin 
Bu Hususda Ne diyor? 

G iilhane hastahanesi Profe -
sörlerinden Kemal Hüse -
yinle konuşuyor ve doktora 

soruyorum: 

- Sert içkinin kaldırılmasına 
taraftar mısınız? 

- Elbette .. . cSert içkinin> de
~l, •içkinin. kaldırılmasına ta
?aftarım , hem de şiddetle ... 

İçki ile mücadele memleket na
:ınına mukaddes bir faaliyettir. 
)' alnız Yeşilay kurumu, bu mü -
Cadele ve bu vazifeyi lüzumu ka
dar yapıyor mu? İşte burası ayrı 
bir mesele .. Bu işin zaman zaman 
Verilen birkaç konferansla halle
dilenı;yeceğini unutrr.3mak lA -

1 
Zlmdır ... 

- Rakı, şarap, bira ve saire a
rasında mazP.rrat farkı var mı
dır?. 

Yazan: RECAİ SANAY 

Prof. Dr. Kemal Haydar 

kekte bariz olmak üzere - tenasül 
uzuvlarında harabiyet hasıl olur. 
O kadar ki, bir sarhoş, bir gün ni-

Kur'a 

U 
stanbulun derhal tamir e
dilecek sokaklarının isim -
leri geçenlerde gazetelerde 

çıktı. Bu yollar derhal yapılacak. 
Acaba bu yollar, şehrin en harab 
yolları mıdır? Muhakkak .. Fakat, 
hemşehrilerin aklına şöyle birşey 

gelir: 

- Bizim sokak daha berb:ıd ol
duğu halde, btırasını yapmıyorlar 
da, gidiyorlar, bilmem neredeki 
yolu yapıyorlar. 

İstanbul çok çile çekmiş bir şe
hirdir. Halk, açık söylemeli, her 
şeyden şüphe eder. Bu şüphe iti

yadını ona veren geçmiş hadiseler 
ve mazidir. 

Çünkü, yakın zamana k~dar, ek
seriya, bir yolun yapılınası veya 
tamir görmesi için, o semtte ni.i· 

fuzlu bir adamın ikametgahı ol • 
ması lazım, diye düşünülürdü. Bu 

düşünce de, yukarıda bahsettiği

miz, itiyaddan doğma bir hıstir. 
Çok görülmesin.. 

Biz, diyoruz ki: En fazla harab 
olan ve tamiri karar !aşan yollar -

dan hangisini tercih etmeli, diye 
düşünülürken, şöyle yapmalı: 

İlk planda yapılması veya ta
miri kararlaşan şehir yollan ara

sında kur'a çekmeli.. Tali kimin 

1 Yeni Ve Mühim Bir Teklif 1 

Benzine ispirto 
Karıştırılması - . 
lstenıyor 

İktısad Vekaleti Meseleyi 
Ehemmiyetle T edkik Ediyor 

M emleketimizde benzin sar- ı 
fiyatı her yıl gittikçe art -
maktadır. Bu sebeple; hari

ce verdiğimiz para m:ktarı da mü-J 
him bir yeküna baliğ olmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında; benzine 
ispirto karıştırılması meselesi yi
ne ehemmiyetle mevzuubahsedil
meğc başlanmıştır. 

Diğer taraftan şeker fabrikala
rımızda şeker istihsali esnasında 
elde olunan ıspirtoların miktarı da 
şeker istihsalimiz arttığından git
tikçe çoğalmaktadır. 

Bu ispirtolar; - sarfodilecek yer 
bulunmamas ı yüzünden - depo -
!arda birikip durduğundan müte
hassıslar İktisat Vekaletine bir 

rapor vermişler ve ancak benzine 
ispirto karıştırılmas ı ı.sulünün ka
bulü ile bu ıspirtoların lstihlaki
nin temın olunacağını ileri sür -

müşlerdir. 
İktisat Vekaleti raporu ehem -

miyetle karşılayarak icap eden 
yeni ve kat'i tetkiklere başlamış
tır. Pek yakında bu mevzu hak -
kında lazımgelen karar verile -
cektir. 

Aliıkadarlar; Vekaletin benzine, 
ispirto karıştırılmasını l!Sas iti -
barile kabul edeceğini fakat; bu 
kabil benzinlerin bir kJsım sana
yide; yani mahdud yerlerde kul
lanılmasına müsaade olunacağını 

kuvvetle tahmin etmektedirler. ' 

KARADENiZ MEKTUPLAR! : -

Orak 
ip eri 

Kaça~ç : · ı]'a Ön~enınesi İçin 
Yeni Bir Ka ar 

1 

Memleketimize gümnık re•min
den muaf tutu'arak ıthal olunan 
orak iplerinin, bazı yerlerde am
balaj vesair işlerde kullanıld ığı 

şehrimizde ve diğer yerlerde ken
·dirle ip imal edenler tarafından 
İktisat Vekaletine şikayet olun -
muştur. 

Bunun üzerine İktisat ve Ziraat 
Vekaletleri arasında bir anlaşma 
yaparak orak iplerinin kulla -
nılış yerlerinin sıkı bir surette 
kontrolu ve bu suretle bu yeni ka
çakçılığın önlenmesi kararlaştı -
rılmıştır: 

Verilen karara göre badema 
orak ipi getirtecek olan bütün mü· 
essese ve tüccarlar Ziraat Veka
letine müracaat ederek bu iplerin 

harman makinelerinden başka 

yerlerde kullanılmama~; için sa
tarken dikkat edeceklerine dair 
bir taahhütname imzalıyacaklar

dır. 

k - Derece itibarile vardır. Fa
at kullanış itibarile her ikisi de 

ay . 

ise ... 
hayet, huveynatı meneviyesini ta- Bt'RHAN CEVAD 
mamen kaybeder. Kendisinden bir -------------
daha çocuk gelmez. Bunların bir Madeni San'atkarlar 

Evrenyeliler Vapura 
Ve Yola Kavuşuyorlar 

Ayrıca orak ipi almak istiyen 
tekmil köylüler de muhitlerinde

ki ziraat müdür veya memurluk
larına müracaatla ruhsatname a
lacaklardır. Müessese veyahut 
tüccarlar; köylülerin elinde bu 

ruhsatnameyi görmeden katiyyen 
mezkıir ipten vermiy,>eek ve sat
mıyacaklardır. nı derecede zararlı olur. 

. - Sert içkilerin dereceleri in
dirilerek zararları önlenebilir mi? 

kısmında da .ademi ıktidar . hu- K . 
ongresı sule gelir. 

- Derece indirmekten hiç bir 
fayda temin edilemez. İçkiye a
lışık olanlar için içki içmekte 
lnaksad sarhoş olmaktır; içkinin 
d0recesiru, içenler kendiliklerin
den buluyorlar. Şöyle bir meyha
neye girip bakınız; kimisi rakı i
çer, kimisi şarap, bazıst bira içer 
bazısı konyak... Ve şarap içen 
b ınlik ile içer, rakı içen şişe ile, 
ne ıcc: hepsinde de gaye kafayı 
dumanlamaktır. 

- Alkol ne gibi zararlar yapar? 
- Neler yapmaz ki.. Alkol ba~-

L b<l§ına bir tehlikedir. Vücudün, 
Uzviyet in her tarafına tesir eder. 
Alkolün - kadın ve erkekde - te
n suı uzuvları üzerL'le de şi ddetli 
tesiri vardır. Tedricen dimaği ve 
karaciğerleri, damarları nasıl bo
zuluyorsa, devamlı surette ispir
tolu içki içenler, - bilhassa er-

tT MESELE S I 

_ Eski şarkı, gazel ve şiirlerin 
içkiye teşvik eder mahiyette ol
duğunu kabul ediyor rcusunuz? · 

_ Böyle b ir şeyi kabul etmek 
değil, düşünulcmcz bile; eğer böy
le olduğuna inansak bütün musi
kişinasların, bütün şJirlcrin , bi
rer ayyaş olmaları icap eder. Fa
kat, bilirsiniz ki, hakıkat böyle 
değ;ldir. 

- Bu hususta, yeni nesille es
ki nesil arasında bir fark görti-
.}~or musunuz? 

- Du cıhcti fozla tamik ede -
miycceğim; etüdum yok. ancak 
görüşüme göre: eskı ler içıyordu; 

yen iler de boş durmuyor, onlar da 
içiyor. Ancak memleketımiz -
de gittikçe inkişaf eden spo
run ıçki tehlikesini onlemek 
bakımından pek çok faydalı ol
duğunu söyliyebilirim· 

Bartında Perakende 
Et Satı mıyor 

İstanbul Madeni Sanatkarlar 
Cemiyetinin geçen sefer yapılamı

yan kongresi dün icra olunmuş
tur. 

Dünkü toplantıda idare heyeti
ve hesap raporları okunarak ka

bul olunmuş ve bilahare idare 
heyeti intihabı yapılmıştır . 

Bu intihapta 8 ıısli azadan 4 ü 
yeniden seçilmişlerdir. 

vart iht "yacının buyük bir §İrket 
tarafından temin edil · .. ek her va

kit sık sık görülen !ıyat yükseltme 
talepler'nin önlenmeSt ve bilhas

sa köylülerin elinden çok ucuza 
kasaplık hayvan ~ !arak bunlardan 

pek fazla ıst ı fa<le teminine kallu
şan celeplerin faaliyetine kat'i ni-

hayet verilmesi suretile hayvan sa Evrenye'nin umumi görüniişii 
hibi köylülerin himayesi muvafık 

1 1 Evrenye, (Hususi) - Cumhur- mendirek inşa etmege b"'i amış ar 

Karabük 
Fabrikası 
Karabük d<:'mir fabrikalarımı-

vam olunmaktadır. 

Bu münasebetle; fabrikaya 
derilmekte olan dem • cevheri i
le kömiırl erin miktarının arttırıl-

masına lüzum gôrulmuştür. Veri
len yeni bır emir mucibince Ki .. 
Lnrli ve Gelik ocaklarından her 
gün 300 ton kömür gonderilmek
tedir. 

Bu miktar, yakında punde 500 
tona ve Martta da 700 tona çıka
rılacaktır. 

Divrik demir madenlerinden de 
her gün gönderılen kômür cev -
heri miktarı 300 tona çıkarılmış-görülmektedir. 1 ğr ğ b ı 

reisımiz İnönü'nün Kastamonu ve ve vapur ar u amama a aş a -
Bunun içın 1 milyon lira serma- havalisine çıktıkları tetkik seya - ymca bu işi bir müddet için tehir tır .. 

yeli bir teşekl>ü l vücude getiri- halleri esnasında mühim notlar etmişlerdi. Şimdi yakınlarda va- 1 Halen Karabükte bırikmlş 13 
Z. t K · ıe· İstan ğrı ğ h kkak ld ı bin ton demri cevheri mevcuttur. lerek ıraa urumu ı • - aldığı kasabamızın ihtiyaç ve pur u yaca ı mu a o u -

buldan başka diğer büyük ehir- dilekleri tetkık edilmeğe başlan- ğundan yarıda kalan mendirek • 
!ere de muntazaman toptan kasap- mışt ı:· . Kasabamıza eokiden mun- inşasının tamamlanmasına baş - tan bir müddet sonra bu yolda be-
lık hayvan temini için çalışılması tazaman vapur uğramakta iken lamışlardır. denen çalışmak üzere Nafia büt-
düşünülmektedir. birkaç sene evvel anlaşılamıyan KASTAMONU _ EVRENYE çesinden ücretleri verilmek üzere 

Tasavvur tahakkuk ettiği tak - bir sebepten uğrama'11ağa başla- YOLU 1500 amele tahsis eylemiş ve lü -

ık T db. A cak b t kk'" l 1 h mı•tı. En mühim ihtivaçlarımız - zumu halinde her türlü yardırmn tısad VekaAletı' Esaslı e ır er a dirde u ~e u; canı ayvan , J d 1 
ihracatı birl iğine müşabih bir şir- dan biri olan vapur uğraması için Diğer taraftan kasabamız ve ci- esirgenmiyeceği vaa inde bu un-

t f~yatlarının şehrimizde ol·ı kcnde koyun eti satmamağa baş- ket olacak ve doğrudan doğruya Milli Şefe yapılan maruzat nazarı varı halkı aralarında verdikleri muştur. 
dugu gibi İzmirde. Adanada lamışlardır kasaplık hayvan yetiştirilen şehir- dikkate alınrmş ve bir müfettiş bir müşterek kararla Kastamonu- Nafia Vek3.letinin bu yoldaki 
ve diğer bazı yerlerde de Yalnız lokantalara toptan ko · ı heyeti tetkikat icra eylemiş ve bu Evrenye arasında muntazam yol hareketi halkımızı o kadar şevke 

son .. .1d .. · den Bartın hal- !erimizde kuracağı bürolar vası : 
1 

. . . k 
1 Runlerde yükseldiğini yaz - yun eti verı ıgın işte zarar edil~iy.eceği ve muva· 1 yapmağa başlarmş ardır. Bu mu- getırmıştır i bu yo un tamam -

llııştık. Dün Barlından aldığımız kı bir haftadanberi perakende ko- tasile yerinden kasaplık hayvan fık olacağı mutalaasıle tanzım kı- 1 azzam yolun kasaba halkile ba- !anmasına hummalı bir surette de 
:~liıınata göre Bartın k:ıı:apları yun eti bulamam.aktadır. bu satın alarak bunları İstanbul ye lman rapor alakadar makama su- şarılamıyacağını zannedenler bel- vam etmekle ve şimdiye kadar 95 
i .' et fiyatlarının yükseltilmesi Toptancı et tuccarlarının cti ltcr büyük şehirlerimize sevke- nulmuştur. Vapur uğradığı zaman ki bulunur. Fakat halkımızın ça - kilometrosu tamamlanmış ve an-
esı:ı.. Belediye Reisliğine müracaat kabil hareketlen halkın zl!'farına decektir. halkımız buranın daha fazla in - lışma kabiliyetini bilenler bu zan- cak 15 kilometre gibi az bir kısmı 
lıııışlerdir. olduğundan İktisat Vekaletı bu Bu ara kesilmiş kasaplık hay - kişaf edebilmesi için her türlü ma- na kapılmazlar. Halkın bu teşeb- kalmıştır. Bunun da ilk mevsim 

lır~akat Belediye Reisliği; bu tek- hususta kat'i tedbir almağı karar- vanların frigofik vesaitle nakli de sarifi kendi aralarında taksim e- büsünden haberdar olan Nafia Ve- fırsatında tamamlanacağı şüphe -
B reddetmiştir. laştırmıştır. tecrübe olunacaktır. derek ve elbirliğile kasaba önüne kilimiz halk çalışmağa b!Vlladık - sizdir. 

....,,,,.__~u;n~u:n~liz:e:r:in:e~k~as:::ap:la:::r~p:e:r:a:,:.-~,..,,B~ü~y~ü,,,:k:şe:h:i~rl~e~ri;n~k~3;sa~p~l~ık~h~a~y~-~~"""~~::'."""':".~:'.""':'.:'.':::::~::::~~:::~-::;:'::;~-"""""""""""'~~;:='::~~~~::~~~::~~~::=~:::::'."'"""'""""""""""""""",,... 
: kurtarabilirdi. Şimdi yapılacak 1 şöyle bir şey gelmişti: 1 mid efendiye lazım gelen işareti !et ediyordu. 
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:::: Canan cariyeye sordu: 
leız, ktıhya geldi galiba ... 

-. Sah ih mi? 

ııı; .s
1 

akasna; kapılar açıldı. Hiz-
çı er ğ 

aşa ı koşuşuyor .. 
-... Du 

ı· hele bakayım .. 
..... ff.yd· 
C " ı çabuk ol... 

ariye 1 ~ın • usu cacık merdiven ağ-
a Reld· A 

llıict f 1
· şağı bakt ı . Gelen Ha-

o 1ee endi idi. Zavallı kızın aklı 
rece "" · . . &It§a ..--rışan olmuştu kı; bır 

efend:ın evvel Canan icin Hamid 
ını ~ 

rışi n sarayında geçen alış ve-

Yazan: :U. Sami KARAYEL 

Hamit efendidir... Fakat; sana 
sciylemeğe unutmuştum. Bu vezir 
senin için buraya geldi. 

