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1 Gazetemiz, terfi listesinin yal- i 
ruz erkanı harp ve piyadelerini İ 
neşre imkan bulduk. Diğer sınıf- i 
lan ikinci bir tab'r ile zabit oku-1 
yuculamnıza takdim edeceğiz. ! . 

r .................................. ·-·-·····--··-----! 
Sene 3 Sayı: 839 

Uzak şark ihtilifı vahimleşti 
"---~-----~~~~-----~~---------------------------------------------~-----~~~-------------

iisküdar tramvayları ucuzladı 
'tramvay şirketi de 

yeni fiyatları 
ilan· etti 

kııdıköy tramvayı . 7 
eylülde işlemige başlıyor 

1_1't1ayıstanberi, inşasına başlam
"11 Kadıköy tramvay şebekesi, 

llıuhtelif kollardan ilerliyen inşa
at işlerine rağmen, kunn kısım iş · 
letıneğe açılmak suretile halkın • 
llıtıva.sa.Ie ihtiyacını emniyetle ve 
~tlôp şekilde temine çalı!ılmak 

ltt olduğu görülmektedir. rtecmettin Sahir Bey 
llk it olarak, Kadrköyle Üskü- ------------

dar arasındaki iltisakın temini ı t p 
tiddetle düşünülmüş ve bu hattın 1 sme aşa 
bir Eylulden itibaren işletmeğe 

ası mukarrer bulunmuştur. B k 
Kadıköy hatlarının iş~ U a Şam Saat 

e . rlmasr meselesile Üs - 8 de şehrimizde 
Mll'iiilfJ'A adıköy tramvay şebe -

ta.el tbik edeceği yeni hi - bulunacak 
t rifelerini teklif etmiş 

~kaletince de tasvip o-

Pf>tıı[uu~'ur. 

·Bu tarife, halen Üsküdar tram
•-y §ebekesinde tatbik edilmekte 
0lan tarifey ~ azaran yüzde 20 
l'e ya.kın bir · ·ıatla tatbik sa -
haaına .11~r~ ..... :~ktır. 
~iM~~·ia:ri .. JI işl~mekte olma

·'~i..' ra~'en, ' J<:'t'd_;;köyü tramvay 
!~b~esi~fo· te~&;i.'~uretile hatla -
ttnı , bedelini .. ve"tıafa masraflarını 
~il nazara al~ak surethe ve hal -
ktıı ucuzca taşınmasını temin ede 
hibnek üzere, bu tenzilatlı tarife
~i tatbika karar vermiştir. 

Yeni tarifeye nazaran birinci 
!nnıtakada ikinci mevki (50) pa·· 
1'a nakliye ve köprüler resmi da • 

~kası 5 nci sayfada-

lzmir, 28 _(Hususi) - Ba,ve
kil İsmet Paşanrn'Gölcük seyaha
ti halkın candan ve heyecanlı te
zahüratına vesile oldu .• 

Gölcükte civar köylerden de 
gelen yüzlerce halk meşaleler ve 
davul zurna ile Başvekil Paşayı 

karşıladrlar. Milli oyunlar oynan
dı. Şarkılar söylendi. ismet paşa 
Hz. halkın bu samimx tezahüra • 
tından çok mütehaHis oldular. 
Teşekkürlerini ·bildirdiler ve "Bu
rası yakında çok mamur olacak
tır,, dediler. 

Gece saat 11 de Gölcükt~n ha
reketle bin beş yüz metre irtifaın
d~ki Bozdağ yaylasına çıkıldı. 

Yolda köylerde duruldu. ismet 
(Arkası 2 inci sayıfamızdadrr) 

Zağrepte TUrk sporcular. 

Niçin geriliyoruz? 
~Unu anlatmak güçtür; nasıl çalışıl

dığını görmek lazımdır 
--~ Bet inci Balkan oyunları bütün azzam bir fener alayı Zağrep şeh
~ aınetiyle başladı. Bütün bir rini yerinden oynatmıya kafi ge

~ltlleketi alakadar eden hazır· Iecek bir hareketti .. Balkan oyun
ı..,. "r koınşumuz Balkanlarda iş- )arı işinde hükumet de, tehrin be~ 
t~ :;' naııt idare edildiğini bir ke- lediyesi de, spor teşkilatı da, niha
bir aha anlattı .. Müsabakalardan yet halkı da ayni derecede alaka-

akıanı evvel tertip edilen mu· .{Arkası 2 inci sayrfamızdadrr), 

Tahir Bey 
istifa etti 

Hukuk fakültesi Dekanı Tahir 
Bey Dekanlıktan affını Rektör -
lükten istida etmiştir. Kendisi 
rektörlüğe verdiği istidada, sıhhi 
vaziyeti, Dekanlık vazifelerini 
yapmıya müsait olmadığından ve 
eskiden dört profesör taraf mdan 
okutulan Ceza derslerinin yeni teş 
kilatta yalnız kendisine verilmiş 

olması münasebetiyle bunlar 
en verimli bir yolda tanzim ede -
bilmek için faaliyeti esas olan 
ilmi vazifesi üzerinde teksif et • 
mek zaruretini ileri sürmüştür. 

Üniversite Rektörü Cemil bey ile
ri sürülen bu sebepler önünde Ta
hir beyin arzusunu terviç etmenin 

Hukuk Fakültesi Dekanı 
Tahir Bey 

zaruri olduğunu takdir ederek de
ğerli yardımlarından l]İahrum o • 
lacağından dolayı Tahir beye te • 
eıssürlerini bildirmekle beraber is· 
tifasını Vekalete göndermiştir. 

Harbinin geniş ve mL1ntazam caddelerinden biri 

Japonlar, Sovyet 
memurlarını tevkif ettiler 
Sovyetlerin notasını dinlememeleri 

vaziyeti bir haylı ciddileştiriyor 
Sovyet Rusya j buna muhalif görünmüyorlar. Bu 

ile Japonya mü- maksatla iki hükumet arasında 
nasebatı yeni -

den had bir saf -
haya girmiştir. i-

ki memleket ara-
11ndaki ihtilaf-

ların tezahürü -

ne vesile olan en 

büyük mesele, M k 
A ~ •• ançu o 

malum oldugu u·eaşvekili Şe· 
zere, Çin Şark uk Şiao•ŞU 
Demiryolları meselesidir. Japon· 
lar Sovyetlere ait bulunan ve 
Mançuriden .geçen Şarki Çin De
miryollarını satın almak istemek
tedirler. Sovyetler esas itibarile 

demiryolunun Japonlara satılma· 
sı mevzuu üzerinde müzakereler 
olmuş, fakat hiç bir netice verme· 
den kesilmiştir. 

Sovyetler hunun böyle olması
nın sebebini Japonların aykırı ta· 

leplerde bulunmasına atfediyor
lar ve Japonyanın Şarki Çin de· 
miryollarını almak için bir plan 
takip ettiğini iJeri sürüyorlar. 

Mançuride bu demiryolunda çalı· 
şan Sovyet memurlarının tevkifle 
ri böyle tefsir ediliyor. Sovyetler 
bu tevkifleri protest·o maksadile 

-Arkasr 5 nci sayfada-

Askeri terfilerin listesini 
~* ,
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,.;-: ,~~ I neşrediyoruz 

Lı·t~~;: : Terfi eden zabitlerimizi 

Afyon - Antalya 
Hattın inşaatına başlama 

merasimi tezahüratla 
yapıldı 

Afyon, 28 .(A. A.) (Geçik. 
mittir). - Afyon - Antalya hat~ 
tının vazi esas resmi, Afyonun 
kurtuluşunun 12 inci yıl dönümü 
olan bugün (dün) dört vilayet 
Afyon, Burdur, Isparta ve Antal
ya halkı ve mümessillel'inin co~ 
kun sevinç tezahüratı arasında 
yapıldı. 

(Arkası 2 inci sayıfamızdachr). 

gazetemiz tebrik eder 
Ankara, 29 (Hususi) - Aske- ı sa, Ziya Araç, Mithat lstanbul, 

ri terfi listesi ali tasdika iktıran Nedim İstanbul, M. Sadık Kırk· 
etmiş ve Milli Müdafaa Vekaleti lareli, Necati Bursa, Bahaettin 
tarafından kolordulara tebliğ o· Bergama, Cevdet Erzurum, Ziya 
lunmuştur. Bu terfide paşa olan Kırşehir .. 
fırka kumandanları şunlardır: Piyade kaymakamlığından mi· 

Eski İstanbul Polis müdiri mi- ra]ayhğa terfi edenler: 
ralay Ekrem, miralar Rüştü, mi- Ahmet Habip Kastamonu, 
ralay Veysel, miralay Yusuf Ziya, Mehmet Murat Kızanlık, M. Fa· 
Miralay Mustafa Sahri, miralay zıl Selanik, İsmail. Hakkı Oskü -
Şemsettin Beyler. dar, Fethi Harput, Saip Gümül • 

Kaymakamlıktan miralaylığa cµne, Cevdet Süleymaniye, NuTi 
terfi edenler: Üsküdar, lbrahim Karagümrük, 

Fehmi (Hereke), Mehmet (A- Ali Lofça, Hasan Tahsin Kasta • 
vanos) beyler. monu, Hasan Basri Toygartepe, 

Erkamharp binbaşılığından M. Bahir Kıbrıs, Hasan Çerkeş, 
kaymakamlığa terfi edenler: Osman Ermenak, Dilaver Topha
Tursun (Trabzon), Hüseyin (Köp ne, Y. Naim Hasankale, Necmet
rülü) beyler. tin Üsküp, Musa Selanik, Ali Ye-

Erkamha~p yüzbaşıhğmdan dikule, Tahsin Küçükpazar, Li'itfi 
binbaşılığa terfi edenler: Ekrem Fatih, Mithat Erzincan Beyler. 
Hayri lstanbul, Eşref Üsküdar, Piyade binbaşılığından kayma 
Ahmet Remzi Ayaş, Ali.ettin Bur· -Arkası 5 nci saY.fada-

• 



Afyon - Antalya 
demir yolu 

(Baı tarafı 1 incide) 

Nafia müıteıarı Arif Beyin 
riyaset ettiii bu meraıimde An • 
t•lya mebusları Raıib, Numan, 
Haydar Beyler bulunmuıtur. 

Burdur Mlbuıu Muatafa Bey, 
bu itlerde gözetilen gayenin bil· 
yük ehemmiyetinden bahıeden 

bir nutuk aöylemittir. Bundan 
sonra Afyon mebusu Ziya Nuri 
Pqa, aöylediii bir nutukta hu 
bqlmmak üzere olan büyük eıeri 
ye onu baprmak için çalıtan tef
leri aelimlamqtır. 
-16,45 te Afyon iıtuyonundan ha
reket eden buaual bir tren, heyeti 
vuıeaaa reaminin yapdacaiı eı
ki lsmir iıtuyonuna ıötürmüt ve 
orada toplanan binlerce halk, 
batta bando olmak üzere bir u . 
kert m6frese, Müıtepr Arif Be • 
yi ye heyeti ael&mlamııtır. V azie
aaa remıini yapmadan evvel A • 
rif Bey .aylecliii bir nutukta ez· 
c:6mle: 

Niziler aleyhinde yüz bin 
kişi bir nümayiş yaptı! 

. 

Sar lıalkı M. Bitlerin tertip ettiği 
nü.maqişten istikralı duqmuş .. 

Sarrebruck, 28 (A.A.) - Dey
li Telırafm muhabiri Sarrebruck 
haHumn Hitler nümayiıinin fena 
bir tekilde tertibinden dolayı is· 
tikrah duycluiunu bildirmektedir. 

Filhakika halk, M. Hitlerin nut· 
kunu dinliyebilmek Ye ııbbt ae -
beplerden dolayı M. von Papenin 
IÖz aiiyliyemiyecelini haber ala • 
bilmek için bet saat beklemek 
mecburiyetinde kalmıtbr. 

ajansı muhabiri bildiriyor: M. 
von Papenin evvelki gün Hren
braytataynda nutuk söylemesine 
mani olan hastalık hakkında mu· 
maileyhin kötküne civar olan Va
lerf an gen sakinleri sabık baıvekil 
muavinini cuma günü gezerken 
ve tam sıhhatte olarak gördükle
rini beyan etmektedirler. 

rtUmaylf a1raaında bir hldlae 

. 
Hele tükür 

Futbolcularımız Rusyada 
bir maç l(azandılar 

Odeaa, 28 ( • A.) - Heyeti· 
miz Harkoftan Odeaaya ıeldi 
ve çolE parlak bir tekı1de iıtikbal 
edildi. 

1 ' • ' ... -
Niçin gerÜiyoruı? 

( Oat tarafı 1 inci aaydada) 

dar göründüiü içindir ki bu _. 
azzam hareket yüreklerimizi sır 
latıyor, ıelecek ıene bu iıi _.ı 
bataracaimuzı, etrafa naııl aıd•" 
tacaiımızı bir türlü anlaml)'O~ 

Bizde hemen her mai14bı1':"' 
bin türlü tefıir edildiği içindir Jd, 
hakiki arızalan ortaya koyıaak " 
tan utamyorum. Atletik ıporlaflll 
bizde alakadarları niıpet ~ 
etmiyecek derecede az oldulU 
çin onlara anlatmıt olmak, ~ 
rımı dökmek benim için 111u~ 
bir vazifedir .. 

Dünya rekorlarmm her ... 
sapır sapır döküldüğü ıu de~ 
idman farklarının, ıun'i vaaıtaı." 
rın naııl bir rol oynadıiını ~ 
dir etmek lizımdır. Bir atdll~ 
barutu olan bizlerin bugünkü id" 
man tarzları, müsabakalara h• .. ~ 
lıkları dünyanın hiçbir kötetİll~ 
tesadüf edilemiyecek dereceu· 
iptidaidir .. 

"Yabancı ye yaratıcı irademi -
zin yeni bir zaferinin bqladığı 

noktadayız. Tüme· ilk ileri ku -

Soıyaliıt ıazeteler, nazi aleyh
tarı Sulzbah nümayiıinde bulu • 
nanlarm 1&y11mı 100.000 olarak 

mancle.ımı, Yüce Gazi, bu top · tahmin etmektedirler. 
;:_1'1arm üıtünde yerdi." demiı • HNler, al~ktan konuıuıorl 

Sarbruk • Sarrebruck, 28 (A. 
A.) Evvelsi gün Sulzbah'da cere
yan eden tezahürat esnuında. 

bazı emniyet memurlarının otur -
dukları masaya doğru büyük bir 
ıazh bomba atan iki nazi tevkif 
edihnittir. 

Heyetimiz ıtada ıirerken bil -
tün halk tarafmdan çok ıamimi 
bir tekilde alkıtlandı. Mutat me
rasimden sonra oyuna Odesalı ha· 
kemin idaresinde baılandı. 

