
1 

PAZAR 

12 
-tat ....... [ .,.. 

Ttılpaf: rr""' ..,..tes· 
•• 'I & •••• 

Bu Beıinci Kcılde de Dahi 
Ea Büyük ikramiyeler 

KADER 
Gfıuiae İHbet H yine bir çok yurddaıları 
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BİR PROPAGANDA işine Karışaca mı? 

Suriyede Türkiye Aleyhinde 
Neşl-iyat Yapan Gizli Radyo 

Çeklerle Slovaklar Aralarında Bir 
Uzlaşma Zemini Buluyorlar ! 

Zavallı Suriyenin Hiçte Mü:stahak Olmt;ıdığı BugiJ.n- Fakat; Buna Rağmen Dünde Yeni Nümayişi .,.Y Yap1ldı 
k'ii. Perişanlık Ve /ztırap İşte Ken_di içinde Böyle Almanya Ve Hatta Polonya ile Macaristan n Müdaha-

Münevver/er Bulunmasından ileri Geliyor lesinden Korkuluyor. Alman hudud~nda Cel< tahşidatı. 
Yazan: HÜSEYiN OAHID YALÇIN 

S uriyedeki ıizli bir rady ... 
verici merke:ain meYcut ol

duğunu, Fraıuızlar aleyhinde net· 
riyat ya}>bğını, birçok arattırma• 
lara rağmen"bu merkezin bir türlü 
ke.tfolunamadığmı eazet~er yaz
mıtlardı. Bu gizli merkezin netrl· 
yatını bizim memlekette okuyucu
larımızdan biri de almıf. Gönder• 
diği bir mektupta dikkate tayan 
bazı malumat veriyor. 

Okuyucumuzun mektubundan 
öğrendiğimize göre, Suriyenin giz
li merkezi kısa ünlgalarla, 81.45 ·=""·-""" ·~(,.-:~~~~qrJ:::'"' 
metre üzerinden çalı.şıyor. Faıali)'(• 
:te 6aat yirmi on beşte başlıyor ve 
saat yirmi otuz beşte nihayet veri· .. 
yor. Her merkez, neşriyatın sonun- Halchden umumi bir manzara 
da hti~yetini ilfin etti~i hald~ bu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
gizli merkez sadece "Burası Suriye .i 
Büyük Meclis Fırkası,, sözleriyle Baro u. Heyetı 
iktifa etmektedir. Aynı zamanda, 

~~:~~~:~k ~~~k~~~ :~~ıl:~~~: ı·sıı·fa yı R de ı· 
sini de ilave ediyor. 

Okuyucumuz te.sadOten buldu
ğu bu merkezi ertesi akşam da ay
ni saatta aramış ve bulmuştur. Mer 
kez: "Burası Suriye Büyük Meclis 
Fırkası,, cümle.sile söze başla-

Dün toplanan Baro umumi heyeti hararetli mü
kaşalardan sonra reis B. Hayrin"n istifasının 

Geri alınmasını kararlaştırdı 
mı~tır. 

Bu gizli faaliyetin gayeRi ne- Baro heyetl umumiyesi dün, 100 
dir? Suriyeliler neler telkin etmek den fazla avukatın iştirakile ağır 
istiyor? Bunlar şu suretle huıa~a ceza mahkemesi koridorunda top. 
edilebilir: Suriyeliler, vatanın men lanmıştır. 
fnati namına, her türlü ihtirasları Celse açılır açılmaz müteaddit a· 
bir tarafa ıatarak birleşmelidirler; vukatlar söz almışlar ve reisin isti 

k fasını mevzuu bahsetmişlerdir. Suriye Büyük Meclis Fır aşının ve-
receği emri beldiyerek hazır bu- Bunlardan avukat B. Galip Bek· 
lunmalıdırlar. Va.tanın i::;tiklô.li ne taş ezcümle demiştir ki: 
sözle temin edilebilir ne kongreler - (B. Hasan Hayrintn, mesle· 
ıe. Bu ancak kan dökülerek kinde büyük bir hassasiyet göstere• 
istihsal olunmak mümkündür. Bun- rek istifası şayanı takdirdir. 
da tereddüdü olanlar için Filistin Ancak bu istifanın kabul olunup 

olunmaması hakkında heyeti umu. 
güzel bir örnek teşkil eder. Filistin-
liler silaha sarılfüklan içindir ki miyeye müracaattan evvel, yapılan • 
bütOn istediklerine İngilizler bo- (Sonu 3 üncü aayfada' Baro reisi a. Huan Hayn 
yun eğmişler, Suriye düşmanlarla -

çevrilmiştir. Şimalde "Gaddar,, At} M • M •• bakaları 
TürlCler, içeride "Alçak,, Fransız- l anı usa 
lar, cenupta "hain Yahudiler,, var. 

Suriyenin istiklfıl ve menfaatleri- p T bı•t Edı•ldı• 
;~r~~~ı;a~ı~:!~~ı:;:ı;0~~:~m:::!~ rogramı es 
Suriyenin i~ne nifak ve şikak sok
muşlardır. Maksatları memleketi 
ve milleti parçalamaktan ibarettir. 
Binaenaleyh Suriyeliler her şey
den evvel milletin en birinci düş
manı bunlar olduklarına iman et. 
melidirler. FakAt bu kadarı kafi 
değildir. Bu zalimlere karşı koy
mak ve Suriye istiklalini temin et. 
mek için Suriye BüyUk MecliR 
Fırkasının vereceği kararı bekle
melidirler. Karar da geclkmiye
cektir ve yakın zamanda ilAn ve 
tebliğ olunacaktır. 

19 Mart Müsabakalarında bey
nelmilel Kaideler Cari Olacak 

Merkez başka bir şey daha 
söylüyor: Kendisinin Suriye dahi
linde bulunduğunu temin ettikten 
sonra, Fransızların birçok araştır
malara rağmen yerini bula.madılda 
nnı ve bulamıyıacaklanm anlatı
yor ve tehdide geçiyor: Fırkanın 
umumt mukarreratına bütün Suri
ye rkali ve erkAnı itaat etmezler-
se bu itaatsizlik onların hayatla- ' HL la 

B d kj - AYropa ath mani mtlıabakalannda bllyua muvaffa yetler ka· 
nn a mal olacaktır. un an sonra 
ııeşriyatta remizler kullanılacak- &•n~n binicilerimiz; ıereflerine verilen çayda 

HUaqia Cahid YALÇIN Musolini altın kupasilc 
(Son• 3 tbııdl .. Jfada) Yuıaı 3 üncü sayfada 

Bitler;. Acele 
Müşavirlerini 
lçtimaa Çağırdı ! 

Bratislava, 11 (A.A.) - Slovak 
hUkUınetinin dağıldığının ilin edil· 
mesi üzerine dün Slovakya'da nU· 
mayişler yapılmı6tır. 

Bratislava'da (Hlinka'nın muha
fızları), (Hlinka evi) ne kapanmış-

, Darülacezede 
'Dayak Atılmıyor 

Dün bir sabah gazetesi Darüla
cezeye sığınan fakir ve zavallı kim
seleri Darillaceze memur ve müs

tahdemleri tarafından düıiişt mu. 
amele gördüklerini hatta memurlar 
tarafından dayak yediklerini haber 

vermekte idi. Bu hususta ynptığı
mız tahkikata nazaran Düşkünler 
Evinde bundan üç dört ay evvel bi .. 

tebeddül vıt*ıcu bulmuştur. Yurdun 
idaresini eline alan ve kıymetli bir 
doktor olan yeni yurd müdürü yurt· 
ta intizama çok dikkat etmektedir. 

Düşkünler evindeki hastaların 

çoğu asabi hastnlardır. Bu itibarla 
aralarında her hangi bir hadise 
geçmiş olınası muhtemeldir. 

Belediye riyaseti düşkünler evi
ne derhal bir müfettiş göndererek I 
tahkik~ta baş!allll§tır, 

ÇcXosloYakya.. ,hariciye nazırı 
Dr. Frantisek Crıvalkovs!cy 

Bratislava, 11 (A.A.) - Karcı 

Sidor, dün akşam bir cizvit mana -
brmda oturan .Josef Tisso'yu, son· 
ra da Slovak meclisinin reisi So
kon'u ziyaret etmiştir. iumaileyiı. 

bundan sonra radyoda bir nutuk 
söyliyerek Prag hükumeti ile yaptL 
ğı müzakerelerin neticesiniôildirmış 
ve demiştir ki: 

(Siyasi vaziyet nihayet yarın 
a!cdınlanncakbr. ) 

UZLAŞMA ZEMtNt 
Budapeşte, 11 (A.A.} - Brat s· 

lava'dan gelen haberlere bakılırsa, 
Çekler ile Slovaklar bir uzlaşma ze. 
mmi bulmuşlardır. Eski başv~kll 
Tisso, Prag'a karşı daha ziyade sa
dakat göstermek şartiyle Slovaky l. 
hükumetinin başında bırakılacak
tır. 

Budapeşte'nin resmi mahnfıli 

daha ziyade Slovakya lehinde bir 
bitnraflık muha(za etmektedir. 

V AZiYET NOR;\IALLEŞiYOR 
Bratislava, 11 (A.A.) - Vazıyet 

normal bir şekil almıştır. Slovakya 
mebusan meclisi reisi Sokoe Prng'n 

(Sonu 3 üncü sayfamızda ) 

Belediyedeki Tahkikat 
Derinleştiriliyor 

Müfettişler, Bilhassa Fen Kısmındaki 
Bütün Muamelatı Tetkik Edecekler 

--... -~···-----
M. Üstüudağ 6000 ı:ra hakkıhuzuru iade edecekmi? 

r 

lı .... e :i.yede teftişlerde bulunan müfcttislerden ikisi (Yazısı 3 de) 

Hl::R SABAH 

Tarihi Eserlerimizin Korunması 
Ortadan ka.ybolruafa ~iiz tut-

mut tarihi eaerlcri:n relö" lerini der
hal yapabilmek lçiu faarif Vckil
leti bir he) et sc~ğo kıı:rat vcrmi . 
Bu heyetin daima istanbula çahş
mnsı, icatimda diğer vilnyetlere gL 
dcrek oralardaki tnrilıi cse.rle:i de 
mtıln· ve hara.biden 'Kurtarması mev 
zubahaolmakta imit. 

Gönlil arzu eder ki, kıyındli 
tarih hazinelerimizin korunması 
hu usunda faidc-si inkfir edilemi) o
cek bu heyet ayni zamanda tarihi 
e erler bakunmdıın zengin nuoful<a 
larda mutlaka. birer müıııc ll bu
lundursun. Bugün mesela Berlln'de 

bir (Ber~ama mÜ7..e i) vardır ki 
-:oJt '"-'metli olan bu müze mcmle· 
lmtimizden u 'eya bu uretle nak
ledilmiş ft.sanlan \iİcude gclmi tir. 
Tarih bakımından )>ek makbul bu· 
te&'bihin ortadan kaybolJı.ığunu da-

lın birkaç giın C\ 'el gazetler haber 
\erdiler. Mesele )'nlnız fiüın ur 

parça mm, falan çeşm nln yıkılm 
sırım önüne geçmekte değil ecdad 
yadlgii.n lnymetli eserlerden bir ıu _ 
mmın rnemlckett.en dışarıl a ~ıkma. 
sına müessir bir surett mani ola. 
bilruekt.edir ki bu da onların daima 
gözönünde bulunClurulmaslle mUm· 
kündür kanaa(lndeyiz. 

A. Cemaleddia SARAÇOCLU 
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f)~.§A~ HAlf4 MEHMEV 

MilletlerCemiyeti __ ..... __ ~-u Üç Kişilik Bir 
Mesai Bürosu Yurddaşları Aile Kömürden 

HATı•• w ınıuçL~Rı 

Maltepede Heyecanlı 
Bir Silah Kaçakçılığı 

Müdürü Geldi S~'?:;e Davet Zehirlendi 
Milletle cemiyeti mesai btlrosu 15 Mart çarşamba gfuıU mebus 

mtıdtlrtt Osvalt tştayn dün tehrimi· seçimine başlanıyor. EvvelA münte
me gelmiftir. Mumaileylı memleketi- hibisaniler seçilecek ve bu seçim 20 
mDde işçi cigortaları üzerinde tet. mart puartem ıbntt aqamı bitmil 
kikat yaparak bir rapor hazırhya· olacaktır. 

Haydarpaşa İatasyonunda Dört 
Gözle Hamal Bekliyen /ngiliz 

oaktır. Du. 1t dairesi mtıdtlrtt Ba.10.· Y~; 
:ku ziyaret etmit ve alqam da_, ATATORK'tın De.yrağı altında 
daire&l mttdUrtl HalAk tarafından toplanan Türk milletinin istildil ve 
kendhdnfn gereftne bir ziyafet veril taali uğrundaki imıiniB timsali o-

Polisleri Nasıl Atlamı,lardı? 
Jlliitlr. lan Büytlk Millet - Meclisi T\lrldy 

Oavalt lftayn hu akpm Anka· CU.mhuriyetinin ~yüKsek eseridir. 

Hayrullahın yanıu. geldik· 
teri zaman, )ı{ldilHli Iostl, bayloaş 
clbi, bir nara savurmuştu . .A.rkum 
dan da uvallı Hayrullahııı lı••riıı-
41e uleb gttA'fimtt buluna.ıı ma.hlm-

raya gidecektir. p:'ürk milletinin yüreğindea. doğmu 
öz eseridir. 

Şayanı Dikkat 
Bir Muhakeme 

na bir bekme atmllf,. hepsini nd Beyoğlunda İstiklal caddesinde 
Jnetre uzaia fırlatmıştı. Neye ut- :JdlrlEtillftk eden Corcio Jılandel is-
radığını ••~ıran ıMlamcatızı da k<>- minde bir dükkAnçı aleyhine açı-
Jundan tutup aavurınWf, çamurlara lan bir hakaret davası dün asliye 
uzatınıftı. Kahveci Sadık, kendi&f- lbirincl ceza mahkemesinde görfil-
ne aaldınlacatmı anlaclıtı ~çin, aı•fe başla.nmı~hr. 
hentlz kepenkleri kapalı balımu İddiaya göre, kür-kçil, bundan 
dilkkinına b~m1'•· 1'1fı• dnd11r- Maıaıili\ bir müddet evvel, yanında ç.alıştır-
ınttş, kapısını da kapann.U. ömrtbı ·h·at 4ıtı Kemal isminde bir çırağı, hır-
de patırtıdan kaçmıyan Mepavrftf ankfınıdan bahsedMek muha.ke-
fbtahim de sokatın ortasında kal- ıtlmeel 1ıf1111 ~· lttthlar mere 1'8l'ml' ·ve dört ay llapae ma:h 
IJl)ftı. 7fbrb&f! .,... .,.,.._ a.lllıl'etıi atım Jcdm etümıittit-. 

Yere serilen salepçiyi, yen da dökme otuak melr.tebin uaba- Kem-al, hapisten çıktıktan aon-
döktılen ve beyaz bir leke rl'bl ya- larlyle 1&hfte 161MlerlU7or, 1'M ra tekrar, dükklncmın y.a.nma .ıt
yılan aleblerle, çamurlar içtnde Salih reWn _.tlrdflf ıa-ıllar, 7a- mft ve kendisini niçin şikayet ettiği 
beyaz dumanlar çıkararak lltfinft n bell.t•e kadar, dals lthl4e 71 nt eorarak iı, istemiştir. İddiaya gö
ate.şleri, galfb ve muzaffer bir ku- ri7eNık, Adeta odun tafır 11111. 11- re, ktlrkçtt, bu müracaat üzeı1ne 
mandan Hamet •• tavn ti• Hyre- l&hları omuslanıtd& Wraz a91Jda X-.aıe hakaret etmi~ ve: 
ilen bu iki aenert, ortada Ke.,am- demhliyen mavnaya tafıyorlardJ.4 - Sizin gibi pis Yahudiler bo
lden başka ~tacak, devir«e'k itlr Bu eaacta da k&h7nm lil&hlı ar- rada oalıtamazlar !.. Bur.uı lbir 
yarlık bulamam ... lardı ve saldııj lrMaflan DU'&IN .,_nln Kartal M:alyan df.tkklnıdır! Ben de İtalyaıı 
•1'1ardı da. Fakat bu ıaldın' on- ·ye Kaltıepey.e 'balmn etekleri ile 4ıebaasındanım !,, demiftir. 
Jara oldukça pahalıya ınal olmut- f&le tarafında korama tertibatl al- Bu suretle bqhyan münakaşa 
ta. 'IBlflar, vukuu llltlmali olan her- al•vlenmiş ve muma.ileyh, eski _çı-

Mepavrili, böyle silih ve b&n- laansf bir taarruza llaqı pusuya rafına karşı daha bazı uluorta söz
seri 9eyleri tıaşıyacatı geeeler ya.- yatmıtlardı. M:avnqı Yalova ye- ler eöyl~miftlrt 
mna ne tabancasını ne de hftyttk landa korumaya memur edilen ktt- Keroal ise, athyaralı: dttkkAn
bıçafını almazdı. Kuı,aiının arası- filk motörbotta tla Hemtinll- dan ayrılmış ve eve dönüp babası
na bir ustra sıto,tırır, k-olunan f~i- Jer bulunuyor, ve yüklenme iti· JUL ufradıtı hak.a.reti, göz yaşlan 
ne de telden örme, ucu topuzlu bir nin devamı mildGettnce açık1&rdıll aruında anlatmıftır t l 

.-turpa saklardı. tbrahhn, 'ba iki gözcf1U1k ediyorlardı. Kemalin ba.buı Bay $a.n\i de 

Her Türk'Un mebus seçimlle ala
kadar olması milli şef 1NöNO'n · 
yüksek işaretleri iktizasmdandir. 

