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Halkevlerlnln Büyük Bayramı 

::~n';:~U:. ~7!·0~!~~:~:~: izk ;çtı·maını "aptı E''-edi ~efimizin ,...a kar•r•••hktan muztanp olan l ~ l ~ ı ~ • D ':11 1 

komtu Suriyenln seçirmekte oldu- • k A l' J 
::.br:~ -:: ::ı::= Hatırası Hürmetle Aya ta nı aı 
hir semin tetkil eder. Bundan do
la,.., bu haYadialeri okurken biraz 
lhtı,.ath bulunmak icap eder. 

Son gelen Suriye gazeteleri 
Türklyenin Suriye hakkında bes
lediti emellere dair bazı ihtimalle
ri mevzubaha etmektedirler. Bun
Jan. tamamen ,ahst bir mutalia 
mabtyetinde, şu ımretlı hulasa ve 

Hariciye Vekilimiz Romen Meçhul 
Asker Abidesine Bir Çelenk Koydu. 

Btikret, 20 (Hususi) retlerinİll Atene Palasta kabul et. 
muhakeme edebiliriz: . • S ""' miştir. 

Akdeniz aleminde büyük btT, Hariciye Vekili Şükrü arac"a· 
h" ktt ıu bugtiıı eneli kıral sarayına p. Piğer heyeti murahllasalar reiL l • • • 

ıllıa.ramzlık ve kan,ıkhk u m ıen· aynı· ziyawatleri yapmışlanlır. ~•oidlimız Dr. Refik Saydaa cnelld 1fıakJ Tlrı.aı AıllUla::.lı 
fı atta is- clerek husu11i deftere imzamnı koy. .,.. 

aöröyor. Türkiye bu rs n Saat 13,30 da Hariciye Nuın Hallrmnde natkana ,eJirk• 
h d t i duktan sonra sıra ile ba§vekıl pat-

tif ade ederek Cenup u u annı Gafenko ve refikaları tarafından 
ta rik Miron Kristeayı ve Hariciye Na- blara, 30 (A.A.) - Halkevle

rinln kurulUfUDUD yedinci yıldöntL 
mü din memleketin her tarafında 

ri1l ~alarmı hıllaDcbrmak, ,.. 
nDerbıin bu hayırh ftbuı oaı.mıı.. 

biraz "aha ~niı,letme'k savvu- Balkan antanb devletleri Hariciye 
rundadır deniliyor. Romacya Hariciye Nam'I sın B. Gafenkoyu makanılannda 

Tilrld)'eye atfolunan bu tasav- . ___ ..;G;.r~ı;;ı_o.;.re .. G-af•en-c .. u----•zi•y•are•tl!lml!etmiş!POi!ii .. v•e~k•enilld•i"""le•nn•· •in .... zı .. ·y .. • .. -!l'll'i .... -111(•5onll!ıl!lll!•...,3 ... &.e_ii_•."Ff_ .. iı!!ıı!!ı!ıa!!iu~)-
wrua siyaset Aleminde cari olan parlat törenlerle kutlanml§br. Her 

taraftan gelen telgraflarda, eskile-

nna katılmak için yapb)dan '-.... 
lanblara, ıstikW marp De ...... 

anane ve usullere bakılarak çık:ı
nlllllf bir netice ve tahminden iba
ret otdufu '6Phe...~i!;dir. Devletler 
fınıat beklerler. Fırsat zuhur edin
ce arazi, nOfuz ve hlkimtyet elde 
etmete kalkarlar. Bu ötedenberi 
gördtttümüz bir hakikattir .• 

Şehir Meclisinde 
Mühim Bir Takrir 

Bir Aza Kadıköy Su Şirketi Ve 
Et Meselesi Hakkında Tahkikat 

Yapılmasını istiyor -

lnönünUn Albaylara 
Çay Ziyafeti 

Ankara 20 (HusuRi) - 'Millt Ş. 
fimiz İsmet İnönü ve refikaları ta-
rafından, şehrimizde vazifedar olan 
ordu rneıısublaı·mdan Albaylar ft 

aileleri şerefine bu akşam Çankaya
daki Riya eticumhur köşkünde muh
teşem bir resmikabul tertib olun
mu~ tur. 

Y. M. c. A. nın Kuru
luşu Kanunsuzdur Türk Cumhuriyeti \'atanın men

faati içi'n, millt emeller için icra-
11 elzem olan hareketlerin hiç bi
rinden geri ka!mıyaca~ı mubak
ılcakhr. Fakat Türk hükOmetinin 
anrf hırs ve tam&, menfaat sevıki!e 
komşu mille ;erin me ru hukuku
na tecavftze kalkmıyacatı da ayni 
ımrette muhakkak addedilJ!lelidfr. lstanbul Şehir meclisi dün~ da azalardan Zahit Ural BleCU.. _. ~~~iii~~ii~iiiiiiiii"iiilif 

·m u devresinin son içtimaını yaparak takrir vel'mittir. 

Bu Müessese, 
zamandanberi 

Hilkdnıete 

1 eşekkül Ettiği 
Nizamnamesini 
Vermemiıtir 

Türkis enin hurlutlannı mı m ca- ..,_ ... it Uralın ·-rdiğt l"nk mühim • k • •• h • · T k i1l ı· b! t bu devıe toplantılarına nihayet ver. ~ .... """' Gen H rlet .. ı eti 1 il llıllll ı, ...... 
dele başında lir m e ı zza . f takrir tıç mühim. m. evzua temas et- 1 1 m u 1 m m .. •elnOn '~ıUnYc•Un ._r,ecemutınıny 1--•~cfn n,...•dd..ı~:a:r-.::· 
çizdi ,.c bunu "mi!takı milli" ile ci- mış ır. b tahkik t L tlı • ..... nuw .... 
hana ilan etti. TUrkiyenin bu mil- Ruznamenin nihayetinde meclis mckte ve unun ıçın a yapı IUn l••lly n gençler •r11eınd•ff11Zretl •••nın ..,.._ 
H hudutları haricinde hiç bir top- içtimaa niha:ı;ct vereceği dakikalar- (Son~ Yolsuz,.,, __ nabnıteve1atmlreplıf•C.l•-... h•Bek•Jdedllmlttlr 
;rakt.a gözli yoktur. O zamandan- """'V'Vvv-vv-"""'"""'~~"'NVVYY''f'f'.~ôôôôôô:'.X)(:XXXX~ ı 

beri takip ettiği ıa~ık, hall~ane s!- 1 d H ı k -.....- ~ 
ya.set i>U bıtpta kafi ve katı bir de- Panga t 1 a 1rs1 z 1 Tütün Ltd. şirketinin bazı 
m te~kil eder. 

'r~rkive. 'lllllt menfaatlerınin y k 1 d muameleleri bir komis-
fcap ettJJf hareketleri fırı:ıattan fs- Ya P anı ar a a an ı yonca tetkik ediliyor 
tlfade ne btr nevi ga~p ve ti<'aret 
ve ~akavet şeklinde ) apmayı. siya
aet bakımından mazur ve tablt ad
olunsa bile yüksek fruınnlık ve ab
lAk prensipleri namına kendisine 
ya'kııstırmaz. THrkfye kendfefne ait 
haklan, alfikadıı.rlarla halisanE> 

görfişerek temine muvaffak olur. 
Bohzlar mesete~fnden başlıyarak 
tatbik etmfş olduğu bu açık siyaset 

ten Türkiyenin vazgeçmesi için hfç 
l>lr sebep göremfyorum. Binaena
leyh, Tflrkfye Cumhuriyetinin fır-
eattan istifade ederek Suriye zara
rına btr emrivaki vficude getirme
sine ihtimal verenler TUrk bıkalA
bının ,siyasetine flham menbaı olan 
fflksek nhlil prensiplerinden aıat
let ediyorlar demektir. 

Yine Suriye pzetelerine abe
den dedikodular arasında, Fransa 
lurf7e7e yeni bfr idare şekli vere
eektir. Bu ura.da, Tbkiy&nin dost
latımu temfn lçhl de Hatay mese
lesfnin daha .... h bir surette hal
line mtttemayfl bulunuyormuş· hat
ta Ankara ile Parf• aruında ko
DUfDlalar cereyan edl:rormu~. 