Deyince; Cimanın rengi uçtu. 
Vücudünü ısparmoz tuttu. Du -
dal<ları soldu. Güçlükle metane
tıni toplıyabilerek şunları söyli -

ye bildi: 
- Bu da kim!. .. 
Canan hem korkmuş ve hem 

' ' f de sevinmişti. Çünkü, Hamıt e en-

yegane iş ne yapıp, yapıp Hamit - Saçlarını, alnını ve yüzünü ,verdi. Lakin, sarayı hümayundan ve 
efendi ile yalnız olarak karşı kar- kapayacak bir tarzda taramak ve Hamid efendi; elini öpen kızın Alemdarın zorbaları elinden de-
şıya gelmenin çaresine bakmalı yüzünü fazla makyajla ve eğreti verdiği işmara hayret etmişti. Bu nizin dibine inmeden nasıl kur 
idi. Ne olur ne olmaz adamcağız benlerle değiştirmek. da ne oluyordu? tulup buraya gelebilirdi. Yoksa; 
belki birdenbire hayrete düşerek Fakat; düşündü bu da olamaz- Canan doğruldu. Gözlerini E- Kızlarağası Şevkiaranın yerme 
a:al hüviyetini ortaya koyabilir - dı. Olduğu gibi giyinmeğe başla- fendi hazretlerine dikti. Ve ona bir başka kız koyarak ve Şevkia-

dl. Tuvaletini fevkaladeleştirdi. göz ifadesile şöyle demek iste- rayı da ne yapıp yapıp saraydan 
diHamit efendi; debdebe ve diirat Ve kendisini Allaha emanet ede- diği anlaşılıyordu. uzaklaştırıp ölümden kurtarabil-
ile salona alındı. Esirci hanıme - rek kalfanın arkasına takıldı. Ve - Efendi hazretleri. .. Ben kö- miş miydi? 
fendinin sevincine payan yoktu. sallana, sallana yürüıneğe başla- !enim, salun beni ele verme ... He- Bu da olamazdı. Hıç mi h.ç o-

h dı men satın al götür beni... Iamazdı. Böyle bir işe Kızlara-Biraz hoşbeşten sonra, anıe - . 
ğ ak Y l h "ht· ı k Hamı"d efen<lı· Cananın go··zıe- g"ası için teşebbüs etmek bir fe-fendi çerkes kalfasını ça ırar a nız; er ı ıma e arşı şu , 

k 1 "" apm g k d. rine gözlerini kancaladı. Aptallaş- laket olurdu. Derhal kellesini u-şu emri verdi: urnaz ı5 • Y a a arar ver ı. 

d f d . · h · d" mıştı Aman Allah' Bu kız bura çururlardı. Hem orada bulunan _ Kalfam, Cananı hazır la ve Hami e en mm uzuruna gı! ı- . . -
·· d ı 1 · t'? K t Sultan Mahmudun kalfaları bu· ği zaman yüzunü öne eğecek ve ya nere en ve nası ge mış ı a -

getir.. · t ğ ı·yyen bu cŞevkiara> olamazdı.. na meydan verirler miydi? · t çehresini gos ermeme c çalışa -
Kalfa, Cananın yanına seyır - ·· • d f d' b. k • t cak, elini öperken, eille Hamid c- Fakat; karşısında duran ve goz- Hulasa, Hami e en ı ır aç 

mişti. Kızcağazıı:ı yüregi a ıyor - · k k krini gözlerine diken kız mu - dakika sakit ve samit kaldı. Ca-
du. Bu alış veriş hem iyi ve hem tend inin elim sı ara işmar ve-

k · hakkak Şevkiara idı. nan yavaş, yavaş geri çekilerek 
de kötü idi. İşin kötülüğü Hamid rece tı . d 1 d 

efendı·n·ın kendisini tanıyarak bir- Nitekim. salondan içeri girdi. İşte; çenesinde SJyah beni, ger- salonun ortasın a c pençe ıvan 
·· t - ı k danında çifte beni, yanaklarında- durdu. Zavallı Canan. kurbanlık denbire boşboğazlık edivermesi Yüzünü gos ermemege ça ışara 

doğruca Efendi hazretlerinin hu- ki gamzeler hep o idi. bir koyun gibi boynunu bukmiış 

it~ 
Jübile 

- -u nivenite Edebiyat Fakiilte
si Profesörii olarak Fuad 
Köprülünün, hocalık h·z -

metinin 25 inci yıfdiintin1ii ntii • 
nasebetile, jübilesi yapıl .ıağa de
,i:er. Fakat, "8yın Fuad K<iprülü, 

bu hizmeti ile beraber aSJI onun 
kn·metini ifadelendiren ha ka bir 
mUmtaz mevki sahibidir. 

O da nadir yetişen bu İlim nda
mının, memlekete ht'diy.. eti iği 

orijinal eserleri , .• kitaplarıdır. 
Fuad Köprülü laalt'ttalin bir 

Üniversite Profesörü değildir. O, 
b·r ilimdir. Bizim muhitinliıc, 
b:z. r!t teliıkkimize, bizim .. , 13 e· 
mize göre blr Mim değil, iki lrn
tub arasındaki dünyanın her par
çası üzerinde, ayni kıymeti ta~ı

yan bir ii.l:mdir. 
O, ayni :r.amanda, ilmi dü•iiniiş 

ve ilmi tasnif f"ıhinin, ilmi n1e

tocllu çalışmanın Tllrkiyedc !llem
danılır. Fuad Köpriilü bir örnek
tir. 
Martın dördünde, onun için bir 

jübile yapıla.ağını duyduğum va· 
kit, bizde, son ı;enelerde pek ip
tizale uğrıyan jübilenin, haki • 

katte, ilk defa yapılmak üzere bu· 
Junduğunu dii~ndöm. 

Köprülü kadar, hangi ilim , .• 

san'at adamımu. kendi sahasında 
temayüz etmiştir?. 

Fuad köprülü İstanbul Üni -
versitesi için sade • · r kazanç de
ğil, bir şereftir. 

Edebiyat Fakilltesi demek, Fu
ad Köprülü demektir . 

REŞAD FEYZi 

Maliye Vekaletinin 
Yeni Bir Emri 

Tedavulden kaldırılan nikel 1 
kuruşluklar la bronz 5 kuruş 'c 
100 paralıkların bankalarda dcğış 

tirilmesine devam olunmaktadır. 

Yalnız bazı yerlerde bu parala
rın ancak vergi borçlarile tediya
ta mukabil kabul edilip d. ıogru -

dan doğruya alınmadıJ!ı 1
Maliye 

Vekaletince öğrenilmiştir. 

Bu vaziyet; halkın ve öylüle
rin değiştirmede sıkıntı a düş -

mesini mucip olduğu.'ldan 'f.1aliyc 

Vekaleti; dün alakadarlara v~rdı

ği bir emirle, her tarafta bu kab!l 

paraların Ziraat Bankası sandık· 

!arı ve alfil<adar bankalar tarafın 

dan doğrudan doğruya değiştiril
mesini tebliğ eylemiştir!. .. 

Birim izin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Mekteb 
Zamanlarında 

Tramavylar 
Şehrimizde m kteple:rtn, ak-.m 

iisb.1, sa.al 15,5 da t.aül ed.U4lil ma
lumdur. Lbe ve orLa OMlll.tf-p ta
lebelerinin de, büy&l)i. bir du f'rl
yeUe, mek~pJerlndtn uzak semt
lerde oturduk.lan, ak~ sabah 
tramvayla cldJp uhne.k mttburi· 
yetinde bulundu.klan ,.me tu.ha 
muhla<" doiddlr. İ41e bu lllbarladır 
lr.i. ta.lebder, melr.tcbd~..a çı1u-t 1&· 

aUertnde, tramTQ J'ıiu:inden ('Ok 

sıluntJ ('IC.kmcllk!- ve u&un muddct 
tra.m\.·ay duraklarında bclr.IC'mckie ı 
Onlerinden &~a h..lr.hm tıklım 

dolu tramvaylara blnemNJ.kl rln. 
den uıuntü. i('lnde lr.almakU '1e 
evlerine muayyen •alr.ttlcrindt'n 
ı-er oluak dUnınckl.f>dlr. Bo hal 
kı:ı v~ erk"k· bütün talt"beft"r Jçin 

mİillU('bcl'ilı; ve ('tkilm~ bir h.&1-

dlr. Karılertm.lzdcn ı:ldılımtz 

m("ktublarcLı bilhassa sabahları. 

akşamlan ta1ebf-ltrf !optu olarak 
tıktıkl:ırı saattf', bu lbtiya~ı kar· 
,,Lt at'ak kadar tramv;a:r l! lrt ı .. 
mest lstenllmckledl<, Çilııku bu 
hal butü.u talt-bf'lcrl vr talf' e vr-
lUcrinl müte r .-tmektedlr. 

anJatm " Oday a.,a unutmuştu. Hemen 
-. a geldi ve söze başladı: 

Gelen, kahya değil, meşhur 

dinın elinde büyümü~ onu Sul -
tan Mustafaya takdim eden o, 
olmuştu. Herhalde bu adamdan 
kendine iyilik gelir, fenalık gel -
İnezdi. Belki de hayatını ancak o, 

olaCbailniradni,: kalfanın verdiği emir zuruna yürüdti. Elini öperken ku- Elini öperken verdiği işmar da eski efendisine nıyaz ~der gibi ba-
k ki J Ha yüzde yüz onun olduğuna dela - kıyordu. - Devamı ~··ır üzerine odasına çekildi. Aklına çiı.. ve nazı parma arı e -

İs'afı hiç de C'Ü~ olmıyan bu dl
l<ilmiz hakkıntb AW<ad.u nn 
<:h: mmlrrtle dikkı.t. naurl nnı 

1 lı~~~k~erb~·~~~~~~· 
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1 Büyük Devletler Arasında • • ı · !Meraklı Şeyleri J 
a 

HDIK &mSIZLAll Bİ1lLİGİ lngiltere Almanya 
Münaseba t ı 

v lE 
R amaJopalırla, 9"D hınnlar birli· l• .. •••••••••••••••••••••••••••••llıılı•••••• 

cine m.ensııb bir 7ankeslclsln- ı · •••••• 

:;;~4E.f~Ş, S en i Be k 1 iye c eğ im ! .. 
ihtilafl ı Noktalar : Müsfcmleke1 
T ahtelbah ~r Meseleleri ·Ne 

Tayyare, 
Olacak? 

Bu iki Devlet Anlaşabilecek mi ? 

Yeni ytıpılan Alman denizaltı devlerinden biri · 

1 
ngilterenin hava kuvvetleri varcl:r~ !fona dair tam ve .ı;~·.; ! ır Sandey Ekspres gazetesi diyor 
gıttikçe artıyor. Bu bir rakı; rn <oylenemiyor. Çün'côi İn- ki: Bundan bır sene evveı a.u .. ~n 
mevzudur ki yalnız İngiliz ı;i:ı,.krrE bu askeri 1:.ir sırd.,-. Yal- hava kuvvetleri erkanı İngiltere-

gazeteleri değil, dünyanın diğer ıo;[( iıı,ıı•liz devlet adamları~.n kıt· nin hava kuvvetlerinden bahse • 

lhrao ediyoruz. Bundan böyle blaimlo 

~mazsıo!. 

Baroda hırstılar ve 7anJteslcUer bir

illi şefi bu sö•lerl bü1ük bir hiddetle 
cöyledlkten sonra RamaJopabrla':ra k&

pıyı cöste:rdt 
Gandin.in, Mehru'1un birçok mihra

eelerin gayretine rağmen Rindlsta.nda 

bulunan hırsızlar blrliflnl tama.mile 
kaldırmak kabil olmamı.şiir. 

Binaenaleyh el'an birçok blrlJkler, 

daha doirusu gruplar vardır. Caniler 

de ayrıca bir grup tc.şkll etmlşlerdlr. 

ltendllerine mahsbs talimatnamelere, 

kanunlara göre hareket ederler. Bunun 

haricine çıkmazlar. 

1:~ankesicl RarnaJopahrla, bu kanun 
hll3fma hareket edince blrHkten ko· 

ğuldu. Teessüründen Bisvamlntri neh
rine at.h. 

PADEREVSKİ PARİSTE 

D 
ar sokaklı, 

yarr.piri ev· 
lfrrlc süslü 

mahallen . :ziı: sek
senlik ihtiyan ağ
zındaki dişlere dö
nen çukuru düz
lüğünden bol kal
dırımda yüıü • 
mekle zıplamak 

arası bir tempo i· 
le eve kavuşmıya 

l çabalıyordum. Pet 
rol lambasııı.ın 

J aydınlatmıya ça • 
lıştığı köşeyi dö • 
nerken kapı kom
şumuz Selimle 
karşı karşıya ge

lince bu temdüf 

Sabık Polonya Cumhur Rebi meşhur bende iki tesir bir
plyanlsl Paderevskl Pariso cclmiş ve 1 den uyandırdı. Se
Orsay· istasyonu yanınd~ bir otele 

inmiştir. Yakında Amerikz,.. a ır!docek, 

Nevyorkun büyÜk operasında bir kon-

ser 11erecektlr. 

Büyük ftan'alkl.rın Parlse celdlğinl 

pek samimi dostlarından batka bUen 

yoktur. Bundan en ziyade memnun o· 

lan otel müstabdemlerıd.Jr~ Zira, Pa· 

derevsktnln cok cömerd ve eli açık 

o ldutunu bilirler. Bü7ük san'atki.r. en 
ufak bir hizmet mukabili bol bahşiş 

verir. Meseli, asansöre binip cıkbiı 
zamanlar kapıyı açan ve kapıyan kü· 
tük çocuklann eline bir 100 tük, oda. 

hizmetçisine bir 1000 lik baolaıol 11-

kıştırclıiı çektur. 

BAYRON Mtl7ESİ 

lim muhitinde a· 
ğır başlı, kendi a
leminde yaşıyan, 

başkasına iyilik • 

ten başka hi j .ir 
zararı dokunmı -
yan bir delikanlı 
olar.ak tanınmıştı. 
Fakat bu uslu a
kıllı, efendi co • 
cuk bütün zeki ve 

kabiliyetıne rag men mektebınde 

daima muvaffakiyetsizliğe uğru -
yordu. Onun muvaffakiyetsizliği
ne rağmen hareketleri benim sem
patimi üzerine çekmiştL 

----·-

Kanı oıuyoraum. 

Bütün bunlara rağmen herşey· 
de muvaffakiyetsizliğe uğramak 
.aşkın arkadaşlığa inkılap etme
ı;ici mecburi kılıyordu. 

,-Yazan: 

l~KAYABAN 1 
tını kırmıya kati değil mi? Ben 
aldırmadım. Bu da geçer, belki 
yaptıklarının kötülüğünü anlar 
dedim. 

•Evlenmek sevmenin son basa· 
mağıdır• diye bana izdivaç teklif 
ettiği zaman, herşeyden bıkt•ğını, 
içkili eğlencenin, sefahetin kötü· 
lüğünü tekrarlamıştı. Fikirlerin! 
o kadar kuvvetli müdafaa ediyor· 
du ki bir hakem gibi ver_!!lek is· 
tediğim kararların onun lehine 
neticelenmeınesine imkan yoktu. 

Evlendikten sonra herşey alt· 
üst oldu; onu içkiden, kadından 
ayıracak bir tek kuvvet yoktU. 
Ancak ölüm onu sefahat muhitiJl· 
den ayırabilirdL 

Tam üç yıl Selimin çekilmez ha' 
yatına tahammül ettim. Hayat ve 
Mdiselerin böyle neticeler ver· 
mesi tabi! sayılabilir, mülahaza • 
sile zamanın vereceği neticeleri 
beklemek kararını kabul etme~ 
şeklini makul bulmak yanlış de
ğildL 

* 
Sevim siyahı azalan saçlı başı· 

nı şaşkın şaşkın etrafına çeviri • 
yor, aradığını bulamamanın üıU~ 
ıüsü ile her rasladığı adama aY~' 
şeyi soruyordu: 

(Devamı 8 mcı sahUede) 
belli başlı memleketlerinin mat- iydle ırkrar ettikleri b;r§~·ı \'lir- ı dildiği zaman gülüyorlardı. Şimdi Böyle geç saatte birdenbire o

nu karşımda görünce evvela ürk
müş, sonra bu tesire bir memnu
niyet karışmış, gayri ihtiyari e
Lmi ona uzatmıştım. 

Yalnız bütün bu hakikatlere rağ-1------------,,. 

men içimde tek his taşımıya mu- ı 1-<ad y o J buatı sık sık avdet ederek buna d:r kı .> da şudur: : ise ilk defa olarak endişe ediyor-
sütunlarını ayırıyorlar. İngilte • •r.g.lterenin hava kuvvetlerı ııit-· lar. Anlıyorlar ki İngilterenin ha-
renin kuvvetlenmesi meselesi dün- tık.7e ~r:>;vor. 1 va kuvvetleri hesaba katılmak lıl-

Nollngham beledl1esl, Baynın allo· 

• inin Notlnsham elvarında, NIJölead 
Abeydo bulunan tarihi maUkineslnl sa
ı>n atmıılır. 

vaffak olamıyordwn. 
o geceki tesadüf beni onunla kı- Programı 

ya politikasında da!ıa birçok me- Londra gazeteleri bu bahis et· zım gelen l:.ir kuvvet haline gel-
selelerle münasebet ve :Iılkası ,_,.. rkfında yeniden bazı yazılar yn · mektedir. Bunun neticesı olarak Bu mallltine. büyük ••irin pek çek 

oevdlğl bir yenil Wlllereden müfa • 

rekallnde 1811 de salmak mecburiye
tinde kalmıştı. 

Selim belki ötedenberi bekle • 
1iği bu tesadüfi neticenin kendi 
lehine ve bu kadar çabuk mey
dana gelmesine sevinmişti. 

sa, fakat esaslı bir hal yoluna sev-
ketmek mecburiyetini ortaya koy- Ankara Radyosll 

l&n işlerdendir. Binaenaleyh her zıyor. Devletin eı;ııarına taalluk Alman hava kuvvetlerinin daha du. auatıH 

taraf·n bununla meşgul olması da eden bir mevzuda gizli tutulması ~evik ve daha müessir olması için 
bunrlan ileri geliyor. lazım gelen rakamların gazete sü- (Devamı 7 inci • ahif<!i<') 

:ıgi'terenin ne kadar tav7 . .resi tunlarına geçemiyeceği bellidir. 

Siyam 
Kralı 

Fransa' da 
1 Kar Je1leri, A !lne3i ve i 20 Kişilik Mayetile 

1 l\Iarjiiya'ya Vardı 
----'_;;.. ___ _. 

