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İlln1annı SON TELGRAF'a verenler 
en çok okunan bir vaaıtadan haklrile ' 
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Totaliter Devletler, 939 da Neler Yapacaklarını 
TeSbit için Bir Toplantı Hazırladılar 

İtalyan T alebleri Mutlak ve Redc!edilmeleri imkansız imiş 
Roma, Fransız -ltalyan lhtil3fının Sulh Yolile Halli için Hitler'den Başka Kimsenin Tavassutunu Kabul Etıiıiyecekmiş 

Amerika Hudutlarının Ren !Sular idaresi Kaldırılıyor 
Nehrinde Olduğu Amerika 1 

M e c /isinde Tekrarlandı Belediye Fen Müdürlüğüne Bağlı 
Yeni Teşkilat Vücude Getirilecek 

• • 
Toplantıya Almanya, İtalya, 
Japonya, Macaristaa Ve 
ispanya İştira~ Edeceklermiş 

Parti Genel Sekreteri 
Fikret Tüzer 

Meclisi İdare Lağvedilecek, Memur Maaşlarının 
Mikdarı Belediyedeki Emsalleri Nisbetene İnecek 

Bu Toplantı Demokrat
lara Karşı Alınacak 
Vaziyette T edkik Ve 

Bir Karara Bağlanacak 

R oına 24 (Hususi) - Resto 
Det Carlino gazetesi, Çenı· 
berty,u,, İtalya ile Fransa 

:rasınd•ki ihtiliıfı halletmek için 
avassutta bn••=eniı 18.)'i•>erıa-

dan bahsederke• cll:ır- ki: 
- Kim•eyi rencide etmek Is • 

teıneksizin şunu şimdiden söyli • 
Yeliın ki, bir gün Fransız - İtalyan 
ilıti!atı için bir mutavassıta mü • 
l'a~aat etmek icab ederse bu iş 
İçin Bitleri tercih edeceğiz, fakat 
herhalde şunu kaydedelim ki, İ
lalyanm mutavassıta ihtiyacı yolı
~· Zira talebleri mutlak ve red-
t •d.~1'.neleri imkansızdır. İtalya, is- 1 

edıgı topraklar kendisine veril • 
IDeıse bunları zorla alacaktır.• 

STRASE TOPLANTISI 
,. londra 24 <Hususi)- Avrupa 
e J\kdeniz ihtilaflarının kat'i bi

~~r ~al şekline bağlanması işi cid;•l" safhaya girmektedir. 
erlin • Roma mihveri bu me

(Devamı 8 mcı sahifede) 

Meb'usluk 
lstiyenler 

İngiliz 
Generali 

Ankarada Namzet Gösterilecekler 
Tasnif Ediliyor 

--- iBugün Vekilleri Ziyaret 
Namzetler Gittikçe Etti 

Çoğalıyor --
.,-A akar .24 (Hll.iUSl muhabi- L c ğleden Sonra Bazı 
ft. rımizde~) - tntihab hazır- IMüesseseferi Gezecefc 

Yeniden mühim bir toplantıya salın e olacak olan meşhur fstrase 
ı Jıkları ılerlemekt.edir. İkıncilA nkara 24 (Hususi muhabi-

müntehiblerin seçilmeleri yaklaş- rımizden)- fngilız istıhba-
phn tığı cihetle vilayetlerde ikinci rat daıresi müdür muavınl 

rının Ren nehri üzerinde müda - bir sebeb yoktur.• Kaçarke A .. 
faa edilip edilmiyeceğini sormuş- Vaşington 24 (A.A.) - ParlA. n yagı 

ı Devamı 8 mcı sahif PCio l 

A 
• '- F D tl .. müntehib namzedleri tesbit olun- General Naslih bu sabah buraya meTtRan • 1 an YıZ 08 UgU mıya başlanmıştır. geldi. İstasyonda karşılandL Vali 

M l lı• • Meb'us namzedleri için yapılan ve Merkez Komutanını ziyaret ey-Çok ana ı mtş tetkiklere de hız verilmiştir. Nam- ledi. Müteakiben Milli Müdafaa 
kr b' 1 d t 2ll!dlik için müracaat edenlerin, e- Vekilini ve Büyük Erkiınıharbiye 

V 
aşl:ngton 24 (A.A.) - Mü- Demo at me us ar an zaac, ıasen tabii namzed sayılan ve 
messiller meclisinde yeni • ekseriye~in alk'.şları arasınd~ bu (Devamı 8 meı aabiff'del Reisini ziyaret edecektir. 
den 

12 
hava üssü tesisine suale musbet bır cevab verdıkten ============ General, öğle yemeğinden sonra 

ve Guam adasında bir liman ile bir sonra demiştir ki: Zavallı Bir Kadın ·. Harb Okulunu, Gazi terbiye ens-
1 b h d titüsünü, İsmetpaşa kız enstitü -

hava meydanı vücude getirilmesi- •- Bazı memleket er, u u u- ----_, ____ _ - h b 1 sünü, Polis ve jandarma mekteb-
ne dair cereyan eden müzakere - du. müdafaa etmege azır u un- Dayaktan 

Am 
ik d ]erini gezecektir. 

!er esnasında cumhuriyetçi meb- dukları takdirde er .anı~ ~ 
d tm 

ı hıç General Naslih pazar günü An-

uslardan biri Amerikan hududla· bundan istifa e e emesı çın karadan aynlacaktır. 

tur. 

ORTA AVF UPA iŞLERİ 1 
Kırıldı 

llstündağ T ekaüd E~i~di, 
Mu~a~emesi 2 Martta Baslıyor 

iV azısı 6 ıncı &abifede) 

l e h i s t a rL. 'l a i t a 1 y a 
Atasında Müzakereye

1 

B a ş 1 a n ı· y o r 
Kont Ciyano Bugün Varşova'ya Vardı 

h aria 24 (Hususi) _ İtalya Kont, Leh ricalile. temaslarda r l:lariciye Nazırı Kont Ciano bulunacak, bilhassa bır İtalyan • 
~ . bugiin Varşovaya varac•k. Fransız harbi vukubulduğu tak-

lııatanda üç giin kalacaktır. dirde Lehistamn nasıl blf vazıyet 
alacağını öğrenecektır. 

Deni~baı.k umum müdürü 
Yusnf Ziya Erzı n 

Denizbank'ta: 

Çünkü, Kocasının Zulmünden ı K 1 5 A C A 
Kurtulmak İ~iu Kendini .. ·-----------

.Pencereden Aşağı Attı Ustündağ'ın Takaüdlüğü 

D 
ün akşam Şehr<:mininde bir 
hadise olm:.ış, kocasından 

dayak yememek içL1 kendı
sini pencereden atan bir kadının 
ayağı kırılmıştır. 

Tahkikatımıza göre hadise şöy
le olmuştur: 
Şehremininde Uzunyusuf ma -

hallesinde 47 numaralı evde Hak
kı Karakaş adında bir talıkçı o
turmaktadır. Hakkı Karakaş he
men her akşam içer ve sarhoş ol
duldan sonra karısı Adile ile kav- ı 
ga eder. Arasıra da kadıncağıza 

(Devamı 6 ıncı sahifede ı 

Muhiddin Üstündğ tekaüde 
sevkedildi. Havadisi beraber 
okuduğum arkadaşım: 

- Kendisi için en münasib 
vnziyet de ancak bu olabilir
di .. 

Dedi, devam etti: 
- Müşarünileyhin mezarlık 

davası, otobüs davası, şu ve 
bu gibi o kadar çok meşcaleııi 
var ki yalnız bunlar bir va
lilik umuru kadar kendisini 
üzecek, yoracak işler. 

Ve .. anlac!ım ki; arkadaşım 
bu sözlerile: 

- Bir koltuğa iki karpuz 
sığmaz .. Ya valilik, ya mah
kemeler .. 

T erkos şirketi satın alındık -
tan sonra tıcari mahiyeti 
haiz bir müessese haline ge

tirilmiş bir meclisi idare kurul
muş, mülhak bütçe ile doğrudan 
doğruya belediye reisine bağlı o
larak yarı müstakil bir idare ha· 
!ine getirilmişti. 

Yeni Vali ve Belediye reisi yap
tığı tetkikler esnasında bu idare
nin bugünkü şel \ile muhafaza e
dilmesini doğru bulmamıştır. Çün
kü hem bugünkü şeklile sular ida
resi pek çok masraf yapmak mec

lııuriydiıH!e lr='d ... -- w 
yenin murakabesi de kati derecere 
kendini gösterememektedir. 

Gerek bütçede esaslı tasarruf 
yapmak ve bu tasarruftan elde e
dilecek para ile tesisatta icabeden 
tadilatı yapmak gerek işleri bir j 
e}den idare eylemek üzere sular 
idaresinin müstakbel şekli için 
yeni bir proje hazırlanmıştır. 

, 

Vali L(ltfi Kırdar 

Bu projeye göre sular idaresi 
Belediye fen işlerine bağlı bir mil· 
dürlük haline getirilecektlr. Bu 

(Devanu 1 ~ ..mfede) 

1 BALKAN DEVLETLERi ARASINDA] 

Hariciye Vekilimiz 
Yugoslav Rica/ile 
Görüşüyor 

ı!'ngoslav Hariciye Naurı 
Markoviç 

B elgrad 24 'Hususi) - Tür
kiye Hariciye Vekili Şükrü 
Saracoğlu bugün saat il de 

saray mareşalin!, s0nra da sırasile 
Hariciye Nazırı Markoviç ve Baş

vekil Svetkoviç'i ziyaret ey lem!ş
tir. 

Şükrü Saracoğlu öğle üstü Na• 
ib Prens Pol tarafından kabul e
dilecektir. 

Öğleden sonra Yugoslavya Ha
riciye Nazırı ve Başvekil mişafin 

otelinde bu ziyaretleri iade ede -

cekler ve akşamüstü Har'~iye 1\Te

zaretinde Saracoğlu şcrefi~e IJl~

kellef bir ziyafet verilece! u-. 

Saracoğlu yarın S~lanikdt• Yu· 
nan Ba§vekiline mülfıki olacak, 

Birlikte Atinaya gideceklerdir. 

Hariciye Vekili Atinada üç güıı 

kalacaktır. 

Bundan başka iki devlet arasın
da Orta Avrupa, Balkanlar mese
lesi mevzuu bahsedilecek ve en
ternasyonal meseleler hakkındı; 
Bcrlin . Roma mihverini.1 vaz• -
Y< ti ve bu vaziyet karşısında p,,. 
]on) anın ır.evkii tetkık olunacak· 

tır. 
Bazı mehafilde söylenildığ•nc 

göre Kont c:ano, Lchistanııı .Ma
caristan gibi tamam.le Berlın -
Roma mihverine iltihak eyleme:;: 
"e Avrupa ve Akdeııize aid ihti, 
Jafiı meselelerin hallinde müşte 
rek hareket edilmesini de temine 

~alışacaktır. 

Yeni 
Teşkilat 
Yapı!a~ak 
Bu iki Ay Zarfında 

Ecnebi Parası 
Satanlar ---

Suç Üstünde 
Yakalandılar 

ikmal Olunacak Emniyet ikinci şube kacak • 

Demek istiyordu. Hakika
ten de öyle. Valilik yapan 
mahkemeye gitmez, durup 
dinlenmeden mahkemeye gi
den de valilik etmez. 

Muhiddin Üstündağ'a on 
üç yıllık efsanevi ve destani 
bir haşmetten sonra girdiği 

yeni yolda bize, sadece: 

Filistin Meselesi Bu 
Gün Son Şeklini Alıj,.or 

Kont Ciyano 

D 
cııiıbank Umum Müdür - I çılık kısm_ı memurları dün kanu
lüğüııc asal · " '"' Jı. na muhahf olarak ecnebi parası 
)en Yusuf Ziya Erzin bu ı alıp satan Galatada tütüncü Yako 
(Devamı G ıaeı sahuede; oğlu Yasef ile Beyoğlunda Yasef 

- Allah gayret versin!. 
Demek düıüyor. • • 

Londra 24 (Hususi) - Filistin 

işini halle memur Arab kongresi 

bugün son bir toplantı yapacaktır. 

Bu toplantıya yine f.ı.rab dele • 
geleri iştirak eLmedıgi takdirde 
Filistin :ncselcsi iıalledilı:nçden 

dağılmış olacatlr. 



1 HADiSELER KARŞISINDA~ 
--------Son Telgraf-· --

OTOi\10BİL KAZALARI 

NASIL KALDIRILACAK! 

Ş 
oförler cemiyeti son toplan
ıtsında klaksonun tekrar 
kullanılmasını istiyorlar. 

Klakson, çok gürültü çıkaran, ve 
yolculan yol üstünden kaçırmağa 

yarıyan alettir. Ancak çok fazla 
şamata yaptığı için, gürültü ile 

mücadele talimatnamesi mucibin
ce, vaktile menedilmişti. Şoförle
rin iddiasına göre, bu klakson de
nen vasıta otomobil kazalarını a
zaltmağa yarıyormuş .. 

Böyle faydalı bir aleti kullan -
mak, bu iddiaya göre, çok iyi bir 
hareket olur. Fakat, Gürültüyü ne 
yapacaksınız? .. Şimdi iki vaziyet 
var: Gürültüyü mü tercih etmeli, 
otomobil kazalarını ve onların 

kurbanlarını mı?. 

İNŞALLAH TEMİZ 

NETİCE ALINIR 

Denizbankta tahkikat devam 
edip gidiyor. Her vapura bir ku
sur buluyorlar.. Kusur arayınca, 

kadı kızında da ltulunurmuş.. Fa
kat, bu kusurlar, hakikaten varid 
midir?. Burasını bilen yok.. Yal
nız yazılanların, çizilenlerin yüz

de doksan dokuzunun mübalağa 

olduğunu bile kabul etsek, yüzde 
biri, yine bir meseledir. İnşallah 
Denizbank işleri, alın akile netice

lenir .. Yeni vapurlar gibi, işler 
bembeyaz çıkar. Hakiki ve sami
mi olarak söylemek icab ederse, 
insan üzülüyor. 

BEYNELMİLEL KIYMETl'E 

BİR ADAM NE Df;MEK?. 

Geçen gün beynelmilel bir do· 

landırıcı yakalandı Resmi bütün 

gaııetelerde çıktL Beynelmilel kıy
mette bir dolandırıcı insanı ev -

vela hayrete düşürüyor. Beyne! -

milel dolandırıcı olduğuna göre, 

zeki bir adam olsa gerek .. Yalnız 

•beynelmilel. tabiri garib değil 

mi?. Bu adam milletler arası do

landırıcı manasına mı geliyor?. 

dersiniz?. 

ŞİŞMAN ZAT 

VE TRAMVAYLAR 

Geçen gün tramvayla Eıninö -

nünden Taksime doğru gidiyor -

duk. Vakit a~am saat 18,30 su
ları idi. Bu raddelerde, tramvay

ların halini gözünüzün önüne ge

tiriniz .. Köprü üstünde, şişman bir 

zat, ön sahanlık kapısından, gir· 

mek istedi. Halbuki, balık istifi 
idi. Vatman: 

- Bayım, nereye gireceksin; de
di, yer varsa, gel.. 

- Canım sığarım .. dedi .. 

Sahanlıkta, adamcağızın haline 
bakıp gülüşmeler oldu.. Çünkü: 

·Sığarum diyen zat, yüz kiloluk 
nev'inden bir şeydi.. Vatman da 
gayriihtiyari güldü: 

- Bari, ben ineyim de, siz be
nim yerime gelin, başka türlü sı
ğamayız, dedi.. 

Uzatınıyalım, bu taUı dilli ve 
şişman zat herkesi ve sinirli vat

manı dahi mestederek arabaya 
girdi.. Nasıl girdi, nasıl sı.ğdı, ha
lii şaşıyorum.. Yalnız tatlı dilin ve 

hoş sohbet, sempatik, nüktedan 
olmanın kuvvetine bir kere daha 

kanaat getirdim., 

AHMED RAUF 

li<üçüK HAliERLE~I 
* İngiltere Franko hükfımetini 

hukukan tanımıştır. Fransanın da 
bugün bu yolda bir karan bek -
!eniyor. 

* Baro yarın toplanarak hay -
siyet divanı için aza seçecektir. 

* Japonlar, geçen sene olduğu 
gibi bu sene de memleketimizden 
mühim miktarda tuz almağa ka
rar vermişlerdir. 

* Filimlerin kontrolu hakkın
da yeni bir nizamname yapılarak 
İcra Vekilleri Heyetine verilmiş
tir. 

* Vali yarın sabah Ank.aradan 
dönecektir. 

* İkinci nevi ekmeğin ucuz · 
!atılmasını temin maksadile iktı-

sad istişare heyeti tarafından ya
pılmakta olan tetkikat ikmal edi
lerek bir rapor hazırlanmıştır. Pa
zartesi günü kat'i karar verilecek
tir. 

* Haliç şirketinin tamamile hu
kukan da Bı>lediyeye geçmesi için 
hükilmete müracaat edilmiştir. 

Bugünlerde kat'i karar verile -
cektir. 

* Üsküdar meydarunın pJ.8.nı 
tasdik edilmiştir. Tahsisat vardır. 
Derhal işe başlanacaktır. 

* Hareket veya muvasalat za -
rnanlarını bildiren yolcu telgraf
larının mevrutlarma zamanında 

verilmesi için tedbir alınmasını 

posta idaresi alakalılara bildir -
miştir. 

* Viyanada kargaşalıklar çıktı
ğına dair dolaşan şayialar Alman 
makamları tarafından tekzib edil
mektedir. 

* İspanyadaki İtalyan kuvvet· 
!eri kumandanı Gambaru dün tay
yare ile Romaya dönmüştür. 

* Son zaferde Alman gönül -
lülerin de mühim hizmetleri seb

kat eylemesi hasebile Hitlerle 
Franko arasında hararetli telgraf
lar teati edilmiştir. 

* Şirketihayriyeye Küçüksuda 
bir plil.j yapması için müsaade ve
rilmiştir. 

* Müstehcen filim gösteren 
sinemacıların muhakemesine dün 
başlanmıştır. 

* Bir adama. yaldızlı beş ku -
ruşu altın diye süren iki kişi onar 
gün hapse mahkQm olmuşlardır. 

* Dün akşam saat 21,45 de Ba
lınköy şimendifer istasyonu bilet 

gişesinden yangın çıkmıştır. Gişe

nin çatısı tamamen yanmıştır. 

Halifenin Sarayında 1 
ı_e_i_r_i_s~,_n_y_o_ı _G_ü_· z_e_li_, 

Tarihi Roman : No. 4 

Halife Abdülmelik •Dirülcase· 
lik• önlerinde karargah kurarak 
• harbe lutuşmadan - Iraklıların i· 
!eri gelenlerine haterler gönder
di ve birçoklarmı ihsanlar, rüt -
beler vadederek kendi taraftar -
!arını çoğalttıktan ~onra, cen6Je 
girişti. 

İlk hücum üç gün süı-dü ve as· 
keri bir muvaffakiyet elde edile
medi. Fakat, bu müddet zarfın

da Irak rüesası, Masaba, halife ile 
niçin döğüştüklerini sordular. 

Masab bunlardan bir k.açını 

• halkı korkutmak kasdile • idam 

Yazan: CELAL CENGİZ 

ettirdi. Bu suretle cephede tutu
nabileceğini sanıyordu. 

Halbuki harb sahasında göster
diğı şiddet, aksi tesir yaptı. Rüe. 
sadan birçokları Halifenin tarafına 
geçerek, Masabın gösterdiği şid • 
det ve zulümden şikayet e\tll~r. 

Abdülmelik, Irak rüesasını he
diye ve rütbelerle taltif etmeı'te 
başlayınca, Masabın ordusu za -
yıflamıştı. 

Böyle olmakla beraber, Halife
nin ordusu bir türlü kaleyi ele ge
çiremiyordu. Masab bir yandan 
harbediyou, bir yandan da bozu. 

• 

ltalya' daki 
Bloke 

Paralar 

p o L • 
1 s / Şehirlerde 1 

Ve .. Mahkemeler 
I ~ - ·- • 

ii&.:tY~.2"f""' ·~ ~n.~-~+.~t'~-ı.<tSr.A ıs~'" ... ,..f·.; ~- •. "~ · · ··· 

Cumhuriyet Merkez 
Bankasının Bir Tamimi 

Patlamadın ya ı Kızlarını Baştan 
Cumhuriyet Merkez Bankası u 

mum müdürlüğü; İtalya ve müs

temlekelerinde bloke matlubatı 

Biraz Sabır Et 1 Çıkaran Ana!. 
bulunanlardan bazı malumat iste- Çeşme Başında Şoka Torzın-
miştir. do Söylenen Bir Söz 

Ezcümle; bu alacakların ne su- Bir Cinayete Sebeb Oldu 
retle tekevvün ettiği, plokajın vu- Kuruçeşmede bir cinayet işlen-

kuu tarihi ve miktarh:ıle hangi 

müesseseler nezdinde bulundukla
rının umur.ı ıniı!25rlüğe bil,1iril • 

mesi tale:.ı clunmuştur. 

Sefiri erimiz 
Arasında 
Değişiklik 

Sefirlerimiz arasında yakında 

bazı değişiklikler yapılacağı ha
ber verilmektedir. 

Bu meyaıı<la Paris büyük elçi -
miz Suad Davaz ile Bağdad elçi
miz Tahir Lutfi tekaüde sevkolu
nacaklardır. 

Ayrıca Peşte sefirimiz Behicın 
büyük elçiliklerden birine ve Ber

lin büyük elçisi Hamdinin de bir 
meb'usluğa namzed gösterıleccğı, 
merkezden de bazı mühim me • 

murların harice gönderileceıderi 

anlaşılmaktadır. 