Ufak bir arızaya mana k•I" 
atletleri on bet sün masajla i..., 
üstünde tutan atletlerin ı-
leti ruhiyeıiyle alakadar olan 1118' 
teha11ıılara mukabil bizi çorltaf' 
çeviren itlerimiz gülünç delil, af' 
!anacak hususiyetlerdir. 

• Pariı, 28 (A.A) - Royter A • 
Takımımız sahada fu tekilde 

yer aldı: 

Biz bugünkü ıeraitimizle alJ" 
cak yedi ıene evvel B'alkanlardt 
iptidalliiin hikim olduiu ııratar 
da yarıt yapabilir, ııraya bu ıu -
retle katılabilirdik.. Atle~ 
çok ilerlediii memleketklfaeki t' 
raiti derhal kabul edeJek ta~" 

ismet Paşa 
(Bat tarafı 1 incide) 

Pata halkla temas ettiler. Nihayet 
çamlar aruında lzmir Talisi Ka
zım Patamn Yücuda ıetirdiii ba
kım ve iıtirabat yuvasına ıelindi. 
Burada yemek yenildi. 

Tezahürat aruında Tire • Ay
dın • lzmir ıoaesinin en IOll kıamı· 

- ntö da blntıt ha~ telırafla gel
di. ita yo n iktısadi ehemmiye· 
tini takdir eden ismet Pqa, tel • 
ırafı kendiıine gösteren Kizım 
Pafayı tebrik etti. 

Bu yol sayesinde Aydmdan İz
mir • Balıkesir • Bursa üzerinden 
Y aJoyaya 23 saatte ıitmek kabil 
olacaktır. 

BuJiin yeni yoldan Aydın va
liıi Fevzi Beyin riyasetinde bir 
heyet ismet pataya arzı tazimata 
ıeldi. 

jamı muhabirinden: Fr&111ız, 

matbuatının, dün M. Mitlerin 
Sar için aöylediii nutuk hakında
ki fikri, Pariı ıuetelerinin birisi
nin yudıiı gibi tu cilmle ile buli.
a edilebilir: 

"iyi a&yledi. Fakat ıimdi söz· 
lerden aonra yapılacak olan ha· 
reketleri hekliyelim.,, 

..._ al•mmm muhabiri, M. 
Mitlerin nutkUnun, bU sefer, dalıa 
yumutak bir tekilde olduğunu 
aö7lii7or. Fakat M. Hitler, bu 
ıözleri evvelce de söylemiıti. Bu· 
nun i~in Fransa, füpheli bir Ta-zi· 
yette kalmakta devam ederse, bu
na hayret etmemelidir. 

Tezahürata ittirak eden Sarlı • 
}arı 130 tren tqmıııtır. Sardaki 
Fransız ıümrülderi müdürlüğü 
hiç bir hidi1e kaydelimediğini 
bildirmektedir. 

Hltler Sar'dan a,rlldı 
Bonn, 28 (A.A.) - M. Hitler , 

yanında doktor Gable1, Ahnan 
matbuatı müd6rii doktor Ditrih ol-

duiu J-.ld ·~ ih R•D4 
eyaletinden ayrılmıt ve halk tara· 
fından ıiddetle alkıtlanmııtır. 

1200 sene evveline ait 
in san iskeletleri bulundu 

Mehmet Ali, Samih, Nuri, Bi
lal, Hasan, Feyzi, Necdet, Sa it, 
Ruib, Ali, Retat. 

Birinci devre tamamen haki
miyetimi• altında cereı · ve 
bu devrenia » ..e 'ltruncu daki· 
k&larmda ıaidan gelen iki güzel 
puı Raıih yerinde ıutlarla lehi · 
mize iki ıol kaydetti. Bundan 
ıonra devrenin bet dakikası Ode-
lıl_..•.;tl.- ............. ,ti ... .. 

kat az zaman sonra takımımız ye· 
niden hakimiyeti ele alarak Ode· 
Alıları ukııtırmaya bqladılar. 
Bu arada Jluih ıeriden gelen bir 
pasa kaleciden evvel yetiterek Ü· 

çüncü ıo!iimüzü yapmıya muvaf· 
fak oldu. Devre bu suretle lehimi· 

Tarb (Tarbeı) 28 (A.A.) -
Ronaevo (Roncevaux)) da Ro · 
land namına dikilecek olan ibide ze nihayetlendi. 

Diler taraftan, Fransız ıaze
tele,ri, Framanm Almanyaya kar-
tı fena Ye ıizli bir ~yeti olmadı- münasebetiyle amele topraiı ka • ikinci devre, daha ziyade O 

_ı..... zarken yanyana yatan fevkalide desahların hakimiyeti albnda vr iım yazm11&1.a, daha iyi bir an· 
büyu'"k ceıamette iıkeletler bul • bunların zaman zamaiı yapbklarr lqma Ayeıinde iki memleketin 

~nkil Balkanlarda bı 
için zafer lrinhli yoktur .• 

1924 Paria olemPi~rna 
tren yolculuğundan kurl9up 
müsabakalara dünyadan biha 
dpil olduksa beeinci 7 ~ 1r•Pt" 
yunlarma geliıimiz de ondan 
lı delildir. 

Biz her sene dertleri .,..,,. 
cak, bizden it i>pliyealer ılt ti' 
akıbete tahamm6l etmekte ı"'1 
edecek olduktan 10nra feryat iJI" 
menin ne kadar bot olduğunu t'
dir edip iti tevekküle bırakmak• 
tan baıka çare var mı? .• 

münasebetleri düzeldiii takdirde, muılardır. tehlikeli akınlarla 1eçtiy1e de bir 
Bqvekilimiz ölle yemeiini ıotuk yaziyetinden yaz ıeçmeğe Rolandm bundan 1200 sene netice oy~r::!::d b; ıuretle de O• 

müteakip bir buçukta otomobille hazır oldulunu illve etmektedir. evvel bir lr.aç arkadqiyle bürJk 1 yunu 1 
• 

Çerıi ıibi daiınık, bak.....
bir kadronun buradaki halini ~ 
beraber seyretmekliiimize 9'"." 
bir zaman kalmadı. Tam 36S ~ 
ıonra topraklarımızda yapıl•' 
Altıncı Balkan oyunlarının acı "
ticelerine tahammül etmek ~ 
timdiden hazır olmalı.. Belki.~" 
muml ııbrap bu iti kökünden ar 
letmeie bir Teıile olur. ~ 

Odemite ve oradan husuıi trenle F ranaa, Almanya tarafından Berberi kuvvetlerine kartı harp Her tarafta olduiu ıibi halkın 
saat beıte lzmire döndüler. ismet f&l'ld Anupa paktının imzalan • ederken CSlmüt olciujuna dair bir sportmenliii ve bilhasıa takımımı 
pqaya bu eeyahati eanumda lk- muını Ye AJmanyamn Milletler masal Tardır. za kartı ıCSıterdiii allka takdire 
baat Vekaletinin lzmirdeki iktı • C • • d.. · "b" 1 Şı"mdı" bu m•·•lın t-..!Lı L!r f&J&ndır. 
adi tetkiklerde bulunan erkanı 

emıyetme onmesı gı ı yapı an -- ... m 1n 

Yaitlerin tutulduğunu teyit ede • hakikat olup olmadıiı Ye hu ia • 29 da dem Ye Jdirek maçlan 
da refakat etmiılerdir. cek hareketler beklemektedir. keletlerin onlara mı ait bulundu· yapılacak ve 30 perıembe ıünü 

Batvekil Paıa lzmir iıtuyo- Sarbruk, 28 (A.A.) - Havaı iu arqtmlmaktadır. hareket edeceiiz. 

Aklı batında bocalariyle, .,.. 
atleti mükemmel ltir hale ı~ 
cek derecede bilsili maairle a; 
bü,ük hir dikkat ve ihtimdl ~ 
buırlanmıt atletleriyle Y'undfi 
lar ar--.zda Amerika talu1111 m 
dolqıyor; bizler de onlan •• -1:11 

nunda beledi1e reiıini arattdar ! .. ---··----------------------... ----------• ve "Belediyeden iki, maliye ile 
kadastrodan birer ıikiyet var, 
tetkik etmek illerim.,, dediler. 

lamet Pqa lsmire ıeldikten 
mora fırka merkezini, HalkeYini 
ziyaret ettiler. Fırkada bilbuıa 
üzüm incir meaeleayile metaul ol
dular. Ozüm •e iqcir müatabıille
riyle, ihracatçdarmı temail eden 
zeyabn incir ve üzümün deleri 
pabuma atılmuımn çarelerine 
dair ıöylediklerini dinlediler. 

l:ımir, 29 (Huıuıi) - lamet 
Pqa Hazretleri dün aktam saat 
21 de Gülcemal vapuruna bine • 
rek lzmirden aynlmıılardır. Hallı 
paf&JI caaıc:lan ve samimi tezahü • 
ratla uturlamııtır. 

* * * Gülcemal hu alqam saat ıekiz· 
de limanmma ıelecektir. Ba9ve· 
kil pata birkaç ıün ıehrimizde 
kaldıktan sonra Trohzan yolu ile 
tark 1eyahatine çıkacaktır. 

Sahalı qazeteleri ne diqorlar? ._----·---------------··---------------•! vaffaluyetlerini kenardan ..m .. VAKiT - Mehmet Asım Bey 
"Türkiyenin buğday ihracatı,, 
başlığını taşıyan bugünkü maka
lesinde son bir ay içindle, bedeli 
mukabilinde doğrudan doğruya 

döviz alınmak şartiyle, harice mü
hinı miktarda buğday satıldığını, 
yalnız Almanyaya satılan buğda
yın 28 bin tonu buldUğunu kayde
derek bu halin memleketin zirai 
istikbali için büyük ve ems'ut bir 
istikbalin başlangıcı mahiyetini 
haiz bulunduğunu yazıyor. Vakıt 

Başmuharriri bundan sonra, bu 
ihracatın aıtmasmdaki sebepleri 
araştırarak hulasatan şöyle diyor: 
Orta AnadJ)luda geçen sene yetiş
tirilen ve ihraç edilen bir tip buğ
day Avnıpada beğenilmiş ve Ha
neks ismi altmda tanınarak piya
sada bir mevki kazanmı§tır. Bu 

sene satılan buğdaylar da hep bu 
cinstendir. Asını Bey bu tip buğ
dayın memleketin her tarafında 
yetiştirilmesi için Ziraat Vekale
tince tedbirler alındığını anlatı
yor ve buğday ihracatçısı olamı
yacağımız yolundaki iddialann 
ihracatın başlamış olmasıyle fii
len tekzip edildiğini yazıyor. 

COMHURIYET - Yunus Na
di Bey "Sanayi hayatı üzerinde 
bir tetkikimizin neticesi,, başlıklı 
yazısında bilhassa çimento sana
yiiınizin vaziyetini tetkik ederek 
çimentoda ihtikar olmadığını söy
lüyor. 

MiLLiYET - Ahmet Şükrü 
Bey bugünkü makalesinde, Baş
vekil Paşanın 1zmride söylediği 
nutuk etrafında mütalealanm 
söyliyerek bu nutkun iktısadi he-

deflerimizl ve harict siyasetimizi den çocuklar sibi acınacak, 
veciz bir surette anlatmaaı itiba- halde ayni afta J&rlf& ka 
rlyJe olan kıymetini anlatıyor. na. 

ZAMAN - Ebüzziyazade Ve- Geçen HDe Atinaya dört 
lit Beyin bugünkü başmakalesine ıelen Anlamlar bu HDe Oll 
koydufu serlevha "Betbaht Baş- letle müsabakalara dahil o jl 
vekiller!,, d\r. Velit Bey tasrih e- 50 metre cirit attılar ye ~>' ... fi 
diyor ki bu serlevhayı İngilizce ba:rrak koıuaanda müsa~ 
Deyli Ekspresten almıştır. Deyli bizim önümüzde bitirdile~·· ~':' 
Ekspres Avusturya Başvekilinin dün meydana çıkan Ama 
Floransaya giderek İtalya Başve- Almanyada bec:len terbiyesi 
kiliyle görüşmesi münasebetiyle edenleri it batma ıeçmiıler ~ 
şöyle demişti: "Bir hükftmet reisi ya kablmıya bakıyorlar.. ~ 
için, diğer bir hükftmet reisinin bir mesainin onlara liyık olaP 
ayağına gidip ondan emir almak mevkii Tereceiine biç tüph• 
ve sonra memleketini aldığı o e- memelidir •. Müsabakalar ı..."ıl'lll!!illiıı 
mirlere göre idare etmek kadar sün kötü ıitti, ikinci Ye 
büyük bir betbahtlık tasavvur e- ıünde bakalım nelere pbit 
dilemez,, diyorchı. Velit Bey buna calıs.. 

iştirak etmektedir. J 



~ 29 A~us!os 1984 

~en;,~~: 
~ ~ .-- ,-,~-____...,.. ~ 

Üzüm diyipte 
geçmiyin ! 

Zaten ötedenberi İstanbul bai· 
lltına gider, mevıiminde üzüm 
Yer ve gördüklerimi yazılarmı a· 
r'-ında anlatmıya uğrqırdmı. 
liABER'in gezintiıi münasebetiy
le de, toplanacağımız bağı, f im
diden ziyaret ettim. Bakınız, bu
ranın aahibi Remzi beyden neler ..... 
0 &rendim: 

- Ben, Bulgarittandan cebim· 
de doksan lirayla buraya gelerek 
burasını çayır olarak aldun ve 
&Ördüğünüz bağı fenni surette ye
tiıtirdim. O sıralarda Edirnekapı 
Maltepeainde bir tek bağ yokken, 
beııden cesaret alan onlarca mü
tetebbii üzüm yetİ§tİrmeğe koyul· 
du, Şimdi, buraaının toprağı da 
fiatlandı. Civardan senede bir bu
~uk milyon kilo üzüm alınıyor. 

Remzi Beyin bajr, cidden görü
lece1c yerdir. HABER'in gezintisi· 
ne gelir de beğenmezseniz, zevk
•İıliğime hükmedin. Kendisinden 
Öirendiğime nazaran, elli cins 
lnuhtelif üzüm varmı§. Aldığım 
liıteyi ne9rediyorum: 

Beyaz çavuf, Pembe ç.avuf, 
Misket çavUfu, Yuvarlak Hafız, 
liamburg misketi (ıiyah ve be · 
l'az) Alekaandr miıketi, Ramiıti
rıa ıniıketi, beye.z, pembe, koku
lu, Yetil razakı, sarı semendere, 
Dimyat, (ufak sarı) Dimyat (u • 
flit yeıil), Kırmız tilki kuyrulu, 
Beyaz tilki kuyruğu, Bey düfme • 
•i, Mandagözü, Zeynel, Odaba!I 
~~li, Pembe Zeynel, Hurma ü
~ü, Nurgi.r, Beye.z Amaıya, 
beY.n.ıt hurması Şam helvanı (b~
"-ı) Sam Helvanı (kırmızı) Ba
hlc ka;uğu, Çampata, Hacı Balbal 
Ucubatık, Kadmparmağı, Pehli
"'n üzümü, Cebedelen, Şaslalore, 
V odina üzümü, Beyaz miıket, 
.\ydıngöz, Ahmet bey üzümü, 
Şefka, Altırnava, Gnnza, Aktıra
lrk, Yapıncak, Danak üzümü, E
renköy siy.ahı, Keçimemesi. 