ç_ ıyam Kralı Anada Mahidol 
kardeşi prens Bhumidol A 

- duldi, hemşiresi prenses 
_Kalayani Vadhana, validesi Dond 

1 

Pharajagon ve y'rmi kişilik ma -

iyelile beraber Marsllyaya vasıl 
olmuştur. 

G<!nç kral, Marsilyada kısa bir 

müddet kalacak, şehri ve abidele 

rini ziyaret edecek, sonra hususi 
bir trenle Lozana gidecektir. 

Genç Kral Lozanda birkaç sene 
kalacak ve yarı bıraktığı tahsilini 
ikmal ettikten sonra memleketin I 
dönecektir. 

Fakat İngiliz gazetelerinin kat'i 
olarak yazd•k1arı malumat vardır. 

Şöyle ki: 939 senesi yaz mevsimi
nin sonunda İngiliz tayyarelerinin 
miktarı Alınan tayyareleri için 
söylenmekte olan miktarı geçmiş 
olacaktır. Almanyanın ne kadar 
tayyaresi olduğunu hakiki suret- f 
te yazan gazete var mı, yok mu 
bahsi de ayrıdır. Çünkü bu haki
ki miktar Almanya için de esrar
dandır. 

Yalnız İngilizler Almanya bun
dan sonra büyük müşkülata uğ
rıyacak, İngiltereyi geçmek için 
değil, fakat onunla müsavi kala
bilmek üzere çok zorluk çeke • 
cektir, diyorlar. 

Bundan l>aşka İngilizler kenı
dllerinin yapmış oldukları tayya
relerin her suretle Almanlarınkl
ne üstün olduğu kanaatindedir • 
ler. Çünkü mevaddı iptidaiye bul
makta İngiltere pek müsaid bir 
mevkidedir. 

İngiiterenin kullandığı mevad
dı iptidaiyenin iyi olması sayesin· 
de in;~ !iz motörleri uzun zaman 
dayanır ve Almanların motörlcr! 
daha evvel eskir. 

Mühim 
Bir 

M'evli 

1 

İtalya İle Afr:k:ı 
Ara>ındaki PanteUarya 
Aduının Ehemmiyeti 

1 

P antellery adasından çok ı 

bahsettiler. İtalya ile Ame 
rıka arasında mühim bir 

mevki olan bu ada son derece tah 
kim edilmiş ve tayyare kararga -
hı haline konmuştur. Adaya kim 1 

se gidip gelememektedir. Bu ci -
hetlerden sık sık bahsedilerek 
P..ııtellaryadan Tunuı. üzerine ta 
an·uz edilmesi ihtimalleri ileri sü 
rülmektedir. Fakat, İngiliz gaze
telerinin yazdığına göre şimdi bu 
adada 6,500 İngiliz lirası kadar tu 
tan bir masrafla birinci sınıf bir 
otel yapılacak ve bu otel adanın 
yegane oteli olacakmış. Bir de İ
talyadaki siyasi muhaliflrin bir 
çoğu bu adaya gönderilmiştir. 

- İşine bir saat geç kalmış. Çok korku ile gitti. 
Ve .. bu cümleyi bitirince sözüne kattı: 

- P::ra almadığıma kızdınsa verdiği para kada-
rını sana bırakayım. 

Madam Anna: 

- Yoo .. yoo .. istemem. Senin gönlün hoş olsun YOS 

Bu mallkil.ne, yakında mllze1e ~ev • 
rllecektlr. Tan•lm olıınan kalalofda, 

Bayronun kıymettar kltablan, el 7&· 

zılan ve eserleri vardır. Bundan başka 
şaire. anasma, hemşiresine, kansına 

ve kızına afd birçok hatıralar, vesi· 
kalar da. teşhir olunacaktır. 

Bayron müzesinde teşhir edllecek 

eşya JU'asmda kıymetli kllablar, vesi

kalardan başka Ba1ron ailesinin mek
tupları, Uib ... da vardır. 

O, komşuluk ve arkadaşlıkla 
başlıyan tanışmamızı o kadar sa
mimi bir hale sokmıya ç~mış 

tı ki; kendimi bütün kuvvetimle 
geri çektiğim halde onun tesirin
den kurtulamamıştım. Benden 
küçüktü, fakat tesirleri o kadar 
ku •JVetli, o kadar ikna edici idi k•; 
ben çok küçülüyor, her şeyde doğ
runun onun tarafından bilindiğine 

Bugün SAKARYA sinemasında • .__, 
2 büyük film ••• Mevsimin 2 büyük muvaffakiyeti ı 

Yaralı t< artal 2 aş'< arasuı da 
KLARK GABLE - MYRNA 

LOYSPENCER TRACY 

tarafından Fransızca sözlü 

FRANCHOT TONE • MAU -
REEN O'SULLAVAN - VIR -

GINlA BRUCE 
tarafından Fransızca sözlü 

Aşk ve zafer manzumesi Aşk ve vazife romanı ________ _. ................. 

- Selim ... 
- Efendim.. 
- Geç kalıyoruz. Artık yeter. 

çalışmanın sırası mı şimdi? 

- Bir dakika canım. 
Selimle evleneli üç yıl_ olduğu 

halde ümid ettiğim halde bütün 
neticeler aksine çıkıyordu. Beni 
sevdiğini, mes'ut olacağını tah -
min ettiğim l:.u erkeğin hareketleri 
cidden tuhaf, daha doğrusu kor • 
kunçtu.ı ıArasıra tıı.tan çalışmak 
krizi ile geceli gündüzlü işile meş
gul olan Selim diğer günler mü
temadiyen içiyor, eğlence yerle
dne gidiyordu. 

Ona yapılacak bütün nasihat
leri, iyilikleri içim parçalana par
çalana anlattım. Fakat tesiri yok. 

Sinemaya gitmeyi kararlaştır • 
dığımız bu gecede çalışmıya he-

1 
veslenmesi bir kadının maneviya- ı 

,.M-·EB·U-LG•Üı11E·N-K---··-.ı·•S·e·n·en8i·n-E·n-·B·ü·y·ük-·M·u·v·a·f·fa·k·ı·y·et·i·--... l
1 

En Güzel Fdmi 1 
sin m 3ında 

A 
- Senden korkarım Bediz. Yine sen üstün çıkar

dın. Sende bu güzellik, bu çekicilik, bu tatlılık var

ken d·eğme erkek karşı koyamaz. 
Dedi ve .. sözlerini bitirdi: 

da acısını bana başka bir yerden çıkartırsın.. ••••• •••• No. 76 --ı•••• 
Dedi, devam etti: 

Yazan: E1.l!:M İZZET BENICI: ___ .. __ _ 

- Amma, Refet her vakit gelmez. Arada bir be
ni görmeğe gelir, hatır sorar, ben de işi çakar, bura· 

daki kızlardan birisi ile bulştururum. Benim kızlara 
para vermeğe kalkarsa aylığı yetmez .. Sana fıslama

dımdı amma, ötekilerin kulağına odaya çıkarlarken 
söyledim. 

!enen sevgimi diriltmek, onlar için yaşamak istiyo
- Ben bu çocuğu pek severim. O da sevdiğimi bi- rum .. 

lir, şımarır. Bunlar iki arkadaştılar. Fakat, şimdi blr Madam Anna: 
tanesi bir buçuk yıldır ge!m!yor. O da çok şirin, ho-

varda, tatlı, güzel bir çocırktu. Hem o bundan daha 
çok içli, toy. tutulmağa yatkm bir çocuktu. Bu öyle 
değildir. Bu pişkindir, yüzü tutar, fakat, kendisini 
sevdirerek pişkinliğini bağışlatır. Ötekisi parayı ken
disine bıraksan dünyayı yerinden söker, bu hiç öyle 
değil 

Bediz gözlerinin siyahlığına verdiği doymazlığın 
parıltısı ile: 

-· Amma, ııe olursa olsun bu çocuk hoşnma git
ti. Bununla ke:ndim için, keyfim için kaldım. Bıktım 
artık öteki kalantorlardan. Hiçbirisini gözüm görmek 
istemiyor. Bir kadın için para ile etini satmak kr.dar 
dünyada daha ağır bir sızı yoktur. 

Artık işin parasınrian çok paslanan ruhumu, kül 

- Hepimiz de öyle isteriz yavrum ama, ne yapar
sın ki, insan yaşamak için ekmek te istiyor .• 

Dedi ve .. sözüne ekledi: 

- Sen o benim söylediğim çocuğu görseydin da· 
ha çok bayılırdın. O artist ruhlu, ağır soydan bir ço
cuktu. 

Bediz soı'du: 

- Niçin gelmiyor?. 

Madam kırmızı yanaklarına kaba ve sert gülü
cüklerini dağıta dağıta, alaylı bir sesle: 

- Sevdalanmış. Bir kıza tutulmuş. Gözü dünyayı 
görmüyormuş .. 

Dedi, devam etti: 

Sen Ferid! 4!örseydin, bayılırdın. Tam keyif 
• 

çocuğu. 

Genç kadın bu adı ve bu sözleri dinleyince biraz 
durakladı, sesi titredi, yüzündeki renk hafif değişti: 

- Adı ne imiş. Ferit mi?. 
Diye sordu, madam: 

- Evet .. Ferit .. Çok güzel çocuk! 
Dedi. Bediz, yine titreyen bir sesle: 
- Ferit .. Ferit.. Ferit.. 

Diye mırıldandı, bir an düşündü, gözleri daldı. 
Bu birkaç saniye böyle sürdü. Sonra. yine rengi, şen
liği, sesi yerine geldi: 

- Tanımıyorum .. 
Dedi ve .. ilave etti: 
- Gelseydi, onu da tanırdım? 

Ve .. gülerek sö7.lerine kattı: 
- Hem denerdim: Bakalım. sevdası mı daha bas

kın çıkardı, ben mi. 
Madam Anna: 

Genç kadın: 

- E .. Madam ben tüyek.. 
Dedi, yerinden kalktı: 
- Bugün üç saat vaktim vardı. O da böyle bu-

rada geçti. Artık gidiyorum. 
Madam sordu: 

- Bafralıyı beklemiyor musun!. 
- Hayır. Bugün kalamam. 

- Amma çoktandır gelmiyordıınT. 
- Önemli işlerim vardı. Hiç gelecek gibi değil-

dim. Hem bundan sonra da pek sık gelemem. 

Şişman madam sordu: 

-- Ne var. Blrisile mi kapandın!. 

'Donma var) 1 

11.30 Procnm. 
n.s• Mlbıı. (l'Na.r ııaJ'l mllslill ı" 

&ot orkestrası. 
18,15 Kooıqma (Çoeulıı aaall). 
18,45 Miblk (Puar PJ'I mibli:I) ~ 

lot orkeslrua. 
19,15 Türk mü•ıtl - Fasal he1ell ı-' 

eatar fash). . _,ı 
Celil Toksu, Hakkı Derman, ~-

Kadri, Huan Giir, Basri tJrıer. 

20 Ajans, meleoroloJI haberlerl-
20,15 Türk mii21i:I: 
Çalaıılar: V eclhe. a ... t Erer, <Jll' 

det Kozan, Bu.şen FerU Kam. .~ 
Oluınalar: Muslafa Çatlar, ıır .. -

Tokcö-ıı. 

1- 0smaa lleJ'ln Nlhaftllıl ,ıA' 
h~ 1 

Z- Bakunm nlhavenıl tarlull' ~ 
J'&ll&a kalbime. 
:ı- ltakunuı _.. tarİns.ı siJJlllİ 

bir &'ÜD. 

f- TiirU - Misket lürktlsü. 
5- llefllt Fel'li&lluı • Tepeler ~ 

.... liirk üsil. 

6- Swılnak ..,.ııa: Bir oldlwtia. j1 
7- Ahmet llMiın - Rasi ,.,.kı: 

kendime bir hail porlpoıma bal<i"" 
8- Raif - Kucaar tarıw oüıuı' 

oevılli:fm. 

8- Tiirtii - Kaıı pınar bafuıb il' 
ıı,.ı doldurur. 

1- RıımeU lilrldlsil • Şaıwıe ,ı' 
!er tahane. 

ı1 Memleket aaat &J'an. 
1 

U Konuşma (HalkeYlerl • """"' ' 
ıı,ıt Mli211t (rl7asetl cumhut ,,.,-

dosu - Şef: basan I ünçer). 
22 Anadolu ajansı (spor ..,...ısıt• 
ız.ıo Mli211t ( cuband). ti 
!2,tll - %3 Son ajans haberı"" 

7annkl procram. 

YAlllN 
l!,38 Procı-am. 
tı.35 Tllrlı: mllalli • PL ti 
13 Memlekel saat a7an, aJıaııf 

meleoroloJI haberleri. ı 
13,10 - 14 MU.il< (eaıbanıl - ı;:fl" 

Lantoş Oti<estı'asL 

1357 Hic'1 

1 
ZİLHİCCE Şubat 

29 6 

1939,Ay 2, Gün 50, Kasıın ıo-1 
19 Şubat PAZAR _... - - 1 1 

Eıa~i Vakitler Vauti 

~a. da. <B· d. - --
GUneş 6 49 1 02 

Öğle 12 ~8 6 41 

İkindi 15 27 9 39 

Akşam 17 48 12 oO 

Yatsı l9 J9 
1 ,ı 

İmsak s 1 :! ıı 2S 
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Şehir Gittikçe Ne Tarafa MT;;;:,,.,~ .. ~·~;.":.; 
Doğru Akın Ediyor ? • ~:~~ ·;;'.'.''.'•• .. , 

'' Grip Hastalığı Nasıl 
Başladı Ve Yayıldı?,, 

le söylüyorsun? . .. 

Merkeze Doğru Bir Nüfus Ve Eina 
Kesafeti Peyda OJmağa Başladı 

Talebe - Sikkeyi feda edip koy 
mıyacağınıza eminim de ... 

KASA.r DÜKKANINDA: 

Yaşlıca bir bayan, daima et al
ciığı kasabın dükkiınına gelir, bir 
gün evvel aldığı etten şikayetle: 

Baba larımız Bu Hasta l ığı Nası l Tedavi 
Eder lerdi Biliyor musunuz ? 

G 
rip, zannolunduğu gibi mo
dern bir hastalık değildir. 

Babalarımızın babaiarı da 
bu hastalığı biliyorlardı Bu has -

Yazan: BEDİ GÜNDÜZ 1 , _____ , 
REŞAD FEYZİ 1 

o.,\/. üstakbel İstanbulun imar 
1 1 Planını yaparken, şehrin 
1! merkezini de tayin etmek 

1 ~Zlm. Şehrin ortası neresi olmak 
~ımdır?. Muhakkak ki, bugünkü 

alile İstanbul imar edilemez. 
~iinkü, çok dağınık vaziyettedir. 

ır kere, İstanbul deaiğimiz şehir 
"eresidır?. Malı1ın değildir. Ka -

t aklardan Çekmeceye kadar, hep 
• -~nbu! mudur?. Pendikten Ra 
~Ye kadar büyük birşehir nasıl 

ar edilecek?. Eski İstanbulun 
:~• malumdur. Fakat, eski İs-
. nbuı diyince, yalnız surların i-

Çırı; kasdettiğimi tabii anlıyorsu
lıuz. Eski İstanbul, bugünkü E
ltıın" ·· lan onu ve Fatih kazaları hudud-
d ıçınde ka!an kısımdır. Bu hu 
. Uda göre, şehrin ortası Şehzade 
t:>ıışındadır. Şehzadcbaşında Şeh-
tad~ ca .• d k" . d h " mu uvarının oşesın e 
tatta bir sütun bile vardır. Bu sü 
l Un, rivayete göre, eski İstanbu-
0Un hesab c"'.ilertk bulunan tam 
lirta noktasıdır. Bu noktadan Ha-

ce olan mesafe ile Kuınkapı ta
ran 
laf arında, sahile kadar olan me 

e aynıdır. 

.. }stanbulun tarihdeki vaziyeti 
UOYled ' İ ., ır. stikbalde nasıl olacak? 
<:aııg· k 

-
' --

- Bu defa hiç memnun değilim 
Verdiğin et çok fena idi. İstediğin 1 

zaman iyi bir parça veriyorsun. • 
Geçen haftaki pirzolaiar nekadar ! 
iyi idi. Fakat bu seferkiler .. . 
-Nasıl olur, sayın bayan ... Size 

yemin ederim ki geçen haftakiler 

' 

le evvelki gün verdlklerimi ayni 
parçadan kestim_ 

~~iz_bıiş: 
Ferid,Aylardanberi ışsız dola -1 

şıyor. Bir gün rıhtım üzerinde ar 
kadaşlarından Caferle kacşılaşı -
yor: 

- Nasılsın, ağam? ... 
- Çok iena ... Henüz bir iş bu-

lamadım. 

- Vah, v&h! ... Hiç gazete oku
muyor musun? Geçen gün tahlisi 
ye idaresinden bir dalgıÇ istiyor
lardı. İyi de para vediyorlar. 
Haydi, durma git. İşte, tam tahli 
siye idaresinin önündeyiz. 

Ferid, hemen koşar, idareye gi 
der, henüz müracaat eden bu -
Junmadığı için derhal dalgıç kay 
dolunur. ve hemen i~e başlaması 

lilzım geldiği söylenir • 

Dalgıç elbiselerini giydikten son 
ra kafasına madeni tası geçirirken 

- Bir şeye ihtiyacınız olur, ve 
ya bir fenalık hissederseniz he -
men ipi çek.iniz, sizi yukarı alırız. 

talıktan çok ıztırab ~ekmişler ve 
buna karşı koyacak bir ilaç bul
m:ıkta lıcız kalmışlardı . 