Bu ,ayiaya inanmak için Ttir
ıkf781i tanımamalk l&zımdır. Tilr
kiye ba,ka bir milletin hakkına, 
lstikllline tecavUı için berhanaı 
l>ir memleket ile su~ ortakhtına 
qtirak edemes. SurfYe paylaşıla
cak bir a-antmet malı değil~ir. ~u-
. S ri 1.1 rindir w Surıyelıler Tiye u ye ı e . 

de mitllyet prensipleri daıresinde 
latlr •• maatakil yatamai'a haldı 
· C mh• l>ir medeni millettir. Tdrk U 

rJ,eU ıbqka bir devletin Suriy&fl 
Hu.e71a Cahid y ALÇIN 
(a-1 ..... ,, .. , 

Çaldıkları Eş yalar Sahiblerine 
Verilmek Üzere Müsadere Edillf.i 

~•lull•n•nl•r ı V•hNm, P•vtl ve Necdet 
Beyotıu, Tabinı veya Paııgaltı 

cUıetleriDd8 pp1makta w fatllert 
bulun&DllYan hınızlık ve yankesiCL 
1ik hadiseleri hakkmda çok uiddetU 
ve ehemmiyetli takibat yapılmakta 

idi. 
tkinci şube, hırBızlık ~ me

murlan dUn akpm, Panga.ı.tı~ öl-
çek sokak l 00 numarada mukim ~~ 
Altın bakkalda Altın bakkal sahibı 
Nioan oğlu Vahramın hane ve dUk. 

klnını aramışlar ve bir çok eşya 
bulnıU§lardır. Yapılan tahkikatta 
bakkal V ahramın bunları sabıkalı 
~ıalardan Pol ve Galip oğlu Nec-

aldıfı anlqılmJI ve sabıka· 
hlar çald•tıan eoyalarla birlikte der-

hal~· 
'* palto~~~ında bulunan 

. --wua pMl&jdaD. .... 

8 kadın altın kol saati ile bir masa 
••thıi t1lneldell ve elektrik tlt8Btt. 
ntl Taksim talimhanede ve muflonlu 
bJr pardesUytl Tophaneden ve btr 
kol saatini de Tarlbafı Bağhane so. 
kafuıdan çaldığı. diğer 8fY&Dlll kim 
ler tarafından çalındığı hakkında 
bir maUlınatı olmadığını, Necdet de 
mevcut bir top buma kumalı Haço
pulo pasajından, bJr freıık gömleği
ni Galatadan, bir ctft iakarpini Yük. 
sekkaldınmdan, p.pb.yı Paııgaltı
dan, ve bir kazalı keza Ytlksekkalo 
dınmdan çaldığını itiraf etmi§tir. 

Bunlardan maada bası hırsızlık 
mallardan 23 parça halı 123 çift i -
pekli ve iplikli çorab, bir gramofon 
nıakinesİı çatal ve kaşık ve saire 
de sahipleri çıkınca ven~ll\e.k ~re 
emaaet daıresin• gönderilmiştir. 

Bir d• takas yanllfllğı mı? 

~ermayesi Türkiye Ziraat ve 
İş Bankaları tarafından konularak 
inhisarlara bağlanan Türk tütün 
limited şirketinin son aylar Zoarfın
d~ Kanada \ e Belçika yollariyle 
Amerikaya ihraç ettigi külliyetli 
tütün partileri etrafında bnzı yan
lı., ve yolsuz muameleler cereyan 
etmekte olduğu anlıaşılmı., ve bu 
satışlara aid muamelat bir komis
yon tarafından tetkik edilmeğe 
b~lanmıştır. 

Bu t !.kı~ata zemin teşkil e
den mevzu etrafında alakadarlar 

Y. M. c. A. Blna•ının ceprtedan görUnUtU 
(Y uısı 3 nen sayfamızda) 

HER SABAH 

:~;;~::~yaptığımız tahkikatı ya- Saydam Hükômetinin Asllane Bir TesebbUsl 
t•h ~e ;1ınta~a.<ı:nda her sene is- DUn Ankaradan selen bir ha- mıarnın tahakkuk etmesini çok 
ıu:: :

0
1 ;n f tilin ma.hsu1Uniln herde "Eski kanunla tekaüd olan- candan dileriz. Zaten Sayın Re-

y . e ~n az u~nı Bırleşik A- tarın tahaiaatına fevkalade bir zam fik Saydam hükOmetinin bu işe 
menkıanın ıdhalit fırmaları rek - k fihl • • in t bbü t · l k yf' ti . . ~ J'&pılara ter erının tem · • e~e s c mıt o ması e ıye 
aıeıct. ı~. t Bondaıa :.ıir buçuk iki pllfaldıtı" mUJd•i Y•iliyordu. onun er &'8Ç tahakkuk ettirileceği 
a~ evv~ ye ife~ yeni ma.hsul İzmir Yine bu haberde önümüzdeki hususunda çok kuvvetli bir muey. 
pıyasa arına~~ anlmış ve y~ni se- • hafta Heyeti Vekile tarafından yidedir. 
ne m~hBulllll~ 3~ :e 8~ seneaı mah- tetkike başlanacak olan 1989 ı.e- Zira muhali mümkün kılan 
sullerın~ kahte ıtibarJyle ~aha fa- nesi butçesindc bu h .. a dair bfr h ·· ler·m·z arasında sayın R • 
Qc oldugu halde hamreth müşte- fasıl ilavesinin ihtımal dahilinde fik Saydamın da yüce bir me\ kil 
rilerle. kal'fılaşmamışt~. Ege ttt - ıörilldüğil de bfldırilmektedir. Yardır. 
ton pıyasal~rınd~ .behren bu sö - Sayın Başvekilimiz Refik Say- Lakin hüsnüniyet. dayanan bütün 
n?klilk müstahsılı olduğu kadar damın iktidar mevkfine geldikleri arzulara rağmen farzımuhal, bu ıh
bırçok ihracat tacirini de müşkül andan itibaren memleketin hanr timal bugün için tahakkuk edeme
vaziyete sokmuştur. 'Bilhassa her ve nef'i namına yıapmış old~k- se bile sadece ıbunu düşünmüş ve 
senenin en hararetli alıcıları ara - hm feyizli hamleler ve Milli Şefi- böyle necibane bır teşebbuste bu. 
sında olan Anıer·kalıların piyasa- mizin de işaret buyurdukları fazi- !unmuş olması keyfiyeti bile, Re. 
dan ıbfr kilo tütün çekmemeleri tile Jetkfü ane icraat arnsında eski te- fik Saydam hükumetinin ferdin ih· 
carları d~ha ziyade eııc ışeye sev - kaüdlerin tcrffhlerine mütedair tiyach·le ne kadar yakından alir 
ketmiştir. Tütün pi,ı; asa mm açıl- olan bu teşebbüsleri hiç şüphe yok kadar bulunduğunu isbat etmeal 
ma~undan sonra epe, bir müddet ki halk ara ında çok derin akisler itibr.riyle, büyük bir mAna ifade 
gettiği halde Amerika firmalarını ı yapacaktır. Eski kanunla h:kaud ettiği muhaklcaktır. 

(Sonu 3 üncü aayfada) olan yurddaşlarııı tertıhlen ihti- A. CEAIALEDDIN SARAÇOCUI. 
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Avukat diyor ki : Ôla Mevzulardan : ı r 
I 

neral 
,IJ()_YOK 

Kazım-Karabekirin Ha ratı~ 
GiRDiK?( HARBE NASIL 

22 .. 
Harp Bir Emrivakidi 
Bu Emrivakii Hazmedemiyen 

Sadrazam Teessüründen istifa etti 
Enver Paşanın Karadeniz Hadisesinden Haberi 

Var Sanıyorduk. Halbuki O, Zerrece Haberdar 
Olmadığını Yeminle Temin Etmişti •.• 

Çaaa•h.!ecle aftl 'battı feriainde bir bölük (Moln) ederk:n 

(- Pek aı bir saman aonra .Al
manya ile Rusya arasmda harıı ilin 
edildi. Muahede mucibince derhal 
harbe qtirik etmek mecburi idi. 
Sadrazam derhal harbe iştirak et

Yazan: General 

Kazım Karabekir 
memek fikrinde bulunduğundan ----------------
Alman ve Avusturya sefirlerini ida- - 54 -
re ediyordu... Aktettiğimiz bir en. ki kararından katiyen haberi olma
ctlmeni vükelada Bulgaristanın ve dığını ve sair vükela gibi kendinin 
Romanyanm vaziyeti anlaşılmaksL de. bu apansız vaka Ica.rtısında hay. 
zın Türkiyenin derhal harbe girme- ret ve teessür içinde kaldığını, an
si kendisinin ve müttefiklerinin men cak 1tilılf devletleri Almanyaya mey 
faatine mugayir olduğunu sefirlere limizi bildiklerinden bir türlü bize 
anlatmaya ve Bulgarıstanı kazan- itimat edemedikleri cihetle Karade· 
mak için çalışmaya ve sefirleri de niz hadisesi, esasen sakınılması ka. 
ikna etmeye karar verdik. bil olmıyan bir hali sadece tacil et. 

(Halbuki arife günü akşamı, Ka. miş olduğunu söylemiştir. 

yahta icra edeceği manevralarda 
donanmayı humayun birinci kuman 
danı Amiral Suşon paşa cenahları 

tarafından verilecek emirleri hiliı. 

nüniyet ve cesurane bir hareketle 
kabul ve ifa etmenizi tavsiye ede
rim. 