Bu kadar çok üzüm olduğunu 
bilir miydiniz?. 
Bunların tekilleri, ve lezzetleri 

l'laaıt olduğunu bizzat görmek is· 
terseniz, HABER'in gezintisine 
teliniz ... 

-
Zabıt varakaları nasıl 

tutulacak? 
Belediye için tutulan zabıt va· 

~lcalarmın kurtun kalemle yazıl
dığı ve okunmadığı müddehmıu· 
~tlik taraf mdan belediyeye bildi
l'iltniıtir. Zabıt varakaları munta· 
~ olmadığı için belediyeni~ 
~ zıyaa uğramaktadır. 50 h
l'ldan, fazla belediye cezasına 
SttpıJanlar hakkında bundan son· 
l'._ <:eza kanununun 76 ncı madde
•irıirı tatbik edilmesi takarrür et· 
lal ittir. 

' 
o 

ilk tedrisat müfettişleri 
h• 8u •ene de !her sene olduğu gi· 
~ ilk tedriıat müf ettiılerinin 
~takaları değiıtirilecektir. Ya • 
h da yeni mmtakalarm tayini 
'ılıyacaktır. 

~eıuniyet imtihanları 
~ ~ eylulden itibaren lise ve ortr 
ı, ~ eplerin mezuniyet imtihan • 

"'~ hllflıyacaktır. Bugün orta 
IQt·· ep ve lise muallimlerine ey-

i.ıra h' . h, ırınci günü ıaat 9 dan iti-
dii~? ~~zır bulunmaları tebliğ e· 

-•ıtır. 

Dün limanda bir kaza oldu 

Erzurum vapuru, Cümhuriyet 
vapuruna bindirerek· hasara uğrattı 

Dün limanımızda bir deniz ka
zası olmuıtur. Devlet Deniz Yol
lan iıletmesine ait Erzurum va· 
puru bağlı bulunduğu Sirkeci rıh
tımından kalkarak yolcu almak Ü· 

zere Galata rıhtımının köprüye 
bititki olan kısmına yanatmak İs· 
temiıtir. Fakat bu esnada her ne· 
dense gemi arka kıamıyle Galata 
rıhtımına bağlı olan ayni idarenin 

mnn u11111ımınnnm1ımnm111ı ttııtn:ıntı nnm11ım11nnuıu uııırımn•111ruumı111ııunu 

Ergani istikraz 
tahvilleri 

Ergani bakır yolu istikraz tah· 
villerinin son tertibi olan C tah
villeri 30 ağustosta satışa çıkarıla
caktır. Satıf 30 eylule kadar süre
cektir. Bu tahvillerin eylulün da
ha ilk günlerinde satılacağı ka
naati vardır. 

Şimdiden büyük mali müeıse· 
selerde görülen tehalük bunu gös
termektedir. 19 lira 40 kuruta sa· 
tılacak olan 20 lira kıymetindeki 
C tahvillerinin de diğer tahviller 
gihi yÜzde 5 faizi vardrr. Bundan 
batka senede iki defa yapılacak 
ikramiye ketidelerinde 300 bilete 
ikramiye isabet edecektir. Bu ik
ramiyeler meyanında 30 ve 15 bin 
liralık ikramiyeler de vardır. lk· 
ramiyeler her sene 16 temmuz ve 
16 teşrinievelde çekilecektir. 

Dünyanın her tarafına gönde· 
rilecek bakıra mukabil memleke· 
t~ altm getirecek olan bu hatta 
halk da yerinde bir alaka ve duy· 
gu göstermektedir. 

Galeteye rağbet 
Son zamanlarda simit imal e

den fırınların adedi .azalmııtır. 

Buna da sebep halkın simitten zi
yade galetaya rağbet göstermesi
dir. Galetanın simitten 20 par~ 
ucuz olması simit ıatıtların.a: tesir 
etmiıtir. 

-0--

A v bayramı yapılacak 

Memleketin her tarafında ol· 
duğu gibi latanbul avcıları cemi· 
yeti de bir av bayramı yapmıya 
karar vermiştir. 

Bayram 7 eyhll cuma günü ya
pılacaktır. Bayram yeri olarak 
Anbarlı ve Avcılar köyü tesbit e· 
dilmiştir. Bu bayram münasebe
tiyle o gün cemiyet tarafmdan 
köy çocuklarından 70 tanesinin 
sünnet düğünleri yapılacaktır. 

lıtanbul avcıları bayram için 
hazırlanmaktadırlar. 

--o--

yolunu bulmuşlar 
Yeni yapılmakta olan aparlı· 

manlara, inıaatm kurulması için 
hiç vakit geçmeden, derhal kiracı 
konduğu görülmektedir. Halbuki 
yeni binalara iki ay kiracı konma· 
maaı son hıfzıssıhha kanununda 
tasrih edilmittir. Bazı apartıman 
sahiplerinin, kiracılarını bir müd
det için perdesiz oturttukları, bu 
suretle bir nevi hileye ıaptıklan 
da görülmüştür. Bu gibiler hak· 
kında takibat yapılacaktır. 

Cümhuriyet vapuruna dehıetli bir 
taraka ile çarpmıflır. Müaademe· 
nin f iddetinden Cümhuriyet va· 
purunun önündeki baston Erzuru· 
mun arka direğine çarpmıt direk· 
le beraber vinçleri geminin arka· 
11ndaiki sandalları parçalamıştır. 

Arka direk büyük bir gürültü çı· 
kararak dibinden sökülmüş ve ge
minin güvertesine düşmüttür. Bü
yük bir şans eseri olarak o sırada 
güvertede kimse yoktu. Bu ıuret· 
le büyük bir facia vukubulmamış
br. 

Cümhuriyet vapurunun baato • 
nuna bir §ey olmamıf, yalnız bas
tonun altındaki iki tahta parçası 
sökülmüttür. Erzurum vapuru ak· 
ıam saat 20 de Trabzon için yol
cu ve yük almıt bulunmaktaydı. 
Bu kaza üzerine geminin limanda 
kalarak tamir edilmesi icap etti
ğinden Erzurumun seferini Cüm
huriyet vapuru almıştır. Cümhu
riyet dün saat 20 de limanımızdan 

Zorla ahrken 
Üsküdarda bakkalhk yapan E

mine hanımın dükkanına sabıkalı 
Hüsametlin müşteri sıfatiyle gele
rek zorla sekiz liraıını alıp kaçar· 
ken yakalanmıştır. 

Dört yerinden 

Haıır iskelesinde dola§an kürt 
Mahmut isminde biri orada köfte 
satan Malikten elli ku.ruş ödünç 
para istemi§, Malik vermeyince 
Mahmut bıçağım çekerek Maliği 
dört yerinden ağırca yaralamış 

ve kaçmıştır. Malik hastaneye kal
dırılmıştır. 

Kumarbazlar yakalandı 
Fındıklıda Dere içinde Meh· 

met efendinin kahvehanesinde 
zar atmak suretiyle kumar oyna
dıkları görülen Elvan, Enver, id
ris Salim ve Ahmet isminde dört 
kişi yakalanarak adliyeye veril· 
mişlerdir. 

Sigara çaldılar 
Beyoğlunda Bursa ıokağında 

oturan bakkal T odorinin dükka • 
nından on bir paket sigara çalan 
Popen ve Yani yakalanmıştır. 

Dlll tutuldu 
Ayaspa§ada oturan Fatma ha· 

mm dün merdivenden düşerek 
dizlerinden yaralanmış ve dili lu· 
tulmu§tur. Kendisi hastaneye kal-
dmlmııtır. • 

D6§dU 
Fındıklıda oturan hamal Aliyi 

Y orgi iıminde biri, bir münazaa 
neticesinde fena halde döğmüt ve 
yumrukla gözünden yaralamıştır. 
Yorgi yakalanmıttır. 

----.---0,,1r---

Belediye tahsilatı 
Üç aydanberi belediye §ubele

rinde tahsilat itleri çok iyi gitmek 
te ve hazan tahsilat yüzde 90 
nispetini geçmektedir. Bu yüzden 
belediye üç aydır maaşları inti
zam dairesinde vermektedir. Ö • 
nümüzdeki hafta eylul maaşları -
nm verilmesine batlanacaktır. 

Karadenize ayrılmııtır. Cümhuri
yet vapurunun pertembe günü 
Hopa ya kadar yapacağı seferi 
baıka bir vapur icra edecektir. 
Erzurum vapurunun tamirine der· 
hal baılanmıştır. Gemiye yeniden• 
bir arka direği yapılacak ve belki 
de Mahmut Şevket Paıa vapuru· 
nun direği kesilerek Erzuruma ta· 
kılacaktır. 

•ımnım mm ııı omm1nsıım:mmnnmmı~11mmıma 

Fırınlar teftiş 
edilecek 

Bazı fırınların yapılan tetki
katla dahili temizliğe riayet etme
dikleri anlaşılmış ve b:.ınlar hak
kında takibata haılanmıştır. Bele
diye teftiş heyeti yakında umumi 
bir yoklayış yapaı:ak bü· 
tün simit ve ekmekçi fırınlarının 
temizliğe riayet derecesi tesbit o
lunacaktır. 

-o-

Sokakların tamiri 
Yolların daimi tamiratı için be

lediye bütçesinden 42 bin lira tef· 
rik edilerek kaymakamlıklara ve· 
rilmittir. Fakat bu paradan her 
kazaya bir sene için 5 • 6 bin lira 
gibi az bir miktar isabet etmi§tir. 
Bu para ile bütün ihtiyaçların te· 
min edilemiyeceği anlaşılmakta

dır. 
-o-

Hapse mahkum oldular 
Hırsızlıkla suçlu (Üftat) ve 

Yusuf isimlerinde iki arkadaşın 
dün birinci ceza mahkemesinde 
bitirilen duruşmaları neticesinde 
cürümleri sabit görüldüğünden 

Üftat 6 ve Yusuf 7 ay hapıe mah· 
kum olmuılardır. 

-- o- -

Tıbbıadliye otomobil 
alındı 

Tıbbı Adlide müşahede altına 
alman mücrimlerle, mücrim has
taların nakli §imdiye kadar bazı 
müşkülatı mucip olmakta, hasta 
nakliye otomobili tedariki için 
çok kereler uzun müddet bekle • 
mek icap etmekte idi. Bu hem ad
liye iılerinin gecikmesine sebep 
olmakta, hem de azılı mücrim de· 
lilerin nakline mahsus mazbut o
tomobil bulunmamaktaydı. 

Bütün bu mahzurların önüne 
geçmiş olmak için tıbbı adli mü
essesesine bir otomobil alınmış· 

tır. 

Otomobil bilhassa deli nakli i • 
çin yaptırılmıtlrr. kabında deli • 
nin bağlanabilmesi için tertibatı 

ihtiva etmektedir. 

Orman yandı 
Edirne treni lstanbula gelirken 

Sinekli ista.ayonu civarındaki or • 
mr ı .lar lokomotifin bacasından 
çıkan krvılcmılarla tutuşarak rüz· 
garla hemen büyümü§ 1000 dö • 
nüm orman yandıktan sonra 5Ön· 
dürülmü§tür. 

,.. 
Hasan Ali Bey 

Orta tedrisat umum müdiri 
Hasan AH Bey dün akşam Anka· 
raya gitmiıtir. 

,. ·.siV..AsET.· 
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Beynelmileliyet· 
çilik ve 

milliyetçilik 
Kurunuvustada ferdin en fazla ya .. 

Iandığı yer, aile ocağıydı. Bir inıan. 

ismini taşıdığı aile i§iin yaııyor gibiydi. 
Onun mukadderatiyle sıkı sıkıya alaka
dardır. Aile efradından herhangi biri 
tarafından işlenen bir suçun cezasını 

diğer biri çekerdi. Kan davalarında 

olduğu gibi. .. 
Son asırlar, bu manadaki aileleri or

tadan kaldırdı. Artık değil, ikinci, Ü· 

çüncü göbekteki amcazadeler, öz kar • 
deşler bile talilerini ayırdılar. Amele 
ailelerinde ise, karı ile koca müstakbel 
birer adam gibi fabrikada ayn ayrı ça • 
lışmak mecburiyetinde kaldılar. Bunun 
üzerine, aite denilen içtimai müeaseae • 
nin, cemiyette artık birinci rolü oyna • 
madığı anlaşıldı. 

Kurunuv\istanın ehlisalipler çıkaran 
müteassıp dindarlığından da eser kal
mamıştı. Bu manevt müessese de, 
kuvvetini kaybetmi.Jti. 

Artık insanları kopmaz bir haf ha • 
tinde yekdiğerine bağlryan mUessesenin 
milliyet olduğu anlaşıldr. Filhakika ay
ni milletten olan iki adamın mukadderat 
birliği, asrımızın bariz bir hususiyetini 
teşkil etti. 

Fakat nazariyeciler, bunun böyle 
kalmıyacağıru söylilyorlardı. On do
kuzuncu asrın sinesinde gittikçe büyil • 
yen amele hareketlerini göstererek, ya • 
vaı yavaş beynetmilliyetçiliğin milliyet 
yerine kaim olacağını söylilyorlardı. 
lntemasyonal denen mUcsseseler, sine
lerinde on milyonlarca insanı toplama· 
ğa başladı. 

Fakat, beynelmilliyetçiliğin ömrü 
pek az oldu. Sosya1 demokratların 
merkezi olan ikinci lnternasyonalin e
lim akibetini biliyoruz. Onun bakiyye
tilssilyufunu da Dollfuss mahvetmiıti. 

Merkezi Moıkovada olan ilçüncil 
tnternasyonal yani Komintern ise, ni
ce zamandır, seıini iıittirmiy:or Sov • 
yetler, kendi vatanlan olduğunu ilSn 
ettiler ve Sovyet vatandaıı diye bir 
mefhumu kabul ettiler. Komintern, u
zun zamanlar toplanmadı. Toplansa bi
le, bUtiln fırkalar, bu beynelmilel mil • 
essese içinde yekdiğerlcriyle e§ huku • 
ka malik değildir. 

Sovyet ittihadının komünist fırkası 
için, diğer fırkalar muvacehesinde yük
sek ve hakim bir mevki tanrnmııtır. 

yani, Komintem, artık beynelmilellik 
hususiyetinden kaybetmiı, Sovyet mil
liyetçiliğinin bir müesseıesi haline gir· 
miıtir. 

Bu suretle bütiln beynelmilel fırka • 
lar ve cereyanlar kuvvetini kaybettiği 
hatta Komintcm bile uyuıup kaldığı bu 
devirde, dünyanın her yerinden en ko • 
yu, en bariz, en su kanJtll&nllJ milli
yetçi hareketler yeni bir kuvvetle ken
dini gösteriyor. 

