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ispanya harbi mahiye ini değiştiriyor mu? 

Asilerle beraber harbeden 
90 bin ltalyan askeri var 

r .................................................................. l 
ı lstanbul ı 
1 ~ 
ı Limanı · 
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~ imar ı,ı Krup veya 
~ lnglllz tlrketlne 
1 verilecek 
i Ankara 12 (Telefonla) - lk-= 
i tısat V ekli eti lzmir limanının 

ispanya hükumeti bir beyanname ile ademi mü-! !:n~.e~~::a;~iı!;!~nb:a~~m~ı;:: 1 
dahale anlaşmasıııa yapılan tecavüzü protesto etti 1 :;:~e b~az~;~1:,~~~ması için bir i 
F ranko, Al manyaya her sene 300 bin ton demir verecek I, yas~~~e::~~i~:b~i~:e:, ~:ş!:~:;; ! 

ihale edilditl Brize veya Krup ~ 

.. K~y~·~~~~ ...................... IAlınan haberler Londrada 1 ~3;S:~=;~~E.;F~ f
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Akdeniz d d 
-Trabzon limanlannın lnıuı da 

d • i vardır. ! 

Ajansın verdiği yabancı gazete e n 1 ş e U y a n 1 r 1 "'"'""""'"'"""""'-"""""'"'"'""""""'"""'"S 
hülasaları, İtalyan manevraları - Atatürk Dil 
nın İngiltereye tevcih edilmiş bir 
tahdit o:unduğunu ifadede bilhassa Kurumunda 
Fr~nsız muharrirlerinin birlik olduk· 
larını anlatıyor. 

Her m em 1 eke t t e, zaman 
zaman mane\Talar yapılması nor
mal bir hal ıken bu manevralara 
bu kadar fazla bir ehemmiyet ve
rilmesi ve üzerinde büyük yayga
ralar koparılması dikkatle takip 
edilecek vaziyetler önünde bulun
duğumuzun açık bir ifadesidir 

Fransız gazetecilerinin lngiltcre. 
Din tehdit edildiği fikrini bir ağız
dan yaymaktan maksatları, İngil
terenin Fransız yardımına muhtaç 

bulunduğunu söylemek ve bö~· -
lece iki memleketin tehlik~lere 
karşı birleşmesi gayesini temin et
lnck midir? 

Etyopya bozgunundan beri, İn
gilterenin kırılanı yerine koymak 

azmile çalı tığırı İta.! ·a bilmiv 
denemez. Şu halde, bugiın ftalya -
Trabluı BoQ-azında yarım Sicilya. 
da, öbür gün şark yahut garp Ak
denizinde yapılacak her manevra

ya, İtalyan baş kumandaı,lı~ının 
daima bir İngiltereye karşı mev

zu verdiği kabul" ed.tmelidir. Bu 
pek açık olan mantıki bir kaptır. 

Ancak şurası var ki, bu lıiribiri
ni kovalıyan manevralardan biri
nin zayıf noktaları bertaraf ~de -
cek bir harbe başlangıç olması ve , 
böylelikle ~ngllterenin Akdeniz üs-. ı 
lerınden hır kısmını elinden çıkar-
ınası da hiç müstebat değildir. 1 

Akdeniz, tehlike kaynaşan du - 1 

rumile Balkanların eski vaziyPtini 
almış gorünüyor ve Orta Awupa
Yı tutan faşizm İspanya patırtısını 
hallettiği gün galiba, Akden!zin 
bu halinden i>tifadc edeceğe ben
ziyor. Bunu, bir mane\Tadan bin 
bir mana çıkaran Fransız gazete. 
!eri çok güzel anlatmaktadır sanı
rıın. 

Şakir HAzım Ergökmen 
tıluı 1111111 ''" 1111111ııı11111111111111111111111ııııH111uıı11t111111111 ııuuıın 

Deniz 
Bank 
lktısat vekAletl tetkik· 

tere ba,ladı 
Ankara 12 (Telefonla) - Bir 

ınüddettenberi tesis edileceği ya. 
zılan Deniz Bankın !•sisi için lk. 
tı.at vekaletince tetkikata başlan. 
ınış, bu tetkikat oldukça da ilerle• 
ıniştir. 

lktısat Vekaleti, yakında Banka· 
nın kurulması için Başvekalete bir 
Proje arzoecektir. 

----
Çekoslovakya 
Ve Habsburglar 

Pr1ırue 12 ( A. A. ) - Hariciye 
nazırı B. Kro!ta, dün met-usan 
meclisi hariciye encümeninde, hari· 
Ci siya>et hakkında sorulan bir 
takım su31Jere cevap vererek, 
l;absburg'ların günün birinde Avus
lurya'da saltanat makamına ıretiril· 
lllesi meselesinde Çekoslovakya'nın 
noktai nazarının değişmemiş oldu- · 
tunu söylemiştir. 

l•pangada a.llerln safl!Jrında bulundaTcları ha~r .,.,;ı.,. haboşictan 
harbine iş.ir;ık etmiş ıigah gömlel<ll Faşist /ta/garı gcnçlırlnden bir ırııp 

Va! n ia 12 (A.A.) e ,,. , • "'lio, uad jarn cep inde 
ti_maından sonra hükümct, aşlgıda- muntazıım İtalyan ordusuna men-
kı notayı neşretmışlır: (De.,amı 2 inci ıagfada) 
OIUllllttfllll•llllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllHUllllllllllllflllllllllllllHlllHllUltllltllllllMlllllllllıtllllllllııııı111uıu11111ıı111ııoıı 

lstanbul yolcu 
ne şekilde 

salonu 
olacak? 

.Jüri heyeti dün üç maketi birinci, dört 
maketi de ikinci ilan etti 

Birinci gelen maketlerden biri 

Birinci gelen maketlerden diferi ( Yaıııı 2 inel •ııgfada 

Ankara, 12 (A.A.) - Reisicum• 
hur Atatürk bugün öğleden sonra 
saat 16 buçukta Türk Dili Tetkik 
Kurumu merkezini şereflendirmiş
ler ve fenni terimler üzerinde te • 
rim kolu üyeleriyle 6 saat aledde
vam çalışmışlardır. 

Atatürk saat 23:ie Kurum mer • 
kezinden müfarakatle maiyetlerin
de terim kolu üyeleri olduğu hal· 
de köşklerine avdet buyurmuşlar
dır. 

Kültür Bakanının 
Teftişleri 

Vekil, dUn Unlveraltorı 
gezdi 

Maarif Vekili Bay Saffet Arıkan 
dün de üniversitede meşiul olmu,. 
1 r. Vekil öf1 ev el ni e'I 

ye gelerek Rektör Cemille görüş· 
müt. üniv•rsite işleri etrafında iza• 
bat almıştır. 
Yarım saatlik bir görüşmeden 

sonra vekil rektörle birlikte teşrih 
enstitüsüne gitmi,tir. Bay Saffet 
Arıkan profesörlerle hasbibalde 
bulunmuş, kimya enstitüsünün ya• 
pılaca~ yeri tetkik etmiştir. Vekil 
daha sonra da hayvanat ve neba· 
tat •nstitüsünü gezmi,tir Profesör 
Bravndlik ve Helbron bu enstitü· 
nün ders programı, şimdiye kadar 
yapılan çalışmalar ve yeniden ya· 
pılacak işler hakkında vekile iza· 
hat vermişlerdir. 

Bay Saff..-t Arıkan öğleden son· 
ra Ccrrahpaşa hastahanesine gide. 
rek sertabip Bay Rüştü ile uzun 
müddet görüşmüştür. 

. ı:"rofesör Nissen yeni yapılacak 
bırınci hariciye ve göz pavyonla. 
rının planlarını vekile göstermiş, 
izahat vermiştir. 

Belçika 
Müstemlekesi 
Ba,vekll, Kongonun va· 

zlyetlnden endltede 
Brüksel, 12 (A. 

A.) - Afrika 
klübünde verilen 
bir ziyafette Baş

vekil Van Zee· 
land, bir nutuk 
söylemiş ve ez. 
cümle demiştir 

ki: 

"Belçika, Belçi• Van Zeelancl 
ka Kongosunun tamamiyeti müt. 
kiyesinin mevzuu bahsedilme ı ini 
her zamı1n reddedecektir._ 

Başvekil yakında Kongo'yu ziya• 
ret edeceğini söyledikten sonra, 
şunları ilAve etmiştir : 

"Almanya'nın Kongo için cm· 
peryalist gayeler güllüğü söylen• 
miştir. Fakat bunrlan bir kaç hafta 
evvel Dr. Gocbbels, Almanyanın 
müstemleke zaptedecek kuvveti 
olmadığını ve böyle bir kuvveti 
olsa da onu sarfetmiyeceğini sÖy• 
!emiştir. Bu sözleri kaydediyorum. 
Kongo'yu müdafaa etmenin en 
emin çaresi, Belçika'ııın kuvvetli 
bulunmasını temin etmektir._ 

B. Musolinlnin bundan evvel Cavour muhribile Afrikaya gidişinden 
bir iÖrünüş 

B. M u s o 1 i n i Afrikada 
merasimle k a r ş ı 1 a n d ı 

----·---
Alman 
nazırı le 

da 

sefiri bugün İngiliz Hariciye 
görüşüyor. İtalyanın cevabı 
aynı şekilde olacak 

• 
lngiltere, müstemleke taleplerini redde 

Roma 12 (A.A.) - Mussolini, bu 
sabah Pola kruvazörile Tobruk li
manına gelmiştir. Birinci deniz fır
kasının gemileri, kruvazöre refa
kat etmekte idiler. 

Libya limanlarındaki İtalyan fi -
losu, Duçe'yi selamlamak için top 
atmış ve tayyare filoları,, harp ge-

milerinin üs ünde uçu~lar vapmı~
lardır. 

Citta die Genova vapurıle dün 
Tobruk'a 140 İtalyan ve ecnel-i ga. 
zctecisi gelmiştir. 

* Roma (Hususi) - Gelen mdllı-

(De.,amı 2 inci •ay/cefa 
======================================) 