Yurddq; 
ATATORK'ün eserinin meydana 

çıkması, Cüm.huriyet rejiminin kök 
!eşmesi, Türkiyenin yükselmesi ui 
runda gece gündüz çalışan Cümlıu
riyet Halk Partisi memleketin en 
güzide ve muktedir evlltlarından 
mürekkep olmak üzere bir namzet 
listesi hazırlamıt, sayın h.alkımızat 
takdim edecektir. Bu listede adları 
görtllecek olan muhterem zevat 
Partiye, rejime bağlılıklan ile, mem
lekete hizmetleriyle, irfan ve karak
terleri ile temayüz etmif yurdda§
lardır. Str yurddqların halkımızın 
da arzusuna uyıuıı olduğundan e
mhüz. 

Yurddqlar; 
Çarpml>a gtınU bqbyacak olan 

seçime litirak et. Bu seçim devre
sinin milli bayramlardan oldufunu 
hatırla ve vatana k&r11 büyük biz. 
met ifa edeceiin• kani olarak reyi
ni mıntakandaki sandığa atmağı u· 
•utma. 

Ctimhuriyet Balk ParUsl 
tstpbul Merkezi • 

aaıtabaşın, üzerine çullanacalda- Gece yarısına dofru mavna ytt- hemen mttddeiumumilile mflraea -
nnı fı,killenince, belinden usturası- Jcilnü almış, tatlı tatlı esen bir poy- at etmiştir'. Bu suretle asliye 1 inci 
nı kavramıştı. Bir Hind horuzu •· ıuazla yelkenlerini •işfrerek Yalo- cez.a mahkemesine intik.al eden da
tılganhğı ile evvela Kostinin fize- va yolunu tutmuştu. Kahya da, vanıı:ı dünkü ilk celsesinde maznun 
rine yamanmıttt. Parmaklan ara- arkada~.ıan ile beraber nH>törbot- Cerciyo Mandel de hazır bulun-
amdaki u8turayı -eol yanağına dal- la mavnayı takip ediyordu. Ta.bii, DlUftur --
dırmış, burnunun üzerinden çekip işin kaza~ız. arızasız bitmesinden Türkçe bilmediğini iddia etti- T .. ekkUI eden komisyon; 

Belediye 
lklyüz Yani 
Otobü~ Allyor 

kaydınvermişti. Yüzünd-en kanlar memnundu. Fakat Maltepe bahçı tinden bir tercüman bulunmuş ve raperunu hazırladı 
fışkırarak yara yemiş bir domuz vanlarından ve yerli nankörlerden tercüman vasıtasiyle, şfkAyeti red- İstanbul belediyesi, otobüs me. 
mucuğu gibi, olduğu yerde kıvra- Todori namında bir atzı karanın deyı)emiştir. Muhakame, şahit cel seleai etrafındaki tetkiklerini ta
nan arkadaşına yardıma kalkı~n bu işi sezinl&<li&'fnden, bir otomebU hi için kalmu~tır. 
polis, Mepavrflinfn, kapar rfbi eli- le Modaya gidip istihbarat l,'efi Ka- ""'~"""'w""'.rA,,,..;.._....~w"""'"""'""" 
11e sanlm1stı. Sırt tarafı avurıına piten "Lister,, e olup biteni haber GtlHBttKI.F.R.DE: 
selen keskin usturanın yflztt par- verditfnden haberi yoktu. Bu ka- ki B "d.. Ü 
maklannı doğrıayıvermişit. akulak harif kAhyayı tanımadığı Gümrü er aşmu ur 

Mepavrilinin o anda, ortadan için, Liatere, sfllhları mekt.epten sa- tstanbul Gümrükler BaCe mtWtl. 
~ayboldufunu tabit söylemete ha- kile kadar arabalarla kürd bamaııa- rii :U:edhi dU.n Ankaraya gitmiftir. 

t k Ort 1 k varırken Arab- Umum müdür bir müddet Ankarada ce yo · a ı ag • nn tqıdıtını ve llzlar tarafınclan 
yan kanının polis batÇ&vuı,u, bir da bir mavna 't'e motlrle ~ınldı- kalarak Vekilettea direktifler ala-
enbatı ve on neferle mezbhaıa civa- tını söylemeldfn f1ızla bir mal•- ,..,._cak"""'tlr'""". vv-.-~;'V\;-w_"""',,_,..,... 
rma relmif, eli ve Uatfl kanlı ki- mat nremeliıi~. 
-mi buldu lae, 7akalayıp l'Mftrmtlıt- Bu hareb[ alan Mocl&daki clüıf- 8Jl:NGI.•DE ı 
ta ·ye bunlar haftalarca Arabyan 

k man kararr&hı ııemen taaHy&te Deaı· ··bank mu··du .. rü )anında yatmı,lardı. Kasab oldu - • ti Bf taraftan ne tarafa .. 
lannı ve o sece ellerinde n ttstl• 1'~!'1~' · r ' yarın geliyor 
rindeki bulatık kanların hayva• aıttıtini anlıy~madıklan mavna- Deaizbankm yeni teşkilat pro-
kanı oldutunu bir tttrltl kiıueye JUB art.anması içın Galata nhtımında jelel'W iktisat Vekiletinin tasvibi 
anlatamamıf1ar4. \bulunan (Baznav~l) kumandanlı- ae anetmek üzere Aııkaraya gitmiş 

O sıralarda, Buraacla buluna• frna telefon edilmıf, difer taraftan olan denisbank umum müdürü Yu· 
.ıu altmeı fırkanın fazla aillha Hı- da, fimendif erl• Haydarpf&ya ine- auf Ziya Erzin yann tehrimize d6· 
ti.J•cı vardı. Şimdi mütekait ve eekleri öfreallen bamalJann tutut aeoektir. Umum mndilr Aıtkarada 
Hman idaresinde ınemur ~ul•naa muı itin latuyona bir •tiri pe~ bulunduğu müddet zarfında Alman· 
•bari kaJJDa1Damı HttaaJMttia •1 dnderilmlftl. Fakat, elmertlili larla yaLpılan L"lilzakereler hakkıiıda 
IJu aHAhlan, Xaltepe4eki atıf ••k tuta• kader 'H tallln bafı.tladıfı tktisat vekili Hüsnü Çakıra izahat 
teltfncltn t4Nllin ltmffti. Bunlama tok yvhıdo btr t.eladet, 8alfh reis vereCektlr. Ve bankanın umumi ille
Yalovaya nakH ı,ını de Ali Oımaa Tt arkadqlannı tutulmaktan, ri etrafında yeni direktifler alacak
:k&h7aya vermi,tı. Klhya eoa ha- ~!_~laıdT• !9...:a".~:'lteaktıaedn kur- br. 
4fsedenberf ka~t l'tzfyordu ve .... -.,... OUoOnn n .... P ene- Rumellhlaarı feneri 
ubtt evine gelmiyor, Arapca.mff tomobll ile hareketi esnasın~a, Rumeli hisarı sahilinde bulunan 

marnlamak üzeredir. 

Belediye tarafından ·tehir dahi
linde seyri sefere tahsis olunacak 
otebtialer ve bunlara ait hususat 
hakkında lstitari mahiyette rapor 
hazırbyacak olan komisyon toplan
tılarını ikmal etmek Useredir. Ko
misyonun meıguI olduğu ana mese
le benzinle veya mazolli müteharrik 
otobüs nevilerinden hangisinin :ta
tanbul için daha iktisadi ve ihtiyaç· 
lara daha uygun olduğunun tesbiti 
ve hatlar için ilk anda ihtiyaç his
IOlunan ootbfis miktarıdır. 

Yapılan tetkiklere nazaran hat
lara tahsis edilmesi lazım gelen o. 
t.obüs miktan 200 diir. 

Komisyon İstanbul belediyesine 
oto\>Us satmak üzere müracaat e
den 30 firmanın teklif mektuplarını 
da tetkik etmektedir. 

Otobilalerden başka elektrikle 
ınUteharrik ve TrolleybUs namı ve. 
rilen çok elverilll otobüsler de mev
cuttur. 

Belediye otobla meeelelerinde 
eusıı bir karar vermek için hariç
teki eetlrlerlmizden şehir otobttaleri 

Zehlrlenenlerden bir a
dın öldU bir genç kızda 

Umltslz vaziyette •• 
Dün. gece, Ge.latada Ha.malak 

sokağında 12 numarah eYde oturan 
Şakir oğlu Refik, kansı ile ~a~r 
yatarken, civardaki fınn.dan bir 
miktar Ya.nD'.Ui kömür alarak oda. 
sına koymuştur. 

Lakin tamam.ile sönmemit e
la.ıl kömürlerden çıkan hamızı kar. 
bon gazı biraz sonra etrafa yayıl
mağa başlamıştır. 

Bu suretle odada bulunanlardan 
Refikin kanat Hanife ile kızı Mer
yem zehirlenme ala.imi göstermişler 
ve hemen Beyoğlu Zükftr basta.ha
nesine kaldırılmışlardır. 

Zehirlenenlerden Meryem Jauta
hanede ölmüştür. 

Hanife de ağır ve tehlikeli bir 
vaziyette bulunmaktadır. 

Ecnebi ve Akalliyet 
mekteplerinde Şura 

hazırliklan 
Ecnebi ve akalliyet mekteplerin. 

de de ,tıra için hazırlıklar ilerlemek
tedir. Bu maksat ile mükerrer de
falar toplamnıglardır 

Ecnebi ve akalliyet mektepleri 
Din.. her ttırltı dileklerini tesbit için 
ayrılan dört komisyon tetkik ve ça
Iıamalarını bitinniolerdir. 

Ha.ıırladıklan raporlar IU mad
deleri ihtiva etmektedir: 

A - Müfredat programların'aa 
ecnebi ve akalliyet mektepleriu ait 
tafsilitm bulunması. 

B - Mektep kitaplarmlll bu 
mekteplerin seviyesine göre yuıl
ması. 

C - TUrkçe cihetinden. ilerle
melerin temint. 

D - Ekalliyet ve ecnebi mek
tep muallimlerinin kıdem, terfi ve 
tekaütlük vaziyetlerinin daha ya. 
kından tetkiki ve bunlar için esasu 
tedbirler alı ınıası. 

E - Teftiş ve kontrol işleri. 
F - Bu mekteplerdeki musiki 

derslerinin sadece türkçe olarak 
okutulması. 

G- Tahsil veziyetfnin nor
mal bir seviyede tahdidinin temiıU 

Bütün bunlardan bqka hamrla. 
aan raporda muhtelif dilekler ve 

hükümler mevcuttur. 
YarıJf da, orta ve lise derecesin

deki bütün ecnebi ve ekalliyet mek
tepleri gtlltür hocalan saat 14 de 
Alınan lisesinde Tevfik Kut'un riya
seti altmda toplanarak hazuianan 
bu raporları tetkik edeceklerdir. 

Diğer taraftan Türkçe hocaları
nın hazırla~an kat'l rapor bu gtln 
1erde Maarif müdUrltttU vasıtaaile 
Aııkaraya gönderilecektir. 

Hukukçular gecesi 
Ayni salonde bu eğlenceyi taki

ben Hukukçular gecesi de yapılmı§
tır. 

Baro, adliye ve hukukçuların UJ
tiraldle tertip edilen ve mevsimin eu 
büyük balolarından biri olan bu ba
loda tatuıbulun tanınmıı hukukçu. 
lan bulunmuştur. 

Bundan başka Hukuk Faktllt.eai 
profea6rleri ve talebelert de bu eğ-

lenceye iştirak etmif, bir eok etln
eelerle neteH vakit pçirdiktea llOD
ra devtliler dağıJmı§lardır. ı--- d d ü düzlen' pek .. 6- tren beklemek Qze.re, Maltepe ıs- • rln k 

1 
. ılm k•ı... 

1 eınw-ın a a a n • . . 1.ene mev ı yem yap a La. o an 
rinmüyorclu. Befikta, ve Üskü- taıyl ~n:! :1ıvanntdakıkbtr bkahvk~:· yol münasebetlle değiştirilmiştir. Fe 

1. 1a f ti n ma y&w 1. o urur en ıra t.ıgı, 
41ar taraflannda, noea ya e • Salih . llNd Kartalda 1 nerfn mevkii Bebeğe dotru yüz metre 

tsuf)'Onlu. l&laeık tan.tında otu- • reıs, 0 a n ge - ileriye alınmıt ve sahile daha ziya-
hakkında malilllıatislemfşti. tste. ... --------~ nen bu tafsillt peyderpey ge1mekt:&o • 

TAKViM 
ldr ı. .. .t__._,_ 9'9fade yatıp dijinı refs, o sırada bir .vapura, bir de ı.ıft....._ı-. tır. ~Ja __. .,..__ lliMlkablelvukuun eevti ile, arka- ya.1UA9wauuuf 

_... yonaa. "nf ı .d4 B .,..."""'...,.,,.""'""'...,.,,."""'~...,.,,.""""~~ 
KiAli Alnaet taırta• e'iıa fetecll- •atlan• alarak bı ~61'Dl.u;-. u BALKEVLEBINDE : 

il maYD&yı bulm'llf, ma'Ylluı:vı ti, ..0.plt B&Tdarp ... istuyonunda, 
A1lya ıı. ~rftfm•k Ozere •1861- diri .W., ktlrd hamal beldlymı 
~ll'llllftf. lJci ahbap p.ır ,._ dfltmu polialeri, t.Mldatön kucak

ul&flll1'lar pau.rJ.ıtı kıeltp ların •ttatı. iki kıyatet.aizi tut-
,~~nıavll'lqm.ışlardı: makta kahnı,lardı. · 

Brt.a Uşam lfl~u relain Banıa•l k~andanlıjınm ff-
&mıt tıonlut -ftUI Kaıt.pain Je kum&ndanblma mtlraeaatf ase
kında kluu "DiraaOI,_ -.,.. ıine Um&nda ve ı.t:lm tlzerlnde du-

• in eteA'lB••kl sahile IOkulmqfM. ,.. torpt.tolardan tldlJI derhal 'ha
by a da o nrad.• endaht ..at.hl nk.t. ıretm"9 btıi Boeurun isti

Qdftrl 'bulunan 10abA411 lltnatm k.....a.ıe dilen de İınlt k6rfnfne 
~--111 l>eyin edasında ••s~or, ....,. 1'0i1emmflantı. 

ilih ujfle mM- · ,1>evamı var) 

Pareaız muayene 
Betlkfat Halkevindea: 
Bölgemiz yoksullarından kadın 

ve çocukların Diş, ıöz, boğaz, bu
l'UD, kulak ve kadın. hastahklan mtt 
teıaassıs doktorlar tarafından evi
miz deliletile parasız olarak mua
y.ne ve tedavi edilecektir. Bölgemiz 
de kadın, çocuk ,-OKsul hastalann 
Jıer gUn ötJeden sonra evimiz işyar
larma mUraeaat ederek tedavi T~j 
sikalaruıı almalan limındır. 

dtr. Gelen meituplar da komisyo?ı 
tarafmdaıı tetkik edilecekttr. 

tatanbul belediyesi belediyeler 
hank•amdan l milyon li
ralık i8tlkrum bir miktarım bu • 
&&rfefmeğe ka tir. Yapı
lan hesaplara göre almacak otobü&-
ler n hazırlanacik kadro ve yeni· 
den inşa olunacak"tarajlara iki mil
yon liraya yalmı par8 sa.detmek IA
zım gelmektedir . 