Bu da, pyet beynelmileliyetçilik 
insanlık tarihinde iddia edildiği gibi aon 
safha ise, henüz bu safhadan pek U· 

zakta bulunduğumuzu gösteriyor. 

Hüseyin Faruk 

Savaşın davası 

Tirede Savat mecmuası hesa· 
hma vesikasız abone kaydetmekle 
maznun lbrahim Necdet ve Savat 
mecmuası sahibi Abdürrahman 
Şeref beylerin davasına dün bi· 
rinci ceza mahkemeıinde bakıl • 
mı§, bazı zatlann ifadesine müra· 
caat olunmak üzere batka bir ıü· 
ne bırakılmıttır. {j; 

• - o--

Halit Ziya Bey 
Kadastro umum müdürü Halit 

Ziya Bey dün lzmir vapuru ile 
lzmire gitmiıtir. 

Galatasaray lisesi müdürlüğün· 
den: 

30 Ağustos perıem& günü Za· 
·fer Bayramı mera.simine ittirak 
etmek üzere izcilerimizin o gün 
saat tam 8 de mektepte bulunma· 
lan. - ·~ 
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Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
Tarihi tefrika: 49 Yaz~n: ishak Ferdi 

Necmiseher harem ağasının ko- Necmiaeher hiddetlendi: 
lundan yakaladı: - Ona vur derlerse, insanı öl-

- Beıir ağa, bilirsin ki ben dürür .• Nuri Bey dünyanın en in
seni çok severim! Senden kırk yıl- safıız bir adamıdır. Kuzum Beıir
da bir defa bir feY iatiyeceğim... ciğim, Kazım Beyi kimseye sez
İstediğimi benden eairgemiyecek- • dirmeden git, gör! Ben onu nasıl 
sin, emi? 

Beıir ağa koltuğun kenarına 
çöktü: 

- Bu gün ne kadar yorgunum 
bilseniz ... istintak, istiçvl?-p.. Sor
gu, sual. Usandım artık bu çetre
fil iılerden. Söyleyin bakalım, 

benden ne istiyorsunuz? 
Necmiseher, Beşir ağanın boy· 

nuna sarılır gibi bir vaziyet aldı: 

- Seninle Kazım Beye ufactk 
bir pusla göndereceğim! Bu zah
metimi yapacaksın! 

Beşir ağanm gözleri dı§arıya 

uğradı: 

- Allah göstennesin .. Bu yaş· 

tan sonra ibeni Nuri Beyin eline mi 
<lüşürecelisin? 

- Nuri Bey de kim oluyor, ca
nım? ! Kazım Beye gitmekten kor
kuyor musun? 

Beıir ağanın elleri titremeğe 
ba,lamı~tı: 

- Siz zavallı Kazım Beyin üç 
gündür zindanda Nuri Beyin elin
den neler çektiğini bilmiyorsu
nuz! Hakkınız var! Nuri Bey sa
rayda Padişah ta~afından hila 
istisna herkese işkence yapmak 
salahiyetini almıştır. Allah onun 
eline düşmanımı düşürmesin. 

Necmiseher şa,aladı: 
- Demek Kazım Beye işkence 

yapıyorlar ha ... ?! 
- İşkence yapıyorlar demek 

de laf mı? Biçarenin kaburga ke
miklerini sökmedikleri kaldı. Vü
cudünü pestile çevirdiler. 

Necmiseher hayretle sordu: 
Doktorun hakkı v~rmıf .. Ağzı· 

nı açmadan çılap gitti. Fakat, Ka
zım Beyin suçunu anlamak müm
kün olamadı. Padişahı guya ta .. 
rapftt. zehirlemek istemif .. Hiç sen 
Kazım Beyden hu alçaklığr ümit 
eder misin? 

Beıir ağa katlarını kaldırdı: 
- Ümit etmem amma .. Dünya 

bu, iki .gözüm! Her insanın kal
binde bir aslan yatarmıf. Kazım 

Bey görünüıte çok iyi bir genç.La
kin Nuri Beyin de bakla var. Pa
diıah: "Ağzından laf almadan 
serbest bırakma!,, demiş. 
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olsa, efendimize yalvarıp affetti
receğim. Hiç olmazsa, ona baka
cak yüzün olur. Nuri Bey de yap
tığıyla kalsın. Maamafih ben onun 
da yanına hırakmıyacağım~ (Ka-

• dının fendi, erkeği yendi!) der
ler .. Malum ya! Alacağı olsun o 
gaddar, ahçı kılıklı harifin .. 

Beşir ağa bu sözleri işitince, 
yarın Kazım Beyin affedilmek ih
timalini düşündü.. Yavaş yavaş 

yumutadı: 

- Ne yazacaksın bakayım? 
- Kendisinden hakikati sora-

cağım .. Yazacağım puslayı itimat 
ettiğin bir başkasına da okutabi
lirsin! 

Betir gülümsedi: 
- Canım, benim sana itima

dım vardır. Beni tehlikeye düşü

recek bir Şey yazacak değilsin ya! 
Necmiseher ayak üstünde, bir 

ufak kağıt parçasına çarçabuk ıu 
satırları karaladı: 

"Kazrmciğim ! 

''Nuri Beyin tuzağına diişdü
ği.inü haber aldım. Çok müteessir 
oldum. O akşam Padişah bana ze
hirli şarap içirdL Fenalaştım. ö
lüyordum. Bereket versin doktor
lar beni öfümden kurtardılar. Nu
ıi Bey senden ne anlamak istiyor? 
Vaziyetin hakikaten tehlikeli mi
dir? Çok rica. ederim, bana (füşün
celerini açıkça yaz ve Beşir ağa

dan çekinme ı Vaziyeti kavradık
tan sonra Zatı Şahaneden affım 
istiyeceğim ! :Metin ve sabrrlr 
ol!,, 

Necmiseher 

Necmiseher bu mektubu Be-
şir ağaya yüksek sesle ve şu şe

kilde okudu: 

"Kazım Beyefendi 

"Baıınıza gelen felaketten çok 
müteessir oldum. Efendimize ikar· 
!f ihanet edeceğinizi kat'iyyen ha
tırımdan geçirmezdim. Benden 
yardım istemişsiniz.. Maalesef 
şimdilik elimde bir şey yoktur. Si
ze muavenet edecek vaziyette de-

Aşk mı,· Servet mi? 
Nakili : (Va - Nfı) 

Fikret bu mektuba gönderdiği ce
vapta llhaıni beyin ümit etmediği bir 
'tavn harekettakınmııtı .. Diyordı ki: 

"Ancak bana kartı kullandığınız ev· 
ladnn, oğlum sözlerine teşekkür edebi· 
lirim. Bunun haricinde ... Tavsiyelerini
ze riayet ebnİyeceğim gibi, fikirlerinize 
de İ!tirak etmem ... Biz, Türkanla birbi· 
rımızı seviyoruz, ııynlmamızı nıçın 

mevzuu bahsediyorsunuz. insan, evla
diylo damadına hayir tP.mennisinde '3u· 
lunur, böyle ıeyler yorar mı?. Gön· 
derdiğiniz bin lirayı da kabul etmiyo -
rum, geri yolluyorum. Türkan, bunu is
temedi .•• Tavsiyenize rağmen, mektu • 
bunu:ı:u gösterdim.. O, bana hakikaten 
böyle bir parayı alamayız, ben hizmet· 
çilik ederim, yemek piııiririm, esasen 
baıkası için değil, kendimiz için ça1ı
flY01'1IlTI· .. Mesele; memnun olmaktı .. 
Maazallah Cemal lteyle evlenseydim de 
bir düzine ahçnn, i§çim obaydı, hayn~ 

·sene bana zehir olacaktı. Ben, servet 

izdivacı değil, aşk izdivacı yapmak e -
melindeydim, buna muvaffak oldum, 
dedi. Bilhassa ayrılma tavsiyelerinde 
bulunmanızı Türkan hiç te muvafık bul 
madığı için bin liranın iadesini istedi ... 
Ben ise, batka bir noktayı nazardan bu 
karara geldim. Cemal beyle yaptığınızı 
söylediğiniz ticaret, haddi zatinde tica
ret olmaktan çok uzaktır. Ben bu itin 
iç yüzünü biliyorum.. Bir zengin tüc· 
car, kızınızdan asla ümidini kesmemiş, 
onun, benimle evlenmesine rağben, bir 
gün gene ayrılacağını, kendisine nasip 
olacağını tevehhüm etmek hamakatına 
kapılmış. lıte ticaret namı atında 
size ettiği yardımın mahiyeti budur! .. 
Beyefendi, aklı sıra, büyüklük gösteri· 
yor .. Türkanı himaye ediyor. Ben böyle
le bir parayı zevcem için kabul edebilir 
miyim? • Bir çok aileler servetlerini 
kaybetmişlerdir, refaha alışmış nice ni· 
ce paşa kızlan, bir daha çıkmamak Üze· 
re mutfağa girmişler, ve bir daha bırak· 

-

Yeni neşriyat 

3 güzel kitap 
Dil doktonı M. Şükrü Bey Ankara -

da üç güzel kitap bastınnr§tır. Tür -
kiyat üzerinde iyi çalııan bilginlerden 
biri olan Dr. Şükrü Beyin bu üç telifin· 
den biri (Osmanlı devletinin kuruluıu) 
dur. 

Şükrü Bey, Osmanlı tarihini, hele 
bu tarihin ilk günlerini ara§tınna 

için Bitlisli ldrisin) Heıt • Behiıt) ad
lı tarih ~serini eıi olmıyan bir hazine 
saymaktadır. Bunun için bu kitabın 

aslını kendi doktorluk tezi olarak Al • 
manca ynzmı§, bir Alman mecmuasında 
bashnnııtı. Bir çok Alman profe -
sörleri bu eseri alkı§lamıılardır. Şimdi 
tercümesini elde etmiı oluyoruz. 

ikinci kitap (Orta Anadoluda bir do
ln§ma) nın intibalandır. Ankaradan 
Samsuna kadar uzayan bir tanıma ge· 
zintiai, her yerde eski Eti an'aneleri • 
nin, eski Oğuz abidelerinin bol bol ya· 
ıadığını gösteren vesikaların toplan • 
masına yardım etmiı, gençlerimize, 
böyle gezintilerden nasıl faydalanacak· 
larını gösteren bir küçük örnek, re· 
simli bir kitap, bir hikaye, bir masal 
gibi zevkle okunur. 

Eserin üçüncüsü (Eti tarihi ve me • 
deniyeti) dir. Boğazköy, Gültepe, A· 
lişar araıtırmalan 4000 yıl önceki tari
hi daha aydınlık görmiye baıladıktan 

sonra, bu eser,, herkesin merak ile edin· 
mesi icap eden bir kitap değeri almıı -
trr. Kitap son forma basıhncıya ka • 
dar Eti tarihi"üzerinde yazılan bütün 
eserlerin özünü benimsemi§tir. 

Doktor Şükrü Beyi bu yoldaki ça -
lıımalarından dolayı kutlular, kitapla -
rını okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

Bir kadın aranıyor 
Kalabalıkıız bir aile nezdinde 

ev işlerinde çalıştırılmak üzere bir 
kadına ihtiyaç vardır. 

Şeraiti anlamak üzere Akıam 
gazetesi çinkografi şubesinde Fu· 
at Beye müracaat. 

Dr. 
Göz Hekimi 

Süleyman Şükrü 
13abırtli, Ankara caddesi No. 60 

Telcfc.n, 22566 
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ğilim. Beşir ağa çok namuslu bir 
adamdır. Size benim hakkımda 

şifahen izahat verecektir!,, 

Beşir ağa gülümıiyerek: 

- Güzel yazmışsın, yavrum! 
dedi, Kazım Bey şimdi tehlikeli 
bir adamdır. Kendisine yardım 

etmeğe kalkışmak doğru olmaz. 
Ben yavaıç.a kendisine bu mektu
bu verir ve vaziyetin nezaketin
den bahisle ıizi müşkül mevkie 
düşmekten kurtarırım .. Merak et· 
meyin! 

Beşir ağa mektubu koynuna 
soktu .. Odadan ç.ıkıp gitti. 

(Devamı var) 

mamak üzere ellerine süpürgeyi almı§· 
!ardır. Gerçi bugünkü ıeraitimiz altın· 
da Türkan da ev itleri görüyor". Fa • 
kat, bu, ilelebet çalııncağı manasına de
ğildir.. Ben, gencim, İ§ adamıyım, tah· 
silliyim, bugüne kadar talihim yar ol • 
madı .. Son zamanda bir de iktisadi dar
beye uğradım, buna rağmen suyun Üs -
tüne çıkacağıma, hayatın fırtınalr deni. 
zinde boğulmıyacağıma eminim ... O za
man, kızınız da, belki de Cemal beyin 
temin etLiği hayattan daha iyisine ka· 
vuıucaktır. Siz, dünyanın bugünkü 
tcraitinde bir tüccarın vaziyetini sağ
lam mı addediyorsunuz. Bütün dünya
da, tüccar sınıfı aleyhine kanunlar, ve 
umumiyetle hayat §eraİtİ o kadar müte· 
havvil, o kadar berbat bir hal arzediyor 
ki, bugün milyoner olan bir sermayeda
rın, yarın, eli böğründe, sokak ortasın· 
da kalması çok mthtemeldir. Bu nü • 
munelerin nicelerini gördük... Siz de, 
nice, nicelerini §Bhsan tanıraınız ... Yal· 
nız klüpteki azanın bir cetve1ini göz ö
nünden geçirmek kafidir... Cemal bey, 
eğer servetini kaybedecek olursa, mus· 
takil bir meslek bulacak iktidar da de
ği) ... Omuzlarına lcabak b2ğlamadan yÜ· 
zemiyen in'anlar gibi o da hayat deni· 
zinin üstünde sermayesiz kalamaz ... 

, Nakıl ve tercllme hakkı mabfuzd•' 

Yazan: M. Gayur 
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Bu tortu kibritiyeti çinkodur. Böyle· 
ce mahlulde çinko olduğu meydana 
çıkar. 

Dördüncü Grup İyonlarının Arat -
trnlması: - İptidai mahlul koyu değil
se ısıtarak koyulattınlır. Sonra Klor· 
amonyum, karboniyeti amonyum, mah· 
lulleri ile amonyak ilave edilir. Eğer 

bu muamelede rüsup husule gelmezse 
mahlulde dördüncü gruba ait bir basit 
cisim olduğu anlaıılır. Eğer mahlulde 
kalsiyom, baryom stransyom iyonları 

vana klorü amonyom müvacehesinde 
karboniyeti amonyom mahlUlü ile beyaz 
renkte bir tortu verir. Bu tortu ya 
karboniyeti kalsiyom - Ca cos ya kar
boniyeti baryom = Ba cos, yahut ta 
karboniyeti stronsyom = St CO' dir. 