Bahriye Nazırı: Ahmed Cemal 
Cemal paşanın Sofya sefiri ve 

arkadaşı bulunan Fethi beye verdi
ği bir cevab, kendisinin hadiseden 
haberi yokmuş gibi davranarak onu 
bir nimet diye karşıladığını gösteri. 
yor. Bunban başka (ya namuska:r 
bir millet gibi yaşamak veyahut ta
rihine parlak bir hatime çekmek 
Türklerin son vazifeleridir.) gibi o 
ıamanki İttihat ve Terakki ricalinin 
sllıniyetlerini de ilan etmesi cihE>t; ı ... 

Fuhşa Tahrik 
Edenlerin 
Cezaları 

Avukat : R•t•d Kaynar 
Her kim on beş yaşım doldurma· 

mış olan bir küçüğü kandırarak fu. 
huşa teşvik eder ve bunun yolunu 
kolaylaştırırsa iki seneden eksik ol
mamak üzere hapsolunur. 

Ceza kanunu fuhşa teşvik eden· 
ler hakkında bazı hususları göz ö
nünde tutarak cezayı arttırmıştır. 

Mesell kandırmak keyfiyeti küçü. 
ğlln ebeveyni veyahut kardeşlerin. 
den biri tarafından yapılmışsa ha
pis cezası Uç seneden aşağı olmaz. 

Kanun sudularda cezayı arttır .. 
mak için daima nazarı dikkatten a. 
yırmadığı en mühim nokta suç ya. 
pıhrken suçlunun karşılaştığı kolay-
pılırken !4uçlunun karşılaştığı 

kolaylıklardır. Suçu yaparken 
bilmişse o nisbette ceza ağırlaşır. 
Her halde küçüğü muallimi yahut, 
kardeşi yahut hizmetçisi daha ko
layhkla kandırabilir. Çünkü her gün 
onunla beraberdir. daima ve sıkı bir 
surette onu tesiri altında bırakabL 
lir. 

Hariçten biri küçliğU kandırır. 
ken onunla temas ve tesirini derin
leştirmek için birçok çareler anya
caktır. Bu çareler suçun yapılma. 
sını mümkün mertebe güçleştirir .. 

Kanun küçüğü fuhşa teşvik me
selesinde ferağatla dahi cezanın su

. kutuna razı olmaz. 

Mesela kan kocadan biri zina ha
linde yakalandıktan sonra müşteki 
koca veya karı davasından vazgeç. 
ı:;e ceza sukut eder. Halbuki küçü. 
ğli fuhşa tahri)c işinde küçük veya
hut küçüğün vasisi, ana ve 'babası 
davadan vaz geçseler dahi ceza su· 
kut etmez. Fuhşa tahrik edenin su. 
çu sabit olunca mahkum olur. 

Onbe§ yaşından büyük yirmi bir 
yaşından küçilk bir kadını kocası 
fuhşa teşvik eder ve mahkemece bu 
suç sabit olursa ceza yine iki sene 
hapisten aşağı değildir. 

Cemiyetin bünyesini sarsan fuh
§a tahrik suçları karşısında Ceza 
kanunu haklı olarak şiddetli davran 
mıştır. Devletin, büyük işler bekle
diği çocuklarının masumiyetini bo
zarak !tikballerini karartanlar hak 
kında amansız davranması elbette 
büyük bir memnuniyetle k~ılana. 

cak ef'aldendir. 
re.denizde Rus donanmasile Amiral Gelelim Cemal paşaya: Bu za
Suşon arasında top patladığı ve (Gö tın işten haberi olduğu, eldeki ve. 
ben) in Rusya sahilini topa tuttuğu sikalara göre, anlaşılmaktadır. Ger
baberi geldi. Sadrazam bu vakadan çi hatıratında bunu itiraf etmiyor
fena halde müteessir olarak ertesi sa da red dahi etmiş değildir. Sa. 
günü bayram müayedesine gelemi- dece şöyle yazmıştır: 

dikkate değer. ~~J>J>~u"V'VV'~VV'VV'~~~/V\.l'V'. 

Resmi bir başJıkJa ve husllsi rh' Adanada 

(Amiral Suşonun Karadenizde 
yeceğini bir tezkere ile bana bildir. 
di. Bu vakadan yiç birimizin maliı- düşman donanmasile kendi beynin. 
matı yoktu. Herkes gibi ben de En- de teşrlıiievvelin yirmi dokuzuncu 
ver paşanın haberdar olduğuna ka- günü cereyan eden ahvale dair ver
ni idim. Bayram günü meclisi me. diği rapor mucibince en evvel Rus. 
busan reisi Halil beyin evinde içti. lar tarafından teşebbüs edildiğini 
ma ettik. Orada Enver Paşayı çok kabul etmek mecburiyetinde bulun-

duğumuz icraatı bahriye neticesin
a•lr·<ri-·rdım. Halbuki yemin etti ve 
... ~... de Ruslar ve binnetice 1nglizlerle 
haberi olmadığını musirren söyledi.. Fransızlar hükfuneti Osmaniyeye 

(Bu vaka harbi bir emrivaki ha· ilanıharb ettiler.) 
line koydu. Sadrazam paşa teessli. Fakat Cemal paşa donanmanın 
rtinden istifa etti. Kendisi aylarca son Karadenize çıkacağı gün yanın. 
bu vaziyeti idame edeceğine kani bu- da amiral Suşon olduğu halde gemi
lunuyordu. Halbuki şimdi kati ka-

leri dolaşarak, Amiralın her emrine rar vermek zamanı gelmi§ti. Bay-
itaatı şifahen zabitana emretmiş, 

ramm üçiincü günü Sadrazam paşa. 
ve ayrıca da Karadenizde Amiral 

nın yalısında içtima ettik. VükelA. S~on kapalı zarfla suvarilere emri
dan ekserisi derhal harbe girilmesi-

ni verirken Bahriye nezaretinin tah. 
ne taraftar görilnmiyordu. liri olarak ıu emrini havi ıarfı da. 

(Halihazırın devamına çalışılma. göndermişti: 
aı tekarııır etti. Halbuki itilaf süfe- 1 Donanmayı humayım Bahrisi· 
rası halıhazırın muhafazası için is-

nihayetile bezenmiş oJan bu tahrira 
tı da aynen okuyalım: 

Sofya sefareti serıiyesi canibitili
sine: 

Atufetlu efendim hazretleri 
C. Karadeniz Rus limanlannın 

bombardımanına ve birçok Rus se. 
fainin gark edildiğine dair Hariciye 
nezareti süferaya bir tamim gJnder 
mişti ki bunu ben tesvid etmiştim. 
Şimdiye kadar almış olacağınıza g~'
re tekrarını zait görürüm. Bunun ne 
licesi olarak itilafı müselles ve garp 
süf erası tstnnbulu terk ettikleri ci. 
betle münascbatı siyasiye munkati 
oldu. Ruslar Kürdistan cihetlerinde 
hudut kıtaatı aleyhine ateş açtıkları 
gibi tnglizler de Urlada Beyrut nam 
mesaha yatımıza tecavüz eyledikle
ıinden etyevm haliharb başlamış 
addolunabilir. Bu suretle Alman ve 
Avusturyalılarla müştereken öteki
ler aleyhine muharib bulunuyoruz. 

(J>eyamı vr 

Mebus intihabını teftiş 
heyeh toplanmıyor mu? 

Adan ada çıkan (Yeni Adana) 
gazetesi 17 şubat tarihli sayısında: 
(Bu mühim işi kim görüyor acaba?) 
serlevhası ile ıu yazıları yazmak
tadır: 

Malum olduğu üzere umumi 
meclis ilk toplantısında mebus tef. 
tiş heyeti için dört aza seçilmişti .. 

Evvelce belediyece ayrılan altı 
kişilik teftiş heyeti de bu vazifesini 
görürken devlet şlırası kararile be. 
tediye meclisi feshedilmiş olduğun
dan bunların vazifesi sona ermiş, 
fakat kanunun olbaptaki maddesi
ne tevfikan ve belediyenin davetile 
toplanan mahalle nıUmessilleıi 14/ 
2/939 tarihinde yeniden altı ki~ilik 
bir mebus teftiş heyeti seçmişlerdi. 

Fakat teftiş heyeti bir haftadan 
beri içtima etmemekte ve yahut iç. 
timaa çağırılmamaktadır. tsim def· 
terlerinin asılı bulunmasından vaki 
mUracaatlarla teftiş heyetine e.it 
sarfiyat gibi. 

Bu mUhim i§i bir acaba yalnız 
başına. belediye reis vekili mi göry
yor dersiniz. 

