
-· - -~ •· ~ . . ~ 
=--=------- - -~ 

12 ç 
Sa 

E 

y 1 s ı. 
MBA 

v Beşmuharrlri 

M 1ZZET BENiCE ' 

SON TELGRAF l 
TUrklr•nln en çok o· 

kunan ve ar•n•n gaz•· 
t••I oldu. On• •bone 
olunuz. 

ABONE üCRETLERI: 
Bir senellk 11, altı ay
lık 5,50 ve üç aylık 
3 liradır. 

ikinci '''·H•r 10.~e "'"' S Kuru$ T elekn No. 20821 Mektuı> edreslı Cataı.;;ı,., ş.,,. .. ,._, Telgraf edresı - 1.taabul: Açık Söz 

Hariciye Vekili Bükreşe uğ
rıyarak Romen 

devlet adamlarile görüşecek 
Dün sabah Ankaradan gelen Tevfik Riişlü Aras 

bir muharririmize şunları söyledi: 

''Konseyin bu toplantısında Ha.tay 
işi kat'i neticeye bağlanacaktır,, 
Hariciye Vekili Fransız sefiri ile başlı yan yeni 

müzakerelere Cenevrede devam edecek 
24 Mayısta toplanacak olan Mil· 

Jetler Cemiyeti Konseyine iştirak 

etmek üzere Cenevreye gidecek o· 
lan Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 

Ara, dün sabahkı trenle An karadan 
şehrimize gelmiştir. Hariciye Ve
kili istasyonda Vali Muhittin Üs • 
tündağ ile bir çok yüksek zevat ve 
dostları tarafından samimi bir su
rette karşılanmıştır. Tevfik Rüştü 
Arns istasyonda kendisile görüşen 
bir muharririmıze şu beyanatta bu• 
lunmuştur: 

•- Ba:ı ailevi i~lerim dolayısile 
bir iki gün evul I stanbula geldim. 
Cumartesi günü Bükreş yolile Ce· 
nevrcyc hareket edeceğim. Konse· 
yiıı bu toplantı.~ında Hatay işinin 
kat"i bir neticeye bağlanacağını 

kuvvetle ümit ederim.> 

Bu •abalı ıehrimize gelen hariciı1e 
utkili Ttu/ik Rilıtü Ara• 

Hatay anayasasını hazırlamakta 
olan Eksper !er Komitesi işini bi
tirmek üzeredir. Hazırlanan pro • 
jenin Milletler Cemiyetinin bu top
lantısında kat'i şeklini alması ve 
imzalanması kuvvetle muhtemel • 
ılir Bilhas•a İsmet İnönünün Pa· 
risteki temaslarından sonra bu işe 
neticelenmi~ nazarile bakılabilir. 

Başuekil l•mel lnöniJ Pariste iken fra11sız başvelıili H/um il• 
İıar;ci_qe naı:ırt Del6os urasında 

Bir köprü çöktü, lokomotif saplandı 
yolcular büyük heyecan geçirdiler 

Dün Ankara• 
Kayseri hattında 
bir tren kazası 

olmuştur. Kayseri 
Ankara seferini 
yapan tren Bo· 
tazköprü istas• 
yon una yakın 

yeni yapılmış bir 
köprüden geçer• 

ken köprünün bazı 
kısımları birden• 
bire çökmüştür. 

Bu ıırada ka· 

• 

tarların bağlı ol· Yeni yapılan demir lı:öprüiurl•n biri 
duğu lokomotif köprü demirleri bir korku reçirmiı ve birçok kim· 
arasına girmiş ve.sıkışmıştır. Koprü aeler J.endilerini trenden dışarı 
tamamen yıkılmadığıodan büyük atmışlardır. Bu vaziyet üzerine 
bir kazaya sebep olmamıştır. Tre- derhal Kayseriden bir imddt treni 
nin içindeki halk bu sırada büyük (Deuamı ikinci ıayfada) 

fnıili~ lıükümrlarlarını lac ılım• mera•imlnde taırgacak olan araba 

'=e=iı=b===-ao_d_a~Tac giyme meras· m 

Şiddetli bir mini 1,500,000 
M.uharebe kişi seyredecek 
Cumhuriyetçiler - Yazısı 2 nci sagfamwfa -

A 

Asilerin planlarını 
Bozdular 

Bilbao, 11 (A.A.) 
meti tebliğ ediyor: 

- Bask Hükii· 

lki gündenberi Bcrmco Durang 
mıntakalarında 30 kilometrelik bir 
cephe üzerinde şiddetli bir muha· 

rebe devam etmektedir. Sollube'ye 
karşı yapılan taarruzlar, en yük· 

sek tepelerin cumhuriyetçiler tara· 
fından işgal <'dilmesine medar ol· 

muş ve düşmanın projelerini altüst 
m1 .. ır. 

Durango mıntakasında cumhuri· 
yetçiler bir çok tepeleri zaptetmiş· 

!er ve düşmanı ağır ıayiata uğrat
mışlardır. 

Asilerin tayyareleri Bilbao'yu 
bombardıman etmiş ve sivil ahali 

üzerine mitralyöz ateşi açm1ştır. 

TOLEDO MUHASARA EDİLDİ 
Madrit, 11 (A.A.) - Toledo Cep· 

hesi: Şehir, tamamen ihata edilmiş· 
tir. Asıler ancak Talavera'ya gi

den yoldan çıkabilmektedirler. 

Cumhuriyetçilerin topçu kuvvet • 
leri dün bütün gün piyadelerin 20 

kadar tank ile yapmış oldukları ile

ri hareketine müzaheret etmiştir. 

MADRİTTE BASILAN 
KONSOLOSHANE 

Madrit, 11 (A.A.) - Mundo Ob

rero gazetesi, Peru konsoloshane • 
sine iltica eden 500 kişiden 80 inin 

casusluk suçile tevkif edilmiş ol
duğunu yazmaktadır. 

--

Bu sabnhkl proualard•n bir görünüş 

idman şenlikleri 
yapıldı 

2 inci ••gfamrzda} 
Dün sabah prova 

(Yazısı 

,. ' 1 Muhterem okUY\JCU· 
larımızın ve resmi da

irelerin dikkatine 
Bir buçuk senedenberi matbuat saha"sında memlekete feyizli ve 

dürüs,ı bir şekilde hizmet etmeye çalışan Açık Söz gazetesi buıüıı· 
den itibaren Son Telgra[',a birleşik olarak çıkacaktır. Büyi.k serma· 
yelere ve yardımlar~ dayao ın müesseselerin rekabeti ve !Jilhassa 
kağıt fiyatlarının sekiz lngiliz lirasınd~n 23 lnriliz lirasına fırlamış 
olduğu bir devirde Açık Söz 'ün temiz oasiyesi ile, dürüst mesai ve 
genç likirlerilo firma ve adını, o firma ve adın bütün haklarını 

muhafaza ederek Son Telgraf ile birleşmesi Son Telgraf için şüp· 

1 hesiz yeni bir hız ve kazanç kaynağı olacaktır. 1 

Hariciye Vekıli Tedik Rüştü A
ras Ronıanyadan geçerken Roman
ya siya3İ crkanile de temaslar ya
parakt:r. Ankarada bulunan Fran
sız Elçisi Ponso da yarın Ankara • 
dan hareketle şehrimize gelecek ve 
memleketine gidecektir Ponso 18 
Mayısta Pariste bulunacak ve bu
radan Cenevreye gide-ek Te,·fik 
Rüştü Arasla temaslar yapacak • 
tır. 

-·-::- - k· ... ... Murahhas heyetimiz 
Bunlara -sahte nııf us agıtlarını bu akşam gidiyor 

Zaruretler ve hadiseler kar~ısında Türk dünya matbuat t~rihinde 
~u nevi gazete iştirakleri görüle gelmiştir ve yakın yıilar içinde de 
lstanbul matbuatı arasında bunun misalleri vardır. 

Bu itibarla bugün münferit halde son niishasını neşreden Açık 
Söz'ün resmive ticari ilanları [Son Telgraf - Açık Söz] nıüşterek 
gazetesinde bu akşamdan ilib~ren neşredileceği gibi Açık Söz'ün 
bazı münderacatı ve bu meyanda büyük edip Aka Gündüz'ün Zeke· 
riya Sofrası adlı harikulade muvaffak edebi romanı da Son Telgraf 

Bir marangoz 
Fabrikası 
Yandı 

Dün gece Beyoğlu Erkek has
tanesi Civarındaki marangoz fab

rikasından yangın çıkmış, fabrika ta
mamen yaqdıktan sonra söndürül· 
müştür. Üç bin liraya sigortalı 
olan bu falribnın alt katında 

· bir benzin kutusu bulunmuştur. 
Bu itibarh l'ıh:.ikala ehemmiyet 
veri:ın .:,. tcdir. 

kimlerin hazırladığı araştırılıyor 
Adanada tulularak şehrimize rülerek eline maymuncuk verilmiş 

getir!len tevkifhane kaçakları katil ve kapının kilidini açması söylen· 
Abdullah ve arkadaşı Tevfik dün miştir. Abdullah birçok uğraşma· 
gece saat on bire kadar sıkı bir sına rağmen kapıyı açamamıştır. 
sorgudan geçirilmişlerdir, gerek Çünkü bu kapının i<ilidi maymun· 
Müddeiumumilik ve gerekse zabıta cukla açılzmıyacak cinsdendir. Bu 
hadisenin bütün safahatını tesbite vaziyet karşısında Abdullah bu 
uğraşmaktadır. Dün geceki sorgu. iddiasını değiştirmiş, "ben yalan 
da kalilicr yeni bazı iddialarda söyledim, bu kapıyı açmak için 
bulunmuşlardır. bu arada Abdullah ekmek hamurile kalıbını aldık ve 
pencereli hücreye geçmek için yemek için verilen demir kaşıklar• 
aradaki odanın kapısını maymun. dan birini bu şekilde anahtar ha. 
cukla açtıklarını iddia etmiş, bunun iine koyarek kapıyı açtık,, demiş· 

üzerine Abdullah aynı yere götü· (Dwamı 2 nci sa~/adJ) 

•• ••• • .. fiyango 
' ' 

Pariste toplanacak olan Beyne! • 
milel Parlamentolar Bırliği Tıcaret 
Korıferansında hükümetımizi tem- sütunlarında neşredi:ecektir. 
sil edecek olan heyctımiz bu ak • C" J lg j bu mUnasebetle kendi SU· 

ıJOn e ra , tunlarında ve münderaca· 
şamki ekspresle buradan Parıse ha-
reket edecektir. tında hiç bir deOişiklik yapmayacak ve bilAkis 

Heyet Seyhan Saylavı General maddeten ve minen daha kuvvetlenecektir. 
Nacinin Ba ,kanlığmda Giresun 1 Aç'.k Söı'ün hususi abo.~eleri de l~esapların ve mu_111elelcrin t_as· 
Saylav .General İhsan. Bayazıt fiyesi ıle [Açıg !:>oı • Son 1 elgraf] mu~lcrek gazelesıne devredı!e. 

lecektir. 
Sayla\'l Halil Ba) rak, Isparta Say- A k s.. Yeni şeklile herhalde okuyucularına da. 
lan Kemal Ünal ,.e Nığde Saylavı Çı OZ : ha faydalı olacak ve münferit haldeki 
Rasim Ferit Talaydar mü ·ekkertir. 

1 

intişar yıliarı ıç•o de Turk matbu•! larihınde ve Türk okuyucularının 
Tanzim cdılen program mı..rah- lıafızasınd.1 Lc 11 ,iı, ,.r. rlürli<t b:r h, tın ve intib1 bırakmı' olacaktır 

l•.ıslarımı2a bı:dirLnıiştir. 1 l:ıms:•mm:ı:z=İc1l:mmm-.:ım::ız:mmzıı•m•ım•••••md 

çekildi [Kazanan nu
maralar 2 nci 
sayfamızdadır] 
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lstanbulda 
run moda 

takma bu-ı 
olabilir mi? 

Bir miıddettir gazetelerimiz ıs -
rar ile yazıyorlar: Londrada bir a
dam, takma burunlar ve takma ku
laklar icat etmiş. Bunlar o ıcadal' 

mükemmel imiş ki her isteye.ı Jı
lediği gibi bir burun veya kulak 
alıp takıyor, hiç te belli olmuyor -
muş. Yalnız burun ve kulakla~ an
cak iki ay dayanıyormuş, iki ~~· 

sonra yenisi ile değiştirliyor. 
Kulakları bilmeyiz amma, bu 

takma burunların iki ay dayandık
ları her halde Avrupa için olacak! 

İstanbulda, bilhassa yaz üzeri, 
ne kadar mükemel olursa olsun bir 
takma burnun iki ay değil, iki sa
at dayanabilmesine biz imkan gör
meyiz! 

Nasıl görelim ki, şu İstanbul so
kaklarına değil takma, halis halıi
k! burunlarımız dayanmıyor! 

* DUnya gtirmUt 
muharrirler 

Muhterem Muhitin Birgen bir 
müddet eV\·e! bizlerde epey hay -
ret uyandıran 1ı.aratetli bir yazı 

yazmış: 

- Ben, demişti, hemen bütün 
dünyayı dolaştım. Fakat şu İstan
buldaki gibi (Ayak satıcıları( hiç 
hır yerde görmedim! 

Hatırımızdadır ki biz o yazıya 
- İstanbulda kolalı süt içmiş bir 
mim gibi - takılmıştık! Belki de 
bazı bütün dünyayı dolaşmamıı 

masa başı seyyahlarından bir kıs
mı da bu takılışı fazla bilgiçlik e
seri görmüşlerdi. Bu görüşteki zat
Ieri, tabii, kalemimize bindirip bü
tün dünyada seyahat ettirmek ka
bil olmadığı için elimizden bir şey 
gelemezdi! 
Şimdi gerek Muhittin Birgen 

dostumuza ve gerek bu zatlere bu 
seyahatin beş kuruşa kabil oldu -

olan muhterem dostumuz, bir İs -
panyayı unutmuşlar! 