Eski lnoiliz Sef ri 
Bugün Gi~~or 

İngilterenin Roma sefirliğine ta

yin edilen Sir Persi Loren bugün 

şehrimizden ayrılacak, Yunanis

tan tarikile memleketine gidecek 
bir müddet istiı-ahat <>decek, sonra 

Romaya giderek vazifesine baş -

lıyacaktır. 

-lif--

Cumhuriyet 
Vapuru 

İstinyede yeni baştan tamir edi

len Cumhuri:yet vapuru denize in

dlrilmiştir. Yüz elli bin lira sar -

fedilerek tamamen yeni bir hale 
sokulmuş olan geminin tecrübe • 

!erine başlanmıştır. Geminin eski 

sür'atini bulmuş olduğu söyleni
yor. 

Cenqet Balosu 
Bütün san'at mekteblerinden 

mezun olanların cemiyeti tarafın

dan dört mart cumartesi a~amı 
Taksimde Cennet köşkünde sa -

baha kadar devam etmek üzere 
muhteşem bir balo verileceği ha

ber alınmıştır. Davetlilere mev· 

simin en parlak gecesini yaşat -
mak istiyen tertib heyeti zengin 

bir program ve muhtelif (sürp
riz) le-r hazırlamıştır. 

lan ordusunu toplıyarak, tekrar 
Halifenin kaı·şısında cephe alı -
yordu. 

Bu sırada Halifenin ordusunda 
şecaat ve kahramanlıklarile tanın· 
mış olan Suriye ümerasından 

•İbni Ziyyan. Halifeye müra -
caatla: 

- Bu gece bana müsaade edin.. 
Yanımdaki kuvvetimle kaleye bas
kın yapacağım. dedi. Haliie mü· 
saade etti. ·İbni Ziyyan• fırkasını 
alarak kaleye en zayıf yerinden 
hücum ederek şehre girmeğe mu
vaffak oldu. 

Halifenin, gece baskınından müs· 
bet bi.J: netice elde edileceğine i
nanı yoktu. •Boş yere asker te
lef olacak!• diyordu. ·İbni Ziy -
yan• ın fırkası kaleden içeriye gir
meğe muvaffak olunca, Abdülme
lik derhal kumandana şu haberi 
gönderdi: 

•- Masab bugün düşmanım ol
makla beraber, onun bir damla 

miş bir kömür amelesi çeşmede 

yıkanmak yüzünden çıkan kavga 1 
neticesinde bir arkadaşını bıçaklall 
öldürmüştür. Hadise şöyle olmuş
tur: 

Kuruçeşmede çalışmakta olan 
liman kömür amelesi evvelki ak
şam saat 17 buçuk raddelerinde 
işlerini bitirdikten sonra çeşme 

başına toplanarak yıkanmıya baş
lamışlardır. Ameleden Mehmed 
oğlu Murad Çeşme başında yı -
kanmakla olan yürük Mustafaya 
çabuk olmasını söylemiş yürük 
Mustafa da şaka tarzında: Patla
madın ya biraz sabret demiştir. 

Bu yüzden iki amele arasında çı
kan kavga büyümüş ve Murad bı
çağ.uu çek<ırek Yürük Mustafa - ı 
nın kalçasına saplamıştır. Can -
kurtaran otomobilile Beyoğlu has·1 

tanesine kaldırılan Mustafa saba
ha karşı ölmüş Murad yakalana -
rak tahkikata başianmıştır .. 

KISA POLiS 1 
HABERLERi ·--* Şoför Hüseyin oğlu Kemalin 

idarseindeki 2108 numaralı oto • 
mobil Köprü üstünde tramvay -
dan inmekte olan Hüseyin oğlu 
Rıza adında birine çarparak muh
telif yerlerinden yaralamıştır. Ya
ralı Rıza hastaneye kaldırılarak 

tedavi altına alınmıştır. * Büyükçekmecede Arab kö -
yünde oturan İbrahimin 13 yaşın
daki oğlu Hüseyin ağıldan koyun
ları dışarı çıkarırken koyunlardan 
irice birini tutmak istemiş koyun 
ta:rahndan sürüklenirken büyük 
bir çivi bacağaın saplanarak e • 
hemmiyetli surette yaralanmıştır. * Dün Kınalıadaya yolcularını 
çıkardıktan sonra hareket etmek 
üzere bulunan Pendik vapuru çi· 
macılardan Ahmed halatları top
larken denize düşmüş ise de kur
tarılmıştır. * Otelde hırsızlık yapan Halil 
İbrahim 14 ay hapse mahkum e -
dilmiştir. * 18 yaşında bir kız altı ya -
şında bir çocuğa ,· ol gözüne bir 
lastik sapanla taş atmış çocuğun 
maluliyetine sebeb olmuştur. Suç
lu mahkemeye verilmiştir. * Haçator isminde birinin gö
zünü çıkarmaktan suçlu Alinin 
muhakemesi, Ağırcezada bitmiş, 

suç sabit görülerek, bir sene üç 
ay hapis oezası, iki yüz lira taz
minat ödemesi karar altma alın
mıştır. * Sigorta parasına tama ederek 
kasden yangın çıkaran Agob Var
tanyan 4 ay hapse mahkum ol -
muştur. 

kanının dökülmesini istemem. A
ramızda hukuk çok eskidir. Ken
disini . düşmanım olduğu halde • 
severim.• 

Ne yazık ki, •İbni Ziyya.n• b~ 
emri aldığı zaman, hasmının ba
şını kesmiş bulunuyordu. 

Ertesi sabah EmevHer kaleyi 
zaptederek şehre girdikleri zaman 

Masabın kesik başı bir mızrağa 
takılmış olarak kale kapı.ı önün
de teşhir edilmişti. 

Halife Abdülmelik, Masabın ha· 
şını görünce müteessir oldu. Göz· 
leri yaşardı. 

•- Masab, eşsiz bir kumandan, 
cesur bir askerdi. Kardeşinin ih· 

tiraslarına alet olarak, bir ordu 
ile karşıma çıktı. Eğer ben onun

la yüzyüze gelseydim, kılıcını ba
na kendi elile teslim edeceğin -

den emindim. Yazık oldu. İslam 
alemi, yerini kimsenin doldura -
mıyacağı bir kahraman kaybetti.• 

İhtiyar Diyor ki: << Onun 
Yüzünden, Hepimiz 
Perişan Olduk ! .. >> 

1 
htiyar hem ağlıyor, hem de söy
leniyordu: 
- Kadın, bir şeycik demem; 

bil kış gününde bizi yerimizden, 
yuvamızdan, evimizden, barkı -
mızdan ettin, sokaklarda sürün • 
memize sebeb oldun, Allah da şu 
ihtiyarın, şu biçarenin, şu zavallı
nın dileğini yerine getirsin, seni 
de sürüm, sürüm süründürsün! ... 
Yanına sokuldum, omzuna do -

kundum: 

- Kime söylüyorsun bunları, 

baba? .. 
Saçları dökülmüş, başını, ağır a

ğır kaldırdı, ağlamaktan kızarmış 

gözlerini gözlerime dikti, bitkin 
bir sesle: 

- Ona!.. diye inledi. 
Ve sözlerine ekledi: 

- O karıya, Havvaya ... 

Bu sırada, sarışın, genç ve gü -
re! bir kız yanımıza yaklaştı ve 
ihtiyara hitaben: 

--Dilini tutsana be moruk! .. 

Diye bağırdı. 
İhtiyar oturduğu kanapeden a

yağa kalktı, elindeki sopayı ha -
vaya kaldırdı, kin ve nefret dolu 
nazarlarla genç kıza baktı, sonra 
o da hiddetle haykırdı: 

- Defol, buradan, yıkıl karşım
dan utanmaz!.. Yoksa şunu kafan- ı 
da parçalarım!. .. 

Kız yanımızdan uzaklaşınca, ih· 
tiyar da tekrar yerine oturdu, kısa 
bir müddet önüne bakarak, dü • 
şündü, sonra bana döndü: 

- Bu onun küçük kızı, dedi ve 

anlatmağa başladı: 

- İki ay evveline kadar, bu 
Havva denilen kadınla Fatih med
reselerindeki höcrelerde oturu
yorduk ... 

~aşı,m yelmişe geldi. Çok ya
şadım, çok gördüm. Fakat böyle 
bir kadına tesadüf etmedim. 

Zavallı adam, fazla üşümüş <ı· 

lacak ki, tirtir titriyordu. Yırtık 
gömleğinden görünen g~gsunu, r 
eski ve yıpranmış paltosu ıle ort
tü, başını avuçları arasına aldı ve: 

- Bu kadın kızlarını baştan çı· 
kardı, onları ahlaksızlığa, fena yol· 
!ara teşvik etti, dedi. 

Dördüncü asliye cezanın kapısı 
önünde duran ve biraz evvel S<>· 
pası ile tehdid ettiği kızı işaret ett].: 

- Bunun adı Saniye .. Evvelce 
ahlaklı ve namuslu bir kızdı. Ken
disine kaç defa babaca nasihat et
tim: •- Kızım, ananın tuttuğu yo· 
lu, sen de takib etme .. O düşmü~ 
bir kere ... Düşün, Hamid babanın 
sözlerini iyi dinle .. Ona uyma!. .. • 
dedim. Fakat o sözlerime kulak 
asmadı ve yine bildiği gibi hare
ket etmekte devam etti. 

Hamid baba, paltosunun cebin· 
den paketini çıkardı, bir sigara 

dedi ve kesik başının önünde ağ
ladı. 

Bu hadiseden sonra bütün Irak· 
lılar Halife Abdülmelike boyun 
eğmişlerdi. Masabın ölümile Irak 
hadisesi çabuk kapandı ve Halife, 
biraderi ·Beşir bin Mervan• ı Irak 
valisi nasbederek Kufeye çekildi. 

Beşir bin Mervan değerli bir 
devlet adamıydı. O da kardeşi gi
bi her gittiği yerde kendisini ça
buk sevdirdi. 

Halife Irakta nizam ve asayişi 
tesis ettikten sonra, ordusile be
raber Şama döndü. 

Abdülmelik, Irak isyanını bas
tıracağından emindi. Fakat, bu 
işin bu kadar çabuk ve kolay bi
teceğini tahmin etmiyordu. 

Halifenin Iraktan Şama muzaf
fer olarak dönüşü ve kendisine 
baş kaldıran (Masab) gibi bir ku
mandanın başının koparılışı, Ab
düimelikin kudret ve muvaffak '. 
yetine canlı bir örnek olarak ht r 

Et 
Meselesi 

Şap Hastalığı Sebeb m i 
Şehrimizde oMuğ ugibi İzmir 

ve Bursa gib' bazı mühim vilayet 
merke2.lPrh izd ~ de et pahalılığı 
devam e'::ı·ektedır. 

Buna bazı yerl~rde cşap• has -
talığı sebebile konulan sıhhi ka
yıdlar dolayısile az hayvan gel • 
mesi; sebeb olarak gösterilmekte· 
dir. 

Maamafih İzmir ve Bursada ba
zı kanaracıların kasablık hayvan 
getirenlerin şehir hududları ha
ricinde karşılıyarak çok ucuza 
malları kapattıkları da anlaşıl -
maktadır. 

Önümüzdeki haftadan itibaren 
koyun ve bilhassa kuzu sevkiya
tının çok artacağı a!Akadarlarca 
tahmin olunmaktadır. 

Spor 
Klüpleri 

Ve Talebeler 
Beden terbiyesi umum müdür -

lüğü, talebe ve subayların kulüb
lere intisabına dair evvelce gön
derdiği tamime ek olmak üzere 
yeni ve mühim bir tamim gönder
miştir. 

Bu tamime göre kulübler, tale
be veya ordu mensublarından bi -
rini başka bir işle meşgul imiş 

gibi gösterip tescil ettirerek resmi 
müsabakalara iştirak ettirir ve bu 
hareketleri tahakkuk ederse bun
ların sahalarda elde edecekleri 
fiili neticeler muteber addedil -
miyere-k mağlub sayılacaklardır. 

Bu teşekküller ayrıca en ağır bir 
surette tecziye edilecekleri gibi 

resmi bir daireyi iğfal suçundan 
da alakadarlar hakkında kanuni 
takibat yapılması Cumhuriyet 
müddeiumuıniliğinden istenecek -

tir. 

Floryadaki 
İstimlak 

Haksız mı? 
Eski İstanbul meb'usu Şükrü 

Floryadaki bazı arazıye sahih ol· 
duğunu ve Belediyenin bu araziyi 
haksız olarak istimlake teşebbüs 

ettiğini iddia eyliyerek Belediye 
aleyhine dava açmıştır. 

yaktı, sonra yine sözüne 
etti: 

devam 

- Saniyenin, Safiye isminde bi~ 
kızkardeşi daha var. Havva, onu 
da baştan çıkarmak istedi amma, 
buna muvaffak olamadı. 

İhtiyarın yine gözleri dolmuştu: 
- İşte, böyle evladım, bu karı

nın yüzünden, medrese höcere • 
lerine sığınan nekadar biçare var
sa, çilyavruları gibi birer tarafa 
dağıldı, perişan oldu! ... Çünkü po· 
lisler bu kaıiının yüzünden med
reseyi bastılar ve kapattılar. 

M. HİCRET 

yerde takdirle söylenmeğe başla
mış ve Hicazı kasıp kavuran Ab
dullah Zübeyri de müşkül vazi
~te düşürmüştü. 

Öyle ya ... Abdullahın güven • 
diği kumandanın Irakta başı ko
parılmış ve oraya gönderdiği or
du mağlüb ve perişan olmuştu, 

Bu hezimet Abdullah Zübeyrı sar
sacak kadar büyüktü. Abdullah 
Zübeyr Hicazda nüfuzunun kırı
lacağından endişe ediyordu. Bu 

felaketten sonra, ne yapıp yapa
cak, bir başka vesile ile bir başka 
cephede yine Halife ile çarpış -

mak ve ondan öc almak fırsatını 
anyacaktı. 

* ABDULLAH, HACILARI SOY. 
MAC.A BAŞLAYINCA ... 

Abdu.llah bin Zübeyrin casusu 
Halil, Şamda F'atma laraiından 

(Devamı var) 

' Franko'nun Son Söııı 
Yazan: Ahmed Şükrü ESl\rı>fl 

İspanyada askeri ha:rekiı.tııı ne 
ticesi artık belli olmuştur. FraJ! 
konun zaferi bir emrivaki oıarıll 
herkes larafından kabul editrrıe 
tedir. Fakat ortada henüz bir M1 
rid hükılmeti vardır. Ve İspalll 
nın payıtahtı olan Madrid şetıriı •• Valansiya ve diğer yerler h 
bu hükUınetin idaresi altındadJI 
Sonra İngilterenin ve Fransall 
nazarlarında bu hükılmet b8 
İspanyanın meşru hükümetidir, 

O halde İspanya meselesi haUt 
dilmiş olmak için ya FrankoU~ 
yeniden askeri harekata başlıl"1 
rak Madrid hükılmetinin idıı!~ 
altındaki araziyi işgal etmesi, f 
hud da bu hükUınetin başında il' 
lunanlarla anlaşması 18.zımdır. ~ 
kılmtçiler de Franko ile anJ;ışOI' 
ya hazırdırlar. Memleketten k1 

çarak Pariste yerleşen Cuınh~1 

reisi Azana, kayıdsız şartsız ti' 
lime taraftardır. Diğer taraf it 
Başvekil Negrin şu üç şarta bdı 
olarak anlaşmıya hazır olduğııl 
bildirmişti: 

1 - İspanyada kurulacak ol 
rejimin halk tarafından tayin 
dilmesi. 

2 - Yabancı askerlerinin İS 
panyadan geri çekilmeleri. 

3 - Umumi bir af ilan edil 
İngiltere ve Fransa da Barsei 

nanın sukutundan sonra Frııl' 
hükıimetini tanımıya karar ve' 
miş olmakla beraber, tanunııl' 
evvel, Frank.onun hükumetçil 
anlaşmasını beklemişlerdir. 13~ 
nun mümkün olmadığını göru· 
tavassut etmiye karar verdilel' 
bir haftadanberi iki taraf arsl' 
da bir anlaşma teminine uğrııi 
maktadırlar. Negrinin şart oıııt' 
ileri sürdüğü, İspanyada kUl"~~ 
cak olan rejimin İspanyol Jı$ 
tarafından tayin edilmesi ıneıl, 
lesi üzerinde artık kimse ısrııf 
miyor. Fakat İspanya topralt!J' 
dan yabancı askerlerin geri çe• 
meleri ve hükılmetçi kuvveti' 
mücadele edenlerin affa tabi ~· 
maları, hala iki taraf arasındı 
anlaşmanın teminine mani ,, 
iki engeldir .Bu meselede ditcl· 
!ayık olan bir nokta şudur ıcı 
panya topraklarından yabaıı''., 
kerlerin geri çekilmeleri, bel~, 
Negrin ve arkadaşlarından ıı, 
de İngiltere ve FransaY1 ala.1'

3 

eden bir meseledir. İngiltere 
Fransa, bunu, İ.spanyol hültUtf' 
tinin iki teslım şartından bir' 
mak üzere, Frankoya kabul 
rebilselerdi, kendi politikala' 
esaslı bir gayesini de elde e 
olacaklardı. 

Ancak bir hafta süren ıııii' 

~·' kereden sonra Frankonun 
şartı kabul etmiyeceği anM'

1 

tadır. Londraya ve Parise '. 
sözü• olarak gönderdiği bir p· 

tubda: r' 
ı - Hükılmetçi İspanır01~'.: 

tecziyesi lüzumunda ısrar et , 
le beraber, •Şövalyelik an'aP~,, 
bağlı bulunan Frankist ts~;ı 
nın adil ve rahim. olmas111ı 

ğini de söylemekte, # 
2- Yabancı askerler Jll ı1' 

sinde de bu ask.erlerin n' ıs,. 
geri çekileceklerini tayiııde 11ı 
disinin serbest ~lacağıııı Pe 

mafih •İspanyanın istiklaliP ı•' .. fu 
rar verecek bir ecnebi nıJ b'J 
tahammüı. edemiyeceğinıı> 
mesini de ilave etmektedir· i 

(De,•amı 6 ıncı sahil , 
---------::.,->'! 

• 130 
Ya Karıyı Ya Bent _ .... ~. 

Adamın birisi karısını bO'I"'" ~ır 
'dtt· 

. re mahıLllenin imamına. fl 11at• 1 
dim karun bana hiyanet ed .,otı'' 
başıyacaiım. imanı da pe~i 
diyor. ..,, til 

Bu sefer ll:ö,.Jü fakat bOC .itf!P' 
tur" P 01 

çocuğum var. Bu nasıl 0 ~et ~ 
Boca da boŞama der. BU 0 e ·( 

b•~· <b· peki amma boşama.zsauı .ıet· r 
ter? Hoca da tekrar (bofll) dl -' 
tekrar sebeb lfÖ!lterir. 11°C:.1e sll: 
ma kadar boşa ve -~.,..ı,•' d'Jı 
Ti ki akşama ı.acıar bd ' il~ ; 

3 uar· v-
edince ramazan topu P ıcırı1' 
hoca kızıp: (Be adaıD Y• 
ve yabud beni> der. şırı&t' 

Defterdar A1acaçeşıne iiil 
,.,....an 
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ı MAARiF tşLERt 1 J Tale~enin 
Jale be Gezintile_!l Viliyetlerdeki Talebe Dış . 

A n k a ~ a. H u k u k • ~::..~!:.:''"'"" Sayıları Artıyor M ~ayenesı 
Av r u p a' d a T ü r k 1 er 
Hakkırıda Namütenahi 

Sevgi Var 

Fak o ı tesı n ı n Seyahati 'ii :::: ::.::::: .:::..::::: . . 11eı Uç Ayda Bir Mıtıata 
Halkevi binası, bir şehir gazinosu, Kız ve Erkek _Talebeler /çın Ayrı Yapılacak 
bir otel ve bir şehir kulübü inşa A l k 
edilecekmiş. Ayrı Pansıyonlar çı aca bise, orta, bilhassa ilk okul ~a: 

Dört milyon liraya yakın para )ebelerinin bedeni sağlıkları gıbı 
ile vücnde getirilecek bu eser İs- s on yıllarda muhtelii vila - pansiyonlan açılması kararlaş - diş sağlıklarına da lazım olduğu 
taııbulun mühim birer eksiğidir. yet merkezlerinde orta mek- tırılmıştır. ehemmiyet verilmesine dair Ve-
Ve yapılınca muhakkak ki, İstan- tep ve liseler açılmış oldu- Buhususta vilayetlerin faaliyet- kal.etin vermiş olduğu kararı ev-
bul için birer kazanç olacaktır. Ve ğundan bunlara civar yerlerdeki te bulunması ve yabancı talebele- velce yazmıştık. Bu kararın tat -
güzel eserler meydana gelecektir. kız ve erkek talebeler; artık İs - rin otel köşelerinden kurtarıl - bikatından olmak üzere okullar -

Fakat, acaba, İstanbulun daha tanbula gelıniyerek yakınların - ması bildirilmiştir. da talebelerin diş muayene ve te-C enevre, Husust muhabiri - ı 
mizden - 11: Hukuku Me
deniye Müderrisi Cahit 

Oğuzoğlunun başkanlığında bun
dan Yirmi gün evvel Ankara Hu
kuk: Fakültesinden 35 gencin 0r
ta AVTupa ••1, Romanyadan baş -
hyarak muhtelif Avrupa merkez
lerinde bi: tetk;k seyahatire çık
tıklarını yazmıştık. 

Bu gnıp, bugün Cenevreye gel
"'?-iş, arada Milletler Cemiyetini, 
trniversiteyi ve şehrin muhtelif 
Yerlerini gezmişlerdir. 