Yarınki büyük bayram 
~~~~~~~~~~~~~~~~-

Türk kuşu için üç tat-
bikat sahası seçiliyor 

Yarınki hava bayramının bUtUn hazırlıkları biti· 
rlldl. Seyrlsefer polis te,kilAtı tertibat aldı 

Türkkuşu paraşütçülerinden Ba
yan Yıldızla Hikmet \'e Hüs~yin 
İstanbuldaki Türkkuşu bayrnmına 
iştirak etmek üzere dün sabahki 
trenle Ankaradan İstanbub gel -
ınişlerdir. 

Türkkuşu umumi müdürü Ze
ki, muallim Vecihi, ve Tür1<kuşu 
İstanbul şubesi reisi Nuri dün öğ
leden evvel İstanbulun muhtdif 
yerlerinde bir tetkik gezintisi ya
parak Türkku~u için tatbikat yap
mağa yarar saha aramışlardır. He· 
yet dün bu iş i~in Zincirlilrnyu ha
ricinde Ayazağa çiftliğı civarında 

Talimhane namil<' tanılan 'ahayı 

Yenibahçe ste.Jyomu ve bir de E
renköyül'de Merdiven köyü ci -
varında Fikir tepe,ini be~cnmiş -
!erdir. 

Bugün Türkkuşu tayyareleri şe- !JOpacak 11 •nnörci1 ı•nç/eri-

1 

Yarın paraşar/e atlama ıecrüheleri 

( Oevamı 2 nci sogfacla) n 1"1 n ikiıl 
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bir kararı Maliye Vekaletinin -
BüyüK birkaç beledi

yenin hesapları tef
tiş edilmeğe başlandı 

Yczısı 2 ci ıa a 



ünün ak~a 
yşesini kaı 

cır.ın kızın 

nlatıyordu: 

a! Kızım .. 
yacınınkin 
ızını sıkı 

!erdi, şimdi 
kah .. kah .. 
ocaya verı 

gözlerilc 

t iz sözle 
kız bu • 

iliye iftiha 
elik guru 
a sordu: 
ne! .. 

al al ol 
bir yüze 
aşını doğ 

uyurun a 
ini bilir d 
annesind 
görüyor 

ktı. Anne 
mine kad 
ak mırıl 
rtık seni 

. Kocaya 
unumu o .. , 
l. 

nin yana 
. Ev,·e!a 
kundu ..• 
o il arımın 
Beşiğini 

ir toruna 
nı.mı ·ve 
yine y 

irdenbir 
beri saki 
ardı ... F 
arasında 
mıya ha; 
tediğini 

e kadın 
şıyordu: 

yle kızın 
olsun is 
annesinı. 

~fik gör 
ıvır kıvı 

. türlü 
al al ol 

misin? 

a şüphe 
yine t 
Emine 
gülme! 
h kah 
i kendi 

L 
nektup 
ceğim 

lan yu 
ucuğu 

bu sa 
stiindc 
mu gi 
a başla 

dın ye 
ı ve h 
k bir 
dıra 

zünü 
Kend 

pıya k 

n göz! 

Han ,ka bu çeşitleri amalgame 
etti. Onun salonlarında her tipte 
ve her meslekte insanlar ayni sof
ranın ba~ında toplanabilirler. (Ba
na) bu gece siz bir niyet tutacak 
mısınız? 

- Hiç bir kararım yok. Hem ne 
münasebet? 

Çok tatiı ve s::mimi görünPrek: 
- Mesela müsyü Mustafa •.. 
- Ba~ka türlü şaka ediniz! 
- Pardon! Mesela ben, bu akıam 

çok güzel ve hırçın birisi için niyet 
tutacağım. 

Mustafa, bana atılan bll taşın 
farkında olmadı. Ben de işitmezlik
ten geldim. Fakat her halde bir 
şeyler sezmiş olacak ki: 

- Artık gitsek, dedi. 
- Sofrada kalacağımızı söyle -

dik. Ansızın gitmeğe kalkarsak a
yıp olur. 

- Gördüklerimden yalnız yü=J.m 
değil, içim buruşuyor. 

- Hoşlanmadığını anlıyonmı. 

- Senin de hoşlanmadığını gö • 
rürsem ne kadar memnun olaca
~ım Maviş. 

Bunu o kadar içten söyledi ki 
yüreğim gizli bir ıstırapla burul -
du. Mustafam doğru duyuyor, cloğ
rtı söylüyordu. Ben de bu haya.itan 
hoşlanmamalı idim. Bunları yala
zası acemi gözlerden başka ac~mi 
dımağları da kamaştırıyor. Zeke
rıyya sofrası nasıl başladı, nasıl 

yurüyor, nerelere kadar sürüp gi
decek? Bilinemez. Şunu seziyorum 
ki bu sofra dış yüzünden bir saf -
vet, iç yüzünden bir şehvet ve ih
tiras sergisidir. Bu süslü, mustatil 
işportanın içinde hayatın en yırtık, 
en tapon matahları satılıyor. 

Bu sefer Mustafayı üç kadın ab
lok aetti ve salonun öbür köşesine 
surüklcdilcr. Anlamıyacak ne var? 
Onu benden uzaklaştırmak ve be
ni yalnız bırakmak, yani Şefale!Ie 
bırakmak planı tatbik olunu:vor. 
Zararı yok. Buna meydan vermi
yeceğim. Kararımı verdim. İlk bas
kını Şevalci yaptı. Bıraktım dedi
ği bahse dôner dönmez ikinci ilk 
baskını bı:>n yapacağım. Sonu JlA o
lursa ol.;un. Bir ecnebi zabitini to
katlamakla bir kadını asmazhr ya. 

Prenses yine ortada yok. Rısse
diyorum ki istediğim imdattan ka
çınıyor. Fakat hayır, kimseden im
dat istemiyccck kadar kuvvetli • 

yim. Burnya benı kendi kör kapri
simlc, kendi irademle geldim. ş:m
dide yine kendi irademle çıkar gi
derim. Ucm dönmemecesine ... 

Ras Fcddan yanıma geldi ve be

ni bozuk bir İngilizce ve Türkçe 
corbasile lMa tuttu: 

- Yalnızsınız Maviş hanımefen
di. 

- Evet, Mustafayı abloka ettik
leri için. 

- Her güzel mahluk abloka e
dilir. Sizi de abloka edecekkr, fa
kat... 

- Ben her ablokayı yaracak ka
dar kuvvetliyim. 

Yazan: 

- Onu kasdelıniyorum. Siz ne 
kadar kuvvetlisiniz veya d ğilsi -
niz, onu bir şey dPğil, fak~! orl~da 
genç zabit dö Şevalef varken, sizi 
abloka etmek kimin hı.ddiıır? Bu
nu söylemek istedim. 

- Söylemek istediğinizi de ben 
anlamadım. 

- Yani Şevalef tek başına sizi 
abloka etmiştir. lliç bir rakipte ya
naşacak cesaret yoktur. 

Bu iri yarı, sütsüz çıkolata bü
tün sinirlerimi ayaklandırılı· 

- Burası prensesin konağı mı? 
Yokma bir umumhane mi? Dedim. 

Sudan orangotanı sıkılm3dan o
muzlarını kaldırdı ve eller;.,; bir 
sağa, bir sola sallıyarak: 

- Bir gün öyle, bir gün böyle; 
bir gece şöyle. bir gece başka tür
lü. Nasıl tcl.ikki ederseniz ediniz. 

- Bu cevabınızı prensese söy
liyeceğim. 

- Çok iyi edersiniz Ma\iŞ har.ı
mdendi. Ben de istiyorum ki pren
ses vaziyetini bilsin de ona göre 
hareket etsin. Çünkü ... 

- Çünkü? 
- Prenses benim dostumdur O-

nun iyiliğmi, faziletini ve şan ve 

şerefini görmek benim saaci~tim

dır. Aksini görmek bir dos: sıfa

tile beni çok müteessir eder. 

Birdenbire elimi tuttu, çekli, bir 
köşeye - yarı zorla - götürdü. Göz
lerini gözlerime dikerek, sesin~ gü
!unç bir tatlılık vermiye Ç•lışa

rak söyledi: 

- Ben bir fena insan değilim ha
nımeCcndi. Prensesin bu hayatına 

düşmanım. Her gün bir~z daha 
çirkinlığe sürüklenen bu hayltan 

kurtulmasını istiyorum. Bütün bu 

sosyete içinde yalnız sizi giirdü:n, 
yalnız siz bana yardım edcbılir -
siniz. Ben biı Müslümanım. Siz de 

Müslümansınız, prenses de. Biz -
!ere böyle şeyler yakışmaz. Müs
Hımanlar kardeşdirler. Demin Şc

valef için size ağır şeyler si'yle

dim. Bunu bilerek yaptım. Eğer siz 

de öteki kadınlar gibi cevap ;er

miş olsaydınız, sizden de ümidimi 
kesecektim. Fakat siz faziletli dav

randınız. Bu sosyete sosyete mi? 
Bu Zekeriyya sofrası, sofra mı? Bu 
hayat hayat mı Maviş hanııneCen
di. 

Bu ne tezattı? Sütsüz çıkolata
dan orangotan, sütü temiz bir in--san olmuş, benimle insanlıktan ko-

nuşuyordu. Buradaki bembeyaz 

yüzlü insanların yüz karalarını dü
şl1ndukçe, bu kara yüzlü, he;vaz 

kalpli insanı öpeceğim geliyc·rdu. 

- Prenses yaşlı başlı bır kadın
dır, bunları dü~imemiyor mu? 

- Hayır. Çok para ile az ~kıl 
birleşince böyle olur, 

- Nıçin kocası gelip kansı ıle 
beraber yaşamıyor. Beraber olsa
lar bunlar olmaz. 

(Dcvnmı 1ıat) 
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Istanbul Festi vali 
' 

Komisyon, Festival programını yeniden 
tetkik etmişir 

İstanbul, 12 (A.A.) - İstanbul 
festival komi es! bugün Belcdıye 
Rcisı Muavini Ekrem Sevencanın 

başkanlığı altında tekrar toplana -
rak önümüzdeki ağustos ayı içmde 
yapılJcak olan İstanbul festivali 
programını yeniden tetkik elmiş -
tir. Bu içtimada Turing Klüp mu
rahhası ve Konservatuvar nıüdtl-, İ 
rü ile diğer bazı zevat ve Beledı
yenin alabdar müdürleri bulun -
muşlardır. 

İ.>tanbul festivalinin gerek mem
leket içinde ve gerek komşu mem
leketlerde uyandırdığı büyük ala
kayı gözönünde tutan komite, 1937 
senesi İstanbul festivalinin geçen 
senelere nazaran daha geniş ve de

ğişik bir programla icrasını karar 
altına almıştır. Balkanlardan cel
bedilmekte bulunan heyetlerden 

ayrı olarak bu sene Macaristandan 
ve Rusyadan da halk musiki he -
yetlcri celbi düşüni:ilmektedir. Ya
pılacak tezahürler arasında, bil -
hassa tamamile beynelmilel rna -
hivette bulunacak olan Boğaziçi 
yü1me yarı~ına büyük bir ehem -
miyet veri!!'"lekledir. Bunun için 
muhtelif memleketler Deniz Spor
ları federasyonuna müracaat edil
miştir. 

Geçen sene olduğu gibi bir çok 
sergiler kurulacak, tiyatro festival
len yapılacaktır. Komite bu içtı
maı~ da memleketin hemen her ta
rafından festivale iştirak etmek ar- 1 
zusunu gösteren milli hryetlerın 

trkliOerıni de tetkik etmıştır. - -
lstan bul yolcu 
Salonu 

Yolcu sa onu projel~rini •eçerek 
olan jfri he} eli dü' son ıoplantı
"ııı \ > mıştır. Tıp aıtı n•tc sınde 
Peşle u iver.itesı pr<ıfnörlerınden 
nııırar n ühendis Alfred ı e Ş rl 
Davidin müştrreken haıır;adığı ma. 
ket, mimar Rebıi Rdııôn 'seri ve 
Seyfi Arı~arın p ojesi birıncilıği 
kazanmıştır. 

A. Salri ve Eminin müştereken 
h'Zır.adıkları nıaket Şevki Ba:
mun;eunun eseri, minıar Nazıfin pro .. 
jesi ve mimar Ce:aı ıle mimar Ah
met Reşadın, eserleri de ikinciliği 
ka1anmışlardır. 

Bu vaziyette üç maket b;rinci ve 
dö t nıaht le ikinci ge"miştir. 

L' nıaıı idaresi b rinri gelen üç 
mak•te göre kendi mimar:arına 
yolcu solonunun bir proje<ini yap.. 
tıracakt.r. Proje bir aya kadar ık
mal ed·lip vekaletin tasvıbine ar
zolunac ktır. 

Birinci geleıılere 25CO lira ve 
ikiocilere de 1000 lira mukafat da· 
ğıtılacaktır. 

sez-

Ziraat Vekaleti dört f.--it-aly_a __ ı 

yeniden dört silo yapılmasına karar vermiştir. Bunlardan biri 5000, bırı 
3000, diğer ikisi de 2 şer bin tonluk olacaktır. 

• • • 
Maden ihracatımız için bir 

proje hazırlanıyor 
Ankara 12 (Telefona) - lktısat vekaleti, esasen teşkilatlı olan ma

den ihracatını daha iyi ve esasiı bir şekle sokmak için tJir proje ha-
zıriamaktadır, 

Bu projenin esa•ları pek yakında belli olacaktır. 

• • • 
Belçika ayanında bir dö ğüş! 

Br•»ksel 12 (A. A.) - Rex'st ayan azasından Kont de Grunne, kıs
mi intihabatın i.gası hakkındaki ka"un layihasının müzakeresi esnasında 
gürültülü bir ce!scde lıl;er 1 azadan Ceıteau'yu tokallamış:ır. 

Bu iki Ayan azasının döğüşnıeğe başlıyacağını gören reis, celseyi tatil 
etmiştir, 

ltalya da Be~çikaya teminat verdi 
Erüksel, 12 (A. A.) - S"labiyettar nıahafıle nazaran ltalya hükumeti, 

Belçikanın errniyetine müteallik bususalla lngiltere ve Fransanın kabul 
etmiş oldukları hattı hareketin aynını kabul elmiş olduğunu Belçika hü
kümetine bildirmiştır. 

lıalyanın beyanatı, lnqilterenin garp misakı hakkındaki lngiliz nota• 
ıına E!elçika tarafından veri'miş olan cevabın Belçika tarafından ltalya
ya te!Aığ edilmesi üzrrine vaki olmu~tur. 

Felçika'nın notasınaa lngi:teıe ve Fransadan sonra Almanyanın da 
Belç"ka}ı zan:in altına a'rrağı k?tul elmtkle oldugu ve bu"a mukabil 
Belç ıka'nın zamin olmasını istrmeırekte bulunduğu kaydedılmekte.ır. 

• • • 
Şeker 
Fabrikaları 

Ankara, 12 (Telefonla) - Ş~ker 

Fabrıkaları Türk Anonim Sıı keti-
nın kongre hazırlıkları tamamian
mıştır. 

Sırt hamalhğı 
Aydın 12 (A.A.) - Belediye 

ırrt haırallığını bir kararh yas ık 
etmiştir. lıs.mlık şeref \e bayıı
yeliyle telifi mümkün görül~meven 
bu hizmetin kaldırı'ması •ı aalaka
darlar me:11nuniyetle kar~ılamış

lardır. 

Parazit 
Omayacak 
Aydın 12 (A. A.) - Belediye, 

Radyolara zarar veren sına! para
z tlere mani olmak için bilumum 
elektr.k makine ve tesisatına anti. 
par zil alet konulmasını mecbur 
kılmış ır. 

Ruzvelt isf irahate 
çekildi 

Washington, 12 (A.A.) - RPisi
eumhur Roosevelt, iki hafta istira
hat etmek üzere Georgie'de ki\in 
Warmsfriugs'c hareket etmiıtir. 

ispanya harbi mahiyetini 
değiştiriyor mu ? 

[Birinci salıi!tden dtVam] 
sup bır kaç fırkanın mevcudiyeti 
He ademi müdahaleye yapılan mü
h ım tecavüzü tetkik ctmişlır. Hü
kümet, bu hadiselerin Londr:ı ko
mıtesile, Milletler Cemiyetine ve 
alelümum dünya efkarı umumiye
sınc bildirilmesi için hariciye na
zırı tarafından alınan tedbirlı:ri 

tasvıp ıetmiştır. 

Londrada endişe 
Londra 12 (A.A.) - Guad~!aja

ra cephesinde İtalyan askerleri bu
lunduğuna daır olan haberler, fn
gılız mahafılinde bir nebze endi
şe tevlit etmiştir. 

Tımes ga>etesi, Franco'nun as -
kerleri ile beraber İspanya'da harp 
eden ecnebi kuvvetleri mıktarının 
en azı 100.000 kışıd~n ibaret bu -
lundt\ğunu, bunldrdıın 30 ıla 90 

bırıınin İtalyan ve 15.000 kad.ırı -
nın da Alm1n olduğunu yazmakta
dır. 

Bununla beraber resmi İngiliz 
mehafili gönüllü gönderilmesi 
memnuiyeli itilafının tatbikine 
başlandığı tarih olan 20 Şubattan
beri, İspanya'ya İtalyan ı;ıönül .
lüsü gönderilmiş olduğuna dair o
lan haberleri teyid eder malümat 
almamıştır. 

Bazı mehafil, son İtalyan gö -

nüllülerin, Trablusgarpten git -
miş olmalarının muhtemel bulun
duğunu beyan etmektedir . 

Franko ile Almanya arasında bir 
anlaşma 

Nevyork 12 (A.A.) - Nevvorka 
gelen İspanyol hükumeti mÜmes

silleri gazetelere yaptıkları beya
natta, Franconun Almanya ile bir 
anlaşma imzalamış olduğunu ve bu 

anlaşma mucibince 35 sene müd -
detle Almanyaya harp malzemesi 
mukabilinde ı:cnede 300 bin ton de
mir vermeyi taahhüt eyled.ğıni 
bildirmişlerdir. 
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Maliye 
bir 

Vekaletinin 
kararı 

Tef fişler Divanı muhasebat aza
ları tarafından yapılıyor 

Divanı muhasebat azasından iki zat 
Şehrimizde İşe başladı 