Bir platin tel alırız. Tortuya ba -
tırır ve bir miktan ile ucunu bulaıtırı· 
rız. Sonra telin bu ucunu hafif asid 
Kloridrik'e batırarak §Uleye gösteri -
rız. Eğer tortu stronsyomlar gibi 
ise ııula karmen kırmızısına, baryom 
mürekkebi ise yeşile, kalsiyom mürek· 
kebi ise sarı kırmızıya boyanır. 

Beşinci Grup iyonlarının Araştırıl -
ması: - Bu gruptaki cisimlerin her bi • 
risi batka baıka araıtınlır: 

Mağnezyom - iptidai mahlule Klor 
amonyom, fosforiyyeli ıodyom ve bir 
miktar amonyak ilave ederiz. Eğer be
yaz bir tortu husule gelirse terkibinde 
mağnezyom vardır. 

Arnonrom, potasyom ve sodyom -
iptidai mahlulü yahut ıulp cismi maiye
ti sodyom ve kireçle ısıtınz. Eğer bu il· 
rada amonyak intişar ederse "kokusun· 
dan ve buharlarının kınnızı turnaol 

kağıdını maviye boyamasından anlaşı • 
hr,, cisimde amonyom milhi var de· 
mektir. 

Sulp cisimden bir miktarını suda hal· 
ve kesif bir mahlul yaparız. Bu mah· 
lulü ikiye ayırınz. Bir kısmına hamı· 
zı tartr mab1ülü ile halliyeti soayom 

ilave ederiz. Ve bir cam çubukla ka -
bın iç kenarlanna süreriz. Eğer mah -
lulde potasyom iyonu varsa beyaz bir 
tortu hasıl olur. Bu \artariyeti potas • 
yom dur. 

Mahlulün ikinci kısmını antimoniyeti 
potasyom ile muamele ederiz. Eğer be
yaz bir tortu hasıl olursa sodyom iyo
nu var demektir. Bu tortu antimoniyeli 
sodyomdur. 

Evvela cismi İptidai bir muayeneye 
tabi tutarız: 

iptidai mahlulü sulu hamızr kibritle 
ve asıl cismi kesif hamızı kibritle mu -
ayene ederiz. 

iptidai mahlul hamızı kibritle mua· 
mele edilince: 

Karboniyetler kireç suyunu bulan • 
dıran hamızt karbon gazı neşreder. 1 • 
posolfitler gazı kibriti neşreder 

ve sarı renkte kükürt tortusu husule ge· 

Siyanürler ıiddetH bir zehir ol•0 

hamızı kiyanusma neıreder. Bu kokıl 
duyulunca tecrübe borsunu laboratu • 
vardan dııan ı;ıkarmalı. FerrosiyanÜI'" 
ler ve fcrrisiyanürler acı badem raYi -
hasında hamızr Kiyanosma ne§reder. 

lpo kloriyetler, klor gazı neıreder • 
Nitrit milihleri esmer kırmızı renkU 

hamızı ahiri azot buharı neırederler. 
Cismi kesif hamızı kibritle 1sıttıi1• 

mrz zaman: 
Klorürler klorlü idrojen gazı netre

dcrler. Bu gaz ıslatılmıı mavi turn•01 

kağıdını kırmızıya boyar. 
Bromürler turuncu renkte broıt1 

buharlan neıreder. 
1 l·yot yodürler mcnek§e renginde 

buharları neşrederler. 
Flüorürler ıslak camı oyan f)üorlÜ 

idrojen buharları ne§rederler. 
Nitrat milihleri rnn, yahut eırnd 

kırmızı renkte humuzu ahiri azot bıı• 
harlan ne§rederler. 

ANYON GRUPLARI: - Anyoıı· 

lar yedi gruptur: 
a - Birinci grup azotiyeti güırıiİt 

mahlulü ile sod ve hnmızı azotla eriırı~ 
bir tortu verir. Klorü baryomla tort' 
vermez. 

Bunlar: Kloridrik, bromidrik, iyO' 
didrik, ferosiyanidrik, feriıiyanidrik ~ 
sülfosyanidrik ve ipoklorö dediklert 
hamrzlardır. 

B - ikinci grup azotiyeti güıniİt 
mahluliyle erimez. Fakat hamızr azot• 
ta erir bir tortu verir. Klorü baryoırı1' 
tortu vermez. Bunlar sülfridrik .:::; 
H 2, nitrö = H NO', asetik 
CH' COOH, siyamik = HCNO hantıı' 
]andır. 

C - Üçüncü grup, azotiyeti güırıal 
mahluliyle suda erimez. Hamızı a%ot• 
ta erir, beyaz bir tortu verir. KJor8 
baryomla suda güçlükle, hamızı azotll 
kolaylıkla erir bir tortu verir. 

Bunlar sülfüro = H 2.SU', karbOnnl'-" 
H 2C01, oksalit = COOH • COOl'f• 
borik = H 1B03, tartrik = C'O~l'I'• 
sitrik = C, 0 1H1, Metafosforik .:::; 
HPO, pirofosferik = H' P 2 0 7 haınlS • 
landır. 

D - Dördüncü grup azotiyeti güıniİt 
mahlulü ile suda erimez. Hamızı azoll' 
erir renkli tortu verir. Klorü baryorn il• 
de hamızı azotla erir tortu verir. 

Bunlar: fosforik = H 2 PO', tiyoıiil• 
fürik = H 2S20 1, arsenik = H1ASO'ı 
arsenyö = H 2AS0', Kromik = H'C'O'• 
ipofosförö = H 0P01 hamızlandrr. 

E - Beıinci grup azotiyeti güınİİf 
ve klorü baryomla tortu vermez. 

Bunlar nitrik = HNOs, klorit .:::; 
Hce01, perklorik, = HeeO' permanla' 
mik = HMmO' hamızlandır. 

F - Altıncı grup azotiyeti gürniit1' 
tortu vermez. Klorü baryomla h~ 
azot ve sair hamızlarda erimez, torl11 

lir. verır. 

Halliyetler hamızı hal = asid asetik Bunlar sülfürik = H 2S0', flüorid ' 
neşreder. "sirke kokusundan bellidir,,. rik = H 2 F2 hamızlandır. 

Dünyanın şimdiki veziyeti devletçilik 
ıeraiti içinde kendilerine yüksek bir 
mevki bulabilmiş yahut bulmak istida· 
dında olan münevverler için elverişlidir. 
l§te ben, bunlardan biriyim ... Devletin 
sermayeı:ini bütün bu bankaları kendi· 
min de hissedar olduğum azim bir §irket 
açacağız... Her halde, bu, Cemal beyin 
vaziyetine nazaran ben daha iyi bir hal· 
deyim. Laakal nazariyccc böyle .. Farze· 
diniz ki, mensup bulunduğum ve ser • 
mayedar loduğum ıirket henüz icabeden 
ve hakkım olan temettüü vermiyor. La
kin bu hal ebediyen böyle devam ede -
cek değildir ... Söylediğim gibi, beheme· 
hal zengin olacağım ... işte o zaman be· 
yefendi .. Emin olunuz ki, gönderdiğiniz 
son mektubun muhteviyatını unutma -
malda beraberğ, size kar§ı beslemekte 
olduğum hürmeti, bir an unulmıyaca -
ğım; aileye karıı olan borcunmu ifadan 
çekinmiyeceğim. Bilakis, Cemal bey -
den daha iyi bir damat olmağa çhlı§Bca -
ğım .. ,, 

Fikretin mektubu bu maaldeydi. O· 
nu getiren iadeli teahhütlü zarfn için
de bir de çek vardı ... Bu, aynen Ilhami 
beyin gönderdiği bin liralık çekti .. 

Türkan, o ak§am Fikretin kart''" 
na surah asık çıktı ... 

- iyi hoş amma, bu hal böyle dl' 
vam edemez, dedi. 

- Hangi hal? . 
- Oh efendim, oh ... Hangi hal ~ 

yor, şuna da bak ... Korkanın, beniın 
halimi tabii ,.e ebedi zannediyorsunuı-' 
Evvela ııakadan yumurta pişirmek d.er 
ken, bugün köfte yapmağıda öğrend•~ 
sebze pilav da pişiriyorum ... Yakınd• 
nüme hamur tahtası almak, Rumeli "; 

linleri gibi ince yufkadan baklavalar ~. 
mamı bekliyorsan, diyeceğim yok, d.0~,, 
rusu ... Haftadan haftaya ağır işler ,çır 
gündelikçi getirtiyorduk, paraca •'~ 
tığını görerek, buna hacet olmadı t6' 
söyledim, doğrusu kat'i bir surette J' ~ 
testo etmeni bekliyordum... Hal!;,. 
meseleyi gayet tabii telakki ettin: 1" 
ki ... Sahi ... ,, dedin, evimile mut~ 
kaplatmak §Öyle dursun, tahtala~ 41 
rengi attı... Bari beccrebilseydı"1.Jtt' 
bir kova dolusu sodalı su ve bir t " 

bezi alarak ayaklanmla gacır 111 • , 

ortalığı silseydim ... Artık pedikürle~, 
··tır 

min bozulmasından korkulmaz ... çıı ~ 
manikürlerimi bile kendim yapıyor" 

,(Devamı var), 



llABER'in 
hlklyeel Sihirbaz türk kızı 

uzak ~arh\al(i 
ihtilaf 

Askeri terfi listesi .. _ 
""-Son sayıfadaki resme bakın! -

DUnkU kıemın hUll•••• 
kri.tof Kolombun Amerikayı keş-

fiııden evvel, orada, Behrenk yoliyla Or 
ta Aıyadan hicret etmiı TUrkler yaıa
llliktaydr. Bunlardan Untu.ı kabilesinin 
~i olan Tolgaykız bir çok sihirbaz
-- bilirdL Ezcilmle, baktıfı yerden 
'tew çıkarmasını ecdadından CSğıtenmiı
tl. Civara Avrupalılar tarafından geti
rlbnıt zendler, Untuzlan katlilma uğ -
!'ttYorlar. KabUeleri dağıtıyorlar ve 
'l'olgayJan kaçırarak, ondan esrarı al
lbak iıtiyorlar. 

kendisini kaçıran beı ze~i 
deti1ran1111 tarafından kolunun, 
~imın, kalçalanmn ve gerda· 
lllııın mütemadiyen yoklanıp mu· 
'Jene edilmeıinden fenaı halde 
1İııirlenen Tolgay ~z haykırdı: 

- Siz ne utanmaz adamlarsı· 
lllz ••• Benim namusumla oynama· 
la hakkmız yok ... Ben, terefli bir 
lr.bile reiaesiyim... Zevkinize ilet 
0laın.m... Hürmet etmek vazife· 
llizdir •.. "Düımamamz, dütJDanlr· 
lıa kaidelerini de bilin! Batka 
iradın bulamadmız mı ki, vücudü-
1•hin öteıini berisini yokluyonu· 
'1ıı? 

Bu sözler üzerine, zenciler, der 
lıaı, ellerini genç kızın vücudün· 
den çekti. Hürmetkarane dediler· 
in: 

-Aaaletmeap ..• Aklınızdan öy
le teyler geçmeıin... Size hürmet· 
Iİılikte bulunmak, tarlantıbk et· 
llaek ula aklımızdan geçmez ... 
8iıakiı, düpnanhğın kaidelerini 
l>iliriz ... Kabilenizi katliama ui· 
'atmamız, hepsini kılıçtan l'eçir -
.._e1Diz, ortalıiı kana boimamız 
)alnız size kıymet verdiğmiz için 
di. 

- Bu nasıl it? 
- Evet .. Hakikat bu mer1'ez· 

dedir ..• Sizin kuvvetli bir ıihirbaz 
olduiunuzu biliyoruz ... Babalan · 
llızdan bazı meziyetlere tevarüs 
ebniıtiniz... lıte, ıizi yakalamak· 
~ ve götürmekten maksadımız, 
btı meziyetleri elde etmek emeli • 
d' il', 

- Nafile zahmet ... Bana en a· 
lır itkencelri etseniz bile ıene 
18Jlemem. 

- Esasen biz de söylemenizi 
İltenıiyoruz ... Zira, ıihirbazm et

tarrna, bizim itikadımız mucibin· 
te, aöylemnekle vakıf olunmez .. 
llir ıihirbaz: ''Gözlerimi bir nok • 
taya dikiyorum. Dikkatli bakınca 
0 ::.::\bdan atet çıkıyor!,, dese, 

'an 1 :ın ne iıtifade olur? Hüneri 
~· , ı k. B. · • •l • :-zanmıt o mayız ı... ızım 
1l.l."" :l:rnıza naaran, bir ıihirba • 
~ h '..inerini elde etmek için bat • 
~ b"r uıul vardır ..• itte, bu sebep 

dir ki, demin, etinizi butunuzu 
hlduyorduk. 

• 
- Neymif o mal? 
- Sihirbazı keımeli, pitirip 

~ek ... Böylelikle, eti, kam ve 
~ Tiicudumuza karqacaiı için, 
.._ıiyetlerine de tevarüı ederiz ... 

Genç m, haykırdı: 
-.. Ay, timdi, beni yiyeceli mi· 

tbaia? 
-.. Ozülmeyin ..• Mukaddeı bir 
~ için Wııu yapıyoruz ... Bizim 

armuz aize mudaka ıefaatçi 
~ ... Daha yüksek bir ırk 
0~ biz zencilerin vücutlarına 
......_, böylelikle cennetlik ol· 
;:.. lllertebeaine ulatacalümız ... 
'-il lllrdltünb ba fani haya • 

llllnuı yoktur ki .•• 
\'._:ram zenciler, dillerinden 

anlıya bilen birini pİf irip yemez • 
den evvel, daima böyle mülayim, 
makul ve lesliyetkir sözler söy • 
ler .• Eğer sonunda kebap edilmek 
olmaıa, inaamn: 

" - Aman, bunlar ne iyi, ne 
cana yakın mahluklar .•. ,, diyeceii 
ulir ... 

T olgaykızı bir dütünce almıı • 
tı. Nasıl yapıp ta ıunlarm elinden 
kurtulabileceğini tasarlıyordu. 
Sordu: 

- Beni hemen mi öldürüp yi • 
yeceksiniz? 