Grup, müteakiben Türklerin 
dostu olarak tanııımış ve memle
ketiınizi muhtelif defalar ziyaret 
etın;ş olan Profesör Ojerı Pithari 
Ziyaret etmişti. :Muhterem profü -
sör bu ziyaretten fevkalade müte
hassis olarak bu batırşinaslıktan 
,dolayı evvela profesör Cahi~ Oğuz
oğluna teşekkür etmiş ve kendisi
ııın hihakkin Türkleri çok sevdiği
lti bu sevgi tarihinin uzak zaman-
1~:da, kara günlerimizde başlayıp 
lrtiıı geçtikçe artan içten gelme bir 
l • Olduğunu ifade ede!"ek sözü bu
Rün 'I'ürkiyen.in Atatürk'le başlı -
Ya.n derin inkııabı, yeni devlet Şe
fı İnönü'nün mutlak surette ayni 
hızıa devam ettireceğine katiyyen 
':2'in bulunduğunu söyliyerek Ata
tilrk hakkında yazd.Jğı kitaptan ta
lebelere liltfetmek nezakat'nde b;,ı
lunmuştur. 

1 
Pı·ofesör, Eylülde Tiirkiyede top-

anacak beYtıelmi!el antrpoloji 

İnönü talebeler Cümhurreisimiz 
şerefine üç defa cyaşaı. diye ba

ğırmışlardır. 

mübrem, daha hayati, hemşerile- daki orta mektep ve liselere git- Edirne ve Trabzon gibi vila - davilerine başlanmıştır. Bu mua-
ıiıı sıhhati, vatandaşların rahatı, meğe başlamışlardır. yetlerde esasen bu pansiyonlar a- yeneler her üç ayda bir tekrar e-

A · gu .. n Firiburge hareket e-ynı . . 
batta refah ve saadeti için, yapıl- Bu scbeble liseli vilayet mer - çılmış olduğundan şimdi; bunu dilecektir. 
ması daha evvel sıraya konacak kezlerinde ve orta mektep olan ka- _ _,,,. ti d kı er ------
elı:em işleı;, müesseseler yok mu- zalardaki kız ve erkek talebelerin diğer bütün v U..ye er e z ve -

kek talebe pansiyonları küşadı ta

den grup geceyi, orada geçırm.~
le>'dir. Firiburgde talebelere gos
terilen sevgi ve muhabbet fevka
lade parlak olmuş, istasyonda 
grup başkanı profesör Cahıt O . -
ğuzoğlu ve talebelere müteaddıt 
büketler verilmiştir. Gece Suıs 
Palasta verilen ziyafete beyne! -

dur?. Biz şehircilik mütehas.ısı sayısı çoğalmıştır. 
değiliz. Fakat, mütehassısların, Öğrendiğimize göre, bu kabil kip edecektir. 
böyl~ bir sual karşısında da, ne kız ve erkek talebelerin toplu bir Bu pansiyonlarda talebelere sı
düşüııeceklerini samimi olarak me- halde yaşaınalım için viliiyet ve cak yemek verilecek ve gereke ye-

rak ediyoruz. kaza merkezlerinde kız ve erkek mek, gerek yatıp kalkmaları için 
B'L'RHAN CEVAD talebeler için ayrı ayrı talebe asgari bir para alınacaktır. 

milel şöhreti. haiz profesö~. Lögr~ At t n k'" 
Ehi, Tiretsinı, Kont, Rektor Bek a u r u n 
rütti hazır bulunmuşlar ve Tür -

~:e~:l:s:~m!~;::i ~~::c~k 1 Hayatını Kurtaran 
ğunu tebarüz ettirerek, bun".11 bır 

müddet evvel şimdi grup reısı o- s t 
lan profesör Cahitle . başlıyarak a a 
gün geçtikçe artan hır hıs old~-

ğunu, profesör Cahidin talebelik F b "k S f Mutlaka 
zamanında aldığı parlak neticeyı a rı a aa l 

bugün üniversitede buluııan T_ürk' bulduracak 
talebelerinin büyük bır ha~'.yet Çanakkalede Atatürk'ün haya-
lle kazanmağa çalıştıklarını soy- tını kurtaran saatin veya fotoğ -

Jiyerek demokrat Türkiye ve 0 
.- rafının ; mezkıir saat fabrikası 

nun Şefi İnönü şerefme kadehı- müdürlüğü tarafından ele geçiril-

n.i kaldırmıştır. mek istendiğini yazmıştık. 
Bu sırada ziyafete bugün İsviç- Bu tarih! saati aramak üzere 

· Maarif Nazın olan Piller şehrimize ge.len fabrikanın acen.renın M .. . h t•• 
ve eski Reisicüınhurlardan uzı tası; saatin Istanbulda ve a "' 
ş;ref vererek Türk karakteri ve memleketimizde olmadığınL ih -
İsviçrenin Türklere karşı ~uy - timal Alman;yada bulunabileceği
makta olduğu derin sempatı ve ni kat'i surette tesbit etmiştir. 
hayranlıklarını izhar etmişlerdir. İnkılap Müzesi müdürlüğü de 

Talebeler ertesi günü Beru ve bu kıymetli hatıra ile meşgul ol
Zürih yolile Viyanaya hareket et- mağa başlamıştır. 
nı.işlerdir. Ebedi Şefimizin metrukatı ara-

Brende Türk sefaretinj ziyaret sında bu saatin bir fotoğrafının 

ederek Sefir Vasfi Menteş tara - mevcut olduğu ileri sürülmektc
fından hazırlanan büfede ağırları- dir. 

At 
Neslinin 
Islahı 

Binici Talebe 
Yetiştirilecek 

At neslinin ve biniciliŞin ıslahı J 
ile ehemmiyetli surette çalışıl

maktad.Jr. 

Bu cümleden olarak memleke

timizde binici gençlerin adedinin 

süratle arttmlması tekarrür etti

ğinden Karacabey harasındaki bi

nicilik mektebine yeniden 20 ta

lebe alınması kararlaştırılmıştır. 

12 - 14 yaş arasındaki gürbüz, 

anasız ve babasız çocuklar ara -

sından seçilecek olan bu talebeler 
mektepte yatıp kalkacaklardır. 

Mektebin tahsil müddeti 6 se - / 
nedir. 

Anason 
Zer'iyat 
Sahası 

Bir Misli Genişletilecek 
Anason mahsulünün memleke

timizin bütün ihtiyacına cevap 
vermediği yapılan tetkiklerden 
anlaşılmıştır'. 

Bu münasebetle Ziraat Vekale
ti dün vilayetlere bir tamim gön
dermiştir. 

Bu tamimde ; her istihsal saha
sında olduğu gibi; bu istihsal şu
besinde de yurdumuzu kendine 
yeter bir hale getirmek için; ana
son zeriyat sahasının bir misli ge
nişletilmesi ve istihsalfrtın artma
sı hususunda faliyet gösterilmesi 
istenmiştir. 

Kubilay 
ihtifali 

Menemende canavarca şehit e
dilen inkılap çocuğu Kubilayın 

hatırasını tebcilen, her sene ol -
duğu gibi, bu yıl da 23 Maartta 
Meneme-nde Kubilay abidesi ö -
nünde büyük merasim yapılması 
kararlaştırılmıştır. Bu ihtifale İs
tanbul Üniversitelilerinden bir 
grupun da iştirak etmesi için ha
zırlanılmaktadır. 

Sandal 
Bedestanının 

Faaliyeti 
1 ay içinde Sandal bedestanında 

9399 lira 95 kuruş kıymetmde 380 
parça altun, gümüş ve kıymetli 

taşlar, 8822 lira 85 kuruş değe -
rinde de 755 parça halı satılmış -
tır . 

Müteferrik eşya satışı yapılan 

kısımda ise 7993 lira 10 kuruş tu
tarında 1092 parça eşy& satılmış-

tır. 

Buğday 

~ ---· _... :,) .. 

lrlasl 
BARUT KOKUSU 

ütün iyi niyetlerimize rağ .. 
men, dünyanın rıittiği yol 
harb, tecavüz ve taarrmı 

. 

yoludur. Biz sulh Miyebiliriz. Fa· 
kat, bu güzel arzunun tahakkuku 
için bütün dünya sulh istemelidir. 1 

Biz, memleketimiade ve bütün 
dünya kıır§ISlllda mütemadiyen 
sulh propagandası yapıyoruz. Böy
le güzel bir ideale inanmış insan 
topluluklarının çoğalmasına çalış

mak bir hizınetm. 

' 

Fakat, ne yazık ki •sulha biz -
met• •sulhu kurtannak• parola· 
sile, yeryüzü mütemadiyen ra • 
hntsızlık geçiriyor, memleketler 
parçalanıyor, insanlar ölüyor, te- , 
cavüzler oluyor. 

Birçok memleketlerde, gençlik, 
. 

daha çok harbci, mütecaviz ruh 
taş!yan bir terbiye ile yetiştirili • . 
yor. Bu, belki de bir zarurettir. 
Hatta, bir takım kin ve intikam 
hislerinin kamçılandığını, gençli· 
ğe, istikbale ait ideallerin müs • 
takbel tatlı zaferlerinden bahse
dildiğini duyuyoruz. 

Bütün bunlar, nesilleri gelerek 
harblere hazırlamak içindir. 

Bizim m_ekteplerimi.zde okunan 
kıraat kitabları yeniden yazı!n -
cak. Bu, her bakım-fan isabetli bir 
karardır. 

Büyük bir kurtuluş savaşı yap
tık. Asker ve muzaffer bir mille
tiz. Tarihimiz şerefli çarpışmalarla 
doludur. Fakat, okuma kitablann
da bunlardan bahseden satırlar 
yok denecek kadar azdır. 

İnsani, içtimai bahislerden bi
raz kısalım da, yeni kitablarm ha
zırlanışında çocuklarımıza, en bü
yük erkeklik vash olan kahra -
manhk ve harb menkıbeleri an
latalmı. Açık söylemeli: Yani ço
cuklarımızı harh meydanlarının 

barut ve lıan kokan havasile da
ha yakından arkadaş yapalım. 
Dünyanın bugünkü gidişi kar. 

şısmda, bn bir zanırettir. 

REŞAD FEYZi 

, 

~ongresine iştirak edeceğinden 
§imdiden pek büyük sevinç duy

duğunu ilave etm:iştir. Saat 16 da 
Lozana gelen talebeler, Üniversi
te binasını Federal Mahkemeyi. 
lrşi Sulh ~uahedesinin imzalan
dığı konferans salonunu gezmiş -
!er ve tarihimizin en şanlı sahife
ler~den birini yaşıyan bu . salon
da istiklal marşını söylemişler ve 
Balonda hazır bulunan profesör ve 

mışlar ve sefaretin d~laletile ?t~ Diğer taraftan fabrika müdür-
karla şehrin görüle~k yerlennı lüğü; İstanbul acentasını bu iş için 
gezmişlerdir. Türk talebeleri ~o- İsviçreye davet eylemiştir!. 

Vilayetler; anason müstahsil -
]eri ve köylüler nezdinde bu hu -
susta faaliyette ve anason yetişti
rilmesi için teşvikte bulunacak
lardır. 

---0--

Yen i Hava Gazi ffyatları 
Tes~it EdiUi 

İhracatçılarının Türklüğü, hükfımeti ve Büyük 

T 1 1 Millet Meclisini tahkir edenlerin 

Türklüğü 
Tahkir 
Davas! 

calarile beraber Isviçreden mus- Fabrika bu saati buldurarak 
bet ve iyi intıbalarla ayrılmışlar- müzemize hediye etmeği kat'i su-

rette kararlaştırmıştır. dır. 

~hiliyenin Mühim Bir Tamimi: 

Tasarruf Hakkına 
Uluorta Tecavüz 

Edilmiyecek 
B azı belediyelerin; şehir ve 

kasabaların müstakbel imar J 

h Planları tanzim olunmadığı 
.alde hiçbir es•oo istinad etmek-

sız· -ın Ve bedelleri de verilmeden 
"altta ve eşhasa ait gayrimenkul-
leri y ı ... 
l'k 0 açmak bahanesıle ıstim -
Y:k:ı ettikleri ve bazı yer !erde de 
- ima tehlikesine maruz oldu
gu. ileri sürülerek a!iikadarlara 

tebliğat yapılmadan vı: hatta ha
zan encümen kararı bıle al~ma
dan tasarruf haklarına teca~uz o

lunduğu; bina ve mesı:enı.erın ~
tınldığı Dahiliye Vekiletıne ya 
pılan şikayetlerden anlaşılmıştır .. 

Dahiliye Vekiileti bu h"."ust~. vı
Jayetlere mühim bir taınırn gon-

dermiştir. . 
Bunda; ileride yaptırılacak ıınar 

ZORBALAR 
SALTANATI 

:ı-.u. 81 

~lıid Eğer, böyle bir bale 
le olursanız sakın ola ki; A -
k~dar Ve Yaranının emirlerine 
ti~·ak Vermeyiniz., Derhal maiye-

«! "" . 
ııı ""§ıne takıp atlarınızı mah -
Uzlıy 

bak arak son sür'atle ardınıza 
.tı':'adan Siroza dönünüz ... 

;sı,, 1
Yere1t İsmail bey İstanbuldan 

J l'ıl.ıp gı' tti .. 
lttılak . Adamları etrafa goz 
lara 0lnıaktan geri kalmıyor -

ı. 

Sulta M · ı:e.rue . n ahmı.t ve etrafı Yenı-
~tı rı durmadan el altından fış
llı Yorlarc1ı. Alemdar ve yara -
~~a adamları vasıtasile esir pa-

aruıaan gilzeJ cariye topla • 

· KARAYEL Yazan: M. Samı 

makla meşgul idi. 
İstanbul ahalisi çok geçmeden 

halaskar tanıdıkları Alemdar ve 
yaranı aleyhine yavaş,_ yavaş ha
rekete gelmişti. Her agızdan ku
lak kulağa şu sözler söy lenıyor -

du~ Bu Rumeli zorbaları da küp

lerini doldurmağa... gözdelerın ve 
ikballerin koynundan ~ıkıı;tamağa 
başlad.Jlar. Allah bu mılletın en-

hayra tebdil eyliye ... 
camını .. şkül 

Hülasa; devlet ve millet mu 

anlar yaşıyordu. 

* Mısır k&hya.sı bir gün sonra; e-

Yugoslavya Baş Konsolosluğu 
Yugoslavyanm Ankara sefar~~i 

Başkatibi Ljeubicha Vıchat~kıJ 
İstanbul ceneral konsolusluguna 
tayin edilmiştir. 

planlarile lüzumsuzluğu tebey ~ 

yün edecek istimlak muamel~le~ı
ne tevessülden sakınılması bıldi
rilmekte ve: .Değer pnrası peşi

nen ödenmeden yapılan istimlak
lerle, encümen kararına dayanmı
yan yıktırma muameleleri k~nu
ni takibatı istilzam eder mahıyet

tedir!> 
Denilmektedir. 
Bundan sonra, plllns12 ve ka -

nunsuz hareket edenler hakkın
da kanuni takibata tev~'<iil o -
lunacağı tebli ğolunmaktadı". 

sircinin konağına gelmişti. Zaval
lı adam; iki günü büyük bir he
yecanla geçirmişti. Hatta; gece. -
!eri rüyalarına Cananın ve carı

yenin hamam alemi giriyordu. 
Adamcağız saatleri, günleri iple 

Çekiyordu. 
bır. tehalükle Nihayet; büyük 

esirci hanımın kapısınadn içeri 

girmişti. 

* C . akşamı bekledi. Nuridan arı ye . . 
kü ük beyin dairesinden ınınemış-
ti iıatta; akşam yemeğini bile be
raber yemişlerdL Demek hanım
efendi Nuridan meselesınden ha

berdardı . 
Her ihtimali göze alarak çer -

kes kalfasına müracaat ederek 
şunları söyledi: 

_ Kalfam; Nuridan Nihad be

yin odasında; demek hanımefen
di bu işten haberdar .. 

_ Öyle anlaşılıyor ... Ben el al
tından tahkikatı yaptım ve an -

Hurma 
Kaçakçılığı 

43 000 kiloluk bir hurma partisi 
' 

Suriye malı olduğu halde Hatay 

ambalajı ile ve yüzde 99 gümrük 

tenzliatından istifade olunarak 

şehrimize sokulmak istcnmıştir. 

Gümrük idaresi bu kaçakçılığı 

önliyerek hurmaların sahiblerin

den 100 de 100 resim istemiştir. 

Bu resim verilmeyince hı.irnoa

lar gümrüğe intikal elnıiş ve 24 

bin kilosu yoksul çocukları hi

maye kurumuna, 11 bin kilosu 

Halkevlerine, 5000 kilosu Türk o

kutma kurumuna, 600 kilosu düş

künler evine, 1,200 kilosu Ort2 -

köy, 1200 kilosu da Üsküdar fa

kirleri kurumuna meccanen ve

rilmiştir. 

ladım ki; küçük bey Nuridanı val
desinden istemiş ... 

_ Sahi mi söylüyorsun kalfa?. 
_ Evet; ald.Jğım haber doğru -

dur ... Meğer, küçük bey Nın:ida
nı çoktan gözüne koymuş ... Val
desi de ha tırmı kırmak istememiş 
ve oğlunun dileğini yerine getir
miş ... 

Kurnaz çerkes uydurmuştu. 
maksadı cariyenin gözünden Ni
badı düşürmekti. Netekim; kal -
fanın son sözlerini işiten cariye 
hiddetk bağırdı: 

- Ya, demek böyle ... Hayatı -
mı, canımı inanarak ve severek 
verdiğim adam, nihayet bana bu 
mukabelede bulunmuş oldu. Zi
yanı yok biz Allahın öksüz ve 
garip kiınseleriyiz... Nihad, ku -
!unu Allaha havale ederim. O, di
lediği gibi yapsın ... 

_ Vallah, kızım ne diyeyim? ... 
Evvelce de sana söy !ediğim gibi 
biz esir insanlarız ... Sen simdi o-

Tarife komisyonu dün belediye
de toplanarak 939 senesi birinci üçl 
aylık havagazi tarifelerini tesbit 1 
etmiştir. Komisyon, tetkikat ne
ticesinde İstanbul havagazi fiat -
!arını bir para noksanile 5 kuruş 
29 paraya, indirmiştir. Kadıköy -
Üsküdar hava gazlerini de bir pa
ra fazlasile 5 kuruş 38 paraya, Be
yoğlu cihetindeki havagazi tari -
fesini de iki para ilavesile 5 kuruş 
38 paraya çıkarmıştır. 

MEVLUD 
Sevgili eşim ve babamız Hopa 

eşrafından ve Kafkasya tüccarla
rından merhum Hafız Cafer Sa
dık Karabasanın ruhu için 25/2/ 
939 cumartesi günü öğle namazını 
müteakip vasiyeti üzerine Beya
zıt Sağanağa camiinde mevlfıdu 

şerii okutulacaktır. 

Ailesi namına: Karabasan 

nu bırak. Bak Canan gitti. Hamid 
efendi hazretleri çok iyi ve zen
gin bir adamdir. Çok rahat edecek 
bu kız orada... Talihli bir kız i
miş ... Lakin, Mısır kahyası da is
tiyordu bu kızı ... 

Cariye, işin içyüzünü bilmiyor
muş gibi mukabele etti: 

- Ah. kalfacığım, eğer Mısır 

ka.Jıyası beni istese bir dakika bi
le durmam; hemen bu evden u • 
zaklaşır giderim. Lakin. biliyor
sun lri; ben bugün bekareti gas
bolunmuş bir kızım. Bu adam be
ni istese de gidemiyecek bir hal
deyim ... Ne diyeyim Allah beni 
bu hale koyanları dilediği gibi 
yapsın ... 

Çerkes kalfasının beklediği de 
bu sözlerdi. Demek cariyeyi yola 
getirebilmişti. Evden uzaklaşma
ğa karar vermişti. Derhal manev
rasını tam manasile tatbike baş
lad.J: 

- A, ila.Jıi kızını, hiç korkma, 

op anb arı davalarına badema gizli olarak bs-

Buğday ihracatçıları dün Türko- kılması kararlaştırılmıştır. 
fiste toplanarak Alman ihracat - Bu hususta dün Müddeiumu -
çıları tarafından gönderilen yeni miliklere bir tamim gönderil -

mukavele sureti etrafında göriış- l~m;:::iş:fü=. ==========:-;
müşlerdir. 

Tüccar !arımız bu mukavelenın 
tadilini arzu eylemektedirler. 

Üniversitenin 
Yaptıracağı Eserler 
Üniversite tarafından ecnebi 

dillerden muhtelii branşlara ait 
eser tercümesi için açılan imtiha
na girenlerden kazananlar şun -
!ardır: 

Nezihe Elp, Zeyyad. Ebüzzıya 
Fransızca, Rasim Cenan.i, Mehmet 
Ülker İngilizce, Müştak Ernoy İ
talyanca dillerinden kazanmışlar
dır. Bunlara kendi branşlarına ait 
eserler verilerek tercüme yaptm
lacaktır. 

ben bu akşamdan tezi yok seni es
ki haline getiririm ... 

- Nasıl olur kaUacığım, beka
retim gasbolalı seneler oluyor ... 
Artık kadınım .. 

- Korkma diyorum ya ... Kız -
hk yapmak benim elimdedir, Hem 
de eskisinden daha aıa ... Mısır 
kahyası öperde başına bile kor ... 

- Sahi mi söylüyorsun kalfa
cığım? Yoksa beni teselli mi edi
yorsun? 

_ Sahi söylüyorum ... Hiç kork
ma... Sen demek katiyyen Mısır 
kiihyası isterse gider misin? 