Aldığımız mal ün ata göre, Ma'iye vcka'eti ni !usu f zla olan büyük 
şeh;rler beled yeltrinin hesap1arını tetkik ve tefl•ş etm·~e lüzum gör
m. ştür. Vekiı'et, bu leftişin b:zzat D.vanı Muha<e at azHı tarafındın 
yapılm•.ını c!aha fayda.ı bulmuş ve keyfiyeti D.vanı Muhasebat reisli
ğine bi'dirmiştir, 

Verilen karar ~zerine, Oi\anı muhasebat baları t.ftişlere başlamak 
i~in büyük ~ehir:cre dağılmışiardır. Bu meı anda lstanbul, it mir, Edirne, 
Adana, Diyarıbekir, Samsun Ankara ve Bursa, belediy•lerinin hesap.. 
lan trfliş edikcektir. 

Beledıyelerin muhtelif hesapları, talil.. ettikleri muamelelerle a akalı 
olduğu için bu meyanda yapılan b rçok işlerd"' gözden geçirilmiş 
olar1ktır. 

lstanbul belediyesinin hesapbrım tetkik edecek olan divanı muha
sebat aıasından ıki zat şehrimize gelmiş ve belediyede faaliyete baş
lamı,lardır. 

Teftişlerin iki ay kadar süreceği tahmin edilmektir. 

Yakında bir anlaşma 
lmzalıyacaklar 

Paris 12 (A. A.) - Echo de 
Pari• ve Ôl"r vazetelerinin bil
d rdigine göre ltalya ve Yugos
lavya, pek ı akında bir Gentle
mans Agreement anlaşması im
zılıv•caklırchr. -

B. Musolini 
Afrika da 

• 

( 1 ne! sayfadan devam) 
mata göre, sinyor Mussolinı Tob
rukta Mareşal Balbo tar~fından 

karşılanmıştır. B. Mussolini orada 
beş gün kadar kalacak, sonra Trab
lus'a gidecektir. Başvekil Libya'da 
Arap gençlerinden kurulan faşist 
teşkilatını gözden geçirecek ve bü
yük bir nutuk söyliyecektir. Bu nu
tuk merakla beklenmektedir . 

Bugü.nkü. mü.lıikat 
Londra 12 (A.A.) - Re:.ıteı'in 

zannettiğine göre, Alman sdiri 
Von Ribbentrop, yarın saat 11 de 
Hariciye Nezaretinde Eden ile gö
rüşecektir. 

Reuter ajaası, şu mallım.ıt' ıla

ve ediyor: 
cFal:at bundan sefirin beheme

hal geçen İkinciteşrinde İngiltere 
tarafından verilen notaya Alman • 
yanın cevabını tevdi edeceği neti
cesi çıkarılmamalıdır. 

Nota, henüz Almanya sefa re -
tine gelmemiştir ve ağlebi ihtimal 
Berlindeki İngiliz sefirine t~vdi 

edilecektir. • 
ltalyanın cevabı da verili~ıor 

Roma 12 (A.A.) - Salahiyettar 
rnahafil, italya'nın garp misakı hak
kındaki İngiliz notasına vereceği 
cevabın pek yakında ve Alm•n no
tası ile ayni zamanda Londr:ı ka
binesine tevdi edileceğini beyan et
mektedir. 

Öğrenildiğine göre, Almanya ile 
İtalyanın bu meseledeki vaziyet
leri yekdiğerinin ayni olacalttır. 

İngilteı·e mü.stemleke talebine 
Muhalefet kararında musir 

Londra 12 (A.A.) - Dün Avam 
Kamarasının hariciye encü·ne -
ninde eski Alman müstemlekete -
rinin iadesi meselesi yeniden mev
zuu bahs olmuştur. 

Röylerin öğrendiğine göre, bll 
toplantıda söylenen bütün nutuk
lar, Almanyanın bu husustaki ta
leplerine kati muhalefette bulunu
lacağı hakkınciaki kararı carih su
retle tebarüz ettirmiştir. 
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Yarın ki büyük 
Ba}ram 

( 1 nci sayfadan devam) 
hir üzerinde bir uçuş yap1c1klar 
ve beyannameler atarak halkı bay
rama davet edeceklerdir. 
Türkkuşu bayramı evvelce ôe 

yazıldığı gibi yarın sabah tam saat 
11 de Yeşilköyde büyük merasim
le yapılacaktır. Bu hususta ) ~pıl
makta olan hazırlıklar hemen ta
mamen bilirilmi<lir. Halkı bay -
rama yetiştirecek olan yüzde elli 
tenzilatlı trerıler yarın saban Sir
keciden saat 7,35 (8) 8,30-8 :iO - ~.10 

9,40 - 10,05 ve 10,30 da kalkacaktır. 
Üzerınde (Türkkuşu ba:vramı) 

zerinde (Türkkuşu bayramı) eti~e
saat 8 .J ..,.. 1 ·c'nı ';irlre

ci ve Eyüpten kalkarak gidip gel
me ücr r..u'- u:l tııuka -
bilinde halkı bayram yerin~ gotü
receklerdir. Bundan başka yine ü
zerinde (Türkku~u bayramı ( etike
ti bulunan otomobiller de yarın yi
ne saat 8 den itibaren Taksim, Sir
keci, Beşiktaş ve Beyazıttan dör
der kişi alarak Yeşilköye gide~ek
lerdir. 

Otomobiller gidiş geliş ücreti o
larak bir kisiden 125 kuruş al,cak
Iardır. Halkın dönüşle, ı:ıcldik -
!eri otomobil veya otobüsleri ko
layca bulmaları için icabeden bü
tün tedbirler a!ırmıştır. Bu i~i po
li~ altıncı şube müdürü Faik l::iitün 
scyrisefer polis teşkil:itile birlik
te bizzat idare edecektir. 

Trenlz gelen halkı şehre :iôııdü
recek olan katarlar saat 14,20 -14.30 
-14.45 - 15,05 - 15,40 ve 16,10 da Ye
şilköyden h'feket edecekll.'rdir. 

13 Mart 

Çekoslovıa kyada ki 
Almanlar 

Alman dı~ polilik;.;ının bütün 
hiddet ve şiddeti son aylar ıçi• .de 
Çekoslovakya üzerinde tCJpl:.-ımış

tır. Almanya bir müddet, Çekos -
lovakyada So,·yet hava üsleri ol -
duğunu iddia etti. Çekoslovak hü -
kumeti bu isnadı tekzip etl.igı gi • 
bi, Pragdaki Alman ataş<?miMeri
ni Çekoslovakyada bir teftiş >eya
hatine çağırdı. Buna rağmPn, Al
manların Çekoslovakya aleyh:ndc 
sürüp giden faa\iyetlerind~n şüp

he ,.e endişeye dü'i<'n Çek hüku -
meti, Almanya ile arasındaki ihi.
lfıf mevzulat·ın en ehenuniyet -

!isi olan ekalliyetler meselesini h:ıl-
letmeğe karar vermiştir 

Çekoslovakyada hayli Alman 
vardır. Fakat bu Almanların oıı

cak bir kısmı Hitler Almanyası • 
nın nüfuzu altındadır. Diğ~rlfri 

sosyal demokrat ve liberal olduk
larından ve daha beşka si:vasi ka
naatleri taşıdıklarından Be,.!ine ta
bi olan Henlein'in liderli~i aLtın

daki Sudet Almanların<i~n ayrıl

maktadırlar. Bu, azıcık da Dan • 
çiı;ıdeki vaziyeti andırır. Oradak1 
Almanların büyük bir kı;m,, her 
halde seçime h1kılacak olıırsa, ü~
te birinden fazlası, nazi de,(ildir. 

Çek hükumeti, geçenlerJe n1Z: 
olmıyan Alman ekalliyetler;.~e 'Jir 
anlaşma yapmıştı. Nazi Almanları 

bu anlaşmaya yanaşmadılar. Ve 
liderleri Henlein'in anlaşma hak
kındaki noktai nazarını A uo;,igd' 
söyliyeceği bir nutuk il~ iz:ıh e -
deceği bildirilmişti. Bu nutuk her 
tarafta alaka ile beklendi. <;ür. -
kü Berlin ile yakın teması okluğu 
mallım olan Henlein'in ileri sii -

receği mutalebat, aşağı yukarı. Al
manyanın Çekoslovakyadan iste • 
dikleri demek olacaktı. Çekosio -
vakya nazi lideri nihayet Sudet 
Almanlarının ,yani Hitler Aıman
yasının, ne istediğini Aus~ig'de bil
dirdi. Henlein Çekoslovakyadaki 
Alman ekalliyetine muhtariyet ve
rilmesini istiyor. Aussig nutkun
da sarahat olmamakla beraber, 
anlaşılıyor ki Almanya Suce: mın
takasının Çekoslovakyanın yani ba· 
şında yeni bir Dançiğ kurulır.ak 

isteniliyor. Dançiğ'in idaresi, on 
sekiz senedenberi ıwrup"yı i5ga! 
ed~n mü ~kül rneselelenn başında 

geldiği için biiyük devletler böy
le bir tecr:ibeye girişmek ısetml -
yorlar. Çekoslovakya r31kumeti 

de Sudet Almanlarma nıuhtari -
yet vermeği mülki tam:ınılığ nl 
mugayir telakki ediyor. Çr:koslo -
vakya, Çek devletinin mülki ta -
mamlığını ihlal etmemek Ş'lrtile 

Alman ekaili)'eline karşı her n<'\'l 
müsaadt>karlıkta bulunmaya razı 

olduğunu tekrar tekrar bildırıniş
tir. Esasen nazi olmıyan Alman
larla anlaşması da bu liberal si
y~setin yeni bi: tezahürüdür. Çe -
koslovakya, ekalliyeti çok o!an bir 

mem:l!kettir. N.:ı-zl ve nazi olmt-
van 'ıç buçuk ır;Jyon Almal'.dun 
ba~ka, Macarlar, !.,~hliler Slovak
lar ve Ukranv"J••:ır vardır. Çe -
koslovakya, simdi Almanlardan 
başka diğer ek?.lliyetler il<! müza
kerededir. Belki bunlarla da an

laşmaya ınuvaif·ık olur. Fakat na
zi Almanlarile r.nla~abııeceği çok 

şüphelidir. Bunlarda anl~~mak 

önce Hitler AlıPat>ya ile anlaşması 

için önce Hiller Almaryas'le an -
!aşması Jazımd.r. Bunun içır.dir ki 
Sudet Almanlsr''c Çekoslııvakya 

hükumeti arast~daki ihti'iıf bir e
kalliyet mesele•i ck•ğiL b;r Çekos -
lovakya - Alman:ı~ davas•dıı. 

Ahmet SU"r'l Esmer 

Amerika Alman 
gazetelerini pro· 

testo ediyor 
Berlin, 12 (A.A.) - Amerıka se

firi, bll akşam M. Von Neurath'a 
M. Laguardie.nin nutkundan son· 
ra Alman gazetelerinde Amerika 
aleyhinde yapılagelmekte olan hü· 
cumları şiddetle protesto eden bir 
nota tevdi edecektir. 

F ransanın yeni 
Tahran elçisi 

Paris, 12 (A.A.) - Fransanın 

Addis - Abeba sefiri Albert Bodart, 
Tahran elçiliğine tayin edilmi~lir. 
Bu hususta vukubulan islimzaca 
İran hükumeti muvafık cevay ver
miştir. 
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FIKRA: 
idare vazifesi 

Bir paradoksa çok benzemese, idare memurlarının fotoğraf objekti_f. 
leri ile teftiş edilmelerini teklif ederdim: Her kim bulunduğu yerın 

uınumı manzarasında bir değişiklik yapmağa muvaffak olmazsa, onun 
düzgün kağıtçılık etmesinden ne çıkar ? . 

Türkiye bir valiler memleketi idi: Uzun müddet öyle kalacal(tır. Cum
hur;yetin kovduğu fark, ber işte olduğu gibi, keyif ve ceb~rut unsu~.u
nu kaldırmaktır, Bayındırlık zulümsüz olabilir: mecburi hızrnet zulum 
değildir. Eski valiler, hatta meşrutiyet valilerinden velev. ~üçük. bir kıs· 
ını, köylüyü vatandaştan saymadıkları için onların çektığı czıyete de 
zulüm adını vermezlerdi. _ . 

Başlıca kılavuzlarımız idare adamlarıdır: Onlar, oğretecckler, onıar 
•nlatacRklar, onlar sevkedecekler, onlar tedbir bulacaklar, onlar yara• 
lacaklardır. Hele bir takım vilayetlerde bizim idare adam:arımız Ame
rikanın ilk piponiyelerinin vazifelerini görmek . mevkiindedirler. Ve_ genç• 
ler için, gerek hizmet etmek, halla gerek polıtıkada ad .al.ar~k yukseğe 
ermek istiyenler için, Türkiyede daha uzun seneler en ıy~ ıJerle_me ve 
uzlıışma vasıtası, her türlü faaliyetlere aç ve açık olan ıç vaııfclerde 
çalışmaktır. Fa tay 
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Aıtlliyede: 

Büyükadadakiçamlık
lar kime aid? 

Büvükauada NızQm cadcleoi ü -
Zerinde parselleri tesbit edilen ba-
21 çamlıklara belediye hak iddia 
etmektedir. Dığer taraftan ha • 
Zıne de, bu çamlığın kendısıne ait 
Olduğu iddiasındadır. 

Bu k arşılıklı iddialar bit· dava 
doğurmuş, bu davaya diın, Asliye 
ikinci Hukuk mahkemesinde ba
kılmıştır. 

Belediye vekili bu çamlığın e • 
sas itıbarile tapuda kayıtlı olmadı

ğını, bunun için belediyeye aidiye· 
ti icap ettiğini söylemiştir. 

Hazine vekili de, tapuda kaydı 
Olduğunu, hazineye ait bulunduğu· 
ııu söy lemiştir. 

Muhakeme, parselin kadastro -
dan sorulması için başka güne ta· 
lik edilmiştır 

Postahanenin 
Paraları 
Seyyar posta memuru 
20oo liranın nasıl çalın· 

. dığını anlatıyor 
Istanbul merkez pastahanesi 

Vazifesinden Çı
karılan muallim 
Ermeni lisesi aleyhlne 
eıçılan davaya dUn bakıldı 

Geçenlerde, Pangaltıda Ermeni li
sesi Türkçe mualimi Celale mek· 
tep idaresince yol verilmiştir. Ce
lal, vazifesini liihıkile yaptığı halde 
kendisine sebepsiz olarak yol ve
rildiği için mektep idaresi aleyhi
ne bir dava açmıştır. 
dava açmıştır. 
lıu davaya, dün, Asliye İkinci 

lıukuk mahkemesinde bakılmıştır. 
Celal, mahkemedede iddiasını 

tekrarlamıştır. 
Mektep idaresinin vekili de de

llıiştir ki: 
Celal, mahkemede de iddiasını 

daresi değil, Maarif idaresi niha
~et vermiştir. Maarif müfettişi Re
~at Nuri, Celfıl hakkında yaptığı 
tahkikat sonunda ehliyetsizliğini 
tazammun eden bir rapor vermiş
tir. Bunun üzerine de, Maarif, va
Zifesine nihayet verilmesini nwk -
!ebe tebliğ etmiştir. 

Avukat, bu müdafaayı tevsik et
ın,,k üzere bir de rapor ibrnz et
ıniştir. 

Celi'ılin takrir.erine ait not' ı -
~ın mektepten celbcdilcerk •izer-
1~:.inde ehliyetı veya ehliyetsiz -
ıgı hakkında tetkikat vapılmak ü-
~ . 
'.tere muhakeme ba~ka güne bıra -
ılınıştor. 

llayy-ar~ecl 
~ indberg 

~i ek yakında karısıle 
rlikte ,ehrimlze geliyor 

il} Avrupa ile Asya arasın<laki en 
llvafık hava yollarını tetkik mak-

8adi!e İngiliz ve Amerikan hava 
~1'ketıerinden mürekkep bir gıup 
ııı"ınına uçuşlar yapan meşhur A
l' •tıkalı tayyareci Lindberg'in e-
4ıe beraber 19 Mart Cuma giinü 
iti 3~tan Istanbula geleceği lıaber 

1nrn1ştır. 

01 liaten Kalkütede bulunmakta 
t an Atlas denizini ilk aşan kah
~ •ınan tayyareci bir !ngfüz tay· 
•resiJe seyahat etmektedir. 

Pendik seyyar nakliye memuru Or
hanın Erenköyiıne teslim etmek 
üzere çantasında buluı11n 2 bin 
lira bir para paketini < .ıldırılığını 

dün yazmıştık. 

Mahkemece müddeiumumiliğe 
iade edilen evrak dün tekemmül 
ettirilmiş ve Orhan, Sultanahmet 
İkinci Sulh Ceza mahkemesin~ ve
rilerek sorgusu yapılmıştır. Sor
gu esnasında demiştir ki: 

- Hec zaman olduğu gibi, para 
ve kıymetli mektupları alarak çan
tama yerleştirdim. Vapura bil'ip 

Haydarpaşaya geçtim. Vapurda pa
raları saydım. Trene binip harekd 
ettim. Kızıltoprakta bin liralık pa
keti bıraktım. Ereköyüne ~eldi -

ğim zaman iki bin liralık pak:lin 
çantada bulunmadığını gördôj"ll. 
Derhal polise haber verdim. Diğer 
istasyonlarda ve vapurda kalması 

ihtimalini düşünerek habeı· verdik, 
Hiç bir yerde yoktu. Nerede ~a -

lındığını, yahut ne olduğunu bil
miyorum. Vapurla Erenköy arasın

da kaybolduğu muhakkaktır. 
Mahkeme, Orhanın tevkifine ka-

rar vermiştir. 

Sultanahınetteki 
Hafriyat 
Profesör Bakster ya• 
kında 'ehrlmlze gelecek 

Geçen yıl Sultanahmet camii 
arkasındaki Arasta sokağında eski 
Bizans eserlerine ait, iki ayı mü
tecaviz hafriyat yapmış olan İngi
lik arkeoloji Profesörü Bakster 1 
Nisanda şehrimize gelerek hafri

yata devam edecektir. 

İngiliz profesörü, bu yıl aynı 
saha dahilinde daha geniş bir a -