Bu bakımdan biz, dedelerimize 
nisbeten çok bahtıyarız . Zira, grip 
ten muhafaza usullerini biliyoruı 

Eski eserlere bakılırsa, eski he 
kimle rbuna (Enflüa:ıza) ismini 

vermekten başka bir §ey yapama 
mışlardı. 

Grip on üçüncü asırda blle ma
lümdu. Bılhassa mülayim ve ra· 
tip geçen kış aylarında zuhur e· 
derdi. 1259, 1404 ve 1414 senele • 
rindeki grip salgını da pek müthiş 
oldu. 

Meraklıların kaydettiklerine gö ! 
re 1404 senesi nisanın iptidasında 1 
devlet ricali, memurlar, esnaf, hu 
!fısa bütün şehir halkı gripten ya
tıyordu. Daireler, mektebler, dük
kanların bir kısmı kap&nmıştı. Bu 
na sebeb, baharın yağmurlu geç- ı 
mesi idi. Bir,·ok kimseler ölmüştü 

1404 deki grip salgını üç hafla 
sürmüştü. 1427 deki salgın daha 
şiddetli olmuştu, Fakat çabuk geç 
rnişti. 

İstanbul halkı tamam on beş 
gün nezleden, öks'irüktcn kırıldı./ 

1510 hekimleri de. bu salgına 
karşı koyacak bir ilaç bulamadı -

lar. Yalnız, tiryak gibı. kıüuri gi 

bi, panzehir taşı gibi şeyleri tav -
siyeye başladılar. 

Tiryak, uzun müddet gribe karı 
bir deva olarak kullanıldı. 

Faydası oluyor muydu? Asla .. . 

1676 senesi kış mevsimi sıcak 

ve yağmurlu idl Grip salgını yine 

başlamıştı. O sırada İstaııbula ge 

len bir ecnebi seyyahı, hatıraların 

da: .Martın yedinci günü bütün 

humu, afyon, kurumuş yılan yü -
reği. kunduz böbreği llah gibL. 

Bu muhtelif maddeler kurutulu 

yor, sonra taş havanlarda ıyice dil 
ğülüyor, toz haline getiriliyor, e
lekten geç rlliyor, sonra treben -
tin, beyaz bal karıştırılıyordu. 

Bu suretle bir hamu ryapılıyor 

du. Fakat hemen kullanılmıyordu 
Birkaç liy dinlcnd.rilıyordu. S. -
ra yeniden havana konuluyor, dn 
vülüyordu. 

Kc. vra ;an Hastalık 
Bu, insanı birdenbire kavuran 

hastalığın henüz bir ismi yoktu. 
1776 da !renkler, (Agrıpper -
kavramak) dan kinaye olarak 
(grip) ismini verdiler. 

O sene grip Pariste şiddetle hü 
küm sürüyordu. Hemen bütün 
Parisliler buna tutulmuşlardı. 
. Bu hastalık birdenbire insana 

çarpan, bütün vücudu kavrıyan 

bir salgın halinde zuhur ettiği içiı 

en münasib isımde bu idl 

1803 de Parisdeki grip salgını 

kış iptidasında başladığı ve her 

zamrnkinden daha çok tahribat 
yaptı. Birçok maruf kimselerin 
ölümüne scbeb oldu. 

şehir halkı müthiş bir hummaya Doktorların W.ünakaşası 

lı ı no ta etrafınd~ şehri top-
Yacağız• Bu f .. . tn " nu, pro .?sor ve rnı- Buglinkil fstnnbulun kalabalık semtlerinde yeni •partımanJardan tıırı Ferid, denize girer, dibe kadar 

iner. Az sonra şiddetle ipi çekme 
ğe başlar. Büyük bir sür'atle dı
şarı çıkarırlar. Ve sebebini sorar 

lar: 

Bu hastalık, (Grip) idi. Fakat 
henüz bu isim verilmemişti. (Be
yin hümması) deniliyordu. Ve has 
talardan birinin tarifine göre: cBu
runun çeşme gibi. akması ile baş 
!ıyordu. 

tutuldu. Herkes öksürüyor, her -
kesin burnu akıyordu. Mısır çar
şısı esnafına gün doğdu. Bütün 

sene için hazırladıkları tiryak hah 

!arını birkaç gün içinde satıp tü
kettiler. Bu öksürük salgınından 

Birçok doktorlar, bilhassa Ano 
din gripin ilacını bulduklarını id 
dia ve parlak afişlerle halka ilan 
ediyorlardı. 

ar Prost ı· . . 
~ P anında tabıi tayın e-
e-~ .. ~ ~ir. 

l Fakot, bir de bugünkü İstanbu-
Un •llf'rke'inı· du" .;;~.. .. So 
~ • ..... unuz. n oı 
t ' t:ıı~denberi, muhakkak ki. 1s 
anLuJ büyük bir istıhale geçir-

ltıi.-· , ,.ır. Şehrin bir kısım mınta -

yapmaktadır. Bu topl&nma mer 
kezi olarak ' ı a.r...,,.11 • bv.s1..~rebiliriz. 

Taksimden Şişliye, Kurtuluşa, 

Beşiktaşa ve Karaköyc kadar res-' 
medeccğıniz nısıf kufurlarla bir 
daire çizerseniz, b ugün kü lstan
bulun en kesif mıntakasını bulur-
sunuz .. 

taraflarındaki nüfusun gittikçe 
azaldığı muhakkaktır. Bütün iş 

sahaları İstanbul tarafındadır. 
Herkes işine yakın oturmak isti-

60 iV.addeden W.ürekkeb 
Eir ilaç 

1414 de İstanbul hekimleri, bu 
hastalığa karşı aciz bulundukları 
nı itiraftan başka bU,ey yapamı
yorlardı. 

kurtulan olmadı. 

Terkibinde, 60 muhte!Jf madde 
bulunuyordu. Meselıi: Zencefil, ka 
rab!ber. girit otu, maydanoz to -

yor. Bunun sebe!>l nakil vasıta - Vallahi, der. K ndlme cesare 
hır ı ücretleridir. B•J.ndan başka, vermek ı~ın elıme tükürüyordum 
halk, medeni ihtiyaçlarıni daha 

1 

Tükürük olduğu gibi suratıma ya 
kolaylıkla ve sür'atle temin et - pışıyordu ... Sebebi bu! ... 
mek; rahat ve nisbeten konforlu -=· ·================================= 

Bu rekalamlar, devrin en maruf 

mütehassıslarından doktor Şova 
dö Boşeni kızdırdı. 

Bu doktor, Dcba gazetesinde 
yazdığı bir makalede, •Gripin bı blarınc!a nüfus ve !:>ina azalmış, 

ta';;:a rııuk>!:ıil, diğer bir kısım mın-
11\. lı.ra doğru kesaf~t peyda et
~tir. Hiçbir kuvvet altında ol
ta ~arak, tabii bir cereyanla, İs
~~.u~ Beyoğlu tarafına doğru 
-.,;:;::ıcı bir toplanma ameliyesini 

Son senelerde yapılan binaların 
mühim bir kısmı, hayalen çizdi -
ğim bu daire içinde kalıyor. Bina
•naleyh, nüfuzu da en fazla, bu da
ire içinde toplanıyor. Buna muka 
bil Bıığaziçi, Bakırkiıy, Üsküdar 

ikametgahlarda ııturmak eğ_le?ce ~ O a...&:- <dl ~ na a0 YI 0a 0 t m IS\ 
yerlerıne yakın bulunmak ıstı - \\. n o t::) ~ ~ ~ ~ 

yo~~hirdekl bu toplanış bir takım W ~ U 1 

derece tahribat yapmasına sebeb 

başlıca doktorların olduğu• söy • 
itiyor, Verdikleri ilaçların fayda
sız olduğunu iddia ediyordu: 

cGrip, diyordu. Rievl ve nezley 
müteallik tehlikesiz ve pek az sü 

ren bir hastalıktır. Bunun önünü 

almak, tedavi etmek için tam bi 
istirahat, perhiz ve sıcaklık ister. 

Şarlatanların tiryak hablarına, la 
palarına lüzum yoktur. Grip oldu 

nuz mu. hemen yatağa giriniz, sık 
sıkı örtününüz, sıcak bir ıhlamur 

içiniz. Sabaha bir şeyiniz kalmaz. 

l tlandalı 
E. . r 

l'ed h iş 
l <tin in 
aarruzu 

·n i Bebeği , 
l<im öldürdü? 
Kendisine Güzelliğinden' 
ve eoyunun Kısa lığından 

Bu İsim Verilmiş 
ıllgilte 

d . rede, Moyfer'de Vine cad 
llobe~'. Üzerindeki polis merkezi 
tiııde~: koıniserinin masası üze -

-.... ... telefon çalıyor: 
•oı:s rner · " çab kezı mı .... 

dt~;ll<l~k, lıerııen şimdi Dover cad 
İllu va 44 numaraya gidiniz. Bi 

t •. . 

......, l?a1 ıt! 
" ' .... Allo• Allo' \.. '\r ~ • • ••• 

~ an 1 k 
erl 11 lld ıı · Bu meş'um haberi 

lt~ııı. :ı_ telefonu kapatmış. ı 
~er h' ... 

' ' 1 "ıı 'ldeki saate bnkı • 

yor. On ... Hemen (İskotland yar) 
da haber vedyor ve kendi ken • 
dine: 

- Adam sende! diyor. Her za
manki gibi ya kaçık, aklı çalık bi 
rinin işi, ya da alelade bir aşk ci

nayeti ... 
Az sonra komiser ve İskotland 

yar memurları geliyorlar. 44 nu· 
maralı eve giriyorlar. Üçüncü ka 
ta çıkıyorlar. Burada da se• ve 
sada yok. Gürültü yok. Herşey 

(Devamı 7 inci sahifedı > 

1 
kezi vazivette addettiğimiz o mcv- ....._. - -
hum dairenin içine isabet eden bi-

lktısadi hareketler doğuruyor. Me <dl e ~c:::> Da ır ~ (§l· 1111 D ©ıtt o IF 
1 nala: da, kıralar pahalı, diğer uzak 
mıntakalarda da. ,_ksine olarak u-

cuz oluyor. Fa:.at, bu toplanma E K d Ol k K l LJ • t 
meselesinde de. beş altı sene ev·ı v a ını aca ız a narıc e 
veline nisbet!e, kiralar, çok ucuz • ı 

:a~:~::~:.::e~ğ~:aBn~:~~:~~~ ~ı~~ . çal ışmıya I sti dadı Ol anları 
bina yoktu. Son beş .. ıtı sene için A k L A d 
de bu bahsettiğimiz daire içinde y l r m a a z ı m ı r 
çok fazla bina yapıldı. Arz fazla
laştı. Taleb daha sakin bir hadde 
indi. Netice itibarile kiralar da 
düştü. Bahsettiğimiz senelerde ay 
Jık kirası 120 lira olan apartıman 
lar bugün 70 - 80 lirayadır. 90 li
raya olanlar 50 liradır. 60 liraya 
olanlar 35 lirayadır. Bu, tabii va
sati bir hesabdır. 
Şehirdeki bu toplan:ş dükkan ve 

mağaza gibi ticaret müesseseleri 
üzerinde de müessir oldu. Yine 
resmettiğimiz o daire içinde bir 
~ok yeniden ticari miıesseseler ku 
ruldu. Bu bir zaruretti. Ayni za
ro.anda mevcut ticarethaneler 
_ her neviden - mües5eselerini bü 
yültmek, daha modern bir hale 
sokmak ihtiyacını duydular. Şch 
rin diğer mıntakalarından, birçok 
esnaf bu mıntakaya ııakletti. 

Buna mukabil. Beyoğlu dediği
miz yani istiklal caddesinin bu
lunduğu mıntakadakl ~ina kira • 
!arı çok düştü. Çünkô.i, Istiklal cad 
desine amud ve muvazi cadde ve 
sokaklar içindeki binalar, ekseri
yetle eski yapılardır. Bunlardan 
mühim bir kısmı apartıman değil 
evdir. Tesisatı konforlu değıldir. 
Sıhhi şartları tamam değildir. Ek
serisi karanlıktır. Bütün bu se -
bcblerden dolayı asıl Beyoğlunuı 
göbeği sayılabilecek mıntakada 
kiralar düştü. 

İşte, tabii bır seyirle, İstanbul, 
son on beş senede bu hail aldı., 

1 
ngiliz doktor u Pcmynin ço
cukln arasında yaptığı tet
kikat üzerine muhtelü tip-

lerdeki çooukların istidad ve ka
biliyetleri ve istikballeri için mü
him bir takım C!>Uslar tesbit etti
ğini sırası geldikçe •Son Telgraf• 
yaznıış ve bu tipleri gösteren ço-

Ev kadını olacak bir b 

cuklnrın resimlerini de koymuş

tu. Doktor tetkikatın alt tarufıru 

da yazıyor. Son neşrettiği yazıyı 

şöyle hulasa etmek lazım geliyor. 

Gördüğüniiz çocuklara: 
- Büyüdüı'.;oiin 7.aman ne ola- , 

caksın, diye sormak idet olmuş
tur. Buna cevab olarak çocuklar 
da bir şey söyler: 

- Kaptan olacağım. Makinist 
olacağım. Doktor olacağım! gibi 
büyükler de bu ccvaLlan alınca 
güleder. Çocuk bunlerı kendiı;ne 
büyük bir itimad ile söyler. Bil -
yükler de gülerler ve inanmazlar!. 
Her ana, baba çocuğunu iyi yetiş
tirmek ister. Fakat anaların, ba
bal&rın çoğunu11 bu hususla en u
fak bile bir fikri yo'; tur. Bunlar 
bilmezler ki çotuklar bir tal.un 

lstidadlarla doğar ve bir çocuğu 
yetiştirmek için tatbik ediletek 
usul diğeri için muvafık ı:elıniye

bilir. Bir çocuğu şu veya bu tarz. 
da l.üyütınckle, ona bir takım şey
ler öğretmekle ınaksad hasıl olur 
zannedilmesin. Tahsil ve terbiye
nin mühim tesirleri vardır. Fakat 
çocukların mesleğini ta)·in etmek 
zamanı gelince onların yaradılı

şındaki istidad ve kabiliyetleri göz 
önüne getirmek mecburiyeti var-

dır. Şunu da bilhassa unutmamak 
lazımdır ki buı:ün me lek intiha
bı, iş \ahibi olmak meseleleri yal
nız erkek çocuklar için değil, kız-
lar için de çok düşündürücüdür. 
Bazı kızlar haricde çalışmak isti
daduıdadır. Bazıları da evden dı-
şarı çıkmak i.tcmczler. Hep bu 

farkları vaktinde anlamak lizım 
ı:eliyor. 

Resimleri görülen ıki k!z çocu
ğundan soldaki pek şayanı dik -

kattir. Eğer kızınız buna benzi -
yorsa <•nu dışarıda çalışacak diye 

yetiştirmeğe uğraşmayınız. Bu 
tipte olan kızlar daha ı.iyade ev 

llarlcde çalışacak bir kız 

işlerile mc*gul olarak birer ev ka-

dını yetişmeyi tsıcrler. Bu tipteki 

kız çocukları naz.ktir Zeki olur-

1ar ve bilha55a samımidirlcr. Ken

(Devamı 6 ıncı sahif~de) 

Şimdi de grip hastalarına tav -
ıiye olunan aşağı yukarı bu de • 
ğil mi? ... 

Kralların 
Dayısı 

Kendisi kral olmamakla bera
ber gittiği payıtahtların sarayın
da hükümdar gibi karşılananlar 

da vardır. İşte böyle bir talihli: 

Danimarkalı Prens Valdemar ol
muştur. Avrupanın dayısı deni
len bu prens Avrupa hükümdar 
ailelerinden en büyil<klerile ya -
kın akraba idi. Ölen İngiliz kralı 
Beşinci Corcun annesi krallçe A

leksandranın küçük kardeşi idi. 
Bu itibarla şimdiki kral Altırıcı 

Corcun bÜ) üJc dayısı idi. Prens 
Valdemar'ın yakın akrabası olan
lar şunlardır: İngiliz kralı, Dani

marka ~ralı, Norveç ve Yunan 
kralları ve eski Rus Çarı Nikola
dır. Prens Valdemar bir zaman
lar 1887 de Bulgaristan prensliği 
teklif edilmiş ise de bunu kabul 
etmemiştir. Ölen İngiliz kralı Be
şinci Corca yüzce pek ziyade ben
zediği için Londrada bazı mera -
sim esnasında bulunduğu vakıt 

halk tarafından kral zannedile • 
rek alkışlandığı da olmuştur•. 

Prens Vald ~'llar geçen gün tam 
teksen yaşında olduğu halde ve
fat etmiştir. 
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Bulgar Başvekilinin Beyanatı Denizbankta Yapılan·• - -

(Birine! sayfadan devam) 
sa,en pek dostane ve normal olan siyasi ve iktısadi 
miina•ebata tema• edilmekle beraber ayrıca Bal
kanlar ve enternasyonal siyaset üzerinde müdavclei 
efkarda bulunulacak, bu arada Bulgaristanm kom
~ularile ve bilhassa Yunanistan ve Romany• ile 
münasebatı etrafında noktai nazar tenfüinde bulu
nulacaktır. 

Aliıkadar mahfcller Balkan Antantı konseyinin 
arifcı.inde vukubulan bu temasa ve fikir teatisine 
büyük bir ehemmiyet vermektedirler. 