- Bir dakika bile durmam .. 
Çerkes kalfasının gözleri par -

Iamıştı. Gürültüsüz, patırtısız ca-
riyeyi evden uzaklaştırabiliyor -
!ardı. Avuç dolusu da _para sahi
bi olacaklardı. Manevrasının so
nunu tamamlamak için şunlan 

söyledi: 

(Devamı TV) 

Birim izin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Kokmuş Et Satan 
Bir Kasab 

Mıı.hmudp_.ta Kaşık" handa 
5-6 nwnarada ma.ottaturac.ı Azar. 
yan Bayık yaz17or: 

1.Ga.zetenbln diinkii nİİHhasmda 
manda etini dana eti diye &alan 

bir bsabm malılıemeye verlldtfl
ne dair D<şredllen havadlsi on
dl!ID. Kolanut el salan kasaplarm 
dahi mahke.me7e YerUuek &a.ki
bat yapılması dotnı dei!J midir? 
Kokınwı etin valand&şı bellıl öldü
reoek Jtadaı- mayrratı olduğuna 
ıöre bu kabahat daha alır defli 
mldirf 

20/2/939 pazaı1e$1 saat 19 rad
delerinde PancaUı caddesinde bir 
kasaptan alııut oldutum 1 kilo 750 
cnm etin fena halM kok.mut ol
duiunu •örerek lam kaqısm.da 

bulunan bcled.Q<e polis mukezlne 
müracaa.Oa taJdbal 7apıbn.asmı di
leclint. Merkezde bulanan memur 
zabıt vara.kam &a.uim eW. Ancak 
beledJye encümeni tarafmclan tak
dir edilecek para eesası alınıp baş
kaca bir muamele 7apılam.a7aca
fını blldlnll. Bmımı tuerlne Be
J>otıu Emniyet imlrllf!ııe ıııüra
caalla Jlkiyetlml tekrar elllflmde 
hüsnü kabul ve al.ika &"ÖSicren mez 
klir makam dahi bu ırlbl hadise
lerin mahkemeye verUemiyece,fl
nl, ancak beiedl7eee 1ium gelen 
muameJenln hemen yaıulması Jçiı 
ait olduğu ıda.irc1e emir verdi. 

Bu hiki.ycden maksadım hal .. 
kın sıhhati Ue pek fazla ali.ka 
ıöstermek 11111'etUe bbl minnet
tar kılan Belediye JLelslmlıden 

bu Jlbl suçlan lrtiki.b edenler 
hakkında. daha flddeUl muamele 
yaınlmasını rlta eclerlm. 

OkuyuclllannlUD tCti.7etıerini 

nazarı ltibare alanll kendilerine 
yardım edeoefiniae embıı bulunu
yorum."» 

1 
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1 Yeni Bir Mese9 1 Meraklı Şeyleri HÖK 
J aponlar Halnan adasını lşpl el

tiler!. 

HİNDİÇİNi TEHLİKEDE MİT 

Sürpiğin Kedisi .. 
Fransa -Sov etleri 
Misakı Ne O acak? 

Haberi bulÜJl dılııyada bil' bomba ı 
tesiı'I husule rellrdl. Suratlar asıldı. 

Yaşlı bil' Çinli, yiı'ml beş sene U•ak 1 
Şarkla yaşıyan yüksek rütbeli bil' bah
riye zabitine sordu: 

Müddet Bitmek Ozere: Fransada Bu Hususda· 
Üç Muhtelif Cereyan V c.r 

N
erede bir 

- Ne derslnla, buna, .. 
- Garib teY.- Çince (llal-Nan) ..,_ kedi gör -

oub &dası demektir. Fakat, ulak llk sem hatırı-
harflerinl detlşllrlrseııb (IUeş'um a- ma Sürpik gelır. 
da) olur. Sürpik deyip geç-

Kayatık. bataklık, havası pls ve Ah- meyin, o keO.iler 
hale muzır bir korsan 1atatından bat- aleminde mühim 
ka blrşe1 detlldlr. Limanı 1oktur. bir mevki sahibi 
Şimdiye kadar iç taraflarına hiç bir 

~az~~AHAN J 

dirdi. Boynuna koca bir kordell 
bağladı. 

* Bır gün mahallenin yumurcDI<' 
lan karga tulumba Sürpiğin kcd" 
sini getirdiler. 

Henüz Ne Olacağı Belli Değil 
B 

eş mayıs 935 de Fransa ile 
Rusya arasında bir misak 
imzalandı. 

Misak son aylarda Fransada ye
niden mevzuu bahsolmaktadır. 

Frana ile Rusyanın bundan son
raki münasebatı ne olacağı dü-
4ünülürken hatıra gelen ilk şey 
bu vesikanın mukadderatıdır. 

Çünkü misakın 5 inci maddesi
ne göre misakın müddeti 5 sene
dir. 

5 mayıs 935 de imzalanan misak 
ancak 27 mart 1936 da tatbikat ve 
filiyat sahasına çık~tır. Mua -
hedeye göre müddetin hitamında 
tki t ;;aftan biri diğerini haberdar 

ederek artık muahedeyi tazele -
mek arzusunda olmadığını bildi
ret.ile.c~ktir. U.ki? müddetin hi- 1 
tamı ıçın ımza tarihte değil, mua-

Framız mü.ıtemlekcit ordusundan biT parça 
bedenin tasdik e?ilerek, tatbikat ı görülmektedir. Şu halde muahe -
sahasına konması tarihi muteber denin hükmü bu sene yani 9311 

-=============================- mayısında değil, bir sene sonra, 

lngiltere'de Patlıyan Bombalar 27 mart 940 da bitmiş olacaktır. 
Muahede tazelenecek mi, yoksa 

tazelenroiyecek mi?. İstikbale ait 
olan bu suallerin cevabını öğren
mek için daha vakit var demek -
tir. Şimdi Franstzların meşgul ol
duğu ve tetkik ettiği diğer şu mü

-
Bazı Kadınlardan da 
Şüphe Ediliyormuş! 

1 ngilterenin belli başlı şe -
hirlerinde büyük müesse -
leri tehdıd için konan bom-

him keyfiyet vardır: 

935 denberi iki büyük değişik
lik olmuştur. 

Avrupalı clrmemlşllr. Daha doi;rusıı idi. Daha sokağın 
ılrıniye c"""rel odememlşliı'. başından ilk adı-

- O halde Japonların buraya bıı mını atmacian ma
tadar ehemmiyet vermelerinin, lşul hallenin kedileri 
etmelerinin sebeblT. Sürpiğin gelmek-

- llat-Nan askeri bakımdan ook e- t ld - h · 
henımlyetlldlr. Buraya sahih olan A .. · ' e o ugunu 

15 
.. "' 

nam sahUlerlıd abluka eder, Turandan · seder ve onu bu
Jlay-hoıa kadar bütün Umanları leh- yük bir tezahü -
dld allmda bulundurur: Çlnle aramıa- ratla karşılariar. 
ılakl muahede mucibince bu ad&J'ı Sürpik kedilerin 
lalıklm elmemlşlllr. Hala elllk. 

- Demek lehlllro büyilkT. ortasında boylu 
- Evel, fabl Uzak Şark işleri hak- boyunca bir sokak 

landa blzşey oö1lemek. tahminde bu- 1 geçer, köşeyi sa
lunmak kabil delil Ziı'a, bura balkı- , parken kedi gru-
nın nlyeUerlne, tasavvurlarına akıl b buna üç eş leza-

16.40n KİLOMETRO 

- AJec Uen!)avT. Da ismi &anı.ror 

musunuz'?. 
Uzun bo:;-la.. sarışın. biraz mahcab 

bir delikanlı: S"cÇcn sene. &a7yareclle
re mah!ıııa (Kral kup .. ı) nı kaaan -
mışıı. 

Bu sene ı>ertembe l'ÜDÜ ual U il 51 

hüratçı daha ka
tılır. Sürpiğin e
vine kadar kedi 
kalabalığı devam 
ederdi. Sürpik e
line geçen para -
nın mühim .bir 
kısmını feda ettiği 
ciğer ve manca

' 

l'et:e küçük bir tay7are, Ta1mls nehri 
&hındaki Granend ia)'J'&re meyda
nına indi, Alır atır lnmlşll.Pllol ırö

rünmiiyordu. lla"Zır bulunanlar ha,- ... 

rette ytdılar, tayyarenin ;Janıııa koş
tular. Yüzü kanlar içinde olan C'eDO 
bil' adamı bin miişkillilla dışarı çı

kardılar. İnliyordu. Ancak: 

ları tiiyük bir vakarla kedilere 

- Bfras su!. 

Dedi ve bayıldı. Bu, Alec Uent•V i
di. Çünkü yolda hava boşlutuna raıt• 

lamış, başı bir bölmeye çarpmqtı. 
Bu yirmi beş y.,,mdakl cesur deli

kanlı cidden harJkulide blr rekor :rap .. 
mışh. Bütün dünya rekorlarını kır -
m~tL Çünkü kendisi pa'lar cünil Lond .. 
radan hareket ellL Bütün bir ırlin no
tuktan sonra. yani 13 saat 30 dakika .. 
eh. (Kap) a visıl oldu. Avdelle 3 da-
klk:ıs. recikU .. 

18 hci '!'UZ YtLDA 

BİR KU\IARHANE 

taksim eder ve vazifesini bihak
kın yapmış, istirahat hakkı ka -
zanm•ş bir iş adamı gibi kapısını 
kapar; kendi işlerine bakardı. 

Sürpik, bütün semtin meşhuru 
olmuştu. Ne zaman kediler hak -
kında birşey ç!.ksa derhal Sürpik 
faaliyete geçer, hfıdiseyi kediler 
lehinde kapatırdı. 

Bu yüzden Sürpik birkaç defa 
karakolluk olmuştu bile. 

Yoldan geçen bir otomobil 1><111' 

cuğu Öldüı müştür. Sürpik ,,ev· 
gilt kedisinın ölüsü ile karşıla~,n· 
ca gö>.leri doldu. Hürmetle eğildL 
Ölü kediyi rahatsız etmekten kO-" 

kar gibi ağır ağır onu odasınn çı· 
kardı. Sonra bahçede erik ağacı· 
nın dibinde bir mezar hazıriaJı. 
Dualar okuyarak kediyi çukur• 
giimdü. 
Doncuğun mezarını çiçeklerle sil1 

ledi, her gün mezarı suluyor 11 

dualar okuyordu. Sürpik kedis!r. 
ruhu içln kedilere ciğer dağıt!~ 

* Birkaç gün ortada görünmiyt1 

Sürpiği merak edenler onu cviıt' 
de aradılar, herkes birbirine s~r 
piği sordu. Fakat Sürpik ortad• 
yoktu. 

Bahçeye !nen meraklı kafileı! 
erik ağacının dibinde Sürpiği >r 
d.isinin mezarında ölü buldular söyledL Fakat kime dlnletslnT .. 

1 
Çocuklar bildıklerini okuyorlardı. !-------------J"
Sürpık kan, ter içinde ancak ke- ı 1-<adyO 
dilerden bir tanesini kurtaratildL Prograrn,1 
Halsiz eve döndü. Kedinin de yor-
gunulktan hali kalmamıştı. Sür- Ankara Radyo.U 
pik lrediyi yumuşak bır minder ü- auotlıt 
zerine yatırdı, tüylerini taradı. 

Kendi kendine: 

- Ne yapalım, kısmet bu ka
darmış. Diye söylendi. Her tarafı 
sıkı sıkı kapadıktan sonra kedisi
ne yemeklik almıya çıktı. Yolda 

kedinin herhangi bir taarruza uğ
raması ihtimalinl hal.lrına getirin
ce büsbütün asabı bozuldu. Kedi-

11,35 Mtuıll< (openUer - Pi). , 

ıt KontıŞına (tayyareci kon"""'~ 
19,15 Türk miblil (Fasıl lıeyell: 

rabnat laslı). ; 
20 AJans, meteoroloji lıaberleti

raal borsası (flal). 
:ıt,15 T1ul< miialil: fi 
Çalanlar: Vecihe, K•-1 Nlyaıf, 

ret Kadri, Cudet Çatla. 
OkQaal&r: lııllse77ea Senar. "1 

mal Kanndaf. 
1- Suzinak -..ı. 

baların patlad•ğı. bu vukuat etra
fında haftalardanberi tahkikata 
girişılmiş olduğu yazılmıştı. Ce -
nubl İrlandada Cumhuriyet ordu
su teşkilatı adı verilen ve kanun 
nazarında artık dağılmış tir ce
miyet olması lazım gelen gzill teş
kilfıt ın faaliyeti neticesi olarak 
p< lıyan bu bombalar İngiliz za
bı ı.ısını çok meşgul etmektedir. 
Y eci gelen İngiliz gazetelerinde 
ok :.dıığtına göre İngiliz polisi ln
gi:tt '11.in ötesinde berisinde böyle 
herkesi korkutmak için uğra -
şa!Ullt'!l>. nereden para bulduKuı
nıu w aştu maktadır: 

1- Çekoslovakya meselesi: Fran
sa ile Çekoslovakyam.ıı ittüakı 

vardı. Rusya ile de Çekoslovakya 
müttefik idi. Çekoslovakyarun as
kerlik itibarile pek mühim bir ' 
mevkii vardı. Rus - Fransız mua-

ı-------

Uğradığı bütün zararlara rağ
men kedilerinin sevgisini unuta
mıyordu. Bir gürt mahallenin ne 
kadar küçük çocu~u varsa elle -
rinde birer sopa ile Sürpiğin ke
dilerini önlerine katmışlar cıyak 
cıyak bağırtıyorlardı. Sürpik da

yanamadı, kendini yalınayak ba
şıkabak sokağa attı. Kedileri kur
tarmak istiyordu. 

ye ciğer aldı. Koşa koşa eve dön
dü, kedi oturttuğu yerde uyuyor
du. 

ı- llefllr l\lall)'&I aaslnat ..,ııı 1 
luıı ne be .Oyle). 

Rcmlan:ıı elinde çok para oldu
ğu anlaşılmaktadır. Liverpolda 
Dalton hapishahesi civarında pa.t
lıyan bir bomba hapishanenin du
varında büyük bir delik açmıştır. 1 
Bunun üzerine 200 sivil polis muh
telif evlere girerek her yeri araş
tırmıştır. Bir takım kadınların da 
bomba işile alakadar oldukları 

tahmin ediliyor. 
İngiliz zabıtası İngilterede bu • 

lunan kadın, erkek bütün İrlanda
lıların hüviyetlerini tahkik etmek
tedir İrlandadan İngil~ereye ge
lip gıdenler de muayene edilmek
te, bunlardan tir kısmı geri çev
rilmekt.~dir. 

Müstakil İrlanda hükıimetl de 

Serbut lrlanda Bll§V<!kili 
De Vatanı 

tedbirler alarak gizli cemiyetin 
faaliyetine me)•Jan bırakmamağa 
karar vermiştir. 
İrlanda Cumhuriyet ordusu na

mı verilen teşkilit şimdi doğru -
dan doğruya İngiltereye tabi o

lan şimali İrlandanın da müstakil 
cenubi İrlandaya ilhak edilme -
sinı istemektedir. Fakat müstakil 
İrlanda hükllmetl bu cemiyeti ta
nımamakta ve ele geçen •zası a
leyhine takibat yapmaktadır. 

hedesinin aktind" tu mühim mev-
ki en kuvvetli bır amil olmuştu. 

Çekoslovakya taksim edildL Bu
gün kalan Çekoslovakyanın ise 

Orta Avrupada müessir olacak 
askeri bir rolü kalmamıştır. 

2- Diğer mühim değişiklik de 
Milletler Cemiyeti azası arasında 
görülmüştür. Cemiyetin 16 ıncı 

maddesi 935 de Habeşistan me
selesı çıktı çıkalı daima mevzuu 

bahsoldu ve daima münakaşa e
dildi Milletler Cemiyetinin kai -

delerine göre azadan biri taarruza 

uğrarsa diğer aza onun yardımına 
koşacak, taarruz edene haddini 
bildirecektL Habeşistan Milletler 

Cemiyeti azasındandı. Fakat yl
• Milletler Cemiyeti azasından o
lan İtalya kalktı, Habeşistanı al -
dı. 

3- Milletler Cemi.yet! azası a

rasında görülen büyük bir değl
şiltlik olmuştur. İtalyaya karşı_ 

iktısadi mahiyette zecri tedbirler 
kabul edildi. Arad~n zaman geçti. 

(Devamı 7 inci .uh!fede) 

' 

18 inci yüz 7ılda bir kumarbaııe 
mü~tahdemlerlnln cok carlb ve dik • 
kate deier bir UstesL Bu, o devirde, 
Londranuı en metbur evlerinden btrine 
alddlr. 1731 de Dayll pıeleslode inli· 
pr etmiştir. 

Bu müstahdemin, hemen hemen mö
essesenin sahibi ve y&hul terlkl olan 
bir kombcr ve iki müdilr, ilı:I krone, 
müşteri l'etlrcn iki komisyoncu, bun
ları kontrol eden bir küçük memur, fk.I 
kAtıt veren, bir nUtuzJa kabadayı, ban
ko tutan Ye o,.unu kızqttran bir a~ 
bankonun panlarmı &oph.J'&n, banko 
dakl paraları arttıran birer adam.. 
Sonra, muıkçllık 7apuılarla b•ırara 
lr.ııır bir fedarl. o,,...culara içti ve 
uiı'e cellron bir pnon, bir hbnıetııı. 
bil' kapıcı. sonra bıı: sUrll ıözeL 

SIKILGANLIGNI öNtlNE 

~MENİN CARELEKL 

Bir salona., bir btlro7a rtrmenlll,. olk
ı:a.attlll ve kendini takdim etmenin a.: 
nllerL Libumsu )'ere ku:umamalr:, 
.it.anm•••k AcemllLk röstermeınek 
çareleri. Yabancı bil' yere rl<lll<ili;I a
man nasıl oturmalı, ne clbl vazı,.eı aı
maht. Metanet ıöstermek, ~ ' .. 
mak l~ln ne yapmalıT Nefse lllmH. 
Blr salona, J'&banedanıı dikkat aa .. 
urların• raimen, kendi od.asma liri .. 
yonotıŞ ıtbl ııerl>HI ,.1rmeoln 11Sullerl.. 

Hanife kadın bön bön bunları dinledi, dlnledi: 
- Tanrı yüzünü ağartsın yavrum Senin iyi ol

manı isterim. Senin iyiliğin bizim de zyiliğiroiz ... 
Dedi ve sözüne uladı: 

- Sen hiç kendini üzme, Ancak. arada bir uğ
ramağı da unutma. YOS 

Bağırdı, ağladı, ağzına geleni 

Sürpik memnun memnun ciğer-
leri doğradı, kedisini büyük bir ) 

şefkatle uy dndırdı. Yemeğini ye-

iNG\L TERENİN G~NÇ 
MiLYONERİ 

L 
ondra gazetelerinde yazıl -
dığına göre bu sıralarda tn
gilterenin en zengin genç 

adamı Sir Con Elerman isminde 
bir delikanlıdır. 29 yaşlarındadır. 
Tam 35,Q00,000 İngiliz lirası ser
v.eti olduğu söyleniyor. Bu ka
dar cesim bir servetin icab ettir
diği birçok işler vardır. _ 

İşte bu işleri de uzun zaman -. 
danberi itlmad ettiği hir vekiline 
gördürınekte imif. Fakat geçen_ 
gün bu yaşlı vekili birdenbire öl
müştür. Zengin delikanlı evlidir. 
Evlilik hayatından çok mes'ud -
dur. Fakat şimdi bu karı kocanın 
en büyük derdi ölen kfıhyanın ye-

rine n:ı:ııl bir adam bulup işleri 
gördürmektir. 

Genç milyonerin babadan ka -
lan bu servetini idare etmek ko
lay bir iş değildir. Çünkü bu ser
vet ile teşkil edilmiş 14 muhtelif 
şirke,t vardır. Milyonerin vekili 
onun namıruı bu şirketleri de kont
rol edecektir. Söylendiğine göre 
genç milyonerin geçen gün bir
denbire ölen vekili de zengin bir 
adamdı. Sil Vilyam ismindeki bu 
adam Umumi Hart.de askerlik et
miş, malOl düşmüş, askerlikten 
çıkarılmıştır. Bunun üzerine Lond
ra ticaret Aleminde çalışmağa baş
lıyarak zengin olmuştur. 

konuşurcasına bütün tıp kitaplarında okudukları
nı, hastalar üzerindeki etüdlcrini, Ft·ansız akıl has· 
talıkları enstitüsünün yaptığı son denemeleri ağlr, 
ağdalı bir dille anlatmağa başladı. Güney o l~man: 

- Yoruldun artık Fazıl. Şuracıkta azıcık otu
ralım. dedi ve bir çam dibini gösterdi: 

ı- Arif ~Y lılca&kir prlıı (Jll< rl 
tel ile ıtuıdiı). 

4- Zeki Arif Sıulnat prlıı ı"ô" 
dim ııevell). 

G- Oounan Nihad llllrdlll 1ııc# 
tarla (Atşam ıün"'I), 

6- Cevdet Çatla - Viyola ta~ 
?- Sadellln Kaynak - MııllO:, 

prkı (Ne umaa 1"onem ecıe at" 
nm dolaşır), 

il- Sadellln KArnat • Tliı'kll (,,1 
1at ılaiımdır IHonlm). 

11-- Fııl• KapaııCJ - TUrkıl c,.tf 
<laflar ...,... cıaııar 1av111ı.ıumo •· 
ren 1o1t maf) 

• 1- Tiukli - (Sinemde bir wlllf'I' 
Y&llJIUf ..,.k olsayllını.} 

u Memleket -ı aran. 
il il.on- (lıaflalıt •- ı..-' 

lor!). 
Zl,tş Eslıanı, taııYIW. 1tan11111' 

nüat borsası (flaO. .J 
• Zl.30 Mlldk (KIT-il CUobııt P" 

--ellnm). 

H.ıt Mliııll< (opera ~ • ':/ 
1!,45 Milzllı: (-d '. Çipe) 

... •rlt..traa. • • f 
U ,41 - H Son ajaruı iıabttlori .

nııki _..... 