Yoksa, acaba, siyasi muharrir ol
duklarından dolayı Avrupa diplo· 
matları gibi muhterem iıstad da mı 
İspanyayı dünyadan bir yer say -
mıyorlar?! 

* Aka GUndUz hakkınde 
dedikodu yapan bir 
Aka GUndUz 

Bilmeyiz, diğer muhterem üs -
tad Aka Gündüzün (Zekeriyya 
Sofrası) romanını takip buyuru -
yor musunuz?! 

1937 nin hakikaten emsalsiz btr 
romanı. Emsalsız oluşunun bir se
bebi de romancının romanında em
salsiz bir muharrirden bahsediş! • 
dir: Akagündüzden! 
Doğrusu muhterem muharrir 

bu uta pek iltimas etmiş! Bakınız 
romanda ne diyor: 

•... Birdenbire aklıma geldi. Ne
fiseye dedim ki: 

- Akagündüze misafir giderim! 
- Elin adamı seni misafir eder 

mi bakalım? 
- O elin adamı değil, bu sofra

nın adamıdır. 
Hiç muhterem bir edibimiz hak-·. 

kında böyle dedikodu yapılır mı? 

Sonra, romanda bunu okuyup da 
yolu Ankaraya dü~n karlier doğ
ruca kendilerine misafir inerlerse: 

- Romandaki Akagündüz top -
rağm adamıdır! Ben romanı yazan 
Akagündüzüm: Bu havanın ada -
mıyım! Eğer bana misafirliğe gel
dinlıse ağzınızı havaya açın! 
Buyurma•ınlar!! 

* tzmlrde de te. 
raklyat var 1 

Baksanıza: İzmirde de aldıkları 
ğunu tebşir ederiz: peyniri yiyen ilç kişi zehirlenmiş, 

Dünkü akşam gazetesinin yedin- memleket hastahanesine kaldırıl-
ci sahifesinde İspanyadaki Bask' - mışlar. Demek ki İzmirde de .'1arp 
lara ait haberler arasında koca bir sanayii Ilerllemişl! 
İspanyol seyyar satıcısı foto°ğrafını ;"'5 ~ 
hayretlerle temaşa edebilirler! ··~e.Q7~ 

Demek ki bütün dünyayı gezmiş 
•1111111ıtttııın11 .. 111111ııtııtı1111ııımıııııııı111111111•tlllllllt lllltltUllUl•ltlllUl+IUllOllltllllUlllUllJ•l•llllllUını11111111ıııııııuıı11m11ııuuı 

Tayya.-e Piyangosu 

30000 
Lira kazanan 

8369 
12000 

Lira kazanan 

8590 
10000 

Lira kazananlar 

27752 
1000 

Lira kazananlar 

12306 555 
500 

Lira kazananlar 

20992 32135 4559 7766 14530 
969 31997 18107 35385 22538 
7856 

150 
Lira kazananlar 

9939 30555 31347 32310 31204 
14394 30721 3Qj55 6630 23244 
23967 39034 10014 1389 

100 
Lira kazananlar 

2603 127 3168 10496 24298 
21914 ı ~271 1<ın3 16562 35399 

1C823 10594 19842 40180 30972 
4324 10496 6730 2921~ 27852 

38191 31795 447 15662 34440 
27314 10703 22827 35071 17067 
6591 117 15221 17414 12824 

50 lira kazananlar 
28970 ~9313 33329 21587 15117 
31712 11099 611 829 24437 
35406 26962 35714 17264 27113 
39933 6651 8334 10936 28497 
29654 16953 4585 26019 3290 
38701 27628 24504 4252 ~0779 

28251 1644 20597 37424 37395 
25923 26576 20776 
8136 34037 27119 26453 32850 

10519 4412 26168 17172 31795 
n36 33556 39468 32972 25712 

19419 28509 36327 23689 13012 
30918 18620 22313 3757Ş, 1299 
17991 6879 35599 7695 24953 
37370 12519 25325 12610 37972 
39444 7308 20101 7664 19234 
16410 25339 14331 20944 10880 
30759 11984 37170 29184 26204 
16607 25442 35491 13832 16910 
29889 27028 31149 36806 23612 
2697 14211 12270 18496 

30 lira kazananlar 
15383 8044 33438 
39253 28471 12162 

12909 27668 37813 
24903 18404 150~6 
!7387 9561 27424 
33938 791 35026 
15247 33322 16579 
2?010 23467 49 
16400 
39388 26804 5765 

9922 2533 21369 
31654 1783•18481 
6691 4747 1566 

28385 30511 20272 
18113 29067 32840 
26384 19426 15100 

1599 19438 7023 
4533 

24740 27341 
21390 7085 

34013 31407 
15385 10323 
1916 '2767 

19817 25743 
32237 1.378 
34074 756 

26828 29481 
34166 19746 
26721 108 l6 
18743 19750 
38496 6127 
3108} J3456 

6318 39530 
2667 13019 

231<;6 8610 20435 13951 10676 
10286 41!44 31558 38371 27143 
13()88 6469 30387 12525 126 
32470 29374 

idman 
Şenlikleri 

11 KüÇOK HABERLER ı : Kaçaklar sıkı 
ı.___..;._ ____ lç-e-rd_e..: inzibat altında 

-DIŞ 1 l ___ s_ıv_A_s_A __ 

19 Mayıs Gençler Bayramında 

yapı:acak idman şenliklerinin ilk I 
umumi provası bu sal:ıah Taksim 
stadyomıında ynpılınıştır. Provala
ra Çapa Kız M:.ı.allim Mektebile Is
tanb'll Kız, B0ğaziçi, Şişli Terrıkki 
Jısclerile Bakırköy, Cumhuriyet, 
Eyüp, Kaı;ımpaşa, Nişantaşı. Süley
maniye kız orta mektepleri talebe
lerinden ayrılmış yüz yirmişer ki
şilik birer grup iştirak etmiştir. 

Provaları idman muallimlerin -
den Mübeccel idare etmiş ve önü· 
müzdeki pazartesi bu provanın telı· 
rarlanması muvafık görülmüştür. 

:V!darif Vekaleti ve 19 Mayıs 

Gençler Bayramı programını ha -
zırlıyı.n vılayetteki komisyon erkiı· 
nından bazıları da hazır bulunmuş-
!ardır. 

* Ankaraya giden s~ııayiciler -
den bazıları dönmüştür. Diğerleri 
de gelince burada bir toplantı ya· 
pılacaktır. * Bt•rberlerden alınan hafta ta
tili harçlarının kendilerine iadesi
ne karar verilmiştir. 
* Maliye Vekfileti siyasi müste· 

şarı Faik şehrimize gelmiştir. * Bu yılki yerli mallar sergisi -
nin eskilerinden daha geniş ve mü
kemmel bir şekilde Galatasaray li
sesinde açılması hakkındaki lcırar 
dün resmen alakadarlara bildiri! -
mıştir * Torik balığının leyli mektep
lerle kışlalarda yedirilmesi Dahi
liyeden vilayete emredilmi~tir. * 936 yılı içinde on beş bini ka
ra ve mütebakisi deniz yolile ol
mak üzere şehrimize 59140 seyyah 
gelmiştir 

Ziraat Bankası * İstanb\11 Maarif müdürlüğ'ı ilk 
l okullardaki çocuklara yaptığı yar-

-K anUnU kabul dımıar1a sıhhi bakımdan aldı.~r ted
birler hakkında bir brojür neşret-

Edi/di miştir . * Türk - Fransız Muhtelit Mah-
Zıraat Bankası kanunu dün Mec· 

liste müzakere edilmiştir. Bu miı
nas-,betle bazı hatipler layihada ek· 
sik gordükleri noktaları anlatmış· 
!ar ve izahat istemişlerdir .• 

Ekonomi Bakanı Celal Bayar soz 
alarak, hatiplere cevap vermiş ve 
ezcümle şunları söylemiştir: 

-- Milli hükfunet Ziraat Banka
sını nasıl bulmuştu? Milli ihtilal 
günlerinde müfrezelerin teçhızatı 

için Ziraat Bankası kasalarından 

para alınıyordu. Sonradan bugü • 
nün büyük dahisi ve kurtarıcısı. o 
günün t'!l.ıstafa Kemali bir tamim· 
le bunun önüne geçti. Bu suretle 
alınmış olan paraların 1.600.000 li· 
rayı bulmuş olduğu anlaşıldı. Bu 
para bilahare devlet hazinesinden 
bankaya ödenmiştir. 
Layihanın tanziminde Balkan 

memleketlerindeki ziraat bankaları 
statülerinden, ecnebi mütehassıs -
ların fikirlerinden ve kendi tecrÜ· 
belerimizden istifade edilmiştir. 

kemesinde işler bitmedıği cihetle 
Muhtelit Mahkemeler Ajanlığı ve 
teşkilatı bir yıl için daha bırakıl -
mıştır. * Benzin satan depolar pazar 
günleri kapalı kalacak, yalnız me
saha aletlerini dükkanlarının önün
de bulundurup benzin satabilecek
lerdir. * Akay ve İzmir körfezi için ye
ni yaptırılacak dört vapurun sipa
riş mukavelenameleri hazırlanmış
tır. Bugünlerde imza edilecektir. 

Dısarda 

* İngillere İmparatorluk Kon • 
feransı cuma günü toplanacaktır. * Çekoslovakyada iki mühim ca
susluk hiıdisesı meydana çıkarıl -
mıştır * Macaristan mecburi askerliği 
iade etmek kararını vermek üze -
redir * Irakta yakalanan kıyamcıla
rın halka silah dağıttıkları da anla
şılmıştır * Almaııyanın İııgiltercdeki ga
zet~ muhabirlerini geri çağıracağı 
söyleniyor * Bulgar ihtiyat zabitl~ı inin 
23 üncü kongresi 16 Mayısta Sof· 
yada toplanacaktır. 

birinci sayfadan dev"m 
tir, Bunun üzerine bu k>şııtın 
nerede olduıtu sorulmuş Abduılah 
ıfa: "Pencereden atladıktan sonra 
bunu yangın ı erine attık. demiş
tir. Zabıta adli}c binasının yanmış 
enkazı arasında bu kaşığı aramak
tadır. 

Bundan başka yine Abdullahın 
son iddiasına göre, kaçma hiıdısesi 
şöyle olmuştur: Katiller kilitli o
daya geçtikten sonra pencereden 
atlamışlar ve yanmış Adliye bına
sının olduğu yerden ve Askeri Mü
ze önünden geçerek Gülhane Par
kının kapısından dışarı vkmışlar

dır. Katiller Siı keciye kadar yürü
dükten sonra da bir otomobile bin· 
mişler ve doğru Beşiktaşa gıtmiş
lerdir. İki katıl buradan bir sandal 
va sıtasile Sılacığa ve oradan da 
yürüyerek Per:diğe gitmişlerdir. 

Abdullah ve Tevfik Pendıkte bin
dikleri postadan Eskişehırde inmiş
lerdir. 

Abdullah Eskişchirde kaldıkları 
ikinci günü akşamı bir arkadaşına . 
k~ndisinin kurtulduğunu ve ser -
best bırakıldığını ı;öylemiştir. Bu
nun üzerine bu arkadaşı Abduıtahı 
evine yemeğe davet etmiş ve ka
tiller de bu davete gitmişlerdir. Fa
kat nedense korkuya düşen iki ka
til gece yarısı evden kaçarak Eski
şehirden çıkm,ışlar ve diğer bir 
trenle Adanaya gitmişlerdir. Üzer· 
!erinde bulunan iki nüfus kağıdını 
Abdullah hamamda iki kişınin üs
tünden çaldığını iddiada devam et· 
mişse de, Tevfik bundan haberi ol
madığını ve Abdullahın hendisine 
nüfus kağıtlarını Adanada göster
miş olduğunu söylemiştir. Bunun 
üzerine Abdullah: •- Tevfik kor
kaktır. Ben bunun için ham&mda 
kendisine çaldığımı söylemedım.• 

demiştir. 

Yapılan tahkikatta bu nüfus ka· 
ğıtlarının sahte oldukları anlaşıl· 

mıştır. KAğıtlar burada hazır -
lanmıştır. Katiller bunlarla ken
dilerinin asıl hüviyetlerini gizli -
yecekler ve hududu aşacaklardı 

Zabıta bu nüfus kağıtlarının bu
rada kimler tarafından hazırlan -
mış olduğunu tahkik etmektedir. 
Bu suretle firarilerin burada b•zı 
kimselerden yardım gördtikleı l 
tahakkuk etmektedir Bu suretle fi
rarilerin burada bazı kim!elerden 

Krediye gelince, kredi ne kadar 
ucuz olursa o kadar iyidir. Bızim 

korktuğumuz ve tehlikeli buldu -
ğumuz şey faizin çokluğu. azlığı 

değil, istihl8k kredisidir Memleke· 
timizde faiz miktarı hatta inmekte
dir. Bunun sebebi piyasada işin çok 
olmnsı ve halkın bankalora itimat 

~~ 

ederek tasarruflarını tevdı etmele- Tren kazası 
~ yardım gördükleri kat'i olarak an· 

ridir. 

Ziraat Bankasının paraları tahsil 
olunuyor mu, olunmuyor mu• 30 
milyon liralık zirai ikrazattan 1936 
senesinde dokuz buçuk milyon lira 
tahsil edilmiştir. Bu netice şayanı 
memnuniyettir. 

Şunu teminat olarak söyliyebili· 
rim ki, Ziraat Bankası bu kanunla 
tekamül edecektir. 

Vekilin izahatından sonra kanun 
kabul edilmiştir. 

Ticaret ve 11an'et m•k· 
tabi imtihanları 

Kız enıstitülerinde, akşam kız 
san'at okullarında ve orta yükuk 
ticaret mekteplerinde dersler 30 
Mayısta kesilecektir. San'al mek
tep ve cnistitülerindc nazari imti· 
hanlar Haziran birden on ikiye 
kadar, amelt imlihanlu Haziran 
on beşten 30 kadar sürecektir. 

Ticaret mekteplerinde Hazirarı 

birden otuza kadar yapılacaktır. 
Akşam T lcaret, terzilık, inşaat 

kalfalığı mekteplerinde dersler 20 
Mayısta kesilecektir. 