-.. ..... 

tanbulda bulunan Alman heyeti isi& 
hiyesile (Göben) zabitan ve efradı· 
D1D çıkanlmaamı şart koymuşlardı. 
Esasen kabine azasının bir kısmı 
müttefiklerimiz Uırar ettiği takdirde 
berınilcibi ittifak derhal harbe iştL 
rak reyinde idiler. Ben de bu reyde 
idim; binaenaleyh Sadra.zaın bir ka. 
rar vermek mecburiyetinde bulun. 
du. ve haliharbı kabul etmeyt ihti. 
yar etti. Di~er nazırlar da, Cavit 
bey de dahif olduğu halde istifa et
tiler. İşte Devleti a?iyenin harbe işti
raki bu suretle oimU§tur.) 

lzmirde bir "Şehir ope
reti,, kuruluyor 

tzmir (Hususi) - Şehrimizde 
bir (Şehir opereti) teşkili için ça-

Talat paşanın son tttiha.t ve Te
rakki kongresindeki beyanatı da bu 
hatıratındakine benziyor. Orada da 
nam.usu üzerine yemin ederek En. 
verin Su§on ile ittifak ederek Rus 
1imanla.nm topa tutmak hakklllda. 

ll§malara baı:,ılanılmıştır. . 

Bu operet, belediyemizin hima. 
yesinde olacak ve bestekar Muhlis 
Sabahattin tarafından kurulacaktır. 

Operet, ayni zamanda, (Fuar) 
da da temsiller verecek ve kendisi. 
ne derhal y_er gösterilecektir. 

Akademi Bahsi 
Bugün Koca lstanbulda Araya Araya " San 

Çizmeli Mehmet Ağa,, Bulunur. Fakat 
Bir Edebiyat Meraklısı Bulunamaz 

Yazan: Osman Cemal Kayglh 
Mahut C Ed<'biyat m~.s' el esi) yine, 

hafiften ortaya abldı. Ötedenberi, 
temcit pilavı gibi, bu me~eleyi ikide 
bir kurcaiayan biri yine meydana 
fırladı, kapı kapı dola~ıyor: 

Bize bir edebiyat akademisi lazım
mı,, değilmi? 

Bana kalırsa bu sual, o şekilde de 
ğil, bu şekilde sorulmalıdır: 

Bizde hala edebiyat denilen şeyJ. 

uğraşan var mı yok mu? 
Benim bu sualime karşı siz belk 

de: 
- Tabii \'ar, eğer olmasayt 

bugünün b;ızı geııç $<tirleri, şiir ıı 
mı altında hiç bukadar saçma sapaı 
şeyler yazınağa çal!şırlar mıydı '? 

Diyeceksir,iz. İyi ama o zaman 
şiir namile o sac:ma sapan şeyl. 

karalıyan çocuklar ::;ize ~u suali !" 

ramazlar mıydı? 
- Saçma sapan olan şeyler, ya· 

nız bizim ~iir cliye yazmış o1duğı 

muz ~eyler nıı, bunların yani bu su~ 
ma sapan ~eylerin hikaye, "Oma; 
makale. röportaj, mizah, tuhaf!" 
namı altuı<la yazılanları da yokmt 
sanki? 

Ve mademki bütün bunlar var. 
şu halde hala edebiyatla uğraşanlar. 
da var demektir. 

Eve:t edebiyatla hala uğraşan. 
lar var, lakin onu okuyan nerede? 

Bırakın işin saçma sapan veya 
palavra tarafını! Fakat bunun cid. 
disini, gerçeğini kaç kişi arıyor, bu
luyor, ve ona şöyle bir göz gezdiri
yor acaba? 

Bugün, kos koca tstanbulda a
raya araya bir san çizmeli Mehmed 
ağa, yahut bir saçı ondüleli, dudağı 
rujlu bayan Fatma bulabilirsiniz; 
lakin ben şuna katiyetle eminim k" 
bir edebiyat mt•raklısı, yahut edebi 
şeyleri okuyan bir insaru pek kolay. 
kolay bulamazsını7.. 

Saflığı ve samimiyeti ile maruf 
bir şairimiz, (Bize bir akademi J§. 
zım mı, Değil mi?) anketinden cesa. 
ret alnrnk evvelsi günkü gazetelerin 
birinde, bilemem kaçıncı defa olarak 
yine edebiyat mebelesinden yana ya. 
kıla bahsediyıır ve geı·ek edebi~at. 
gerekse edebiyatçılar için zenginler. 
den medet umuyor, şifa bekliyordu. 
Tamam senin edebiyatın hapı yutu
yor ye edebiyatçıların Ankara cad
desinde sinek tutuyor diye zenginin 
umurunda i<li ı:ıanki? Okumıyan, o
kumaktan hoşlanmıyan hele hiç bir 
şey aıılamadığ'ı için bütün edebiyata 
boş verip geçen zengin, ne diye kalk 
sın da .senin ve senin bala yapmakta 
israr ettiğin edebiyatın imdadına 
koşsun. 

Hem edebiyat zenginlik, fakirlik 
bahsı değildir ki... tş onu anlamak 
s~vmektir ve onu anlayıp oi1dan 
bır parça lezzet alan zengin değil 
fakır de olsa yiyeceğinden, içeceğin
den, biraz keser, elinden geldiği ka
dar yine onun imdadına koşar. Sonra 
bu koşuş ona bir imdad işinden zi
yade, kendinin manevi bir keyfini, 
bir zevkini tatmin etmek olduğu i. 
çin bu imdadı farkında olmıyarak 
seve seve yapar. Onun için zavallı 

g-ibi halkın okuma. cihetinden, son 
zamanlarda bol bol palavra yazılara 
alıştırılmış olmasını dH unutmıy&• 

lım ! Gelelim şimdi bu meselenin bb 
de başka tarafına: 

Bugün postahane karşısında ve 
yeni camide daktilo ile istida, senet, 
mektup, ilmihaber gibi §eyler ya. 
zanlar yiı·mi otuz satırlık bir hikl
yeyi bir lira ve daha bUyüceğini bir 
bllçuk liradan aşağı yazmadıklan 
halde gazete ve mecmualarda çıkan 
ikişer, Uçer sütunluk, yazıların, hi. 
kayelerin de pek çoğu, aşağı yukan 
bir, bir buçuk, iki liraya yazıhr. ve 
Yeni camideki bir istida parasına 
yazılan edebi yazı ve hikayelerden 
de edebiyata ancak bukadar bayıl' 
gelir. Yukanda söylediğim gibi me
sele zenginlik, fakirlik ve zenginler. 
den iane! beklemek meselesi değil
dir. Ml\mktinse ne yapıp yapıp bu 
ölü mevzuu canlandırmaktır. Eğer 
bu, yeniden mlimkün değilse o z&
man, bala edebiyat dalgasında olan. 
lann edebiyatı, medebiyatı, akade. 
miyi, şakademlyi bir tarafa bırakıp 
kırkından sonra kendilerine geçer 
akçe bir i§ bularak geçmiş zamanla.. 
nn ham hUJyalarına verilen em~klcr 
ıçm derdlerine yanmaktan başka 
çare yoktur. 

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

Ebedi Şefin 
Va/delerine 
Kabir inşası 
lzmlrde gUzel bir eser 

vUc1L1de getiriliyor 
İzmir, (Hususi) - Ebedi ~fL 

miz büyük Atatürkün Karşıyakada. 
Soğuk kuyu mevkiindeki Salih pa.. 
şa camii içinde medfun valdelerinin. 
kabri için hazırlanan plan dahilin
de inşaata yakında baş1amlacaktır. 

C.amiin dıvarları yıktırılacak ve 
civardan istimlak olunan arsalarm 
etrafına (ihata dıvar1an) çekilecek 
ve bu mevsim içinde (ağaçlandır· 

ma) işine başlanılacaktır. 

Burada çok güzel bir park vü. 
cuda getirile<•ektir. 

Ayrıea Salih Paşa camii yerinde 
güzel bir cami inşa olunması da 
dü§linülmektedir. -·-Çalınan otomobil 

İzmir, (Hususi) - Evvelki ge
ce Birinci Kordonda yeni bar önün· 
de B. Avni Meseretci oğlu tarafın. 
dan bırakılan 60 numaralı Yetil bo· 
yalı bir otomobil çok garip bir şe
kilde çalınmıştır. 

Bardan çıkanlar otomobili bula.
mayınca polise haber vermişlerdir. 

Yapılan araştırmada çalınan o. 
tomobil Balçovada bulunmuştur. 

Fakat Uıstikleri sökülmüş ola. 
rak ... 