' YASIN 

U,35 Mlizllr (caabıılMI ·- Cfpll) JI' 
toıı ortes"- , ,ı 

H Memleket -ı ayan, .Jtl' 
meleoroloJI haberleri. ~· 

14,10 Mihlk (caıb"1ıl - ()ipil) 
toıı orkestraıa (devam). 

15 - 15,JO Tllrl< miisli;I: fi' 
Çalanlar: Vecihe, Kemal Nl1,,.ı 

lıım. Etref Kadri. 

Okayan: Halik a-ı. / 
Safiye: No. 81 

Yuaa: E'l&M IZZ.t.T Ut:NICS ------· 
- Bak ne güzel yer. Tabiatlıı. bütün el;şi o ça

mın üzerinde ve çevresinde var. Renk, dekor, ye. 
görey, estetik herşey ve hepsi! 

_______ _,,. 
- Gt-lirim. Kolayım buldukça buradayım. Sen 

tııin o tarafını bana bırak 

Dedi, çantasını açtı, bir deste banknot çıkardı: 
- Bu dört yüz lira. Çok özenli, tutumlu vere

ceksin. Sonra para biterse tenim işim de altüst o
lur, siz de parasız kalırsınız. 

Diye Hanife kadına verdi, yerinden kalktı: 
- Şimdi ben gidiyorum. Morukla buluşacağım. 
Ve küçümencik ellerini alnında dolaştırdı, do-

laştırdı: 

- Kafamın ıçıncte o kadar çok iş var ki ... Nasıl 
ı;.ıkacağım bütün bunların içinden. 

D~ıii, Hanife kadını yanağından öptü• 
- Es~nle kal... 

- Güle güle yavrum. 

- Babalık gelince ne diyeceksın?, 
- Sen buı.ı.. h.!ç keı>dine tasa etme Ben Hüse 

:vı~ vumuşatırı.m 

- Bugün görseydim iyi olacaktı amma ... 

- dörmediğin daha iyı. Savuş yavrum_ Şimdi 
o parayı görünce yumuşar İki üç gün sonra bir uğ
rarsan iyi karşılar. Sonra, beş on gün daha asarsın. 

- İşte sana anlatİığım gibi, fırsat buldukça ge
leceğinı. Belki bir iki gün içinde yine gelirim. 

Ve genç kadın yeniden içinin üzüntüsünü dışı

na vuran bir sesle yalvarır gibi Hanife kadına söy
ledi: 

- Aman Hanife ablacığım. Çok nazlk bir za-
manım. Babalığı iyi evir çevir. 

- Tasa etme. 

- Peki ... Haydi esenle kal 
Güle güle şekerim .. 

Ve Yosma taptaze, kıvrak, fıkır fıkır kavnıyan, 
gövdesiniıı bütün kıvrunlarmı gözlera yayan bir 
clvC'lckliklc sokağa fıriadı. 

AY lŞIG1N:DA 

Yakacıkta ikinci aylarıydı. Akşam yemeğinden 
soru·a Güney: 

- Biraz dolaşmağa çıkalım mı kocacığım?. 
Dedi. Fazıl dinç, genç bir istek.le bunu karşıladı. 
- Qıkalım .. 
Çıktılar, uzun uzur. yllrüdüler, bol bol konuş

tular. Yakacık sırtlarından ayı, yerin göğün mavi
sini, denizi, Adalıı.rın görünüşünü doya doya sey
rettiler. İkisi de şendiler. İkisi de ayın ruhları tıl
sımlıyan, gözleri büyüEyen, damarlara kaynaklık 
veren rengi üzerinde uzun uzun dıırdular. Doktor 
ona Fraiısız şairlerinden klasik parçalar okudu. Ay 
-~ığının ruhlar üzerinde yaptığı etkiyi, fiziyolojik 
hadiseleri, anormal yaratılışlardaki many~k hare
ketlerin ayla olıııı ilgilerini, ay ışığımn aşk olgun
larır.daki rolüniı anlattı. Yine bu konunun üzerin
de konuşuyorlardı. Doktor bir aralık bir tilginle 

Doktor: 
- Gerçek öyle ... 
Dedi ve: 
- Oturalım oraya biraz ... 
Diye yürüdü. Doktor yine ciddi Aristodan. F.f· 

ıatundan başlıyarak bütün fllozofların, ruhiyatçı -
!arın, ak:l doktorlarının, sosyologların aşk hı:.kkın
da düşündüklerini anlatıyor, fakat, Güney bunla
rın hiçbirini dinlemiyor, sadece: 

- Evet ... 
Yaaa! 
Öyle ınll 
Diye doktoru dinler g6r0nllyor, kntasının ıçın

den bambaşka şeyler; düşünüyordu. Vakit ge~ı: ya
rısını g~çiyordu. Gün~ uzun, geniş, rahat bir nefes 
aldı: 

-- Kocacı.&ım artık istanbula dönelim. 
(Devamı var) 

1357 Hicrl 1 
Muharrem Şubat 

4 I~ 

1939, Ay 2, Gün 55, Kasıın I~ 
24 Şubat CUMA 

Vakitler Vasati ~nl 

•a.da. 
... J. --- ız 48 

Gllııet 6 41 

Ot le 12 27 
6 ,4 

lıdnd1 ıs 31 
, 3J 

Alqam 17 S4 ıı oO 
l ,ı 

Yataı ı9 2s 
İmsak sos ı ı ıı 
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1 Eski İstanbuldan Sahneler] ŞA~ 
Yar ıs ı Den i z K ı zı, TRENDE: 

l'C) ay ve bayan Nuri, Pendiğe 
1.2) gitmek, kainpederlerinin 

köşkünde birkaç gece kalmıya ka· Yarısı Balık Nerede? ~:;n:e~i~:;ie!~aydarpaşaya geçer. Aş2 g ... ) da ki Hareketi eri Günde Ot uzar 
Tren hareket ettikten sonra bay • 

sorar: 

- Nasıl, rah~t mısın? .•• 
- Evet ..• 

Yüksek Kaldırımda Seyrettiğim bu Daf a Yaparsanız Muhtemel T ehlike:eri 
Sahne Hala Gözümün Önündedir - Hava cereyanın~an mütees-

sir olmuyor musun? ... Önle m is Olursunuz 
W üksekkal -

dırımın ken
dine mah • 

ıus bir güzelliği 
Vardır. İstanbu • 
lun hususivetle -
Zinden biri de 
\'"• 

r • ,, 
• 
l{ 

Uksekkaldırım -
dır. Ben Yüksek • " 
kaldırımı, ilk de
fa, Çocukluğum • 
da, bundan sene • 
!erce evvel, bir öğ• 
le ·· 
1 

lızeri. h~y~an-

a tırmanmıştım. 
l'ıabaınıa beraber 
~araköyde, bir lo-
antada yemek f eıniştik. Şimdi, o 
okanta hangisi • 

d" ır, hatırlıyaını -
Yoruın. Çok ufak· 
tıın. Yemek.ten 
Sonra Y'"k kkal dı · u se • 

1 
rıını acele ace • 

de çıkmak, beni 
aha o vaşta yor

ınuştu. Onun için-
dir ki b . k • Udıkyo-

1 Yazan: REŞAD FEYZİ 1 

aşağısı siyah. balık pulu gibi bir 
zar içinde .. Bazı yerleri siyah kıl
larla örtülmüş .. Ayaklarının bu • 
lunması lazım gelen yerde kuy • 
ruğu var. Palamut balığımn kuy
ruğuna benzivor. F~kat, daha hü
yükçe .. Bacakları yok~ Belinden 
aşağısı, sa:ıkı balığın kuyruk tara
iı gibi .. 

Bu, yarı deniz kızı, yarı balığa 
dakikalarca hayretle baktığımı 

hatırlıyorum .. Vücudünün üst ta
rafı renkli bir takım ipekli parça·' 
larile örtülmüş .. Kız hiç kımılda
mıyor bile .. Yalnız gülümsüyor .• 
Kendisini seyredenlere garib ga
rib bakıyor. 

Seyirciler de hep benim gibi ço-· 
cuklar .. Yahud da, üstleri başlan 
tuhaf, ağzı açık hayran hayran 
dalmış, bir takım insanlar .. Kızın 
oturduğu bu yüksek tahtın (!) t 
önünde ayakda duran bir adam da,: 
ağzından tükrükler saça saça an
latıyor: 

- Hayır!. .. 

- Döşeme yumuşak mı? ..• , 

- Evet, fakat bunları niçin so-
ruyorsun ? ... 

- Yerlerimizi değiştirmek için .. 
- Sebeb? ... 

- Burası pek katı da ..• 

MÜBALA(.;A REKORU: 

- Ne diyorsun sen? ... Mües -
sesemizin ehemmiyeti hakkında 

bir fikir vermek için sana birşey 
söyliyece~im: Yalnız bir sene zar-ı 
fında gonderdiğimiz mektublar 
için 1,000 lira mürekkeb parası· 

• 1 
verıyor. 

- 1,000 lira mı? ... Git işine seni 
de! Para mı bu? ... Bizim, yazdı- ı 
ğımız mektublardakl (i) harfleri· 
nin üzerine nokta koymamak su
retile 2,000 lira tasarruf ediyoruz .• 

NİŞANLILAR ARASINDA: 

Viktorin - Evet, J ol sizi pek 
çok seviyorum. Çünkü çok güzel
siniz. 

Jol - Ah! Viktorin!. .. 

Viktorin - En çok sevdiğlın 

Y 
aş ilerledikçe nezfi dimaı;i, başa k.an hücum ı 

etmesi, ateh getirme ihtimalleri de çoğalır. 
Bunlar cidden tehlaikclidir. Ve tedavisi i~in 

mutlaka mütelıas.ıs bir doktora müracaat etmek 
lazımdır. Fakat, şnnu İyi bilmeli ki bazı sıhhi va
sıtalar ihmal edilmezse bunların önünü almak ve 
zuhuruna mani olmak kabildir. 

Fransanın meşhur doktorlarından Ga•ton Dür
vil, bunun için çok kolay bir metod tavsiye ediyor: 
Çene ve boyun jimnastiği... '.or birşey de değil Her
halde kırkını aşanların bu jimnastiğe riayet etme
leri kendi menfaatleri iktizasındandır. Niçin miT, 
Aşağıki sahrları dikkatle okuyunuz, anlarsınız. 

Damarlar yaşlandıkça insan da yaşlanır. Genç
liğin en büyük nişanesi damarların yumuşaklığıdır. 

Yaş ne k.adar olursa olsun danınrlar sertleşti, 
şişti mi ihtiyarlık da başlar. En mühim yer kafadır. 
Kafadaki damarların sertleşmesi, bir damarın ko

puverm•»ile hafıza, zeki ve irade mahvolur, hayal 
tehlikeye düşer. 

Ekseriya baş ağrıları, burun kanaması, ıözln
deki t~evvüş, kulaklardaki uğultusu, göz karar • 
maları ve başdönmeleri, atalet gibi şeyler kanın 

beyindeki deveranının bozukluğuna delalet eder. 
Alındaki damarlar şişkin ve kanlı görünür. 

Bunun önünü almak için aşa
ğıdaki tavsiyeler~ riayet şarttır: 

günlerde bir, iki, üç, son günlerde 
artlarda 30 defa .. 

6- Resimde gördüğünüz git. 
başı arkaya atınız. Bu hareket va 
kıô. biraz güç ve zahmetlidir. Fa 
kat sıhhatiniz için çaresiz alışma 
lısınız. Sonra yavaş yavaş öne e 
ğiniz. ekrar arkaya, bunu da gün 
de l, 2 den 30 akadar çıkarınız. 

1 - Ağız, mümkün olduğu ka
dar çok açılır ve kapanır. Sanki 

esniyormuş gibi. 7-8 den başfayı• 
nız, günde 30 a kadar çıkı.nı.ı. 

lıŞun başında sı-
ra la nan ınerdl • .. .. .. .. 1 Yüksekkaldınmın Karaköyden gorunuşıı 
venıer. gözümde 
Pek btiyüdi.i. bir kız yatak gibi bir şeyin üs~_ünJ 
dJ.rO gün bugündür, Yüksekkal _ de yatıyor. Siyah saçlı, kara gozlu

1

. 
fes~rnı Yaya çıkamam. Adeta ne _ genç bir kız.. Yüzünde birkaç si-

- Afrikanın en korkunç deniz
lerinden yakalanıp getirilen bu 
zavallı deniz kızı .. görülmeğe, sey
redilmeğe değer bir mah!Ukt•ır. 
Viyanalı bir profesör deniz kızı

na üç ayda 7 lisan öğretmiştir. 

nereniz biliyor musunuz?~ 

Jol - Hayır?. 

Viktorin - Dişleriniz .•• 

(Devamı 1 inci sahifede) 

Jol - (Takma dişlerini çıkarır) 
mademki o kadar seviyorsunuz, 
müsaadenizle size hediye edeyim. yttrl tıkanacak gibi olur. yah ve tüylü ben var .. Belinden 

da ~ksekJcaldırıl'lll ilk ziyaretim- !=========================================== 
n. ' ı:;rada, Yarısı balık, yarısı de-

4-- llk evvel başınızı as1ter ııibi 
dik tutunuz. Sonra öne doğru, çe
~niz göğsünüze dokunacak dere
ce, eğiniz. Bu da, diğerleri gibi 
günde 1 den 30 a kadar. 

"<e ız. zı olan acayib bir mahluk 
Yretrneğe gidiyordum. 
Günlerce, mahallelerde, elleri 

rgtraklı çığırtganlar dolaşmış, 
lıstanbul halkını, bu acayib ve can
~ hıahluku görm~ğe davet etmişti. 

. alıal!ernizde birçok çocuklar, 
~ıdip görmüşlerdi. Çocukluk bu .• 

1 en görmek istemez miyim?. Gün
~rce, evde ·bunun için ağlamıştım. 

abarn: 

nı - Oğlum, yalan, böyle şey ol • 
Y az diye beni ikna etmeğe çalışı· 
ordu.. Kim dinler?. 

Çın l(apıınızın önünden geçen eli 
gıraktı çığırtganlar: 

ı. - Yarısı balık, yarısı deniz kızı. 
<ıenı 1 RiiJ·· canı, hem konuşuyor, hem 
bi Uyor.. Hem süt içiyor.. aöyle 
Re~ fırsatı kaçırmaY.1"1z· Afrikadan 
Yaren bu iÖrülmemiş yarı insan 

bı· haYvanı mutlaka görünüz .. 
ti ıye nutuklar lrad ediyorlardı. 

t•- eyse, babamı kandırabilmiş • 
~11 Y\iltse 
b~İ kkaldıruru tırmanmağa 
Yar adık.. Epeyce çıktık. Galiba 

ısına k d •ağ a ar gelmiştik. Orada, 
oııu tarafta büyükçe· bir dükkanın 
tad hıahşer gibi kalabalıktı. Bu· 
'~a bir adam, yüksek bir ma
l'ıyo ~stüne çıkmış boytlna bağı· 
l'ar~' IÇerideki •yansı deniz kızı 
lft!t ı balık. olan acayib mah • 
tıy0ıı. ballandıra ballandıra anla • 

rdu. 
b;;kka . 

tıı. au . nın kapısı penceresi yok-
~ltkte Yük, . siyah veya kurşuni 
ilerde . 01~.uğ.unu hatırladığım bir 
~ ,.. Ue ort~Imüştü .. İçeri giren-

' ... erde . b . 
l'ıy0rla ~ın ir kenarını kaldı • 
lib nıar, bıraz da eğiliyorlar, ga· 
Yorlar~~ılkun yanına vasıl olu -

t .,~iz de a"". ld . i . . 
'"'· ~ " .. ı yo an ıçer gırmış-

iatib ~.Yalan söyliyeyim, içimde 
tıılıha tr de korku vardı. Küçük 
:I'>-. YYeleınde bu yarısı insan 
-·~ı b • 

ılırıııa~ alık olan mahlilku canlan· 
elini 

8 
a çalışıyordum. Babamın 

ı:ı lhısıkı tutmustum. 
"' erdeııin alt d . . . . . 
"it~ ın an ıçerı gırmce, 
eıı.. Perdelerle bö"I'" .. d • "' a t unmuş, ara 
flu.radn r~ gibi bir yere geliniyor. 
hft b \bılet alınıyor. Sonra, yine 
lıy0r ı.a Perdenin ucu kaldırı • 
lıuıu~d ır aralıktan asıl mahlukun 
fluras ~ğu geniş yere geliniyor .. 
lıat ~ oş biı- oda .. Kenarlan tu
birı· , z Parçalarile örtülmüş bir-

Ust'" • 
•deta bune konmuş sandıklardan 

iZ 
Tavanları Delen, 

Kasaları Kıran Bir 
Hırsız Cetesi Tutuldu 

' 
Bunlardan. Üçü İtalyan, Biri 

Biri de Fransızdır 
İspanyol, 

V iyanadakl beynelmilel bilrol 
tarafından Paris zabıtasına,. 
eşkAli bildirilen anarşist ve 

tehlikeli hırsızlardan beşi yaka • 
lanmıştır. Bunların üçü İtalyan, 
biri İspanyol, biri de Fransızdır. 

Geçen ay sonlarında, Paris za· 
bıtası, Piyer Balgeroni ve Vitorio. 
Jezo adlı iki İtalyan hırsız~ Sent 1 

Onore sokağında 156 numarada iş 
üzerinde tevkif etınişti. 1 

rek içinde 1,600,000 franktan faz'.a 
para bulunan kasayı kırmak için 
münasib vııkit bekled;kler: anla
şılmıştır. Kamyonun ele geçmesi 
bu teşebbüslerinin akim kalması-
sebeb olmuştur. j 
Zabıta, iki gün süren araştırma 

neticesinde hırsızl~!·ı l:!rdeıı ya • 
kalamıştır. Bunların fü;ü İtılyan, 

biri İspanyol biri de Fransızdır. 

(Devamı 7 inci •ahifed< ı 

2- Bir mum veya lambayı son· 
dürmek istiyeıı, daha doğrusu dü

dük çalan birisi gibi yanaklarını
zı şişiriniz. Birden başlayınız, 30 a 
kadar çıkınız. 

3- Ağız çokça açılır DU, mum

kün olduğu kadar dışarı çekilir. 

Birden başlayınız, ve on iki gün 

içinde 30 a kadar çıkınız. Yani ilk 

:>-- B~ş l ıncı vaziyet te bulu • 
nacak. Yani dik. Sonra. çene omuz
lara değecek kadar sağa ve sola 
çevireceksiniz. Bu hareketı de ev
velkiler gibi 1 den 30 a kadar çı
karacaksınız. 

Zabıta, bunların bir çeteye men-
1 

sub olduklarını anlamış, diğerle- 1======= ===== =======================-=-----=--1 

rini de aramıya başlamış ve bil- ı IK a T a lh1 O a o a 
hassa beş kişiden şüphelenerek ~ ~ O D 
kendilerini belli etmiyerek takibe U U C::li 
koyulmuştu. 

Bunlar, son zamanlarda ll6 nu
maralı posta şubesi civarında do
laşıyor !ardı Geçen çarşamba ge· 
cesi, şubenin biraz ilerisinde bir 
kamyon durduğunu görmüşler ve 
kamyonu karakolıi götfrrmüşler. 

İçerisinde, şişelerle gaz, maymun
cuk, çengel, kalın ipler, pencere
lere yapıştırmak için siyah kağıd, 
bekçi köpekler! öldürmek için 
istriknin, ve şık eldivenler bulun
muştur. Kamyonun sahibi derhal 
tevkif olunmuştW'. 

Ertesi sabah, Gete tiyatrosu 
bekçileri, Popen sokağına bakan 
kapının kilidini kırık bulmuşlar. 
Sonra, Sen Marten sokağında bü
yük bir ticarethanen<n hademe • 
!eri de döşeme tahtalarır.ın kal • 
dırıldığıru ve alt kattaki pcsta şu
besine inmek için bir cleJ;!,. dçıl • 
dığını görmüşler, polise haber ver
mişler. 
Yapılan tahkikatta Jıırsızlaı·ın, 

ticarethaneye r,irdikl• ri tav <m 
deldikleri ve postR şub<:sin>' ini' • 

lngiltere' de ıylecburi Oluyor 
G 

eçenlerde ingiltercde zen
gin bir lordun oğlu ile bir 
kız arasmda geçen macera 

mahkemeye dü~mü.ş, kız kenaısi
nin dünyaya getirdiği çocuğun bu 
zengin delikanlıdan olduğunu id· 
dia etmişti. Bunun üıerine mah • 
keme kararile kan mu .. , r Nsi ya
pılmış, çocuktan ve ooun bJbası 

olduğu iddia edilen genç adam • 
dan alınan kan muayene edilerek 
kızın iddiası doğru olmadığı neti
cesine varılmıştL Londranın ki
bar filemini çok meşgul eden bu 
maceraya benzer daha bir hayli 
vak'alar olmaktadır. İngiliz ga • 

zetelertnde okunduğuna göre bu 
gibi vak'alarda, dav'1lıırda kan 
muayenesinin mecbw·i olmru;ına 

dair bir kanun yapılmaktadır. Bu 
kanun için hazırlanan layiha Lord
lar kamarnsı nn verilmiştir. Bun • 

1 

da şayanı dikkat olarak şöyle de
nilmektedir: 

Kırk sene ev9el insan k.anının 
bırkaç türlü olduğuna dair kim

senin aklına birşey gelmezdl Fa
kat o zaınandanberi tecrübe gös
terdi ki insan kanı on iki grupa 

ayrılabilmektedir. Kan muaye • 
nesi bir çocuğun babası olduğu 
idda edilen bır adamın hakikatte 
onun babası olmadığını göstere
bilmektedir. Yalnız şu var ki kan 
muayenesi bir adamın mutlak.a 
bir çocuğun babası olduğunu is
bat etmez Fakat bir çocuğun ba
bası olduğu iddia edilen bir ada
mın onun babası olmadığını gös
terebilir. Bu nokta ayrıca tasrih 
edilmektedir. Kan muayenesi en 
ziyade Almanyada müracaat edi

len bir tccrübedır. Sonra İ•kan -

dinavya memleketlerinde buna 
müracaat edilmektedir. 