(1 inci say/ ,dan dwam) 
istenmiş ve gelen tren u1un çalış· 
malardan sonra lokomotifi sıkışlııtı 
yerden ç.karmıştır. 

Yeni ~apılan köprünün iıenüı 
yaş bulunan topraıta iyi yerleşme
miş olan temeilerinın kaydığı ve 
çökme hadisesinin bu yüzden ileri 
geldiği an ' aşılmıştır. Köprü derhal 
muvakkat bir şekilde tamir edil· 
miştir, 

Bu yüzden dün akşamki Toros 
ekispresi de Haydarpaşaya be§ Si• 
al geç gelmiştir. 

Hasköydeki 
Yeni tersane 
kuruluyor 

Hasköy önlerinde batmış olan 
eski gemilerin çıkarılmasına baş

lanmıştır. Bu sahil temizlenecek ve 
demıliği fazlalaştırılacaktır. Bu su
retle Valde kızağında yeni tersane· 

nin kurulması işine filen başlan • 
mı~tır. 

Dii(er taraftan gerek Haliçte, ge
rek diğer kara sularımızda batmış 

!aşılmıştır .. 
Her ıkı füai Tevkıfhane Müdür-

lüğü tarafından verilen mzıbati ce
za ile ayrı ayrı hücrekre konmuş
lardır. Bu hücreler ancak bır ki
şinin sığabileceği kadar küçüktür 
Firar il er burada prangaya vurul · 
m•ışlardır. El ve ayaklarında 90 ki
loluk demir zincirler vardır Ancak 
bir tarafına yatabilmektedirler 

Abdullah etrafındakilere. •- Beni 
buradan kurtarın da, ne yaparsanız 
yapın.• diye yalvarmaktadır. Fıra
riler o kadar sıkı bir ınzibat altına 
konmuştur ki, abdesthaneye bile 
bırakılmamaktadırlar. Bunun tçın 

yanlarına birer tane büyük kova 
konmuştur. Firariler tahkıkat so
nuna ve belki de hapishaneye na
killerine kadar bu şekılde muhafa
za altında tutulacaklardır 

. 
olan bütün gemi ankazının çıkar -
tılması ameliyesine de başlanılmak 
üzeredir. Bu arada Necmi Şevket, 
Yadıgarı .Millet, Pelenki Derya, 
Nevşehir torpidoları, Barbaros ve 

Majtstik zırhlıları ile bir çok yol
cu vapurları ve şilepler vardır. 

!Sabah ve akşam başmuharrirleri ne yazıyorlar? 1 
------------~---,------------------------------------..: 

Açık S~ 

KapltUIAsyon11uz Mısır 

Mısırda kapitülasyonlardan isti
fade eden on kadar devletle Mon-
tröde müzakereler cereyan etmiş
tir. Bu müzakerelerin en dikkate 

dır. Bu husı.ısta devlet dairelerıne 
ve millete vazifeler teveccüh edi
yor. Bu hususta hatta bütün orman 
memurlarının milletçe kontrol edıl
melerine kadar ileri gıdeceğız Zi· 
raat Vekaletinin orman işlerındc 

nihayet şuurlu bir inzibat kurması
şayan noklası Mısır heyetinin her nı bütün samimiyetimizle temenni 
meselede Fransızlarla karşılaşma - ederiz. 
sıdır. On iki seneye razı olmayıp Kurun 
on sekiz sene inlik;! devresi isti-
yenler Fransızlardı. Dığer mesele_ Amerlkada el ın korkusu 
1 d d ·· 1 Fransız rnaliyecilennden A. L. er e e oy e ... 

Biz kapitlil5.syon deni.en kötü Jön'ün bir yazısını iktibas ediyor: 
sistemin yarından kalkmasını iste- İngilterede vaziyet deği;;miştir. Ha-
riz ve Montrö mukavelesi dolsyı- zine Nazırlığının akdettiği istikraz-
sile Mısırlı kardeşlcrirr 1 \Ebrik e- lnr bir kaç d•kika için<'e kapanmı-
derız. yor. Aı,.-upada b;ilün milletler pa-

Ormanların 

C1aJ mhuriyet. ralerını sı.aha s~rfPdiyorlar. Ame-
rr l bı.: l hlı ( i ce f>y-ndi.n uzak

korun ası tır. F.kat Amer kahl2rda da bir 
Ormanlarırr.ızın mulı~faz:ısı me- 1 sıkı~t; va1· Çünkü trcrit ed.lntlş 

selesinde vazlfenın biıtun memle - i bir vazi ·ette kalmışlardır Amer!
kete şamil olduğunu çok iyi kavra- ı kan pıyasa<ına al•ın dökül •.. esi de 
maklığımıza kafi bir ihtiyaç var- buhranı arttırıyor. Onun için A-

merıkalılar şi]lldi altın ıthalini ya
s&k etmek tasavvurundadırlar 

Son Posta 

Parla anıa,ması 
Dtmek oluyorki Fransa ile 

aramızda aylardan beri devam 
edeııelen münakaşalar, ihtilAflar, 
acı ve tatlı gazete edebiyatı, 
bütün bunlar, Amerikan filımlerin. 
olduğu gibi, nihayet bugün •Hapy 
End" le bitiyor. Bir taraftan Tür
kiye-Fransa münasebetleri de eski 
şeklini alıyor, hatta daha ileri 
gıdiyor, daha sıkı bir iş birligi 
yapılması tasavvur ediliyor. 

Temenni eımck fazımdırki 
Fransa ile Türkiye arasında ha) li 
mücadele pahasına elde edilmiş 
olan bu mes'ut netice devamlı 
olsun. 

Aksam 

Başmakalesi yoktur. 
Tan 

Ba~makalesi yoktur, 

Maroni patriki 
Romada 

Bilhassa Lübnanda ekseriyet tef 
kil ettikleri söylenen Maronilerin 
en baş papası g~çenlerdc Romay~ 
gitti, Papaya arzı tazimat için. Tek 
bu ruhJnİ, 375,000 Maroninin başı 
imiş. Bu n1akama geldi geleli ilk 
defa Papayı ziyarete gidiyormuş. 

Katolik klisesinin dünyada pek 
büyük bir m~vkii olduğunu yay -
mak için hiç bir vcsılc ve bahan"
yi ihmal etmiyen Vatikan, l\laro
ni baş papasının Roma ziyaretin
de alami teşrifat parlaklığı ver -
mekten kendini alamamıştır. Fran
sanın Vatıkan nezdindeki elçisi 
de monsinyörün istikbal merasi -
minde idi. 

Fakat dikkati celbeden asıl baş
ka şeydir: Geçen sene imiş, Suri -
ye katoliklerinin en başı Romaya 
gelmiş, fakat İtalya hükumeti onu 
karşılarn.ak iı;in merasime i5tira -
ke adeta hiç lüzum görmemiş. Ge
çen sen ile bu sene arasında neler 

oldu ise olmuş ki Maroni patriki
ne Romada askeri bir istikbal esir

genmemiştir. Fransa mandası al -
tında bulunan Lübnan gibi bir yer
den gelen bu Monsinyöre Faşist 

hükumetinin gösterdiği şu teza -

hür, Roma gazetelerinin neşriyn -
tt !le de ayrıca göze çarpıyor. Bu 

patriğin mevkiindeki ehemmiyeti 

yazmakla bitiremiyorlar. 

Bütün bunlardan acaba anlaşı -
lan nedit? .. Suriyenin bugünkü va

ziyetine dün olduğu gibi Vatikanın 
hiç lakayıt olmadığıdır. Gene bu 

suretle İtalya da oraya aliıka~ar 
görünmek istemektedir. 

Ahmet Rauf ........................................................ 
Taç giyme 
Merasimi 

İngiltere Kralı yarın Londrada 
son derecede debdebeli merasimle 
tac giyecek. Şehrin sokakları insan 
kalabalığından geçilmez bir halde

dir. Bılhassa polis büyük müşkülat 

ile uğraşmaktadır. Skotland Yardın 

en lecrübelı polisleri şüpheli yer
lerde tcmızlik yapmışlar ve bura
larda yaşıyan insanlardan pek ço
ğur.u L<ındradan aışarıya çıkarmış

lardır 

Yeniden üç yüz telefon santralı 
tesıs edılmiştir. Tac giyme merasi
mine en aşağı 1.500.000 seyircinin 
iştırak edeceği tahmın edilmekte· 

dir. 
GREV DEVAM EDECEK 

Londra, 11 (A.A.) - Londra nak
liyat ihtilafının tac giyme merasi-

mı esnasında diğer nakil vasıtaları
na sırayet etmesi ihtimali, hükıi -

met makamalrını düşündürmekte 

ise de bu endişenin IP'li tutulması
na dikkat edılmektedir. 

Müşahitlere göre, şimdiki amele 
ihtilafları, tesadüfi değıldır. Bu ih
tilaflar, tac giyme haftası esnasın
da kasden çıkarılmıştır. 

Ayni müşahıtler, bazı siyasi se
bepler dolayısile müfrit sol cenah 
teşkilatının m<:rkezi tarafından ha
zırlanmış olan .bu hareketin amele

ye sadece mesleki bir ıhtilaf şeklin
de gösterilmış olduğunu ıddia eyle
mektedirler. 

Bu vazıyet karşısında hiıkümet 
makamları grevcilerı kızdırmamak 

için son derece mutedil bir hareket 
ıttıhaz ctmışlerdir. 

Grevcıler, grev bozuculara ta -
hammül edemiyeceklerıni bildir -
miş oldukları için hususi müteah • 

hıdler. umumi grev esnasında yap
mış oldukları veçhile kamyon ser
vısleri ihdas edemiyeccklerdir. Bu 
hususta geçen hafta yapılan bütün 

teşebbüslere, hükumet makamları 
cevabı red vermişlerdir. 

Hükumetin tac giyme merasimi 
esnasında bu hattı hareketi muha
faza edeceği, fakat grev başka ser
vıslere sirayet ettiği takdırde de 
şiddetle müdahale edeceği zıfl'ıne -
dilmektedir. 

------·----- ·-
19 Mayısiçin 
Bir konferans 

19 l\fayıs bayramı münasebetile 
tcrtijJ edilen konferans serilerine 
devam edilmektedir. Bu akşam da 
Aııl<ara radyosunda Bolu S3ylavı 
Cevad Abbas bir konferans vere -
cektır. 

Bu konferansın mevzuu c 19 Ma
yıs 1919 yılına takaddüm eden yıl
larda Atatürk• tür. 
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Günün nıeselesi: 
us a bel lstanbulda dört 
büyük stad bulunacak 

Plan için bir talimatname hazırlanıyor 
Caddelerin genişletilnzesi için istimlô:kô:t fazla 
yapılacak, yollardan artan kısım olursa, satılacak 
B ~kdıye müstakbel ş~hir pliinı 

1 
icin hır talimatr.rmc hazır!~ -

maktadır. Bu talıınatrınnıcy: yap • ı 
mak üzere fen. iinar, muhr.ısebc ve 
h.ukuk işleri m'.idürlüklerinden. se- 11 
çılmış bır~r k :;ıden nıu:ekkep ıh
zari bir konıi~f'.> kurulmuştur. Bu 1 
hc·yetin vazı!csi müstakbel plıind~ ı 

yer e Jaoak imnr i~lerinin mali ba- , 
hmdan tatbik ,.e ncticelendiril -
meoi için alınmnsı ic2;J eden ted - , 
birler; bulnıka ve kararları \'er • 
mektir. 

Bu bımiıyon evvela imar işleri
nin beş te:ıede kaç paraya mal O· 

la<: .. gını tetkik ve hesap edecek. 
Soıır:ı bu p:ıranın nerelerden ve ne 
şekilde elde edilebileceğini araş -
tır:ıcak bu hususta icap eden for -
mü!J"" tesbit edilecektir. 
Üz•ı inde bilhassa durulan iki 

mesele vardi':'. Biri müstakbel pla
na göre yeniden açılacak cadde ve 
meydanlar, di~eri de yine bu plan 
icabı şehirde stadyum, bahçe ~ibi 
yapılması elıem olan umumi yer -
lerin inşasıdır. 

İkincisi ilkinden d~ha kolay gö
rülmütedir. Çünkii muayyen tak
sitlerle bir kaç yıl içinde yapmak v0 
kısmen Belediyeler Bankasından 1 

ödunç alarak tamdmlamak imkiın· 
farı vardır Fakat birincisi daha e
pey n;liddet tetkike muhtaç görül
r.ıe'<tfdır. 

B:ı m0slede en makul çare ola -
r~k vaktile Kocaköy r.uydanının 

a~ılmn~ıncla müracaat ~dilen usu .. 
lii ta:b::: Ptmek dü:iirıülmektedir. 
Yanı, yeni açılan carld~ ve mey -
danlard• plo'ndan gösterıldiği had
lerden fa"1• ve gtni~ mikyasta is
timlak yııpmak yol veya meydan . 
açılöıktan sonra artan kısımları bu 1 
ı;ibi yerlerin şerefile mütenasip bir· 
ücn·t mukabilinde isteklilere sat-
maktır. 

Açılacak meydanlar arasında bil
hassa Azapkapı, Unkapanı, Emi -
nönü, kısmen Karaköy, Sııltanah· 
med, Beyazıt ve Harbiye mevki -
!eri vardır. Bundan başka her ta
rihi abide -camiler de dahil
ctrafında birer güzel ve g~niş mey- ı 
dan tesis edilecektir. Her mey- : 
dan mahallinin tarihi vaziyetine 

0

ve-l 
ya abidenin umumi Şf'kline göre 
süslenecektir. 

Caddelere gelince, yeni geniş 

ycllar bi111as.-a şehrin İstanbul ya
kasıııda açılııcaktır. Çünkü o tara
fın binalarının kıymet ve vaziyeı i 

ve ~·angın yerınin fazla olma>ı bu 
sahada kolaylıklar temin et"lıek • 
tedir. 