Otomobili Balçovada oturan şo
för Mustafanın çaldığı anlaşılmı~ 
ve aranmasına başlanılmıştır. 

edebiyat ve edebiyatçılara, onlarla =========.;;==-=======:::::sa 
bugiin hiç aUlkası olmıyan, hatta on. Milii İspanya Hükumeti 
lnra yedi kat yabancı gözile bakan TflRKIYE Umumi 
bazı zenginlerden imdad istemek MUmesallllğlnden 
maruf tabiriie: 

(İmam evinden aş, ölü gözün.. Resmi Tebliğ 
den yaş!) beklemeğe benzer. Hükumete aid olsun olma$ın 

Sen, zengin olsun, fıkara olsun mc\ıcudiyeti iddia olunan Barse • 
bugün edebiyatı tanıta ve sevdire~ lon HilkumAti Cumhuriye:3i siya. 
bilir misin? t~te meselenin asıl ru- ıi mümessilliği veya Konsolosluğu 
hu burada! erkanı tarafından kendi hükfimet-

Bu iş olduğu gün mesele de ken- leri veya Milli İsp:ınya hükumeti 
diliğindcn halledilmiR. olur. Olur ama namına veyahut eşhas ve hususi sa. 
bugün zengine olsun, fakire olsun, biplerfne vekalet.en mevkii icraya 
artık kendisine ölü bir mevzu gözile vazedilecek her nevi menkul ve 
bakılan edebiyatı yeniden sevdirmek gayri menkul emval Ue mefruşat 
öyle bir meseledir ki, bu, şimdi de ve vesaiti nakliye, vapurlar ve a.a
deveye hendek atlatmak kadar gu"ç. frenin satışı veyahut devrütemliki 
tür. muamelatı Millt ispanya Hükilme-

Zengin olsun, orta halli olsun tince husu I veya resmi sahiplerin
fakir olsun, genç olsun, orta yaş!; den gasbedilmi~ addedilerek gay
v~ hatta yaşlı olsun bugün birçok ri kanuni ve keenlemyekun tutu. 
kımseler, okumıyorlar işte! Hele lacağını ve alAkudarlar hakkında 
edebiyat denilen nesneyi okumak de kanuni muameleye tevessül edile
ğil, ona yan gözle dahi bakmak iste. ceğini maIOmlaı-1 olmak üzere ilin 
miyorlar. Bunda zamanın, kendisi. olunur. 

ne mahsus birçok sebebleri olduğu lataııoul BO fubat 989 
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ti: TASHiH YENi NEŞRİYAT 
_ fiKTISAT ışLEI!.! 1 R A D Y O Gazetemizin 19 tarihli nüsha- ( RKITE.KT) Mimar. 1 ımda Emlfi.k ve Eytam Bankası 
~yaş meyva ihrac tımız SALI • 2112139 başlığı altında çıkan Emld:k ve Ey- Bu derginin 94-95 inci sayıları 

12 30 Program 12 35 Türit milzi tam Bankasına aid flll.nın gayri bir arada. intişar etmiştir. Bu sayı-'!Bu sene hariç memleketlere · .' · · • H k.kın MA ı 
e ibra- ği, (Osman Pehlivan) Hıdl: tilrküle. menkulün kıymeti 12,500 lira ola - larda, Mimar Sedat a ın ç 

~a.pılmakta olan yaş meyv · 13 Memleket saat ayan, ajans cak yerde sebvıın ytız yirmi beş kada bir evi Mimar Rebit Gorbo-
cau diğer senelere nazaran ~on n. , rolo ü haberleri. 13.lQ,14 ıbin yazıldığından on fld bin beş nun Bo~azda bir villAsı, Mimar Na 1 
derece iyi neticeler verınektedır. ve meteo J ~J ci Meltemin Mumhane antreposu, 
~ d ha evvel Alman- müzik (küç01r orkestra • ~ t Necip J'h lira olarak tashih o~nur. 
....,..eçen &ene ve a Mimar Kömürcttoğlu A!iımın Bü-
f ayı& rapılan portakal ve sair ya.ş Ae~2_ Siede- Sigara içen kıs. Muallim Fuad GncOyener'in yttkada mezarlığı ve Mal'q beledi. 
meyvelerde yQzde ·elliye :rakm. ~O- 2 _ Glessmel'- ~l eelbn TÜRKiYE HARfTARJ ye haJf projeleri, ile Dr. A. SQb~yl-
:rflk çıktığı halde ibu eene !ktisad tn httlkArı tezyinata dair bfr tetki-
~ ek8.letinfn aldığı yerinde tedbir· (.Fa;tezi~ · g Entemıezm. tklncl baskısı çıkmıştır. 68 ki, Mimar Kemal Altanm, Yetiye 
fer saye.s:inde ytızde fJd il! nçte~ 4 : =. .. vzya.na opeı-etJDden aantim eninde V4I bir metre bo- camii, yazıları vardır. · 
fazla mal zayi olmamı' " Türki- (P tpurl) · yunda bir kAA'lda titiz bir itina He Bundan başka dünya mhnari«i· 
f portakallan Alman pfyuaJann- • 

0
11: _ G~ .. ...,,k..-.. BenJm hö"'";k f renkli olarak basılan bu harita- ne aft yazılar, A!yonkarahlııar s4"\oB ... ~ biri cil;ı;.J mamnış - u <LUQ•U\<.1.6~ .. - ~ 

,..,a. ıuu ne n .Aö• teddi ny-ım (aaksason pa.rçam) :um fiyatı herkes alsın diye, ucuz: dı hakkında bir iz.ah vardll'. Tavm-
br. 6 _ HeJns Link. lntermezz1h 16 kuruştur. Satış Merkezi: Ye- ye ederiz. 

.ISlra Yunanistandan :Alman f _ Vittorio- Yalnız sana (SJre.. ııf Postahıa.ne karşı..cıında Meydan - e;;;:;;;;;;~~~~~~~~~~!!!:'.!§ 
ıyasalanm posta gönderilerek cık hanında (Anadolu Türk Kitab Z AY t - Edirne Yeniima.ret 
ortakallann mnh:tm bir kısmı de- nad) H dn y A.1.. tor deposu) dur. 10 haritadan aşağı llkmekti!bindcn aldığım diplomamı 
., döknıork"'n Türk ~ .. ·rraJI.a- 8 - ay • ara~ om yo-
,,., u ~ ..,.., ... - itl sundan parça olmamak ve tutan peşin gönderil- kaybettim. Yenisini alacatımdan 

rı piyasada bDy11k bir harara e lS.30 Program 18.85 Müzik (Bah mek şaı-tiyle taşra siparişleri der- ıkayb-01anın hükmU yoktur. 
aranmıştır. Bu mUnasebetle Türk mtmği. Pl) 19. Konuşma ,(Türkiye haJ taahhütlü takdim olunur. Feriha FRATER 
ofis.in Almanya mümessili vekA- ~ tn ========================== . cl.e bir teşekkUr mektubu gönder- postası) 19.15 Türk müzio: ( cc - t A 

ıııa.z faslı- Seg8h taslı) 20. AjaDSı S A T J Ş L A N J miştir. meteoroloji liaberleıi ziraat bonıası Almanyada tam&men satılan 
:Dörtyol port.akallanndnn sonra Ri- (fiyat) 20.15 Türk müziği_ 
ae maJJannın da ayni neticeyi ve- Çalanlar: Reşat Erer, Refik Fer 
rebilmesi için vekAlet Rizeye ktili- &an, Ru§en Knm, Cevdet Kozan. 
yetli miktarda hususi surette ku- Olruyanlar: Neomi Rıza, Sa.tiye 
ru tahtadan yapılmış sandık ve ToJrny. 
... mbala" kAğ:ı.dı göndermiş e Ri- l - Osman beyin saba peşrevi. 
,.. J ! - Mahmut CeJAJeddin paşsnm 
Je ihracatını da sıkı bir surette 
tetkikten geçirmiştir. Şimdiye rkısı (Firakm) . 

3 - Hafızın ,arkıaı (Dil mest o. ltadar Rizeden fhra~ edilen ıwrta-
fuıUar daima )'af} t&htndan ıumdtk· hlr.) 

i · yaz geçen) 
lar içfnde ambalaj edildiği çtr. 4: _ Ziy& paşanın tııırh:ı ı (Semti 
fırtenfJen netice ahnısmıyor ve bu 

· dilcdare bu demler) 
me'beble hariçte, Türk portakalları fi _ Yeean Asımın §&rkısı (Bu 

İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan 
Mustafa Nihat tarafınJan Vakıf Paralar İdaresinden 25901 ikraz 

J.1urnarasile borç nlınırn parayııı mukabil ibirinci derocede ipotek gös

t-eriJmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı sntılma~nna karar verilen 

ve \.tmamına ehlivukuf tarafından (1925) lira kıymet takdir edilM 
n1i4 olan Beyoğ'Junda H üseyinağa mahallesinJn Piremelımed aokağın

da eakf 21 yeni 18 kapı ırnmarah şarkıayy 4 parsel numar.alı ev, şimalen 
10 ptrool num.aralı ev, garben 6 par~eı numaralı ev ve cenuben yol ile 
aıahdut bir kArJ='ir evin evsaf ve mesahası aşağıda ~.zılıdır: 