Maamafih çok katlı ohinou işe 
yatırılacak sermayeyi Esa bir za-

manda amorti edecek ve on4!an son
ra tstanbul beledi~ esi icin esaslı bir 
varidat kaynağı ol caktır. 

MnnnuKn.ıww••nn~V 
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PO Lİ Ti K A· 
". .. ~; . -

Filistin Meselesinin 
Umumi Hatlan 

U mmni Harptenberi Akdeni
z in f&l'k ve cenubu fAl'kİ· 

8Üıdeki Arap memleketleri üzerin
de nilfuz temin eden milletler cemi 
yeti tarafmdan kendilerine Yerilen 
ma.'ndalarla bu memleketleri ida
re eden Fransızlarla fngili..zler bir
çok mlifkilata maruz kalmıtlardı. 
Son seneler zarfında, bu devlet
lerden İngiltere bilhaaaa Filistin.de 
90k büytik mlifküllerle kartıl&fDllf, 
ve ba Arap memleketinde Yahu
dil•le Arapların mücadeleleri yü
zünden ve ayni zamanda impara
torluk sfy•aefıle ummnt emniyet 
ahaımdald nlumm teeuüaii hu•u 
aundaki faaliyetler arannda kal
Dllf ve her iki tarafı memnun ede
ceiini kat! olarak kestirip atama
dı. 

Zira Arap meaeleel lehine ha
reket edene, ezc:Umle Amerikada 
nüfuz aahibl olan Yahudi blokü 

kendisine aleyhtar edeceii diifün
cesi kartıaında Arap memleketleri 
diğer rakip devletlerin yani Ber
lia • Roma mihveri clevletleriain 
propasancl•N karfıamda kalm'ftır• 

Bu hu.uta aon Mm•nların 

halledilmesini elzem ve zaruri 
göaterdiii hldiaeleri karfıamda, 
fnırittere hatb harekete •eçmek P.. 
temİf 'Ye Lonclrada bir koaferuu 
toplamlftı. Fakat usun süren mii
-k•f", milsakere Ye ~· rai· 
men eeulı bir netice almmam'f ve 
dflnyMlakl Arap &lemi ve Yahudi
ler ba konfwwm çal'fmaamı dik
katle takip etmekle .....,. • ...,_.. 
LonclradaJd koaatmaıl .. af&iı ya
karı telif .mım.te lndr.ina._ Ya • 

aafla r......- Arap ve Yahacll tetı 
leri karfıamcla menfl bir neticeye 
vanlacqı hiNile -.ı&Dllllf •• btl
yük bir bedbinlik s&terllmlttL A
rap lleminin ı.sı ;rWuek otoritele
ri tarafmdan tutuldaklvuu SÖND 
Filiatin marahhulan, ,.malarmda 
bulunan MıaD', Irak ve Suad Ara
Watan mlmeulllerl il• birlilım. a
m.umt bir cephe s8eterebilirlerdi. 
Fakat ne de oba haaiin Fillatln, dl
ter memleketlerle clil, elin " ı..sı 
anane Y• adit cihetinden mtlma• 
.-elet sa.tene bile, burada m.nn
baha olan keyfiyet, tn.Ut...un im 
paratorluk stak09Unun mevkii •• 
takviy..Wir. 

itte bu latikamette 7apılan mtl
zakereler aıruiyle Araplan, Yahu
dileri memDUD edecek ,.idiler aJ. 
dıktan sonra uzayıp ıitmektecUr •• 
Zira Arsm ._ noktaamdaki lnsWs 
menafi 'bityilktflr.Ve karfnmda Dk 
1ır .. ttan istifade De A1rdenWn -. 
nulN ,..-kisinde I~ ....._ 
tas meYldine laltime ;l=nık ied
,... mtlatemJekecl ~Yardir. 

Ba ....... -. "--' fikir, k 
mmhkalarda ı..nt....m Mr mM 
elet claha Milletler c..ı,.tiDia 
kendlüne ~dili Filiatla .....ıa· 
NDI tatbikte deYaBI 1•1 aeil "N 

uc&mle ı.ur.-.....ı Yahudi ve A
rap __.1an arumda Wr IDVYa• 

..- teala ,.Wunu tercih edec:etl 
anlatılmaktadır. 

Burada her ..,.._ .....ı lap. 
llz bnparatamalmmn HW yolu 
... ...... atır. ~ imparator 
lata icln Slven 70la hariciıllde .,. • 
n •w karar yohama ~ 
... istinat noktalanm lıranda .... 
lrilTilk bir .................... p. 
...... iMia .. .... • .. ~ ..... 
tal m•ılel.-1.ı .......... FilillfD. 
den pçıecek Wr - kanalı ile Ak-

denlna Km-·=·-- ...... Wr JWd• ........... petrol ... 
........ lılrfıacl .1 ..... c1 ... _.. 
,... .. lscllr. 

Bundan ıiola7* ki laıllten 
1'u menfaatlerlnln tetmW " D 
nınmHı smmanda,.. •-lelrelln 

W...irme .......... -ı·.-·- .. 
Mtl imk&a ~ Wr aynhls 1rle 
tene Yahatll,.. Arap ...w.t a
newda tatlılJkla ......._ etw7I 
m8mldla kılacak .................. 
malda 'Vakit pçilo ılltedir. 

Dr. Retad SAGAY 
&Sf $ ±i# g) :gg Si M W 

Sarhofun marifeti 1 
Beyamtta Çökelik aobpıcla 7 

ııumarada oturan CeW e- lıamlnde 
bir adam dUn gece, kend\ni bilmlye· 
cek derecede sarhoı bir halde, so .. 
bklarda rezalet çıkarmak Jsterkeıı 
yakalanmlltU'. 



12 MAltTllll 
Y&llllA.AB 

1 ; f ~ünasebetslz 

·stalin Dün Mühim 81(!!!!~!8~~) 
Belediyedeki Tahkikat 

Derinleştiriliyor 

Baro Umumi 
Heyeti İstif ayı 
Reddetti 

B 
• N k s - ı d • J m1'o "İntidab,, kelimesi Fransızla- İstanbul ~ediyeaine geln :r.eisi 1\fuhlddin tl!Ulndağ ~ 

1 r Utu Oy e 1 ra, '1sttrnar,, kelimesi Tttrldere, mftl:kiye mftfettişlerl dün de kendi- damt sneftm&nine riyaset ettiti 
• ''Sabyoniyyun,, kelimesi de Yaba- 'terine- t.ahaM olunan edalarda me.- için encümen Azası gibi hakkıhuzur 

4ilere deliılet edecekmiş. gul olmuşlardır. MQfettişler birkaı almakba tdl. Halbuki dalla so~ 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
dedikodunun mahiyet ve değerini 
bilmek lizımdır.) 

Bundan sonra avukat B. Vedad 
Ardahan söz abmt ve: 

• 
'' Teeavüze Uğrıyan istiklali için 
Çalışan milletleriu yardımcısıyız,, 
M. Stalia İngiltere ve Fransanın Manevralarile del 

istihza etti! 
Moskova, 11 (A. A.) - Komü. 

nist partisinin 18 inci kongresmiu 
ilk celsesinde Stalin raporunu oku
m~tur. Stalin bu raporunda mer· 
kezi icra komitesinin icraatını an· 
latmakta ve ayni zamanda harici 
l!!iyasete de temas eylemektedir. 

Stalin, Sovyet Birliğinin harici 
siyasetini tavsif etmektedir: Karşı
lıklı olmak şartiyle herkesle sulh 
siyaseti, me;rnlekdin askerlik kuv
vetini mütemadiyen artırmakla tah
rikata silkiinetJe mukabele eylemek! 

1 
Stalin demiştir ki: 

(Bütün komşularımızla sıkı iyi . 
komşuluk münasebetleri idame et- 1 

btek arzusundayız. Yeter ki onlar · 
Jovyet hudutlarının tamamlılığına 

ye Sovyet menfaatlerine dokunmak 
teşebbüsünde bulunmasınlar. Teca. 
t1lse uğnyan ve memleketlerinin is- 1 

tiklf.li için çarp~an milletlerin yar
lımeuuyJZ. Mütecavizin tehditlerin
den .korkumuz yoktur. Sovyet top· 
rak1armı ihlil etmek istiyen harp 
~çılamım indirecekleri her 
harbeye bir misli fazlasiyle muka-

bele edecek vaziyetteyiz.) 
Stalin, dünyanın yeni bir taksi

me tabi tutulma:oı ıçin emperyalist 
!erin ikinci harbi açını§ oldukları 
noktasında ısrar ederelt Almanya, 
!talya ve Japonyanm hakiki mak
satlannı gizlemek için, ileri sürdük· 
leri bahaneler ve bilhassa Antiko. 
mintern perdesi her ne o1ursa ol· 
sun tngiltere, Fransa ve Amerikaya 
karşı mücadeleye girişmiş olduğunu 
söylemiş ve demiştir ki: 

(Bunu gizlemeğe imkin yoktur. 
Japonya'nm Çin'in büyük bir kut
mını, italya'nın Habe§istan'ı, Al· 
manya'nm Avusturya ve Südetleri 
zaptetmiş olduklarını ve Almanya 
ile ttalya'nın birlikte ele tspanya'yı 
ele geçirdiklerini hiç bir bahane giz
liyeınez.) 

Stalin, Alman tehlikesini Sov
yetlere ve Ukranya'ya karşı <jeVİT
mek için tngiltere ve Fra.nsa.'nın 
yapmakta oldukları manevrelerle a
lay etmiş ve bu oyunların da kat'i 
akamete uğrıyabilcceklerini bu dev. 
Jetlere ihtar eylemiştir. 

Almanya Sloval ya 
İşine Karışacak mı? 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) j 
hareket etmifür. Merkezi hükOmet 
brafmdan kendisine yeni Slovak 
hükftmetini listesi tevdi olunacaktır. 
Slovak'ların eski başvekili Tis.sonu'l 
tekrar kabinede yer almasında ıs· 
iv ettikleri söyleniyor. 

.&LllANYA MtmAllALE 
EDECU MI 'l 

Berlin, U (A.A.) -BB. Ribben· 
trop ve Hitler, Çekoslovakya mese-
1esi hakkında -görüşmüşlerdir. Emin 
bir kayııaktaD bildirildiğine göre, 
B. Bitler müşavirlerini yarın bir 
<konferansa davet etmiştir. Prağ'da
ki Alman elçiliğinden mühim bir ra· 

por ıelmiftir. 
Siyasi mahfeller, Almanya'nın 

yeni Slovak hUkümetini Eanımıyaca. 
ğım Ye Ti!l80 laükfmaetini _ yegane 
D'1e§nl mümessil olarak telikkı ede
ceiini lıildiriyorlar. Bu mahfeller, 
· buhraıun IU veya bu tarzda her hal· 
de çabuk halledileceği kanaatinde-
dirler. 

Nihayet Almanya'nın şiddetli 

bir müdahalesi de gayri varit de
itldir. 

PAIU8'TE ENDiŞE! •• 
Paria, ll (A.A.) - Çekoslovak

ya buhranı, aal!hiyettar Franm 
mahfellerinde büyük bir endişe tev-

1lit etmektedir. Bu mafileller, Al
manya, Polonya ve Macaristan gibi 
muhtelif aebeplerle Çek'lere karşı 
Slovaldan müdafaa eden ko1111u 
devletlerin müdahalesinden kork_ 
maktadırlar. 

Yeni buhrandan istifade ederek 
Almanya'nm p.rka doğnı yeniden 
geniglea.Unden korkulmaktadır. 

Ytml Slovak htlkOmetiııi tanıma
mak v. JalDl8 Tiao'yu tanımakta. 
ısrar etmek h......._. dtln AJm•n· 

ya. hl\kftmetl tarafmdan wrilen ka· 
• """ lf'rt l'limdiden beynel-

milel bir aalıaf.& Yuetmiftir. 
muwn ~k D\Vetleri Ahnaa 

hudoduada 
I BerJin, 11 (A. A.) - Alman 
Slovak JnRJudundan gelen malfuna. 
ta göre milhim Çek kuvvetleri SJo. 
vakyada taha§Şttt etmektedir. Df.la 
l'eCe .March vadi8inde .Alman hudu
rc.tundan aem kilometre ötede piya. 
I& ve topçu ve tank kuvvetlerbıio 
ttahttt edilmekte olduğu haber abn
J-ıştır. 1ki Çek fırkası da Bratilla. 
• iiM'ilae yi!.rümektedir. 

T eai DtİnlaJ j..Jer 
- · ~va, 11 (A.A.) - BU.<JÜD. l 

öğleden sonra burada Çekler aley
hinde yeniden büyiik nümayişler y:ı 
pılmıştır. Binlerce nasyonalist Slo. 
vak sokaklcırı dolasarak muhtariyet 
diye bağırmışlardır. Dünkü hadise 
ler üzerine Slovakyada nasyonalist 
lik yeni bir hız almıştır. 

Ukranya taaunayor 
Chust, 11 (A. A.) - Ukrany~ 

milli partisi nazır Revay'ın P~ 

hükfımeti tarafmdan azlini ve tayir· 
edilen nazırları tanmıama~a k'ı nı • 
vermiştir. 

Prac, ta\'tdenle bahlMeak 
Prag, ll (A.A.) - Çek mahafi

linde beyan olundufuııa göre, Çe
koelovakyamn federal birtigi ana
yasa mucibince muhafaza edilmek 
şartiyle Prag hükQmeti Slovaklan 
her türlü tavizde buJımmağa kara: 
vermiştir. Bu tavizat merkesi hti· 
klımet azası arasında tadilit yapıl 
masını icabettirirse de verilecektir. 

===================== 
Alman kıtab Tunayı 

Geçti mi? 
Bertin, 11 (A.A.) - AlmaD kıta 

abnın Tuna'yı geçerek Bratiılılavıı 
köprü bqmı iflal etmİI okhJiumı 
dair ecnebi memleketlerde çıkan ha· 
berler bt't olarak tebip olunmak
tadır. 

....,........nın lmnllul 
baf konsolosl"lu 
Sotya. U (A.A.) - Orta elçilik 

nabt.epn Blaerof Buigariatamn 

tatanbul bq koıısoloaluğuna tayi 
edihniftir. 
Hd •ekerl 18n•re dD\ O 

pllotlen llldl 
Btlkret, U (A.A.) - !ki asker· 

tayyare talim 1IÇUl1an yaparken 
Buzau civannda çarpllJDJl1ardı. 
Pilotıarm ikisi de 61miletilr. 

Pent Ank• ...... yenlltll 
Ankara, (Huamıl) - tkl maç 

yapmak tt.ere ~ gelen Pen; 
takımı ilk maçmı bugUn Ankara lJ 
mahtellti ile yaptı. ve 1-2 mağlQ ol
d1L 

Kar kOfU811 
.bkara mekteplerinden 70 Mle

tta ittirakile yapıWa 1200 metrelik 
kır .toşwruııu net Haesinden Or· 
han kazandı. 

Tecimden tmnail ikinci, Fuat f1-
çünc11 oldu. 