Fakat bu vaziyet Beyoğlu ya • 
kasında tamamile aksinedir. Onun 1 
için o tarafta halen mevcut ana 
caddeler üzerinde fazla bir şey ya: 1 
pılmıyarak bu caddelere muva_~ı I 
veya amud olan ikinci ve batta U· 

çüncü derecedeki caddeleri geniş· 
!etmek, bütün nakil vasıtalarının 

gidip gelmeleri esnasında takip e
decekleri istihmetleri tamamile 
birbirlerinden tefrik etmek mevzu 
bahistir. 
Yalnız Taksimden Şişliye ve 

Mnçkaya giden caddeler gayet 
geniş ve asri birer cadde haline so
kulaca ktır. Bunun için Taksimden 
Şişli ve Maçka istikametinde ya\. 
nız sağ taraClardan ıstimliik yapı -
lacaklır 

Umumi yerler inşaatı arasın · 
da bilha~sa htanbul, Üsküdar ya
kalarına birer asri mezarlık İstaıı· 
bul, Üsküdar ve Beyoğlu cihetle -
rinde birer "tadyom ve bir de u -
mumi stad ile yeni liman. antre -
polar, kcimür depoları, halk ve ço- . 
cuk bahçeleri, müstaıl maddeler dP- · 
poları vardır. 

Maliyeden Belediyeye Tozkoparan 
geçen memurlar Cedaesine as-

... ---- . . f alt döşeniyor 
Vekalet, bu memurların ferfılerı 1 

_ _ 

. . h ,. "d . d• Haziranda yolun yapıl· 
ıçın ususı ı areye enzır ver l masına ba,ıanacak 

A razi ve bina veıgileri ile bina
lard~n alıran iktısadi but,ran 

vcrgisiııı"l mükellel!erden tahsili-
1 

husu i idareleri tarafından yapıl • Belediye Tozkoparan caddesini 
rr.ası lazım geldiği bildirilmekte - asfalt olarak yaptırmıya karar ver-

;ne memur edilen maliye memur
ları geçen sene hazir~nıııda Peşre
dilen bir kanunla belediyeler cm -
rine verilmişti. 

Bir çok belediyeler, bu memur -
!arı Maliye \"C'kiıletine bağlı te - 1 

J:ikki ederek, tahvil, maaş zammı, 
nınuniyet ve kadro talebine dair 
~ apıl~n müracaatleri kabul etme -
mişler ve tt rfilerinın ancak veka -
Jet tarafından y~pılabi?eceği!1i id
dia <>tmişlerdir. 

P-u vaziyet ve yapılar. şikayetler 
üzerine Maliye Yek3leti !~rafın -
dan dün biitün vilayetlere bir ta
mim gönderilmiştir: 

Tamimce devredilen bu memur
ların devir tarihi olan 1 hazir.m 936 
tarıhinden ıtibaren tayin, tahvil, 
terfi ve mezuniyet gibi zati işleri
ıd alakadar eden hususatın Veka • 
Jete ait olmayıp bu işlerin Vilayet 

dir. mişti. Bunun için caddenin soa is-
Ayrıca bu m~ınurlaıın tekaüt tikametinde takviye genışleme a- · 

haklarının m;;hfuz tutulduğu ve meliyesı yapılmaktad ır. Bu iş bu 
yalnız bunların şahıslarına aid te-

kaüt ve yetim maaşlarının maliye 
ı:ekıiletince tahsis ve tediye olu -

nacağı ~il< rcdilmekte ve: 
, - Vlliıye!ler, gerek hususi me

n•biindPn topladığı, gerek Mali -
ye Vekaletinden sldığı tahsisatla 

kendi kadrosu dahiline giren bu 
memurlarla evvelce mevcut me
murlann maaş ve terfi vaziyetleri
ni temin ile mükelleftirler.. de
nilmektedir. 

Vekalet şimdiye k•dar maaş 

zanuııı ve kadro talebine ~air ge -

rek alakadar memurlar ve gerek 
vi:iıyctler tarafından yapılan mü -
tevali nıüracaatlere bir nihayet ve
rilmesini de tamimde .bildirmiş • 
tir. 

ay sonu bitecek ve haziranda yol 

asfalt döşenecektir. 
Asfalt tamamlandıktan sonra 

yukardan köprüye inen otomobil

lerle arabalar Tarlabaşından son· 

ra bu caddeyi takip edeceklerdir. 

Diğer taraftan Bebek • İstinye 

sahil yolunun inşasına başlanmış

tır. Ayni zamanda bu sahildeki 

rıhtım da tamir ettirlimektedir. 

Bundan başka Hac ı Osman ba • 

yırındaki inşaat da bu ay sonu ta· 

mamlanacaktır. --.. ·-
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Pamuk 
ihracatı hak
kındaki şayia Mamakdaki 

infilak 
Nasıl oldu? 

'Yunus Emre gecesi 

Meclisin dünkü toplantısında Da- · 
lıiliye Vekili Şükrü Kaya Mamak 
c·ıvarında vukua gelen infilak hiıdi· 
'r-sınin tahkikatı neticesini anlat -

m:ştır. Vekilin izahatına göre, a
yın beşinci günü saat yedide Ma

mak civarındaki mermi ımaliitha

nesinin boyahane kı~mında yangın 
ç.knıış ve müteakiben patlamalar 

olmuştur. Yangını ilk defa boya • 
hanenin ustabaşısı Satılmış oğlu 

Bil:ıl gôrmüştur Bilalin anlattığına 
gurc', iş saat 7.30 da başlar O saat

te kendisi ve diğer arkadaşları bo· 
vahaneye gitmişler, bir aı alık dışa

rı va çıktığı zaman. yangını görmüş. 
Yangın çıkınca oranın Müdürü 
Yiizbaşı Nail geliyor, ayni zamanda 
dj infilaklar oluyor. İııfilaklar sira
yet ediyor, bir depo da yanıyor İn
filakın şiddctı Ankaradan duyul • ' 

nıu~tur. İnsa".lca zayiat boyahane
de çal·ion ıki aıne cdir Yaralı olan

lar Yüzb:ışı Na.l ile bir itfaiye ne
ferıdir. Başknca 1-ayat zayiı:•ı yok
tur. 

İrr.al edilmekte ve k· .n n boyan
nıakta olan eski merm• ~rin kıy - ı 
meli bir milyon lirayı tccavü;: et-

Eminönii Halkevinden: 

Büyük halk şairi (Yunus Emre) 

yi anmak üzere Ezlmizin Dil, Ta

rih ve edebiyat şubesi tarafından 

12 - Mayıs - 1937 çarşamba akşamı 

saat (20,30) da Cağaloğlu merkez 

salonunda aşağıdaki program gibl, 

bir toplantı hazırlanmıştır. 

Da\•etiye yoktur. Herkes gelebi
lir 

1 - Başlangıç (Halit Bayrı), 

2 - Yunusun hayatı \'e sanatı: 

(Saadettin Nüzhet), 

3 - Yunustan şiirler: (Naki Te
zel). 

4 - Yunusun felsefesi: (Ziya -
eddin Fahri), 

5 - Yunus hakkında yazılmış 

şiirler 

mer.ıektedir. Ankaradan giden it

faiye cansparane çalı~mışt~r. Ka

zanın dikkatsizlikten \·eya sigara 

içmekten çıkmadığı tahakkuk et

mi1• .r Kaza kimyevi bir hadise ne
ticesid.r~ 

M~distP, Fransız Meclisinin te

essürünıi bildiren ve Heryo tara

fından gönderilen te)Qroı da okun

muştur. 

Pamuk ve yapağı mem· 
leketlmlze IAzımdır 

Pamuk ve yapağı mahsülleri -

mizin bundan sonra serbest döviz

le ihraç edileceği hakkında borsa

da bir haber şayi olmuştur. 

Alakadarları, böyle bir kara•ın 

bu mahsullerimizin dahilde fev -

kaliide lüzumlu ve az olduğana, 

bu itibarla hariç piyasalara ihraç

larına pek te ihtiyaç bulunmadığı· 

na delalet ettiğini söylemekteı.iir • 
!er. 

Bu hususta yaptığımız tahkika
ta göre, mühim sanayi müessesele· 
rimize ve fabrikalarımıza lazım C• 

lan pamuklarımız için böyle bir 
şey mevzu bahis olsa bil,e yaban
cılar için varit değildir ve henilz 
verilmiş bir karar yok tur. 

TUrklye Tıp EncUmenl 
Türkye Tıp Encümeni 12 ma

yıs 1937 çarşamba akşamı iaat 18,30 
da Etıbba Odası salonunda topla

narak Profesör A. Esat Birol tara

fından Unku rahim tüberkülosu 
ve alelumum tüberkülos genital 

Jıakında tebliğde bulunulacaktır. 

Muhterem meslektaşların teşrif
leri rica olunur. 
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Bazı Belediye azaları top- v~~de~io~n ~e.~!:~~~ •• k·te 

lantılara g~!~iyorlarmış 
1 

ılk g-etıren insanın kı\'me'ı bu)ı k· 
t r. Onun ıçındir kl , üstı.ıd Halid 
Ziya U,Jklıgil, Türk edf>biyat ta -
ı ıhı, in, 1'urk mU.nrvve!· :ı rinın tak
clır t'11ıklcrı, hirmıct duvdukları bır Belediye! 

... aza Bu gibi hakkında 

69ncu 
kanununun 

nzaddesi tatbik edilecek 

sahsı_ et .ıımuştur. 
Eırıııo• Halkenııı 

y<;""tnde b:r kadir.şu 'l ' ı k, a,·ııı za
ma"lria titiz bır vazıfe duygusu ile 
trı•ıp ettiği H· hd Zi~·a > gt.•cesi, 
bu ınıilahaza ar. el•- kı !'<"C<'l' hafta
nın en rııunim \·~· en gurtiltiilü e ... 

debi hitdisesı oldu. 

B azı şehırlerde beledıye meclis- k;t ve zamanı i.e ıl'taç edikmcınr· 
leri toplantılarına bir kısım a- sini n.uc.pt:r 

zaların hastalık ve muhtelif ma • Birbirıni mıiteakip olarak iıç iç-
zeretlerle devamsızlık gösterdık - tımarla mdzeretsiz bulunmaynn a-
leri nazarı dikkati celbetmiştir z"ların istifa etmiş sayıl~c•gı bele· 

Bu münasebetle alakadarlara gön- dıye kanununun 69 uncu maddesi 

Halid Zıya hakkın<la hır gazete 
tarafından açılan ankete cevap ve
ren bir Üniversite talebesi, üsta
d.ıı t'scrlerini okumadıpını söyledi. 
sonra bu, tekzip edildi. Fakülte ta
lebesi de, hocaları da bu sözün söy
lenmemiş olduğunu iddia ettiler. 

derilen tir tahriratla; Meclis top • ıktiz"sıncfandır . 
lantılarına iştirak etmeyen belP -

Maam:<fıh şerefli bir vazifeyi 
diy~ ı;zaları hakkında kanuni mııa-

uhd<kriııde tuıan ıneclıs azalarının mele yapılacağı hatırlatılmıştır. 
Ezcümle bunda: içtimsbra devam sureti!e böyle bır 
, Meclise m"ntazaman c:e,•am et· muam"leye mahal bırakm:ya - Güzide Profesör Bay Fuad Köp

rülü: .Halid Ziyanın eserlerini O· 

kumamı~ kinı,;e Üniversiteli ola -
maz.. dedi. 

memck ıçtima akdinde müşkülat 1 cakları kuvvetle umulur.> Deni! • 
çe~ı!mesini ve binnetice islerin va- mekı~dir. 
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Romanya ile 
Ticaretimiz 
inkişaf ediyor 
Yeniden bazı maddeler 

ihraç edeceAlz 
Türkiye . Romanya arasındaki 

ticari meseleler hakkında bazı e
saslar hazırlanmıştır. 

Pek yakında aktedilecek ticaret 
anlaşması ile Romanya memlek~ • 
timizin bir çok mahsülleri için mü
him bir ihraç merkezi olacaktır. 

Son zamanlarda bu memlekete 
yapıl~n ihracatımız azalmıştır. 

Senede bir milyon kilo üzüm ve 
yarım milyon kilo zeytin yağı ih -
raç edilirken bu ihracat tamamen 
durmuştur 

Yeni ticaret muahedesi aktedi· 
lir edılmez yine muhim miktarda 
üzıim, zeytin yağı ve diğer mad -
delerimizin ihracına başlanacakt•ı'. 

Evvelce paramızla Romen para
sı arasındaki farktan dolayı veri -
len yuzde 38 nisbetindekı prim de 
tamamen kaldırılacaktır 

Müskirat bayii 
Tezkereleri 
De ğişfiriliyor 
Yeni bayi tetkllAtı da 

kurulac11k 
İnhisarlar İdaresi müskirat sa • 

tan bütün bayilerin tezkerelerini 
değiştirmeğe karar vermiştir. Bu -
n un için 20 mayıstan 7 hazirana ka
dar miihlet konulmuştur. 

Bu müddet arasındab ütün müs
kirat bayileri tezkerelerini değiş

tirmiş olacaklardır. Değiştirmiyen

lere yeni tezkere verilmiyecektir. 
Bundan sonra da memleketin her 
tarafında yeni bayiteşkilatının ku
rulmasına başlanacaktır. 

Belediye 
Tephirhane/eri 
Genişletiliyor 
Eski etyalar etUvden 

geçiriliyor 
Belediye kendisine ait tepbirha

neleri tamir ve tevsi etmeğe karar 
vermiştir. Buna sebep de son za
manlarda tephirhane işlerinin faz
lalaşmasıdır, 

Belediyenin bilhassa eski eşya • 
!arının etü vden geçirilmesi husu
sunu ciddi şekilde tak ip etmesin • 
den iyi neticeler alınmıştrr. Hal
kın sıhhatile yakından alakadar 
olan bu meselenin ehemmiyetle ta
kibine devam olunacaktır. 

Bir tavzih 
15 • 4 - 937 tarihli nüshamızda 

.Lalelide 43 numarada Gören. im
zasile aldığımız bir mektubu neş_ -
retmiştik. 