raştırma yapmıya karar vermiş 

olduğur.dan kendisıne kıymetlt i
ki arkeoloji profesörü ile bir kaç a· 
sistan refakat edecektir. 

Profesör sor. defa müzeler di • 
rektörlüğüne yazdığı bir nı~k -

tupta bu iş için lazım gelen hazır
lığın yapılmasını rica etmi~tir. 

Arkeoloji profesörü Müzeler ida
yardımile eserlerinden bir kıçını 

tercüme edecek ve Halkevinde de 
konferanslar verecektir. 

Yumurtacılar 
Bir toplantı 
Yaptılar 

Bundan sonra men,e , •• 
hadetnameslaranmıya cak 

Yumerla t ccirları evvelki gün bir 
içtima aktederek son defa Cenevre· 
de toplanan beynelmilel konferan .. 
ta yumurta_ihracatı için verilen ka· 
rar üzerinde görüşmüşlerdir. 

Hi:kiımetimiz tarafından da im. 
ıalar.an bu mukavele mucibince 
bundan sonra milletler arası yu
murta sevk ve ihracında menş'e 
şahadetnamesi aranmıyacaktır. 

Memleket içinde yapılan yu. 
murta sevkiyatında istenilen vesi• 
kalar da bundan sonra talep edil. 
miyecektir. --
Brezilya anlaşması uzadı 

Ttrkıye - Breziiya lıcsret anlaş· 
ması bıltigi tarihten itibaren bir 
sene miıddetle tahdit edilmiştir. 

-
D 

ıro 

Muamele 
Vergisi izmir 

1 

Fuarı 

"'I 1-Jalıcılık 
Tadil edilecek 
UzunKöprü Ticaret odası 

da t>lr rapor hazırladı 
Muamele vergisinde yapılacak 

tadilat etrafındaki tetkikler ta • 
mamen bitirilmiş ve raporlar ha
zırlanmıştır. 

Geniş mıkyasta etüdler sırısın

da bilhassa istihsal mırıtakaların
dak i Ticaret Odalarının da mü -

taliııaları alınmış~~r. Netitede sa

nayiin muhtelif zümrelerinde ver
ginin bazı ağır müşkülat nrt~ya 
koyduğu kanaati hasıl olmuştur. 

•I İstanbul geniş 
1 mikyasta 
· iştirak ediyor 

lzmir beynelmilel sergisi bu 
sene 20 Ağustosta açılacak ve 
20 Eylülde kapanmak üzere bir 
ay devam edecektir. 

lzmir Ticaret odasından lstan· 
bul Ticaret oda>tna g.,Jen bir 
tezkere ile lzmir fuarına lstan. 
bul Ticaret oda.ı da davet eail· 
mektedir. 

lstanbuldan bu sene fuara ge
niş mikyasta iştirak edilecektir. 
Bunun için yakında lstanbul valisi 
Bay Muhittin Ostündağın riya· 
setinde Ticaret Odasında büyük 
bir toplantı yapılarak bu husus· 
ta görüşülecektir. To]Jla ntıya .ıeh· 

rimizdeki biitün tacırler davet 
ed ilecekti r. 

Vergiden müşteki sanayi erba
bının ba~ında değirmenciler gel -
mektedir Uzunköprü Ticaret Oda

sı bu hususta yaptığı tetki!qtı 

muhtevi raporunu İstanbul Tica

ret Odasına göndermiştir. Uzun 

köprü Tıear~: Odasının tetkikutı

na gOre her ~ene biraz daha alal

ması beklenen gayrı sıhhi buğday !•-------·------...: 
öğütme vasıtaları bilak_is dah~ 2i- ilk tedrisat 
yade çoğalmaktadır. Atla i~liy~n M 
değirmenler ve yel değırmPnl~ri üf ettişleri 
bu meyandadır. Hatta çok eski bir 
usul olan el ve ayaklarla bui;d~yı 

öğütme usuli.iniin yeniden t.ıam • 
müm ederek çoğaldığı görülr.-ıekte
dir. 

Buna mukabil motörlü deJir • 
nıeııler durmakta, çünkü işleri a-
2almaktadır. Muamele vergisır.in 

motöt lu cfeğirmenlerd"n alındığı, 

fakat motörsüz değirmenlerın bu 

vergiye tabi tutulmaması bütün 

bunlara ~ebcp olarak gösteriliyor. 

Motörlü vasıtalardan alınan mu

amele vergisi yüzde ondur, Vergi 

öğütülen buğdayın kıymeti üz~ -

rlııden alııın~aktadır. Bu suretie 

mesela on Jıralık buğday bir l:ra

ya un haline getiriliyorsa dr·ğir

mencinin yüzde on hesabile yıne 

bir lira vergi vermesi icap etmek

tedir. Bu karsızlık karşısında de

ğirmenciler de öğütme ücretim 
arttırmaktad1rlar. ı;•akat bu sc ... 

fer de vergiye t§bi olmıyan mo -

törsüz vasıtal<.n:ı rekabetine ma
ruz kalmaktaclırlar. 

İşte bütün bu cıhetler Mzarı 

dikkate alınarak verginin bu ua -

kımdan da esaslı tadilata muhtaç 

olduğu neticesine varılmıştır. 

Müzeler idaresi zen· 
gin bir salon açıyor 

Müzeler idoresi, ötede beride 
kalmış, eski devirlere ait bir çok 

meskiıkat ile mücev'ıecat, kıynıet

li taş ve madalyonlardan mürek· 

kep zengin bir salo:ı vücude ge -
tirmeğe karar vermiştir. 

Salon, Martın 15 inci Pazartesi 

Bazıları yeni yeti,en 
öğretmenler karşısı.,da 

Zl\yif mı kalıyorlar? 
Türkıyedeki ilk mekcpteri tef -

tiş eden ınüfctti~lerin mecmuu IVO 
kadardır. Vekalet, bu müfettiş -

!erin vaziyetini tetkik etmektedir . 
Çünkü bu 190 ılk tedrisat mü -

fetiişinden 150 ilk muallım mekte
bi mezunudur. Bu müfettışler, 

muallım mekteplerinden iki rn • 
nede mezun olmuşlardır. 

Halbuki evvelce muallim m•k
tepleri 3 sınıflı id ı. Daha sonra. dör
de, beşe ve nihayet altı sınıfa çıktı. 

Müfettişler arosında 3,4 seneıık 
muaJJım mektebi mezunları çok

tur. Maarif Vekiıletınd~ salfıhi • 
yettar kimselerin bu husustaki ka
naati şudur: 

•İspekterlik kadrosunda son vıl
lar · çınde bır çok tasfıyeler yapıl

mış olmasına rağmen, bugünkü !s
pekterlerimızden bazıları, bilhassa 

yeni yetişen <:Ilı sınıflı öğretmen 

okulu mezunları karşısında zayıf 
kal m.;k tadır.> 

Vekale t. yeni yetışen ilk nı~ktep 
muallımlerıni daha genış salfıhi

yetle teftiş edtbilt:n bir ilk tedrisat 
İspekterleri kadrosu vücude ve • 
tirmek için çalışmaktadır. .. 

Bugün, memieketimizde 190 ilk 
tedrisat müfettışinden 3 ü Viy~na 

Pedagoji Enstitüsünden, 36 sı Ga
zi Terbiye Enstitüsünden, 3 ü 1-
dadiden, 1 de İmam ve Hatip mek
tebinden meıurıdur. 

Halkevi temailleri 
Eminönü Halkevinden : Evimiz 

1 Uzerinde 
Tetkikler 
Isparta h<-lıları ıcın bir 

rapor hazırlandı 
Ticaret Odası Türk Hdı Sana

yii üzerinde esa•tı tetkikat yap

mıya karar vermiıtir. 

Bu hususta mer.ıleketimizin ba

zı yerlerinde de Ticaret Odaıarı 

tetkikat yapmaktadırlar. Isparta 

Ticar~t Odaoı 1 parta halı saııayii 

hakkınd3 mufassal bir rapor gön

d,,rmıştır. 

lstanbuJ Tica t Odasının gö7. 

drn geçiı mıye ha sdığı bu ı ıpor 

genış tıır ~tud mah ulüdür. Ti -

caret Odası bu r ıporuıı tetkık '1i 

bıtirdiktcr- so:-ra lı.• buıd ki tıah 

fianayiiri ele aJa4 c.ık ve tcl:t ka' nı 

bır raporla tcsbıt ed «ektir 

Bütün bu etü,llerd ıı ma "~t ha

lı sanayiını tc~'·ık \'e rrıevcut f,.ıy· 

m~tini fazlah~ ırrıık i<;in ıtap e -
1 derı tı,ob:rlcri al .-.lktan ibardtır -·-

Talebeye 
ı Kolaylık 

Tahsilden memleketle· 
rina dönecek o lonlar 
meccanen seyahat 

edecekler 
Tarife komisyonu dün öğleden 

sonra Deniz ticaret müdürlüğünde 
ikinci ictimaı.ıı yapmı~tır. 

Top!an tıda Denizyolları tnrifele· 

rinde tenzilat icrası etıafındn gö

rüşülmüş faut henüz bir karar 

verilmemiştir. Bu hususta birçok 

değişiklikler yapılması esu itiba

rile kabul cdılmit olup bun;ı göre 

ezcümle gidip ı:e:me seyahat 

edecek ailelereyüzde "tuz mıkla· 

rında tenıilAt yapıiacak, tahsil için 

Anadoludıın gelecek ve memleket. 

ferine dönecek talebelerin eski 
mütekait ~e yoksul kimselere 

parasız seyahat hakkı verilmesi 

için her vapurda 30 meccani yer 
ayrılacaktır. 

Bilet aldıkları halde vapuru ka. 

çıran veya seyahatten vaz geçen 

kamara ve güverte yolcuları da 

paralarını geri alabileceklerdi-. Ak· 

deniz hattında olduğu gibi Kara• 

deniz vapurlarında da birinci mev• 
kide 7emek mecburi olacaktır. 

Bundan başka eşya tarifeleri 

üzerinde de eıaslı delı'işi klikler ya
pılacaktır. 

Nakliye parasından istifade için 

eşya cinslerini yanlış gösterenler

den !<onşimcnto tutarınııı beş miıli 

ceza alınacaktır. 

günü öğleden sonra saat 3 de ya- gösterıt şubesi, Gülhane parkı ı- --
pılacak bir kuşat resmi ile açıla- çınde Alayköşkü binasında 14131937 Akay mUdUrU Anltaraya 
caktır. - -·- Pazar günü •aat (14,30) da yalnız dönUyor 
Deniz yolları mUdUrU talebeye ve saat (20,30) da halka Akay idaresi müdürü Bay Cemil 

Denizyollorı Umum Müdürü Bay olmak üzPer (Kahraman) piyesini bugünlerde Aokaradan ~ehrimize 
Sadettin Ankarada lktısat VekAle· tem~il edecektir. dönecektir. Bay Cemil idareye 

tile yaplı~ı tetkikleri bitirmiştir. Arzu edenler davctiyelerirru • ısmarlanan yeni vapurlar hakkında 
Bay Sadettin yarın şehrimize dö. zi her gün Cağaloğlunda merk'z lktısat vekaletilc tcmasiarda bu· 
necektir. bürosundan alabilirler. , lunmaktadır 
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Vasıtaıı tecl .. ri·s ... s.i .. sm ... em .. i .. n·: ....................................... . 
de ihmal edilmiyecek 
prensipler · ne olabilir? 

Bugün yine ilk okul tedrisat usullerinden bahset-
mek lüzumunu duyuyoruz. ilk okul programını 

çocuk babal•rının ve daha tarQ bir tabir ile ilk okullarda 
çocukları olanların dikkat ve itina ile okuyup in. 
celemeleri gerektir. Çünkü bu progr1m çocuıu bir 
talebe olarak değil, tamamilc bir mevzu olarak al. 
makta ve psikelojisini, fiziyolozijisini, biyolojik ş~rai. 
tini, pedagolo jik icaplannı göz önünde bulundura. 
rak ona göre çalışma, çalıştırma, okuma, okutturma, 
yetiştirme ve alıştırma prensiplerini tesbit etmek. 
tedir. 

Dıkkat edersek bu program öıtrctmenc oldujtu ka. 
dar kitaplarını yazan muharrirlere Yll mektep idare. 
!erine ayrı ayrı ve çok mühim vazifeler ayırmıı bu. 
lunmaktadır. 

Ancak bep~i aynı prensip ve hedefe dahil oimak 
için mubtelil kollar gibi telakki olunabilir. Fakat bun· 
laı dan birinde basıl o!an aksama bu hedefe sakat 
bı r varıt vaziyetini yani matlup olan neticerıin vaki 
olmamasını, dalalete düşmesini meydana getirir. HaJ. 
buki h•dise bu aon şekilde &'Örülmektedir. Yaııi iiç 

ko! ayni hassasiyetle bu neticeye yürümüyor. ÔQ'ret• 
men, evvel.i programda maksut olan ruhu tanıamilc 
kavramış olmak rerektir ki kitap yanlış yo'a sürüklerse 
o doıtruıunu temin etsin. Mektep idaresi hataya düşse, 
o yolunu düzeltsin. 

Bu vaziyet karşısında yap•lacak hareket mesela 
yalnız tek kitap sistemi ile bitirilmiş olmaz. Her şe. 
yi kitaptan beklememek programın tavsiyelerinden 
biridir. O halde vazife öğretmene ve tecrübe ve 
fileıı çalışmalarda da mektep idaresindedir. 

Biz diroruz ki, tek kitap ıiıtcmi tatbik olunurken 
Kültür bakanlııtı müellifinden, ö§'retmene ve mektep 
idaresine düşecek vazifeleri de bildirmesini istemek 
lazımdır. Halbuki şartnamelerinde böyle bir istek 
yoktur. Yazan adam, vazifo taksimini en ivi bilen 
insandır. Yani vasıtayı göstermesi lbımdır.' Ve bu· 
fÜD tatbik edilen sistem vasıtaya istinat eder, 

Buna dikkat, istenilen neticenin çabuk iıtibsali 
için ıarttır. 

Halle• Ha 1 
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l,ı,"&ul ôıtıdiıtftı 

lehirTiya!rosu 
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ok~;~~~e;~rr~~ir.:~a~~ki ı ]111.J! 
rendığinıizi zannettii;imiz h5disUl!llll 
!er arasında yuvarlanan meçhu1 

ı !eri her gün 5öyle bir ayırsak, lıay

retler içinde kalırız. Mesela, şu 

gU:ılHdeki me~hulleri şöyle bir a

yırma <lencmcsi yapalım. göı·lJy sü-

nılz. Gazetelerin yazdığı harici ve 

d•hili hadi-;l•lere söyle bir göz gez-
direlim~ 

Bır defa uzun zaınarıdan lJer: .. 

dir bütün lıiıdiseler üstünde ·uvar

lanan o muazzam meçhul var: He

men bütüa miılctkr n<den harıl 

harıl <i:lıhlar .. yor: Meçhul! Bay 

1\lu~solin TrabL.ısa neden t1itti: 

M(·çhı..11 s, t.-p ı~ ol harbi bilakis 

inü.dahalo f' lı 1 ip durdurulac'.kker.. 

11edcn buvu < .. ır taassupla müda

hale el tnntı.ımakla ısrar olunu -
vor: M çhul! D det ~rdcn haki -

Ki ol arl: k•n ,.ımle dost, k,m k.m

le 1..w:ınan: , lE h.J' Makdı ·.~lrl ve 
B"ldvin ıkısi birden ı.tıfa ediyoı

lunıış, ıicı-ı: ~1eçhul! 

Mıs~l zikıHliyoruz a. Dahile ge
çelim 

Yıne nıes<>lu dun bir gazete meş
hur tdyyared Lindberg'ın (Kal • 

küte) <le buluııduğuırn ve dönüş -

te İstanbula uğramak niyetınde 

oldu_ğ;...nu yaz!yor. Bu gazetf'nin a

damın n,yetini nerden öğrendıği: 

Meçhul! 

Yine mesela: İstanbul postoha

nesile Killltoprak pastahanesi a -

rasında iki bin liralık bir posta pa

keti uçmuş. Yme gazeteler yazı -

yor ki kimin uçurduğu: Meçhul! 

Sahte bir adli tıp raporu yaka

lanmış, müessese baş katibi zan 

altına alınm.ştı. Adam suçlu ol

madığını söylüyor. O halde npo
ru kimin hazırladığı: Meçhul! 

Süt talimatnamesinin deği~~ri -

lecegi, modern bir usule kona~ağı 

yazılıp duruyordu. Sıhhiye Ve -
kaleli erkanından bir zat taFmat
namenin değiştirilmiyeceğini söy~ 

lüyor. Esbabı: Meçhul! 

On sekizden ;ı~ağı olanları:ı san

dala binmesi mennedileceknıiş. 

Allah Allah, niçin. Meçhul! 

Uzuna gitmiye ne hacet: 

İstanbuldaki ş u tereyağlarının 

neden yapıldığı iki senedir meç
hul! .. 

Velhasıl gazetelerin malumat 
verdikleri haberler arasında ma
liım ne kal:yor: Meçhul!!.. 

Serdengeçti 

Konya da 
Kültür işleri 

Konya, (Hususi) - Husu;i bir 
komisyonun tetkikinden geçiril -
dikten sonra Maarif Ve!{aıetince 

kabul edilmiş olan yeni müfredat 
proğramlarır.ın 1937-1938 dPrs yı

lından itibaren mekteplerimizde 
tatbikine başlanılacaktaır. Bu pro
gramlara göre vekaletce mü:ehas
sısbra vekaletin kitabı olarak yaz. 
dırılmış ve yazdırılacak eserlerin 
de yine 1937-1938 ders senesi bu . 
şından itibaren tedrisine başlana
caktır. 

r Kongoda l 
Nakil ' 
Vasıtaları 
Yapılan muayenede 
yUzde sekseninin bo· 
zuk oldu§u anlaşıldı 
Konya (Hususi) - Civar vi· 