İşte Suriye gizli merkezinin bir gün sonra bütün b&ledtye daiTeleri- luı çıkan haremde d&Ylet bütçe
g-iinliik faaliyetinden bir nümune. nde tettiflerde bU'Nınacaldar, bil- sinden ma8' alan memurlann 
Birdenbire, bunun gerçekten Suri- hassa belediye fen işleri mitdilrlli- hakkıhuzur almalan yasak edil· 
yeli vatanperverler tarafından v\l- iünd4t esaslı surette meşgul ola- mi~r. Fakat Mııhiddiıı "09ttindai 
ku bulduğuna insan inanamıyor. caklar ve heınen hemen bütün mu- Ankıara valisinin heyeti vekile ka.
Çünkü bu zatlar vatanlarını sev- amelAtı gözden geçJrecekler<lir. rariyle hakkıhuzur aldığından o
meyip de vatanlarına zarar ver- Müfettişlerin eeki vali Muhiddin na imti!alen hakkıhuzuru almağa 
ınek ~in bir şey yapmak isteseler- 'Ostttndatın belediye 'bütçesinden ba~lamıştır. 
di bu milnasebetsiz propagand~ gayri kanuni olarak aldığı !ııöyle- Yalınız hu hadifllenin bir suiisti
dan daha iyisini bul.a.mazlardı. l!en altı bin liralık bir hakkı huzur mal olmadığı muhakkaktır. Bu h&
:Memleket dahilinde nifak ve şikak meselesi hıakkında da tahkikatta dise yalnızca bir kıanunun yanlış 
bulunduğundan bahsediliyor. Bu- bulunacakları söylenmektedir. tefsirinden i'barettir. Binaenaleyh 
nun zararı anlatılarak bütün Su- Mesele şudu-r: bu hAdise taha.kkuk ettiği takdir-
riyelilerin vatan namına birleşme- İstanbul belediyesi ve vilayeti de 'Ostündağdan gayri kanun! al-
leri isteniyor. Halbuki yapılan ha- 930 senesinde bir kanunla birleşti- dığı bakkıhuzur tazmini talep 
reket bu nifak ve şikakı bütün bil- rilinceye kadar va.ti ve belediye -olunabilir .... 
tün arbracak bir mahiyettedır. Ay- m "•:l@!t1"11§g-!!!l!IN 2 • i ,__ __ ....__._..,-__ ... -...,- ,.._ .... - ijiiio'!"_ _ 

~·:.::.::ni:ı.;;!.:- ::i Atlı Mani Müsabakaları 
düşünceleri, ianad ve ıftıralan ıh
tiva etmektedir. Onun için eğer 
Fransızlara pek "machiavelique,. 
bir haraket atfetmeie kendimizde 
bak görseydik bu ~zli radyoyu 
mutlaka Suriyede fikirleri bfttün 

1 
ıbütün perişan etmek için Framnz
lar tesis etmişlerdir derdik. Fakat 
bazı Suri~·e münevverlerinin, bü
tün zekilanna rağmen, arada so
tnkkanlılık}.a.nnı, mantıki muha
kemelerini kaybederek ihtiras ve 
hissiyatlarına nuıl ışiddetle mağhip 

olduklarım bildiğimiz için bu ma
nasız sözler üzerinde onlarm ruh 
ve tefekkürlerinin ,aıtırtmaz damga
sını görüyoruz. 

Zavallı Suriyenin hiç de mü~ 
tabak olmadıi"ı bugünkü perişanlık 
ve ıztırab i~te kendi içinde böyle 
mlinev~erler bulunma~ından ileri 
geliror ki gerçekten esef edilecek 
bir felakettir. 

Tespit Edildi 
-- ll!C:.C,_,_ __ 

Her sene Avrupa beynelmilPl 
atlı mani müsabakalarından evvel 
beynelmilel mini müsabakalanna. 
ittirak eden binicilerimmn de işt\

rakile yapılan Sipahi Ocağı Kokur 1 
Hipiklerinin 939 senesi programı · 
dün akşam Sipahi Ocağında topla
nan bir heyet tarafından tesbit edil
miştir. 

sus olup mani adedi 12, irtifaı 1,10 
genişlbiği 3 metredir. Derece tayini 
zaman üzerinedir. 

İkinci müsabaka: Biniclltz oku· 
lunda kursta bulunan topçu subay
larına mahsus olup mani adedi 12, 
irtifaı 1,10, cferece tayini zaman ü. 
zerinedir. 

üçüncü müsabaka: Binicilik I)· 

kulu müdavimi SO.vari subaylarına 
mahsus olup mani adedi 12, azami 
yükseklik 1,10, derece tayini hata 
üzerinedir. 

4 üncü müsabaka: Her cTnSat
lara binmiş süvarilere mahsus olun 
mani adedi 1.f, azami yükseklik 1,20 
tasnif zaman üzerinedir. 

19 mart pazar glinü saat 14 te 
başlıyacak bu müsabakalara Ocak· 
ta çalışan sivil biniciler, süvari bi· 
nicilik okuluna müdavim subaylar, 
beynelmilel müsabakalara iştiı'ak e. ' 
decek binicilerden başka binicilik o-

1 kulunda kursta bulunan topçu su
baylarımız da iştirak edeceklerdir. 

1 Bu sene yapılacak müsabakalar. 5 inci müsabaka 1939 senesi Av-
dan beynelmilel müsabakalı:ı.ı a işti- nıpa beynelmilel atlı mani müsaba. 

Suriyenin şimalindeki Tiirkler rak edecek binicilere mahsus olanı kalanna iştirak edecek olan atlara 
onların hiç bir zaman düşmanı de- tıpkı Roma ve digv er beynelmilel ve binicilere mahsus olup mani a. 
jildirler; Suriyı•nin istiklaline de konkurlar gibi tanzim edilerek bini- dedi 14, azami irtifaı 1,50 ve geniş-
göz dikmiş dejiliz ve elamayız. cilerimizin sıkı bir imtihan geçiril- li~ "gi 4 metredir. Parkur uzunlugu" ve 
Suriye bizden "ocak dostluk, iyi mesine çalışılacak, ayni zamanda zaman tesbiti müsabaka gu""nü kroki 
temenniler. yaı"dım ve müzaheret Avrupadan yeni alınan atlarımız üzerinde gösterilecektir. Derece ta 
görebilir. Suriyede bu hakikati tecrübe olunacaktır. 
anlıarnış kimselerin l>ulwıdaiunu Geleotık pa.ar ıu m'ttsabakalar yiDi hata. üzerinedir. puanlama_.. 
biliyoruz. Gizli merkezin lbahset- yapılacaktır: aavatı halinde derece ıııarnanla tayin 

tiği nifak ve fikak bunun bir delf- Btrincf müsabaka: Sipahi Oca- ~·Bu müsabakada bepıel 
Jidir. Yalnız bu dilşUnce ayrılığını ğmda çalışan st\ril binicilere mah- milel musabakalardaki kaideler av-

i~~~~~~~~lli~~~~~n~en~tiaitb1ilki~ol~un~a~c~a~k~b~~~ ...... -. Türklerin propag.andasına ve en-
trikasına hamletmek hatadır. Türk • 

ler Suriyede propaganda yıapmafa s u•• m e r sı•neması nda 
muhtaç değildirler. Bizim en kuv-
vetli propagandamız &IU'laro& :aaftd 
det beraber stlrdüğümtiz kardet 
hayabdır. Bn kuvvetli propapın
danus karma brıfılc, bedbaht Su
Jli7enbı yamada mMut, müreffeh, 
kuvvetli, mflttehlt bir kitle halin- 1 

de yapmamız ve bütün kalbimiz-! 
le Soriyenin iyilijini temenni et
mekliğimizdir. Bir muhakeme ve 
m~hedeye değil de hayallerinin 
ve garip hislerinin hamJeıerine is-

Se.mH Ye • nfl• Lilian Harvey tarafındaa 
Viyaııada ç•vrilen ve Avusturya nr yı :nnda.ki ziyafet ve m sa
mereleria g& lrmaqbncı llb ve ihtişamı aras ada Avusturya 
anaanın en mqhur bir yalch~m qk roman •• tuvir eden : 

KiRiK ZAMBAK 
tinad ederek Türkiyeyi Suriye fiJmiade y· r_..:.. el , ıyaaa unaı 0pıer uoıa baJetl.i de dan.ct••or 
düşmanı gıöi tasavvur etmk isti- bAYete : EKLER JURNAL, son da.ya haberi.-: ı • 
yen birkaç Arap siyasetçisi asır- ...... 
lann vücude getirdiği bu realtte- Bugin aaat 11 •e 1 de te•zilltla matia~ler 
yi ortadan kaldıramazlar. Bu tür- ~~~~~11111-•••••••--~;.;;_;;.;;;;;. ••• .1 
lü münasebetsiz sözler Suriyeninfl~~~~~.,~~~~~~---~~-~~;;;;;;;;;; 
çektiği ıztıraplan uzatmaktan ve Giz e?İllİZle Glrdüğiaüze İ11 nmayac:ağnuz Sahneler Sine• 
şiddetlendirmekten başka bir neti- T ekaiji İn Ea Soa Skü S.zi Hayret Ve Dehşet içinde 
ce hasıl etmez.Biz yanlış dftşilnen Bırakac k Bir Ş~h ser 

bir takım Suriyeliler var diye elese-• K A s 1 R G 
riyetinin bize dost olduğunu bildi- ı A 
r.:i~:::,:.=:2:~ hi::;~ı Bas Rollerde: Dorothy -Lamour -Joho Hail 
teşvif edecek n8fr1Tat karfısmcla, Tirlrçe Shlli Bagth H~.lkunızın ~ ahatça gireb;lmui icb 
Ankara radyosunun bilhassa P.1· iPEK ve SARAY .anemalannd• birden 
rete gelmesi ve aleyhimizdeki ifti· Fn-ixa Sk 1 Nlialıasi Yalıuz MELC:K alnemaanda 
ralara arabça neşriyat ile mukabe- ~ ı: • 1at 10,4S Ye 1 de teuilitlı matineler ( Di!< at tealllitıı 
ı. etmeef mflnaaib olaeajuıı dilf ü- bi.~ -t tam 1 e kadar Yerilir. ) Fihae iJive olarak : ı. M111f 

1 uz . ._. ..... ,, n , • v ~LCIN Şefiais lsMET lN~NO ÜaiYenitede. 2. Balkaa Aatantı. l. Y Mi 

- Baro reisi B. Hasan Hayri 
55 yaşını doldurmuştur. Binaena
leyh, bu istifasını bir itizar mahiye
tinde kabul etmek zanuidir. demiş
tir. 

Bunu takiben de avukat B. MUb
tafa Hayri şu mütaleada bulunmuş
tur: 

- (B. Hasa11 Hayrinin, reislik
ten istif ası suretile gösterdiği has. 
sasiyet şahsından fazla meslekine 
olan bağlılığından ileri gelmiştir. 

Yapılan dedikodular, meslek se
refini ihla' etmek ve şüphe altında 
bırakmak g{bi bir tehlike arzettiği
ne göre, bunu önlemek umumi heye
tini vazifesidir. istifa talebinin red
di lizım gelir.) 

Buna kartı, avukat B. Mahmut 
ezcümle: 

- Evveli. B. Hasan Hayri, De· 
nizbanktan aldığı ücretten bir kıs· 
mını iade ebnit midir! 

Demiştir. 

Bu sual, etn.fın gürilltüsü ile 
karşılanml§br. Bu ara: 

- Şimdi ODU lilOl'Dl&DJll yeri de
ğildir. plı;linde aöz1r yükaelmittir. 

B. lılalmıut ise bu sözlere rağ
men beyanatına devam etmif ve: 

- Fakat, ben dedikodunua ma
hiyeüni anlamak için, bunu phun 
bilmek isterdim. Şimdiye kadar ya. 
pılan bütün m\lnakqalarda. bizim 

toplanma.mızdan ne istenildiğini an
byabilmek imkinını bulamadım E
ğer maksat, yapalan dedikodulan 
yok etmekse, iatif a etrafında biztm 
vereceğimiz mölbet veya menfı ka
rar, bunu önllyemea kl .. 

Hem biWds, istifanın reddi hak
kında ve'"""eğimiz karar, belki de 
dedikoduyu kuvvetlendirir. 

Benim kanaatimce, bu istifayı 
bir emri vaki olarak kabul etmek 
ve bu hassasiyete hürmet etmek 
lazımdır. 

Ancak bu dedikodunun asıl ba§ı 
olarak gösterilen Baro idare heye
tinde aza bulunan zatın istifa etme
mie olmasına hayret etmekten ken. 
dimi alamadım. 

BUildan sonra awkat B. Saim 
Nuri de, istifanın reddi doğru ola
cai! milt.aleaauıda bulımmuttur. 

Bunu, uiiiiı ve gtlrWttllU mtıaa
kaşalar takip etmiftir. 

MUteakıöen, müzakerenin klfi 
olduğu hakkında bir takrir veril
miştir. 

Kabul olunan bu takriraen aonra 
B. Hasan Hayriniıı' istifaauıı geri al. 
ması hakkında bir takrir aaııa veril-
miştir. --

Bu takrir de heyeti um~ 
arzolunmUI ve reyi ilarl ile w ek
seriyetle istifanın geri ahnmam ka
rarı~. 

= 
BOtün Mi1lteciler 
Geri Jön6yor 

Madrid: 11 (A. A..) - Havas 
Ajansı muhablrfnde11: 

Madrfd efvannda. .komtlniatlel'
le Cumhurfyeıt ıat•aı8Z'l arasında 
milsademeler devam ederken. ge
n-eral Franko kıta.atı bu sabah 'l .80 
dan 9 a kadar hflkdmet merkezine 
en Ya.km olan siperlere .rddetle 
hücum etm~rdfr. Cumburiy .. 

Pıa.ris: 11 (A. A.) - Fransanın 
ıaıwrıa. Y•Ptıtı talepler tlzerhıe ı:.. 
pa.nya hükhıeti .J'ra.naaya ilt:ica et
miş ol.Mllan 11 marttan itibaren 
hudutlan açarak awl almak ltla lca 
beden tedbtrlerfa ahndıfmı Parlae 
bildirmiştir. 

Geri abnaeak İapanyol mtllteci
lerinin sayısı ilk göndenbert Fraa
aaya ginni' olaıllann aa.yısma he-

M" h • B • J fjJ k men hemen mllsavidlr. 

~~-~.u!nı ?ı (..!- t':ş...~lu:ı~H~a~u~u~ia~c•e •111~h·uu~d~aa~ko•p•n•~LE~YLA~~M~U~RA~~D~'ın_Bilbal ___ aajmelerile ___ .;.Slalea•-• ... 

t gim 5'-f ri Ankarada. 4. jurnal 

=~.::,et;:; ı rap diyarmm s.. Krııh A B D O L V E H A B'ın bw .. Wıati ...ı " 

~kayt.>lduğu- Y A Ş A S 1 N A Ş K 
Bağdat isyanı Bağdad, 11 <A.AJ - Htlldlllıet, Ekatra Siper FU.aiad a 

i8yan hıtreketiııe karvı yeniden em· S D M E A ve T A K S ı· M 
Diyet ve tenkil tedbirleri almıştır. 
Miralay Salih Saib. tevkif edilmiş- S laı ın Mi s oal nnı önümüzdeki Çarşamba alı:pnndu itibar nla 
tir. ~llP'I..-:~-----~ bi et erin eyvaldea tedariki rioı obiaur. en çı tacaktm. 
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FAYDALI BİLGİLER 

Susananın Altın 
Pabuçları 

insana Alışık Balık! Yer Sarsıntıları 

-·-_ Çok müteessirim ki bu sırtım- ı 

dakilerden başka yok, bunlar da o. 
kadar pis ki bir hükiımdar sarayına 
yakışmaz. 

Bundan sonra Semiramis elinde. 
ki altın halkayı .sallıyarak: 

Güzel kostümler, beyaz inciler, 
Yeşil zümrütler, kızıl yakutlar , 
Susana çabuk si.islensin 
Her gören parmak ısırsın. 
De<li ve derhal Susana kendisini 

gayet kıymettar bir elbise içinde 
buldu. Parmaklarında yüzükler, koL 
Jannda bilezikler, başında pırıl pırıl 
parıldıyan bir taç vardı .. 

Semiramis eteğinin cebinden bir 
çift altın pabuç çıkanu·ak Sw:ıanaya 
verdi. (Bunlar Mısırdan geldi-) de
di ve ay doğmadan eve dönmesini 
tenbih etti. Aksi takdirde giydiği 
ve takındığı bu güzel şeylerin kaybo 
Jacağını söyledi. Sonra uzun boyunlu 
bir vazoya elini dokundurarak onu 
muhteşem bir araba haline sok
tu. Altındaki korkunG hayvanın da 
alnını okşayınca derhal kanatları 
kaybolarak gayet güzel bir at oldu. 
Bunu arabaya bağladı. Susanaya a. 

Bereket versin Semiramis bu 
zavallıları kurtardı. Tam idam edile. 
cekleri esnada meydana bir sürü 
güvercin gelerek her biri bir adamın 
başına kondu. Bunu gören hüküm. 
dar Semiramisin bu adamları hima. 
ye ettiğini anJıyarak onları affetti ... 