Şimdiye kadar birçok masum 
adamlar bu yolda bir takım iddia· 
!ar yüzünden çok zarar görmüş -
!erdir. Bilhassa 934 senesinde böy

le bir dava olmuş, genç bir adam 
bu yolda isnadlarla mahkiım e
dilmiştir. Bu adam üç sene zar
fında tam on dokuz defa tevkil 
edilmiş, mahkemeye sevkolunan ı 
muştur. 

Bu adam muhtelif kadınlar ta
rafından edilen iddialarla mah • 
kemeye sevkedilmi.ş, fakat iddia 
edilen çocukların ona aid olmadı
ğı nihayet anlaşılmış ise de adam 
bu yüzden mühim zararlara uğ
ramıştır. 

Nihayet bu ıddıada bulunan bir 
kadın mahkilm olmuştur. 

(Devamı 7 inci 60}UJeıH> tr tnhı yapılmış .. Üstünde 

~~~~~~~~~-------------------~~~~~ ..... --

Pot Kıran 
Mihrace Öldü 

O, Sağlığında Altın 
Karyolada yatıyor, 
Altın Tabakta Yemek 

Yiyordu 

S 
enede 2,000,000 İngiliz !ıra 
sından fazla varidatı olaı 

Hindistanda Baroda Mih 
racesi Gakvar geçenlerde öldü 
Hindastan mihracelerinden en ze 

gin olanların üçüncüsü olan bı 

mihrace 75 yaşında olduğu h~ld• 

dünyaya veda etmiştir. Mihrae< 

son ihtiyarlık senelerini daha u 

zatın.ak, daha yaşamak için dün 

yanın en meşhur hekimlerini top 
lamış, onların verdiği iliiçları kul 

lanmış, bu uğurda binlerce İngi 
llz lirası harcetmiştir. Mihrace ge 

çenlerde t.irdenbire hastalanm~ 
İııgiltereden tayyare ile Hindis 

· :mler gitmişti. 

Un iki yaşında iken tahta çıkaı 
altın karyolada uyuduğu ve altıı 

tabaktan yemek yediği söyleneı 
bu mihracenin 911 de İngiliz Kra• 

Beşinci Corc ile Kraliçenin ta 

giyme merasimi için Hindistan 
gittikleri zaman merasim esna 
sında Baroda mihracesi Kral v. 

Kraliçeye takdlm edilmiş, fakat ı 

takdim işi biter bitmez mihrac• 
hemen arkasını çevirerek oradaı 

uzaklaşmıştır. Sonra tarziye vere 
rek yanlışlıkla böyle bir harc·ket 

te bulunduğunu söylemi.f. Her se 

ne Avrupaya seyahat ettikten vı 
birçok şeyler görerek memleke 

tine döndükten sonra orada dı 
bir takım yenilikler yapmak ıs. 
termiş. 

Fakat onda değişmiyen bırŞC3 
kalmış: Emri altında yaşıyanlaı 
üzerinde istediği gibi hikiın ol . 
maki. 
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Totaliter Devletler 
939 da Neler Yapacak 

Denizbankta 
Yeni Teşkilat 

Amerika -Fra nsa 
ıDost:uğu Çok Manalı imiş 

ı Meb'usluk 

lstiyenler 
(1 inci sahifeden devam) 

seleler hakkında devletlerden ne
ler istiyeceklerini ve bu istekle • 
Tinden hangilerinde ne dereceye 
kadar fedakarlıkta bulunaLilecek· 
)erini tetkik etmek ve 939 yılma 
aid hattı hareketlerini umumi ba
kıından t"'bit eylemek ve bu hu
su.ta bir program h8Zll'lamak Ü· 

zere mühim bir toplantı yapma
ğa karar vermişlerdir. 

Strasede yapılacak bu toplanh· ı 
ya Almanya, İtalya, İspanya, ja -
ponya ve Macanstan delegeleri 

iştirak edecektir. \ 
oplantıda Almanya "." İtalyayı 

Bitlerle Musolini bizzat temsil e
deceklerdir. İspanya namına Ge
neral Franko veya kayinbiradcri 
olan Dahiliye Nazırı riyasetinde 
biJ' heyet bulunacaktır. 

japonyayı Qeneral Tasuna ri-

Sultanahmed üçüncü sulh hu
kuk mahkemesinden: 

yasetinde bir heyet temsil eyliye
cektir. oplantıda Berlin • Roma 
milıverinin demokrat cepheye kar
şı alacağı vaziyet de tesbit oluna
cak, bütün ihtimaller hesab olu • 
narak icab eden tedbirlere baş

vurulacaktır. 

FRANSAYA İLTİCA 
EDENLER 

Par is 24 ( A.A. )- Paris Soir ga
zetesine göre, şimdiye kadar do
ğu Pirenesinde Franaya 220 bin 

hükümetçi İspanyol mülteci,; geç
miştir. Bunlardan 11 bini yaralı
dır. Bundan başka 187 bin kadın 

çocuk ve ihtiyar Fransaya iltica 
etmiştir. 45 bin milis ve sivil mem
leketlerine gönderildiğine göre, 
halen Fransnnın misafir etmiye 
mecbur olduğu miiltcci adedi 342 
bin kişiyi bulmaktadır. 

Ecnebi Parası 
Satanlar 

(1 inci sahifeden devam) 
oğlu Moizi ecnebi paraları satar
larken suç üstünde yakalamışlar
dır. Bunlardan başka eroin ka -

çakçılığı yaptikları anlaşılan 

Kumkapıda Yorgi oğlu Stairo ile 

arkadaşı Zeki ve Üsküdarda Toy
gar Çeşme sokağında oturan İs • 

mail oğlu Rızayı yakalamışlardır. 

Bunların Üzerlerinde ve evlerin· 
de birer miktar eroin bulunmuş -
tur. 

(Birinci sayfadan devam) 
sabah Ankaradan şehrimize dön
müş ve Ankarada tasdik ettirdiği 
yeni Denizbank bütçesini de be
raber getirmiştir. 

Denizbank Umum Müdürü An· 
karadaki faaliyeti hakkında şu 

beyanatta bulunmuştur: 
•- Tasdik olunan yeni bütçemiz 

de idare masrafları için 500 bin 
lira tahsisat ayrılmıştır. 

Denizbank da İktısad Vekfile
tine bağlı sermayesi dev Jete aid 
teşekküllerin idare ve mürakabe
leri hakkındaki kanuna intıbak 

etmektedir. Binaenaleyh kadroda 
tasarruflar yapılması icab etmek
tedir.> 

Yusuf Ziya Erzin'in söylediği 

veçhile; Denızbank kadrosunun 
iki ay içinde yeni bütçeye tevafu
ku için mühim tasarruflar yapıl· 
ması icab etmektedir. 
Diğer taraftan •Etrüsk> vapuru 

hakkındaki tetkikata dair raporun 
tetkiki; İktısad Vekaletince ik 
mal olunmuştur. 
Diğer vapurlar hakkında ya 

pılınakta olan tetkikatın da bu
günlerde bitirileceği ve müfettiş
ler heyetinin de hafta sonunda 
şehrimizden ayrılacağı anlaşıl -
mışbr. 

Kongreler 1 , __ 
Bcşikta.~ın Kongı-c~i 

Beşiktaş Jimnastik Klübü Baş • 

(Birinci ıahüedt>n dnam l 
mento, donanma için 12 hava üssü 
tesisini derpiş eden kı.nun !Ayiha
sından Guam'd'l ~ir hava üssü vü
cude getirilmesine dair olan fık

ranın çıkarılması hakkında New
J ersey'in demokrat ayanından 

Sutphin tarafı.İıdan yapılan tadil 
teklifini 164 reye karşı 193 reyle 
tasdik etmiştir. 

Paris M (A.A.) - Amerikan 
kulübünde bir nutuk söyliyen 
Amerika sefiri Bullitt, bilhassa de· 
miştir ki: 

·Dünya o kadar küçülüyor ve 
taarruz siliıhları o kadar sür'at 
kesbediyor kl büyük bir millet tek 

• başına şikayetini mucib olan nok-' 
1 

taları masa basında halletmekten • 
imtina ettiği müddetçe hiçbir mil-
let sulha olan bağlılığına rağmen 
kendini emniyette hissedemez. 

Zavallı 
Kadın 

(Birinci sayfadan devam) 

dayak da atarmış. Dün akşam da 
balıkçı Hakkı Karakaş bir kaç 

meyhaneye uğrıyarak bir hayli 
içtikten ve kafasını tütsüledikten 

sonra evin yolunu tutmııştur. Hak· 
kı daha evine yaklaşırken karısı

na küfürleri savurınıya ve bunu 
duyan Adile de korkudan titre -
miye başlamıştır. Hakkı kendisine 

kapıyı açan Adilenin üzerine hü

Çünkü herhangi bir hükumet te
peden tırnağa kadar silahlanıp 

kuvvet siyasetinde ısrar ettiği tak· 
dirde emniyet yalnız müdafaa or
dularında mevcud olabilecektir. 
Amerika, bunun i'Çin tekrar silıih
lanıyor. 

Amerikan • Fransız dostluğu iki 
millet için mazide büyük bir ma· 
na ifade eden bir dostluk idi· Bu 

dostluk şimdi de büyük bir mana 
ifade etmektedir.> 

Paris Amerikan kulübünün reisi 
Shoop da şöyle demiştir: 

.Biz Paristeki Am~kalılar, 

karşı koymağa hazırlandığımız ta
arruzun ilk çarpışma hattının 

Fransızları istihdaf ettiğini peka· 
la biliyoruz. Bunun için askeri 
malzememizin en iyi parçalarını 

Fransızlara vermeliyiz.• 

Sular İdaresi 
Kaldırılıyor 
il inci sahifeden devam) 

müdürlüğün bir müdür, bir de Ka
dıköy, terkos ve vakıf ve sair su
lar işlerine bakan üç müdür mu
avininden mürekkeb bir teşkilat 

kadrosu olacak, meclisi idare ile 
lüzumsuz bazı kalemler kaldınla· 
cak, Kadıköy ve İstanbul sular ida
resinde çalışanların maaşları Be
lediyenin diğer şubelerinde çalı -
şanlar emsallerile ayni seviyeye 
indirilecektir. 

(1 inci aahlfeden dc. .... m) 
fesih kararı verilen mecliste meb
us olanlarla birlikte sayılan iki 
bin beş yüzü bulmuştur. 

Eski meclislerde muhtelif ta -
rihlerde meb'usluk etmiş olan -
}arın hemen hepsi tekrar meb'us 
seçilmeleri için fırkaya müracaat 
etmişlerdir. Bundan başka bu iki 
bin küsur kişi arasında en çok e
mekli generaller ve doktor !ar var
dır. Maamafih birkaç profesör, 
hakimlerden bazıları ile bir kısım 
ilim adamlarının ve bazı sefir ve 

·valilerin de gösterilecek namzed
ler arasında bulunacağı söylen -
mektedir. Evvela namzedlik için 
müracaat edenlerin vilayetlere g~

1
. 

re tasnifi yapılmaktadır . 
Bu tasnif esnasında yalnız İs • 

tanbuldan namzed gösterilmesini 
istiyenkr 250 ye baliğ olmuştur. ---.. 

Ustündağ 

1 ekaüd Edildi 
Muhakemesine de 
Martta Başlanıyor 
Evvelce Vekalet emrine alın • 

mış olan Muhiddin Üstündağ il<> 
Konya vaJis, Cemal Bardakçı te· 
kaüde sevkolunm uşlardır. 

İstanbul maliye hazinesi ile ÜS· 

man ve Ahmet ve İhsan ve İbra
him ve Hadiye Ahmet kız.ı Kadı· 

nın şayian ve müşte~eken muta • 

sarnf oldukları K~sımpaşada Kü· 
çükpiyale mahallesinde Değirmen 

sokağında 19 numaralı maabahçe 

hanenin izalei şuyuu zımnında 
füruhtu tekarriir ederek müzaye

deye vazolunmuştur. Heyeti umu· 

mıyesinin kıymeti muhammenesi 

·500• beŞ° yüz liradır. Birinci açık 
arttırması 29/3/939 tarihine mü

sadif çarşamba günü saat on dört- ı--D-e_v_r_e_d_i_l_e_c_e_k __ İh-t-İr_a_ 
ten on altıya kadar icra kılınacak· 

kanlıgından: 

Klübümüzün senelik adi kongre
i klüp esas nizamnamesinie tevfi· 

cum etmiş, dövüleceğini anlı - 1---------------1 

yan Adile de üst kata kaçmıştır. f ay 1 n Ha 1 ka ve 

Diğl'.'r taraftan •otobüs• ve •m<?
zarlık• işlerinden dolayı Muhid
din Üstlindağ ve arkadaşlarının 
muhakemelerine 2 mart saat 10 
da ve 3 mart saat 15 de başlanı-
lacaktır. 

tır. 

Kıymeti mubammenesinın yüz
de yetmiş beşini bulduğu takdirde 

o gün ihalei kat'iyesi yapılacak • 

tır. Bulmadığı takdirde en son ar

tıranın taahhüdü baki kalmak Ü· 

zere on beş gün müddetle temdit 
edilerek ikinci açık arttırması 13/ 

4/939 tarihine müsadif perşembe 

günü saat on dörtten on altıya ka

dar icra olunacak ve o gün en çok 
arttırana ihale edilecektir. 

Beratı kan 26 Şubat 939 Pazar günü saat 

.Bir vasata enerji intikal ettir • onda Beşiktaş spor ca~desindeki 
k b tt .. 1 k klup lokalınde toplanacagından sa-me veya u vasa an enerıı a ma . . . . 

için tertibat. hakkındaki ihtira için yın aslı azanın teşrıflerı rıca olu -

Adile Hakkının kendisini takib Fotoğrefcılara 
ettiğini görünce ne yapacağını ve Her nevi beyzi, oval resim çer-
nereye kaçacağını şaşırmış bir çcvelerile son moda perde kor • 
halde iken Hakkı odaya girmiş· neşleri ve bilcümle eşya üzerine 

E. Sadi Tek 

Bu gece 
Şehzade başı 

(TURAN) 
alınmış olan 14 Sonkanun 1935 ta- nur. ı tir. Hakkı kansının yalvarmaları
rih ve 1942 numaralı ihtira beratı- Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk na ehemmiyet vermiyerek kadın
nın ihtiva ettiği hukuk bu kerre Mahkemesinden: cağıza birkaç tekme ve tokat sa

lak~ işleri fenni surette renkli pis
tol~ boyaları yapılmaktadır. 

Adres: Sirkeci Salk1msöğüd 

tiyatrosunda 
SAFİYE 

tramvay caddesi 18 numarada konseri KARMAKARIŞIK 
başkasına devir veyahut ihtiraı Margarit Yolanda Polin ve saire 

k .. f.il k k . . . nin müştereken mutasarrıf olduk -mev ıı ı e oyma ıçın ıcara ve-. , . . 
rilebileceğı teklif edilmekte olmak- !arı 2300 lıra muhammen kı~etlı 

Beyoğlunda Tomtom nıahaı!e,ınde 
. la bu hususa fazla malümat almak Beh sokağında eskJ JQ, ı~ 14, ı~, 
ıstıyenlerın Galatada, Aslan han 18 20 numaralı evin tamamı izalei 
5 inci kat 1 • 3 numaralara müra - şu~ ıçın arttırmaya konulduğun • 
caat eylemeleri ilan olunur. dan 28/3/939 Salı günü saat 15 ten 

vırnnuştur. Daha fazla dayak yi
yeceğini anlıyan ve kaçmıya da 
imkan hulamıyan Adile p~cere
yi açtığı gibi kendisini sokağa at
mıştır. Sukut neticesinde sağ aya
ğı kırılan Adile Haseki hastanesi

ne kaldırılarak tedavi altına alın
mış, sarhoş koca da yakalanarak 

tahkikata başlanmıştır. 

Halil Barutçu 

Or. kr m Beh Tez ı ' Dr. Hafız Cemal 
T b F k"lt . K 1 k (LOKMAN HEKİM) 

1 a u es ı u a DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Boğaz, Burun Doçenti 
Taksim Cumhuriyet Caddesi 17 

Muayene Pazardan maada 
günler 3 • 6 Telefon: 42496 

Divanyolu 104 
Muayene saatleri : Pazar hariç 
bergün 2,5 • 6, Salı, Cumartesi 

12 - 2,5 fıkaraıra. Tel: 22398 

• 
Franko'nun Son Sözll 

(2 inci ıayfcıdan devam 

İngiltere ve Fransa bükfımell' 
ri, Madrid hükfuııetini keyfıye: · 
ten haberdar ederek, mukavenıet· 
ten vazgeçmelerini tavsiye etrnii' 
lerdir. Şimdi bütün mesele Mad · 
rid hükfımetinin kararına kalr.ııı· 
tır. Franko demek istiyor ki lr" 
na karşı mücadele edenlerı aiI< 
deoeğim ve bana yardım eden =>'. 
kerleri İspanyıt. topraklarından ' 
veya bu zamanda dışarı çıkar:ı•' 
ğıma dair kimseye karşı taahl v 
altına giremem. Bu noktaia• d 
serbestliğimi muhafaza eı.ı·ı ~ 
Fakat bu, demek değildir. kı tıı 

arızlarım hakkında intikam s:'f' 
seti takib edeceğim. Ve yahu ~ 
da İspanyayı yabancı devletler~ 
nüfusu altına koyacağım. 

Bu noktalarda bana itimad t 

dilınelidiT 

Bu noktalarda Frankoya itıJ1la' 
caiz mi, değil mi? Bunu ancak ır 
man gösterecek. Şu muhakka1<11 

ki bugünkü vaziyette h ı.iküınell' 
kuvvetlerin, teslim olrr.\ya, İli$· 
tere ve Fransanın da tanıınıı' 
karşılık olarak Frankodan bir JcC' 
sesiyon koparabilecekleri çok şııl 
helidir. İngiltere ve Fransa b~ 
anlamış olacaklardır ki gele •. 
haftanın başında Franko hülı~ 
metini tanıınıya karar vermişlıf 
dir. 
İspanya hükfını<>tini idare ede9' 

lerin de ayni kararı vermeleri ~ 
menniye layıktır. Çünkü asi< ıı' 
harekatın bu safhasında s1 

ı' Frankonun nihai zafer kaz~1 
sına mani olmak mümkün deY 
dir. Ve can yakılmasının önii~ 
geçmek için umumi af vadi ıl7 
nırken harbin tekrar İ:ıaşlapı; 
ihtimali vardır ki o zaman a.J<acl' 
olan kanın kat kat fazla olacağı' 
şüphe yoktur. 

Sultanahmet Vçüncii Sulh /l' 
kuk Mahkemerinden: 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarların işbu gayri menkul 

üzerindeki haklarını hususile faiz 

ve masrafa dair olan iddialarını 

~vrakı müsbitelerile yirmi gün 
içinde bildirmeleri liizımdır. Aksi 
halde hakları tae_u sicillerile sabit 

olmadıkça satış bedelinin paylaş

masından hariç kalacaklardır 

16 ya kadar Beyoğlu Sulh Mahke -
Sultanabmed üçüncü sulh hu- mesi Başkiıtipliğinde müzayede ile 

kuk hakimliğinden: satılacaktır. ======== 

Hazinenin hissedar olduğu Ye- 1) Arttırma bedeli tahmin edilen 

Karnik Merdinyan ve V asilaJci 
Ahmet Razi ve Emvali metrulııf 
şayian ve müştereken mut 
old'.lkları İstanbul Eminönü ıııf 
takası dahilinde Rüstem paşa lfİ 
hallesinde Balıkpazarı cadde 
eski 163 ve yeni 75 kapı ve 38'1 ' 

=================== ============= ,ve .139 parsel numaralı ve 12 ı;;:, 
murabbaı kıirgir dükkanın 

şuyuu zımnında furuhtu telı,ıl 
ederek müzayedeye vazolunJ1lııl 
tur. Heyeti umu;~:yesinin ıo~,,. 
muhammenesi 4000 dört bin J>': 
dır. Birinci açık arttırma 28/~· 
tarihine müsadif Salı günü sıı•1 

dörtten on altıya kadar icra ıııl" 
caktır. Kıymeti muhammeıı 

yüzde yetmişbeşini bulduğu tV 
de o gün ihalei katiyyesi yap~ 
tır. Bulmadığı takdirde son , 
ranın taahhüdü baki ltalınaJı: el 
on beş gün müddetle temdit 

Müterakim ciliımum vergiler 
borçları nisbetinde hissedarlar ve 

dellfiliye ve vakıf kanunu muci

bince verilmesi lazım gelen yirmi 
senelik taviz bedeli ve ihale pulu 

ve tapu masrafları müşteriye ait· 
tir. 

Arttırma şartnamesi işbu ilan 
tarihinden itibaren mahkeme di· 
vanhanesine talik kılınmıştır. Ta-

lip olanların kıymeti muhamme· 
nesinin yüzde yedi buçuğu nisbe
tinde pey akçesini hfunilen o gün 

w saatte İstanbul Divanyolunda 

dairei m:ıhsusasında Sultanahmet 

Üçüncü Sulh Hukuk mahkemesi 

başkitabetine 939/4 numara ile 

müracaatları ve hissedarlardan 
ikametgahları meçhul Osman ve 

Ahmet ve İhsan ve İbrahim ve Ha
diye Ahmet kızı Kadının o gün ve 

saatte gelmedikleri veya tarafla
rından musaddak bir vekil gön

dermedikleri takdirde gıyapların

da muamele ifa kılınacağı tebliğ 

makamına kaim olmak üzere ilan 

olunur. 939/4 

nikapıda Kiıtibkasım mahallesin· kıymetin yüzde 75 şini bulduğu 
• . takdirde o gün ihale- edilecektir. 

de Llnga karakolu sokağında eski B 1 dı. t kd. d 15 · · ·· u ma gı a ır e ıncı gune ge-
ve yeni 9 numaralı kahvehanenın .len 12/4/939 Çarşamba günü saat 