!Ayetlere ve kazalara sefer ya• 
pln otobüs, kaptı kaçtı ve tak
silerin sık sık kazalara sebebiyet 
verdiklerini gözönündc tutan be· 
lediye, bunları birer birer mu
ayeneye tabi tutmak• karar 
vermiş ve derhal işe başlanmış· 
tır. 

Sanat okulundan bir öğretme. 
nin nezareti altında yapılan mu
ayenelerde nakil vasıtalarının 
yüzde sekseninin frenlerinin bo
zuk olduğu anlaşılmıştır. Bu ka· 
bil vesait seferden menedileceki 
ııibl, diğer aksamının da mua• 
yenelcrinc bakılacaktır. 

et 



günün akş" 
Ayşesini k 
racının kızı 

anlatıyord 

Ya! Kızım 
nyacınınkiı 

Kızını sıkı 

ülerdi, şimc 
. kah .. kah. 
kocaya ve 

en gözleri! 
aya, dansa, 
gidenin so 

nine kadın 
inde hanım 
• örmekte 
. Kıendi b 
kızının yar 
görmeme> 
İçin için: 
zamanda 

'"ylendi ... 
etoiz söz! 

an kız b 
diye ift" 

nnelik gu 
la sordu· 

Ay5e! .. 
şe al al 
1 bir yüz 
başını do 

Buyurun 
İşini bitir 
şe annesi 
al görüv 
raktı. An 
Emine k 

·arak nurı 
Artık se 

m. Koca 
orunun1u 
ki'! 
·şenin yaı 

dı. Evve 
utkundu 
Kollarım 

. Beşiğir 
bir toru 
canımı 

şe yine 
a birdenb 

ı istediğin 

ine kadı 
okşıyordL 

Söyle kı 
un olsun 
şe anne. 
mü~fik 

kıvır kı 

bir türlı 
arı al al 
çarpıyo 

Söyle k 
mürü\.~ 

tık Ayşe 

ğu gibi 
.. Fakat 
Anne, d 
Söyle k 

m seni d 
Hakika 

cck misi 

On~ şü 

en mek 
göreceği 

yıkılan 

yarTUCU 

ynep b 
in üstü 
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lmıya b 

vzadın 

ldığını v 
büyük 
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m bu sı 
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de kims 
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di... K 
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" Pırrr . •• l'ınr • 
~·? 

etti. G ~ 

re (19) ayhk 
olunmu,ı MÜELllF'.•i •: _N_i_z_a_m_e_t_t-in_N_e-zl_t__, \ Ayet 'u mailde idi: "Peygamber ile Mü•l llmanların 

ve h:' .,n~tir. Bu kayıtlara nazaran 
Nazmi hir ba~kasının böyıc bit' 

ağız kullanmasına katiycıl m[\s,ı~

dc edemezdi. Fakat Haydar• Ohh .. 
Haydür b:l§i<a idi. Onunla çocuk • 
luk arkadaşı idiler. Kuınkapıdaki 
F',eler mektebin" seııeleı'e~ bera
bel' gidip gelmişler ve ·in 5enr.
lercc ayni mahallede yan :ra"a i'<i 
evde otunnuşiardı. Ailesi cııu hari
ciye memuru olarak y~tiştirme.: is
temiştı. Fal~at o kaptan olaca[;ını 

diye tutturmuş, ticareti bahriye 
mektebine ı:ıirmişti. Bu sene son 
sınıfı biEriyortlu. Göziinii lmlar • 
elan ayırmaksızın; 

rar .~ ı Evvela, nıükellcf 935 scnesınc ait 
boyle bir ,·erı;iye müstehak d.:?i";il-ll 

.. akkuk ~u- dır. Çünkl! mezkur malı:ıllıı; :'u ış 
. e (\'arak 86) nu- yıizünden şagi.li değildir. 

Saniyen, kıstelyevm gdc!i;:.ııe ve r 
bu müddet kalıul olundı,ğun~ ,.e 
hatta vergisi de t<t.ızim ve ta:\~ • 

1
ı 

dildiğine göre birinci ihbarnc.me • 
nin 935 e ait bulunduğunu keşfe • 

•• oamame ile Ankara 
~.ıe 71 numaı·a!ı binanın 

odasını işgal eden tabi ve na· 
§iricrımizd~n bir mül:eaefe (1:10) 
lira matruh üzerinden (52) lira (50) 
kuruş ve ayrıca (10) lira (50) ku
r1L5, yani ceman (63 } liralık bir ka
zanç vergisi tarh ve t<'bliğ olunu -
yor. 

Ait olduğu m~dde hanesinde (% 
:l5ı kaydolunu,vor Asıl hadiseye 
girmeden önce bu (~;, 35) üzerin
de ehemmiyetle dınr.rnk lazımdır. 
Tabi 'e naşirlere ('O 30} ü~crindeıı 
V<'rgi tarhı kanun muktaza"' oldu
ğu halde bu (% 35) nereden çık
mış, hangi kanun mndd<>sin~ i'ti
na dettirilmiştir• 

2-S-936 tarihinde teblıg olıu:an 

ve (15-4-936) tarihini taşıy•m bu 
ihbarn;:me ile mükellef, pek f)asit 
işlerle uğraştığını, bu evraksa tar
holunan (150) !ıra ı;ibi bir pyri
Mfı varidatı çok ağır bularak be~ 
ay işgalden soıı"a bu odayı 13-7-9:lG 
tarihii bir beyanname ıle k:.pudı • 
gını bildiriyor ve bunun füt·rine 
1-9-936 tarihli bir ihbarname <.!~ha 
alıyor. Bunda da bu odmın açıiış 
ve ış;ıal tarihi (1-1-9:J6ı dan 13-7-
936 ya kadar giisterilerek kıs•el • 
yevm hesabilc (33) !ıra (88) ku . 
ruş \"ergi gönderiliyor. Mükellef 
bunu t<'sviyc etmPk idn •ULPVC 

gittiği zaman önünP ~ç ;..ıkb;ız 
sürülüyor ve (34, 6~). (41, 14), (:>.8. 
02) ve yani c rnan 1103) lira (81) 
kurn~ vet'gi iotcr.iyor. Mük•t!efın 
hayretle ıtirazına şu cevap ,. rili· 
yo 

dlp itiraz etmek lüzumunu mukel-
lef hangi kayıttan anlıyabilir ki 
ihb~rnamedl' bu vergiıı.in 936 ya 
ait olduğu da tasrih olunmu1t.,:·. 

Salisen, mükellef tabi ve nişir
dir. % 35 üzerinden vergi ta~hına 
esaıı nereden bulurıınuştur? 

Netice: 
Bir vergi taı·holunur, faka~ ou • 

nun mükellefi olmak şarttır Bir 
yeri muayyen bir miiddet zarfında 
işgal eden mükellefe o müddetler• 
evvel veya sonraya ait vergi t:ırho· 
Junup da işgal ettiği tarih te pöı
tcrilm~k şartile tıı.hakkuk ve tah· 
sil ettirılmesi sarih bir özür olmaz 
mı? 

Bu vaziyetten kim mes'ulillir? 
Bu hadise karşısında mük !ll·)fln 
u;:ıradığı zararı kim telafı edecek • 
tir• Mıikcllef, birincı ihbarnameye 
kapamak suretile bilfiil itiraz yap
mış bulunuyorken .Hayır bu 9:t5 
yılına aitti, sen anlamadınsa bize 
ne? Vereceksin bu parayı> diye • 
rek o parayı icraen veya hacze.1 al
mak doğru bir hareket midir7 

• 

- Olur ... -dedi- Ya!ııız bir ııar• 
ça benımle gel Aşağıdan doııeriz. 

Haydar babacan bir rocuklıı. A· 
ğıı: dolusu güldü: 

-Ben bilmez miyim malıı:u. Ga· 
rür görmez çaktım dalgaı•ı ... 

Üç çarşaflı şimdi Gedikpa~ayn 
inen yokuştan ayrılarak Çarşıka • 
pıya giden düz yola sapmı~lardı. 

- ... Amma senin bu kadar mi
desizleşeceğine kim ihtimal vere • 
bilirdi? -diye devam etti Haydar
şunlara bak! Tahta gibi belleri, kız 
kısmı birıız kıvrılarak yürür ca • 
nım. 

Nazmi dalgın dalgın yun\yor, bıı· 
cevap vermiyordu. Lakin arkadaşı
ııın mutlaka bir şeyıe.- söyiemes;ni 
isteyen Haydar onu rah-ll bı • 
rakmadı, göğsüne katır çiftesın • 
den farkoız bir dırsen ındiıerek 
sordu· 

Bu v~ziyet etrafıııd:ı tahkikat 
, . . . - H cvy bizım ködü: DoJru dr. 

yapıl.raK hadısenın tenvirinı ına- . 1 . · .. 1 d"kl . · , . . . gı mı soy e ı erım. 

lıyrcıter.mızden beklemek hakkı • Bunun üzerine Nazmi carnaçar 
mızJır, sanırız. ağzını açtı. 1 
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Teşkilat~ .... E;;;·(y-;· .... K;:·1 

nunundaki tadilat 
• 86 ııumaralı birincı ihbarı ımc 

935 scmsinc aıttir Qı-lC'r ilıb ~ • 
name de 936 da ~gal e~tığir.ız müıl
dete aittır BirıMi ihbarnameye i-
tıraz ctmcJ.ı,ı- ız ıçın c. para da t.ı. • - 12 -
lıakkıık eıt.. Ccza.;ıle alı. ,.

0
,. • Ş'malden esen tahrib propaganda- j bir külfet teskil eder ki hu , zı,·ct 

Halb ki, b'.l. ar:a dıkkatk l<'tkike farın:ı kar~ı kendisini korunııya I yüksek mak~dı felci' uğratır Bu· 
,.e hüv""ık cı . hazır buiunması elzemdir Onun i· ııu açık surette so· ytı·yhr~k b•"r k·ı-.'" .ıcrnrnı~el incel~--fı.i ·e 'Ç ... 

de~r bir h~ç , kla nrdır. çin devletin Ana Kanununda yal- nun 15yihası ~·olu ile Büyiik Mı! • 
I - l\lıi!,e'lcf bu oda ·ı 1035 te rıı< cürrıhuriyctçi olduğumuzun let Meclisi huzuruna gdmes: 'ı~nı 

böyle bır i~le i_gal etmemekte ve yazılı o•ması bugün artık kafi tir pratı~, hem de esaslara bağlılık 
bunu mııeyyit Ma!ıye Tuhakkuk ğildir. Ana Yasamıza bugün müv- bakımından en doğru bır lı«I ,ı;t t 
nıbesindc Jc !ı, bir kayıt mevcut kere edıleıı lıiyıhadaki dığer un • olur. (Bravo ;eslı,ri sureklı ·ll~ıs-
bulunn.an:~ktctci,. Dinaenaleylı surları da eklcmcğc mecburuz. lar.) · 
rnukcllef 7.·ten bo .. «le bı·r \"err" ı·ıc (Doğru sesini) Az· 'k . k E __ , " ız '" yun: - ( ILUı uıııl - Ar-
nıükellef buı'uncı'ug-ıınu asla d~ı.ısu·· Arkadaşlar; toprak işi üzerınde kad••J B .. B "var; ugun üyük Mıllct 
nemez. de aı kadaşın söylediği şeylere ka;·- l\l 1 cc ısine sunulan takrırı ırr,ln , • 
K,ldı ·,,1·. ~ir fikir arzetmek isııcrirn. Hali! d enlerden biri de benıııı. ı · .. ııı 
II . Menteşe arkada~ımız esasa pek iti- 'I - ır, .ı ilıoarnamenın de " ent(·~e arkadasımıw' bazı tc . 

tıstünde 9Sü SH'esinc ait vergi l<ay. raz etmrdıler. Bu mesele devlet i- reddütlcrine daır olan soıl~·ı ı ·~ 
dı_ lr'ev.:uttu M'·ke''efın bu ···er- Çin büyük ve hayati bir mescledtr b k.. 1 ~ • u ıırsur en cevap vu mck • ıı . 
rının 935 5enesinc ait oldur-unu Dlha zıyade değer meselesıııcie yorum 
ke..4 d • ·ı durdular. Es1sM teklif edılen macl-

,.e eoı m•<. "tabi ga• rı ·· Teşkıliitı Esasiye konunu ııe de-
ku.··ndür Çünkü yuka-da· ·ıvnJundrnı·-· dede topraklanma için ayrıca h • k • , 1 me tir? Diitün millctıerın kanttro· 
ı;.·•m. iz. gibi .;alcı, bu yerı g;ıs \, bu nuıı yapı acağını söylemiş olduğu-

- - muza göre b gı- · k lıırını gözden "cçirı• s(k ouiorda 1• ış ıçın ktiilaıımı VC)'.1 işg 1 et . u ın muza ercd~ bu o 
değildir. mış paranın tediyesi üzerinde söz s0v- ki esas görürüz: Birisı; b~ş;;rılaıı 

Sonı·•, D36 için tarholunm , "' lenıek fazla olacaktır Bunu hus~· ve kuvvete istinad c·del', nıııvJ( -
r·k \"" d • '· .,,. si kanunun görüs.ülın~sine bırakd- fak olan inkılapların ,.,. preıı.s; 1 ,. 
.... ~s un e .F kavıttan ve gc· k.:-c 
\crgı tar" ıa miilunden bu,.,n • bilırız. 1 !erin ifadesidir. İkincis:; el·• ı:ı ba 
":'1kla na.'.< :: f bu vaıiycttcn te- Mulkııct hakkında ıstıkıarın OO· şarılması istenilen ve onun icın 

- Fikrimi mi ogr~nmek \,;tiyor· 
_,un~ 

cehennenılik oldukları tahakkuk eden akrabaları 
1 

için Allahtan iati§far etmeleri caiz deQildir.' · 

- TabıL .. Bu da h3kkımdır zı.ıı
nederiın. Kendimi paşa hazretlı>ri· I 
nin gidiş ağalarına benzetiyorum. 
Lıi.tfen tenezziU bu)·ur da bir ~eyll't' I 
soy le ... 

- f.ıu ..• Öyleyse din c. Bu ::ız • 
!arı takip c~en adanı mıdesiz dene-

1
ı 

ınez. 

Haydar ;;üll;Jtıilü biı· kahkaha 
attı: 

- Y•a .. . 
- Evet ... Ve gülmeden <liııle. 

Zira sana sokakta belini kıvıra kı-
vıra bir §ırfıntıdan balısetmiyo • 
ıum. Eir hanımefendiden ve onun 
istikbalde birer hanınıefendı c.la • 
c~k iki kızından bahsediyorum. 

Büyük bir ciddiyetle ko.,ıım • 
yordu. Devanı etti: 

- Sen ne fikirdesın bilnıenı. Fa· 
kal ben Bizans miınarisiniı1 de bir 
gü~~lliği olduğuna kaniim. 

Haydar, deliriyor mu, gibıler • 
den gözlerini arkadaşma dikti: 

- Sanayii Nefise (1) mektebinde 
konferans mı veriyorsun• 

- Sözümü kesme! Sen hi~ Ava
sofya camiine alıcı e:özle: 

- !! !! Baktın mı? 
- Bu tarihi şaheser kadar dış 

tarafından görünüşü çirkin c.!an 
bir bina var mıdır? 

- !!'! 
- Gez! Lt.mbulu aı. üst et' Bü-

yük dün ·a şehirleriıün albümier.
ne bak! ne Hıntte, ne Siyamc!.ı, ne 
Cinde, ne de Avrupanın her hangi 
bir ŞPhrinde. hattil Kara'In"lı kal
faların dınden çık~n Aksa ·av, Et
yem~z ve 1.'opkapı C\ lett 1rasırırla 

bile bir es~r bulamazf•ll , F'akat 
bir de ıçıne gir ŞL• Ava,ofy rn .. 
Şaşırır :ı ... 

-- ..... 
- Belk b cami .. içı de o · ıd;ır 

çok cavcakl dt ğddır Fak.-ıt dı ı •. 
daki oOğuk hendese ile yaptığı le· 
zaJ, ıccı idekı az ugraşılmı< si.ısii 

harıkuladeıe,tiriyor. İşte şu Jıa -
nımckndiler de bö) ledır. flele bır 
tdnP İ . 

-- '!': 
Aah'ı HoydJr... llal al~ lı 

Sı,vc.r kitapla.rınciaki riva etıcre 

r.öre, cbu Talib öli"ınee 0~!·1 Ali 
Muh.rnımede gelip. 

- Anıca<l ilıtiyar ,apık 31dü. 
Diye haber verince Muh!lttımed, 

ıTiüteessir oldu: ağladı \·c: 
- lfayc!i gaslet! s•mra d~ 1 ehiz 

ve tekfin et de m<'idrn göm! 
Dedi. Ali ise: 
- Kad mat0 mü,riken 

olaral' öldü'. 

(•lmemekte ılli.:iU edeu adan1ıt" J;.ü f
rü. Elıu Cl'hlin küfrü ııibi .. 

z - Cehüdi küfür. Peygarnbcı ın 
zarı .• a.1ındaki yahudilcrin ?Auhan1-
m~::ıin pcygambcrlığieıi kalben in· 
bul etmekle ber~ber onn irık~r et
meleri (!ibi. .. 

:? - Nifak küf: U. 1\:alDi iı~ ı:ı -
kar e:ttiği halde lisanı ile ikraL· 
den insanların küfrü gibi .. 

4 - İniidi küfür. Kalbi ile IH.ciik 
Dıye t2J"·~r emir bekleyinc''" ve lisanı ile ikrar ettiği halde iy -
- · Öylcyoc yalnız toprağa gl' - man şartlarmı kabul ctmiye""'rin 

mulmesi kafidir. Allahtan babana küfrü gibi ... 
rahmet dile 1 Ben de, onun i~in ıs- Ebu Talib, .1ulıaınrncdle iftihaı· 
tlğfar \ ~ rohnıet istiyeceğim. 1 edercli. Bağzı kasidelcrind.) dP. o-

Dedi. nun peygamberliğini tasdik Pde • 
J\Iuhanııned. ebu Talibin öitiır.ün- cck şeyler de söyledi. Fakat clind<' 

den pek müteessir oldu. Ccnaze.ıiıı blıyüttüğü çocuğa tabiğ olmayı ~(·-
yanında giderken ağlıyor \'e: <Am- refine yediremi ·or ve hatta: 
ea? Cenabı hak mükafatını versin. - Ben lliuhammeciin yab'.1 sÖ) -
Sen akraba ve taallukatını arardın. lemediğine eminim. Kurey~ knbi· 
Beni hic incitmedin .• Diı·c si"ivle- Je,;inin kadınlarının beni a,·ıpla • 
niyordu. • · mıyacaklarını bilsem ona tabiğ o· 

Ebu Talib defnolunduktan ~un • lurdum. 
ra Muhammed, evine kapandı. Derdi. 
Günlerce çıkmadı. Allahtan amca- Muhammed, amcası ebu Tıııi -
~ı için af ve mağfiret ni.vaz ct'.i bin müslüman olmasını <;ok atZL• 
Müslılmanalr; bwıu görünce eder .. O da onu çok severdi. ö;·lc 
- İbrahim peygamber, b;ıbası i- iken Muhammedin peyganıbcrligi· 

çın istiğfar etti. J\fuhamm!'d de ııı kabul etmedi. l\Iuhaınmed, k<'ıı· 
amcası için dua ediyor. Öv(ov<c dısıni teselli etmek için. ı\lla<ıtaı 