Muamafih hükümdarın kederi za
il olmadı . Neşesi kaçtı, ziyafetten 
hiçbir şey anlamaz oldu. Can sıkın
tısı ile odasına giderek yattı. Biraz 
sonra rüyalı bir uykuya daldı. Rü. 

yasında su~ananın altın pabucunu 
gördü. Koydukları çekmeceden çık
tı. Yerde, sandalyalann üstünde 
sıçramaya başladı. Sıçradıkça da: 

Ben bir tane değilim, 
Nerede arkadaşım? 

Çabuk isterim onu 

Götür ona sen beni. 
Zavallı şimdi yalnız 

Ağlıyor benim için ; 
Her yerde arayınız 

Emri Semiramisin. 
Diyordu .. 

-
5JO kilo apbğında btduaaa. terbiye olunmut deniz caa.avarı bir 

kedi sokolganhğıle dalgıcın elinde• palamut bahtını alıyor 
İngilterede "Marine Zoo,, ismi cıl olmus balıklar da vardır. Mese

verilen "Deniz hayvanları bahçe- la resmini gördüğünüz korkunç 
si,, vardır. "Oseanariu:r1l,, denilen hayvanın ismi "Musevi balığı,, dır 
bu ca-nlı balık müzesinde en küçük ve (500) kilodan fazla ağırlıkta
balıklardan en büyük deniz cana- dır. Yaşadığı havuza dalgıç e1'bise
varlarma kadar her cins ve nevi si giymiş bir kimse inip de hayvana 
canlı balık mevcuttur. Şöhretli a- küçük bir palamut uzatacak olur
limler, "büyük profesörler bu "de - ıJa . korkunç balık kendisine bir 
niz hayvanlıarı bahçesi,, ne gelerek 
biiyük havuzlar, yapma ırmaklar lokma ekmek uzatılan bir fino kö

peği munisliğiyle dalgıça yaklaşiçinde yaşıyan deniz hayvanlarını 
Hükümdan uyanır uyanmaz <t. kt t lan balıg~ı ya"a<ı.ca tetkik ederler, onlarm yaşayışları- ma a ve uza ı • .,.~ 

kıllı hocalarına rüyasını tabir ettir. d l ı· d alıp vtıtm~ktadır rabaya binmesini söyledi. Susana da nı, adetlerini incelerler; fot"~af- a gıçın e ın en • · 
S di. Onlar prensesin şehirde saklı ol. · k k b l ~ emiramisin tenbihlez:ini tutacağını ~ .. . !arını çekerler. "Oseanarium,, da Yukar<laki re~ım or unç a ıgm 
vadederek şen, şatır saraya doğru dugunu soy~J<iıler. Her tarafı bir bakılan ve beslenen deniz mahlfik- elinde palamut tutan dalgıça yak-
arabasını sürdü.. hafta sıkı sıkıya arattılar. Susana- ları arasında insana alışmış, adam- ]aşmasını göstermektedir. 

·~:~~~:::.· ~~~~!::iy~i~:~ ~~;.;:;:~7ı~~~::~~:::'. ı [::::~~~:~· ~ Susanayı karş~amağa koştu. Onu dar ba,ka bir ~are buldu. En iyi adam ., ; ---- = l A A i 
sarayın n iyi yerine götürüp oturt- !arından üç tanesini ayırarak altın~aıoootJo'!ı 

)tular. Her türlü ikramı ::,aptılar. pabucu bıınlara verdi. Şehirde zen- v h ,· B ıo r Hay v a n 
Susana farkında olmadan epey gin, fakir, güzel, çirkin kim olursa a Ş 

vakıt geçti. Pencerenin kenarına ko. olsun herkese giydirmelerini emret. Küçük Rıfat hayvanlar bahçe- r verdi: 
'nan beyaz bir güvercin Susanaya ti. Adamlar Susananın evine de gel. sini gezmeğe gitmişti. Eve dönün- - Yalnız bir tanesini ıröreme-

Dünyada En Çok Zelzele Olan Yer 
· Neresidir Biliyor musunuz? 

-~--

Amerikadaki Korku ne Zelzeleler .. 
~ .. yer sarsıntıları tarihte kor

kunç ve dehşetli ha lıralar :bı rak -
mıştır. Asrımızın başlangıc ı na çık

tığımız takdirde bile San Fran is
ko şehrinin 1906 da 16 - 17 nisan 
gecesi bir sapan okunun yaptığı 

.şekilde, belki yirmi metre yüksek
likte topraklar kaldırarak husule 
gelen bir ~arsıntı AmPriknlılarm 

hala zihninde mahfuzdur. Bu f 
Iakette yüz binlerce insan, yıkıla 
binaların altında kalarak veyahu 
da, sarsıntıyı takip eden korkuı 

yangın kurbanı olarak ölmüştü. 
Bu f eltı.ketten birkaç gün so ı 

ra Valpareso sarsıntısı da bu k; . 
dar cana kıymamakla beraber çok 
korkunç bir şekil göstermişti. Bu
rada da şehir ve liman baştan aşa
ğı hak ile yeksan olmuştu. Ölüm 
va kasının San Fransisko felaketi
ne nazaran daha az olması !iarsın
tının şiddetinin azlığından değil, 

çıka .nyangmrn o kadar şiddetli o1-
mama~ından ileri gelmiştir. 

15 sene müddetle Amerikanın 
~ıri kemiğini te:;;kil eden bu dağ 
silsileleri mıntakası titremedi. 

1920 senesi nihayetine doğru 
1:3 kanunuevvelde bir sarsıntı, Vil
larica volkanının yıkılmasını mucip 
oldu. Arjantinde ve Şilide derhal 
yerler sallanmağa başladı. Şilide 

E 
hayvan olacak. Her tarafta ilan
larla haber verilmişti. 

- O hayvan nasıl şeymiş? 
- Her tarafta "yankesiciler -

den kendinizi koruyunuz,, diye ya
zılıydı amma bakındım, bakındım 
hiç bir kafesin içinde böyle bir 

büyük bir vilayette, bazı kôyler 
baş~a ıı başa çamul'l ar içine !rö ü}. 

dii vej ah ut da dağlardan kopup 
gelen kaya parçalariyle tamamen 
mahvoldu. 

Arjantinde, yalnız Mendoza 
viUi) ı>tinde 6000 ve Şilide de ıooeo 
k nda r ölü sayılalıilmişti. 

1ki sene sonra Andes d.ağları 
yeniden sallanıyordu. Bir yer sar
sıntısı, dalgaların karaya hücumu 
sahili harap ve birçok şeb.İl'le.ri 
mahvediyonlu. SanUago şehri de 
alt i.ıst oiuyor enkaz altından 6 
yüze yakııı ceset çıkarılıyordu. Fa
kat Latcrena da on meire yüksek
liğinde dalgalar şehri dört kere 
lıaştan başa suya garkediyor, ev
leri kökünden sökerek, parçahya -
rak, kaçmağa muv.affak olanuyaı> 
halkı, aşağı yukarı bin kişiyi mah· 
vediyorclu. 

l!l26 da Meksikacla, garp sahi· 
!inde bir yer sarsıntısı ve dalgalar 
2000 kilometre murabbaı bir ara· 
ziyi harabeye çeviriyordu. 

Bundun sonra Pasifikte Ame· 
r ikan sahili boyunca bu felaketler, 
'nsaııı ncvrnıdiye sürilkliycn bir in· 
ti zamla devam etti. 

1927 kanunusanisinde Kalifor
niyadaki yer sarsıntı ve sebe~ ()}
duğu karıı;ııkJık ve felciket, aşağı Ka 
lif orniyada örfi idare ilan edilmesi
ni zarurı kıldı. 

Semiramisin tenbih1erini hatırlattı. diler. Ü\•eyi annesi Susananın pabu- ce babası bütün hayvanları görüp d}m, onu çok görmek isterdim. Mu 
Hemen yerinden kalktı, kapıya koş. cu giymesine mani olmak istiyordu. görmediğini sordu. Rifat cev.a.p hakka.le çok vahfi ve yırtıcı bir 
tu.. Fakat hükümdarın adamları muhak ~,,..,,.,A.A.....,,....vvvvv.......,. ......... ,...,...,""" __ vvv-.1vv.......,. ....... ,...,,...,....,..,,......_""""'vvvv"""' AA~JV'vvvvvv'-A."""""""""",,...,....,...,,.~""'"" 

Fakat artık iş işten geçmişti. Ay 1 

hayvan böremedim. 

kak giyeceğini söylediler ve onun 
ayağına da tecrübe ettiler. Şüphesiz 
altın pabuç Susananın ayağına tı

pa tıp geldi. Bunu görenler hemen 
hükümdara müjdeye koştular. Hü. 
küındar sevincinden arabasına bine
rek doğru Susananın evine geldi. 
Susanayı pis, kirli bir halde görünce 
az kalsın şüpheye düşüyordu. Be. 
rek&t versin o sırada Susananın ba
şına konup hemen kalkan bir güver 
cin Susanayı ziyafetteki haline sok_ 
tu. 

1928 teşrinievveliııde Meksi -
katla elli kadar yer sarsıntısı l>ir· 
çok rnıntakaları haııap ettiği gibi 
ayni ~enenin kanunuevvel ayında 
Şilicle Talca ve Şilan mıntakaların
da şiddetli bir yer sarsıntısı 500 
kişiyi öldürdü. 

1929 mayısında Arjantinde 140, 
haziranda yine Arjantinde 250 ve 
Venezuelalada 200 ki~inin ölümüne 
sebep olan sar~ıntılar husule gel
di. İki sene sonra l\f eksikoda, Ve· 
nezuelad-a yer sarsıntıları panik 

doğmuş, bir anda elbiseleri kaybol. 
muş, eski yntık paçavralar içinde 1 

kalmıştı. Yalnız ayağında altın pa
buçların bir teki duruyordu. Öteki- 1 

ni acele ile düşürmüştü. 
Hükfımdar, Susananın birdenbi. 

re kaybolmasından endişeye düştü. 
Çünkü birkaç gün evvel ölen kızın1 
çok benzediğinden Susanayı sevmfr
ti. Sarayın her tarafını aradık1arı 
halde tek altın pabuçtan başka bir 
şey bulamadılar. Hükümdar okadar 
çok hiddetlendi ki kapıcılarile hiz. 
metkarlarından birçoğunun vazifele. 
rini yapmadıkları için idam ediline. 
sini em.retti. O zamanlar, hatta ya
kın vakta kadar padişahlar istedik
lerini kimseye sormadan asar, k~. 
serlerdi. Halbuki bu zavallılar ma· 
sum idi. Onlar Susanayı paçavralar 
içinde gürtince biraz evvelki prenses 

1 olduğunu nasıl tanısınlar! 

Hükümdar Susanayı derhal ta
nıdı. Babasının iznini alarak araba. 
11ına bindirdi. Halkın: (Prenses bu_ 

Iundu ! ) avazeleri, alkışları arasında 
saraya geldiler. Bundan sonra Su. 

sana sarayın ha.kiki bir prensesi ol· 
du ... 

SON 
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Mart Ayı Bulmacası 

Ayı ile Tavşan karde.ş At oyunu oynuyorlar. Halbuki bu resımde 

'

Uç tıane aahici Atla: bir tane d& Köpek gizlenmiştir. Bu üç Atla bir ta
ne Köpeği bulabilir misiniz 1 Siz bu resmi kesip üç Atla Köpeği boya

(yınız ve "Yeni Sabah Gazetesi Bilm&ee Memurluğuna" gönderini~. 
,Talihiniz varsa gtızel n terbiyevt bir hediye kazanırsınız. Bilmece 

-İ~&J;uplaı:ııuzı Mık gönderirseniz .(30) paraJık posta pulu kAfi gelir. 

. Z a tim K rail t! e a,,,,,., dan 
sı111 rs ;( a;m~.f a t3 a J/a tir 

uyaııdırdı, 1932 de Sontiago de Cu
bada 2000 kişi öldü. 1933 martın
da, Kaliforniyacla yeni hir felaket 
husule geldi. 14 şehir müthiş zarar
lar gördü, Lo~ Angelosda ve Long 
Bealda birçok binalar yıkıldı. Pet
rol kuyuları ateş aldı. Enkaz ara
sında 150 ölü ile 4200 yaralı çıka
rıldı. Beş ay sonra Nicaraguada 
Leon şehri harap uldu. 

••••••••••••••••••••••••n••••••••••••••-•• 

Talili Kücük 
' 

Qkuyucumuz 

Masa • ._ \tİ kazanan 
Ahme\ Parlak 

Şubat bulmaca.mızı çözen küçük 
okuyucularımız arasında çektiği

miz kurada birinciliği ka:ıanmış 

olan Ahmed Hulfisi Parlak matba· 
amıza gelerek kazandığı cici masa 
aaatini aldı va gazeteye basıhnak 
üzere bir de resmini getirdi. 

Küçük okuyucumuzun gerek O· 

kul, gerekse daha sonra iş haya.. 
tında daima talili olmasını va 
yurda faydalı, hayırlı bir Türk e'f· 
18.dı olarak yetişmeı;;inıi temenni 
ederiz. 

• 
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ERiiMOl-vıEI URUn~ 
KURTULUlU . 

Yazan: General Kd~ım Karabekır 

iKTiBAS VE TEROOME HAKKI MAHFUZDUR 
- ., _ 

Ergani Madenind~ 
Tokat Kalhaneleri Hakkında Veri
len Manasız Ve Gülünç Bir Emir! 
Tokatta Tasfiye Olunan Yerli Bakırl!'rımız; Avru
pa Bakırından Çok Daha Dayanıklı iken; Avrupa

ya 8 Sene Boş Yere Birçok Paralar Verilmiş I 

Erpai .... i.. ..... ....... .... 
Çiluln lo-n llUll••• 
Hasat ealüW ...... &wm•• 1....-

hareket ecleceti ....... Sankaant fellketi do-
lay .. ile eYYeli Gç8ncil orclu sonra da ''b
mandayı almak üz.e,, Baidada hareket em· 
rini alıyor. Az zaman 80DI"& lstaakla çairıla
yor. Kararsahı Kartalda INluaan on dörd8n· 
c:il fırka kumandanlıtma ta~ ediliyor, fll'ka
aile Gerevizderede iken •irinci orclu erkint
harbiyeai reialitine ve ltiriltirini m6teakibea 
Galiçyaya ıirecek orduya, lrakta altmcı ordu 
kumantlanlıiı erkinıharbiye reialiklerine t~
~inden aonra yine lrakta ltulunan on •kı
sinci kolordu kumandanlıjında bulunuyor. 
Buradan ikinc ve az !tir zaman acıınra da M
rinci Kafkaa lrolorduau kumandanhtına tayİD 
ediliy• ve vazifeye Ntlıyor. 

General Refahiye yolundadır. 

(Maden kasabasmın 6000 den fazla nttfusu var. 
Hemen hepsi de madencilikle geçinir. Sancağın nii
fwsu 46,500 kişidir. 35,700 1i Turktür. Kasabanın 
clenbden yükseldiği 1100 metredir. Mihrab deresı
abl laer ild tarafındadır. Havası sağlamdır. tkinci• 
tepin nilaayetinden ıubat nihayetine kadar kar, 
tubattaD nlaan nihayetine ve hatta mayıs ortalanna 
kadar ,.pıur yapr. Eylill nihayetine kadar ku· 
l'Übk ve eyıtlldeD ikincitepine kadar yağmur de
vam eder. 

ll&denln 'bulunduğu tarih hakkında iki rivayet 
var, birine göre hicretten 512 yıl aoııra keşfedilmif. 
Buı müelelifter de Milittan iki aaıt önce Asuriler 
tarafından keşfedildiğini iddia ediyorlar. Oınnanb 
JttlkQmet;i 1268 yılııftla emaneten idareye batlamış.) 

Buradaki maden memuru Sadi efendi, pjpin ve 
tealblıli llir sat. Ondan da not ettiğim kıyaietu ma-
1wwata aOre : 

( ...... 80 metre derinliğe ka8ar iniyor. Bu 
Mrialliw TO : IO buamakla ve bası meyillerle van· 
lıJor. JıbPra1arm adlan: Sarhoş, Sıcak, Kumluk, 
IAm. :au 4l6r4tl .intianilaruıı, olduğu gibi muhafaza 
ediyorlar. 8arhot ve Sıcak mafaralan Asuriler za
mamndanberi mevcutmu1- Bizim l;u madenleri işlet. 
meklljbnlz Sultan Meett zamamnaa başlamış. Gtt
möthane'den ustalar ıetfrDmit. Mevcut Rum usta. 
Jar oradan gelenlerin ahfadı lm.11- Rumcalan bila 
Lbca ile karıpkmıı. 