Mektupta, Laleli civarındaki hır
sızlık bu hırsızlık vakasından ve 
bekçilerin vazifelerinden bahse • 
d!liyordu. Emniyet direktörlüğün
den aldığımız bir tezkerede, gaze
temizde yazılan hadiselerin vuku
bulmamış olduğu bildirilmek le ve 
bu mevzuu bahis adreste de bu 
namda k imsenin oturmadığı kay
dedilmektedir. Gönderilen tezke -
rede Lalelide 43 numaralı yerin 
b ir arsa olduğu ilave edilmek tedir . 

Spor ve gençlik 
Bayramı 
19 Mayısla 

Ma•rlf vekllati bir tamim 
gönderdi 

Atatiııkün, Samsuna ilk ayak 
bastığı 19 mayıs gününün yıl dö -
nümünü büyük şenliklerle tesit et· 
mek üzere yapılan hazırlıklar iler
lemiştir. 

Ayni zamanda (Ge;1çlik ''e jiır.· 

nastik bayramı) olarak kutlulana

cak bugün hakkında Maarif Veka· 

!etinden Maarif müdürlüğüne dün 
bir tamim gönderilmiştir. 

Bunda, bayran1 n1üna~betile o

kullarımızda müteaddit derslerde 
öğretnıctlerin Büyük Şef Atatür

kün Anadrıluya ayak bastıkları gü

nü, muhtelif bakımlardan canlan

dırmaları bıldirılmektedir. 

Ayrıca; spor bayramı dolayı,;ile 

muhtelif derslercl~ sıhhatli beden, 

bol ziya, su ve dağ sevgisi hakkın

da telkinlerde bulunulması \•e bu 

bayram3 bütün okullarımızın par

lak bir surette iştiraklerinin temi
ni de istenmiştir. 

- --·-
Vilayetler birer 
Yeni harita 
Yapacak 

Burada bır noktayı hatırlataca

ğim. Akrabamdan bir gf!nç ço
cuk var.. bir iki ay sonr• Ji5"yi 
bitiriyor. Ve gelecek sene de Ünı
versiteye, hem de edehiyat fakül
tesine gırecek .. 

Fakat , bu çocuk lisenin son sı -
nıfına geldiği halde, mesela, Halid 
Ziyanın .Mavi ve Siyah. nı, .Aş

kı memnu. unu okumamıştır . Seh
bini, tahmin t>der~iniz. Çünkü, bu 

çocuk eski harflerle okumak bil · 
miyor Halid Zıvanın da en bi:.yük 
ve kun·etli eserl.,ri henüz yenı 

harflere çevrilmemiştir. 
Gelecek sene bu çocuk ka~·<lcn, 

b:r Üni\"ersite talebesi olacak. Fe
kat nasıl olacak? Halid Z,yaııın e

St.:lrerini okuınamı~tır kı.. 

İşte meselenııı bam telı burada
dır Ort:ıya bır haki;.a: çık vor. 

Edebiyat ve kültür tarihim•7.d(', 
bir kıymet olduğundan asla şunhc 
edilmiFn bütün eserler, en '<ısa 

bir zaırı-,.!'rla, derhal yeni harfler• ... 
çevrilmelıdir; hangi eserlerin çev -
rileceği meselesi, belki, bir pro -

gram uzun bir etüd. salal-.iyettar 
bır heyetin kurulması i0ıdir Fakat, 
kalbur üstünde kalmış öyle eserler 

var ki, Herkes. bunları gözü kapalı 
sayar. Evvel3 bunlar, teı elden 
çıkarılmalıdır. İleride kuru!acak bir 
heyet, ayrıca tetkikatını yapar ve 
bir tasnif neticesine \'arabilir. 

Gelecek yıl da, tıpkı bu seneki gi

bi bir anket, tekrarlanır~a. ve bir 
Üniversite talebesi· , Halid Ziyanın 

eserlerini okumadım .. derse, kaba
hat kimde olacak?. 

Halid Ziva gecesinden \'e o gece· 

Haritalarda bUtUn tak· yi takip eden gürültuden böyle bir 
netice ve teklif çıkarıyorum . Bil-

almat göaterllecek mem doğru mu?. 
Hükume t tarafından en küçük 

vilayetlerin bile haritaları yapıl • ' ~======R=ıt=ş~a::t:F:'°:Y:Z:İ:::: 
ması hakında verilen karam tat - ı · "'\ 
bikı i9ine ehemmiyet gösterilmesi 
hakkında bütün vilayetlere yenı 

bir tamim yapılmıştır, buna göre 
kısa bir zaman bütün vilAyetler 

hududlarını ve dahili taksimatını 

gösteren mükemmel haritalara sa

hip olacaklardır Bu iş için müte

addit gruplar işe başlamıştır. İlk o· 
!arak şimdiye kadar ihmal edilmiş 

olan Şark viliiyetlerinde çalişıla

caktır, bir iki senede buradaki iş
ler bitirilecektir. Bu arada Gö -

nende de bir harita grupıı işe baş
lamııjtır. 

Haseki Kadın hastahanesinde 
muntazaman yapılmakta olan ay -

lık tıbbi müsamere 14 mayıs cu . 

ma günü saat (1) deyapılacaktır. 

Bütün meslekda'ilar davetlidir. 
Ruzname: 
1 - Ralıim harici gebe liğe dair 

nadir bazı vak'alar. Ord Prof. Li-

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Taksim meydanın· 
daki toz nereden 

geliyor ? 
Pazar günıi Taksl'lı meydanın· 

dan geçtinız"4', siz de bizim gibi 
gördünüz, şahıt oldunuz. Daha 
dağrusu, görüp şahıt olmad -
nız; rahatsız oldunuz. 
Ötedeııberi söyknir, ~ikiıyet 

edilir hır hakikat vardır: İs -
tanbul kışın çamurlu, yazın da 
tozludur. 

Pazar günü hava, biraz da rüz
garlı idı. Yerdeki bütün tozlar, 
insanın suratını berbat ediyor
du. B iz dikkat ettik: Bu toz 
yağmuı u nereden geliyor? Ve 
gördük ki, bu toz, bundan bir 
müddet en·el, Taksımde, ter -
kos d~posu önünde açılmış o -

epmann. lan kaldırımlımn, bilahara ka -

2 - Yüksek doz digipuratıımla patılan yerinden geliyor. 
tedavi edilen ı•ak'alar. Ord. Prof. Daha bir müddet, Taksimden ııe· 
A. Muhtar Özden. çerken sizi ralıa1sız edecek to -

3 - Graviç ıırlarına dair. Dr. Ali zun sebebi, açılan yPri iyi ka -
Eşref. patmıyan amelmin dikkatsiz -

4 - Bir rio Kist idatiği vak'ası. ı l Jiğinde, ve o anıe)cuı çavuşu 
l kim ise onda, ve orn;,mı kontrol Doçent Kazım . Giirkan. 

etnıek vazifesi kime \'Prilmişse, 5 - Kordon 1;isti zan111nı veren 
onda .. 

bir falıiz fıkı. Doçent Şiıııui H. E- Öyle işler vardı r ki. bunlar pa-

rol. ra, biıtÇ<' işleri değildir Bunlar, 
6 - Bı"r sı'yatı'k felcı' t'alc'••ı. 

- vazifeye dikkat işidir. Bu va -
D r. Şükrii Hazım Tiner. zifeye dalııı ziyade dikkatle, ~eh· 

7 - Rakabi nahiye me 11ingiunıu, rin bugünkü çamurunu ve tozu-
lıarkafa sarkomıı, t'e hicabı mü - nu yarıya indirmek mümkün -
şeffef gliomıı piyesleri. Dr Halis dür. 

Sarıkadıoğlu. .jı~------------..; 
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Nasıl tac giydim? p ra ' • 

'Asrında ... Romanya ana kraliçesi Mari kocası;--·~· 
kral F erdinand'la \ San' at sermayeyi mağlup etti 

birlikte nasıl tac giydiğini anlatıyor:-r.=7 ~~~~,,.J4A.~~~~__.,..,,,..-~~~ 
''Bizimkisi sade oldu, fakat samimi idi,, 

İngilizler de an'aneler1ne göre, hazırladıkları tacgiyme 
merasimi n1ünasebetile muhteşem bir gün yaşayacaklar 

mek uzPr" kouria b<>rabPr gıt -
tıj!ım zam~ daha 20 VJŞı dlY' m. 
Romanyayı re~men tı>m<i' ec!ivor • 
dıık. Kocam:a ı.ç s.- edı: ev'ı h· • 
lu uyorduk İtı af ederı'tl ki 1; -

duğüm tar givme meras mleıı . 
çınde buı un kadar iht ş•m ı v0 

deb<lebeye rastlamanııştır.'. 

J\loskova güze. b:r Ş<"lı. dır. İm· 
pat ;ıtoru l en eski bır paVttah'n g.
rişi riıla gözler mın Öl"i ndec!ır "-· 
1a bınmıştı etrafında grandük rr 
vardı Hepsinin de ilzerlerindel: 
muhteşem ünifoı ma.ar pıru pı•ıl 
yanıyordu. Arkadan da bir s.ra 
askerler .. 

Daha arkadan ikı vald zl, ~ru· 

ha ııöründü bu arabalardan bi ·ne 
şekiz beyaz at ko9u'muş+u, iç;nc1e 
lmparatorıçe A leksa dra otu•.ı • 
yordu. 

Bin kubbelı kiliseye vanldıgı za· 
men, imparatorla imparatoriçe :ıl· 
tından bicer tahta oturdular. f. 
!ahiler ııöy ... ndi, diıı! merasrn ya

ptld Bundan sonra Çaı·'a tac giy· 
dirildi. Kocaınnın önünde d•z çö • 
ken imparatoriçenin baş.na da Ken· 
di tacı konuldu. Mihraba doğru 
yürüdüler, ikonaları öptüler ve haç 
çıkardılar. 

Kilısed<"n a)Tılı~ da pek mulı • 
tetem oldu Bundan sonra KreT! • 
lin >aray .nda hükümdarların .:er 

digi zıyafetin azametin ar.atmak 
da lazımdır. Bütü"I duvarlar al ın

la kaplanmıştı. Hükumdarlar az ye· 
d.ler ve bu yorucu merasımden son-
ra daırelerıne çekilrlilcr. 
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İNGİLTEREYE GELİNCE. ~ 

' 
lngilıcn kralının tac gigK•ll kiliseni" gıcıl•11in uıtiınl•lılmıı blr maıuaruı' 

Romanya ana ıcra.içesi Marı ken· 1 gıydikleri tad•r tertibınd;ı i~len • 1 
dısınden başka şimdiye kadar bır miftı Altın i~lem.elı saray hil'ati 
çok imparator ve krallar tac gıy· omuzuma kondu. Bu hil'atte g~nç 

GPnÇ inııiltere kralı da cedleri· 
nııı an 'anPvİ iac fiyme merası mi

ne uygun bir ihtişamda tac gi • 
yeoek. Ben,. kralın babasının \'e 

büyük babasının tac giyme mera -
siminde de hazır bulundum. İn -

m• merasiminde hazır bulunmuş- Rom0nyayı teşkıl eden bütün e· gillere, bu an'aneleri içinde her 
tur. İngiliz kralı Majeste Altıncı yaletlerın rengı ve remz, yardı. zamankinden daha zıyade kuwet-
Corc'un taç gıyme merasıır. mu • Ögleden sonra kralla beraber, li, sarsılmaz ve mağrur görünüyor. 1 

r asebetile yazdığı hır makaltdc bı. •amanlar menfam,zdan Bük· İngiltere kralı da eski kilisede, 
şunları a'llatıyor: reşe diındüğümüz zaman f.aiurıış an'anevi mavi halı üzerinden yü • 

.Kocam Kral Ferd:na-ıd ıle be· uniforma ıız<;nmde olduğu h•lde rüyerek kendisine dünyanın en 
nım tac gi~mt•miz için yapılan me• bir çok alayları tPfüŞ ettim Köy- buyük imparatorluğu'lun hakimi· 
rasım sc•n derece sade. fakat o r.,.. Ju1er, '"·".·azlar gı·yı •mı' -!er, bı·z. ttcç.' t· b h d k ı t b • .,.., • ~ ye ını a ı>• f'Ce o •rı aoı a~ı-

bette heyecanlı oldı.. Yepyeni bL- tıgımiz zaman, kralla kfaııcelerini 
1 

na gıvecek. 
le mi m !Ic-t•mir..i.n lrzusu üz_ • •===-=========c-:=l 
r ne'. Alb~ Julya ~hrınd \akdi, e· 
dilec~gimiz ıçın, ona göre hazırla
nıyc rduk Rume"I mıllet ın bır

lıgı o gı·n rbedi"ete k;,dar kenet-
nr · olacaktı. 