Blmıya taş merdivenle demir bir kapıdan girilir. Zemini bazı ak

aamı kırılmış, mermer döşeli bir sofada bir oda ve bodruma fn~n tıa.hta 

~--~~ SÜMER BANK ,-=z-~-lh 

eşik P m İpliği ve Do uma 
a rikaları Müessesesinden : 

Pamuk ipliği Satışı : 
Kayseri bez fabrikası mab 12 No. Paketi 415 karuı 

16 • • 480 ~ 
Nazilli basma fabrikası ,, 24 .. ,. 580 » 

E~ğli bez f brikası ,, 24 » » 580 » 

alıuz Ereğli bez Fabrikasında : 
10 Balyalık siparişler için » , 575 » 

15 
25 
50 

n 

H ,, 
" "· " » 

570 » 

565 » 

560 » 
Flatla.rta l brikada tealim tartiyle aablma.ktadır. 
İplik m&tehliklerinin JUkard a yazılı fabrikalara gônderecek-

1 ri bedelleri mukabilinde ihtiyaçları • nisbetinde lp1ik aiparifi 
Yerebil ceklcri •e 24 numnadan ince ve muhtelif maluatlara 
yanyabilecek pamuk ipliii mü&tehliklerinin de ihtiyaçlarmı yine 
aynı tartlarla yalnız Ereğli fa rikoama aipari edebllccekl ri ilin 
olunur. 

lstanbul Lokantacılar l:emiyetinden: 
İstanbul Lokantacılar Oemiye1 · umum! heyetinin S0-1-989 ta

rihinde toplanacağı fl!rn ediJen iç maında ekseriyet hasıl olmadı~ın 
dan 24 şubat 989 cuma g1lntın~ 1 rakı1mıştır. 

Cemiyet mensublannın mezk r gUnde sa.at 14 den 17 ye kadar 
İstanbuT Belediye cfv.annda Babıal caddesinde 10 numaralı Esnaf Ce 
mfyetlerl binasındaki Cemiyet fdaıe merkezinde Cemiyet cOzdanlaıiy 
1e ber~ber bulunmaları ilAn olunur. 

RUZNAME: 1988 seneei muamelat ve hesabatımn t.etkiki ve ida 
re heyetinin lbrasL - 1989 senesi mesai tarzı hakkında mOzakerat 
ve ittihazı mukarrerat edilme.si. - Nısfının tebdili icabeden idare heye 
tinin yeniden seçilmesi. ıa1eyhine kötü propaganda oluyor -

00 du. Vekfiletin bu ıen& a.Jdı~ 'ed- ~)- ......... TUrkU (Ytirü dlJ r 

birler sayesinde hariçteki bütfin 7 _ Ali efendinıtı Nihavent pr. 
m&divenTardrr.~drumun zemi~ ~men~ vesokaka bakan pencer~~~~~~~~~~~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
leri demir parmaklıklıdır. Burada iki kömtirlilk ile bir dG sabit çama-

inhisarlar U. Müdürlüğünden : raş meyvelerimiz en zi1ade al'B.nsn k»n (Severim yine) 
mnllar arasına girnı•crtir. g _ Refik Fereaıun Hi~u §arkı 

S usam p Y s sı aı (Geçti rüzgAr.) 
Susam pfyasa<ı.mda bu hafta i- 9 _ Şevkı beyin hicaz §arkısı 

,erlslnde ehemmiyetli satışlar ol- (Bilmiyorum bana noldu.) 
nıu··~"r. Fiyatlarda lbir tadilAt S · i ".... ıo - .... aı: sem.aıs . 
olmamna rağmen satışlann hara - 21. Memleket saat nyan 21. Konu§~ 
Ntli olması pi7asayı eanlandırmış- ma (Hukuk nmi yayma kurumu) 

tir. 21.15 F..sham, tahvilat, kambiyo-
lateklor bu eebeble fazla 01 - nukut borsası (fiyat) 21.80 MUzik 

~1uğundan haftalardanberi stokla- (Radyo orkestrası- §e!: Praeteriusl 
nnı kapatmış olan tficcarlar mal- Eugen d'albert: Yola çıkış (Die 
1arını piyıasaya dökmeğe mf>cbnr Abreise) uvertürü. 

kalmışlardır. Hermann GoetE: Senfoni fama-
Fabrikaların da Susam piyasa -

ıı ile allikadar olmala b&\!l&ma- jör, op. 9. 
Allegro modeı ato 

11 ön.iımüzdeki haftalar için mua- tnterme?..zo, Allegreto 
nıelelerin biraz daha inkişaf ede- Adagio, ma non troppo lentQ. ı 
rek fi~ atların da yükseleceği gün- Final, Allegro con fuoco 
Jer umulmaktadır. 22.15 MUzik (Cazbant. Çigan) Lan· 

Buğday flaHarı toıı Orkestrası 23. Milzik (Sinema 
Eu hafla muhtelif yerlerden sesi) 23.45.24 Son ajans haberJerl 

'ehrimize 2458 ton Buğday. 338 ve yaıınki proğram. 
toıı arpa, 117 ton mısır, 282 ton ,,..,.,,..,........,...""""'VV'vv"""""".rv-..Ar.""'"VV 
,ın-dar, 34 ton tütik ve 26 ton ya- HALK.EVLERiNDE ı 
tıa~ olmak üzere 8265 ton mahsul 
celmiştir. BuA'day piyasası mev- TUrk Tıb Cemiyeti 
duad az olmaııma rağmen btekli Toplanbaı 
ıte hararetli l'örtılmektedir. But- Tür.k Tıp Cemiyetinin 21 'ı.rbat 
day fiyatJarı töyledir: 93p ~tim&.ı ruznanıeııi altta yasılı· 

Extraı extra yulaflı nı•Jhır 6,13 dır. 

J,l T; An1'.an, Yerk~y. Şefaath, ı _ Burundan nıe~ini alan 
Yahtdhan, mallan 1,88 - 4,02, Kon l'ÖZ le.ieonıtları. Dr. Nurl Fehmi 

fll" tekneı;ı,i nH!\Teuttur. 

Birinııl kat& Tahta bir sofa Ü7.erlnde bir <>da ve kiler gi.bi diler bir I••••••••••••••••••-•••••• .. 
.küçük odadlr. % 7.5 

Cinıiı jkinci ~atı Tahta bir sofa üzerinde bir o.da Y alW;uıoq bir he- Miktarı; Muhammen B. Muvakat Te. 
Lira Kr. Lira Kr. Şekli 

Ekıilbnenin 

Saatiı lAdu-. - "' 

Üçüncü "•l ı İkinci katın aymdır. 

Dördüncü katı Bir . ofa üzerinde yalmt für on adan tb·nrettir. 

Tarasa: Buraya dik bir merdivenl-e çıkıhT. Ufak bir sahanhktan 

~inko döşeli olan inanın üstüne geçilen bir kapı vardır. Bu çinkolu, 

taııasa korkuluksuzdur. ' 

Binada 8u, elektrik ve ha\lagazı tesisatları v. rdır. 

Mesahası: 27.5 metre murabbnıdır. 

Yukarda hudut ~vsaf ve mo.sahası >azılı gıayrımenlruli1n tamamı 
açık arttırmaya konmuştur. 

l _ işl.ıu gayrimırnkult.n arttırma ~artnamesi 27 - 2 - 989 tarihfa- ı 
den itibaren 938 - 1:28;-J No. ile htanbul dorcHincü icra d•aJresiııin muay

yen numarmnnda herkesin i'Örebilnıefli için açı1<tır. İlanda yazılı olan-. 

}ardan fazla mahlmat almak j~tiyenler, işbu şnrtıı·ameye ve 98°8/1288 
doaya numaraslyle mcmuriyetfmiıı:e müracaat etmelidir. · 

~ _ .Arttırmaya i~tirak için yukarıda yazılı kıymetin yiiz.<le 7,r> 

nlabetinde pey veyaı. millt bir bankanı ı leınimll moktubu tevdi edilecektir. 

(M•dde 124) . 1 
g _ ipotek ~a.hibi a]arnklılar~a diğer ~likadarlarm ve. irtif~k l 

hakkı .sahiplerinin gayıi menkul öıeriııclckı haklarını hususıyle fa11ı 

n ma!:lrafa dair obn iddialarım ifbu Han tarihindcu itibaren yirmf 

aUıı içinde evrakı milsbiteleriylP blrl.f~t~. memu?'etimize bil<tirmeleri j 
İelilbeder. Ak .... i halde hakları tapu aıcılı ıle sabıt olmadıkça sat.6.ş be-

--------------~----~-
Muşamba 27 adet 
Selefon kA~ıdı 15000 tabak 
Çuval ağzı 1 adet Sif İzmir 
dikme makinesi 

878.-
630.-
490.-

28 SQ 
47 26 
96 76 

Açık eksiltme 
H ., 14 

14.80 
16 

1- Cıns ve m1kdarı tahmin bedeli v temin.atı yukarıda yazılı S 
kalem malzeme aı·tnameleri ~e nümunelerl mucibince ayrı ayrı eksilt
meye konmu,tur. 