açılan izalei şuyu davasının Ne- 115 ten 16 ya kadar icra olunacak ve 
cib çavuş veresesinden Zahide ve en çok arttırana ihale olunacaktır. 
Hikmet ve Abdullah ilıinen ya • 2) İhaleye kadar birikmiş maliye 
pılan tebligat üzerine cari duruş- belediye vergileri ve telliıliye müş-

masında meşain bilmüzayedc sa

tılarak şuyuun izalesine ve vekil-

teriye aitti. 
3) Arttırmaya girmek istiyenler 

muhammen bedelin yüzde 7,5 nis· 
!ere kıymeti muhammenenin ~· 2 betinde teminat akçesi veya ulusal 
şeri nisbetinde ücreti vekalet tak-'bir bankanın teminat mektubunu 
dirine 8/2/939 tarihinde karar ve.I getirmeleri şarttır. 
rilmiş olduğundan tarihi ilandan 4) Arttırma bedeli ihaleden iti -
· 'b 8 .. 1 d te . . baren 5 gün içinc.e mahkeme kasa-
ıtı aren gun zar ın a myızı . . . 

. ·-· . .. .. sına yatırılacaktır. Aksı takdırde ı-
dava edılmedıgı takdirde hukmun hale bozularak farkı fiyat ve zarar 
kesbi kat'iyet edeceği Zahide ve 1 ve ziyan ve faiz bila hQl<üın alına
Hikmet ve Abdullah'a hüküm lw-1 caktır. 
lasası tebliği makaımna kaim ol- ı 5) 2004 sayılı icra ve iflas kanu -
mak üzere ilanen tebliğ olunur. nunun 126 ıncı maddesine tevfikan 

939/164 gayri menkul üzerindeki ipotek sa-
---------- hibi alacaklılar ile diğer alıikadar-

ZAYİ l&r gayri menkul üzerindeki hakla
rını, hususile faiz ve masrafa dair 

5 mayıs 936 serıesınde aldığım iddialarını ispat için ilan gününden 
askeri terhis tezkeresile nüfus ve itibaren 20 gün içinde evrakı müs
Akay sicil tezkeremi kaybettim. bitelerile birlikte satış memuruna 
Yenisini alacağımdan eskisinin müracaat etmelidir. Aksi takdirde 
hükmü yoktur. hakları Tapu kütüğü ile sabit olmı-

Rize İkizdere nahıyesinin yanlar satış bedelinin paylaşma • 
Şimşirli köyünden 328 do- sından hariç kalırlar. 

ğumlu Mustafa oğlu Mehmed 6) Şartname mahkeme divanha· 
nesinde herkesin görebileceği yere 
asılmıştır. 

Fazla malumat alr .. ~k istiyenle • 
rin 939/2 sayı ile Başkatipliğe mü • 
racaatları ilan olunur. (15266) 

·~ Tepebaşında 

,111~ Şehir Tiyatrosu 
iı:ı DRAM KISMI 

LJlll!llh" Buakş•m 20 . .:!0 da 

ile SABAH ÖGLE ve Aı<ŞAM (ANNA KARENİN) 7 tab lo 

İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMI Her yemekten sonra muntazaman 

diı'erinizi fırçalayınız Bu alı:şam saat 20,30 da 

1(BiR MUHASİP ARANIYOR) 4 P . 

rek ikinci açık arttırması ı2/4 
tarihine müsadif Çarşamba : 
saat on dör tten on altıya Jıad ~ 
ra olunacak ve o gün en çolı / 
rana ihale edilecektir. İpote1' J.1 

bi alacaklılarla d.'..:;er altikadsf ~ 
işbu gayri menkul üzeri!'.1elı~ , 
!arını, hususile f &iz ve mr :a ~ 
ir olan iddialarını evrakı ıııf 1 

, 

!erile yirmi gün lçinde bildi!: 
ri lazımdır. Aksi halde ha~la ı' 
pu sicillerile sabit olmadıkÇ\ 1 
bedelinin paylrşmasından haf' , 

lacaklardır. Müterakim bi]lıJ11~'~ 
giler borçları ni:.~ etinde bısse•'0 
ve te!laliye ve vakıflar kanuP", 
bince verilmesi lazımgeJen :ı• 
senelik taviz bedeli ve ihale i' 11 
tapu masrafları müşteriye. ı~ 
Arttırma şartnamesi işbu il~~ 
binden itibaren mahkeme dı 
nesine talik kılınmıştır. ~ 

. J11~ 
Talip olanların kıymetl . ' 

menesinin yüzde yedi buÇ'.' ~ 
betinde pey akçesini hiırnııe_,~· 

· r8ı• 
gün ve saatte İstanbul, D"H~r• 
da dairei mahsusasında su 

11
,.., 

met Üçünc·ü Sulh Hukuk rn9 ıı.tı 
si Başkitabetine 938/36 nuJ1l(lıf 
muracaatları ilan olunu~ 

-~ -- 2 1 
1 TOPLA ~t TIL~ 
-----.~ 

Toros Geneler Blrtlii bD .,ısıl' 
... ı H de l!miDöDU sallı• 
ı.p1u1ı ıa~· 
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UHALK Fi L. O 
tefrika Numarası ı 39 Yazeın: Rahmi YAGIZ 

Merdiven en 
1 Nasıl inilir? 

LEZZETLi VE UCUZ 
BİR REÇEL 

6 tane elma alınız. Kabuklarım 
soyduktan sonra bir buçuk litre 

suda pişiriniz. ince bir bezin içe
risine koyunuz, bir litre kadar su 
çıkıncıya kadar sıkınız. 

Puding 
Tatlısı 

Enver Paşa Güldü, Sakallı 
Arkadaşının Elini Sıktı 

Bahriye Nazırı 
Çıkınca 

Cemal Paşa tek(ar güldü: 

. - Paşa, sen de beni güldürmek 
için Adeta gıdıklar gibi konuşu -
Yorsun! 

- Niçin? 

- Bugün hizmet şa.rtile donan-
:aya miUbak bir milis filosu teş-

il etmek için müracaat eden şu 
fedakar adamların korsanlık ede-
ce"" · .. 

Divanhaneye Gelip Odasına 
Müsteşarla 

Vasıf Be (3) ile karşılaştı. 

Karşılaştı 
ve müstacel olanlarını arzetmeğe 
getirdim. 

Cemal Paşa biraz evvelki yor -
gunluğun tesiri altında bulumU"
ken bu· de (miihim ve müstacel) 

kayıdlı raporlarıo daha kahvesini 
içmeden arzına biraz içerlemişti. 

Fakat sesini çıkarmadı, durdu, Va- "'1 erdıvenden inmenin de mi 
sıf Bey devam etti: 1 ' bU" usu~.ümü var? .. 

• 

korka inmiyorlar mı? Doğru mu 
bu? ... 

Beri tarafta, bir kilo helvacı ka
bağının kabuklannı soyunuz. Çe
kirdeklerini ve beyazlıklarını çı

kannız. Küçük parçalara ayırınız. 

Bir tencereye koyunuz Ve evvelce 
hazırladığınız elma suyu ile yavaş 
yavaş ıslatınız. Ateşe koyunuz, 
arasıra karıştırmak şartile beş sa

at pişiriniz. Biraz vanilya veya
hud kavun suyu il3ve ediniz. Ka
vanozlara koyunuz ve derhal ü
zerini selloponla örünüz. 

Helvacı Kabağı 
Gatosu 

Meze na 
Pudingi 
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.. gını tevehhumle haksız düşü -
uyorsun... Sonra muvaffak ol-

Nezaret umurunu Cemal paşa
nın denizci olmamasından ötürü 
bir nazır kiyaset ve dirayelile ida
re eden, tam tabirile ışleri tıkı -
rında yürüten müsteşar yüzünde 
bir gülücüğün ışıklanışı göze çar
parak ilerledi, amirini 5'llamladı. 
Durdu. Cemal Paşa koltuğuna yer
leşU" yerleşmez sordu: 

- Ne haber Vasıf Bey! 
- Hele içlerinde bir tanesi var Ona ne şuphe ... Merdıven-

ki paşam, donanma kumandanı gö- den inmek çok ince bir san'attır. Sonra bir de sağdakine bakınız. 

W üz gram Maizena'yı 50 gram 
toz şekerle karıştırınız, ya

rım litre kaynamış ve soğumuş 

süt ilave ediniz. Sonra bir tutam 

tuz, iki ceviz büyüklüğünde tere
yağı koyunuz. Hafif bir ateşte 

kuvvetlice karıştırınız. Hamur, ka
şığa yapışmıyacak hale gelince 

ateşten indiriniz. İki .vumurta sa
rısı, 100 gram çekirdeksiz üzüm 
ılave ediniz; sonra, altı yağlan -
mış bir pasta kabına koyunuz, 
bir saat kadar sıcak bir fırında pi-

duğıunıız her şin komıta teşkilatı 
sayesinde başarıldığını aklımıza 

- Sağlığın paşam! rünce çileden çıkacak! Mısal mi istiyorsunuz? Soldaki 
_ Neden? resme bakınız. Bu karı ve koca, 

getirmek istemiyoruz. 

- O başka iş Paşa, bu başka!. 

fa - Hayır... İkisi de birbirınden 
s ;ksız .. Tertib ettiğimız •kuvvei 
r~n e~iye. ismi altındaki komıtala-
b.. ileride başııruza bela olacak 

U.Ylik 
ceğ· . ~eteler meydana getire 
sö 1~1 hiç hesa ha ka imadan söz 

Y uyorsun! 

- Anlamadım Paşa! 
bu.- Anlaşılmıyacak birşey yok 
ltis7da .. Raufu (1) İran yolile Tür
ac bana, Azerbaycana gönderirken 

a abu lit . çocuk orada kendi oto _ 
esıni m 

le· d uta kılacak bir teşebbüs-
' aha açık ·· 1. hayc soy ıyeyim; Azer _ 

k anda Yepyeni bir h iikıimet 
Urınak d 

maz ava ve sevdasına kapıl-

- Yenı bir şeyler var giliba! 
- Evet paşam! 

- Donanmaya dair mi? 

Vasıf Bey yine tasdik etti: 

- Evet paşam .. Folı:at bu seferki 
donanma kumandanlığından de

ğil .. 
Müsteşar sol el.iııde tuttuğu hir 

kaç kağıdı geniş masımın üzerin 
yayarken ilave etti: 

- Raporlardan en mühimlerinl 
-·---

(3) Emekli amiral Vasıf. R. Y. 

- Bahsettiği hadisenin kendi
sine vazifesini yapmadığını ihtar 
edişinden! 

- Ondan başla bakalım! 
- Başüstüne paşam! 

Müsteşar raporları karıştırdı, 

arasından uzunca bir esericedid 
kağıdı çekti aldı. Paşanın yarusıra 

masanın başına geçti. Raporu yük
sek sesle okudu: 

(Devamı var) 

Fransa - Sovyetler 
Misakı Ne Olacak? 

. nu dersin? 
- Ftaur ö ı (4 üncü ıahifeden devam) ahedenın ayni suretle vakti ge-

ni ınaks d Y e şey yapmaz ... Ay- lince kendıliğinden tazelenmış ol-
ne a Uğnmda çalışan mü • Nihayet Milletler Cemıyetının bir 

Vver b" masıru müdafaa edenler de vbrdır. 
b. ır arkadaştan böyle :feci kısım azaSı bır daha böyle bir va-
ır ş k"Jd BunlarLn ikısJ arasında ıse mute-

le . e ı e şüphe etmek ... Ne bl- ziyet tekerrür edecek olursa her-
Yı.m p dıl olanlar bulunmaktadır. Gerek 

,_ aşa. Buna verilecek ismi, kesin bôyle tedbırlere ıştırak edıp 
'<elirne . k • 
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Çekoslovakyanın taksımı ile Av-

y-ı o ad r agır bu uyorum etmemekte serbest olması ıazım ki. • rupada gorülen değışıklik ve ge-
geleceğini ilerı sürmüşlerdir. rek Milletler Cemıyetı azası ara-

şU - Ağır bulduğun kelimeyi dil- O zaman Milletler Cemıyeti mi- sında gönilen ayrılıklar Rus - Fran 
nı necek yerde •Rauf öyle şey yap- sakının ıstedığı kuvvet ve tesıri sız muahedesının artık mutlaka 
da~' .d~rkeu biraz kafanı yorsan kalmamış oluyordu. Fransız - Rus tazelenmıyeceğini göstermez. Ol-

a ıyı edersin! misakı Mılletler Cemıyeti misakı- sa olsa daha muahedenın hükmü 

cc;;: IlaUf bu toprağın çocuğu, bu na göre yapılmış o1duğu ılerı sü- bıtnıeden ikı taraf vazıyetı her 
'Javfruı (2) en güvenilmeğe değer rülerek şımdi madeınkı artık aza noktadan tetkık edeceklerdir. E-

rusu, bir elemandır. arasında boyle bır ayrılık vardır, ğer bu cihetler tetkik edilmez de 

1
0

;;;: :eki .. Bu kaptanlar başka Fransız _ Rus muahedesı de esa- muahede ıçın müddeti bıttıği za-

sanlti düşeceklermiş gibi korka 

Ne güzel iniş bu... Ba~ dik, ser -

bestçe inmiyorlıu; mı? Söyleyinlz 

şimdi, bunların hangisi güzel... 

• 

: 

.ı 

lteı- agın insanları, başka memle- sıru kaybetmıştır. Fakat ışı ı,uraya man hiçbır şey söylenmezse bu kırmızı k3dief fiyangolu. 

ııe~~ adamları mıdır. Rauf toprağa vardırarak bu nıuahederun artık vesika kendiliğinden devam ede- 4 - Tuvalete uygun renkte bir 
ııeh ar bağlıysa Ahmed Reis, tazdenmesıne lüzum görmıyen cek, onu değiştirmek icat. etse bi- kadıfeden yapılır. Re'1mde gör-
h illed k t . Fransız mehııfili olduğu gıbı mu- le bu mümkün olmıyacaktır. düğünüz tok yeşil renkli kadife _ 
~lasa h ap an, Osman kahya 1_~::::..::.::.:::::.:...:.,...;,...::.....:;:_ _______________ ~ dendir. Ve devekoşu tüyünden ya-

ı·abıta ileerbTürk ayni sarsılmaz ~arısı Denı·z Kızı, pılmış iki yuvarlakla süslüdür. 
l> u memlekete eklidir. aşa 
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5 - Kan adlı tok. Nar çiçeg· i 

ada~ı ' ge fikrime iştirak et .. Bu '" ar fötrden kanadları, şapka iğnelerile 
lirelirn ın isteklerini yerine ge- B l k 1\1 d ? tutturulmuştur. 
biise .. · Faydalı olacak bir teşeb- varı s ı a l J yere e • 6 - İran kalpağı. Siyah fötrden 
:Yiikse~~ayaklık etmek hepimizin l 1 kırmızı bir tüyle süslü. 
cuq,,. utacağı bir memleket bor- k !abalık d tt k t d "' (5 inci sahifeden devam) a a ar 1 ça ar ıyor u. 7 - Genç kızlara mahsus tok. 

l!:nve Yalnız süt içiyor .. Şuna bakınız.. Yüksek kaldırımın önünden, 1 - Çok pliseli bir tok. Menek- Siyah ve yumuşak kadifeden. ön 
Yor " r Paşa inadından dönmü - ö f • <>ah · zavallı .. Afrikanın denizlerini dü- şimdi, ne zaman geçsem, bu iki ha· şe rengi kadifeden. n tarafı, alna tara ta altın veya elmaslı bir tok. 
~er b· rıye nazırının buna ben- · ı · k d · b" 
t 

•tıbi d şünüyor .. Dalgalı, vahşi denız erL. tırayı narım .. Yokuş yukarı şöyle a ar ınen ınce ır tül ile süslü. 8 - Dokuzuncu Lüi devrine aid 
eri.- . r il döküşünü delil gös- 2 B t k L -,ıııı hiç ' Gel, gör, ibret al.. Dünyada ne bir bakarım .. Arasıra, yolu düşer- - u 0 utrdendiı'. Yan ta- şapkaları andıran bir tok. Siyah 
~. e sayıyordu. fınd enkli bır" f" Ö ·>.ralarınd k" . . mahlüklar var.• se, Tünel başından Karaköye Yük- ra a r ıyango vardır. fötrden. n tarafında yeşil bir fi-

Sef~· a 1 komıte ve kuvveı Bu konferans kısa sürdü. Sonra, •ekkaldırımdan inerim.. Gözlerim ;:=3==:L:u:tr:t:ok:.:B:ir:a:z:yu: .. :k:se:k:çe:::, -y~a_n..:g:..·o_v,:ar:.dır=:.· --------
}f· 'Yeler bahs· dk " thaYeı ı uza ı ça uzadı. arlık dışarı çıkmak zamanı gel-

0 
dükkanı arar.. Fakat, hangisi 

1 
altında k gergin sinirlerinin tesiri diğini anlamıştık .. Çıktık.. _ idi? .. Hiç bilmiyorum.. Askeri Fabrikalar lstanbul Beşınci tcra me1'1urlu • 
Oo"1{1, 0 

alan iki eski arkadaş, iki Kapının önündekı çıgırtgan ha- REŞAD FEYZi ilanları ğundan: 
biııe8,.' . smanlı İmparatorlugu· ka- .~a·~~:a:·ı~r~ı::o:r:d:u:.. . .:D:.:ü::.k::.k.:.an_•n_ö_n_ü_n_d_e-:----:~---::--:-::::--- - Beyog"l d İst"'-'"l l n •n en .. d 110 lira muhammen bedelle Ba - . un a '""' caddesinde 

r~;~ fazıa hı!;:l:m:::~ ;çi:i:y-- K H sızları Kan Tahlı'lı' kırköy Bar~t Fabrikası arazisi da - Salıt d~~şa geçidinde yeni 12 numa-
ı,_ «ar. c asa 1 r hilinde yetışen otlar 3/3/939 tari - ra 1 ukkanda iken halen ikamet -
"'ltke .• emal Paşa yerinden kal- · h d S Iı d ıı ılave etti · in e a pazarın a Askeri Fahri - giihı meçhul bulunan K•ryako Kir-
ı -... :ıvtaaın fh . (5 inci sahifeden deLum) kalar yollamasındaki Satınalma Ko- yakidis ve bayan Hıristina Tanbu-
u m a 1 bu gece, yarın da (5 inci sahifeden deva-n;• mısyonunda açık arttırmaya konu- . . L 

ı- azbat ·· . 1 rını ve rd T b lcede b a. Uzerınde fikir yor, ne- Kanunun lehınde, a eyhinde lacaktır. İsteklilerin % 7,5 teminatı 1 . eona o an urinin taraf-
te elkı se d b Beşı· de sabıkalı. ve azılı serser. i. • ı l kt L dl d arına tasvib n e enimle birlik- söyliyen er ÇO ur. or ar an olan 8 lira 25 kuruşun bir Malmü _ · 
~ııv Yolunu tutarsın! lerdır. Birçok defalar hapse gırıp bazıları bu tecrübeJerın kal'i ol- dürlüğüne yatırılarak makbuzile Vehbi Saidin İstanbul Asliye 

ı. er Pa çıkm• <lardır. Şimdıye kadar soy- d - ı k" tk· · T " D "~da•ın Şa güldü .. Sakallı ar- ..., dug· una inanmak ogru o mıyaca- beraber mez ur tarihte saat 14 te ıncı ıcaret airesinden istihsal 
• ın ı · dukları yerlerden mılyonlarca 1 · 1 ~lrı r.. e ıni sıktı. Harbiye Na- ğıru ılerı sürmüşler, sonra bu y.oı. - komısyonda bulunmaları. Şartna _ e mış o duğu 22/5/936 tarihli haczi 

, ••asun frank aşırmışlardır. Paris zabıtası İ 
••a döııd·· Paşaya, kendi makamı- da her kan tahlilinin 10,5 ngılız me her gün komisyonda görülebi - ıhtiyati kararı üzerine dairemizın· 

u keyfiyeti, Viyana beynelmüel bü-ı:ı.ı. · . . t" lirasına maloldug·unu, halbuki böy- lir. (939) 937/4736 numaralı dosyasile bor _ 
l.ı ""''Ye N rosuna bildırmış ır. il d azırı divanhaneye ge- ..:..::::::..---..:..------- le iddialarh mahkemelere gelen- cunuz olan 2240 liranın temini için 

sına çıkınca mıisteşar Yeni Eserler: lerın zaten çok defa parasız ım- · a epereti karar mahkeme dairesinde mağaza 

~z. 

Ekmek Pudingi 
,o gram kızarmış ekmek içini 

küçük parçalara ayırınız. Sonra 

bir bez arasına koyunu<. Ufala -
yınız, elekten geçiriniz. Yarım lit
re sıcak süt, 60 gram toz şeker ka
rıştmnız. İki yumurtanın akını ve 

sarısını iyice döğünüz, iliıve ediniz. 

ı 100 gram da çekirdeksiz uzum. 

Bır buçuk libre helvacı kaba -
ğının kabuklarını soyunuz. Çekir
deklerini ve liflerini çıkarınız. Kü
çük parçalara ayırınız. Bir tence- ' 
reye koyunuz, üzerini geçmiye - 1 
cek kadar sıcak su ilave ediniz. 
yarım saat veya üç çeyrek, yani · 
kabaklar püre haline gelinciye ka-
dar karıştırrarak pişiriniz. Bir 
bezle sıkarak suyunu alınız. 

Bu purenin 500 gramına yarım 
litre süt, 100 gram şeker, 60 gram 
tereyağı karıştırınız. Fakat, çok 
dikkat ediniz. Çünkü dibi yapışır . 

Biraz suyun içerısinde iki çorba 
kaşığı nışastayı biraz suda hal!e
diniz, tencereye dökünüz, arasıra, 
karıştırınız. Yarım saat sonra a -
teşten indiriniz. Biraz ılıklaşınca 
üç yumurta sarısı, biraz vanilii ve
ya sevdiğiniz bir başka kokuyu 
ilave ediniz. 

Üç yumurta akını, beyaz kö -

pük haline gelinciye kadar dövü
nüz. Bunu da üzerine ilave ediniz. 

Bir tepsinin altını yağlayınız, 

üzerine dökünüz. Hafif bir fırında 
45 dakika pişiriniz. Ilık iken tep
siden çıkarınız. Arzuya göre sıcak 
veya soğuk olarak yenillı·. 

KESTANE 

Bunları iyice ka•·ıştırdıktan sonra 

bir pasta kapına dökünüz. Fırıncıa 
piirin!z. 

Kestane, pirinç gibi vücudü bes- -------------
liyen bir gıdadır. İtalyanların bü