Sab hlevir ca la ça ıyoı du Şe-

1 irdı• Civle bır rıe•c havası esıvor· 
du k' bılliıu mucadeleler•rıı. bÜ· 
tür ıztıraplarım· unutmuştum O 
gt Rol!Ul!'l\'a i •i• venı bı drvir 
başlıyırdu 

Ne kra , ne ben ıkımız dt• aynı 
nıeınleketın dinınc me •sup ınsa'l· 

!ar det idik Kral kat<'! ktı, ben de 
A ,glik ın' 

Bu , bept n meras,mır tarzi • 
ır nde !'9Yl ır.! kulata tes.ıdL f C· 

dildı. ifa la Ortodokslar, meıasi • 
mm kendı k ,se'er de vapılmo.sı

nı kabul ett.lderı ha.de b• • muş
kiı a halledllmi~ oimadı. Bıla • 
kı katolıkı,. itirazlarda bulundu
lar 

Nı'".ıyet din: Merasim n bır <IS· 

mın husus~ surt:ttc.; illi~ cdılmış 

oıa• uır k .ise vapılnı.a,,"1na tac 
giyı <' me "nını d~ her dine ve 
it ık ct.:ı .ıçık olan gök ~ .züriın a1 • 

tınrl.ı ~ 11ılmasıra karar veri aı. 
nu moa m c mivet ı bıltün 51 .. 

r r.ar.'ll t b r baglıvacak ka • 

d·r kuvv<"tlı ıc! PJm ~v I> 1 • 
h> ~ 1:. L • lu me-Uek tı oirlu -

gu a r!' .erası"' , halkı" ek· 
sc ı~ • " t , I de'l s ıfııı z v -
kıne grı f~rt p eti lme~ı ı~ ., di· 
v du 

Rom.nv .. nıı. gu >! gı.r c ı .. ıtııı
da, k'ıc . ın önünde d \<I i.m 

O da, altın Transilv r.ya tacını ba· 
şım kovdu. Bu tar Morr ıı 'lerın 

candan alkış ~yorlardı Ve bizi 

halaskirları olarak te;ıiı<Kİ ediyor
lardı 

Dogrusıı bıziın toc givmemiz iş· 

le bu dere<c sadP ve •çten olnıu~ -
ıu Çünku rıern'Pketımızın bir 

çok vC~yetlerı h rap c :nıışlu ve 
muhte ·.,m bır tac gıyme m<?r.sirır• 

bu v.uiyet içınde halkın nazarı,. 

da belkı de h~ ııorü'11Tlezdi Öyle 
olmaxı~ bt.ral.>er. binm tac gıyme 

merasımımiz niç de lhtı anısız ol· 

mamıştı. Çünku bizim d~. tebea· 
mızın da kaH:>: .. r a; nı h 'le car • 
pırorde 

İKİ 'Cİ NİKOL ... NIN TAC GİYME 

MERASİMİ 
llcıncı NLkoıaıun Moskovadaki 

l•c gıv'lle merasim·ne ıştıriık et • 

Ucuz kurabiye 
250 g •n- : Sut 
250 gr~m . Toz ·Ker 
250 gr• rn : TerP~ agı 
4 ... d'-t . Yumurta 

Bı kahve kaşı~ı kJı bonal 

Al~bı.eceği kadar bir mikdar un. 
B:r tenc.,re ıçer•sınd-.kl sfıte, yu. 

murtalar kırılarak toz şeker illi . 
ve•ile karbonat ve yağ un hepsi 
biıden karıştın! ır Eğer un a. ge

ltr"" biraı daha koııabılır Sonra 
f yuğuruıacak. lsterılen şekıilerde 

kesilecek. Tep•i yağlanarak kura
biyeler içine konup lırına gönderi
lır. Muumnıel ve enfes bır kura
bıyeda Hatta kabul gi.ınlerınizde 

mi•~Ciılerinm· ç~yla verebilirsi • 
niz.. 

Uç6ncü Napol9onu tac g/g,,.• mnaılminı götıfron ara6« 

, 
Film artistlerlnln batında gelenlerden Con Kr.oıvtord 

Holivut sütdyolarında bir grev patlak verdi, 
makinistler, dekoratörler, hatta stüdyoların bekçileri 
işlerini bıraktılar. Film artistlerinin de bu geniş ha
rekete iştirak edecekleri korkusu hasıl oldu. Çünkü 
ıırevcileri aaıl teşvik edenlerin haftalıklarına doku· 
nulınasın11 hiç le razı olmayan bu artistlerin ellerinin 
altından çıktığı anlaşıldı. Şimdi artistler, sermaye 

sahiplerinden h~ftalıklarına dckunulmıyaca~ıra d'ir 
teminat alınca, 2revc iştirak etmediler. Ôlekiler ı<e 
ha!l stüdyo kapılarına utramıyorlar. l'lütun Anı~rı

kada halk grevcilere hak veriyor. H ikın tu sem11<· 
tisi de san'ata karşı olan muhabbetinin bir ifade<i· 
dir. Onun içindir ki, sinema payit•htındaki luhr.•ı.n 
çabuk gcçmiyeceğine hükmedil<!bilir. 
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Avrupa ı bir kadın g 
ırakta n~ler gör •• u • 

/rakın her şehrinde ve hatta her kö günde geniş 
bir kalkınma hareketi başlamıştır 

1 rak hükumeti, Kopenhagda çı· 
kan .Politiken. gazetesi mu -

harrirlerinden Madam Karla Fre
deriksen'i Bağdada kadar bir se
yahat yapması için davet etmişti. 
Bu seyahatten dönmüş bulunan ka
dın muharrir, Irakta gördüklerini 
şöyle anlatıyor: 

Kopenhagdan hareketimden Bağ· 

dada muvasalatıma kadar her şe • 
yin hazırlanmış olduğunu öğre • 

nince, ne kadar sevindiğimi ta • 

savvur edemezsiniz. Bağdat hüku
meti beni huduttan karşılamak Ü· 

zere husu i bir memur da gön 
dermişti. 

ÇÖLDE OTOMOBİL YOLU 

Çöle gird k. Çöl diyoruır çün· 
kü başka kelim<' bulamıyorum. 

Halbuki 1'akikaltE. t , .çöl.in• n· 

sa •. :ı güleı bir rnal'zarası \"ar ~v~ 

rupa ı emlekctle ındekı otomobil 

yollarını!.m hç fari ~•z ol· ı gen•ş 

bir şoscyi takip td:yürLz Yolrla 
kerv !ar var. K • ~ılaşıyorıız !J:r • 
kekler \"t. kadınlar , engare-ık c bı
sekr gıymişler, L, 1:.. ınııı \ u. n· 
de şarka mahsus mel!\nko' ~ok! 

Billıkis hepsi neş'eıi. . ŞJrk !ar •ÖY· 
liyerek yollarına devam edivorlar. 
Kimisi dev~, kimisi araba, kin,lsi 
otomobilde! Yolun ikı tarafıncıun 

kır çiçeklerinin kokularını tenef!ıis 
ede ede ilerlıyoruz Yınc yolun ıki 

tarafında sık sık bedevi çadırları· 

na tesadüf ediyoruz. Bedevilerin 
develeri sağda, solda otluvor Yol· 
da otomobilimizin geçtiğı bütıin 

köylerde bıiyük bır faalıyet göz .. 
çarpıyor Kanalizasyon, Jenııcyol u, 
su kanalları, yeni mektepl«r. kôp· 
rüler, kurutulan bataklıklar, bın · 
lerce, binlerce insan bu 1 nar i:-:;l~ • 
rinin başında çalışıyor. !rakın garp 
medenıyetı sevi~·csine \1.Ik!it ln 1ıve 

karar ı•erdiğı her taıdftn 1:-Ell o
Juy0ı. 

Yanı zd .., geten kadın vr er-

keklerııı ya lt>ve ıize ımlc. v 01 

lı k• nakıl vasıla>• çındı.· olsur ı 

tı:nuz • nrla sılah • dıklar "' go 
ru c kı ..=ı.vt ı..\.Jrni\ 'ord _rn: 

G ' ba 1sayış t' Kadar mıl -
kemwel degıl 

H~yır r- ad rn. • bu sıl~tı· 

!ar. sı. r sus uısun dı taşır 3 • 

Kövk ı;A, ,e ırlerd g: zeı re 
fnlere, k tıar giJ ınr ı:.ıbit!Ne le 
s düf edıyoruz. Irak şelı , ı Jıde 

gordügumiz polis memltları da, kı· 
yafetkri ı.ibarile Al'rupal. me• 
lekdaşlarından hiç d~ ger aeğıl • 
dirler Hatta ellerı'lde beyaz el -
divenler vardır. 

Irak şehırlerinin diğer hususi -

yettert arasıııaa, suı<akların bir kc
narınc.ı.•yt'rie~nu) olan Arzuh~lcile
ri de zikretmeden P,eçm,.k olamaı 
Bu'.1lar a~k nı- ı, upları. iş için, ha
rıl har 1 ıstıdalar yazmaktadırlar. 

Göriınüşe hakılırsa ivı d kaza•ıı· 

yorlar. !!er yerde canlı bır kay -
Pa~ına var. Her yerde n'l.4fusun L:ıi~ 

rıbiri.1den 'ark! iki ba iz sır fa ay
rıln1 ş olrlufu görünüyor. İşlPrı O· 

Janlar .u:elf.' edıv<1r:.ır, lŞ~ rı ol -
rnıvanlar dn mrse'" bır duvara d~ı
v3narak, bu acdecı ada"' lr h~y

retlt' seHedrret< \ ıkıt gf"' "Ivorl"'" 

Ak~" olrlı.:"ı. z2n1 otelı - .ze 
va d k: l:loteı Resthr>· ~ . ... er ız. 1 -

vı doş..l" ıs bir t 'Y 7. gi er
k K ,ııda bP ı ub~nc ı bir ka
pıci l{Q l ~ıı -ı ız korkr ıv> tLZ. 

<;ı ~· n !:'o ı~r et e su t t> .ba 
ret oldu • h t lo\ ınız. 

Od """ Ki m kaµır "" ki!ıt yrıı' 
tu Blr c"I: ~K Ptp·"' lr c., t lE'z -

zet bu C r:; rsv l r vazl: " 
n. , ~ d·~ le v ' ı••vreı e 
ı( c v ~ ç k 1 

Ycmeıı ı bı•ıı" kı, 'l•eı <a· 

h.l:ıı acele yanııra gc clı. T<miz bir 
Fra sızc.l 11 

Mndam Fre<lerikS<'_, sızi, te
lefonda~ çağırıyorlar, dedi. 

(Devamı 5 ınci rnyıada) 
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Avrupalı bir kadın gazeteci" 
Irakta neler gördü 

( 5 inci sayfadan ÔtTJam) 
Al:ah A" loh, Irakta beni telefona 

çağırsınlar, E\·et, öyle! Karşıma be
ni lraka davet eden General Sıtkı 
El'askC'Ti çıktı. Ne söyliyc)inı? C.,-

neıal gayet taliıkatic konuşuyor. 

Bana: Hoş ı?eldiniz diyor, ve ih-
ti31aızlarırn1 soruyor. 

Tabii teş<:kkür ettim. Otel sahibi, 
büyük bir memleket adamının ba
na telefon ~tıiğini görüne<', illi -
falları büsbütün arttı. Geçen sene 
Karlshadıla taııısdıgım g• ncral ilJ 
bu muarcfemızin, b ma. glinün bi
rinde l.u kaclJr favdalı rıbbi! "c~i
ni hk aklıma getirmem'. tim. 

BONJUR "lNVA! 
E ksi s ıboh beni Ninva hara-

belerinc götürmek üı<>re. otel;ıı ö
niindc mııhtcş<:'m bir ohlmobil be
ni br•kliyordu. Generalin <""ile 
bu küçük gezinti için. ınaiyctimc 
küçük bir müfr<'ze de mcmar edil
ı i~ti. Bu suretle eski Nim-a ha
rabelerini dolıı~tım. Eski müvern1ı-
!erin mcsahai sathiycsini 12 bin 
mil murabbaı olarak tasvir etlik -
!eri bu şehrin etrafını yüz metr<' 
irtifaında surlar cevıriyornıuş. Bu 
surlar o kadar kalınmış ki, üzerin
den yanyana üç araba ferah ferah 
gidebilirmiş. 

Maiyetimdeki küçük müfrc>enin 
kumandanı bu eski taşlar karşısın
daki hayret , . ., tecesı.iisümden bir 
ş<>y anlamı) ordu. Mesela Musul 
gibi büyük bir şehri daha çok en-
teresan buluyordu. Uzun bir gezin
tiden sonra, yeni Ninvayı da do
laştım. Temiz, canlı bir tieaert şeh
ri! Yunus Nebinin kabri de bu şe
hirde! Yalnız bu kabir için her se
ne buraya uzak şehirlerden ve ka
sabalardan insanlar gelmektedir. 
Pratik şehir de bu ziyaretçilerden 
hayli istifade etmektedir. Eğer 

Musul'un petrolu ve Akdcnize u
zanan petrnl borusu varsa, bu şeh
rin böyle mukaddes bir adamı var. 

Her ikısi de birer servet kayruıjiı 
l!'Şkil ediyorlar. 

ŞARK GECELERİ 
s,•yahatııni Musul'a kadar da u-

1 

zattım. lngilizlerin tesiri altmd• 
burası modern bir şehir olmuş. Bir 
tarafta güzel sa~·fiyeler, i"•bür taraf· 
ta tenis kortları, garp zevkine göre 
klüpler, lokantalar, oteller .. • Böyle 
olmakla beraber, halk eski kıya -
felıne sadık kalmıştır. 

Geceyi Musul'da geçirdim. Otel 
gayet muntazam! Müşterilerinin ' 
çoğu İngiliz.. karıları ve ailel~ri ı
le beraber İngiliz zabitleri lng'· 
!iz iş adamları... Balkonumdan, 
·ark günrşinin batışını :::ıcyrcttim. 

Tabiat hazan işte 1.ıu kad r IJÜ» 1 
olabilir. 

Faka• gece il< t lcdıkçe. ş~hrin it»· 

yatı daha ca;ılanınıya ba<ladı H~c 

taraftan . Jrkıld.r, sesler. ırıi~ .nvtc
ı;;,,!,r. lıa\'lamalar, keman ve flau
t .. nagm• lcı i duyuluyordu Mu -
su! gecdt·ı inın. yıldızlarla bezen · 

ı iş lf'l"ll·miz bir seması var 
Bir kaç gtin sonra kr<ıl. Gozı\ it .. 

1 

it. vv<.;lin do~umunun viı mi beşinci 
) ı'do,,timü kutlulanaca!ttı Şehır 
ba-tan aş:ığı <lonatıl::lı Gc:ıçh şm;~ 
oL,.ın tu t.:~ki nıt-mlckf d:1. g~nc k:."'fl· 
lıııı ne kadar se\'dtgını .ııladın 

Musulu \'C civarındakı pctıol k..o· 
:ı-uları tc•is:ıtını do\a~tıi<tJn ·on · ı 
ra, beni B;ıgdada gGturt'Cck trf n 

hattının s<.n noktasına ula~tım. Yrı'- 1 

ela bir çok asarı atika hafrıvatına J 

şahit oldum. lngıliz aı k<·ologları - ~ 

nın idaresi altında, fennin çıık kıy· 1 

meUi y<-n~ hazinelt:rl"' zeııg.nlc~- ı 

tiğinc şüphe yoktur. 
Kerkükte ilk defa yeknesak kı· 

yafette crktk. kız mekteplı ~o - , 
cuklara tesadüf ettim. Hepsı de ter- i 

temi>. Irakta lllt!k\cp talebesinin 1 

yeknesak kıyafette tutulma.'1 nı~c- ! 

buridir. ı 
Bir müdc'ct sonra Surıye hudu · 

1 

duna doğru uzatılacak olan drmir j 

yolu hattının başına geldık. Bu- J 

rada modern bir istasyon vücude 
getirilmişti. Bağrlada vardığım za
man çok muhteııem .Dicle. ote -

!ine misafir edildim. Fakat A
rapl<ırın misa!irperverliklerini nn
latmak için bu sütunlar dardır, o
nun için bir kitap yazacağım. 