Bulgarlar ve Balkan Antantı 
Cu arada bilhassa Bulgaristanın Balkan An

tantına girmC<.i arzusu izhar edilmesine karşı da 
Bulgaristanın buna muhalü olmadığı, fakat bu iki 
kom~usile ihtiliülı arazi meselelerinin halli lazım 
geleceği mülaleasını serdetmektedirler. 

Köse lvanof'un Beyanatı 
~n~gar _Başvekili Köse İvanof, Cumhuriyet ga

zetesının Bukreşe gitmekte olan Başmuharririne 
Sofyada vaki beyanatında bilhassa demiştir ki: 

- Balkan Antantının sulh ve tesanüdü temin 

ettiğini her vakit söyledim. Balkanlılar arasındaki 
her anlaşmanın Balkanlı memleketlerden her biri
nin hududlarmdan ba~ka bütün Balkan hududlarmı 
müdafaa eden bir mahiyet ve kıymeti vardır. 

Büliin komşularımıza kar ı dostluk siyaseti ta
kip ediyoruz. Türkiye ile doslluğuınuz, komşuları
mızla ı;lan bu yoldaki münasebetlerimizin en e,kisi 
olduğu kadar en kuvvetlisidlr de. 

Balkanlılar, artık harici kuvvetlerin elinde bir 
alet olmak suretile hiçbir sergüzeşt siyasetine gi -
remezler. 

Bubakıından bütün ruhunu kavradığımız ve 
kendi öz malımız gibi takdir ettiğimiz antant fikri, 
Balkanlar camiasını müdafaa eden ideal bir teşek
kül olmuştur. 

Antant esaslarının bütün samimiyetimizle tak
dirkôrıy ız. Milli vaziyetlerimize taalluk eden mese
lelerin zamanla ve dostluk havası içinde halloluna
bilcceğine de şüphemiz yoktur. 

Tekrar ediyorum; dostluk havası içinde. yalnız 
Balkanlı alakadarlar arasında görüşülecek aile işle
rimize haricin, uzaktan uzağa olsun, karışımına asla 
razı değilim. Bu samimi fikirlerimize ve bu yoldaki 
hissiyatımızın ciddiyetine nazaran bizi şimdiden 
antant haricinde saymak bile caiz olmaz.• 

Halk evi 
Bayramı 

1 Yeni Halkevleri 
H alkevlerinin açılışlarının 

yedinci yıldönümü olması 
münasebetile bugün bütün 

memleket dahilinde mevcud Halk
evlerile yeniden açılacak olanlar 
da fevkalade merasim yapılacak 
ve bu mutlu gün kutlulanacaktır. 

O gün mevcut 209 Halkevi ve 
bu meyanda şehrimizdeki bütün 
Halkevleri sabahtan a~ama ka
dar devam etmek üzere konser 

' 
konferans, temsil, çay ve saire gi-

bı muhtelif ve mütenevvi müsa -
mereler tertip edilmi~tir. 

(Birinci sayfadan devam) 
Halkevlerimiz yine kültür kol

ları vasıtasile bir yıl içinde 300 
cild eser neşretmiş ve 2,000,000 
dan yukarıya çıkan bir vatandaş 
kiitlesine kendi kütüphanelerinde 
okuma zevki vernıiştir. Ayrıca 
sosyal yardım şubelerinde de 60,000 
vatandaşa şifa vermek imkanını 
bulmuştur. 

Milli Şef İnönü bir nutkunda 
Halkevlerinden ve onların vazife 
ve gayelerinden bah. ederlerken 
bu evlere karşı Türk vatandaşla
rının kar ılıklı vazifdcrine de te-
mas buyurmu,lar ve bunu şöyle 
tebarüz ettirmi !erdi: 

Franko'nun Tanınması 
(2 inci ıayfadan devam) 

mıya mukabele olmak üzere, şu 

şartların kabul edilmesıni istiyor
lardı: 

1 - Cumhuriyetçiler hakkında 
bir intikam siyaseti takip edilme
mesi, 

2 - ;spanyadan yabancı asker
lerin geri çekilmeleri, 

3 - Yeni İspanya hükumetinin 
hiç bir yabancı devlet tesirine ta
bi olmaksızın müstakil bir siya
set takip etmesi. 

Franko bütün bu meselelerin, 
müstakil ve mukadderatına ha -
kını bir İspanya devletinin dahi
li işlerinden ibaret olduğunu id
d.a etmektedir. Cümhurıyetçiler 

tarafından İsp nyadaıı kaçırılan 
allınlaıa gel ucc; bunların kendi
si tarafından tc msil edilen meş:u 

Yolsuzluklar 
(Birinci sayfadım devam) 

Hayrinin bu meselenin matbuata 
aksetmesi üzerine hakkında hak
lı veya haksız olsun dedikodu ya
pıldığı bir sırada l3aro reisliğınde 
bulunmayı doğru bulmıyarak ri
yasetten çekilmiştir. 

DÜNKÜ İÇTİMA 
Geçen hafta umumi ekseriyet 

olmadığından yapılamıyan İstan
bul Barosu umumi heyeti dün iç
tima etmiştir. 

Baro heyeti umumıyesinin bu 
toplantısına 158 aza iştirak etmiş
tir. Celse açılır açılmaz evvela re
is Hasan Hayri kürsüye çıkmış 

ve: 
- Bugünkü gazetelerde Deniz

banktan 6.000 lira ücret aldığıma 
dair bazı yazılar çıktı. Bu hadise
den size kısaca bahsetmek iste-
rim. 

Diyerek hadıseyi şu suretle an
latmıştır: 

HADİSfil:lİN ASLI NEDİR 
Denizbank aleyhine 8 sigorta 
kumpanyası. tarafından açılmış 

ve mecmuu 120 bin küsur liraya 
baliğ 8 dava ile yine mecmuu 80 
küsur bin liraya baliğ olan zarar 
ve ziyan ve müsademe davası o
larak 5 dava için benimle evvela 
istişarede bulundular. 

Sonra da daimi istişaresini ve 
muhakemede müdafaasını tekli.f 
ettiler. Bir mahzur görmediğim 

için lı:abul ettim. 12 bin lira üc
ret takarrür etti. Mukavele yap -
tım. Ve yarı ücreti aldım. Dava
lar derdesti rüyettir. 

Hukuk müşavirliği olan resmi 
müesseselerin ve devlet daireleri-
nin hariçten avukata iş verme
leri mevzuata aykırı ~dğildir. Böy
le daire ve müesseselerden iş alan 
avukatların birincisi ben olmadı-
ğım gibi sonuncu:.u olmayı da te
menni etmem. Bu işi; ben ' Jkat 
Hasan Hayri olarak aldı!l'. ' la 
30 senelik avukatlı~ımın t~bıi 

hakkıdır sanırım. Baro reisliği 

kürsüsünü işgal edecek adamın 

bütün hayatında dürüst ve şaibe
den berri olması lazımdır. Aslı ol
sun olmasın mesleki hata teşkil 

etsin etmesin böyle dedikodu üze
rine hala Baro reisliğini muhafa-
za etmek istemiyorum. 

Celseyi açmağı ve ruznameye 
devamı reis vekillere bırakıyo • 
rum.• 

Diyerek kürsüden inmiş ve sa
lonu terketmiştir. 

Bundan sonra bazı münakaşa 

ve müzakereler olmu1 ve ruzna
meye dahil olmıyan bu mesele -
nin idare heyetinde konuşulması 
teklif ve kabul olunmuştur. 

(Son Telgraf: Öğrendiğimize 
göre idare heyeti yarın toplana
rak bu meseleyi görüşecek ve cu
martesi günkü umumi heyette 
müzakere olunacaktır.) 

Biliihara haysiyet divanı için 
reyler atılmış ve saat 20 buçuğa 
kadar tasnif sürmüştür. Tasnüte: 
Sadettin Ferid, Kenan ômer, Ha
lil Hilmi, Sıdık Sami, Celal Sofu, 
Hasan Ferid ve Necati ekseriyet
le namzed seçilmişlerdir. 
Diğer namzed için ekseriyet ha

sıl olmadığından balotaj yapılma
sına ve umumi heyetin cumartesi 
günü tekrar toplanmasına karar 
verilmiştir. 

Suriye'de 
Karışıklıklar 

(1 inci sahifeden devam) 
şıklıklar başlamıştır. Humusta ya
pılan nümayişler, Halepten getiri
len kuvvetlerle bastı.rılmış ve bu 
yüzden 75 jandarma, halktan da 
60 kişi yaralanmıştır. Halk arasın
daki galeyan gittikçe artıyor. 

Bugün Şamda da bir kaç boın_ba 
patlamıştır. Cemil Marda!"" n is
tifaden sonra muhalefete geç 0 rke 
yeni bir mücadele 
beklenmektedcr 

hazırlaması 

/Jaş, Diş, Nezle, Grip Romalizm 
nevralji.kırıklık ve bütiin ağrı'arın1zı der. al k •s · 

lcı;.bında gUnc'" ç kat r. ı bili•. , 

Gayri Menkul Satış İlanı 
İstanbul 4cü İcra Memurluğundan 

Ömer Hulı'.isının mülga Eytam idaresinden islıkru eyledıgı para>' 
mukabil ipotek gösterdiği gayri menkulün tamamına yemınlı uç cbP 
vkui tarafından 5620 beş bin altı yüz yirmi lira kıymet takdir edıleP 
Aksarayda Gureba Hüseyin Ağa mahallesinin kayden Karakolhane ,., 
mahallen Valide Camü sokağında kayden 18 ve mahallen 21 numarı· 
tajlı ve Mehmed Necib ile karısı Şahinde arsası ve mukaddema .Eıııı· 
nenin ve el,yevm Ncfisenin arsası arkası Şehremanetıne aıt arsa >01~ 
Mehmet Suphi ve Abdülaziz ve Selim ve Bedriyenin arsası ônü Kara· 
kolhane sokağı ile çevrili bir bap hane ile ayni mahal ve sokakda kaıP 
eski 18 mükerrer ve mahallen 23 - 25 numaratajlı sağı ÜmmügülsülflU~ 
arsası arkası ve solu müfrez han önü karakolhane sokağı ile Ç"'1irilı t•~· 
tında dükkanı müştemil bir bab hane Hafız Mehmet oğlu Ömer ttultl" 
sinın uhdesinde bulunan mezkfır gayri menkullerin evsafı aşağıdl 
yazılıdır. 

Kayden 18 ve numarataj 21 olan kargir iki katlı ev olup sokaktı' 
girilen küçük bir sahanlık burada 23 numaratajlı dükkana geçilen bU 
kapı 1:.odrum ve zemin katma çıkılan merdıven vardır. ,ıl 

Badrum katı; Bir taşlık ve koridor üzerine karşılıklı 8 oda, bir b 
vardır. Bu odalardan 3 çü tamire muhtaçtır. Koridorun .zemini toptt' 
odaları ahşaptır. 

Zemin kat: Antreden merdivenle çıkılan bir taşlık ve koridor üJ' 
rine bir hala ve karşılıklı 8 oda vardır. 

Numaraj 23, 25 olan dükkônlı ev 
Zemm kat: 23 numaralı dükkanın zemini çimento bnli istor ~ 

penkliclir. ve 25 numara üstündeki evin methalidir. Dükkanda elekıt!' 
tesisatı vardır. 

Bırınci kat: 25 numaratajlı ev kapıdan girilince muzayik merl 
venle bırıncı kata çıkılır. Burada bir sofa üzerine iki oda ve zemin• ~ 
mento mutfak ve zemini çimento hala V"e gusülhane olup ahşap rrıç 
divenle üstüne çıkılır. Zemini çimento etrafı duvar korkuluklu tat" 
saclir. 

Evde elektrık tesisatı vardır. ti 
Evsafı umumıye: Her iki gayri menkul de ikişer katlıdır. Bed 

duvarları kıirgir dahili aksamı kısmen kargir ve kısmen ahşaptır. ~si" 
cen sıvasızdır. Dükkanlı olan evin ön cephesinde birinci katta ınüst" 
lesi bir çıkma vardır. 

1 

Hududu: Tapu kaydı gibıdir. ~ 
Sahası: 1..ımuın sahası 208.00 M2 olup hundan kayda göre 28.00 

dükkanı olan evin zemı!) kat sahası ve 180.00 M2 arkadaki odalP' 
rr:utfak k•smı sahasıdır. Ancak altında dükkanı olan 23, 25 numaratsl 

Ayni zamanda yeniden 158 Halk
evi açılacaktır. Gerek yeni Evle
rın açılması, gerek H3lkevleri ku

ruluşunun 7 inci yıl donümü mü
nasebetile bugün saat 15 de Baş

vekil Refik Saydam Ankara Halk
CV".nde mühım bir nutuk söyliye
cektır. Merasime İstiklal marşile 

bl .Jnacak, Başvekilin nutkunu 
müteakip bir Türk musiki fesli
vaJı yapılacaktır. 

•- Halkevleri bütiin vatandaş
ların nıii<;terek malıdır. Halkevlc
rimizin temiz, feyizli ve iJerltt bi.r 
halde olması, biiliin devlet me -
murJar1ıun vatandaki bütün en· 

telektüel sınıfının, bütün ilerle -
mek i ıtiycn unsurların ht-rhargi 
~ir ınnvaffaki~·c~. izliği,ndcn do- 1 
gaC'ak herhangı Lır nı<"s uliyet hep· ı 
sinin, hepsinin boynundadır.• 

ispanya hukumctlne teslıminl ta- 1----...:.----------"."""--:----------- -
bnıı addetmektedir. S A T 1 Ş İ L A N 1 

bu ev birıncı katta dığer kısmı havasını işgal etmektedır. ~ 
Evsaf, hudud ve sahası yukarıda azılı ga ri menlrnlün tatil 

açık arttırmaya vazedilmıştir. . ti 
Bu münasebetle Ankara Halk

evınde müteaddit sergiler de açı
lacaktır. 

Akdeniz İhtilafı 
Büyüyor 

(1 inci sahifeden devam) 

yat kıtaatı silah altını çağırılmış 
olduğu gibi bunların talim, terbi
ye ve sevk ve ıdareleri için mer -
kezden icap eden asker, küçük za
bit ve kumanda heyeti ile harp 
leşazımı gönderilmektedir. 

Diğer taraftan İtalyanın 935 
Fransa - İtalya anl~masını fes
hetmesi üzerine evvelce bu mua
hede ile İtalyaya terkedilmiş o
lan bir kısım arazi tekrar Fran
sızlar tarafından işgal edilmiş -
tir. Romadan gelen haberlere gö
re İtalya bu harekclı, Fransanın 
kendisine karşı hasmane bir va
ziyet almaya başlamaKta olması 

şeklinde telakki eylemektedir. 
Bu itibarla da vaziyet yeniden 

nazik bir safhaya girmektedir. 

ispanya işleri 

Milli efin 1934 de s<iyledii:i bu 
nutkun bu cümlelt•ri muhakkak ki 
1V39 un bugününde de avni can

lılığı ve ayni vazife ve mes'uliyet 
tazeliı;ini muhafaza ediyor. Mu -
hakkak ki,inkılabın en büyük sos
yal ve medeni eserleri arasında 
dainıa birinci piiırıda m~vkiini mu· 
hafa<a edecek olan bu durum mü
esse,elerine 158 ocak birden d ha 
ilıivc edildii:i buı::iindc memleket 
halkı en bü~ ük milli sürurların -

I dan birini daha hissetmekte bulu
nuyor. ETEM İZZET BENİCE 

''Doktor Fevzi Veh i 
Haydarpaşa İnt&ni husta -

nesi dahiliye, göğüs hasta -
lıkları klinik şefi, Taksim 
Kamerpalas, muavene: Saat 

15 - 18, Tel:. 49313 1 
. n ,,::. 1~ Tepe başında 

" ,.· Şehir Tiyatrosu 
' "1 . · DRAMKISMI 
' ' iıillilli..:. 'Rua:\ş"n W,Jrı la 

(BİR MiSAFİR GELDi) 

HiKAYE: 

Hulasa, zafer yaklaştıkça, Fran
koda her iki tarafı'! d~ nüfuzuna 
tabi olmam~k temayülü kuvvet
leşm<'kteuir. Öyle gôrünüyor ki 
Franko yalnız İspanyanın men-

faatlerıni göz önunde tutarak ha
rici politikasına ona göre istika -

met vermek istıyeeektir. Kendisi
ne İtalyan gönüllüleri yardım et

tı di ·e, İ alyanın aleti olmak iste
mediği gibi, son dakikada yapıl
maı;ı teklıf edılen şu veya bu hiz
met mukabılinde İngillereye ve 
Fransaya konsesiyon yapmak ni
yetinde değildir. Şimdiye kadar 
Franko, İtalyanın yahut da İn

gilterenin müstakbel aleti. tellik
ki ediliyordu. Her iki tarafın da 

nüfuzuna tabi olmıyan müstakil 
bir İspanya hükumeti kimsenin 
aklına gelmemişti. Şimdi galiba 
İspanya mcs' ksınin en büyük 
sürprizi bu olacaktır. 