Kafara1an hamam kubbeleri gibi. En bilyüğtl 
takribell 20 metre arzında, dijerleri ufakmJt. Bazı 
)'9l'lerde ııuaret + 40 lllll· En yUksei hararet sı
oak matarada İIDİ§, Elbise ile hamama cfı'mll clbi 
alMn terlermll. Buradaki i«ifer yalmZ donla çalı. 
111'1811-

BaJar Tokat'ta ta.diye olunuyormue. Buradaki 
bJhaneJerde yalmz eritilip kalıp haline ıetirlliyor
..._ Tokatta ille % ~ 
Jnllf. Tokatta ._ ~ IO firelf a,rılıyormUf. Soıa 11'. 
larda 1Mı &e ,W. 11 e JDmit. Buau 4a MbeM 

ıitikçe madenin iyiletmeei n t.asfiyenin daha dik· 
katli yapılmaaı imif. İlk umanJarda ancak y1izde 
815, 40 1298 yılında lae 7fl2Mle 41, IG ı.kır .Jma.. 
'biliyormuf. Bir )(acar mühendiai Tokatta fınnlan 
ıelih etıaİft 1827 den aonra yillde 80 alınmaja 
başlam1'· Metrutiyet Ulnından 1'27 yılına kadar 
çıkarıı.n bakırlar öylece kalmış ve o yılda toptan 
eritilmiş. 

Yılda bir milyon kilo bakır çıkanlıyormuş. 

1293 de Ruslarla harp dotayısiyle bir buçuk milyon 
çıkanlmış Tokata naklolunmuş, fakat bir milyonu 
tasfiye olun.abilmi°ş. Her yıl 400, 450 bin kilo bJ
kır İskenderun yolile İngiltereye gönderilerek o
rmda eritilip ve sefaret vasıtasiyle satılıyorm°'. 
Tasfiyeden sonra tonu 50, 55 lira ediyormuış. İn· 
~lizler buna kurşun kanştırıp yumuşatarak satı
yorlarmış. Halbuki yumuşayan bakır iyi kalay tut
mazmış. Tokatta bizim ta fi.ye ettiğimiz halis ba
kır ert olup kalayı iyi tutarmış. Bizim bu halia 
bakırın kilosu 1327 yılında her masrafı, hatta me
mur ma.aşlan bile dahil olduğu halde Samsunda 
teslim edilmek şartiyle 5 k'l,ttış 10 para imiş. 

Sultan Hamid zamanında 1807 de şöyle bir j. 
rade çıkmış: "Artık Tokat kalhaneleri işlemesin f 
Fakat memurları yerinde kalSın ve maaşlannı al
aınlar ! Fişekler için lizımgelen bakır Avrupadan 
satın alınacaktır!,, 

Sekiz yıl bu tarzda hareket edilmiş Avrupa
nın çürük bakınna birçok paralar ~ermifiz. Niha
yet, 1815 de anlaıplm1', yahut Sultan Hamid haber 
almış ki Avrupadan satın alınan bakırlardan ya
pılan kovanlar Uç atış da çatl-adıfı halde Tokatta 
tasfiye olunan yerli bakınmız 8, 9 dela atışa daya
nabiliyor ! Bunun üzerine padişah hemen irade et. 
miş : Tokat kal haneleri işe başlasın! ( 1) 

1827 de Tokat kalhanesinin ıslahından sonra 
Jrl6fl'utiyetin il&nındanberi tasfiye olunmıyan ba
kırlar taafiye olunarak yüzde 80 alınmasına raf-• men yine bu .kalhanelerin tatil edilmesi emri ve-
rilmiş. Oradaki kalhaneler, Sultan Mecid zama
nında 10.000 altına yaptınlmış. Padişah aelecek 
diye bir cje hünkir dairesi yaptırılmıf. Bu kalhane 
ıslah olunmaaına rafmeft' metnlk bırakılarak Av
rupadan ki108u 14 'kuruta mahldt kalay almmak
tıadır: Yüzde 40 ı bakır, yüzde 60 ı kurşun, kıalay 
gib yumuş.ak maddelerden mürekkep bir bakır .• 

(De.ama Yar) 

( 1) Para ve zaman öldüren böJle elim İfle
rimizin •ir ldta•m• yazmak Türk milletine pek •u-
7ük h" ma? Kim •ilir IMa AYrUpadan 
Nlur .. iti için ... dolaWar dlmniftir. 
Mtlfl"ltİ7« .mnde dahi lla ttirltl Jolauslaldarm 
tekrart.acbiı sör61m6ftlr• ......... Nef.I• içia 
haa1r ._... ~a.a.r Wle A..,..••• aba ala. 
Wfb. O •== ..._ de Eclirne hrlrA ..W-•lıarW 
Wlıll. IWe w ~u91e eok itiradar yaptam. Fakat 
....... bdttli8 ,..._ ••• Wr tlll• ••• •••ıl&l 

Galatasaray Tiyatro Tenkitleri: 

Mürakabe Heyeti Bir Muhasip Aranıyor 
oanııa ............. .1ı1 Nasıl Oynandı ? 

idare lle,d renltlen AH O 
eeçlldl B A D RDE~ 

Ekseriyet olmadıfmdan geçen 
hafW. 7-.pı1&ım7arak Mhir edilen 
Galatuara.y spor JalQbQ yflkeek mtt 
rabbe heyeti dOn klOp merkezin
de toplanmıp. 

Doktor Bay Orhanm relallii 
altında toplanan GalatURaylılar 
ruzmımedeki .. leri a1h'lttttkten 
sonra y.ni idare he1eU intihabına 
,.eçmifler, Bay Sedadm reisliği, i
kinci reis İstanbul mebusu Yqar, 
kitip Bedri, muhasebeci Adnan, 
veznedar Naci İpekçi, Tevfik Ali, 
İhsan ve Süleymandan müteşekkil 

ı.tanbul Şehir tiyatrosu komedi 
bmıı sanatklrlan, Fransız tiyat. 
roaunda limdlye kadar tmmne rut· 
lamadJtunnl bir mtltereimill. V. 
Schöthan'dan çevirdiği bir komediyi 
iki haftadır oynamakla meguldur
ler. 

&er, Schönthall'dan 80Jl yıllar
da çevrilen SösOn kısası, BUyttk ha
la gibi komedilerin çevrili§ine naza. 
ran en acemise adapte. edilenidir ı 
ve Bir Muha..ctip Aranıyor ismini ta
şımaktadır. 

Bu eseri seyredenler; hiçbir va.
eski idare heyetini yeniden intihap 
etmişleftlir. kit gayesi yalnız kahkaha tophyan; 

"Yeni Sabah,, san kırmızılıla- ve sanat gözetmiyen; hafif, nezih 
komedi karakterinden uzak, anlaş

ra muvaffakıyetler diler~ 
mazlık ve karışıklık- hatta gUrültU, 

GUn8f ku&UbU kongresi patırdı ve kargaşalık-ile iskeleti ku-
toplane adı rularak meydana gelen eserlere ni-

Dün için yapılacağını yazdığı- hayet vermek zamanının artık gel
mız Güneş lclübü fevkalade kon- dım hükmünü <'ok çabuk vermekte
gresi ekseriyet olmadığından yapı- dirler. Biz de bu sene oynanan Oğ-
lamamıştır. lumuz komedisi hakkında onun mu. 

21 mart günl tehir edilmiştir. balağa ve sululuktan uzak karakte_ 

Limandaki 
Hırsızlık 
Tilltldlult etaelNIQelle •v .... ee1ıror 
Deniabanlmı Eminönündeki bir 

ve lld numaralı birle§ik ambarla
nnda meydana çıkarılan hırmzlık 

hidi&e8i etrafında gümrük muhafa
u, denizbank. polis tahkikatı iler
lemektedir. Bu hadisenin mes'ulleri 
birkaç güne kadar meydana çıkan
lacağı eöylenmektedir. 

POUSTE: 

Tramvayla otomobil 
çarpııtı 1 

DUn öğleden sonra saat 13 te 
Beyoğlunda Meşrutiyet 1·addesin
den geçen, Tepebaşı Kallavi soka. 
tmda H numaralı evde oturan Meh 
illede, eomr Ali Alrbyanm ldare
lljndeki 2191 numaralı otomobJl 
çarpmamak için manevra yaPJDll. 
t.ır. 

LA.kin, bu sırada otomobil, fre-

ri karşısında nasıl sevincimizi izhar 
etmişsek, bugttıı de bu eserden son. 
ra, tam rıumlsile at düşttncelere ka· 
f amızda yer vermek mecburiyetile 
karşılaşıyonız. Bunda hakhyı.t:; çün
kü komedi kısmi zorla alaturkalqtı
rıhpj oynanan İngiliz dahisi Şekis
pir'in Y ulışbldar Komedyası da 
dahil olduğu halde, bu sene Oğlu
mudan başka eser oynamamışbr. 
Tiyatro, (Bir muhasip) arayıcığma 
(iyi eserler) aramıR olsaydı, bu sene 
daha çok iş yapmış olurdu. 

Bir eser tasavvur edin! Mevzu
unu hazırlatmak için birinci petie
nin başında tek şahsa upuzun lakır
dı söyletilir ve o eserin içine hiç de 
güzel olmıyan fıkralar sıkıştırılarak 
hatti sıralanarak halkı gülmeye 
teşvik edilir .... Garip, acayip micaz 
ve düşünceli bir amcanın delikanlı 
olmuş yeğenini iki yaşında bı
raktığı zamandanberi Türkiyeye 
gelmediğini düşilnUn .. Ve gelir gel
mez de elile koymuı gibi-onlann bu
lundutu yeri ve asıl valr•nın geçe
ceği Qiltliği çarçabuk bulduğunu ta
savvur edin. Bunların üzerine iste
diğiniz kadar gayri tabiilik koyun ... 
işte eser ••• 

nin tesirile geri geri gittiğinden, ar- • • • 
kadan gelen ve 2839 numaralı vat- Gelelhn eserin mevzu una: 

ıy' . ır tiyatromaua kıymetli 
a tialeriadea Hilm 

dense değismemittir) bir holde ıe
çer. 

Bu çiftliktekiler, laviçre, ~ 
gibi modem bir yqay:ıp maliktir
ler ve av partileri, at gesintileri- ta· 
bit kadın, erkek - tertip olunmMta
dır. Vakalar birbirine kanpr. 300 
liranın alacaklıhğını Ur.erine alan 
Ermeni, seyyah amca bir vesile ile 
de oraya götürülmüşler ve vakum 
inkişaf etmesine ve derinlepıelllne 
sebebiyet vermişlerdir. Muharrir. 
öyle istemiş ne yapalım? .. 

Orada bi~k gülünç vakalar 
geçer. Amcanın kızına, av meraklL 
sı komşulardan birisi (Osman -
YL:,~) taliptir; kız halbuki muha
sip sıfatile oraya giden Tekini sev· 
mektedir. HattA k1Zlll ark daşı 
( Sehna Şevkiye) da Tosunu .•• 
Fakat vaka bukadar değildir. Evde 
kendine mahsus meraklan olan bir 
rum mürebbiye vardır. (Kari Be
dia) Tabit o da eser icabı Armaa'Ja 
sevişecektir; aevftir. fstanbuJdaa 
asıl nıuhasip ~tir; gelir. OJu· 
nun nihayetinde iş meydana Çlbr, 
amca; borcu 8'1rtlafına çıkmış yeje
nini tanır ve seviştiji kızı l)abuuı
dan (Behzat) istiyerek onlan evlen
dirir. 

mamn idaresinde bulunan 46 nu- t{l'ekin Tokgöz Muammer), • • • 
maralı Fatih.Harbiye tramvayı oto· (Tos n Açıkgoz Reşit Akif) ar- Şahıslar hakkında birley etiJJe. 
mobil ile müsademe etmiştir. kada tırl r ve hav ı bir hayat ür- yip kabahatı onlara yUklemell: bu 

Çarpışma esnasında, otomobilill mektedirler Tosun ı tanbula bir- ' 7.
0 et karşısında hiç te doğru bit" 

çamurluğu zedelenmiştir. kaç saat mesafedeki çıftlikte yazı hareket olmaz. Nasal, dram yamcı 
Oç kl~I tarafından geçiren amcasının klZ'.ndan (Ley- lanmız pıyeslennın muhakkak lluh 

dlvUlmUt 1 1A Perihan) yanlarına gelmesi i- ~in tarafından oynanmasını isdyor-
Samatyada Sabunhane çıkmazın çin bir mektup almıştır. larsa ; komedi çevirenler bilhaaaa a-

da oturan Sırn isminde bir adam Bu, tstanbuldan uzakla mak i- tapte ed nler de, belki halle tut.yor 
polise müracaat ederek karanlık Ya- çin bir vesile ol caktır. Çi nkü Teki- di~e, iktisadi sebeplerden Ha
vuz sokağında Ahmedin yazıhane- nin kefil oldufru 300 lir lık bir borç- zım ve popüler sükseleri olan «lğer 
sinde th an, Yusuf ve Lfıtfı tara· tan dolayı, al c tkhsından (Arman- sanatkirlan hemen her vakit g~ 
tından dövtlldüğihıU iddia etmiştir. iazıın) kaçması lazımdır.. Kefil önünde bulunduruyorlar. Hele tak. 
Hlmle bir kadın merdi- olduğu arkadaşının bu hareketine litci otursa ... Bu sözümüzün dolru-

venden dUt•r•k öldU evveli canı sıkılan Tekinin o gün- tuğunu anlamak için habramın 
Yedi kulede Havagazı sokagmw da lerde lstanbula gelecek olan ve garip yoklamak kifayet eder.: Operetler 

bir tabiata malik bulunan &m"•aı. de dahil olduguw halde .;..,,..u lr 5 numar 'T • ı i is- --- '--- ora-uıye &• 
.ıinde gen,. ve hamile bir k .. .:1.- ev- nın (Cabir Tokgöı Sait) oraya dar az mı kUlhan bey, az mı Rum. 

w -.uu. gelip kendini borçtaa, ~ ve az mı Ermeni seyrettik? Aruam• 
velki gec • ıvtnuen d"•- 1 -ı..ı.ı---ur a ac..uJ&Cı.udan kaçllllf bir vaziyet. yqıyan karakterler tıç kta 
mtlştUr. te ö eaind .. 1 .......... ;;.. d d no ara-

Hamile kadm, bu auretle huta. g rm en ~a memnu. sın a mı ola.şıp durur! 
...- niyeti dUşUnerek, arkadaaile ı....- ta+ .. bun · · d' ki bu lpmıı ve leci iztiraplar içinde Ha· _. u.:ı.-.. 9""" un ıçm ır , oyun 1-

leki·hastahaneeine kaldınlmıebr. her ve oraya gidecek muhasibin ye- çin sanatklrlar hakkmda bir 181 
Fakat yapılan bUUla fea&~ rine çiftliğe gitmek aklına gelir. söylemiyeceğiz.. Onlar ne yapmalar! 

rağmea kendisini kurtarmak milin. Asıl muhasibi (Rakım Mah- Verilen roller, eimdiye kadar 0,._. 

kUıı oJmamıe, dün hslalıanede öl- mut) orada bırakmağa karar verir· dıkları birçok rollerin isimleri tt. 
.. u •••. n. ler ve onlar gittikten aonra da am- .;ı..,..;..ıı-:- k M. .... 1 .. --.a-- ...... ~ ~·~· &~~UUUIJ On.-._._.....-1* 

G•z oca~ı .,. ... _ .. 
1 

ca gelip yegenini evini bulur, suku- şey değildi, .,. onJar da ~ 
.-.... tu }ıılyale uğrar. · ... a.. ı..... .. -----•-.ı. __ ......_ ~. 