Çünkü ASPİRİN senelerdenberi 

her türlü soğukalgınlıklarına ve aA

rılara karşı tesiri şaşmaz bir i!Aç 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • 
AS P 1 R 1 N in tesirinden emin olmak için 

lütfen ffi markasına dikkat ediniz. 

l tstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilinları 1 
Samatya'da 

Topkapı'da 

Bakırköy'ünde 

Yı-~ilköy'de 

Samalya'da 
Samalya'da 

Balat'ta 

Fencr'de 

Cibaiı'de 

Kumkapı'da 

Samaıya'da 

5~Jkım~öZtit'te 

Edirnekapo'da 
Fener' de 

Sanıotya'd\ 

Edirnekapı"da 
Lonca 
Langa'da 

Ycdikııle'de 

Bolat'ta 
E• irnckapı"c.la 
Fener 
Eciirnı:kapı'da 

r ener'de 

A ltımermcr' de 
Eğrikapı'da 

Samatya'da 
Vcfa'd• 
Salmaıomruk'da 

Fener' de 
Eyyüb 

Samatya,da 
Eyyüb.de 

Gedikpaşa'd~ 

Kumkapı dışında 

Yeşilköy 'de 

~amalya'd'I 

fener' de 
Kıınıkapı'da 

Kumkapı'da 

Topkapı'da 

Narlıkapı '<la 

Gedikpaşa'da 

: Analip•is kil:scsi vakfı. 

ı Ayanikola ,, • 
: Ayayorai ve Analipsis ki!isclcrile mekteblcri vakfı. 

: Ayastefanos kilise ve ilk Okulu ve mczarlıtı valı.lı. 

: Ayanikola kilisesi vakfıı. 

: Ayayorgi • n 

: Ayastrati kilisesi ve llkmelıtebi vakfı. 

: Rum Patrikhanesi dahilinde Ayayorgi kilisesi vakfı. 

: Aynıkola kilisesi ve mektebi ve aşhanesi ve AY"" 
barala!llbos kilisesi ve Ayaıması vakfı. 

: Ayakiryaki ve Panaiya Elpıda kili.eleri ve mek. 

ıebı vakfı. 

: Ayakostantin kilisesi ve mektebi ve Kazlıçeıme'de 
Ayapraskovi kilisesi vakfı. 

Ayatr.pı Ayazma ve mektebi vakfı. 

Ayayorg• kilisesi vakfı. 

KatibmuslahadJin mahallesinin Ayayorgı kilisesi vakfı. 

: Ayamına kılisesi vakfı. 

: Soı maşık'ta Avadiır.ıtri kilisc5i vakfı. 
: Ayadim lri v~ Ayalaherna kiiisclcri ve mektebi vakfı. 
; Ayıto:lori ki isesi ve mektebi vakfı. 

: Balıklı R<1m Ortodoks hastanc•i vslılı. 

: Bal.rıo kilisesi vaki. 
ı Rum ilk Muhlc'.it m ·ktebi vakfı. 
: R.ım mekıebi kcbırı \aklı. 

: T ckfursaray Hançerli Panaiya kilisesi vakfı. 
: M·ıraşlı Rum ınektebi vakfı. 

ı Meq·cıııana kili.es• vaidı. 
: Meryemana ki!;seıi vakfı. 

: Belırrad Meryemana kilisesi vakfı. 
: P.ınaiı·a kilise v:: Ayazma vaklı. 
: Panaiya kili•esi vakfı. 

: Yuvakimion Rum Kız mektebi vakfı, 

: Surp A.svauızi kilise, mektebi ve mezarlııtı vakfı. 

: Anarat Higütiüm kilıscsi vakfı. 

: Babahaydar'da Surp Agya Ermeni kilıscsi ve mek-
ıcbi vakfı. 

: Ermeni Prot'!stan kilisesi vakfı. 
: ~urp Harityum kilisesi ve mektebi vakfı. 

: Surp l•tepanos kilisesi ve Kapamacıyan mektebi 

ve mczarlıQ-ı vakfı. 
: Sulumanaslır'da Sur>p Kigork Ermeni kilisesi ve 

Sahakyan Nunynn mekıei.ıi ve mezarlığı vakfı. 

: Mer~~mana namı diğer Kanh Kilise vakfı. 

: Kazga:ıisadı mahallesi ıde Meryemana kilisesi "Jakfı. 
: Meryemana Drasör:eri kili•esi vJkfı. 

: Surp Nikogos kiliscsı ve Le on Var luhyan mektebi 

ve ın('Zarlığı vaklı. 

: Surp O!ıaıınes kili~esı vakfı. 

: Surµ Olıannes kihscsi ve nıektehi vaklı. 

Yedıku:e har:cindc: Sorp Pırgiç kilise,; ve h ısta:.ane-si vakfı. 

Ralol'ta : Surp Herşd~gabtl Ermenı kilısesı ve Horanyan 

meklebı ve nıclarlığı "~>.! .. 
'\' nıkapı da 

Balaı 

ı T ~ıios Parl•grmeos kilıscsi ve mektellı ••akfı. 

: Muşe\ i cemaati vak h. 

Ba'al : Muse\i h~>Laharıcsi vakfı. 
--·-~---· s~ matomru : M ''evi Sinagonu vak lı. 

Tekfur.aray ' ~.u ni cemaati va" · fı. 
Cem~allercc idt.·e olunan v: kı''ardan scnotleri ve isımleri yukarda 

)'&Zıh vakıllar•. 2762-Sayılı Vııkıf'.lr kanuo'lc ıı».Jmname,i1e ve olbıbtaki 
t:ılimatnam hüku ,ılerı ıc le\"f·ka~ tek n.ütevelli tJ~İn cdı r·cc~i1Ue, aJi .. 
kalılarm 23-Mayıs-937-Tarilıine ka-'ar lstantul V ıkıl:dr Başın:irHirlü~üne 

aleiusul miırdcaatia•ı ilin 0lunur. (2558) 

SATIŞ ILANI 
lstanbul Dördüncü icra 

Memurluğundan: 
22841 ikraz numaruile Fatma Nurcm tarafından borc alınJn (225) 

lira mukabilinde V.kıl Paralar idaresine birine• derecede ip,ıtekli olup 
paı-aya çevrilmesin~ karar uerilen ve tanıamına yeminli iiç ch:i vukuf 
tarafından (450) lira kıymet takdir edilmiş oian Ahırkapıda Akbıyık 

mahıllesinin Cami sokaJtı da eski 14 yen• 10 No 1ı ve şartnameye 
i! 1tırilmit olan 1 ta~bul Tapu heyeti baş fen memurluğunca çıkarılan 
harita suretinde rörüleceği üzere önü cam:işerif soka~ı. arkası şömcn· 
dokr yolu, yanları 7 ve 19 nıımarılı mahaller ile mahdut aralıtı otan 
cvın evsafı qııtıda yazılıdır. 

Zemin kat : Zemini çimento, kuyusu olan taılık ve zemini çimento, 
hillisı olan mutfııktır. 

Birin kat . Bir sola üzerinde biri sandık oda11 olmak 6zcre iki 
oda, musluk taşlı arahkta bir beladır. 

ikinci kal : Bir sola üzerine iki odadır ve ikisinde de rük ve do· 
lap v~rdır. 

Gayri menkul abpp olup üç kallı ve esasb tamire mubtaçdır. Bah· 
çenin etrafı dı v~rlıdır. 

Mesahası: Umum sabası 54,5 metre murabbaı olup bundan 11,S 
metre murabbaı ön yan tarafında aralık bahçe, geri kalanı üzerine 
bina mebnidir. 

Yukarda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayrı menkulün tamamı 
açık arttırmaya konmuı olup ıartnaırcsinin 21-5-937 tarihinden itiba· 
ren dairemizde herkes tarafından rörülebile.:eti fibi 21-6-937 tarihine 
müsadif Pazartesi günü saat 14 (on dörı) den 16 (on altı) ya kadar 

dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen 
kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadııtı laköirde en son arttıraaın 
taahhüdü baki kalmak üzere 6-7.937 tarihine müsadil Salı ııünü saat 
14 ten 16 yı kadar dairemizde yapılacak olan ikinci arllırmasında gayrı. 
menkul gene muhamnıen kıymetinin % 7S ini buldutu takdirde en son 
arttıran• ihale edile~k ve bulmıdıtı takdirde 2280 numarıh kanun 
hükümlerine tevfikan &ahfl ııeri bırakılacaktır. Taliplerin mu'ıammen kıy· 
metinin yüzde yedi buçuıtu nisbetinde pey akçesini veya milli bir Bankanın 
teminat mektubunu lıimil bulunmaları lizımdır. Müterakim ver2iler ile 
vakıf icares~ Tavzi bedeli mÜfleriye aiıtir. Belediyeye ait tenvirat ve 
tıınzifat riiıumu Satıı bedelinden tenzil olun.acaktır. 2004 numarah icra 
ve illis kanununun (126) ncı maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan 
bu raynmenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile dlter alAkadaranın ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarile dair 
olan iddialarını, ilin tarihinden itibaren (201 yirmi gün içinde evrakı 
m6abitclerile birdirmeleri, aksi halde baklan lapo sicillerile sabit olma
dıkça aatıt bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları cihetle alaka
daranın itbu maddenin mezkür fıkra11na ıöre hareket elmelcri ve daha 
fazla malumat almak iıleyenlerin 936.1630 doıya numaras le müraca-
atları illn olunur. (2679) 

• 

Istanbul 3 Üncü İcra 
Memurluğundan: 

Futmanın tasarrufunda olup Emniyet ıandığ'ına birine. dertcede 
ipotekli bulunan ve yeminli üç ehli vukuf taralıodan tamamına (1750) 
lira kıymet tnkdir etli en Halıcıoğlu Abdüsaclam mahallesi e9ki çıksıı'.ın 
yeni tekke sokağında eski 6 yeni 8 No. lu salt tarafı tekke sol tarafı 
Tapa fabrikası ustabaşısı Mehmet hanesi ön tarafı tariki im arka ciheti 
turşucu sokatı ile mahdut harem ve selAmlıtı havi iki lııısımJJn mürek· 
kep ahtap hanenin evsafı aşağıda yazılıdır. 

Merkür gayrımenkulün 8 No. lu kısmı: Zem·n katı: Zemini malta dö
şeli iç içe iki avlu üzerinde bir mutfak iki oda bir heladan ibarettir. 
Bir ayni kat: !3ir sola üzerinde dört o:la bir bela lan ibarettir. 

ikinci kat: Bir sofa üzerinde üç oda ve lıir heladan mürekkeptir. Bina• 
da elektrik tesisatı mevcut olduğ'u gibi balıçesiııde de ıki k.ıı u~u v>rdır. 
Bahçe kısmı ise üç seıten ibaret olup bahçede muhldil aşcari müsmire 
mevcutııır. 6 No. lu kısım: Srlamlık olup zemin kalı: Zenıbi çimento 
döşeh bir methal üze-rinde bir oda bir heli bir hanı o mahallinden 
ibarettir. 

Birinci kal: Bir sola Ü•erinde iki oda bir heladan ibarettir. Elektrik 
vardır. Bina muhlaet tamir ve ahşıp:ır. 

Umum mesahası: 605 m2 olup bundan 144 m2 bina zemini hlanı 
bahçedir. Evsalı vukarda yazılı ııayrımenku' ..• 

TapoJaki kaydı~da oldujtu gibi açık artıırnıaya konmuş oldugun. 
dan Zl-6·937 tarihine müudil pazartesi giınü saat 14 ten 16 ya kadar 
dairede birioci arttırmksı icra edilecektir. Arthnna bedeli kıymdi mu• 
hammcnenin % 7S ni bul:luğu takdirde müşt..,-i i üzerinde bırakıl.ıcak
tır. Aksi takdırde en son arltıranın taahhiıdü baki !..almak ilzere a'."\• 

tf1'ma 1 ~ ı;ün müddetle temdit edilerek 6-7-9"S1 taril.i re müsa:lıf S :lı 
günü Slal 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinc: a,.k 
arttırma~ında arttırma bedeli kıymeti muhammencnin o;0 15 ni bulmarl., ı 
takdirde salış 228 l Na.. la kanun ahkamına tevfıkan geri .bır~kııır. 
Sıtış P<"şindir. Artıırmaya iştirak etmek isteyenkrin kıymeti muhJm
mene ıin "/11 1,5 nisbetınde pçy akçası veya mili! bir bankanın temioat 
mektubunu hımil bulunmaları !Azımdır. Hakları tapu ılciii ile s :bit 
ohnıyan dacaklı1arla diter aiikadaranın ve irtifak hakkı sah· plerı.ıin 
bu haklarını ve h·uusilc faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı 
PIÜspitelerile bi;lı~le i!An tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında 
biriikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde bakôarı Ta;;o 
sicili ile sa bil o:mı}·dnlar satış bedelinin pa, ~masından hariç kalırlar. 
Mtiterakim vergi, tenvir~y<", ıanziliye ve dellAliye resminden mütevellit 
Belediye rusumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen lenz:l olunur. 
20 •enelik vakıf icorcsi tavizi müşteriye aiıtir. Daha fazla llll•Ul1l&t 
a1mak isteyenler 12-S. 937 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için 
dJi•cde aç•k bufu,durulacak arllırma JUtnamesi ile 936 • 202fı No. lu 
dos)aya müracaatla mezkür dosyada mevcut vesaiki rörcbileccklcri 
ilan o~unur. (2füı5) 

!Devlet Demiryolları Limanları I_ işletme U. ldardsi llinları 
ve 

Muh•mınen bec!eli 1275 lira 25 kuruş olan 45 adet ambuvatmanlı 

dökme Loru iie 22 adet muhtelif kuturda flançlı vana ve yine 17 adet 

muhtelif kuturda ambuvatmanh vana "J.41~/937 Pazartesi rünü saat 10 da 
Haydarp pda gar binası içindeki konıis,on tarafından açık eksiltme ile 
Htın alınacaktır. 