İstiklal cadd sinde Komedi k1'm• 
Bu akşam 20,30 da 

YAI,LJŞL!h \.H KOMEDYASI 

Roma, 19 (Hususi) - Franko
nun tamamile muzaffer olmasına 
rağmen Cumhuriyetçilerin mü
tareke ve teslim olmak için hiılA 
bir takım kayıd ve şartlar ileri 
sürmekte olmaları burada hay -
~tle karşılanmaktadır. Esasen 
Frankonun hasımlarının kayıd

sız ve şartsız kendisine teslim ol
maalrında musU" bulunmakta idi. 
Cumhuriyetçiler hala bazı tahri

klıta kapıldıklarından Franko, he
nüz kendisine geçmiyen İspanyol 
topr:ı.klorını harben ~ide etmek 
içın, yeni ve muazzam bir taar -
ruz hazırlamaktadır. 

Seni Bekliyeceğim!. 

~il •lya~!~u 
~ Turan Tiyatrosu I 
~ J3uglin saat 15 te 

ge~ 20,30 da 
umuma 

Ertuğrul Sadi Tek ve arkadaşları 
Buyu eser. (HAMLET) 7 perde. 
(Se) atıla Revüsü, buyuk varyete. 
Çınlılerın hayret veren numara • 
lan. FıyaUar<la zam yoktur. 

(4 GntU 1&hllcdcn davam\ 

- Selim .. Üç gün evvel gelmiş. 
'\femurdu. Bir cinayetten mah -

kum. 
Nihayet aradığını ona 

doyan buldu. 

- Üçüncü koğuşta!. 

bir gar-

Vaktinden evvel ihtiyarlıyan 

J..ndın birdenbire sevındi. Sür'atle 
ışaret edilen kapıya koştu. 

Umumi hapishane. Üçüncü ko
~:ı, ... İki kişiyi öldürmekten 18 se
n~ hapse mahkum Hüsnü oğlu Se
ı:m. 

Son memuriyeti ( ...... ) bankası 

senedat şefi ... 
Yı'ziinde binbir hadisenin izle

ler., sefahetin darbeleri bulunan 
hu erkek bır gece ... Sarhoşlukla 
ık' adamı ö'dürmüş. 

Scbeb; hır kadın!. 
Asıl karısından, yani evinden 

~yrılalı üç ay olmuştu. 
Mahkum Selim elinde büyük 

ln paket, saçının siyahı 1:.eyazlar 
arasında kaybolan ya~lı gözlü 
kadınla karşılaşınca saadetin, ha
yatın; herşeyin yalnız kend isi için 
değil ayni zamanda severek ni -
k5hına aldığt kadın için de bitmiş 
(•ldııüunu hissetti. Ağlamak isti
yordu. Fakat niçin?. 

Sevim bir hapishaneye kadar dü
~~n kocasına çamaş1r, pijama, yi~ 
yecek ve para götürmüştü. Onunla 
cok konusmadı. Arkasına bakma
dan ayrıldı. 

* Bir hafta sonra .. Yine o kapı ve 
Selim. 

Sevim yine ayni paketle geldi. 
Bu sefer beş on dakika konuştu
lar. İkısinin de gözleri yaşlı idi. 
Ayrılıyorlardı: 

- Üzülme yıllar çabuk geçer .. 
l:;eni bü liyeceğim Selim!. 

l - işbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 27 /2/939 tarihınd 
Üsküdar İcra Memurluğundan: itibaren 938/3392 No. ile İstanbul dördüncü icra daıreslnın mUa)yl'n ° 
Türk Turing Otomobıl Kulübüne borçlu Ahilya haczedilen Kadı- marasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanısrd.<1 

köy Caferaga mahalle~ı Bahriye sokağı eskı 31 yeni 69 No. lu sağı 5 so- fazla malônıat almak istiyenler işbu şartnameye ve 938/3892 dO'' 
ıu 7 harita No. lu müfrez mahal cephesi Bahriye casldesile mahdut ta- nunıarasıle mcmuriyetimize müracaat etmelidır. 
mamına yem nli üç ehli vukuf marifetile 3000 (üç !:.in) lira kıymet ta~· 2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetın . 
dir edilen 296 metro murabbaı miktarında müfrez arsanın borçluya aıt nisbetinde pey veya milli bir kankanın teminat mektubu tevdı c0ı 
üçte bir hisseı;i 2280 No. lu kanun hükümler:ne tevfikan satılarak pa- cektir. <Madde 124) 

raya çevrilmesine karar verilmiştir. 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak bS~ 
Vaziyeti hazırası: Bu gayri menkul halen arsadır. İki tarafı apar- sahiplerin!n gayrimenkul üzerindekı haklarını hususile faiz ve masr 

tıman ve arkası telle tahdid edilmiştir. dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde 

1_ İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 28/2/93'.> T. den iti- rakı müsbitelerile birlikte memuryetimize bildirmeleri icab eder. ".,,, 
haren 938/693 No. ile Üsküdar icra dairesinde muayyen No. sunda her- halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin payla?' 
kesin görebilmesi için açıktır. handa yazılı oİanlardan fazla malumat sından hariç kalırlar. 
almak istiyenler işbu şartnameye ve 938/693 dosya No. su ile memu- 4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şarıf 

mesini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları tamamen ıııb riyetimize müracaat etmelidirler. 
etmiş ad ve itibar olunurlar. ..ı 2 - Gayri menkul 29/3/939 T. de Çarşamba günü saat 15 de 

0
,. 

üsküdarda ihsaniyede Şerübey çeşmesi sokağında 16 No. lu adliye bi- 5- Gayri menkul 271311939 tarihinde Pazartesi günü saat 14 
0
r 

16 ya kadar İstanl:.ul Dördüncü İcra Memurluğunda üç defa bağırıl ,, 
nasında Üsküdar icra memurluğu odasında üç defa bağırıldıktan sonra tan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli mu~1'~ 
en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıyme- men kıymetin yüzde 75 ini bulmaz veya satış istiyenin alacağına r~· 
tin yüzde 75 ini bulmaz veya satış istiyenın alacağına rüçhanı olan hanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunlann bu gayri ıne~1 
diğer alacaklJlar bulunupıa bedel bunların bu gayri menkul ile temin 

ile temin edilmiş alacaklarının mecınuundan fazlaya çılı:mazsr en 
edilmiş olacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın hh 

1 
. ba #" 

arttıranın taa i·, ü ki kalmak üzere arttırma 15 gün daha ıe taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edilerek 13/ ~ 
4/939 T. de Perşembe günü saat 15 de Üsküdarda İhsaniyede Şerifbcy ~ile:.ek .. 1 ~141939 tarihinde Salı günü saat 14 den 16 ya kadar is / 

dortl. uncu .. ıcra memurluğu odasında arttırma bedeli sat~ istiyenin . .ı> 
çeşmesi sokağında 16 No. lu adliye binasında Üsküdar icra memurluğu cagına ruçhanı olan diğer alacaklıların bu gayri menkul ile temil1 t' 
odasında yapılacak arttırmada bedeli satış istiyenin alacağına rüçhanı mış al!icakları mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıYııı" 
olan dig" er alacaklıların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacaklan .. d 

75 
. : ..A 

vuz e mi tutmak şartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir ııv, mecmuundan fazlaya çıkm~k ve yemmli üç ehli vukuf tarafından tak- 1 .1ıl' 
ede edilmezse ihale yapılmaz ve satış 2.280 numaralı kanlllla ıev• dir edilmiş olan kıymeti muhammenenin yüzde 75 ini geçmek şartile . b 
gerı ırakılır. ,, 

ihale edilecektir. Böyle bir bedel elde edilmezse 2280 No. lu kanuna tev- ,. 
. . ıl k 6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan Jtimııe derhal ı;e'/• I 

fikan satış gerı bırak ~ca t.ır. . . . . . rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak ~e 'I 
3-- Arttırma bedelı peşındır. Arttırmaya ıştırak ıçın yukarıda ya- sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse t · ldu~~ , 

k ·ııı h" arze mış o " "' zıh k.Jym<!tin yüzde yedi buçuğu. nis~etinde pey a çesi veya mı ır delle almağa rBZl olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa heıne" ;I 
bankadan temmat mektubu tevdı edıleeektır. beş gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok artt.ırana ihale ed • 

4- Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya veri- İki ihale. arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den hes.llb ~ 
len mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendi- nacak faız ve dığer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın nıeıt' 
sinden evvel en yüksek teklifle bulunan kimse arz • etmiş olduğu be- yetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) ı/ 
delle almağa razı olursa ona, razı olmazsa veya bulunmazsa hemen 15 7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnı.z tapu ferag , 
gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok rtt.ırana ihale edilir. İki ihale cmı yirmi sen~lik va.kıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını ver~ 
arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den hesap olunacak faiz mecburdur. Muterakım vergıler, tenvirat ve tazifat ve tellaliye re5 

1 
ve diğer masraflar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce den mütevellit belediye riisumu ve müterakim vakıf icaresi aJıc•Y',,J• 
alıcıdan tahsil olunur. olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayri ıııe ıJI 

5- İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı yukarıda gösterilen tarihte İstanbul dördüncü icra memurluğu od85 

sahipler;nin gayri menkul üzerindeki haklarının hususile faiz ve mas- işbu ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacat' 
rafa dahil olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde olunur. 938 /38.92 
evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. . 

1 ı\ksi halde tapu sicilli ile sabit olmadıkça satıç bedelinin paylaşmasın- lstanbul . Aslıye Altıncı Hukuk iade kılınması üzerine arzu . 
d h · k ı ı , Mahkemesınden: retinin mahkeme divanhanf 

an arıç a ır ar. j Asabet tarafından İstanbul Ge - 'sılmasına ve ke ·fi etin on!!~ 1 

&- Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak pulları, tapu ferağ harcı d'k M. H dd' h 
1 

f d } y .. e ı 
. . . . ı paşa ımar ayre ın ma a - ın a cevap vermek uzrr 

20 s~r.elık vakıf tavız bcdelını vermeğe mecburdur. il . y h k k 
10 

d .. ..dd l< rar ,. 
esı a yapaşa so a numara a gun mu etle ila. ına a 

?ayri men~ulün ndsinden doğ.an m.üterakim ver~i, tanzifat ve .oturmakta iken halen ikametgahı diğinden adı geçen M •n• ı 
ter.vıra! ve tellalıye resmı ve vakıf ıcaresı borçluya aıttır. meçhul kocası Manok aleyhine açı k .._. . 

7 - ememu:rı 9,!!11 13 " 
7- Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arllırma şartna- i'ıan boşanma davasına ait arzuhal ka -ıt!ı dav~va nr !.lir 2orrı 

mu.ini okumuş ve lüzumlu malumatı almış ve bunları tamamen kal:.ul sureti berayı tebliğ gönder!lmış ise : . 
1 
•' " 

· d t'b ı y k d ·· t ·ı · k 1 . b .1• vap vermcsı !ı.ıum:ı fctmış a ve ı ı ar o ıınur. u arı a gos erı en gayrı men u ış u ı an de gösterilen verdc bulunmadığı , . ., k .. .
1
• , ı·ır 

·· •n ·ı tt t · d · · d t 1 ğ ·ı· 1 hr ' {'eçme uzcre ı nn (" ıı "C gos""rı en ar ırma şar namesı aıresın e sa ı aca ı ı an o unur. !~.erinin de meçhul olduğu beyani-
938/693 le mübaşiri tarafından bıla tebliğ 



COCUK 
' 

HIKA YE ~~ T E H L i K E 
Kavgacılara Müjde 
Amerika : Ohiyo 

Ohiyo şehrinin mıster (Ovuz 
Trusley) isminde pek meşhur bir 
boksörü vardır. Meşhur Ovun 
Transley, sakın, dayJk atmakta, 

Hapishane müd ürü 
' o .an 

Bir Mahpus: Japonya 
Bundan tam yüz s~ı.e evvel 

Viclok isminde bir kürek mab -

lngiliz - Alman 
' 

Münasebatı 

1-tOW TSLGaAl'-19 ŞUBAT im 

Evlad Büyütme de 
Bir Sanattır 

ziyorsa onda mücadeleci bir ruh 
olduğunu ergcç farketmiş olacak
sınız. 

kazanmakta, şampiyunlukta meş- kürnu uzun müddet pcılis müdür

(4 ün~ü sahifeden dPV'l"I) 

yeni baştan siparişleri değıştir -
diler. Fak.at ne olursa olsun Al
manlar karşılarında İngiliz hava 
kuvvetlerinin daha arttığını gö
:eceklerdir. Buna mukabil Alman 
ha.,a kuvvetleri ise varmış ola -
~ağı dereceye artık erişerek ka
lacak demektir. 

rs inct •ahifeden devam) 
dHerinde herşeyi iyi anlamak ka
biliyeti olduğu kadar herkesle iyi 
geçinmek gibi iyi huyları da var
dır. Sözlerine itimad edilebilir. 
Dostluklarına güvenilebilir. Çe -
nenin b;ç:mi tu k•zın san'at isti
dadını gösteriyor. Çünkü kız has
sastır. Yalnız şu var ki onun has
sasiyeti kendisini hayat mücadele
sinde çok yoracaktır. Çünkü her
kese karşı nazik, iyi olmak isti -
yen bu kızcağız kendısine pe öyle 
mukabele edilmesıni bekiiyecek
tir. 

Bu kız bütün çalışmak kabili
yet ve istidadlarını eve kapana
rak ev kadım olmak için göstere
cek değildir. Bu kız için evin hu
dudu pek dar gelecektir. Ona gö

re bir iş bulınak, bir meslek in
tibah etmek liız•m gelir. Çalışmak 
yorulınak, rn üşküllitla mücadc~e 
etmek gibi işler... Eğer bu kız 

kendisini 
0

meşgul edecek, is:P<liq, 
gibi işler bulamazsa evde kaldığı 
müddetçe etrafındak!:ere karşı 

lı~,in dı.vranacak, kendısı de seın 

nerrce yeise duş cek• ı" Çehresi 
uzun görıinen bu kıızn ağzı da bü
yüktür. Yüzündeki a,jaleleri in
l:işa( etmiştir. Gözlerinin eıı :.ıfok 

harPketi d~ dimaği ::l.lın•..t ij;t -
d·j;ıni anlatmaktad:r. l.J,ı .ı,r:d~ ı~

!"t-lad, trşebbüsü şn!l"ı, ~chat Ye 
o;i.ıu 'sa harekatına k mse!' ı kv
rı~tn.n1~mak arzJ.su ,.ı~"dıı·, 

lüğü etmiş, sonra foyası meydana 

çıkmıştı. Şimdi Japoı,yada, Tok-

hur sanmayın.. Dayak yemekte_ 
Fakat işin garibi gu boksör maç
lıırda nekadar, yumruk yerse ye
sin, rakibi isterse suratına yüzler- ! yoda eski bir mahpus, Japonya-

lngiitere ile Almanya arasında 
diğer mühim bir mesele daha var
dır ki bu iki hükümetçe resrı:en 
müzakere ve münakaşa mevkiine 
konmuş bulunuyor: 

ce yumruk indirsin, bır türlü yü- ı 
zü şişmez. Yediği dayakların izi 
kalmaz, çürümez. Bur.un sebebini! 
seyırciler çok merak etmişler. Ni
hayet meşhur menejcrinin bir ta- I 
!um yağları birbirine karıştırarak 
maçtan evvel, meşbu~· baksörün 1 

nın en büyük hapishanesinin mü

dü!lüğünü yaprrıaktaaır. 

Bundan tam 18 sene evvel Mös-

yö Takokost isminde bir J apon 

del'kanlısı kaza ile aı·kadaşını öl

dürdüğü için, 25 sene kürek ceza-

Tahteltahir meselesi. 

Geçenlerde Aıman hükümeti 
Londraya müracaatla artık ken -
dis;ni 935 muahedesile bağlı say-

Bunu görmeyince üzülecektir. H üsevin Yalçın, Modada otu
ruyordu. Kışın her sabah 
erkenden vapurla mektebe 

iner, akşamları da evine dönerdi. 
Henüz on beş yaşında olan bu ço
cuk iyi bir sporcu ve bilhassa de
nizci idi. 

Hüseyin ilkbahar günleri mek
tepten döner dönmez doğruca Mo
da koyunda bulunan kotrasına 
gider yelkenleri şişirerek Ada-

yüzüne sürdüğü, ve bunun saye- sına mahküm olınuştu. Bu deli -
mPd•ğını bildirm'ş olduğu gıbi 

y.•ni yaptırdığı kruvazör.crı:ı de 
ton ııııkl&rı fazla o;acaktır. r ak at 
İng:lizıeri memnun • .rrıly~n ci
htt t .. l!-ıassa tahtelbahır bah .Jir. 
A.n:•ııiar Ingilizlerinki kada: t,·h
tcllıa';.r yaptırmak !stedıı<ı~rini 

söylüyorlar. 935 anlaşması ya!.nız 
yüzde 4J nl:)betıni kabw etmiştL 
Geçen gün a\·am kamarasında so
rulan sual;cr İr.giltere ıle AlmJn
ya arasındaki bu meseleyı taze -
!emiş oldu. 

Eğer kızınız bu tipte bir çocuk ise 
onun hayat mücadelesıne atılacak 
istidadı olmadığını, fakat ev ka
dını olmak, mes'ud bir yuva kur
mak meziyetleri olacağ•nı düşü

nünüz. Kızınız evde mes'ud ola -
bilir ve ileride ev kadını olarak 
kocasını mes'ud edebilir. Kitab o
kumak, çalgı çalmak, malümat e
d:nmek için merak duyacaktır. 