- Aman, efendim, bbil mi? ... 
Şer' an ıizi misafir etmemiz, aiırla 
mamız lazım ..• Hem, henüz filiz 
gibi incesiniz... Hindistan cevizi, 
f ııtık ve muzla beılenmeliıiniz 

ki tombullaıaıınız .. Ondan ıonra 
efendim ..• 

Sihirbazı bir aiıla kapaddar ••. 
Beıliyorlar, zorla yemek Y.ediri7or 
lardı ..• Daha da kimbilir ne ikram 
)arda bulunacaklardı ••• Fakat, Tol 
gaylazı, canını kurtarmak için, 
ancak dini me~aıimde kullanılma 
ıı caiz olan hünerini kullaridı: 

Gözlerini civardaki kükürt ta· 
!Jakalannm bir noktuma dikti. 
Dualar okudu. ihtimal bir 11rada 
bir ciımi bqka bir cisme de •Ü' 
dü. Pek dikkat edemedik. Fwt, 
birdenbire, afıllan da, zenci kö • 
yünü de müthit alevler kapladı ..• 

Feryatlar ... Bafnımalar.. Ko
şufmaiar •• 

Bu ıırada, Tolıaym, bir de 
balta yakalaımttı... ATCudan ka-

çan ıeyik ıibi, alevler arasında 
ıeğirtmeie koyuldu • 

Kendiıini takip etmek iıte'di· 
ler. Ukin, kükürtlerin alevi ne 
müthittir. Hattriiatüva ıüneıine 
ıalıtkm olmalarma raimen, zenci· 
ler, bu cesareti göıteremedi. Tol· 
gaylaz ise, eski efsanelerdeki ae-
menclerler ıibi, yalm diHerin ~ 
aından kaydı •• Llkin, takip edile
cekti ... Zenciler, atqin etrafında 

(Bat tarafı 1 incide) 

bir liaç ıün evvel Japonyaya bir 
nota vermitlerdi. Bugün gelen bir 
telcraf tevkiflerin devam ettiğini 
bildirdiiine göre Japonya hükU· 
meti bu notayı nazarı itibara al • 
mamıı demektir. Bu itibarla Sov· 
yet Rusya - Japonya münueba· 
tmm aon derecede ıerginlettiğini 
liabul etmek lizımdır. Telgraf 
ıudur: 

Moakova, 29 (~A) - Kaba • 
rovak'tan bildirildiiine ıöre 13 
Aluatottan beri Çin Şark demir· 
yollannm Sovyet memurlarından 
53 kiti tevkif olunmuttur. Bunla· 
ra, iılemedikleri cürümleri itiraf 
ettirmek için itkence edilmekte· 
dir. Tevkifat muhik gösterilmek 
için bunlar Kunkuz'larla gizli mü 
nuebetlerde bulunmak ve Çin 
Şark demiryohn trenlerine kar
tı suikastlar haı:ırlamakla itti. 
ham ediliyorlar. Bidı.yette Man • 
çuko poliıi tarafmdan yapılan 
tevkifab timdi açıkça Japon jan· 
darmaıı idare etmektedir. 

Diier taraftau, Mançuko mü • 
nekalit nezaretinin hizmetinde 
Inılunan üç Japon memtıru Harbi 
ne ıelmittir. Bunlar geçen sene 
yapılan tevkifat eınumda Sov • 
yet aleyhtarı hareketleriyle ve 
Çin Şark demiryoHarmm müsade
resine tetebbüı etmekle tanmmıt 
tardır. Bu münasebetle "Harbina 
bevreni~, ıazeteai bu memul' • 
larm Çin Şark demiryollan Mm
çari idaretinin erkiniyle rörüte· 
reli cari tedbirle.- a:lacaklannı ve 
mezkGr demirJollan müdüriinün 
sallbiyetlerini tadil edeceklerdir. 
Müdürden ayni zamanda Sovyet 
Ruıyaya naklolunan makine ve 

..._onlann beaabmı aoracaklar • . ' 
dır. Gene bu münasebetle Harbın 
de çıkan Japon ve Mançuri ıaze
teleri Mançuride oturan bütün 
Sovyet tebeunun ihracı ve ;in 
Şark demiryollannm müsadere • 
ai için ıiddetli nepiyat yapmak • 
tadırlar. 

dolqarak, onun Petini bırekmıya ============= 
çrkmııtı ••• Avlanırken, bunu ıöre 

caklardı, belli... Nitekim, saia ve d V 
ıola doğru koıuyorlardı: Mutlab rek kıyıya gel im... e ıizin dal. 
onu ihata edecekler, yablıyacak· ıalar arasında çırpmdıimızı gör· 
lardı. Zira, kartı taraf çılgm bir düm .•• Tali yardım etti •• Sizi aahi· 
tehalükle akan Huntuz l1IJU idi. le çektim... Kimıiniz, nereden ge· 

iki kola ayrılan zenciler ise, m liyonunuz kuzum ... 
);oyunu tıakip etmek iıtecliii tak • Y anyena oturdular· Tolıaylaz: 
dirde onu behemehal yakalıyacak - Ben, sürüıü dajılmıı bir ço-
lardı. J;annn ••• ·dedi.• Yani, kabilesi da· 

Onun için Tolıaylöz, bir tek iılmıt bir sihirbazım ••• Şimdi ar• 
çare buldu: Zencileri• elinde al- trJr, ne yapacaİJIDI, hayatta ne o
mekteme ıuya ablmU... Hattl, lacaPmr bilmiyorüm... Zenciler, 
varsın çrlıın akmtnun ortaamda bir balatta alevler çıkardığımı, 
boiulaun •• Bu, ıene ehveni ter • ,.anımlar yarattılqnı öğrenmit· 

ler. Bunun için, az daha yamyam· 
ılrklarma kurban ıidecektim ... 
Şimdi ise ••• 

di ..• 
Kerarp tatl»ik etti ... 
Arkadan, haykmtblar ... Sihir· 

baz kız, battı, çıktı... Kendini 
kaybetti .•• Ve, tekrar kendine ıel 
diği vakıt, korku içinde ürper
di ... Gözlerini açmak cesaretini 
ıöateremedi .•• Bir kucakta ıidi· 
yordu. Tıpkı, zencilerin bukmm 
dan IODNı gittiii gibi ... 

"- Eyvah ... Gene yakalan • 
dım •.. ,, diye dütündü. 

Tolıa,kız, bütün macerasını 
delikanlıyeı anlattı. Meierse, de • 
likanlr, bit' milyonerin oilu imif ... 
Hilrlyeyi dinledikten toma: 

(BaJ tarafı 1 incide) 

kambia terfi edenler: 
Sahil çe§me, T ahı in Kü· 

çükpazar, Na§İt Y enitehir, M. 
Kemal San'a, Kemalettin Nazilli, 
H. lhaan Ezine, Cemalettin Ker· 
kük, Abdülkadir T atlıkuyu, Ziya 
Selimiye, M. Tahir Harput, M. 
Cemal Erzurum, izzet Üsküdar, 
Haıan Hıünü Üıküdar, Hüıeyin 
Çekmece, lımail Hakkı Harput, 
M. Galip Manastır, M. Raıim 

Trabzon, Nuri Süleymaniye, A. 
Talit Köprülü, Hasan Kayseri, 
Hasan Feriköy, A. Muhtar Otak· 
çı, Halil Ünye, Şerafettin lirika· 
pı, Zahit Girit, Süleyman Faik 
Selinik, Yuıuf Sezai Edirne, A. 
Zühtü Bursa, M. Ziya Erzurum, 
Fettah Süleymaniye, Muhittin E
dirne, M. Fevzi Trabzon, Sabri 
Süleymaniye beyler. 

Piyade yüzbaıılığından biııba· 
tılıia terfi edenler: 

Fazıl Manastır, Etref Beykoz, 
lamail lıtanbul, Aıım Divrik, Ali 
Pazarcık, M. Retit Diyarbekir, 
lımail Zühtü Ürgüp, Yuıuf Ziya 
Mermeriı, A. Hüıeyin Harput, Hü 
aamettin Dinar, Lutfi Üaküdar, 
M. Mecdi Sıvat, Nazmi lzmir, 
Kemal Betiktat, Rept lıkodra, 
Rıza Denizli, M. Sabri Dimetoka, 
Kimil Prezerin, A. Şükrü Kara • 
hisarı taırkt, Hüıeyin Çemberlitaf, 
Hüseyin Hüınü Üıküp, Hasan 
Dimetoka, Kazım lzmir, H. Sabri 
Fethiye, lbrahim Trabzon, M. Sa· 
it Oıküdar, Yunuı Gerede, Reıit 
Erzurum, Oıman Harput, Kizım 
Selimiye, Hüsnü, Oıküdar, Nuri 
Arapıir, Niyazi Isparta, Kazım 

Gümüıhane, Nuri Bitliı, lhaata 
Sakız. 

Piyade birinci mülizimliii• 
den yüzbqılıia terfi edenler: 

Ferit Beıikt&f, Mazhar latan • 
bul, İbrahim Gence, Nuri Daday, 
Abdi Harput, Şaban Kırıehir A· 
li Dedeaiaç, Demir Tokat, Sala • 
hattin Samsun, Zekeriya Marq, 
Niyazi Bursa, Kemal lıtanbul, Sa 
mih lıtanbul, Şükrü Edime, lama 
il Hakkı lstanbul, Celil Harput, 
Faik Anamur, Rasim Oıküdar, 
Salihattin Otküdar, Asaf Şam, 
Münir Bursa, Seyfettin lstanbul, 
Salihattin tstanbul, Bekir Girit, 
Ali Marq, Ahmet Küçük Must&· 
fa Pata, Necdet Defterdar, Ali 
Rıza lıtanbul, Şükrü latanbul, 
Muhtar Kalkandere, Celil lmıir, 
Rasim Çanakkale, Biirhanettin 
Büyükdere Refik Yemen, Salih 
Ankara, Niyazi Sarıyer, Mehmet 
Ali lıtanbul Kemal Erzurum, Yu
suf Ziya Harput, Ekrem Sivrihi
sar, Zeki latanbul, Bürhanettin 
Drama, Refik Erzurum, Ekrem 
Girit, Necdet Eyüp Sultan, Hile· 
met lstanbul, Bahaettin Diyarıbe
kir, Abdürrahman Mardin, Mu
tafa Boyabat, Refik Elbiz, Refri 
lıtanbul, Sami Eyüp Sultan Hik
met lıtanbul, Kahraman Sıvu, 

Salih Harput, Ze-ki Zile, Ihsan 11-
tanbul Salahattin Keamekaya Kl 
zmı Üaküdar, Abdülkadir Buna, 
Salahattin Beıiktq, Mazl\im Der 
ne, M. Refet Eyüp Sultan, Nmi 
Orta.köy Zeki Erzincan, Ömer 
Lutfi Kırtehir, Hul6si Biga, T ~ 

• ı . 
- Arkası ikinci basışımız'da -

· Tramvaylar· ucuzladı 
(Ust tarafı 1 inci sayıfada) 

bil olduiu halde on para tenzil 
suretile 4 kurup, ve birinci mev • 
kide gene ayni miktarda tenzil 
eylemek auretile 6 kuruttur. 

ikinci mıntakada, 2 nci mevki· 
de reıini dahil olduğu halde ıim· 
diki tarifeye nazaran 30 para nok 
saniyle 6,5, birinci mevkide ayni 
reıimler dahil olduiu halde tim • 
diki tarifeye nazaran 10 kunıt 
yerine iki kurut nokaanile 8 ku • 
ruıluk bilet kesilecektir. 

Şirket hattın bir Eylul saba • 
hından itibaren ıeferlerin munta· 
zam ıurette icrası için bütün ted
birleri almıı bulunuyor. Kadıköy 
halla, tecrübe seferleri dolayısile, 
ıirket idaresine kartı içten teza • 
hürat göıtermektedir. Tarifelerin 
ucuz olarak dütünülmüt olmaıı 
bu tezahürabn ne kadar yerinde 
olduğunu bir defa daha anlatır. 
Şirket idare mecliıinin murah· 
bu izuı Neanettin Sahir Beyin 
aürekli mesaiıinin her sahada 
halk lehine olarak görülmeıi 
memnuniyetle telakki edibnete 
deier. 

Kadıköy, Suadiye Bostancı k~ı 
mı üzerindeki intaatm Eyliil ayı 

içinde bitirilmesi ve ondan aonra 
o hatta da seyrüseferin awlmuı 
mukarrer bulunmaktadır. 

F enerbahçe hattı bugünlerde 
iDf8 edilecek ve onu takibeQ Mo
da hattı intaatma geçilecektir. 

Diğer taraftan Cumarteıi saba· 
hmdan itibaren de lıtanbul tram• 
vay ıirketi de 923 tarifesi~i tat • 
bile edecektir. 

Yeni tvifeye göre bilet ücret· 
leri §Öyle olacaktır: 

Bir ve iki kıt'ada birinci mev • 
ki bilet ücreti altı kurut on para, 
ikinci mevki bilet ücreti üç kurut 
otuz par&', üçten yedinci lat'aya 
kadar olan mesafede birinci mev 
ki ücreti sekiz kurut on paradır. 

Zabitan bileti birinci mevkide 
altı kurut on para, ikinci mevkide 
üç kunıt otuz paradır. Zabitan 
karneıi dört kurut on paradır. 
Küçük zabit ve efrat bileti birin· 
ci mevkide bet kuruı, ikinci mev· 
kide yüz paradır. Karne elH para• 
dır. Harp uıaltllleri bileti birinci 
mevkide bet kurut, ikinci mevki· 
de yüz paradır. Mektep talebesi 
(15 yqma kadar) birinci mevki
de bet kurut, ikinci mevkide yüz 
paradır. 

Büyük bağ eğlencesi 
Caz, lncesaz ve Otobüs lazımdır! Fakat, bu sefer, onu bir tek a· 

dam götürüyordu. Hem, bu, öteki 
ler ıibi çıplak vücutlu değildi v-' 
ağır ağır kokmuyrodu. 

Gözlerini açtı. Yüzüne doiru 
eğilen ve gözlerinin içine gülüm· 
ıiyen beyaz bir delikanlı ile kartı· 
lttb: 

- Bir balatta alevler çıkardı· 
imıs, yanpılar yarattıimız mu • 
hakkak ... -dedi.• itte, beni de kar
tı sahiller.deki alevlerden daha 
mütbit bir nazanmz aanverdi ••• 
Hayatta her iatediibıizi olmak, 
artık elinizdedir! Bunun için, ho • 
ıunuza ıitmiı olmaklıiım yeıine Eyltllde yapılacak olan büyük bağ eilencemiz için bir caz ve 

bir incesaz takımına ihtiyacımız vardır. Bu eğlencemize ittirak et· 
mek istiyen caz ve inceaaz ıan'atkirları çabıma prtmı öğrenmek 

Tolıaykız, otuz seneden be· üzere hersün saat iki buçuktan dörde kadar idarehanemize müra· 
ri, milyonerin zevcesidir. Fakat, caat etmelidirler. 

t 

f&rlbr ••• 

• • • • • • • • • • • 

- Ayıldınız mı? ... Geçmiı ol· 
ıun.. Sizi kurtardım... Bereket 
versin ki, karıı sahilde bir yanıın 

arbk, durup durduiu yerde alev • T opkapı Maltepesinde Remzi Beyin Nümune baimda yapılacak 
ler çıkartmıyor. Sigarumı bile olan bu eilentiye ittirak edecek okuyuculanmızı tatımak için de 
kibritle yakmaktadır. . temiz, ferah otobüılere ihtiyact mız vardır. 