Il - Eksiltm 16-8-939 perşembe gilnü hizalarında yazılı sa
atlerde Kıtbat.aşta Levazım ve mübayaı.at ~ubesindeki ahrn koml.:1)'-0nun. 
da ) apılacaktır. 

111 - Şartname ve nfJmuneler her i"Un .sözü geçen fUbeden para
aız alınabilir. 

iV - Diki~ mnkineai eksiltmesine iştirak etmek iaUyenle.r fenni 
tekliflerini tnhfsarJar umum mftdürlüğfl Tuz Fen fube.sin& 5 gün ev
vel lıerayı tatbik tevdi etmeleri ve tekliflcrJnJn kabulfinil rnutazammın 
iştirak ve ·ikası ıı.lmalan 1iztmdır. Eksiltmeye iştirak edecekler yilz
de 7.f> gUvenmc paralariyle mlinakasa için tayin edilen gün ve eaat
lerde yukarıdA adı geçen komisyona gelmeleri JJ4n olunur. (1129) 

Nafıa Vekaletinden : 
Ekailtmcy konulan j\i: 

1 - B~kır Çny ı.'\lah ameliya~ keşif b&deli "1759868'' lira "7f'! 
kuruştur. 

[
lt , Kadınhan, Ilgın. Aktehtr mal- Ayberk 
arı. 1,2.4 - 6,84 KOtahya, Tavpnh 1 _ bnaa.ter divertikülleri. delinin paylaşmasından twtr~ kahrl&l'. 
fukıtla maHan da 5,U - ı,20 ku- Dr. Tank Temel 

EksilLnıe 20-3-939 tarihine rasthyall paz.arteai günü &&at 16 
de .Nafia Vekiileli Sular Umum lıfüdürlGfü Su Eksiltme komisyonu 
o<lasfıntlll kapah zarf usuliyle yapılac.akbr. 

3 - İstt•k1Jl~r e'·siltnıe şartn.amesi, rnukavele projeei, Bayındır
' - Gösterilen günde arttırmayu itıtirak edenler arttırma tarhıa- • lık i~led genel ~artnıuuesi, fenni şartname ve pro.f Pleri u60" Ura ~ ı-Digitaıl tedavf8fnln hali ha l 

· ~~ aırı. Dr. Muzaffer Esad GUçhan 

u:~:t~af :;ı ı--"~ı .. ,..,., .. , ",......,,y~,.,..,., ,..,..,.], 

1>uı:::-;.~:;:'~•nl ~:;!t;:; '"" !M~~~~~~~-
,eJm~tir. Bu kıayak~ılar OrmA11 TURAN TtYATR08U 
Ji'akü~i talebeıfdfr. Bu uba.h U- Bu a.kpm 

hd.a.ğa çıkacaklardır. HALK GECESİ 
Ulu-dağda bulunan Ankara G&- Znutrul Sadi Tek: ve arkılda.,lan 

ai F..nırtitiiatt B~n Terbfyesf tale- tKt PİYF.S BiRDEN 
S>esi ne J.Jlkara Yüklek Zir•t CEHENNEM 8 perde 
tnstittı.a talebeleri a11Mında mUia AŞKIN MEŞKi Vodnt ı P. 
l>akaJar rapılm~ı·. Ktılar ve er- (it) atıla revtıaıı, büyük vaeyıt. 
•ekler arasıllda a.yrı ayn 7apı)ıa11 ÇfnHleıin hayret venn n\lmaraıan 
lnı n1UHN.kalara Dafcıbk Fedtra~ Loc•)lr 100 her 1er 10 paradf 10 q 
ronu r.M v.ıtuı ~ ıı, .. 8ına1 n~- !2 ,wbat car,am'ba aqamı 
kret etmifti.ı'. Rımtr•t Tk• 8ea H ark&datlU'I 

Silah·~ lf 
Kasımpap RaTUa htemcs. a au· BU AKŞAM 

aıarada oıwu 18 Jallannda Ze7 Tıpebatı Dram umı 
net oğhı Huan o~ ay ıaat 20,so da 
:;feti ile töpeklere lilAh &ttıtıncıa11 A N N A K A R 1 N 1 N 

~anmlftlr. f p 1 R D E oar•k 
• Sirkeotde U~ otaliade * 

~ukim 1BmırJ1 otJu ıteıımet Yugac; HALK OPERETİ 
be Hfü1a'AndfıAr c,addeiinde bakkal Bu ak,am saat 9 da 
lt..li oğlu Htı.yin araamd& rakı Jil. büyttlc operet 
"lı~den ' ıaın mUnsv.aada birbirleri- T AIU..A KUŞU 

•-l mıa:la.t'• n~•-Pi döv\l,. ınden ya- an ~ c--. J>akında. Mahmat YeurlnfD 
b·. AŞK 
~ • Feuerde Suliançe(#llle oadde. BORSASI 

~ Qlıl sauınaro.d& oturan yustafa CEMAL~ ıuıt-
lıfltır llunı mUraoaaUa K&mil tara· .,_ .. ~Lö ~•n 

tul- y, a.ıurlcıt-, •-..an,_._ t..-...,.. ''i~O iddia etmiş ve. "7 •-___, 
, -..• • , Betilctaf alneın J 
~ ·<>tır. •a.,.4~ 

mo~ini okumuş ve lüzumlu malfımat ıdmı11 ve bunları tamamen k-ı:tbul mukabilinde SıılRr Umum Müdürltığilnden alabflfrler. 

etm~ ad ve itibar olunurlar. 4 - El<Slltmeye girebilmek icln isteklilerin "66530.. lin "91" 
& _ Gayri menkul 27 -3-!>89 ladhiııde pazartesi gUuü aaat 14 1 kuruşluk muvakkat teminat vermeel ve eksfltmenfn yapılanjı gUndew 

den 16 ya kıtdar İ.iıtanbul Dördüncü fcra memurluğunda üç defıı bai- en az sekiz gün evvel ellerind~ bulunan bütan vesikalarla birlikte bbı 
nld1ktan aom·a en ~ok arttırana thale edilir. Ancak arttırma bedeli iatida ile Vekile~ müracaat ederek bu ife mahıus olmak Ozere veafka 

almalan ve bu vesikayı ibraz etmeleri 9arttır. Bu mUddet içinde veai
auhammen kıymetfo l tizde 715 inr bulmaz veya satış i üyenin alaoağı- b. talebinde bulunnnyanlar eksUtm4l7e lotlrak edemezler. 

11a. rüçhani olan diker alacaklılar bulunur.> da bedel bunların bu za;rrl · 6 - 1ateklil•rlıı teklif mektublarını lklncl maddede 7azıh aaatten 
menkul ile h~ınin -edil mi' alacaklarmın mecnıuun<lan fazlaya çı.kmaa- bir aaat evveline kadar Sular Umum MOdttrltıfane makbuz mııkalıflia. 
u en çok Mrttıı-amn taahhüdü ıbaki kalmak üzere artlırma 16 gün da.- de vermeleıi lhımdır. 

ha t.emdit edileıo.ek 11--4-989 tarihinde s-ah günü s.ant U den 16 Y• Po ~tıacu o•an gecikm~ler ltld>ıd edilmea. (1007) 
k~r &l&nbul Ddrdilnctt kra Memurlu~u odasında arthrma b~delf ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

aat. .. ieti)·enin alara~ına ı·üçhıanı olaıı diğer &lacaklılann bu g&}'rl 
• 

menkıal il• tendn edilmiş alıtc&kları m~cınuundan fazlaya çıkmak şar-
U,le 111 çok 1.rttırana iha.le edtıfr. Böyle bir bedel elde edilmezse 

iM.le yapılmaz. Ve sal.it talebi dil~or. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kjmse derhal ve)·a v~ 

ıiJen mtıhlet }çiııd• pararı vermezse ihale kaı arı fesholun.aı-ak bn

dlalnden evvel e.n yüksek tekJifte bulunan kiıme arzelmi oldu4'u 

bedelle almaA-a razı olursa ona, razı olmaz 'eya bulunmaz a hemen 

oıı beş iiln müdd&tle ıo.rttu-maya tıkarıhp en QOk arttırıma ihal• &di

ıtr. İki ıbahı arasındaki fark ve reçen güııler için yüzde 5 den hMab 

olunacak f&iz ve diğer zararlar ayrıca hUkme hacet kaLmaksır.ın me-
muriyetfmitce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 183). 