hız de analarımızın, babalııı:ım;;ı~ <u ıncalde bir ;lvct uetirdi: E' ' ~ . 
Aılahın rahmetine mazhar olma - pc) ıi-mber! Sen, sevdiğine hid.ı· 
!arına dua edelim. ~et ccknıczsin. Lakin Allıı:ı i.tc • 

Dl-.c:iiler \'e evlerine k3;>.ın, z ak liğıni ir~ad ed~r 

dualara başladılar. Muhammen, bu ,ıfohaııınıed, bu ıki ayetle, ı~eın 
ı::arip halleri beğenmedi. Curcııııa- kcııaisiııi amcasına dua ctınekt ,, 
nırı önune geçmek iç1 11, dcrh'.ıl, AJ- ıneng etti; hem dL· müslürnanları. 
!ahtan ~u me'ilcie olan ;ıvcti gctıı - kendisini nümunc tutam:< akrw 
di' Pcyg"mber ile ınuslünı~ı •a • bal:.ırına ı\llahın rahnwtı ıi dılc· 
ı ın, cdıePııerr.lık olduğu tohr1kkcık mekten nz geçirdi. 
eden akrahdarı ıçi• ıstiglar et .. ~- Ebu Tvlib. öldükten <oııı r 
lcri caiz değildir İbr.ıhimiıı bJııası lı meıılarla müşnklerin arası yine 
i1;iıı dua etmesi, bu hususta •,·ve!- aı;ıldı. F.bu L!oheb, Ebıı Tıilbın Y<'· 
ce söz verdiği ic.·ıı dlr. D >ası . ı r nP rili:s o n1ak istcdıı:; u;ın ır .. -
nın Allah düşmanı o!duğ -ıa k.ı- h.ın.ıned.n. bir c lıetten de 'e:s ol· 
nıı:ıt get.rince duadan vaz gccti. 
Ib l . b r ıH demek olan pc~·gambcrli: ·ı c 

r~ ıım, obasını çok • \'l'r "" .ı- -cırdı.• muhalefet l'ltı Kurey• rcisl<'ri dt', 

İs!fün uleması dört türlü kıifiir l\Iuhaınme!iin ku\TetlC'nip dı· elle· 
rınd ... ı .rCı!-:ili ·!erini almaslııd;.. ı 

olduğuna kail bulunuyorlar 
l·orkdukları için, tekrnr oı a k3r ı 

1 - İııkari küfür. Allahı kal'·ı· ı·. d · 
alaylı bakıyorsun yı.izüme. inan 
bon:ı! Ne olurdu• sımdı onlarla 
bcıabcr gıdccekleri yeı~ gidebil 
S~'·dık. Bunl«n şu kaba carşafla -
r1ndaın ... ıyrılclıktaıı :'')nra görebil -
S'·ydik 

v ü1maıılığa baı;ladılar. 

l _ı,. tas tik eWği halde lısanıvle ikrar _ --_. _ , (!'eı:amı nıtj 

ı Kon.lJa Halkevibandosu halkın 
da musiki 

Duı d lar. Bcik kız.n biri yU-
1unü açtı. 

Nasıl? 

llal.kın \'arnıı~ be. . Eı fes 
mahluk! Ay dur dur dur! Anladım, 
aı,ladıın. Ayol bunlar Sadun bevin 
kıılJrL .. 

Nazmı f.laydarı!' kızJ.:.ra kötü 
bır not YC::lm<·sı·ııden ı l ' \oı tar:1,.ı;: tr-
l~sla sordu. 

1'11 ıclın mı? Nc•reden t 1n vor
.!>Un'> 

M ust~kbcl k2ptan ark:.daşını 
sarsan lıe>·(ccının nı.'..ınasırı kavra-

ihtiyacını tatmin etmelidir 
B.ir kaç ay evvel teşekkül eden Halkevi bandosu muhitte faydalı bir 

varlıK olmağa başlamıştır. Genç amatörler, Cumartesi günü öğlede son

rn Hal~e.•i bahçesinde ve parti kurağı önünde muhtelif parçalar çalmış-
lar, ılgı ıle dinlenmişlerdir. • 

Önümüz bahar ve yazdır! bu açık ha rn kon,crlerinin şehirde pek bol 
olan park!arda, meydanlarda dcv3m1 rnnsik terbiyesinde mühim bir rol 

oynayaca~t.tr. Bandonun yaln11. törenlere munhasır olması, açık ha,•a 
kon!erlerının devamı halkı memnun edecektir.; 

• • • 
lzmir at yarışları ilkbaharda 

laş ederek şa~ılı olduj!u Y"'"' kapa- zulması !Jyihada biç mcnuubahs çalışılan prensiplerin, inkıliiz,ların 
nıış ve bunu da bi dirmı 

1 
d<'ğildir. Topraklama ışinde tedi • esasl<mdır. 

• rr.ı~tı: 

yapılacak 
.. rrr - İki ihbarname ~rasında ye usul \'C ~ekillerıru Teşkilatı e- İnkılap nedir? İnkıliıp bir mıllc-

dort be aylık hir fa•ıla -ld _ sasıycnin alelıtlak istimlaklere aid tin yiikselmesı, ılerltmrsı için a-
ha]d b . - .. • ·• •ıı::u umumi ka "d · d . e ır kucı.k tebliğ \"eı·a tek - ı esın en a,vırıyomz. r.ınılan bı.ılun~n bir form·ılii~. tat-
ıır veya teyit veva t~kit . 

1 
Aksı halde bu işe normal yoldaıı bikat sahasına geçirilr.-.r.sı demek • 

lnı, ve ı- · Prıı ;-ıa. por;ı vermek yalnız Tüıkı"venı·n t· 1· k l" b ~ . - ar "la·ı üzerine kısl<'l - ır n ı a ın muvaffak o!ması, o -

- Koı kr..a korkma ..• -dedi· O 
kadar mulassal dcgıl. Bu ev, bun • 
l~rın anasının evı Bir seneye ge _ 
lınce~e kadar yazın Adada, kışın 
Beyoı::lunda oturuyorlarmış Sac1un 
bey masraflar; biraz kısma~ı ka • 

~evm uzerı·nden ı"hl.ıarnsme 1 de;'!il devlet mabıyelinde hı:,, bı·r ııun do5ruıu· h .k ,, , ~ gunu ve a · atuı 
e: ı•e - bün>·cniı. tahammül edeıniyeceği ( Deınını tJar) 

' rar Vl'rmış . Yani burada. 

Açık Söz'ün roman ı:4a 

"cızan ' lskender Fahrettin 
- Yarın öğle ycıngindc evdl,in 

deme!:? 

- Bu gece n __ ı c.ls~ gc ... ~: t ce . 
ğım.. Uykusuz kalacağım Bunu-ı 

içın işlerımı gündüzden .>ırava ko\·
dum. Yarın yazıhaneye ir.;ııye~;. 
ğim. Akşam üstü seninle bi liktc 

•;nemaya gideriz, olmaz mı lıcnır.ı 

cici, şeker, nonoş karıcığım? 

Nevzat gider gitmez, Zeyn~p ya. 
tak odasına ko;tu .. 

Zeynep tekrar komıdin.n gözü
nu açtı. Defterlerı kil4ıştırmağa 
ba,lad •. 

İşte bir mühim not daha . 

İki yıl önce karalanmış ohn bu 

küçük sahife şu satırlarla b~şlı • 
yordu: 

malıkcmesiııdeki •Bugiin cc;:o 
davadrı, bereket ı·ers,n ki 1ıU:,irn. 

faıla §alıit dinleıııeğe lüz'wı !}Ör· 
1 

mcdi Eijer 1ıabki §alıitlerılen balı
çc~a11. Iiüscyrn de mahkemeye c~lpl 
edılıı.ı~ olsaydı, Huseyin o gece 0 • 

lup bitenleri açıkca söylemek mec
buriyetinde kalacaktı Hınzır lıerı

fi bir tiirlü kandıramadım . Tel' • 
ditten bıle koTkmuyor. (Btm goı· • 
diiklcrimi Allalı rızası içiıl söyle· 

rim) diyor. Sanki yer yüziınde 
doğru söyliyen bir kendisi ı:armı.ş! 
ne tulıaj adam bu da • 

Zeynep bu sözlerden bırşey an· 
lıyamadı. 

- Acaba bahçevan Hüseyin nıah· 
keme de neler söyliy~cekli? 

Zeynep bırkaç sahık cloha çe 
virdi. 
Şu satırların tizerınde durl1'ı' 

t ... eğer uzaktan. bı"" gijlgeın 9ii· 
riip te çekir.mescydmı, bıçağımı 

teJ·rar çekip herifin baqırsaUarı· 

nı sokağa dökeceUım Herif ha· 
yatını bir g6l9eye me<lyımdur. Fa-' 
kat, mnlıkemeden yakamı kurtara
bilir•em, şıı lıeriJiıı canını 11a•·mak 
boym•ma borç olsun • 

' Eşrur!ar·! .. 

(Devam' 1·ar) 

z~ynep bunları düş(ındükçe ka
fa tasının zonkladığını hisF<>cliyor
dL 

Ccvaıtan kuı tuldum derken, 
l"'egec daha sonturlusıın~ .• daha 
belalısı~a çatmısıın' 

n. ye. ek büngÜr l~üngıir ağlıyor, 
w cldtc rı elı ·den bırakamıyordu. 

Artık Nevzatla da itimadı kal • 
marnı~tı~. Bir aydan beri ona karşı 
gosterdıgı sevginin, şimdi, sö1ımti~ 
b:r kömıir yığını gibi mah,·o:du : 
ğıınıı •eziyordu. 

Zevntıp gözleri ~işiııc(lye k;dar 
ağladı 

Zeynep şimdi, buııd"n un.ceki 
satırların manasını pekil!J anla -
mı~!ı Eğer bu satır Nevzat tara -
fından yazılmıssa, Zeyr.cp katil bir 
adamla evlenmi~ dernekli. 

Zavallı Zeyne;ı! yataı;111ın ke • 
narına uzanmı~ .. fıı~kırarak nğla

mağa başlamıştı 

F'akat, boşuna ağlamak niye ya
rJı nı • O bir kere sefaletin ve ıstı· 

ı rabır kucagına düşmüştü. 

Deftere daha ıazla goz atnıağa ' 
cesareti yokt Nevzat gclmeıleıı 
önce, onun yedi kadıııdan ayrıl • 

dığını, yetişmiş bil· çocuk babası 
olduğunu; şimdi de suçsuz bir a -
damı bıçakla yaraladığırıı öğrcn
miştı. 

Ya kokainler?~ 
Heroinler? .. 

Onu kurtarmak için uzanım bü
tün dlerin kanlı birer katil eli ol
duğunu görüyordu. 

Birdenbire beyninin içindc·ı. &ım
,.k süratıie geçen bir ihtimal, Zey
n lıin kalbinde yeni bir teselli 
1 _vr,agı yaratmıştı. 

Ya o defterler başkasına ait
se .. Nevzadın bu yazılarla alfıkası 
yoksa?,, 

lzm_ir, (Hususi) - ilkbahar ı.t }"arışlan programı yarış ve ı.lah en• 

cıımenı reisliğinden vilayete gelmıştir, lzmir at yarışları 4 Nisand> ba•

hyacak ve dör t hafta 3Ürecektir, Ayrıca Muhasebei hususiyenin yıll;k 
yan~ları da yapılacaktır. Muhasebei hususiye ı arışlarının iki hafta . ·r-
mesı muhtemeldir. su 

Koşu heyeti toplanarak at yarışları için müzakerelerde bu'.unmaktaJır. 

Zeynep bu ihtimali - dü~üııer~k 
yerinden fırladı.. Yemek mas3sı -
nın başına gitti.. Bir kadeh rakı 
doldurdu. 

-· Nevzadın beni sevdiğindeıı e
min olmasaydım, fena §eyler dü -
şünebilirdim. Fakat, onun beni ne 
derin bir aşkla scvdigini ı:örüyo -
rum. Hem o beni sevmc'lliş olsay
dı, Pvine imam çağırıp da nikôh 
kıydırır mıydı? 

işte Zeynebi teselli eden nokta. 
Analarköyünün bu zavallı vı•,1ızı 
katil ve sahtekarların ıçin~· nasıl 
düstüı;ünü, onların lccndisini nasıl 
avladığını bala bilmiyor vc gör • 
müyordu. O haliı sahte imamların 
kıydığı nikahta keramet arıvHcak 
kotlar ~f \'e tecrübesizdi. r.·örgıı
suzdü. 

içıne diı~tügü bu çirkin \"e göz 
kamastırıcı hayatın kendisini na
sıl yuğurup ötekilere benze\! ği -
nln farkında bile değildi. 

Kirn temin edebilir di kı, o, ya
rın Beyoğlunun yeni bir Selma ha
nımı olmıyacaktı? 

Kapı çalındı.. 

Zeynep- somurtkan 

kapıyı açtı. 

l.ıir çehıe ile 

- Sen rı:isin, Marika? 

l\farika telaşla içeriye girdi: 

- Ah, sorma 
ma gelenleri .. ! 

hanımcığım başı• 

Zeynep cevep vermeden döndü .. 

Masanın başına geçti. Rakısını içti. 

Marika çok heyecanlıydı: 

- Nevzat bey daha" gelmedi ınil 
Diye sordu. 

Zeynep: 

- Geldi .. işi vardı, gitti. 
Diye mırıldandı, 

Marika elindeki 

bıraktı: 

paketi yere 

- Hanımcığım, neden sinirlisi• 
niz bu gece? 

- Hiç .. Zeynep omuzunu silkti: 

Nevzatla biraz atıştık da .. 

- Ne dediniz .. Atıştın ı z 

Evet. Neye şa~tın ... 

mı? 

( Deı>amı l'aı) 
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Dünkü keşidede kazanan 
bütün numaralar 

50000 
Lira kazanan 

numara 

6450 
15000 

Lira kazan n numara 

21902 
10000 

Lira kazanan 

3521 
3000 

lira kazanan 
14126 
1000 

Lira kazanan 
22564 

500 lira kazananlar 
5593 5489 5009 3026 6413 6155 
6096 6070 12842 10340 10304 6926 

17893 17001 16976 16170 21110 19188 
19072 18697 26523 23450 22189, 21723 
21114 28002 27783 27212 26954 31115 
30672 29947 29757 33309 32047 31487 
31125 38913 38849 38115 35943 39718 
39691 39594 39369 

200 lira kazanan 
2422 3478 17420 17957 17986 1867 

19984 21370 25214 26641 27020 27803 
31559 31705 32-173 32480 33928 34331 
37310 37338 37404 39146 
25\l43 

11788 11239 12:ı10 12105 12441 13061 
13388 13459 14504 14708 15519 15674 
15693 15573 16200 17187 17573 17413 
17416 1766117642 17389 17063 179~G 
18059 18709 18500 19940 19208 20216 
20264 20724 20082 20724 20264 20216 
21787 21191 21198 21430 22367 22427 
22320 22328 23132 23816 24631 21 33 

24993 24587 259G7 26631 26038 26103 
26317 26620 27743 27857 27885 2709:i 
27839 27262 279J4 28297 28436 2il899 
29875 29076 29228 29880 30041 30772 
31723 31727 31534 31181 31300 31013 
32955 32441 32159 32187 32499 33517 
33796 33802 33638 33218 33 965 34203 
34340 34150 35507 35957 35242 35964 
35585 35291 35505 3j673 35698 3379~ 
36120 37788 37815 38123 38694 38154 
3 433 39771 39877 

15.>7 7b50 

225 
455 

1771 
2126 

30 lira kazananlar 
458 853 2347 835 
G98 1311 1823 1278 

1426 1317 1255 2286 
1119 3126 3380 2873 

235 
1989 
2701 
2509 

3571 3420 3206 3200 4479 3318 
3922 3503 5500 5421 4208 4 738 
6nso 51i96 5339 6216 63._,2 6994 
64fıl 6476 6948 6708 7598 7120 
7052 7190 7196 7264 7520 7(i46 
8~87 8602 8474 8722 8633 8418 
8510 8976 9261 9925 9018 9116 
9831 10007 10093 10376 10074 10249 

11257 11125 11543 11491 12614 12156 
12063 12621 12238 12625 12634 12545 
12380 13585 13306 13031 14880 14537 
14367 14106 14228 15969 14242 14085 
1G099 16602 16709 16254 16853 17905 
17650 17784 17225 17917 17390 17356 
1880G 18055 1887119364 19284 19779 
19030 19153 19471 20835 20036 20489 

20898 20917 21223 21884 22285 
22201 23125 23647 24402 24804 
24584 25330 26028 27662 281711 
29663 29894 20963 20856 20922 

100 lira karnanlar 21948 22661 22207 22055 23760 
189 645 3551 3638 4395 4507 24081 24477 24154 25245 26503 

9792 7537 8978 9212 12516 12825 27180 28875 29018 29018 29384 
13649 15169 19776 21408 22293 23412 20026 20439 20679 21860 22017 
23453 24326 26576 27536 28678 30622 22477 22574 23246 23380 24147 
32060 32889 33625 34140 34175 34131 24530 24860 25967 27086 28997 
36151 36554 36705 37332 39138 39507 28213 29314 30245 30253 31153 
98J4 149'18 32187 32134 32869 33303 34509 

Sil lira kazananlar 34978 35397 36150 37794 39217 
36 66 ın 693 753 1032 30498 30571 31594 32426 32017 

1&48 1751 1709 2090 2235 2715 32017 32414 32869 32089 33956 
2994 3670 3557 3716 3007 3300 33303 33371 32083 34509 33854 
3560 3319 3592 4056 4247 4634 33172 33371 34978 34324 34828 
4.716 4188 4275 4981 4468 5680 34992 35397 35704 36150 36127 
5317 5472 5505 6881 6311 6047 36033 35231 37794 37127 36659 
7045 7860 7344 7544 SOM 8586 36420 38217 37328 37503 37380 
8657 9606 9943 9372 9670 1045 20499 38149 38710 

• • • • • 
Bu keşidede büyük ikramiyeleri 

kimler kazandı? 
Tayyare piyangosunun '.lünkil 

kcşidcsindc büyük ikramiyeleri 
kazanan talihliler birer birer bel· 
li olmaktadır ... 

Bu seferki kcşidede 50 bin lira 
kazanan 6145 numaralı biletin üç 
parçası ~ehrimizdedir. Diğ>J-. iki 
parçası Manisa Akhisannd;ı Ali 
Bahri v<? Pazarcıkta Yusuf ve Meh
mettedir. Bu biletin lıir parçası 

Kader k;şesi tarafından Gümü~su
yu caddesinde mühendis okulu ci
varında 2 numarada Bayan J<'at • 
maya satılmıştır. Bayan Fatma 
dün hemen parasını bu kişiden 

almış ve 500 lirasını ayırarak mü
tebakasini bankaya ya!ırmıştır. 

Büyük ikramiye kazanan biletin 
diğer onda bir parçasının yaıısı 