Kalyoncu ko URıında &:acı ı.. 1'.ıj&ll umv •unuaa ,_---...-..-
şı sokapıda ı!; ıiiDDaraD apartıma. Diğer perdeler: Çiftlikte; deko- denediler. 
nın ikinci kabnda oturan Yani dün ru, eski bir dekor üzerine kljıt GWdllrmek " atlatmak eaerte. 
gaz ocağını yakarken yere dökülen kaplanmış ve birinci perdedeki mo- rtn muvattaldyetinl 61çecek yegtne 
gazlar ansızın tutupıllftur. bilyalann Usttindeld örtnler kaldı· miyar mıdır acaba Bu bahse bat-

Mumaileyh, hemen odadaki ha- n1mış bir şekilde (Fakat mua ne- ka bir yazımızda dönmek istlyvaL 

hlardan bır kısmını alara)t yanan mmmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~;;;;:~~~~;; 
gaz ocafuım ~ne atmıe, ateş, ha
lılann hamJarı yandıktan sonra yi 
ne kendisi tarafından eönd~Ut
tUr. , ........ ,,..... . ...... -·-·, 
I• '(23 Niaan • Çocuk .. ynum) 1 

ÇOCUKLAR! 
Ba:yram•ısm •tittia ~ 

larclan &atla olm•-• 11Nt
~• '-7W.I 

ile SABAH, ôGLE ve AKŞAM 
Her yemekt• ...,. ıtmde S defa ••tanwa 

• • • tlİfleriaill farçata,..._ • 



lTa -,- e Piyangosununl AŞ 
.. 5 nci Keşidesi I· TJrikaN ..... 

GunaL--~-r . ,_ ·ı 11yruıon ortasın& d<>iru ıır te~ IUIJIUI • • • .Danlıii. Keı ıdeJe Kaz\,.,nan T eRmı ~aı. Namn •-'eeetini haber ..... 

Nı ı v •ı. Dwlaaı evin iti alt 6lt eldn-. ta. 

••• 
Koeaı8umı arbmJldan 1'ermin 

çok ağlsdı, sarardı, eoklu. Jlurada 
ıetince • da .. nde t:allmudı 

~u nereye~ ıfnhlteln hay~
Jile ~. hel'lfJT eu Kull-

Jiai hatırlatıyerdu. Artık •un can
Itri Wr azap el4'u. lfemuriyetiai de
ijftirdi. .Anadolunun llilera 1rir kö-

.-- çekildi. 
..... .. .... lllCtl ... IÜll •rt- ....... '* -*Wp &attı. 

•• , .. 0-. -- - acı --
Jırıtt&. Has w hlttaa 4ipn•ep 
anketti. KMtulaı J&IU anuf arka
.,..._._ lliriNdi. Bu çpcuk Jılula
lili çek_...-. lılıııktaıı..un 1* ye

..... "111• _.. eli,_.: tlaval-

lı -•"• ~ 1lile ---.. ...._...._ _ n __ __ 

da bir Wtnii8 aldı. Daıyd•Jiıwa 

ıöreN..- llmle • ..._ di
~-l 
• 11-.t ........ ...,. ... ı.e.. 
,.._.. ......... claba alaaıılll. Sağ 
• ,... .... ...... i luaaldı, 
çmleai ... ~ ......... 111 Jre.. 
lime ı.arıtçe çılnwrdL 

- Evet-. ... 

amaraıarı ı azıyoruz. tiyar teyze, yefeninfft oda8HMI• 
•u• her feyin tamam olup elmadıimı 

19000 
Lira kazanan 

8531 
Swhn (31) ile llitea t.At&a 

• Ti nrlzr ikifer &ra ırns ti 
....... nhr. 

..... _ 
18952 8122 3M05 31185 1581• 
18928 14822 6791 12307 19297 

..... 'm a 'ar 
t1tO _.. &eı mm _., 

35299 22'19 8897 7'162. 23811 
~ .. li4ıl& 887 i9288 

• 2251 u. 1919& 25269 
382 14:fm 27111 2'8e3 18918 

19938 '18 ..... Mltı 
100 llra •ı ı lrr 

13127 280CIS 82688 2&083 1&113 
... 620 13285 28519 ııı4 
~ 122'11 2m4 ..., ~ 
2289 sıtrt 383'-' 1227 38215 

199'l1J 3cnt 245n 31420 298 
SM ıa ı.- 2G'm ısm 
3C448 dSI --.. 22835 
... !lB xı. 1'1281 18 .. 

allan nr+-
13875 18291 l'lJIMı ll48 ıca 

- 20J'IS 90M 1150 sı.. 
21682 29898 1M33 4l2l 288 
80119 3M83 22790 38383 12 

1050t 23787 20689 18411 Wl818 törmek f.çht ı.c>JUmı didindi dur· 
4490 2'1514 l2'll6 4u. Ba~evan, b&hfenl• yollarını, 

so 1lra k•zanular tarhlarını dtlzeltmete koyuldu. 
645a 344 38952 5659 18898 Zehra ise, Nailin çok sevdiği bir 

31269 31788 28200 27216 2113 ltahk yemeğini özene 'bezene vap-
3M98 5281 16407 8108 210ll mata huırlandı. 
29131 34022 111.m 4713 ZSM Bana gelfnee, bu ~on serbest 
34651 38375 3'153 19'* 15306 gttıı.üın4eıı, kayalıklar arasında u~ 
ttlftl 3288() 1233 22()8 7408 ZUD lrir aesfnti yapmakla fstifaM 
1712t 9793 8'1479 39310 36083 ettim. Vtt llkMm ~eç •akit sac;larmt ... 18111 

4939 5836 2784 14398 10586 karma karışık şap.kam bir tarafa 
378 24.0CIS 4135 29751 17720 atılm~ bir halde eve döndüm. lçe-
'1&1 9811 3a& 38Wll 29883 ri rirerken yolun ucunda ajoka ile 

22615 28216 10296 18934 14845 beraber oturan vaaimin arabayı 
11519 BU 7802 38'145 ısoıo bizzat kullanarak ıeldiiinf g1r -
10703 9521 18658 29943 14480 düm . 
2'72 ... •T 21257 38008 Biras tızarmMhm deifJ, zira 

19754: 12958 35613 22294 141615 daha ilk gUnden nasihatlerine ve-
980 2lGG4 2HM 882 5843 ya fhtarlanna hedef olmalı hiç de 
11818 13M7 :Ml8G 1.CfM'l .,_ latemlyordum. "Buna ratmen •r 
lllSC" l&W'1 33010 2923 25m tR.llmedim. Ve kkled"m. Vaaiır
_. 2'1'118 llDI 38I08 1'1911 tenalni lnaeM:IMıWM soma ce-
'ıtNI - ·- aıt87 tı.81 Mretlebml' ............... . 

8Ht "l7e 80lı9 _. 2'1W Geldilimi aillnee: 
.... H111- 31121 .. 88t - NMllaı• CahideT ... di7e _., 
W MIR *'1 - ._ ....._ Pek botJum...,_.,. ei.wı 
..... lTllJ ı-. l3l79 .... w... ıeNitin.. laedtüh 

fazla memnun olm&41mıw ,...., 
Gir.tav-• -- .... .. lllderl ..... ~ 
.... pc llma ~el •.. cba. Ben a. ..._.kelini 8*tan u 

Kohultu 9D 7ı1mm ilk a11 ll" mlahaüaa: 
.... iktdol •••Dtwô- _.,_.Ja..ı~plr.ad, 
J!lm ıum.ı. lo .... toe it Bit ......... lta ._.. ,.... 
ılliltun, on lMılf ,...,_. pcaia ~ .._ ,...._., ılea kwbınaJn. ,_. ,....._ .... -.ilk -..ı ta- w•ol•Mt• 
............... .,. ••• 7S_ -0~--dd•OllllJYl ... tt 
... ;rapm&fbr. emin olMHlnıiais... Şlmcliıtf 

8u yarcb..... lllllleri .... ,.... ..., ........ P1 --~ 

O.lata Mahiye~ •7111 --İllli--llİll-ııiıııııjı--~--·--------..... a .. ıu .,. ml111111alere '•--' 
- ,.....,_. ,. •• u ..... ....,. 
•anlilrı1mm ~ı ıw ~ 
blleftlt •Jlll aueteni&le dercini 
rica eder,. •1cılimnlm sunarız. 

.,.. 7111 -· 221• 822 
21M3 17tM .. 2814 32820 
8018 22247 .. lU'l&. WM •r ayak baltrordu 

U4rl:1. ... .. 3l1JH. IU8I DUn Betiktq öıılleıiade ful& 
lt8D zıeta U286 ml 1&18 mel ., .... ıea-.r,..• 
8375 23lMO um.. 2Wll 7180 .. ,. batlllU teNllrfllli pçlnnişt:ir 

1U87 27018 10138 12098 38883 KaJIPl içine taüeum eden. Mllana 
38l00 188 l'f170 wu ~ tı lnıtla telme ....... blN .,,. 
18122 awnı •ıaı. 26536 23'Z'9 ...... w.Mllne Mlian metörleri 

kanda 1dr ana .,._.yavru- 22893 32509 23668 3M50 15383 r•••ı w bramn ~ ,...._... 
nmm alllleaf!m aJllyor, hant fa.. 21358 15093 15828 37889 8853 tir. ~ 11.-aıe ıt• m.OlliM 11\r 
kat hazin bir Qinai söyliyw,iclu. 89M *18 22818 98ı98 l&.fı09 1rısm1 denize dökWmiiştiir. 

M\U'&t aellia pldiif _. doğ- MM 2G899 ~ 2232IS 284» ••• • ._ .. , ••• _,_ .... _ 
ru1dll. W ili Wt rivel'fll' a.ııuk- IU02 14MI 1'3'i 2ıi'lB 365.12 'VENi NF.ŞRl'YAT 
tada' • ._ aöylenea oda kapıa a· 13676 12520 dU 2ll80 12108 
cıktı. Pijamalı kaduı. N._ -.-1· 3M so2ı7 1'121 9988 l8iD _.. 
JWC)u. 173G M8l8 1'14: 17219 2M'I ...... lleıltimae Jni b-
ı.- -.ela Jlualltn ,De dıhri 38122 1'111& 3il8 2'1181 10205 ftı198 WW* (Y-...) nft!riiaL 

m.Jdı .... ,.. .,.. .... tL> 11714: 2721 a.ı s.tm 28141 • ilk ..,. .... ........ im-
t.tiie w..- Wr ..., .. L Bir 248 m9 m.t 2270r *2474 salann ..._.. Jwlan'" biıtbilfılla 
~ "MIW ... iM ~-1* a- 10819 32a' 21• 2111'1 7'185 den lkel, ft1lls rn·mı.ı. •• 
dııa..,. tlB ,......_ --.. Odll- •IB!!!l!!!!l!!!!l--!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!!!l!J! oluak c.iddıen Mfa WB tekihle la
tıi ,. ı M 111• r 'ltL ır.tı .... rn. MJrbnhr llr ... .,.,_. dol.... tltU etmiftlr. -••t •ı•te ı '>• ~ taaı;a ...._ Pi•••• T•llll 
fil -- ..a ·:llmatıL ...._t ta - ... ..,._. ~ aedir! Gn.. 'Olıttlld • ...,.. Qrlrlt Yaltm t&. 
........ ...... ...... ..... ra.llk&nıDıal ..... WUda ft 6Jiibt ntmdD ............ )11 IDJmCll 
tL bir 'halde )'&Yal J&"\'81 ~ ve ...,. ldıılıel cldl • g •t lraap 

'fahıll L 1 ... cp 1 6ilt lıif. 
..... ...... ... , ']ti. ~lir 
11 • m ,...._ *"Y .... a. .. 

..,..,, lfitmet ~ tül 
99aaflcf, tnamnaz mı)'IJ& llic? 

-OJlailleW_.._ .. 

.Patır.._. mtarafada..,.lıir•nı ltemtL 
IJvet QflnaDlrup: c..... bek. ,mlhll Clddl ..... ..,.... .... 

.,..... lldDl gllaaJınndır.! lllııap ............ llllkM5 ...... .&..._ x-"'* le taftlye ederlL 

9"f!'!! ı .lf. aA&AV 
~ .,_ bnblılmr ela awıt- llOldqı ılwr.wı.a ~u: 

- ..... 't>•lll ,.. .. ôJ. Lm ile cauftr odaclarl ~ 
ilQl1ı ilk ..... m1Mfil Wlibi: Çthnlfınlı. Han.Jd k•Mı'$ ... 
8'a111H11ıt ı,.a ... .,. ... kfDııır. ak -r..a 
Bir dalla...,.., .... ~ ya... ----.. . ....... 
~ ndıft••il'r·-

& ........... ~ ....... •• dııd f)r. 

otdn19 _. 1 I" ..... --llir ..,..., ..,.. •'"" '* .... d
~ hatın1'a pllf(riu: Jlln-
llJıaa ............. .... 
ra meydau; SelfiD, ve Pil odada 
MHP.,,_ ..._,_..,... 
:mahllk, 'f'8ml)h- ... ,..... 

a-..n.. ........ ·-~ 
Jtüılatıirh1Jdt ıfl • lll:>11t ftllLOI ...., .......... ....,...., .. 

Çüakiı ASPfafN ... .-..wl 
her fürfi. so§ufcaf91nlı ferrna " ~· 

rda111 ltarıı fesfrt ..... 1ifr ifAc; 
elcluOunuJsNf etmltfW. . ... 

A S P R f in tesirhJden Mllo ·OMl4• 

litfeR Ef' markasına dikUt edfnl&'. 

ll:tr&fndla ~ ve gördüğü 
Jir ee:r- MıbJrfal a ' !diyordu. Jte. 
tlaedt Oo41a*'8k bir dllıDnee flgal 
a!fuJoıa: 



Milli Küme Ve "Beden Terbiyesi 
Umum MüdürlüOü Kupa,,sı Maçları 
Hasılat Taksimi işini görüşmek Üzere G. s. -~· ~-
B. J. K Vefa ~u.- maçlan esasahnı tesbıt ıçın 

diğer klüb murabhas'an yann toplanıyor 
Dttnktl JU"'"r.da ıınııt k1lme 

maçlarma 19 martta ı.tanbul, An· Ankarada yapılacak 
kara, tzmlrd8 oı-k bere 3 eeJıir. • ·11" 
de birden bal'•"acaiı bildirmiı 1939 ıenesı mı ı 
lııliilt ld1me dJlmda kaJaa tuıtlplerin küme maçlan 
arasında da maçlar tertip edileceği· 19 mart Demirlpor • An» 
ni her mehJrde p.mplyon gıkaa ta. rtı o 
kımm Jıl11ll kümeden eeçlleeek en ra 1 ~i;..u G. i. _ ADUra-
iyl • takımla Ankarada beden ter. ,u t1 
biyesi umum müdtlrlilk kupam f~ c 2.Nisan G. S. -DeııifNpor. 
~ yazm.131;ık. 16 ıf'8&n B. Ş. - ~or 

ŞehılmWe mtıU kime maçJarı 18 Nisan B. ş. _Ankara-
haıiclnde tertip edilecek pmpiyo· 
naya fore olan HiW Topkapı, Stl· rQc!i Niaa .A.teflJMr - A• 
leymanlye, ...,_., ~ ı. bralaiicü. 
t8Jlbul spor~ "'11, Kurbı· il N'aan Ateıppor-IMa'lr 
11J1,Anla.,..._ ~wTak 1 

sim , Yeni -yıldız- KurtulUI bitip- ~3 ?tfayıa 14 lBWl' p.il' • 
1eri lftirak edeceldıenllr. apor - AnkarasOel. 

Bu kulttp sallhiyetli murü- 16 lıta\fıa Vefa - ~ 
hulart mllilablka tenltini teabit 
~ bere ~ ı.timbu1 ~ spor. ]( Vefa - Ank&Hı-
sl Dıerbıdnde bir toplantı yapacak· 11 •Yll 

lardır. Ayrıca buılltının 28 kultt- .aea. -~-- ... -~--·---A• 
be tabfınlne ltlnMI ed.- Oalatua- 3-H&JDa- ...,.,.-.--
Tar· B81iktll ~ Vefa i. kara stıoL A 
4andlerl .. JU'Ul4 umum mftdttrHl. ' Hulran ı>mltWPOr - n· 

le 'Nl"8Celderl Wramwuyi --- kal8Sfleil. 
lamak bere yann 1lir toplantı ya· 17 Ha 'nal'.&-~ 
pacaldardlr. .... 

Ok..,_,. wı 1111 ktlme 11 s.-.. 'J'. B. - .An• 

Beyhude İztırab Çekmeyiniz! 