( Hatice SUrena) _ Otobüı ıahipleri de herıün a,.- saatlerde idarehanemize mü· 
racaat edebilirler. · - · 
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Şehrimizin en güzel ve asri 

PANORAMA BAHÇESi 

ASLANLI HÜKÜMDAR 
2 Eylfıl Pazar günü ve akşamı 

Büyük Sünnet Düğünü -
SULEYMANIN OGLU Bahçenin daimi maruf ıaz heyetine ilaveten: Süreyya Opereti 

(Fikriye Hanım Ayşe rolünde) 20 kişilik bando, orkestra, varyete 
kukla, hokkabaz, monolog, mubtelif eğlenceler. 

O halde niçin? 
işte bilmediği, cevabını vere

mediği bu suale, akla uygun bir 
cevap bulabilmek için susmuştu. 

Yalnız şu vardı: Süleymanla 
beraber bulunmaktan, onu bir ha
mi vaziyetinde gö:rımekten büyük 
bir zevk duyuyordu. 

Seviyor miydi? 
Şimdiye kadar bunu düşünme

mitti bile .. 
Hayır .. Yalnız bir defacık aklı

na gelmişti. O da Rober Dupon' 
un musallat olduğu sıralarda, ka
fasında, beraber her seyahate çık
tığı erkeklerden hangisinin ken· 
Öiaine daha yakın bulunduğunu 
uaıtınnış ve uzun boylu mukaye 
aeye bile lüzum görmeden Süley
manda karar kılmıştı. 

Süleyman onu seviyor muydu? 
Buna nasıl cevap verebilirdi. 

Senelerden beri, ayni müessesede 
çalıttrkları halde, hürmetten baş
ka türlü bir hareketile karşılaştı
ğmı hatırlamıyordu. 

-11-
BU SES, "BORA,, I\TJN 

SES! Mt? 
Oç günlük mütemadi bir Nil 

seyahatinden sonra uzaktan Cü • 
neyne göründü. 

Cüneyne, Nilde dolaşan ka-
yrkların merkezi sayılır ve bura· 
da Haaaniye kabilesi olUTUT 

Nehrin .ik' yakası yeşil ka" 
mıılarla sarılmıştır. Uzaktan 
güzel, çekici bir mera gibi görü
nür. Bütün buralar, binlerce ya· 
ban kazının vatanıdır. 

Sıjır alım ve satımıyla meş
gul olan bu yukarı Nil kabilesi 

oldukça medeniyete ısmmı!, halkı 
insandan kaçmaz, sokulgan bir 
hale gelmitti. 

Yol da, kayıkçı Abdüssamedin 
kendilerine karşı fena bir niyetini 
hissetmemitler, bilakis çok dürüst 
hareketleriyle kar,ılatmışlardı. 

Abdüsaametle, Hartumda kav· 
ga eden -kürekçi ıki adı Mehmet· 
di- hala Abdüsaamede karşı 

muğber görünüyordu. 
Cüneynede bir gün kalacaklar, 

tekrar yollarına devam edecekler
<li. 

"Kayıkları iskeleye yanaşınca, 
Abdüssnmet, Süleymanın yanma 
geldi.,, 

- lsteraeniz, çrkınız. Gerçi gÖ· 

rülecek bir şey yoktur amma, ne· 
'de olsa sizin için meraklı bir şey 

sayılabilir; dedi. 
Süleyman çıkmağa taraftar 

görünmedi: 
- Bir kaç saat daha kayıkta 

kalmağı tercih ederim. Herhalde 
burası, içeriden çok serindir. 

Abdüssamet, tasdik yollu başım 
salladıktan sonra: 

- O halde, bana izin verirse 
niz, biraz dolaşayım, dedi. Burada 
görülecek uf ak tefek işlerim de 
var, bir saate varmaz dönmüş bu· 
lunurum. 

-Hayhay .. 
Abdüssamet çıkıp gitti. Süley

man, Mehmetle konuşmak ve dert 
le,mek için çok müsait bulduğu 
bu zamanı kaçırmak istemedi. He· 
men, Mehmede yaklaftı. 

Mehmet, kürekleri tanzimle 
meşguldü. 

Süleyman: 

Tefrika no. 19 "i;ı · ?~' ,,., 
lj'" 

- tik hedefe geldik, dedi. Se-
yahat bundan sonra füphesiz da • 
ha güçleşecek. 

- Oldukça.. ; ................ 1 
- Av mıntakasına girebilme - iYazan: 1 

miz için daha kaç günümüz var? j Rıza İ 
- Beş gün sonra girmi~ bulu- i 1 

nuruz. Timsahlar geçidini geçer İ Şekip ı z 
geçmez artık mü,külat yok • ...... _ 

, :r • • l' d ., 
T . hl 'd' d . ., tıma ı var mı ır. - ımsa ar geçı ı e neresı. .. • 
G .. k · · N'l' t h - Uç yüz dört yüz tımsahın - orece sınız. ı ın en e • 

I'k l' kt hücumu karşısında kayığın lafı mı 
ı e ı no ası. l 

• o ur •• 
- Burada tımsahlar mı var. 

(Devamı var) 
- Evet ... Hem sürü ile .. Kayı· ===::============ 

ğımızla aralarından geçmemiz İstanbul ikinci icra memurlu • 
icap eder. Burada her sene muhak- ğundan: 
kak surette 30 - 35 insan can ve· Mahcuz ve paraya çEvrilmeıi 
rir. mukarrer ev eıyası 29 8 934 

_Kayığa saldırırlar mı? tarihine müsadlt Çarşamba günü 
_ Muhakkak.. Hücumlarına saat 5 ten itibaren birinci açık art-

mukabele edebilmek için heyecan- nma suretiyle Beyoğlu Parmak • 
]anmamak lazım gelir. Aksi halde kapı Yeniyol 14 No. lu hanede 
mücadeleyi kaybedeceğin kat'i· satılacağından taliplerin mahal • 

linde memuruna müracaatları ilin 
dir. ( 

- Buradan başka bir yol yok _o_l_u_n_u_r. ____ 3_oo_l_) ____ _ 

mudur? K• 
- Hayır. Karadan gitmek Ji. • ..-- ımyager 

zrm gelir. Bu da çok uzun ve çok ff USA METTİ N 
yorucudur. Tehlikesine rağmen 

geçilmesi iktiza eden yegane yol • 
bu yoldur. 

- Kayığımızı devirmeleri ili-

Tam idrar tahlili 100 kuruttur. 
Bilumum tahlili.t. Bahçekapıı 

Emlak ve Eytam Bankası kar· 
§ısında izzet Bey Hanı 

Fiyatlarda zam yoktur, Çocuk kaydı için bergün öğleden 
ıonra bahçeye mü~acaat. Telefon: 41065 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Byükada belediye gazinosu arkasında nıaa oda beş dükkan en· 
kazı satılmak üzere açık müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar 
şeraiti anlt~mak üzere her gün, müzayedeye girmek için de 6 

larilık teminat makbuzu ile 1-9-934 Cumartesi günü saat 14 e 
kadar Adalar Kaymakamlığı ve B. Ş. Encumenine müracaatları ' 

(4750) 

Eyüp sulh hukuk mahkemesin -
den: 

Eyüpte Gümüş suyunda Zeynep 
hatun mahallesinde Kutucu soka
ğında 18 No. lu hanede mukim 

Hatçe Hanım tarafından ayni ha
nede mukim zevci Mahınut Efen· 
di aleyhine açmış olduğu nafaka 

davasından dolayı celsei muha -
kemede: ikametgahının meçhul 
bulunmasına binaen hukuk usulü 

muhakemeleri kanununun 141 ve 
144 üncü maddeleri ahkamına tev 
fikan bir ay müddetle ilanen tebli· 

ğat icrasına karar verildiği ve 
mahkeme günü olan 18-Eylul-
934 müsadif salı iÜnÜ saat 10· 
da Eyüp sulh ahkamı ıahaiye 
hakimliği odasında hazır bulun • 
ması ve aksi takdirde kanunen li.

l LAN 
Galatada eski Gümrük toka • 

ğında 4 ve 11 numaralı mağaza • 
larda deri ve kösele ticaretiyle 
müştegil Aleksandr Posancis ~e 
Şürekası Şirketinin alacakları ue 
konkordato akteylemek üzcr.e 
mühlet itası için İstanbul icra daı· 
resi tetkik merciine vuku bulan tr 
lebi nazarı itibara alınarak borç ıl 
•irkete iki ay mühlet verilmiş ol • 
:r .. • ta· duğundan mezkur şırkette mat 

·ıAıı· bu olan alacaklıların tarihi ı a 
dan itibart-n yirmi gün i~inde atı· 
caklarınr bilcümle vesaiki ile bC' 
raber lstanbulda Bahçek:ıpuırıd' 
1 inci Vakıf hanında 50 No. lıJ 
yı ~ıhanede mukim kom ise:- ve •: 
vukat Fahrettin Beye bihHrnıele~' 
ve hilafına hareket edenlr1~ 
konkordato müzakeresine kabıl 

edilece • zım gelen muamele ifa edilmiyecekleri ildn olunur. 

l l (3002) Koml'ser·. l;o·•ht'l ..... ği i an o unur. ., --
İstanbul dördiincü icra memur- ~İİİİİİİİİİm;!;ii;;iiiiİİİİİİİİİİİİİiii;;;i.1•••••••!1!11~~,.l'!!'ll•l!~••'!~P'••~~ 

luğundan : • b h tıl 11 ıJI 1 
Tamamına bin iki yüz doksan Kum ara a 11.p11erı. 

dört lira kıymet takdir edilen Çak-

makçılarda Dayehatun mahalle - 1 E ı •• ı 934 t •h• 
sinin Valde hanı orta kapı tahta - y U ••• arı ıne 
niainde eski 21 No. lu 86 metre EYLÜL 
mürabbaı üzerine bodrumla be. lradar Bankada 
raber üç katlı kısmen tonoz kıs - .~ _ 
men potrelli kısmen ahşap tavan· 
lı pencereleri demir bir pamıaklık 
h clektirk ve terkoı tertibatlı bina 
nın tamamı açık arttırmaya konul 
mut olup 15-9-934 tarihinde 
şartnamesi divanhaneye talik edi
lerek 29 - 9- 9~4 tarihine mü· 
sadif cumartesi günü saat 14 ten 
16 ya kadar İstanbul dördüncü ic
ra dairesinde satılacaktır. Arttır • 
maya iştirak için yüzde yedi bu • 
çuk teminat akçesi alınır. Müte
rakim vergi, belediye, vakıf icare
si müşteriye aittir. Arttırma be
deli mühammen kıymetin yüzde 
yetmiş beıini tuttuğu takdirde iha
lesi yapılacaktır. Aksi halde en 
son arttıranın taahhüdü baki kal • 
mak üzere arttırma on beş gün 
daha temdit edilerek 14-10-934 
tarihine müsadif pazar günü ayni 
saatte en çok arttırana ihalesi ya

A 

as garı 

pılacaktır. 

2004 No. lu icra kanununun 
126 ıncı maddesine tevfikan ipo • 
tek sahibi alacaklılar ile diğer a
lakadarların ve irtifak hakkı sa
hiplerinin dahi gayri menkul üze
rindeki haklarını ve hususiyle fa. 
iz ve masarif e dair olan iddiaları • 
nı evrakı müsbiteleriyle yirmi gün 
içinde icra dairesine bildinneleri 
lazımdır. Aksi halde hakları 
tapu sicilleriyle sabit olmadıkça 

satı§ bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. Alakadarların işbc 
maddei kanuniye ahkamına göre 
hareket etmeleri ve daha fazla 
malumat almak istiyenlerin 934-
2518 dosya No. sile memu· 
riyetimize müracaatları ilan olu -
nur. (2948) 

yirmi beş lira yatırmış 
olmalısınız ! 

TEŞRİNİEVVEL 

1 Teşrinievel 934 kumbara keşide.-

• 
PAZARTESi 
~=--~ ---- -- - ~-

• sinde talihlerini denemek istiyeniet 
Bankada asgari 25 liraları bulunm :ıs• 
lazım geldiğini unutmamalıdırlar. 

Se~de ıo.ooo lira mllikdfat 1 
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hase en: lstanbul Vil8ye ı 
Eınlak ve EY.tam Bankasından maa§larım kırdırmak iıtiyen zat maa§ları sahiplerinin 

6 EylOI 
8 

" 9 
" 

ıo 

" 
l 1 

" 
12 

" 
13 

" ıs 
" 

Fatih, Eminönü, Beyoğlu, Usküda r, Kadıköy 
Malmüdürlüklerinde ! 

malmü dürlüklerine vize ettirmek için mü 
Beşiktaş ve Sarıyer kazalarında: 

T A R l H l 
3 Eylül 1934\ Pazartesi. Aıkeri yetimleri 

4 ,. ,. Sair. Mülkiye yetimleri 
5 ,, ., Çarıamba Askeri tekaütleri 
6 ,. ,, Pe11embe Mülkiye tekaütleri 

Sarıyer kazası. Beşiktaş kazası: 

racaat günleri 
Cumart~, 
Pazartesi, 
Çar§amba günleri 

Pazar, 
Sair, 
Perşembe günleri 

Mütekait, dul ve yetimlerin Eylül, Teşrinievvel, Teşrinisani 1934 maaşlarınıntediye günleri 

Tarihi 

1934 Perıembe 
,, Cumartesi 
,, Pazar 

,. Pazartesi 

,, Salı 

,, Çarıamba , 

,, Perıembe 
,, Cumartesi 

Emin önU malmUdUrlU§UnUn Beyoğlu malmUdUrlUğU Uskildar malmUdUrlUğU Beşiktaş malmUdUrlUğU 
1. inci kişc 11. inci kite Paşa kapısında Malmüdürlük binasında 

Sirkeci emirler camii malmüdürlüğünde Galatasaray Kasunpaıa 1. inci kişe 11. inci kişe Aıkeri yetimleri 
Askeri yetimleri Mülkiye yetimleri Aı. yetimleri 'As. yetimleri Aı. yetimleri Mülkiye yetimleri 

l . 200 1 • 150 
201 • 400 151 • 300 
401 ·tOO 30D • 450 

601 - 800 451 ·600 

801 • 1 l 00 601·750 

110!·1300 751 • 900 

1301 • 1500 901 • 950 
150 l . ili 951 • ili 

1 • 175 4001 • 4200 
176. 350 4201. 4400 
351 • 530 4401 • 4670 

ilmi, mfilki yetimleri 
531·712 0001 • 61 lO 

Mülkiye yetimleri 
2001·2150 

215 l - 2300 

6111-6410 

5001 - 5150 

515 l . 5300 
5301 • 5450 

200 ı - 2200 
220 l - 2400 
2401 • 2600 

2001 - 2800 

2801 - 3000 
As. tckaütleri 

300 l - 3200 

320 l . 3400 
3 rn ı · 3700 

ilmiye 
5001 ·5100 
5101·5200 
5201 - 5300 

5301 • 5400 

5401 - 5500 

5501 • 5550 

5551 • 5000 
500 ı · ila 

J • 20 1. 250 
251. 500 
501-750 

751·1058 
Mülkiye yetimleri 

3501 ·3750 

3751 • 3923 
Askeri yetimleri 

1601-1600 
1801 • 2000 

ıo ,, Pazar 
As. tekaütlcri Mnlkiye tekaütleri 

230 l . 2400 
2401 • 2500 

Aı. tekailtleri As.tckaütJcri Mülkiye tckailtler Peşin maaş 
1 -4 " 17 

" 
18 

" 
19 

" 20 
" 

8 Eylül 
8 ,, 
9 

lO 

ıı 
12 

ıs 

ıs 
16 
17 

18 

19 

20 

,, 

" 

" ,, 

" 
,, 
,, 
,, 

,, 

,, 

" 

., Pazartesi 

,, Salı 

" Çarıambı 
,, Perşembe 

Tarihi 

1934 Perıeml;e 

" Cumartesi 
,, Pazar 
,, Pazartesi 

" Salt 

" Çartamba 

" Per,embe 

,, Cumartesi 
,, Pazar 
,, Pazartesi 

" Salı 

,, Çarpml;a 

,, Perıembe 

500 l - 5300 3001·3150 
5301 • 5000 3151. 3300 

560 l . 5900 3301 • 3500 

' 350 l - 3700 5901 • 6200 
0201 • 6628 3701 ill 

ilmiye ve avaaa 
Fatih Mal Mü.dürlüğü 

merkezde 
1. inci kite 

J\ı. Y.etimler 
1 - 250 

251 - 500 
soı. 1so 
751 - 1146 

2341- 2600 
2601-3000 

J\ı, tekaUtleri. 
3501 - 3750 

3751 -3900 
3901. 4100 
4101 - 4283 

2. inci kite 
Mülk, r.etimler 

6701. 6900 
6901- 7054 
7767- 7850 

Mülkiye tekaütleri. 
5463 - 5750 8201 - 8400 

ilmiye. 
9801. 9950 
Avanı. 