Nimet kişesinden Sultanhamamın
Ş<·n bayan pazarında müstthdem 
Serkis tarafından kızı Puzantın ·•
mına alınmıştır. 

Bu talihli kendisine büyük ik
ramiye cıklığını haber alır almaz 
hemen Nimet k~esi sahibi İsmaile 
giderek biletini yirmi beş lira ek
siğine kırdarmak istediğini söyle
miş ve paraları alınca bir claha 
mağazasına uğramaımştır. 

Büyük ikramiye kazanan biletin 
diğer yarı,'ll parçası da Kap~lı çar
şıda seyyar bayii İlya Sadık tara
fından satılmıyarak kendisinde 
kalmış ve kendisi dün billetJcrıni 
aldığı Servet kişesinden ikramıye
Fini almıştır. 

15.000 lira kazanan 21902 nu -
maralı biletin bir parçası Yal: is
kelesinde 1 numarada tücca= A -
Jaettinde \'e Yemişte 4 numaı-:ıda 
pastacı Nikoda bulunmaktaı!ır. 
Diğer parçaları Ispartad• kah

\'eci Sıtkı ve Gelibolu<la Namık 
Kemal ilk okulu öğretmeni Reşat 

Elli bin .ıra kazıınan 11aga11 
Fatma diin para•ını Kader gişı• 

sinden alırken 

tarafından alınmıştır. 

12.000 lira isabet eden 52912 nu
maralı biletin bir parçası C:e!J!al 
kişesi tarafından satılmıyarak ia
de edilmiştir. 

Kadıköy Sulh İcrasından: 

Bir borcun temini istilası için 
mahcuz ve paraya çevrilmesi mu
karrer bulunan bulgur ve kilise 
mumu ve muhtelif likör 26/3/937 
tarih ve Cuma günü saat 14-16 da 
Kadıköy sulh icrasınca Balık pa
zarında Taşcılarda 3 numaraiı dük
kanda satış bedeli peşin ve d»lla
liye ve rüsumu sairesi müşlerıye 
ait olmak üzere satılacağından ma
hallinde hazır bulunan memuruna 
müracaat edilmesi ilan olunur 

- ~ -" 
- - - . 

AÇIK SÖZ- 5 

EUGÜNKÜ PROGRAM 
Ôl/le neşri> atı: 
S'at 12,30 pliikh Türk musiki•i, 

12,50 havadis, 13,05 muhtelif plak 
neşriı atı, 14,00 son. 
Akşam neşriyatı: 

18,30 plakla d ms mu•ik'si, 19,00 
Şohir tiı atro'U komedi kısmı iki 
temsi (Boşb şa ve bCyük sÖ?), 
20,00 fası 1 ,az heyeti 20,30 B. Ömer 
R12a tarafından arapc1 <öylev, 20,45 
La.'11 saz lıey'ctı, 21,15 orkeslıa, 

22,15 ajans , .• borsa haberleri ve 
erte<i günün progr>mı, 22,35 pla'da 
sololar, opera ve cp,yet parçaları, 
23.00 so•. 

1 lsTANBUL"l 
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Ticaret ve Zahir e ı 

Borsası 

12 / 3 I 937 

Fi ATLA R 
C I N S 1 A1az-1 Yukı. -K. P. K. P. 

Bu!tday yumuşak 

" 
sert 

.11.rpa Anadol 
Çavdar 
Yap>k Anadolu 
Mısır sarı 

Güz yünü 
Peynir k•şar 
Zerdeva drriis 
sansar " Tilki 

" Kuduz 
" Porsuk 
" Tilki 
" Kurt 
" 

Çakıl " 
Tavşan adedi 

6 20 
6 10 
4 17 
4 27 
--
4 22 

82 -
38 -

5500 
325) 

500 
1000 
60) 

--
25 

6 25 
4 30 
4 32 

4 25 

92 -
40 -

4GOO 
1600 
1800 
640 

GELEN 

~uğday 225 

Un 45 
Fns•ılve -
Çavdar 135 
Arpı 90 
Çak 11 derisi 
M sır 104 
Mercimek -
Susam 50 
Bulgur 15 
Fasulye 
Yulaf -
Tiftik 
Kepdc -
B. Peynir 7 
Zeytin va 'ti 16 

G 1 DEN 
Susım 49 
Ç 'k"I 6110 
Tı.ki ss ıs 
Zerdeva 210 
T-ıYf'l" ·~ 
DIŞ F 1 AT L 

Butday: Liverpul 6, 10 

" 
:Şikago 6, 35 

" 
:Vinipek 6. 1 l 

Arpa :Anvcr& 5, 38 
Mısır : Londra 3, 51 
Keten T: 

" 
71, 46 

FındıkG : Hamburg 79, 43 

" 
T: 

" 78, 98 

ton 

" 
• 
" 
" 
• 

" 

" 
" 
• 

lo~ 

.. 
ton 

• 

ton 
adet 

.. 
• 

' -
_, 

-

l 
lstanbul Levazım Amirliiil 
Salınalnıa Koınisronu hanlar:_ 

Kuleli Askeri Lisesi için 1750 
adet frenk gömleği 29/3/937 Pa -
zartesi günü saat 15 de Tophane
de Satınalma Komisyonunda açık 
eksiltme ile yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 2537 lira 50 kuruştur.· İlk 
teminatı 190 lira 31 kuruştur. Şart
name ve nümunesi Komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli sa • 
atte Komisyona gelmeleri. (380) 

(141~) 

* Kuleli Askeri Lisesinde köhne
ye ayrılan 25 kalem fotin ''e saire 
30/3/937 Salı günü saat 15 de 
Tophanede Satınalma Komisvo • 
nunda açık arttırma ile satılacak • 
tır. Tahmin bedeli 2696 liradır. İlk 
teminatı 202 lira ııo kuruşt1Jr. Ş~rt
•ııamesi Komisyonda görülebilir. 
Eşyalar Pazartesi ve Perşembe gün
leri öğleden sonra Kuleli Lise -
sinde görülebilir. İsteklilerin bel
li saatte Komisyona gelmeleri. 

(381) (Hl3) 

:ıt--
Kuleli Askeri Lisesi için 5450 çift 

tire çorap 29/3/937 pazartesi ~
nü saat 14,30 da Tophanede rntı

nalma Komisyonunda açık eks:lt
me ile alınacaktır. Tahmin hedeli 

1253 lira 50 kuruştur. İlk teminatı 
94 lira bir kuruştur. Şartname ve 
nümunesi Komisyonda görillebi • 
lir. İsteklilerin belli saatte I'.:o • 
misyona gelmeleri. (372) (1414) 

Devlet Demiryolları 9 uncu 
İşletme Müdürlüğünden: 

iLAN 
14 Mart 1937 tarihine nıüsariif pazar günü soat 11·14 arasında 

Yeş!l~öycle Tiirkkusu Barrarnı münasebetile yapılacak törene iş• 

tirak edecek olanlar için mutat trenlerden başka 1,tanbnl(Sirktci) 
elen Yeşil köye sa~t 8, 8.50, 9,10 Te 10,05 te ve Yeşilköyden İs• 
tnnbula 14,15, 14,45, 15,15, ve 16,10 da hususi yolcu katarları 
tahrii< edikco ktir, 

1 tanhul (Sirkeci) - B>kırköy ve aradaki istosyonlard"n 14 
Mart t•rilıinde ve s1'•t 7,35 • 10,30 aras nda kal!rnc1k trenlerin 
heahangi birisine Y.:şiiköı İçin eie'.a le gidiş hil~ti ol.m yofcıl:ır 
bu biletleri ayni günde dönüş iç n de kullanab.Jecekler ve 
bu suretle Lilet %50 ücretel:İndeııni5be!ir:de tenzilat görmü, oıa.. 
cakl•rdır. 

Fazla t••fsi'at idn istasyonlara ıııiiracıat t'dilınesi. (1409) 
9. işletme !'t.üdürıuou 

Fatih İcrasından: 

13 • 3 • 1937 
Cumartesi günü 

"''"&ul 8ıttdııını 

$ehirTiyaTrosu 
Akşamı 20.30 da 

Ü Mi T 
5 perde 

Yazan : H. Berns • 
tein. Türkçeye 

çeviren : 
Halit Fahri 

* 

ııııııııııııııı ' 

' 'I l~I! 
111111111 

Fransız tiyatrosu operet 
kısmı 

13 • 3 • 1937 Cumarte•i günü 
Akşamı saat 20,30 rfa 

DELi DOLU 

Yazan: Ekrem Reşit 
Müzık : Cemal Reşit 

Çocuk Tiyatrosu saat 1 4 de 

DOGANLA SELMA 
Yazan Halit Fahri 
Müzik Fehmi Ege 

Sultaııı.hr.ıct Üçüncü Suilı Hu
kuk Mahkemesinden: 

Vahram ve Hüseyin ve 
İsta\'ri oğlu İstefo'nun tahtı ta· 

sarrufunda bulunan ve alacaklı ı---------·------
Sujidcnin şayian ve ınüş • 
müştereken mutasarrıf oldukiarı 

İstanbulda Kumkapıda Çadırcı Ah
met çelebi mahallesinde Tiy ,tro 
caddesinde kain eski 33 ve müker
rer 33 ve 30, 33, 33 ve yeni 77, 79, 
81, 83 numaralı altında iki Jük • 
kanı müştemil iki bap lıanenm i
zalei şuyu zımnında firuhtıı te -
karrür ederek müzayedeye vaz o
lunmuştur. Bunlardan 77 nurr.ara
Jı hanenin iki oda ve bir taşlık ve 
bir hela ve bir sofa ve bir mutfak 
ve bir kuyu ve mikdarı kafi bah· 
çesi vardır. 79 ise marangoz cluk
kanıdır. ve 81 numaralı harnıın 

üç oda ve bir hela ve bir sofa ve 
mikdarı kafi bahçesi vardır, ve 
C3 numara ise kömürcü dtikkfır.ı • 
dır. Heyeti umumiyesinin kı:;meti 
muhammenesi (1700) bin yedi yüz 
liradır. 

Birinci açık arttırması 14/1'937 
tarihine müsadif Çarşamba ~ür,ü 
saat on dörlten on altıya kadar ic
ra olunacaktır. Kıymeti muhom • 
minesinin yüzde yetmiş beşini Lul
duğu takdird~ o gün ihalei kntiye
si yapılacaktır, bulmad1ğı takdır 
de en son artlıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere temdit edilerek i • 
kınci açık arttırması 29/4/937 ta
rihıne müsadi[ Perşembe gt:ru 
saat on ôörtten on altıya kanar ic
ra kılınacak ve o gün en çok arttı· 
rana ıhale edilecektir. 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarların işbu gayri menhul 
üz:erındeki haklar1nı hususi ile faiz 

ve masarife clair olan iddialJrını 
evrakı müsbitelerile yirmi ı.'lin i
çinde bildırmeleri lazımdır. Aksi 
halde hakları tapu sicilleri ile sa
bıl olmadıkça satış bedelinin pay
la~masından l>ariç kalacakl~rdır. 

Muterakım vergiler hıssedarlara 

ve dellalıyc ve vakıf kanunu r.ıu
cibince verilmesi lazım gelen yirmi 
senelik taviz bedeli ve ıh•lc pu
lu ve tapu masarifleri müc;:terıye 

aittir. Arttırma şarlnamesı işbu 

itan tarıhinden itibaren mahkeme 
dıvanhanesine talık kılınmıştır. 

Talıp olanların kıymeti mııh · ın
mincsinın yüzde yedı buçu.~ıı n s
betined pey akçesinı hamilen o gıln 
ve saatte İstanbulda Eminonunde 
Gulbenkyan hanında Sult~nahn-et 
Üçüncü Sulh Hukuk mahke:rıesi 
baş kitabetine 937/9 numar~ ııc 
müracaatları ve ayni h~ned,• sa -
kin ıı<en elyevm ıkametgiıht meç
hul bulunan hıssedar SeyıdN.in o 
gün ve saatte gelmedıği \'eya ta
rafından bir vekil göndermcdıği 
takdirde gıyabında muar.leL ifa 
kılınaca,>:ı tebliğ makamına kaim 
olmok Ü7ere il:in olunur 

Sultan:ıhmet 3 üncü Sulh Hckuk 
Mahkemesinden: 

Davacı İstanbul Maliye Mu~a -
kcmat Müdürlüğü namına hız;ne 
avukatı Yusuf Nuri tarafındı.n 
Parmak kapıda 34 No. lu dükkanda 
Ahmet Refik ve Balık pazarı~da 
Taşcılar caddesi 31 No. lu dükkan
da kefili Hafız Fevzi zade Abdul
lah Kazım aleyhine 934/936 yeni
leme ve 937/132 esas dosya No: a
çılan 290 alacak davasının cari du
ruşmasında müddeialeyhlerin ıka
metgahlarının meçhul bulunma -
sın~ binanen davetıye ve muame. 
leyı gtvap kararı tebliğ' edildi~i 
hılde itiraz edilmemiş .. e <on celsevi 
muhehme olan 11-1-937 tuihinde 
muhakemede isbatı vücut edilmemiş 
bulundu!!undan mebla~ı müddPabih 
290 liranın dava tarihinden bi!iti
bar yüzde 5 faiz ve yüzde 10 üç
rcti vekalet ile bilcümle masarifi 
muhakemenin müddeialeyl,lerin 
bittalısi! müddeiye itasına muha
kemece karar verilmiş olduğundan 
tarihi ilandan itibaren 8 gün zar

fında temyizi dava edilmediği tak
dirde hükmün kesbi katiyet ede
ceği ilanen tebliğ olunur. (937 /132) 

Fatime ile müşterek Ka-;•m • 
paşada camii kebir ınahal -
lesinde Sclkapısı ve Külhan s~ka
ğında cs!d 4. ve 51 ve yeni 2/.\3 No. 
lu olup Osman kızı Fatime Zü'ıcy
dc'nin dörtte bir hissesi bulunan 
cephesi uzun yol ve Bahriye c>d -
desi ve sağı evkafa ait arsa ile 
ve arkası ciğerci Ali'ye aıt dük -
kan ve ~ol tarafı kısmen Ali'nin ve 

kısmen borçlu Niko ve Fatimc'nin 
mücılereken mutasarrıf olduktan 

2. No. lu dükkan ile çevrilmiş yeni 
109 ve eski 43 No. lu haricPn ka
gir ve dahilen ahşap bir merdiven 
ile üst katla bir aralık ile bir !'ala 
ve bir adadan ibaret, diğeri 2 No. 
lu dükkan cephesi Külhan snka -
ğında ve sağ tarafı Ali'nin dükka
»ı ve .ırkası kısmen borçlu Nıko 

ve FatimC''nin müştereken m!Jta .. 
s~rrıf oldukları 109 No. lu dükkan 
ile ciğerci Ali'nin mutasarrıf olduk
ları dükkan ve sol tarafı 4 No. lu 
ciğerci Ali'nin dükkanı ile mJrılut 
alt kat döşemesi çimento ve bir 
merdiven ile üst kata çıkılır bir 
aralık v~ hala ve bir odadan ibaret 
ve her iki dükkiin ile arada müş

terek bir kapısı bulunan dükkan
ların 4 de 3 hissesinin satılmasına 
karar verilmişt~. Evsafı yukarıda 
yazılı mezkur dükkanlardan Kül -
han sokağındaki dükkana 800 di
ğerine 1500 lira kıymet tahmın e
dılmişlir. Mezkur gayri menkul 
hıssesi açık arttırma ile satılacak
tır. Arttırma ııeşindir. Arttım~.;ya 

iştirak edecek müşteriler !<ıymeti 

muhammenenin % de 7 buçuk ııis
belinde pey akçesi veya rr.illi bir 
bankanın temınat mektubun'-! ha

mil olmaları ıcap eder. Müterakım 
vergı ve tanzifat ve tenvirıye ve 
vakıf borçları borçluya aittir. Art
tırma şartnamesi 20/3/937 tarihcne 
musadi f -Cuma - günü daireye ma· 
halli mahsusuna talik edilecPktir. 

Birinci arttırma 22/4/37 tarihine 
müsadıf Perşembe günü Fatih icra 

daırcsinde saat 14 den 16 ya !.adar 
icra edilecektir. Birinci arttırma
da bedeE kıymet muhammeP~nin 

~-· de 75 şini bulduğu takdirde üs
tünde bırakılır. Aksi takdiıclc >On · 
arttıranın taahhüdü baki kaımak 

üzere arttırma 15 gün daha tcrr.dıd 

edilerek 7 /5/37 tarihine mü. :ıdif 

Cuma gıinü saat 14. den 16 p 1. ıC:ar 
dairede yapılacaktır. İkinci orttır
nıa neticesinde en çok artlıraııın 

tistüne bırakılacaktır. Müşt0ri be

deli ihaleyi miadında v.erm;;'zse 
gayri mcnl:ıil yeniden art•ırmaya 
çıkarılacak ve aradaki fark ı;e za

rardan m~s'ul olacak v"e bu fark 
bilfı hüküm alınacaktır. (200~) No. 
lu icra iflas ka. nun 1~6 ıncı mad

desine tevfikan hakları tapu si • 

cillerile sabit olmayan ipote'di a
lacaklarla diğer alakadaranı.1 ve 

irtifak hakkı sahiplerinin bu hak

larını ve hususile faiz ve masarife 

dair olan iddialarını ilan tar'hin
den itibaren 20 giiıı zarfında ~vrnkı 
müsbitelerile birlikte dairerr.i1e 
bildirmeleri lazımdır. Aksi tak • ı 

dirde hakları tapu sicillerile ~abit 

olmıyanlar satış bedelinin paylaş

tırılmasından hariç kalırlar. l\lü • 

terakim vergi, tenviriye ve tanzi

fiyeden ibaret olan belediye rüm

mu ve vakıf idaresi bedeli mü1aye- i 

deden tenzil olunur. 20 senelik va

kıf karesi tavizi müşteriye ait -
tir. Daha fazla malumat almak is
teyenlerin 36/1536 No. lı dosyada 

mevcut evrak ve mahallen, haciz 

ve takdiri kıymet raporunu gö • 

rüp D'llayacaklan ilan olunur. 

(309b9) 
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r 
İnhisarlar İstanbul 

Başmüdürlüğünden: 
Çamaltı tuzlas'.n la sureti mahsusada tesis olunan ince 

tuz değirmeninde sıhhi ve fenni bir surette ihzar olunan 
İnce s ıfra tuzhrı yarımşar ve birer kiloluk paketler ve 
rnııtho k tıızl ırı da "50., şer kiloluk içi kağıt kapalı çuvallar 
içinde satışa çıkarılmıştır. 

Sofra tuzhrı "64w ve "128,, zec pıketi hovi sındıklara 