'f _ Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ har

aınL yirmi 11eııeltk vakıf taviz bedelini ve lhale karar pullarını vor-
. 6 mecburdur. Müter khn vergiler, tenvirat ve tıanzifat ve dellAU

nuY aminden mötevellit belediye rusumu ve mlit.erakim vakıf icareai 
ye N ld olınaf\IP arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayri 
abcıf& a kanda aöat.erilen tarihte İataflibul Dördünoü İcra memurlu

mtnk.al yu .u. '•bu UAn n «örlerUen arttırma fat'tname.si dairesinde 
iv. odailn~ '~ 

,_,, ıı.. UAD ohınw::. (1189). 
!&tınwB.11 1 

lıtanbul Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesinden: 

Doktor Said Aytun Yekili avu
kat ıtamiz tarafından İstanbul 
da Sultanahmed Akbıyık cankur-
taran So. 8~ No. da Müfid Çetin
Öner aleyhine açılmJ-i olan bir kı. 
ta emre muharrer senetle alaca~ 
olan MO lira dava11mda: 

Müddealeyhe gönderlJeu dllVi 

isti<laeı suretinin ih:nOhaberfnfn 

mUl>aşir tarafından vcrllen ,erhde 
mumalleyhfn semti meçhule gltti
fi ve avdeti bellf olmay1p i'fttiği 
yer adresi de belli olmadığı yazıl-

mış olduA'undan davetiye ma.lıke -
me divanlınııetsine t;alik ve gnzeto
lerle i!An edIJdiğı haldi gelmediği 
görtilditğUnden mahkemenin gwa

ben icuı~ına ve istikt.ab için 
mahkeme~ e gelme11i AlCsi takdirde 
dıwnrının ibraz eylediği ~enedi ve 
imzayı kabul etmiş ayılacağı ve 

mahkeme &1ln0 olan ..._,.-989 
puartesl adnö aaat 1' • tallk .. 
dflmff oldutu gıyab .karan meka
mına lcalm olmak Ozere. flAn olu • 
nar. (16184) 

Fatih Sulh tlcanctı Buku.k Hi
kfmlfifnden ı 

T eblij eclllocek t.raf ı Y enfka
pu Kemalpqa caddem ı o N-0. da 
muklm iken bilen lkamet.6lhı meo 
hul olan Aıl İkbabar. 

rl'ebUj eden tarafı Fatih Sulh 
'()çUncU Hukuk HAldmUğ'I: Kannız 
N azmf7e tarafuıdan aleyhinize ~
lan nafaka dava.sının gıyab1n1zda gö 
rtllen son 11.1.989 tarihinde dava
dan it1baron davacıya ayda on lira 
nafaka takdirine karar erildtğln
den müddetinde temyiz ebneditfnJı 
takdirde hUkmfin ke bl katfyet eds
eeğf ne dair f~u baokAtfb thbarna
meRi teblf§' makanımr. ilalm olmali 
\lz::en ilin oluııW". 
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BOURLA BiRADERLER IBTAfQBOl*ıt ANKARA.• IZMIR 

Nafıa Vekale inden : 
Jj!kailtmeye konulan is: 

ı - )fanyu gölU seddeleri v• regillltörü in,aııtı keşif bedeli (584 
in Ura ~22) kuruş. 

a - Ekafthne 21-3-989 tarihine rastlıyan aah günü saıat "'!) de 
Jfafia VekAloti Sular Umum Ma.dürlüğtt Su eksiltme komisyonu <>da
lmda kapah zarf usullyl$ yapılaca.ktır. 

8 - İsteldfier eksiltme tartnameal, muka .ele projesi bayındır-
ilk feforl genci şartnamesi, f&nnt ~artname ve projeleri "26" Ura "75" 
bruf muk&bfHnde Sular Umum Müd1lrlüğ'Onden alabilirler. 

4 - Eksfltmeye girebilmek içtn isteklilerin "25 149" lira "09'' 
.kuruşluk: mavakkat teminat vennesi ve eksiltmenin yapılacağı gün
den en 4Bll: eeklz giln evvel ellerin e bulunan bUtUn nesikalı:rla birlik
te bir istida il& VekAlete mUr11CAAt ederek bu işe mahsus olmak üze
re vestlra almaları ve bu. vesikayı fbı·az etmeleri ~artt'ır. Bu müddet 
için.do veafika talebinde ıbulunmıyanlar e1."Siltmeye fştfrak edemez
let. 

& - İsteklilerin teklif mektupJ.arını ikinci maddede yazılı saat
ten bir saat evveline kadar Sular Umum MttdttrlOğün& makbuz mu
fcıı.bilinde vermeleri IUzımdır. 

P<>stada olan gecikmeler kabul redllınH. "1584" "1052" 

--1
1stanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 

Yapdacak İf: 

Kadın ve doğum kliniği 

Muhammen 
Bedeli T eminah 
Lira Kr. Lir" Kr. 

lh le tarihi ve 
saati. 

madent eşyan 15299.55 1147.47 8 8-939 cuma saa.t 15 
Göz kliniği madeni e~yası 6296.50 472.20 3-3-989 ,, " 15.80 
Kulak boğaz ve burun 

kliniği madent eşy8"ı 5446.- 408.88 8~-939 ,, !' 16 
Tedavi kliniği 

madeni eşyası 11244.- 843.80 3-8-939 " " 16.80 

1 - Yukarıda gösterilen kliıiiklere yıa.ptırılaca.k madeni eşya ayrı 
ayrı karşılığında yazılı muhammen bedelle kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İsteYliler tartname, liste v& malzeme ntimune!tjrini her gün 
rektörlakte gorebilirier. 

3 - Zarflar flıale günü saat 14 de ma.kbuz mukabili rektörlüğe 
verilecektir. 

4 - 2490 sayılı kanunda yazılı vea:kadan ba.,ka on az 150 yata]c.. 
lı bir 1 a t ahanenin bu gibi madeni eşyasını iyi blr surette yaptığına 
dair vc .. :L.ıların ela zarf i~erisine konulması laeımdır. 875 
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Diş Doktoru diyor ki : 
• 

Kısa bir müddet "RADYOLİN" 
kullandıktan sonra dişleriniz in
oi gibi parladıktall başka mik
ropların kamilen mahvolduğu

nu; zararlı salya ve ifrazatın ke
ıtldiğini, diş etlerindeki iltihap
ların durduğunu ve nihayet ağ
zınızda latif bir rayiha ba.şladı-

ğını duyacaksınıs, 

---<>-! 

Gay· t lemis 

Gayet ıhht 

Gayet ucuz 

Her gün sabah, öğle ve akşam 
yem6klerden sonra dişlerinizi 

R A O Y O L ·I N ile 
İstanbul dokuma, Ya .. ma ve İş emeciler 

cemiyetinden : 
Cemiyetimizin hesabat ve muameHitiyle çalışma tarzının umu

mi heyet karşısında tetkiki ve heyeti hazıranın ibrası ile nizamname
miz mucibince nısfı tebdile tabi heyeti idare azalarının yeniden se
çilmesi için 11-2-939 gilnü Eminönün Halkevindeki toplantıda ek
seriyet temin edilmediğinden 27 ş at 1939 pazartesi günü saat 13 
den 15 e kadar İkinci defa olarak Belediye civarındaki Esnaf Ce
miyetleri binasında tekrar toplam! cağını bildirir ve ' kayıtlı azamızın 
teşrifleri illln -0lunur. 

TORK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 
Beşinci Keşide; 11-Mart- 939dadır. 

Büyük lkramiye:S0.000 Liradır, 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000) liralık 
iki adet mükafat vardır. 

tertipten bir bllet alarak iş.lirik etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud 
"e bahtiyarları arasına girmiş olursunuz ... 

Sert Rüzga ... t.ar 
? 

Kış Güneşleri 
Cildi pek fena vaziyete sokar 

. Bu mevsimlerde : 

I'REMPERTEV 
istimalini ihmal etmeyiniz. 

ZENITH 
En eski ve halihazırda en 
mütekamıl ve dünyanuı her 
tarafı da en fazla aranan 
radv,.,dur. Yaln11. Bcvoi;-
lund ı BAKER mağazala
rında satılmaktadır. 

RIZA 
KOŞKUN 

BASIMEVI 
Vilayet karfısı No. 2t 

Kitab, Mecmua ve her türlü 

tabı işlerini en temiz, en 

güzel ve eu ehven ~eraitle 
seri bir surette yapar. 

- Dr. IHSAN SAMI 

BAKTERİYOLOJi 
LABORATUARI 

Umumi kan tahlilatı, Frengi nok 
tainazarınclan Vasserman ve kan 
teaıaülleri, kan küreyvatı sayıl
ması Tifo ve ısıtma hastalıkları 
teşhisi, idrar, balgam, cerahat, 
kazurat ve su tahlilatı, ültra mik
roskopi, husucıi aşılar istihzarı. 

Kanda üre, şeker, kloriir, kolles
terin miktarlarının tayini. 
Divanyolu No. 113. 

Tel: 20981 

Sahibi: A. Cemaleddin Saraçoğlu 

Netriyat müdürü: Macid ÇETiN 

Baaldaiı yerı Matbaai Ebüzziya 