Bundan da anlaşılıyor ki bu tipte
ki kızlar ev kadını olmak istemek
le yalnız ev işlerile meşgul olarak 

1 
fikri ve ruhi zevklerden uzak kal
mayı kabul edecek gıbi deği'lrr
dir. Bunların güzel san'atlara da 
istidadı vard•r. Fakat havat mü -
cadelesine girmek değil, sakin ve 
emin b!r aile ocağında çalışmak, 
istidadlarını inkışaf ettirmek bu 
kız 'ıı r için tir gayedir. 

sinde boksörün yüzüı:ün hiç bir ka.-ılı hapishanede otu!'duğu müd-
vakit şişmediği unlaşılmıştır. Ev- detçe. hapishanelerin l>'lahına da

lara doğru açılırdı. Bazan da Ka
laınışla Moda koyu arasında vol
ta ederdi. 

velıi, buna kimse inanmamış, son- . 
ra menejer, Yumevki kendi yü -
züne sürmüş ve suratına bir ökü-

ir raporlar vermiş ve bunun ver

diği projeler muvaff~klyetle tat-

bik edilmiş bu sayeC:e bir çok 

mahküm hapishanede·ı çıkınca ıs

lah olmuştu .. 

Bunu gören Japonya hükümeti, 

Mösyö Takokost'un hakiye ceza-

Hulasa soldaki kız iler!'Je lam 
bır ev kadını olmak, sak•r. b • lı , 
yat i~inde ktPd. i veı. ko: .!)111~, 

çocuklarını mcs'ı..d etmek s· ı fa
dı;ııl~dır. 

İmtihanlar bitmiş, sınıfı geç -
ll'liş olan Hüseyin yaz tatilini bir 
Ördek gibi denizde geçiriyordu. 
Babası, çok çalışkan olan oğlunu 
denize olan düşkünlüğü dola~i
le yadırgın etmezdi. Oğlunun sıh
hati için denizde dolaşmasına 
tıı.enuıun olurdu. 

Hüseyin, bu havaya mana. vere
miyordu. Gruptan sonra; bır fır
tınanın çıkacağını anlamıştı. Sır
tı İstanbul yakasına doğru çevrık 
oturduğu i~in arkasını göremi -
yordu. Fakat; Adalara doğru ha
vanın tuhaf bir şekilde bulıın 
dığmı gördü. Merak ederek dö-
nüp arkasına baktı. .. 

Bir de ne görsün? .. İstanbul u
zerinden kararmış bir hava ve 
fırtına Üzerlerine doğru çullanı
yordu. Hemen olduğu yerden a
tıldı. Dümene geçti ve arkadaşla
rına yelkenleri indirmesini söy
ledi. 

zün bile, yüzünü şişirtecek kadar, 
kuvvetli bir sürü yumruklar at -
tırmış, ve yüzü şişm~rr.iştir. Bu -
nu gören bir ~ürü Amerikalı ser
mayedar, bu ilacın terkibini öğ
renmek istefiştir. Hatta bunun 
için 300,000 dolar vermişlerse de,

1 

sını affetmiş ve kendısini, uzun 
boksör bu ilaçın terk;binin veril- müddet hapis olduğu zindana mü-
mesine razı olmamıştır. dür tayin etmiştir. 

Almanyanın bu talebi karşısın
da ne dendiğ~ ne yapıldığı sorul
duğu zaman tahriye müsteşarı ce
vab vererek demı~t.r ki: 

;,,r:daki kız için ise evı., h'.ıd•ı
du dar gelecektir. O da ma hare
ket, te; ~ct-büs ve mucactc1~ ı~ . er~ 
ı~!t'rcicn hoşlanacaktır. 

.liL ... Kızın bunlardan hangısine 

'YAZIS1Z HIKA YE: (Geçen haftadan de~am) - Almanya bu husustaki anbş
mıya göre hareket etmışlir. 935 
temmuzunda akledılen ıanlaşmı

ya göre Almanyanm bir takım 

Diğer kıza gelince; eğer kızınız 
bu rcsimdekllerden sağdakine ben-

bcnıı ·orsa on.ın ısı ad ,. J.w •• 
L•·ci rı vaktinde tahwl edere' ı<C l· 
dıs.ni ona göre yetiştır.n 

Hüseyin arkadaşlarını yanına 
alarak hazan uzun seferlere de 
çıkardL Haytrsız adaya, Yalo' a fa 
v~ Çınarctğa kadar gittiği vaki i
d~. Kotra ;,ullanmasını iyi bilir
di. Adeta bir korsan gibi idi. Ha
"adan ve &u lardan anlardı. 

Bir gün, yine Yalovaya dol!ru 
birkaç arkadaşile yollandı. Ha V'D 

Yıidızpoyrazdı. Pupasına gidiyor
lardı. Yiyeceklerini, içeceklenni 
Yanlarına almışlardı. Kotrada her 
şeyleri vardı. 

Bir pazar günü erkenden yola 
Çıktılar. Bostancı, Suadiye önle
r inden geçerek Kartal, Pendik ön
~~in! yalıyarak Sedef adası ile 

.uYukada arasından geçip engine 
ııırdiler .• 

Bir anda yelkenler inm:şti. 
Çok geçmeden müthiş bir batı

karayel fırtınası kotranın üzeri
ne çullanmıştı. Eğer, yelkenleri 
indirmemiş olsalardı batmaları 
muhakkaktı. Hatta kotranın di -
reği bile ağır geliyordu. 

Fırtına kotrayı önüne katarak 
Marmara açıklarına doğru sürdü. 
Karanlık, yağmurlu bir gecede 
cenkleşerek meçhul bir semte gi
diyorlardı. 

Nihayet; yakından bir fener gö
rüldü. Karaya vurup parçalana -
caklard ı . Hüseyin, d erhnl k otra
sını baştan kıçtan olduğu yere 
demirledi ve Sl'kasında bağlı bu
lunan bota atlıyarak arkadaşlari
le karaya çıktı. Burası Yeşilköy 

feneri idi. 
Onu ada sahillerinden seyre -

den balıkçılar mahvolduğuna ka
ni olmuşlardı. 

Fakat; fırtır.a dindikten sonra, 
sabaha karşı kotrasile ada önün -
den geçtiği zaman herkes hayret
ler içinde kalmıştı. 

Yıldızpoyraz rüzgarı şidd,,tlen- * 
nııştL Daha engine açılalı çeık ol- 1---------------1 
ıııadan Yalova görünmiye bP~la- Hediyelerimiz 
!tuştı. Hemen hemen on iki mil • 
sur•atıe gidiyorlardı. 5 Ş b C t • D •• d • • 

Ne l Bll'az sonra, Yalovaya gebıiş- 2 U at umar esi Unya a 
~rıdi. Karaya çıkıp üzüm ve ŞCİ- günü fstı·rı·dye Agw acı 

ı aldılar, yemeklerini mü!c0 m-
~elen yedılcr. Otobüse b'.nıp kap- matbaamızda tevzi Ekmek ağacı, tereyağ ağacı, süt 

1 caıara kadar bir seyahat yaptı- olunacaktır. ağacı diye, Afrikada bırçok ağaç.::_ 
~~ .. ·~==============:~===;~~~~;;;;;~====~;,;;::~~====~===== 
ŞU tiAT SiLWıECt.I. iZ 

G.~ . { " 
- l ı 

.tt ,_ 

ı _R. 
adet h esırnde gördüğünüz altı 
daı ayvanın insana en çok fay-

2 ısı olanını seçiniz. 

Olan; Bu altı hayvandan zararlı 
rarlı ar varsa bunlaruı da en za
s~çin. olanının hangisi olduğunu 

ız. 

a _ Za 
1ı olan rarlı hayvanların, fayda-
01 hayvonlar gıbi faydası olup 
llıadıgını da tetkik ediniz. 

Şubat ayına ait olan bu müsa

bakamızı bir knğıt ilzerine sıra ile 
izah edip yazdıktan sonra; resmi 

de bu yazdığınız kağıda keserek 

bağlayıp yollayınız. 

Müsabakamızın müddeti bir ay

dır. Hal kağıtlarınızı bir ay zar

fında bilınece memurlu~umuza 

göndermeniz lazımdır 

6 
\/• ,~"} .. .., . 

Hediyelerimize elli kişi iştirak 
edecektir. 

Birinciye: Bir fotoğraf makine
si (Zayis marka). 

İkinciye: Bir kol saati. 

Üçüncüye: Güzel bir mürekkep

li kalem. 

Dördüncüden ellinciye kadar 
muhtnlif hediyeler veıil~klir. 

(Devamı va.r) 

• • 
var Ne Yok 
!ar bulunduğunu işıtmtş yahud 
scyühat romanlarında okumuşsu
nuzdur. Fakat hiçbir Nğacın, can
lı bir hayvanı meyva, diye ver -

diğini duymamışsınızdır değil mi? 
Son gelen İngiliz mecmuasında 

okunduğuna göre, A'rikada is -

tiridye veren bir ağaç keşfedil -

miştir. Seyyahlar buağacın ya -
nına yaklaşınca, dalla:ında istirid

yeler sarktığını görmüşler, hay
ret ıçinde, kalmışlardır. Yapılan 
tetkikat neticesinde bu ağacın 
köklerinin suda bulunduğunu ve 

istiridyelerin ağacın dallarına ya
pışarak, suyu emdikleri anlaşıl -
mıştır 

Paçavradan Elbise 
Giyiyormuş 

hakları vardır kı şimdi onları is- Ç 
1
• n 

11
• Be b egv 

1
• 

timal ediyor Beynelmilel bugun-

kü vaziyetin icabına bakılırsa Al-

İLAN 

Eyüp lcTa Memurluğ-ından: 

Has n Hilm nin Hamit ıle Şa 
manya drniz üzerinde kuvvetle_ K"ım 0 .. ldu .. rdu .. .,

1 
rıni arttırmak hususundaki h k- ., ( yian mutasarrıf olduk.arı F • e 

1anLa m.nare cadu. s nde 35 37-39 larını kullanmaktan vazgeçemez. 
Bununla beraber Almanya donan- numaralı ikı ev bır dukk!nın bun-

ı:ı inci sahifeden devm•) 1 d 35 
masının ton miktarı İngiltere do- ar an numaralı eve gır'JdJ<te: 
nanması ton miktarının yüzde 35 normal b.r halde. Yalnız, kiracı- Merdivenle çıkılır. Asma katta bır 

!ardan biri gclınemiş. Apartıman küçük oda duvarları muhtacı ta -
nisbetinde olacağına dair olan kapısını açtırıyorlar, içeri giri - rr.ir, elektriği yok. bırinci katta b r 
madde yine mevcuddur. yorlar. Yatak odasında, karyola- küçük sofa üzerinde b.r mutfak b r 

Bundan sonra eski bahriye na- da, kanlar içinde bir kadın yatı - 1 hela, üç büyük oda ve ıkı tarafında 
zırı olup amele f•rkası azasının yor . .. .. elektrik ve terkru;u olduğu ıkıncl 
olan meb"us Aleksander şu suali .Boynundaki buyuk .yaradan he ı k~ta çikıldıkta: Bırlnci katın ayni 
sormuştur: nuz kan.Jar akıyor .. Huvıyetı der- olduğu ve 37 numaralı dükkana g.-

- Almanların daha ziyade tah- hal tesbıt edılıyor: 24 l • ;larında ı rlldikte: Zemini muhtacı tamır tan-
telbahir yaptırmaktakl maksat- Mari Heat adlı güzel bir kız. Gü- ta tavanlı ve küçük depoyu ve e _ 
!arı acaba Fransa ile İngilterenın zelliğinden, boyunun kısalığındarl ı kt ·k t · t h · ld • 39 . e rı esısa ıru avı o ugu ve 
aleyhinde değil midir?. Bunun ü- ı kınaye olarak cÇinli bebek. ismi 1 . k 'ld t 

. . numara ı evın apısına gırı - e: 
zerine bahriye müsteşarı cevab verılmış ... Londranın lüks barla- Ze . . . . d" 

1
. b. k .d 

mını çını oş ı ır orı or ve 
vererek bir devletin bir muahede rında dolaşan şuh, şen ve şakrak bı !ık b 1 kt 'ld"kt . . . r ara , u ara ı an geçı ı e: 
!·le tanınmış olan hakkını istimal bır eğlcnccbebeğı. .. Kendısini ta B. ko" .. lük. b. d 1 k b .. 1 ır mur ve ır o un u ; r 
etmesini !ngilterenin ve yahut punıyan, sevmeyen yok. Hergıın, he" bır· mutf k t k kt 

_ • Ld, a , er os ve mı · a ı 
dii!er bir devletin aleyhine çevril- ~kşam uzerleri mıni mini köpeği kafi bahçe, merdivenle çıkı Idık ~: 
miş diye tefsir etmenin doğru ol- tle Hayd parkta dolaşıyor, gecele- Asma katta bir küçük oda; bır s~ 
madığını söylemiş ve İngiliz hah- rı de luks barlarda... dık odası, birınci kata çıkıldık : 
riyesınin daha kuvvetlenmesi için Çinli bebeği öldüren kim? ·· Bı Bir ufak sofa üzerinde ık, biı) iık -
parlamentodan yakında yeni tah- kıskançlık, rekabet yüzünden mi? 1 ki küçük oda, bır hela; bır mu k, 
sisat is~eneceğlni ilave etmiştir. Yok.sa bır kokaın macerası mı? ... 1 bir tarasa, ve elektrik tes!satıcJ. 
İı.giltere ile Almanya arasında 7ı?liDbebe, Glaskovdan yeni gel vi kahve ve dükka~ın uyuunu-ı -

mıştı. ostu daha donrusu dost- . . ki münasebatı düzeltmek için or- ' " zalesı ıçln açık arttırmaya çıkarı -
!arı malüm kimselerdı. 1 tada mani olan mesleler bir değil- n:ıştır. Heyeti mecmuasının ta -

dir. Bilhassa Almanların müs- Zabıta, maktulenin odasında a- mamı muhammen kıymeti 4880 lı-
temleke davası kolay halledilece- raştırmalar yapar, parmak izleri radır. Şartnamesi 22/2{939 tar hın-

b ı bulınaya çalışırken mühim bir de dı"vanhaneye a<ılacaktır. ğe enzemiyor. ngiliz gazetelerin- 0 

1 1 k hakikat meydaan çıktı. Çinli bebe Bı'rın· ct· arttırma 20/3/939 tarıhıne den an aşı an şudur i bugünkü 
. ğın hakiki ısrninin Mari Heat de- mus" adif Pazartesı· gu" nu" saat 14 t•n vaziyette Ingilizler harbi umumi- ' 

de alınış oldukları müstemleke - ğil, Corgına Hofman olduğu an- lfı ya kadar yapılacaktır. 
!eri tekrar Almanlara iade etmek !aşıldı. Arttırmaya girmek için istekli -

İRLANDA TEDH1Şçı1LERİ nin muhammen kıymetin yüzde 7 
gibi bir arzu beslemiyorlar. ış· te B h f'ld ·· 1 C · 

azı me a ı e. g. uze. orgına buçuk nisbetinde pey akçesi veya 
mesela İngiliz meb'uslarından bir t ı d dh il f d nın r an a te ışç e.-ı tara ın an milli bir bankanın teminat mektu-
kısmının yeni bir cemiyet teşkil öldürüldiigü k~naati v\r. Genç bi 1 bunu tevdi etmeleri mecburidir. 
ederek çalışmağa karar vermeleri İrlanda~ tevkif olunmuştur. Müterakim vergi, tenviriye, tanzl-
de gösteriyor ki İngilizler müs - Sıkı~ bır .. so.'.~~a çekıle~ İrlan - fiyeden ibaret olan belediye rüsu -
temleke davasında Almanların is- dalı curmunu ıtıraf etmış: ı mu ve vakıf icaresi borçları hisse-
tediğini yerme getirmek arzusun- - Çinli bebe beni manen ve' darlara , rüsumu telliıliye ve 20 
da değillerdir. Bu cemiyet parla- maddeten mahvett\. Son geceyı senelik vakıf tefviz bedeli muşt.e-
mentodaki muhteli( fırkalara .nen- beraber geçirdik. Benden ayrıla- riye aittir. Birınci arttırmada kıy-
sub meb'uslardan te~•kk'tıt et:r.iş- cağını söyledi. Bende teessürle, metin yüzd~ 75 ini bulursa müşte -
tir. Cemiyetin gaye•ı • lt• ak şu kendisini öldürdüm, demiştir. rinin üzerinde bırakılır. Aksi tak-
maddt konmuştur: İng lterenın 1------------ -- dirde en son arttıranın taahhüdu 

Bilmem hiç merak ettiniz mi?.. ·· 1 k ~ 
nıus'.em e e imparatorlu~unan ıta nbul komutanlı gıw yerinde kalınak üzere arttırma 15 Yırtılan, parçalanan bez parça- eh"m~ ı"yetin' t u·· f" • 

• • ' ı ng •z t ~"n umu- gün daha uzatılarak 4/4/939 tarı -
ları, paçavralar ne oluyor .• Ben miyesine anlatmak, tanıtmak. Bil- Sabul•a Komiırona IJ ~nlın itine rastlıyan Salı günü ayni sa t-
anlatayım: Bu paçavralar topla- h b' tak i ı hl"ki - d 1 kt İ t k h b assa ır ım nsan, a a ve Nakliye ve motörlü birlıkler oku- te ırca c ı ece ır. po e s:ı ı ı -
nır, depolara gider oradan da fab- siyasi mecburiyetler mevcud olup lu için 5 çeşit makine \'e sa:re satın lacaklılarla dıgcr aliikaJarların \e 
rikalara götürülür. Hamur haline Alınanların müstemieke istemele- alınacaktır. Açık eksillme ile iha- irtifak hakkı sahiplcrın-'1, g· ) rl 
getirilip yepyeni kumaş yapılır. rine karşı bu müstemlekeleri ken- lesi ?7 Şubat 939 Pazarttsı günü sa- menkul ıizerındekı haklannı, hu -