konarak anıbahjbnmıştır. Pık~tli snhı tıı?.lırının beher 
' ilosu Koh taş :ınıbarın ·a "!1,GO,, ve mııtbak tuzlarının 

beher kilostı 5,2:) kurnş fiatla s ıtılacıktır. 

Gerek mutbak \"e gere< s fn tuzları bir sın~ık veya 
b'r çuvaldan dahı az satıbıııoz. Sındık ve çuval bedelleri 
tuz fi:ıtına dahil oldu(!undan nıiişteri:erden ayrıca sandık 

veya çuval bedeli ar:ınmıyıcıktır. 
Tıız satıcılarının İnh'sorbr İstanbul B•şmüdürlüğü 

mcrkezincle Kobat ş ambarına ıııüracut etmeleri ilfın 

ol ıınur. (1184) 

.. ' . : ,~ ~ . ..,,"'::· . . . 

Adapazarı Asliye Hukuk 
Hakimliğinden: 

Türk milleti namına hakkı kazayı haiz 
ve ticaret davalarını görmekle mükel· 

lef Adapazarı Asliye Hukuk Hakimi 
Ali Kemil Guranh oğlu. 

Alacaklı İstanbul•la Suçuka İsmail Hakkı, Suçukı\ Mehmet.Sa· 
çııka Abdullah, yazm•cı Maksut, Ermenak Papazyan, 
Felııni biraderler, ve Hendek kazasının Vağhasan kö
yün.len İsmail, ve Adap•zarında Hüseyin Mehmet 
bir"derler Vekili Adap~zarı Uzıınçarşıda Arslanlı wa• 
nifatura m:ı~czası sahibi l\1elımed. 

Alacaklı İstanhuJda kucıaş ve kazmi·ci Çinetci o.~lu Mehmed, 
ve Nesiın Mizralıi Vekili Hdapazarında avukat İzzet. 

Alacıklı Adap•zarında ruanil•turacı Kamil vekili Ad•p•zarında 
avukat Fuad Som. 

Alacaklı : Ad:.pı7.arında elbiseci F.ıuin. 
Aiac1klı : İst,nbulda tüccardan Dilber zadeler vekili Adapazarında 

tüccardan Şevht· 
Alacaklı Adapazarında Zaim kızı Esma, ve Mustafa usta karısı 

Pa70 vekili Hamza Ali. 
Ahcaklı A lapızarında kösele tüccarı Romanyalı HakkL 
Alacaklı : Arlapazarında bakkal Yakub. 
Alacaklı : İstan':ıuld~ Refael eluışvili ve Aron namlarına cirolu· 

su Adapazuında manifaturacı İbrahim. 
Alacaklı : Adapazuında İsa oglu Ali. 

Alacaklı : lstanbulda Kanete biraderler Vekili Adapazarında 
elbi~eci 
Ahmed Hamdi, 

Alacaklı : Adapazarında b:ıkkal AIL 
Ahcaklı : Adapazarında Hamza oğlu Mustafa:' 

Ahcaklt : Adapazarında şapkacı gazi Mehmed. 
Alacaklı : Adapazarında ekmekd İbrahim usta. 
Alacaklı : İş Rankası Adapazarı Şubeıi. 
Alac;ıklı : Adapazarı belediye muhasebecisi Abdullah. 
Alacaklı : Adapazarı Osmanlı Bankası şubesine kefil Hasan o~lıı 

Hamza Cirolusu Mustafa. 
Alacaklı : Adapazarında tüccardan Feyzullah Feyzi. 
AlacJklı : İstanbulda tüccardan Lütfü. 
Borçlu Adapazarı uzun çarşısında manifatııraci Ali Riza o~ul• 

!arı İbrahim Ye Hilmi biraderler, 
Alacak (19448) lira (64) kuruş. 

19448 lira 64 kuruşa baliğ olan borçlarını mumaileyhim İb· 
rahim ve Hilmi biraderler ödemiyerek taleb üzerine yapılan top
lantıda taczim ve aktedilen kongordatonan yüzde otuz nisbetile 
senevi dö t ve iki senede sekiz taksit olmak üzere borçlarının bu 
müddet zarfında tem•mı ödenilmesi alac'klılar tarafından eks•ri• 
yetle kabul edilip tasdikini havi 28·1·937 tarih ve 937/1033 No. 
Ju rapJr ve dosyad1 mevcut bilumum kağıtların tetkikinden kon• 
gordatonun tasdik şeraitini ve itibarı hafa görülmü~ oldu~u anla• 
şılmış olmasına mebni icca ve illüs kanununun 296, 298, 300 ve 
302 inci maddelerine tevfikan temyize kabiliyeti olmak üzere 
tas.likine ve alacaklılardan Kamil vekili avukat Fııat ve Çinetçi 
o~lu Mehmet ve Nesim Mizrahi vekili avukat İzzettin 

itirazlarının reddine ve alacıkları itirazı uğramış olan •lacaklı• 

larln on giın zarfında dava etmelerinin lüzumuna ve işbu hüküm 
katiyyet iktisabından sonra g1zete ile ilanına ve icra dairesile ta• 
pıı dairesine ve ticuet s'cil memurlu;:tuna hükmfın birer suretle• 
rinin teblif:İne ve ilünd1n iti.beren borçlulara ''erilen mühletin 
hükümleri Litıniş olmasına d8 ir 20·Şııbat·9:J7 tarihinde verilen 
hıiküm b~rçlular İbrahim Hilmi vekilleri avukat Eşrefin vicah· 
larında ve Hukuk. U. M. K. nun 410 uncu maddesine tevfikan 
Nesim Mizrahi ve Çinetci oğlu Meh:ned vekili avukat izzet ye 

Kümil vekili avukat Fuadm lıüküm esnasında hazır imişler gibi 
ad olunarak verilen mezkur büküm on gün zarfında temyiz edil
meyerek katiyyet kesbeylediği alelusul ilanen tebliğ olunur. (1420) 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
J\.Iulliımmen bedeli 600 lira olan 800 bin adet 6 1/2 ve 200 

bin adet 20 librelik kağıt zıvana nçık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 24.937 Cuma günü saat 15 de Müıiürlük binasında 

yapılacaktır. İlk teminat 45 liradır; şartname ve nümunesi her 

gün levazım dairemizden görülebilir; taliplerin mezkılr günde 

saat 14 e kadar teminat akçelerile müracaatlarL (926) 

Akay İşletmesinden: 
15-Mart• 1937 Pazartesi günün3en itibaren Adalar hattının 

saat 19, 15 seferi Köprüden saat 19,30 da ve Yalova hattının saat 

16,00 seferi de Yalovadan ~aat 16, 15 te kaldırılaca:;: ve bu sefer. 

ler aralık iakc.leJerden 15 şer dakika geç hue~et edecelderdir. 
(1362) 

-AÇIK sOz-

Nafıa Vekaletinden: 
l - 30 Mart 1937 Salı günü saat 14 de Ankarada Vekalet Malzeme 

eksiltme komisyonunda 5 gurup 11 parça atelya tezgahının gurup gurup 
açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye konan tezgahların cins, muhammen bedel ve muvak• 
kat tcmin~t miktarları : 

Gurup Adet 

ı 

1 1 
l 

il 2 

ııı l 

iV 1 

l 

1 

v 2 

Cinsi 

375 Ş·ping planya 
550 Şeping planya 

32 u 0 sutunlu metkap 
16 % sutunlu matkap 
400 Kollu desterc 
5 Ko:ıu makas 
4000 L. Oto jen kaynak dhazi 
750 Kg. montaj vinci 

4 3 m seyyar motopomp 

Muhammen Muvakkat 
bedel Teminat 

Lira Kr. Lira Kr. 

2300 172 .'>O 

21.:0 161 25 

1800 13S 

110~ 82 50 

250 18 75 

3 - Her guruba aid eksiltme şartname ve teferruatı parasız olarak 
Ankarada Veka:et Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

4 - isteklilerin her gurup için ayrı ayrı pey sürmek üzere 30 Mart 
1937 Salı günü saat 14 de Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğün• 

de bulunmaları lazımdır. (561) (1365) 

SATIŞ İLANI 
İstanbul Dördüncü 

İcra Memurluğundan: 
25329 İkraz numarasile gayri reşit Refia vasisi Yusuf Kenan 

tarafından borç alınan (600) lira mukabilinde Vakıf Paralar Mü· 
ıiürlüğüne birinci derecede ipotekli olup paraya çevrilmesine 
karar verilen ve tamamın• yeminli üç ehli vukuf tarafından 
(1922) lira kıymet takdir ed:lmiş olan Kas,mpaşada Bederettin 
mahallesinin Müezzin sokağında eski 4, 4 mükerrer ve yeni 
6, 8 numaralı bir tarafı Molla Ömer hanesi ve bir tarafı Ayşe 
ile İbrahim ve Fatmanın hanesi ve iki tarafı tariki imle malı• 

dud iki kiirg;r evin evs•ft a5ağıda yazılıdır. 
8 No.lı kapıdan girilince zemini çimento bir taşlık ve bir 

merdiven altı, sağda bir oda, solda zemini çimento içinde ve ar• 
kadaki aralıkta bir aydınlık ve burada bir kuyu vardır. Binada 

Elektrik tesisatı mevcuttur. .. 
6 No.li yan sokakdan medhali olan zemini çimento bir taşlık 

lstanbul Üniversitesi 
Arttırma ve Eksiltme 

1 ... Mart 

ve Pazarlık Komisyonundan: 
C•krt Pantalon ve K•s '·et • 

En Az En çok 
198 205 Bir talı:ım Muhammen fiatı J7 

Ceket F.tek En a.: En çok 

60 62 > > > 16 
l - Üniversite kadın ve erkek müst•hdemleri; için yerli 

kumaşın yaptırılacak yukarıda wılctarı ve muhammen fiatları 

yazılı elb"seler 29-3·937 pazartesi günfı saat 15 de Rektörlükte 
Toplanacak Komisyonda ihale eiilmek üzere açık eksiltmeye ko• 

nulmuştur. 

2 - şartname kumaş ve harç nümuneleri her gün .Rektör• 

lükte görülür, iki basamakla çıkılan bir merdivenin sağında bir oda ve zemini 
çimento alaturka ocaklı aydınlığa kapısı olan bir mutbak vardır. 

Birinci kat : Bir sofa üzerinde iki oda ve bir hela vardır. 
Zenıin kat pencereleri demir parmaklıklı, b:nanın beden di· 

varları kagir dahili aksamı ah5aptır. Sokağa kapısı olan bodrum 
kömürlük olarak kullanılmaktadır. 

Mesahası : 62 metre murabbaıdır. 

3 - Taliplerin ihale gününe kadar 336 lira muvakkat temi• 
natlar~nı Üniversite Veznesine y•tırmış olmaları ve ihale güuü Ti• 
caret Odası vesikasile bu gibi işleri hüsnü suretle ifa ettiğine 
dair resmi daireden son iki yıl z&rlınla alınış oldu6u bir Vesii<a 

yermesi lazımdır. 111416,. 

Yukarıda evsaf ve hudud ve mesahası gösterilen gayriı:nen• 

kulün tamamı açık arttırmaya konmuş olup şartnamesinin 25-3·937 
tariğinden it.ibaren dairemizde herkes tarııfından görülebileceği 

gibi 26-4-937 tarihine nıüsadil Pazartesi günü saat 14 (on dört) 
den 16 (on altı) ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. 

------'!.\ 
Denizyolları BQTÔN 

DUN YADA 
HER KES 

Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmi~ beşini 

bulmadığı takdirde en s~n arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
11·5·9il7 tarihine müsadil Salı günü sa1[ 14 den 16 ya kadar 
dairemizde yapılacak olan ikinci arttırmasında gayrimenkul en çok 
arttırana ihale edilecekdir· Taliplerin muhammen kıymetinin 

yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya milli bir Banka· 
nln teminat mektubunu hamil bulunmaları lir.ımdır.Müterakim vergi 
!er ile vakıf icaresi, ve Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rüsumu 
Satış bedelinden tenzil olunacaktır. Taviz bedeli müşteriye aittir. 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun ( 126 ) ıncı maddesi• 1 

nin dördtncfı fıkrasına tevfikan bu ga) rimenkul üzerinde 
ipotekli alacaklılar İle diğer aliıkadaranın ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masorile dair ı 
olan iddialarını, ilan tarihinden itibaren (20) yirmi gün içinde ,·. ı 
evrakı müsbitelerile bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sic;lle• 
rile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kal•· 
cakları cihetle alakadarantn işbu maddenin ;:ıezkQr f:krasına 
göre hareket etmeleri ve daha fazla malüıııat almak isteyenlerin 
936/1502 dosya numarnsile müracaatları ilan olunur. 

lŞLETMESl 
Acenteleri: Karaköy· Köp
rübaşı Tel. 42362 - Sirkeci 

Mühürdarzade 

-- Han Tel: 22740 --• 
Trabzon pos· 

taları 
Pazar, Salı 12 de

Perşembe 16 da 

lzmir sür'at pos· 
tası 

Cumartesi 15 de 

Mersinpostaları 
Salı, Peqembe 10 Ja 

kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın 

İ?.mit 

·Cumartesi, Çar• 
şamba 18 de. 

•Pazar, Salı, 

Pe r ş e ııı be 
9.30 da 

M ııdanya ·Pazar , Salı, 
Perşembe, Cu· 
nıa 8,30 da 

Bandırma -Pazartesi, Salı, 

Çarşamba, Per• 
şenı be, Cu ıuartesi 

20 de 
Karabiga 0 Sa!ı, Cuma 19 da 
Ayvalık 0 Salı, Cuıııa 19 da 

lnıroz • Pazar 9 da 

TRAS 
BIÇAGINI 

ALIYOR 

Kuvvetli varhklar 

En büyük hdJrını ke•di iç 
cevherlerinden alırlar. V Jr• 
lığın ıiç cevherlerinden ala~ 

Krem Pertev 

Kendine benzemiye çalışan 

müsıahzarların daim~ fev
kinJe kalmıştır. Bunun d• 
sebebi, b1şk asını taklide 

öze•memeshde ve yarattığı 

kıymetin sahibi ka'abi:me· 
sindedir. 
O.kkat ediniz ki : T AKLID 
d,ima (benzer) idir, hiçbir 

Keşif bedeli 1037 lira 8 kuruş olan vilayet aygır deposunun 

tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi 

Levazım MüdÜrlüğfınde görülebilir. htekliler 2490 No. lı kanunda 

yazılı vesikadan başka Bayındırlık Direktörlüğünden atacakları fen 

ehliyet vesikasile 77 lira 78 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 

mektubile beraber 19·3·937 Cuma günü saat 14 de Daimi Encü

mende bulunmalıdırlar. (i) (1137) 

Trabıon \'C :Mersin 1 vakit a"l olamoz. 
Postalarına kalkı, günle-
. -k 1 "1395,, Fatih Sulh Üçüncü Hukı•l: Ha-n \'U n ınnnz. 

••••••••••••••llliij kimliğinden: 
lstanbul Üniversitesi Arttırma, 

Eksiltme ve Pazarlık 
Komisyonundan: 

1. - Tıb Fakültesi !kine! Harici Hastalıklar Kliniğine alına. 
cak olan ve muh•m111en bedeli 5558 lira tutan tıbbi alat 29·3·1937 
tarihinde Üniversite Rektörlük binasında toplanacak Komisyonda 
kapalı zarf nsulile eksiltmeye koııulıııuştur. 

2. - Bıı işe ajd liste ve şartnameler hergün Rekıörlükte gô· 
rülebilir. Taliplerin ih•le saati olan l;; den bir saat evvel 417 Iİ• 

ralık muvakkat teminat ve teklif mc<ıııplarile T:caret O.ia'll vesi· 
kalarının lıir zarf içerisinde m•kbuz lll!Jkabili Rektörlüğe vermiş 

olmaları lfı'ımdır. (1415) 

Fatih Sulh Üçüncü Hukuk Ha
kimliğinden; 

Mahkememizce terekesine v~zi

yet edilen Yenikapı Soğancı M. ve 
sokağında 55 sayılı evde 25/t!B37 
tarihinde ölen Aznifin atacak ve 
borçlularının bir ay ve iddiayı ve· 

· rasct ed~nlerin üç ay zarfıncJ l mah
kemeye müracaat etmeleri ve ak
si takdirde metrukiıtının hazineye 
devredileceği ilan olunur. ------ZAYİ. • H. Paşa Gümrüğünden 
aldığımız 41375 ve 46056 No. mak
buzları kayıptır. Yenisini alaca • 
ğız Eskileri hükümsüzdür. 

Antalya Umumi Nakliyat 
Türk Anonim ş;rketi 

Mahkememizce terek<'sine ,~azi-
yet edilen Fatihde Kırmasti m.:hal
lesinde Arslanhaııe sokağında 24 sa

yılı evde 11/2/937 tarihinde ölen 
binbaşılıklan mütekait Sal:lıin a
lacak ve borçlularının bir ay ve 

iddeayı veraset edenlerin üç •Y 

zarfında mahkemeye müracaat 
etmeleri ve aksi takdirde :ııe!r~ -
katının hazineye devredileceği ;. 
liin olunur. 

Sahibi ve umumi neşriyatı idare eden 

Başmuharrir 

ETEM İZZET BENİCE 

Basıldıcı yer: l\latbaai Ebüzziya 