yük bir kısmı yalnız kestane ile 
tagaddi eder. 

Kestane bütün kış saklanır. Bir 
sıra kestane dizmeli, üzerine bir 
sıra kum koymalı. Yine bir sıra 
kestane, bir sıra kum ... 

Kestane, kutularda rla saklanır. 

• • • 

Fakat kum yerine kepek konur. 
Kum, rutubeti çektiğinden :k4ın 
kestaneleri iki üç defa çıkarıp ha
valandırmak liizımdır. 

Bu suretle saklanan kestaneler 
tabii kurur. Pişirmezden evvel bir 
kaç saat su içerisinde bırakıp ıs -
!atmalıdır. 

• • 
Marka Nümuneleri 

e oda k" "fii H Jk 
(1) n------: ~----- seler olduğunu söylemişlerdir. '~ < )ve evlerinizde mevcut emval ve 

iti~., lliiya~ıkıdiye süvarisi ve Tür- Bu akşam saat (9) da eşyanız haczedilmiş, haciznameler- •=-======-==--~==-================ 
llıeı-, " Millet Meclisi hükiı- ıp Fakültesi Mecmuası GÖZ HEKİMİ d I> ıQ:ın (TARLA KUŞU) en birer nüshası da şahıslarınıza .. .. . 
-.;ıllf ıı.,y:~~nda Başvekillik eden İstanbul üntversııesı Tıb Fa- Dr. Murad Rami Aydın Son temsil tebliğ için ikametgahı111za gönderil- n.aen sozu geçen mahkem.~nın ~ac- ı kararına karşı bir diyeceğiniz var-

(2 ...,,.. B y küllsi tarafuıdan neşredilen bu aylık . . . zı ıhtiyat! kararının 15 gun mud - sa on beş gün içinde d . . .. 
. ) •itt·h · · ilim mccmuamıın 6 ve 7 inci saril111'1 Taksim - Talimhane, Tarlabaşı Yarın akşam yeni F O K S mış ıse de halen ıkametgahınızda d ti .18 t bl"ğ" . . aıremıze mu-
'8ti!ior 1 ı . ad ve Terakki. demek -• ıı •-•L•Lıeri 1 il b l • .. . . i e e ı nen e ı ıne ıcra mercı ucaat etmeniz ve hacizn t b 

tt 1 
bo(ÖJI çıkmıştır. Çok d.,.er --- caddesi No. 10 Urfa aprt. Macar Ba et· e beraber u unmadıgınız mubaşırı tarafın -'h"k" ı··· k . . 1 ame e • 

·~cılc, ·. '.•adcılar, cemiyetlerine ihllva eden bu me<>muayı uım aclam- 1 . . . . ' j a ım ıgmce arar verılmış oldu - liği makamına kaim olmak üzere 
lSmıni vermişlerdi. R. y lar181ll& lavsi7e e4er!I. 1'el: 415113 p İ p Ç A dan tahkık ettırdmış olmasına bi -ığundan sözü geçen haczi ihtiyatıJn~nen tebliğ olunur. (15270) 

1 
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Satış Merkezi: GlLKRİST VOKER ve Ksı. Ltd. 
Galata yolcu Salonu karşısında Tahir Han 5 nei kat 

11:.--a Telefon : 44915 

Satış İlanı 
Üsküdar icra Memurluğundan ı 
İtrahim taralından Vakıf Paralar İdaresinden 24399 ikraz numa

rasile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş 

olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve ta

mamına ehli vukuf taralından (450) lira kıymet takdir edilmiş olan 

Boğaziçinde Anadoluhisarında Küçüksu mahallesinin Yenikuyu ve 

Kandilli caddesinde eski 7 mükerrer 7 mükerrer yeni 1/1, 45 kapı No. lı 

sağı sahibi senedin 1 harita No. lı hane bahçesi, solu Kandilli sokak 

ark.ası sahibi senedin 3 harita No. lı dükkanı cephesi Kuyu sokağı ile 

çevrili dükkfuu olan bir ahşap evin evsal ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

Sonradan mutfağa çevrilmiş zemini topr-ak bir bodrum katı ve bod

rumun içinde kezalik sonradan yapılmış bir ocak vardır. 

Birinci kat: Ahşap kapıdan girildikte bir koridor üzerinde blı bü

yük ve bir küçük oda, bir alaturka haladır. 

Evin altında 45 sayılı ve demir parmaklıklı l;ir kasap diikkiiru ve 

bu dükkandan tahta ile bölünmüş mermer döşeli bir salhanesi vardır. 

Evin alt kısmı kamilen kagir üst kısmı ah.şaptır. 
Bahçede bir incir ve bir söğüd ağacı bulunmaktadır. 

Mesahası: Kayden 160 arşın 50 parmak ve bilmesaba 89,16 metre 

murabbaı olup bunun 51,06 metre murabbaı üzerine ev ve dükkiın 

mebni 38,10 metre murabbaı da bahçedir. 

Yukarıda hudud, evsal ve mesahması yazılı gayrimenkulün tama

mı açık arttırmaya konmuş olup 5/4 /939 tarihine rastlıyan Çarşamba 

günü saat 14 den 16 ya kadar Üsküdarda İhsaniyedeki dairemizde açık 

arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhmmen kıymetin % 75 ini 

bulduğu takdirde gayrimenkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecek, 

aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 

on teş gün müddetle temdid edilerek 20/4/939 tarihine rastlıyan per

şembe günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık arttır

ması yapılacak ve bu ikinci arttırmasında gayrimenkul en çok arttıra
nın üzerine ihale edilecektir. 

Satış peşindir. Talihlerin a.rttırmaya girmezden evvel muhammen 

kıymetin % 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir ban

kanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Geyri.menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen müh

let içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden evvel 

en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razi 

olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen 15 gün müddetle art

tırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark 

ve geçen günler için % 5 den hesab olunacak faiz ve diğer z-ararlar ay

rıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetiınizce alıcıdan tahsil olunur. 

Birikmiş vergilerle belediyeye aid tenviriye, tanzifiye ve tellaliye 

resimleri ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz 
bedeli müşteriye aittir. 

T. C. Z RAAT BANKASI 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsııı tas uruf hesablannda eı: az 50 lirası bulunanlua sen....te 

4 defa cekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göce ikramiye dağıtılncaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,00[) Lira 
4 » SGCı » 2,00J )) 

4 11 250 D 1,000 D 

40 » ıou ,, 4,ooo 
100 )) 50 ,, 5,000 » 
120 )) 40 I> 4,800 • 
160 )) 20 J) 3,200 

" DİKKAT: Hesnblarındaki paralar bir sen.ı 
takdirde % 2U fazlasile verilecektir. 

içinde 500 liradan aşağı dü•'lllyenfore ikramiye çıktığı 

1 Eylı1J, l Birincikıinun, l Mart ve l Haziran tarihle;inde çekilecektir. 

İnhisarlar 
Cin•i 

Gazyağ:ı 

Göz taşı 
Göztaşı serpme makıneı.-. 

• Vermeral marka• 
Kükürt için serpme makinesı 

Müdürlüğünden: 
Mik:.ları Vahi. 

16000 Kg. 
18200 • 

110 adet 

Beheri 
M .ıb. B. 
Lira K-. 

141 6() 

16,5 

15 

Tutarı 

L'ra Kr. 

2360.-
3003.-

1650.-

%7,5 
tcm ı ıat 

Lıra K. 

177.-
225.22 

123.75 

Ek•it.ne 
ŞeKlil Saati 

Açık Ek. 14 

• • 15 

• • 

•Superba veya Vezüv marka• 104 • 15 1560.- 117.- • • 16 
1- Şartnameleri mucibince yu karıda yazılı 4 kalem malzeme ayrı ayrı açık eksiltmeye konmuştur. 
il- Muhammen bedellerile m uvakkat teminatları hizalarında gös terilmiştir. 

2oo4 nun::aralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü ili- Eksiltme 13/3/939 tarihi ne raslıyan Pazartesi günü hizalar ında yazılı saatlerde Kabataşta kain 
fıkrasınca, bu gayrimenkul üzerinde i,potekli alacaklılar ile diğer ala- şubemizin Alım Komisyonunda ya pılacaktır. 
kadaranın ve irtifak hakkı sahihlerin.in l:.u haklarını ve hususile faiz ve iV- Şartnameler her giin sözü geçen şubeden parasız olarak alı nabilir. 
masrafa dair olan iddialarını, bu iliinın neşri trihinden itibaren 20 gün V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü verune paralarile birlikte mezkur 

Beyhude İztirap Çekmeyiniz 

Bütün ağrıların panzehiridir 

Bir tek kaşe 

Bu muannit baş ve diş ağnla

nnı sür'atlE izaleye kafidir. Roma

' tizma evcaı, sinir, mafsal ve ada

le ıztırapları NEVROZİN'le teda

vi edilir. 

Nezle, Grip ve Bronşite karşı 

en müessir iliıç NEVROZİN'dir. 

N V OZ ,. 
1 

~ 

tercih ediniz 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

İsmine dikkat. taklitlerinden sakınınız ve Nevrozin yerine başlıJ 

bir marka verilirse şiddetle reddediniz. 

--Türk Hava K.urumu 
Büyük Piyangosu 
Beşinci Keşide 11 - Mart -

939 dad1r. 
Büyük ikram iye 50.000 l:ra1ır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) Liralık iki 

adet Mükafat vardır • • 
Yeni terf p ten bir bilet alarak iştirak 

etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piya ng:.>· 
mes'ud ve bahtiyarları ar~sına gir· 
0lursunuz ..• 

içinde evrakı müsbitelerile bildrıneleri icabeder. Aksi halde hakları komisyona gelmeleri ilan olunur. <108ı. 1 

tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç ka- İFLASTA ADI" TASFİYE İLANI ı- ' 1 t b 1 l ı• b } B } d" • f0 l" l stan uı Beşinci cra Memur u - stan U e e ıyesı an arı 
lacaklan ve daha fazla malümat istiyen>erin 6/3/939 tarihinden itibaren En " nd 

herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan arttırma şartna _ (
2
l
9
) mu""kemmel hedı'ye ı guB an:I İ ki'! dd · d S 1 ~------..,..,.------------------. eyoğ u . sti a ca esın e ait '" . . . . . . .. .. 

0
,1 

mesile 937/4955 numaralı dosyasına müracaatları ilan olunur. (1212) 139/ 22 Paşa geçıdinde yenı 12 numaralı ! Istanbul ve Beyoğlu tephirhane lerı ıçın tedarikıne luzum gor iti 
Tekirdağ İfi<is Memurluğundan: Bir MOVA DO E aati dükkanda iken halen ikametgahları 40 tane eşya zarfile 10 tane eşya örtüsü ve 10 tane elbise torbası 807 J' 

•GÜZEL L / G 1 N/ Z sta nbul kom uta '.lh }ı ' Tekirdağında Ertuğrul mahalle _I Erkek - Kadın -Altın ve Metal 'meçhul bulunan Klıyako Kiryaki -1 50 kuruş tahmin bedelile açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnarııei· 
SatıHlm• Komiıyo•u !Un!.,1 1 sinde oturmakta ve mukaddema! 15 sene garanti dis, Hırıstina Tanburinı ve Leonar- nümune tutulan buranda bezi Levazım Müdürlüğünde görülebilir· :: 

1 C 1 N - J bakk~liye ile meşgul bulunmakta ! 6 AY VADE ı do Tanburini taraflarına: tekiller 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ile 60 lira 56 kuruşlul>' 
1 Nakliye ve motörlü birlikler oku- ·, olan Ibrahim Rüştü, iflası 25/4/936 : OSMAN ŞAKAR 1 _V~hb~ Saidin İstanbul. Asliy~ ~ - temınat makbuz veya mektubile birlikte 27/2/939 pazartesi günii >' 
hı için 5 çeşit makine 'le saire satın tarihinde açılıp tasfiyenin adi şe -1 kıncı Tıcaret Mahkemesınden ıstıh- k D imi En .. d b 1 lıd 1 (816) 

ı 14 buçu ta a cumen e u unma ır ar. / 
alınacaktır. Açık eksiltme ile iha- kilde yapılmasına karar verilmiş 1 sal etmiş olduğı:ı ~2/5/936 tarihli ' ~ 

1 . ~ Ş olduğundan : I GALATA: Bankalar caddesi No. haczi ihtiyati kararı üzerine baczil T k T'" k A . Ş" k . d esı .. 7 ubat 939 Pazartesi günü sa- 1 .. . • , , ra ur nonım ır etın en : 
at ll. de yapılacaktır. Muhammen 1 - Muflısten alacagı olanların 47 Voyvoda Han Ze- ihtiyatınin haczı icraıye kalbi hak-! 

k ti 
. ve istihkak iddiasmda bulunanların kında gönderilen ödeme emri ika -, 

ıyme erı mecmuu 1750 liradır. min kat ı 
İlk teminat 132 liradıı·. Şartnamesi alacaklarını ve istihkaklarını ili'ın- BEYAZIT: Üniversite caddesi metgahınızın meçhulıyetınden do-
h .. k . d .. b , . dan bir ay içinde Tekirdağ dairesi- layı bila tebliğ iade edilmesı üze - MADEN SATIN ALMA VE İŞLETMESİ .• 

er gun omısyon a go!·u.ı.e ı.ıır Is- 1 k k N. 28 
( kl.1 . . ilk t . kb. ne ge ere aydettirmeleri ve delil- rine ödeme emrinin on beş gün v · 
e ı erının emınat ma uzu Ö İ C d N 3 15 Şubat 939 tarihinde yukarıda yazılı husus hakkında heye veya mektuplarile 2490 sa) ;

1 
ka _ lerini (senet ve defter hülasaları ve KADIK Y: skele a . o. 3/2 müddetle ilanen tebliğine icra ha - . . ·~~' 

saire) asıl veya musaddak suretle _ - kimliğince karar verilmiş olduğun- mumiyece ittihaz olunon kararda noksan kalan bazı mesaılın 1 
. 

r.unun 2-3 maddelerindo yazılı ve- . . t d' 1 1 
. 

1 
·çtıl' 

rını ev ı ey eme en HALİÇ VAPURLARI d .. · ··d · k için yeniden müzakerede bulunmak üzere hey'eti umumiyenin 1 ., sıkalarile beraber belli gün ve sa- . an sozu geçen o eme emrıne ar- "" 
2 - Hilafına hareket cezai mes - şı bir diyeceğiniz varsa işbu ilanın lazırngeldiğinden 13 Mart 939 pazartesi günü şirketin merkezi idC· 

atte Fındıklıda Komutanlık Satın- J' t· .. t 1 . lm k .. '"f Türk Anonim Şirketinden : . ih' d "t'b b olan İstanb"lda Balıkpazarı Maksudı"ye hanında 65, 66 numaralı ı·3' alma komisyonuna gelmeleri. u ıye ı mus e zım o a uzere mu - neşrı tar ın en ı ı aren on eş ·y 

(388) (807) 

1

1 Jisin bo~çla~ı~ın ayni müddet. için- Şirketimiz hissedarlarının 28 gün zarfında borcu ödemeniz ve yi- haneye gelmeleri ilan olunur. , ./ 

------------ -- de kendılerını ve borçlarını bildır - Mart 1939 Salı günü saat 11 de Ga- ne bu müddet içinde mal beyanındıtl--------------------------_., 
' 1 meleri. 1 d o k' h d o·· 1

b 1 b '"dd arl d fı a • stanbul Asliye Birinci Ticaret .. . . ata a va ımyan anın a . or - u unmanız, u mu et z ın a E ~ K°'RE M BALSAM 1 N ı Mahkemesinden: 3 - Muflısın mallarını her ne sı- düncü kattaki dairede adi surette ·borca karşı bir itirazda bulunma - Umura Bahçıvan - Sebzeci ve Manav sr 
K AN .,UK i . . . jfatla olursa olsun ellerınde bulun-vukubulacak heyeti umumiye top- 1 dığınız takdirde borcu kabul etmiş Cemiyetinden: ,J 

"'" G. ve A. Beker Lımted Şırketı tara- duranların o mallar üzerindeki hak . 'l 1 be · · h · 1 J1Cl 

l 
B el'• • . 1 lantısında hazır bulunmalarını eli- nazarı e ma yanı ıçın apıs e 2.ll41/'93'9tarihinde çokluk olmad ıgı· ndan yapılamıyan umuınl ,,., 
utiın dünyaca takdır e ı. - fından Beyoglunda Rumelı hanında !arı mahfuz kalmak şartile bunları leriz. tazyik edilerek cebri icra yapılaca- -ı ır' ,. 

m.ş sıhhi güzellik kremleridır. 48 ınci dairede Nikola Naselaridis ayni müddet içinde daire emrin"1 R u zn a ıiı e ğı ödeme emri yerine kaim olmak toplantısının 27/2/939 pazar!Esi günü saat 10 - 12 ye kadar :Eıtl ı''' 
Gece İ"in yagwlı, gündüz iı;in Halk · d ılın k ı t ğınd kayıtlı azanın gelmeleJ'l ' aleyhıne 937 /185 dosya numarası tevdi etmeleri ve etmezlerse mak-

1 

. . . . üzere Hallen tebliğ olunur. (15270) evın e yap ası arar aş ı an 
yağsız halis acıbadem çeşitler! . 1 1 - Idare Meclısı raporunun o -

~ 
hususi vazo ve tüplerde satı - ile 644 lira 20 kuruş alacağın tahsili bul mazeretlerı bu unmadıkça ce - k . olunur. ../ 

1 . zai mesuliyete uğrayacakları ve unması, . . İ . . - - ------------ ---- --- -----lır. hakkında açı an davada M. aleyhın h b ki d h k 1 2 _ Murakıp raporunun okun _ xin ucretini tesbıte dare Meclısıne 

J 
tNGİLİZ KANZUK 5/ 4/ 939 Ç b .. .. ruç an a arın anma rum a a - . . t t b ı d · k"' -k naklı"ye esnafı arşam a gunu saat 14 te ki ması ~salahiyet verılmesı. s an U enız UÇU 

ECZANESİ ca arı. - ' 
l İSTANBUL - BEYOÔLU ist;kta:._içi~ :ah:eme~~ gelm: ve \ 4 - 30/3/939 tarihine müsadif 3- 31/12/938 tarihine ait bili'ın: Asaleten veya vekaleten iştirak Cemiyetinden : ;ı''' 
-'!llll•zc::=m:ım:m:aız::m•m ge me ıgı a. ~r e mu rez m a. - , Perşembe günü saat 10 da alacak _ çonun okunması ve müzakeresi ile ,.edebilmek için hissedarların en az Eıınaf cemiyetleri talimatnameiıile Cemiyetimiz nizamrıııtl.e i ir 
--============"'~ · velenamedekı ımzayı kabul etmış ,Jıların ilk içtimaa gelmeleri ve mili tasdiki ve İdare Meclisi azala11:nın yüz hisseye malik olması ve hisse . ··ddeıın ~ 
~ 1 5 İnci maddesindeki ahkam daresinde idare hey'etimizin mu ,,.8)1 

"
addedileceği ve bu yolda tanzim kı- lis ile müşterek borçlu olanlar ve ibrası; senetlerini 27 Mart 939 akşamına cakl r ; 

Sahibi ve ne•riyatı idare eden d t" · hk d' ' İ k d ş· k t' . b" B k mal eden nısfı irin 1/3/939 Çarşamba günü seçim yapıla 1 
• ·•e'ff'f • ınan . ave ıyenın ma _ em. e ıva~-,kefillerinin ve borcunu tekeffül e- 4 - dare Meclisinin. y.e)nilenmesil,e a ar ır e ımıze veya ır dn a• • , ' 

Bn• h · · ~ ı>lunan gu .. nde saat 10 dan 16 ya kadar Cemiyette kayı.dlı ve re)' ,9fi)1 
-. mu arrm hanesıne asılmış oldugu ıkametga- den sair kimselerin toplanmada bu- huzur haklarını!' tayıhı, ya tevdi ederek duhuliye ahzi ik • '"zdlP' 

ETEM İZZET BENİCE hı belli olmıyan mumaileyhe bu i-l1unmağa hakları olduğu ilan olu - 5 - Şirket işlerinin tedvirine su- Üza eder. ğe salfıhiyetli olan esnafın Eminönü Halkevinde muayyen cu 

So.ıı '.l'el&raf Matb ..... ı ıan ile tebliğ olunur. (1529~) nur. (1208) · reti mahsusada memur edilecek le ,- İdaı:e Meclisi birlikte iwbatı vüeut ederek reylerini kullanmaları bildirillı· 

2 Cİ FEVKALADE İÇTİMAA DAVET 

Ruznamei müzakerat 