Bu işe 2'irmck isteyenlerin 95 lir11 65 kuruşluk muvakkat teminat ve 

kanunun tayin e!tiği vesaiklc birlikte eksiltme günü saatine kadar ko· 
mi•'.· ona müracaatları lazımdır. Bu işe ait ıartnamı:ler komisyondan pa• 
rasız olarJk dagıtılmakladır. (2543) 

• • * 
Muhammen bedeli '2975 lira olan 350 000 adet adi tuğla 31-5-937 

Pazartesi soal 15 de Haydarpaşada gar bina." dahilindeki komisyon 
tarafındı" açık ek•iltme ile satın alınac klır. 

Bu iıe ~i mek istiyenlerin 223 tira 13 kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun ıaıın ettiği vesaikle birlikle eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatl:ırı lazımdır. 

Bu ışe a•I şartnameler komisy<•ndan parasız olarak dağıtılır.akladır. 

(2669) 
~~~-~----~----~~~~~~~---~- -

SATIŞ ILANI 
Istanbul Dördüncü icra 

Memurluğundan: 
24551 ikraz numarasile Fatma tualından borc alınan (270) lira mu· 

kabilinde Vakıf Paralar idare.ine birinci derecede ipotekli olup para• 
ya çevrilmesine karar verilen ve tamamına yeminli üç ehli vukuf t .. 
ralından (1050) lira kıymet takdir cdilmiı olan Zcyrekde Molla zcy. 
rek mahallesinin Kilise camii sokaQ-ıoda eski 48 mükerrer yeni 60 

numaralı sat tarafı ve arkHı Muıtafa hanesi, sol taralı Mehmcd hancı~ 
ön6 kilise camii sokıtı ile mahdut evin evsafı aıa,ııda yazılıdır. 

Gayri menkul ahfAp, bahçeli bir ev olup harap ·~ lamire muhtaçtır. 
Zemin kat : Zemini malta ı a,hk ve bir bodur~m ve bir oda ve ıcnıi· 

nı çimento bir mutbak ve arkada bir bahçedir. 
Birinci kat : Bir sofa, iki oda, bir hel!dır. 

ikinci kat : Birinci katın aynıdır Binada elektrik tesisatı vardır. 
Sahası: 36 metre murabbaı bina ve 12,!i metre murabbaı bahçe oı. 

mak üzere hepsi 48,5 metre murabbaıdır. 
Yukarda hudud, evsaf v" mesalusı yazılı a-ayri menkulün tamamı 

açık arttırmaya konmuş olup şarıname.inin 21·5-937 tarihinden itibaren 
dairemizde herkes tarahndan ııörülcb'lccefri 2ıbi 21·6-937 taribine 
müsadif Pazartcııi günü saaı 14 (o~ dört! den 16 (on altı)ya kadar dai
remizde açık arttırma ile satıl;ıcaklır. Arttırma bedeli mı:bammen kıy· 
melbin yüzde yetmiş beşini bulmadıQ'ı ıakdird" en son arltıranın la.. 
ahhüdü baki kaimak üzere 6-7-937 larihme müaadil Salı rüoü saat 
14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan ikinci arttırmasında 

gayrımenkul gene muhammen kı)·metinin 6 '0 7S illi buldufru talıdirde 
en son arttırana ihale edilecek ve bulmadıtı takdirde 228() numarab 
kanun hfıkumlerine tevlikan satışı geri bırakılacaktır. Taliplerin mu
hammen kıymetinin yüzde yedi buçuğ'u nisbetınde pey akçesini veya 
mili! bir Bankanın teminat mektubunu himil bulunmaları lizımdır.Mütea 
rakim yergiler ile vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye aittir ve Beledi
yeye ait tenvirat ve tanzifat rüsumu Satış bedelinden tenzil olunacaktır. 

20()4nunıaralı lcra ve lllis kanununun( 126)ncı maddesinin d6rd0ncü fıkrasına 
tevl-kan bu ııayrımenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diller alikada. 
ranıo ve irtifak hakkı ll8biplerinin bu haklannı ve husaılle faiz ve 
masarife dair olan iddialarını, ilan tarihinden itibaren (20) yirmi rün 
içinde evrakı mOtbitelerlle bildirmeleri, akıl halde hakları tapu si
cil erile sabit olmadıkça salış bedelinin paylaşmasından harfç kalac ıc
ları cihetle alikadaranııı lıbu maddenin mezkQr fıkrasır.a göre 
hareket etmeleri ve daba fazla malümat almak istiyanlerin 935/2677 
do•ya numarasile müracaatları ilin olunur. (2678) 

~ Dr. Ihsan Sami 

1 UKsürük Ş~rubu 

1 
Ôksurülc ve nefes darlıtı. boQ"
maca ve kızamık öksürükleri için 
pek tesirli ilAçdır. Her eczanede 
ve ecza depolarında bulunur. • 

ZAYi 
Evkaf idaresinden almakta ol • 

duğum maaş tatbik mühürümü za
yı ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. Fatihte 
Hırkai Şerif c8ddeıl No : 47 de E
mine . 
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r"".Je;~-ı.ıtı lstanbul DefterdarhAından : 

Maliye devırirlnde yanaından korunnıa tertibatını ikmal için ıııübaya. 
asına lüzum 2örülen numunesi veçhile 250 metre Hortum 25 çift Rekor 
25 Lans Otomatik, 25 Sarrı, 25 cu..k&n 14 kanba, 2 yirmi, 3 on bet 
ve 5 on iki metrelik ip merdiven, 25 yanrın zili 38 çuval, 3 ip ve 20 
Su kovası . beman . sekiz yüz dok1&n d6rt lirll on bet kıırUf üzerkuılen 
açık eksiltme usullle satın alınacaktır. isteklilerin oumunelerlni rörmek 
ve şeratini ötrenınek isliyenlerin 27-S.937 per,embe ıiini uat on dört• 
yüzde 7.5 pey akçelerile Milli Emil Müdürlütünde toplanan Komisyona 

ı _müra~~lan. ( 269_0--')'-------------------

1 lstanbul Gümrüğü ba, müdürlUAünden : 

1

, Giımriık satışından : 3624 lira degerindel..i M. D. markalı 1208 kilo 
jambonun 13.5.937 ııünü saat 14 de eski galata rümrütü binasındaki 

__:atı~ ~mbarın~a açık_ ar~ırma ~ satılaca~ı ilan olunur. (2681!. ___ _ 

.,.. ...... mı:m•·------------lmll--------l Her cins ı 
jı Her boy 

HiÇ BiR iDDiA 
Aslında kıyaıetai& olana 

faıla bir şey iltve etmez. 

KREM PERTEV 

ifrat ve mübaliğanın ifadc.i 

detildir. Terkibi bir fen hıı· 

rikuı &ibi velveleli bir tarz

da ortaya atılan rüzcliik 

müstahzarlarını da kendisi· 

ne karşı hiçbir zanıa·ı rakip 

olarak tanımamı;ılır. 

) ve kahnhkta ı 

~~ 1 ~ SOVY T 1;;;-Kaç yaşınd-al 
!I görünuy?or• al 

' 

1 Kontrplakları • sunuz • • 
~ .... :w l I Yegane satış yeri: 

O AV i O B A U E R h a 1 e f i 1 V O R BAUER 
1 latanbul, KUrkçU Han No. 18, Tel. 22030 

\_ 
Köylü, Şehirli, işçi Zabitan 

Herkes memnuniyetle ELEKTRiK PLONJOK\J'.
1 Kolay, seri ve ekonomiktir. 1 POKER 

SAT i E 

KARYOLALAR 
Fabrika fiatına satıhyor. 

ASRf MOBİL YA Mağazası ~~~~1° 
ls:anoul: R,zapaşa yokuşu No. 66 Tel. 23407 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Diyarbekir l<t•syonundan başlayarak Dicle vadisi istikametinde 

Cizı eye dogrıı } apıiacak 65 kilometrelik demir yol Etüdü kapalı zari 
usu·iyle eksi,tmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 28-5-937 tarihindo Cuma günü ıaat on bcşde Veka· 
!et Demir}o lLır inşaat dairesindeki eksiltme Komisyonu odasında ya. 
p.ıacaktır. 

3 - Bu işin keşif bedeli 29000 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 2175 :iradır. 
:'i - Bu işe ait mukavele projesi, Eksiltme şartnamesi, Bayındırlık 

işleri ırenel şartnamesinden mürekkep bir takım münakasa evrak• 
145 kuruş mukabilinde demiryollar inşaat dairesinden tedarik olu· 
n1bilir. 

6 - Bu eksiltm~ye 2irmek isteyenler 2490 No. lu kanun mucibince 
ibrazına mecbur oldukları evrak ve \'esikalarla 7.5.937 tarih ve 3297 
Nv. lu Resmi gazetede ilan ed.lmiş o"an talimatnameye 2öre Veki.· 
letton verilmiş •Etüt müteahhitliti vesikası. nı havi teklif zarflarını 
me1k ür 2490 No. lu kanunun tarifatı dairesinde hazırlayarak 28.!>-937 
tari.ı inde sJat on dörde ka ~ ar Demiryollar inşaat dairesindeki Ko
misyona makbuz mukabilinde vermiş olmaları !Azımdır. (1178) (2643) 

Betonarme Köprü inşaatı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - istekli çıknıadııtından !dolayı ihalesi yapılamamış olan Mıras 

Vilarctinde Kaı seri· Maraş ve Maraş-E!otlu yolları üzerinde yapıla· 
cak 180,500 lira keş!f bedelli Beton arme Alıkaya, Suçalı, Tekir ve 
Aksu köprüleri inşaatı yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Ek,illme 27-5.937 Per~enbe ııünü saat 16 da Nafıa Vek~letin• 
den Şose ~e Köprüler Reisliıti Eksiltme Komisyonu odasında kapalı 
zari umlıyle yapılacaktır. Muvakkat teminat 10275 liradır. 

3 - Şartname ve buna müteferri evrak 903 kuruş bedel mukabilin· 
de Şose ve Köprüler Reislitinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gireLilmek için isteklılerin müteahhitlik vesikasın: 
ibraz ve bir teahhüde en az 60000 liralık köprü ve buna benzer in· 
şaatı iyi bir surette yaptıklarını ispat etmeleri meşruttur. 

Teklif mektuplarını 27.5.937 Perşenbe aünü saat 15 şe kadar Ko· 
misyon reisliıtine makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. "1180,, "2647,, - ·- -- - ··-----------

.. 

tıraş bıçaklarını kullanıyor. 

Siz de POKER PLA 
markasını tercih ediniz 

• 

VER1R 

lstanbul Bölge San'at Okulu artırma 
ve eksiEtme . ve ihale komisyonundan: 

İstanbul Şubesi: Bahçe Kapı -Taş Han 

Adı Mikıarı Tahmin bed.,li Eksıltmeııin T. G. S ilk T. Şekli 
Lira Kıı. L. K. 

Allı ve edeval 74 
Kimyevi 

kalem 1485 76 

290 95 137 .. 
133 25 Açık 

KADIN DiŞÇi--
Hacer Nuri Ergun 

malzeıne 

13-5.937 Peqembe 151 

,.,,,, . "· 
ı 776 71 Pazardan matla hergıi ıı saat, 

lstanbul Bölge San'at Okulunda açılacak olan tekstil şubesi için alı· 8-12 ve 13·18 e kadar lstnn• 
nacak 211 kalem aUH ve edevat ve kimyevi malzeme eksiltmeye ko· bul Ankarz caddesi vil:iyet 
ııulmuştur. karşısında No. 37 H~tman 

Eksi:tme Cağaloğlunda Yüksek Okuılar muhasebeciliği binasında 1 ap. nı nda sayın hastnhr; 111 ka· 
yapılacaktır. Eksiltnıeye girecekler Ticaret Odasının 937 yılı vesika· · f bul eder. 
sını taşımaları ve 2490 numaralı kanunun emrettiği evsaf ve şeraiti : .......... _...,, ________ -

haiı olmabrı lazımdır. lsttkliler belli gun ve saatte sözd 2eçen muha· 
aebeci:iğe, ~,rtnameyi görmek i~in de okula başvurmaları ilan olunur. -----~-----Stlbibi 

• 
(2377) 

• • 
• 

ve \.Jııhl ni ııt! 1 .·i;J. .. i id.lr.! 
E. izzet 

Bası dıgı yer : Matbaai 

edc!e B.ışınuıı.rrır 

Ebütziya 

L 

Bıııltrce i·oka on muş. -
ter;sinden müessesemize 
mektup yazanların mÜ· 
şalıcdeleri, kendi:iğinden 

gelen en kıymetlı delil· 
!erdir, 

(Yüzümde erı;en'ik ve 
küçük deliUer iıeri<inde 
bir takım sivilceler oldu. 
tundan iyi bir cilde ma· 
lik de~ili:n. Birçok krem· 
ler kullandıktan sonra 
ııihaytt Tokalond• ka· 
r~r kıldım.) 

D. S. No. 4 M ... lrnıir 
(Cildim çok arızalı ,.e 

1 
sar' ıkl!, bu hal, beni 
} a;ıı:ıdan daha fazla gös· 
tcrmckte idi. işte a:ıı 1 aydır Tokalon ku!la::ı· 

I yorum. Memnuniyetle 

it.ra< ederim ki Lu müd·. 
det zarfında düzgün, Le· 
)'az ve taze tir cilde 
snh'p oldum .. ) 
S. Caddesı, O. Tüccarı 

Y. A. M. Eskişehir 
011 mektupların a•ıl:arı 

Cosvalarıınızda saklıdır. -
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