Bütün ağrıların panzehiridir 

BiR TEKKAŞE 

WEVROZIN 
Ba muannid bq ·n dit atnt.nm 
stıratle izaleye k&fidir Romatizma 
evcaı, linir, mafsal 'ff adale izta. 
raplan NEVROZlN'le tedavi ldiU. 

-·-
Neıle, Grip ve BroDflte 1l&l'f1 a 

müessir iliç NEVROZIN'&. 

NEVROZİN'i tercih ediniz. 
icabında günde 3 liqe alınabiUr. 

faaltae clfkkat, takli4lerinden aabnUüz ve Nevrozin 7erine bftll!k& ~ 
lDlfta yerirlene iid6tle reddedints .. 

SATIŞ 1LANI 
ataabul Befiaei icra Memurluğundan ı 
Mutafa Cemal Sarıea t&Nfmdaa Vakıf Paralar tareainm 

...... kel&Jldda taktp........ raatel. 
lert için :tstanbul- Ankara· tzmirde 1..-.-----.~~~-1&4_.__ 

raP''M"lk •&Pn ayn ayn oetwı H•lkltYI •••il .... 
Jaallpde .......... yum .. ..... 
... AnJranıd& )'aıP11wk ... .. 
cetvelini neered17orus. 
TılllllJ9·TloaNI•-* 

Dttn TllıPılMaimt halter 
lfmlz 'la .... ye YDlek ~ 
JWıtı pHlıek ~dl~· 
ldr edilmlttfr. 

İıılıisarlar U. Müdürlütönden • 
'Yo 7,S 

lıliktanı Mvh.-1 hiP .. MUTakat Te. ı.an.-...., 
Lira Kr. Lira Kr. Şekil 

Mu.,.mba 27 adet 878.- aa 81 
Selefon klf\ch 16000 tabak 806.15 80 4'1 
Çuval afzı l adet Sif İzmir 490.r- il T& a a 
dikme makineıd 

1 - Cıns ve mikdan tahmia bedeli ve temina.b. 111ka!lU ,....ıı 
kalem malzeme prtııameleri v• nümuneleri mucibince anı qn.*lltfi 
meye konmu,tar. 

n - gbiltme 16-8-939 perşembe ctınfl hiz-.larmda ,... 
atlerde Kabataşta Levazım ve mUbqaa.t ıubesiadeki al m ko~mft!INüı 
~ Japılaeaktır. 

900.- l'f 10 Açrk eksiltme 
1 '1 kalem 181'1.M 1 '11 aı " ,, 

• 



Sa,.fa : a T&NfSA8AH 12 MART l 939 1 

ZAFI UMUMi, KANSIZLIK, ROMATiZMA, Si RACA 
KEMi.K, SiNiR 

hastalıklarına, cılız yavrular, yürümeyen, diş çıkaramayan çocuklar, dermansız 
ihtiyarlar, solgun kızlar, vereme istidadı olanlar HASAN KUVVET SURUBundan içmelidir. 
Kanı arttırır, iştiha verir, şifai tesirleri çoktur. Fenni surette imal edilmiş, içilmesi ko ay 

ve lezzetli bir şuruptur. Küçük büyük her yaşta istimal edilebitir. 

Dünya havadislerin! en çabuk ve en 
d o O r u v e r e n vasıf a radyodur .... -

, , J 

TERCiH 'DiNiZ 

- Hamdibey geçidi 46 a. 56 No Tel. 21295 -

' 

Devlet Demiryolları İlanlan 
Muhammen bedeli 7000 lira olan 100.000 kilo su tasfiye tesisatı 

ıçın bilama ka11bonat dö sut ( , 96 afiyette) 29-3-93'<J çarşamba 

günü saat (15) on beşte Haydarpaıfada gar binasi.ndaki ~atınalma ko

miı-yonu tarafından kapalı zarf usiirn_" i~e. ::ı~tı}ı a'lınacaktır. 
Bu i~e girmek i~tiyenlerin kanunun {~in ettigi ·Vesaik ve 525 li

ralık muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektuplarını muhtevi 

zarflarını eksiltme günü saat (14) on dörde kadar komi:ıyona verme

leri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpu~ada gar binasındaki komisyon 

tarafından parası7. olarak dağıtılmaktadır. 

TRAK TÜRK ANONiM ŞİRKETiNDEN : 

Aşağıdaki işleri görüp konuqmak ve karara bağlamak üzere 
28. 3. 193!) salı günü sa.at 10 da Şirketin Merkezi İdare~i olan İstan
bul Bahkpazarı .Makırndiye hanı 4 ncü katında 66 - 66 No. lu yazıha
n elerinde hissedarlar umumi heyetinin senelik a lelade toplantıın ya
pılacaktır. Esas mukavelemizin '48) inci maddesi· mucibinee yapıla
cak olan işbu içtima.da bulunaca.k olan hissedarların eııas mukave
lenin (59} uncu maddesi hükmüne tevfikan his~e senedatını hamil bu
lunan hissedarların hisse ıenetlerini veya bunu milsbit vesaiki içtima 
gunünden bir hafta evvel Şirket .Merkezine tevdi ederek mukabilnde 
h isse senedahnı n adet ve numaralarını mübeyyin birer duhuliye 
\<artın r imaları. Trak Ttirk Anonim şirketi 

RUZNAMEt M~ZAKERAT 
1 - Meclisi İdare ve Müra.k.ip tarafında!\ verilen raporların 

ıkırnab.. 

4 - Şirket mevcudat ve defteı-lerHe bilançonun kir ve zar.ar he
ısabınm ~e temettü tevzii hakkındaki teklifatın ta~ik v-ey1ı tadilen 
:kabulü. 

5 - ı Iüddeli mlinka.ei oLa.U mül'akibin tekrat· intihabı v61Ta :vvi.Ae 
fı "~ diğerin.ın tayini. 

4 - Milr l!kibe verile06k "'~ ta.yini. 

• . 

En hoş Ye tabii meyva usa· 
relerinden yapılmıştır. 
Taklid edi mesi kabil olma
yan bir fen harikasıdır. 

İNGILIZ KANZUK ECZANES. 
t3EYoGLU - İST ANBUL 

ZA YI - Hukuk Fakültesinden 
aldıtım 6043 "o. lu hüviyet cüz
danımı kaybettim, yenisini alac:a
iını.dan h ükmü yoktur. 

' lhaaıa P~at Oaü•ar 

Dolmabahçe Hara Gazı 

Kok kömürünü 
tercih ediniz 

lat~nbul İkinci lcra Memurlu
funda.n ı 

Mlilga emval ve eytam idanat 
sandığına izafeten H azineye ipo
tek gösterilen Zafere ait iken ve
f atile veresesine intikali icap eden 
ve hudutları sa.nette yazılı Yeni~öy 
de Güzeke Ali Paşa. mahallesinde! 
köy başı cadde..qinde c~ki 336-336, 
386 mükerrer yeni 818-336 numa
ralarla murakkam altında iki bap 
dükkanı müşternil sırf mülk bir 
bap hane ile yine mezkur mahalde 
kapalı dükkan ıbakkal sokağında 
eski 38 yeni 36, 88, 40, 42 numa
ralat'la murakkam kadimen tevsii 
intikali mukaddema karakolhane 
ittihaz kılınan bir bap menzil bila
hare dükkan iki bap oda ve kara
kolhane halen a rsa borcun öden -
memesinden dolayı açık arttırma -
ya konulmuştur. Bunlardan 3'18, 
336 numaralı iki dükkanla hane
nin umumi ev::;afı bina ahşap arka 
ciheti yıkılmış ve elektrik ve su te
ı:ıi::>atı mevcuttur. 318 numaralı iş
bu hanenin altınd.a Salihağa ı:ıoka
ğından 1 ııumarayı alan dükkAn ile 
320 numaralı diğer dükkan mevcut 
olup kepenkleri tahtadır. 

Zemin katı: Zemin mermer taş
lık mutbak ve oda ve arka taraf
ta yine bir taşlık harap oda ve he
la vardır. Tulumbalı kuyusu mev
cuttur. 
· Birinci kat : Bir sofa üç büyük 

oda ve diğ-er tarafta ayrıca iki oda 
vardır. 

ikinci kat : Bir sofa iki oda iki 
kiler bir bel§. arka tarafta: bir sofa 
iki oda yıkılmıştır. 

Sahası : Yüz yirmi sekiz metre 
murabbaıdır. 

Kıymeti : Gayri menkulün bu
lunduğu yerin mevkii ve ışerefi ile 
hali haıar şekli haı·abesi ve em
lak piyasası nazarı itibare alına
rak "1152 lira .. kıymet takdir edil
miştir. 

Kapalı bakkal ı:ıokaP:mdaki 

36, 38, 40, 42 numaralı gayri men-

, 
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LÜKS PLAKLARI 

270908 No. ı 
270909 No.: 
270910 No.: 

MUnlr Nureddin 
I-1 az Şarkı - ELA GÖZLERiNE 
Hicaz Şı:rkı - IZMIRiN iÇiNDE 
Fantazi - Ak,am gene gölgen 
Sa~larına ak düttil 

GÜLZARA NAZAR KILDIM 
ABU T \ BiLE BU ŞEB 

Yeni "çikaa · f .. vk,.I ;d o n bu plakları her haMe 

Kayseri Vilayet•ndcn : 

edininir. 

. 1. - Talas nahiyesi merkezine aid '1çme suyu" fenni keşif ve 
proje tanzimi aşağıdaki 9eralt altında ek~iltmeye kon 
muştur. 

2. - Bu işe aid bedeli keşif .,500" beş yüz liradır. 

8. - Suyun membaı tahminen yedi kilometredir. 

4 , - Eksiltmeye iştirak edenler yüzde yedi buçuk teminatı -adi
ye verecekler ihaleden sonra yüzde on beşe H>Jağ edecek
lerdir. 

6. - Yapılacak keşif ve proje evrakı mukavele tarihinden itiba
ren kırk beş gün zarfında ikmal edilmesi meşruttur. 

6 - Yapılacak proje ve keşifnamenin Nafıa Vekaletince tasdil{i 
meşruttur. 

7. - İhale 16 mart 1939 per~embe giinü saat on dörtte Talas 
Belediyesinde icra edilecektir. 

8. - Fazla malı1mat almak i::ıtiyeııler. Tala~ Belecliyesinc ve 
Kayseri Huı:ıusi Mnha~eıbe Mudtirluğüne mliı·acaat etme-
leri iHlıı olu nur. "150!1" 

A 
G E 

---·----

Satıf Merkezi : GJLKRIST VOKER va Ksı. Ltd. 
Galata Yo cu Salonu karşısında Tahir han S inci kat 

Telefon 44915 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
Sahipleri tarafından muhtelif tarihlerde terkedilmiş 102 adet 

mevkuf paketin posta kanununun sarahati dahilinde ayrı ayrı satış

ları 16, 17-3-939 perşembe ve Cuma günleri öğleden sonra saat 14 

ile 16 arasında İstanbul Paket Pos.ahane~inde toplanacak alım satım 

komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin .sözü geçen paketler için pey ürmek üzere yukarıda 

ismi yazılı komisyona bildirilen saut.te müracaatları. (1601) _______________ ,....._ ---
kulün halen )rıkılmı~ olup arsadır. Terzi ---•.,. latanbul İkinci icra Memurlu-
İçinde halen dolu bileziği mevcut ~ 

l•HSAN OSKAY ğundan : Dairemizin 938- 3702 nu-kuyu ile temel duvarları olan ar- maralı ctosyasile mahcuz olup bu 
sad tr. Mc:,ıaha!'!ı 295 metre murab- kcrre paraya çevrilmesine karar 
baıdır. Bulunduğu yerin mevkii ''e Paris Biçki Aka umisinden verilen Beyoğlunda Tak3im Fiat 
şerefi ile hali hazır emlak piyasa- mezun İst. abçekapı Saclı- Garajı altındaki K.alınhk tezgahı, 
~• naz.arı itibare alınarak 145 lira 

kıye Han 2 nci katia 13 Pl<lnya, Fcreza tezgahı, elektrik 
kıymet takdir edilmiı;ıtir. Bu gayri nıotörü. delik delme motörü, vesai-
menkule aid şartname 7 - 4 - 939 ••-- No. 'a taşındı • ••• reniıı birinci açık arttırması 
tarihinden itibaren herkeşıin göre- --------- · 20 _ a _ 939 da pazarte:::i günü saat 
h'lme;ıi için divanhanede açık bu- Be.ikta~ i cra Memurluğundan : 15 den 17 ye kad::ı.r ifn edilecektir. 
lundurulacaktır. Birinci arttırma- Evvelce Fatih Dülgar zade ma- Rıı arıtn:nıada mahcuz eşya 
sı 17 - 4 - 939 tarihine müsadif pa- hallesinde Çama~ırcı soka~ında 17 muhamme~1 / değerinin yüzde yet· 
zartesi gün{i ı:ıaat lO dan 12 ye kn- numaralı evde Alaeddin Has:uı.a: miş be~ini butmadığı takdirde ikiıı
oar jc;taııhnl iiknci icra daire~incle 

Sing-er Diki~ Kumpanyasının 1 ci ac:ık arttırması 28 - 3 - 939 da 
icra olunarak muhammen kıymeti- k s·<·ı 11 gLı· nu· u.v.•11· .~aatte ı"fa edı"lecek-Sultanahmet 3 üncü Sulh huku - "· nin 'ı 7~ ~ini geçmek :;;artiyle en 

k tt "h 1 d"l kt ' o hakimliğinin 937 - 840, 647 No. lu tir . 
ço ar ırana 1 a e e 1 ece ı r. Alıcı ol.mların muayy&n ırün ve 

· b · 1 b" b d 1 ld d' l ve 22 - 5 - 937 tal"ihli aleyhinizo • gUn by e ır e e e e e 1 mez- satte mahallinde hazır bulunacak 
30 arttırma on beş gün temdit edi- sadır olan 179 liranın 14 - 4 - 937 

memuruna müracaat ederek, ve sa
lerek 2 - 5 - 939 tarihine mü"adif den itibaren yüzde he~ faiz ma~rn-
salı günü ~·apılacak ikinci arttır- rifi mahkeme ve me:-ıarifi icraiye- tılacnk eşyaııın yi.izde yedi buçuk 
mada 2230 numaralı kanun hüküm nin tahsili hakkındH yukarda sözü olan 74 yetmiş dört lira pey akçe 

tediye ederek ~atışa iştirak edebi
leri gözöııünde tutularak en çok geçen yere gönderilen icra emrinin 

lec.:ekleri ilan olunur. 
arttırana ihale edilecektir. mübaşir tan\fıııdan verilen meşru- !!il•• ••••••••••• 

İpotek sahibi alacaklılarla di- hata göre ikametp-fıhınızı terkle ..,lJfv,RUKı ERDI:. I.:;ıLERl O ...At, 
ğer ıalakadarlarm gayri menkul ü- bir ::ıemti meçhuk .f;ittiğiııiz anla- MUESSESELEHE 
zerindeki haklarım hususile faiz ştlmakla tıarihi ilandan itibaren bir c" k y .. , 
ve masrafa dair olfm iddialarını ay zarfınrla i:;:bu borcu ödemeniz ' a er aza rog u 
evrakı mü:1bitelerile 20 gün icinde ve mal beyanında bulunmanız ve Gümrük komisyoncusu 
icra dairesine bildirmeleri aksi ak i takdirde muamelatı icraiyeyc Galata, Ziraat bankaaı 
takdirde hakları tapu sicilli nele devam olunacağı ma lfımuı.uz ol - karşıaınrla Çanakçılı han No. 34-35 
kaydı olmıyanların satış bedelinin mak üzere ilfüıen tebliğ olunur. Telefon : 35, 95 
paylaşma"ından hariç bırakı l acak- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~"""'!"""!"!!!!!!!!!!!""~~~'!!!!!!!!!! illl••••••••••• .. 
tır. Talib olanların muhammen kıy- mat almak h;tivenlerin 9:W 1353 -

1 . · d . . Sah ibi : :A. Cema e ddin Saraçoğlu 
metin ı;; 7.:5 nisbetinde pey akçe numara ıle her zaman aırl!mızcl 
~ cya milli bir b.ı.ıoka teminat1 mek müracaat adebileookleri ilan o-1 Nefriyat müdüriiı Macid ÇETİN 
tubıı ibra~ etmeleri fazla. malü- lunuı·. •Ullclaiı rwı Matla.al EWia~ 