Paçavra ticaretinin merkezi dilerine vermekten İngilizlen bu at 11. de yapılacaktu· . .Muhammen susiyetle faiz ve masraf) ra d ir d· 
Hamburgdur. Hamburga senede vazifelerin menedeceğini herkese kıymetl~ri mecmuu 1750 liradır. dialarının müsbet cvraklariyle bir-
en aşağı 15.000.000 k ilo paçavra öğretmek. İlk teminat 132 liradır. Şartnamesi likte 20 gün içinde dairemize bıl -

girer, çıkar... l·-------------•J her gün komisyonda go!Ülebılir. İs- dirmekri aksi takdirde haklan ta-
Hamburga en çok paçavra gön- ITfZAR teklilerinin ilk teminat makbuzu pu sicilleriyle sabit olınadıkça pay-

deren Rusyadır. Rusya Harbi u- ~ya mektuplar ile 2490 sayılı ka -
1 !aşmadan hariç kalacakları ve da-

mumiden evvel Hamburga senede cBir numaralı Halk filosu• tef- nunun 2-3 maddelerind~ yanlı ve- ha fazla malümat almak istiyenle-
en az (10.000.000) kilo paçavra rlkamız yazımızın çokluğundan sikalarile beraber belli gün ve sa- rln dairemizin 939/212 numaralı 
gönderirdi. bugün ko~amadı. Okuyucuları - atte Fındıklıda Komutanlık Satın- dosyasına mliracaatları i!An olu -

Fakat, harpten sonra bu yarı mızdan özür dileriz. alpla komisyonuna gelmeleri. !nur. 

yarıya azalmıştır. Lııı------------ı (388) (807) 939/212 
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GRiP - NEZLE - KIRIKLIK. SOGUK ALGINLIGI -ROMATiZMA - NEVRALJi -BAŞ-DİŞ 
ve bütün ağrıları derhal keser. İsim ve markaya dikkat. GRiPiN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

KOLINOS 
antUc:ptlk 

DIŞ MACUNU 

kulıa~ınız 

lezzeti hoş 

dişleri inr.i 

giLı p r 

latan ko.ı

noıu dünyada milyonlarca zevat seve seve kullanırlar. Tüpüa 
muhteviyatı teksif edilmiş olduğundaı uzuı müddeti~ itıtiıacınızı 

lemin eder. Büıük tüpü 40, küçü.c tüpü 21,5 kuruıtu·, 

Kansızlık, kemik hastalıkları, dimağ yorgunlukları 

ile vitaminsizlikten doğma bütün 

zayıflıklara karşı 

KUVVET ŞURUBU 

Vi TA • 
1 

Her annenin bilmesi icab eden bir kiıvvet şurubu

dur. Çocoklarmıza Vitalin kuvvet şurubu vermekle 
onları sağlam, gürbüz ve neş'eli yeti§tirirs" niz. 

VITALIN KUVVET ŞURUBU 
Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın ve ihtiyar

ların hayati kudret ve kuv\.etlerini artırır. 

INGILIZ KANZUK ECZANES i 
Beyoğlu - İstanbul 

İZTIRAB • • • 
So .. ra 

Şayan ı Ha .. ret TE:dav i 

ROllATİZllA 1 ZAiL OLUR il 

Kelimeler, bunu ifadeden acizdı!'
ler. Bay M. A. zevcesinin ne 
yaptığını bilmiyorum, diye 

anlatıyor: 

Yakılarınız olmadan s>rt ağrısından son derece ıztırab çekiyordu. 

~ • • •• '."\. :· ,, '.:.';_ - ... ,• - c. ' 

A 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN: 
Esas Yeri Kıymeti Nevi Hu;ta Mesah•sı Depozito 
No. T. L. No. T. L 

351 Beyoğlu Teşvikiye mah. 
Harbiye yeni Yol sokağm- 17.888.- Arsa 1 559 M2 3577.60 
da No. 10, 12, 2/1 

358 Beyoğlu Teşvik.iye Mah. 
Bostan Harbiye ve Yeni-
yol sokağı No. Eski 4, 6, 8 
yeni 10, 12, 2/2. 20.l88.- \rsa 9 721 M2 4037.60 

1- Mevkileri yukar.da yazılı arsaların satışı, ilki peşin ve geri kalanı yedi senevi müsavi taksitle faiz
&iz ödemek üzere, kapalı zarf usulile arttırmaya konu !muştur. 

2- İhale 27/2/939 Pazartesi günü saat ondadır. İstekli olanların şubemize müracaatla tafsilat alma
ları ve bir lira mukabilinde birer şartname edinme !eri. 

3- Şartnamede yazılı hükümler dairesınde t•klil mektuplarını nihayet 27/2/939 Pazartesi günü saat 
10 na kadar şubemize vermeleri ve yanlarında nüfus tezkeresile üç adet vesikalık fotoğraf getirmeleri. 

(775) 

• :----------------------·---~----. lj İnhisarlar U. Müdürlüğünderı: 1 
Malın cııısi Mı .-. V •- Mu .• am,ııe. ı !:>alış 

Takr. hidi 13. sureli 
Lira K. 

Muv. 
T<!m . 
Lıra K. 

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

1 - Yukarda cins ve mikdan yazılı malzeme ayrı ayrı hizalarında 
gösterilen usullerle satılacakhr. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında 
gösterilmiştir. 

111 - Arttırma 6/3/939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü yukarı- · 
da yazılı saatlerde Kabala§da kain Levazım ve Mübayaat şubesindeki 
satış komisyonunda yapılacaktır. 

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

V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatlerde % 15 
teminatlarile mezkur komisyona gelmeleri ilan olunur. ,94ı. 

11' * 
Malı n cinsi Muhammeo 

Mikdarı Lf'deli 
M l e Lira 

Ofo7,5 muvJkkal 
l'eminalı 

Lra 

İnce ve kalın çivili kay!§ 2400 Sif 4320 324 
1 - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda yazılı kayışlar 

açık eksiltmeye konmuş ve muhammen bedelile teminatı akçesi hizala
rında gösterilmiştir. 

il - Eksiltme 27 /2/939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 de 
Kabatşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

111 - Şartnameleri parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı
nabileceği gibi nümunelerde görülebilir. 

IV - İsteklilerin eksiltme günü muayyen saatte teminat paralarile 
birlikte mezkfır komisyona gelmeleri ilan olunur. (852) 

Sert Rüzgarlar 
? 

Üsküdar İcra Memurluğundan: 
Hüseyin Ziya oğlu Hüseyin Süreyyanın Seliinik Bankasından is

tikraz ey !ediği 600 liraya mukabil ipotek tesis etmiş olduğu Boğazıçin~ 
de Beykoz mahallesinde Şahin Kaya sokağında esk.ı 20 mükerrer yen• 
!4/2 kapı sayılı 120 ro<;lro murabbaı ve 60 tlesimctro murabb.u m.k,a
rında sa~ tarafı Şeyh Ahmet bahçesi sol tarafı Bahriye yüzbaşılığından 
mütekait Fuat beyin hanesi arka ciheti İstifan ve sairenin yağhane 
arsası ve hazan bakkal Hristo hanesi cephen tarikiam ile mahdud ve 
800 lira kıymeti muhammeneli evinin umumi hükümler dairesinde ve 
açık arttırma ile satılmasına karar verilmiştir. 

Gayri menkulün evsafı: Halen 14 taj No. sunu taş,yan ahşap kapı

dan zemin kata girilir arkası camekanla bölünmüş ufak bir antreden 
geçilir. Küçük bir sofa üzerinde iki oda bir hala vardır. 

Bodrum kat: • 
Ufak bir sofa üzeıinde iki oda J:.ir hala bir harap m u tfak bahçeye 

açılan kapı ve merdiven altı ile Şahinkay n sokağına açılan bir bodrUill 
kapısı. 

Çatı arası: 

Ufak bir sofa üzerinde biri balkonlu karşılıklı iki oda. 
Bıhç : 
Etra fı kı .. en u,· ar ı· nrn dE .l ı t.l .le t •. dicı edi~miş içinde 

bıri ayva dıgeri fındıı< olmaJ<. uzere JJ<l ağac1 vardıı. 

Umumi evsafı: 
İşbu gayrimenkul ahşap ve muhtacı tamir olup sağ taraf hududun· 

da kargir yangın duvarı ile i~ride elektrik tesisatı mevcuttur. Ayda 
10 lira kira ile halen Emine oturmaktadır. 

Sahası: 

Tamamı 120.50 M2 olup bundan 57. M2 sine bina olup mütebakiSİ 
bahçedir. 

1- İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 28/2/939 T. den iti• 
haren 938/1514 No. ile Üsküdar icra dairesinde muayyen No. sunda bet· 
kesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla malurna1 

almak istiyenler işbu şartnameye ve 38/1514 dosya No. su ile memıl' 
riyetimize müracaat etmelidirler. 

2 - Gayri menkul 29/3/939 T. de Çarşaml:.a günü saat 16 
da Üsküdarda Şerifbey Çeşme sokak 16 numaralı adliye bi • 
nasmda Üsküdar icra memurluğu odasında üç defa bağmldıktan sonıi 
en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıyme
tin yüzde 75 ini bulmaz veya satış istiyeni.n alacağına rüçhanı o!a!l 
diğer alacaklılar bulunursa bedel bunların o geyri menkul ile terni!l 
edilmiş olacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranıll 
taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edilerek 13/ 
4/939 T. de Perşembe günü saat 16 da Üsküdarda İhsaniyede Şerifb•l' 
çeşmesi sokağında 16 No. lu adliye binasında icra memurJuğıl 

I odasında yapılacaktır. 'Bedeli satış istiyenin alacağma rüçhanı olaP 
diğer alacaklıların bu gayri menkul ile temin edilmış alacakları me• 
muundan fazlıya çıkmak şartile en çok arttırana ihale edilir. 

3 - Arzedilen bedel peşındir. Arttırmaya ~tirak ;çin yukarıda ya· 
zılı kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya milli bif 
bankadan tcmdıat mektubu tevdi edilecektir. 

4- Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya vetY 
len mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak keııd 1' 
sindm evvel en yüksek teklüte bulunan kimse arz , etmiş olduğu bl" 

- l' delle almaga razı olursa ona, razı olmazsa veya J:.ulunma'-" hemen 

Nihayet ağrıyan yere bir ALLCOCI( yakısını koydu. Yaptığı ani tesiri Ctnsi 
ve temin ettiği şayanı hayret tedaviyi sözle ifade etmek gayrikabildir. 

Mikdarı 
• 

** Muha•nıı.eı B. %7,5 Muv, T. 
· L n Kr. L r ı Kr. Ş·kli 

GÜNEŞLERİ 

gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok rttırana ihale edil. r İkı ihal' 
arasındaki fark ve geçen günl<'r için yüzde 5 den hesap olunacak fail 
ve diğer masrafl:ır ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizC1 

alıcıdan tahsil olunur. 

Cildi pek fena vaziyete sokar 5- İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve ir tifak hal<I<' Neden ağrısının acıklı darbelerine. veya siyatik ve iltihabı asabın 
31700 adet 
2900 • 

400 -
8700 -

30 -
435 -

Açık eksiltme 
Kapalı zarf 

14 
14,30 

Bu mr.vsimlerde: sahipler;nın gayri menkul üzerindeki haklarının hususile faiz ve rnaS' 

KREMPERTEV 
rata dahil olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren 20 gün ;çınd1 

sancılarına tahammül etmeli. Hemen bir delikli ALLCOCK yak•sı ile ı Prinç etiket 
bu iztırablara nihayet verinız. Bu yakı bütün ağrıları defeder. Delikli İçki salış 
ALLCOC~ Y.akısı , kanıı:ı :ereyan.ını tahrik, ağrıyan mafsallarda kaıun ı' k~sası 
terekkiımunu men ve •ukun temın eder. Fılıt 4000 Kg. 

DELKLİ ALLCOCK YAKISI Fiatı 27 1/2 kuruştur. Sinek kağıdı 150000 adet 
2800 -

1500 -

210 -

112 50 

Açık Eksiltme 15 / İstimalini 

15,30. 

ihmal etmeyin iz. 

evrakı müsbitelerile birLkte memuriyetimize bildirmeleri icap e<Jcf
Aksi halde haklan tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin pal" 
!aşmamdan hariç kalırlar. 

~Clil1511!!:11B!l!D!ll!l:!?!!llll!ll!!:!l!!l.1--ımlillllll1Sııı:a:-::mcı;:ı;ı:ııaaıı;:ııııa!. 1 ı y ı cins 
Vilit tulumbası 100 . 
Yapışkan macunu 175 Kg. 

146 -
245 -

10 95 
18 37 

> 

> 

• 

> 

• 
• 

16 
16,15 

1- Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı 6 ka-

h Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak ihale karar pullarını, ıs· 
ı---------------1 pu ferağ harcı 20 enelik vakıf taviz bedel:ni vermeğe mecburdur • 

Gayri menkulün nefsinden doğan müterakim vergi, tanzifat ,~ 
tenvirat ve tellaliye resmi ve vakıf icaresi borçluya aittir. 

t YENi BİLET SATIŞ GİŞELERİ 
Muntazam posta seferleri yapan vapurlarımızla seyahat edecek 

yolculara J:,ir kolaylık olmak ve izdiham vukuuna mahal kalmamak 
üzere bilet sat!§ gişeleri arttırılmıştır. 20 Şubat 1939 Pazartesi gü
nünden itibaren faaliyete başlıyacak olan sat!§ yerlerile buralar
dan satılacak biletlerin cins ve nevileri aşağıda yazılıdır: 

lem malzeme hizalarında gösterilen usullerle salın alınacaktır. 

1
_ 

1 11- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös-
terilmiştir. J 

, JII- Eksıltme 15/3/ 930 tarihine raslıyan Çarşamba günü hizaların
j da yazılı saatlerde Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım 

7- Gösterilen günde arttırmaya ~tirak edenler arttırma şartn8' 
me~ini okumuş ve lüzumlu malumatı almış ve bunları tamamen kab111 

-ı ctmi~ ad .ve itibar olunur. Yukarıda gösterilen gayri menkul işbu ;Jılll 
ve gosterılen arttırma şartn,amesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 

938/1514 

İstanbul Terziler, Kumaşçılar ve Hazır 
Elbiseciler Cemiyetinden : 

1.- Karaköydeki acent$.lıkta: Bütün hatlar için kamara bi
letleri. 

2.- Galata rıhtımında Deruz Ticareti binasına bitiıjlk gişeler
de: Bütün hatlar için güverte biletleri. 

3.- Tophane rıhtımındaki yolcu salonunda: Marmara havzasile 
İmroz hattı postalan için kamara ve güverte biletleri. 

4.- Sirkeci yolcu salonundaki gişelerde: Mersin, Ayvalık, 

1 

Komisyonunda yapılacaktır. Sinek kağıdı için bir hafta evvel nümune · 
verilmek lazımdır. 

1 iV- Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alı- 1 

1 

nabilir. 1 

V- Açık eksiltmeye iıjtirak etmek istiyenJrrin % 7,5 güvenme pa- ' 
ralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte komisyona ge- l 

1 
meleri ve kapalı zarf eksiltmı:sine ~tirak etmek istiyenlerin de mü- ' 
hürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme parası •mak- ı· 

, buz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları 
eksiltme günü en geç aat 13,30 a kadar mezkur komiyon başkanlığına 1 

Sıhh~tinizi Stvtraeniz ? 

İZMİRİN 
AŞÇIBAŞI lUarkalı 

MAKARNALAR! 

Cemiyetimizin 1938 senesi mesaisi netayici ve hesabatının tetl<iııl 
ve idare heyetinin ibrası ile değiştirilmesi talimatname icabından olııft 
idare heyetinin rusfının yeniden seçilmesi ve 939 yılı çalışma tarzı ha~· 
kında umumi heyet huzurile yapılacak toplantı ve . müzakerede cern'i 
yete kayıtlı bilcümle esnafın sıhhi muayene cüzdanlarile birlikte 23/2 

939 Perşembe günü saat 19 dan 20 ye kadar Beyoğlnda istİklıil cad
Nuri Ziya sokağında C. H. Partisi binası salonunda hazır l.ulunrnala.tl 
ilan ounur. 

Bartın hatları için kamara ve güverte biletleri. 

1 
Fotograflı gidiş - dönüş ve halk biletleri almak istiyenlerin, 

vapurların hareket günlerinden bir gün evvel müracaat etmeleri 
menfaatleri icabındandır. 

makbuz mukab~~-:=l~~i~n o:_nur._ . . •1102. ı 
Sahip ve neşriyatı idare eden Ba~muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Pasıldıiı yer: SON TELGRAF Matbaası 

, GÖZ HEKİMİ 
Halk epereh D M d R . A ydıll .. ı r. ura amı 

Jünduz matine (16) da T ks' T liınh TarlabsŞI a ım - a ane, 
Mu .. k••a•. ' Bu akşam saat (9) da addesı· No 10 Urfa aprt. 

"' ' (TARLA KUŞU) c . . 15->;3 

Her yerden israrla isteyiniz 
Selanik Sergisinden Büyük 

----------~· ' reı . 4 