1 -200 

8401- 8579 

JOOl • 1200 545l • 5600 
1201 • 1400 5001 - 5750 

Mülkiye tekaütleri 
1401 • 1025 6201 - 6275 

Mülkiye tekaütleri 
300 l • 3250 
325 l - 3485 

6270 - 6375 
6376 - ili 

Samatya kişesi 
Samatyada 

As. yetimleri Aı. tekailtleri 

1147 - 1400 
1401·1000 
1601 • 1042 

MOlkiye yetlmlen 
7050. 7390 

428!1 - 4500 

450 l - 4750 
4751 - 5054 

MUlkiye tekaütleri 
8570 - 8956 

1 - 250 4001 • 4 l 20 
251. 500 4121 - 4240 

50 l • 760 4241 • 4360 

761 - 1050 4301 • 4400 
1051-1300 440 l • 45ôb 

Eyilp kişcsi 
EyDpte 

Aı. yetimleri Aı. tekaütleri 

ıg43. 2250 
225 l • 2340 

5075 • 5250 

5251·546~ 
Mnlkiye yetimleri 

739I • 7600 
7601 • 7763 

2001 - 2200 
2201. 2516 

Mülkiye tekaütleri 
5001 ·5250 

ilmiye ve avans 

5251 . 5392 

K'.adıköy Mal Müdürlüğü 
Kadıköy halinde. 

1. inci kişe 2. nci ki§e 
As. yetimleri Mülkiye yetimleri 

1 - 3250 1 - 150 
3251 • 3500 151 • 300 
3501 • 3750 301 • 400 
3751. 4000 401. 600 

4001. 4250 601. 700 
4251 • ila 101 - ila 

'A. • tekaütleri Mülkiye tekaütleri 
5001 - 5200 1500 - 1600 

5201 - 5400 ı 601 - ı 700 
5401 - 5600 1701 - ili 
5601 - 5800 Avans 

5801 - 6000 
soo1 - na. 

llmiye 

.....___ - Zat maaıları Hblplerinin muayyen gOalerde kiıelere mOracaatla maeılannı almaları IAıımdır. Akıi tekdirde istihkakları umum tediyatın hitamında verilecekhr. 
..__ 

TÜRKIYENIN 
En eski, en kuvvetli ve en ileri deri fabrikası: 

•• 
SUMER BA~NK 

Beykoz Deri Fabrikası 
ilk defa olarak piyasada deri satmak üzere 

IST ANBULDA BiR BÜRO AÇMIŞ TIR. 
lier nevi yüz: derileri, köıele, yarma, eldivenlik ve gfideri 

mübayauı için bu bDroya müracaat olunmalıdır. 
Adres: lstanbul • Sirkeci - Sanasaryan han yanında No. 86, 

Telgraf; BEYKOZLU Jstanbul • Telefon; 22832 

üSKOOHR - KftOIKöf 
0 Iramua~ seferlerinin isletnım a~ııısı 
•kOdır ·Kadıköy ve Havaliıi Halk tramvayları T. A. Şirketinden: 

y E': Kadıköy tramvay şirketimizde inşaatı bitirilen Haydarpaşa - Kadıköy hattı 
~U~l!i\ 1984 sabahından ftlbaren işletmeğe açılaeık ve bu suretle Kadıköy - Cs-

r arasında muntazam tramvay seferleri tesis edılecektir. 
l"ıat 8Q Jeni lflltme yüzünden, Üsküdar tramvay şebekesinde tadil ve Kadıköy 
lltb' "" Şebekesinde tesis edilen mıntııkalarla I Eylül 1934 sabahından itibaren 
tlnd:ı mukarrer ye her mıntakaya şamil tenzıl4tlı ücret tarifeleri bekleme yesle-

vc Kadıköy iskale durağında muhterem yolcular tarafından görülebilecektir 
(2169) 

, ......................... . • "• 1 ..... _ ,,,,,._ ••• ~ 

Kız· Erkek Ana - ilk - Orta - Lise kısımlarını havi LeylT • rt eh ar 

HAYRiYE LiSELERi 
Fatih - Saraçhanebaşı Horhor caddesi Münürpaşa Konağı 

Resmi Jiıelcrin bütUn imtiyaz ve hukukunu haiz ve Maarif Vekaletince MUADELETi tasdik 
olunmuştur. Tedrisatındaki ciddiyet ve intizamiyle talebenin sıhhat ve gıdasına itinasile tanınmış 
olan mektebimiıde kayıt kabul muamelesine baılamışhr. llk kısımdan itibaren ecnebi Ji11nı 
başlar. Talebe mektebin hususi otomobil ve otobüslerile nakledilir. Cumadan maada her gün 
10 dan 17 ye kadar müracsat kabul olunur. Tafsilit isteyenlere tarifname gönderilir. 

Ortaköy 

Şifa Yurdu 
Sahip ve mUdUrU 
Dr. AHMET ASIM 

lstanbulun en güzel, en temiz 
ve en ucuz huauıi hastanesidir. 

Yatak fiyatları: 2 liradan i· 

tibaren. Doğum ve hertürlü kadın 

ve erkek ameliyatları: 10 günlülc 

ikametle beraber 40 lira.,, 

Telefon 42221 

Telefon: 20530 •••••••••••• 

I\'afıa Vekiletinden : 
Bursanan Gölbaşı mevkiinde yapılmakta olan Toprak bende 

ait dip savagm muhammen bedeli 14840 lira olan Vana, Kapak 
ve Boru tertibatı kapalı zarf usuliyle milnakasaya konulmuştur. 

Münakasa 17 - 9 • 934 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 
15 te Nafıa Vekaleti müsteşarlık makamında icra edilecektir. 

Talipler mukavele ve şartnamede muvazzab o!duğu Uz.ere 
malzemenin cins ve nev'ine göre toptan fiat teklif edeceklerdir. 

Taliplerin tekliflerini (2226) lirahk muvakkat teminat ve Ti
caret odası vcsikısiyle münakasa saatinden evvel münakasa ko· 
misyonu riyasetine tevdi etmeleri icsp eder. 

Talipler bu buıuslaki şartnameleri parasız olarak Ankarada 
Nafıa Vekaleti Malzeme Müdürlüiüoden alabilirler. (5149) 



Tramvaylarda ucuz 
tarif enin tatbiki 

cumartesi başlıyor 

Qe~en kısmın hUllsası 

Içki ile geçmiş bir geceden 
sonra sabahleyin biraz daha uyu
mak istiyordum. Arkadaşım Ayı 

'Nuri, yeni bir eğlenceden bahset
ti. Zorla gittim. San saçlr ş~man 
bir kadının oyunu görülecekti. 

Fakat duramadım; karnn Zeb
ranın, evde yalnız olduğunu dü -
şünüyordum; geriye döndüm. 

!çeri girdiğim zaman onda hiç 
bir vakit görmediğim bir hareket
le karşıla§mıştım. 

Kapıyı yavaşça ittim; açılmak 
üzere idi. Lakin Zehra birden 
kalktı, yeniden kapadı. 

Gittikçe artan bir hızla yeniden 
ittim. Garip 1ey. Açılmıyordu. 
Karım arkedan dayanıyor ve be
ni içeri almıyordu. 

Evde herzaman bir gölge gibi 
sessiz yaşıyan küçük Zebra bunu 
yapım ha!... Bana ka111 gelsin. 
Karaya beyaz desem bile verdiği 
cevap §imdiye kadar hep: 

- Evet!.. 
Olurdu. 
Fakat bugün ilk olarak kapıyı 

yüzüme çarpacak kadar benlik 
kazanmııtı. Demek bu da bir in
sanmış, demek bu da kızabilir
miş, demek bu da bana kafa tuta
bilirmiş, öyle mi? 

Onun bu isyanı yava§ yavaş 

bana gülünç görünmeğe baıladı. 
Bir knhknha koyuverdim, kapı· 
dan ayrıldım ve sofanın bir kena
rındaki yemek masa.sına doğru 
yürüdüm. 

Oturdum, hali. gülüyordum. 
Bu sırada. kapalı kapının açıldığı
nı ve Zebranın bana doğru kızgın 
kızgın geldiğini gördüm. Kızaran 
ve şiş gözler ıinıdi kurumuştu, 

kaşlar çatılmış, saçlar karıımış ve 
mini mini se"imli yüzü, belki on 
yıl birden ihtiyarlanıııtı. 

Karşıma dikildi ve bağırdı: 
- Sen, artık çok oluyorsun? 
- Hah hah hah hah ha! .. 

Şeyt 
No. ;:s 

- Ne istiyorsun? 
- Artık beni boşa! ... 
Son sözü bu kadar çabuk söy

lemek için acaba güvendiği bir 
yer mi vardı? 

- Kime varacaksın? 
- Onu allah bilir! .. 
- Herhalde tasarladığın bir 

ıey vardır. Burada kimsen yok, 
nereye gideceksin? 

- Nereye gidersem giderim! .. 
- Demek ki beni sevmıyor 

sun? .. 
- Benim kadar seni kimse se-

vemezdi. Fakat şimdi, artrk iste· 
miyorum. Zaten hep annenin ha
tm için katlandım. 

- Demek ki onunla evlenmiş
tin öyle mi? Fena değil vallahi! 
Şimdi dul kaldın öyle ise.. Bana 

• d" 't' ne soruyorsun, hemen §IJn ı gı ... 

Zaten ben de annemin hatrrı için 
şimdiye kadar sana katlanmıştım. 

Onun bana sokulup yalvanna-
11ru, hiç olmazsa bir odaya çekile
rek ağlamasını bekliyordum. 

- Bu bir sinir nöbetidir; gelir 
ve geçer! 

Diyordum. 
Sanki gitse ne JCaybedecektim? 

Hayatımda ancak bir yatak çar • 
ıafı kadar rolü vardı. Bana, on 
üç yaşımdan beri hasretini çekti· 
ğim kadının tadmı vermekten u -
zaktı. Annemin yanında, onunla 
bir ayarda, namaz ve dua ile ya§a 
mııtı. Bundan sonra da öyle ola • 
caktı. Hayat, yosunlu bir dere gi 
bi akarsa onun değeri nedir? O 
giderse büsbütün serbest olacak
tan? Hatta bana bir zindan kadar 
dar görünen bu peştemallı, abani 
sarıklı köhne kasabadan da ka • 
car mesela lzmire, lstanbula ge-
~ , 
çerdim. Orada yeniden ve mes'ut 
bir evlenme yapardım. 
Kendimi ıimdiden vücuduna dara 
cık kırmızı elbiseler igyen, kıvrak, 
çapkın, cıvıl cıvıl öten bir şehir 
kızının kolunda buluyordum. Kin 
dolu gözlerle benim sallanışrma 

- Terbiyesiz! Sarhoş! ..• 
sendeleyişime bakan Zehrayı §ÖY 

Hala gülüyordmn; onun, ıon 

l k k d ha] le bir süzdüm. Dudak büktüm: 
sözlerini söy er en ta m ığı - Sen mi bunu yapacaksın? 
büsbütün tuhafıma gitti: 

_ Aferin, aferin! İyi kaynana Eğer yaparsan öğüdüm olsun, Ha 
ticenin yanına git! Orada orospu 

olacaksm!.. k d 1 k · ... olursun ama biraz da a m ı ög· 
Diılerini sıkıyor, daha söyle- . . 

mek, bağırmak istiyordu. Lakin renırsın !... ) 
(Devamı var 

ağzını açamıyor, sadece ortasında 
küçük parlak ve siyah noktaların 
parladığı iri kahve rengi gözle· 
rini fZlşılacak derecede büyüterek 
balayordu. Karşrmdaki iskemleye 
oturdu: 

- Beni böyle terbiyesiz yapan 
sensin! Bana bir kan değil, biz -
metçi göziyle bakıyorsun! Bıktım 
artık, ben de kadınrm, benim de 
bir §erefim var ve namusum var! 
'.Alem gülüyor lbana ! Kocasını ev
de tutamıyor diye eğleniyorlar. 

r_ . "d .... ,_ ' Bırak oenı, gı ecegım 'Den .... 
&§mı avuçlarının içine aldı, 

kırnıağa b&§ladı. 
kınğa başladı. 
Ağla~ak ve biraz sonra eusa-

caktı. 
Yemeği yemeğe başladım. 
Umduğum gibi oldu; kalkaca

ğım ırrada doğruldu; ayağa kalk
tı. Yilwll .uumıfb. Durgun bir 
eeale: 

- Bu hayat, böyle sürt:mez ! ... 
Dedi. 
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Hususi fabrika

lardaki işçiler 
Devlet, bir iş yaptı mı etraflı 

ve tamam yapıyor. Mesela, onur. 
tarafından açılan yahut onun a • 
le.kadar olduğu büyük fabrikalar
da işçilerin bir çok ihtiyaçları gÖ· 
zetilmi§tİr. Hastane, ucuz yemek, 

kooperatif, yıkanacak yer, hulasa, 
medeni bir adama lazım olan bir 
çok şeyler vardır. 

Altmış kuruşla ne yapılır? 

rtadide Hanım 

Halbuki, memleketimizin ekse
ri hususi fabrikatörlerinde, maa • 
lesef henüz bu asri ve zaruri dü
şünceler hasıl olmamıştır. lıçilerin 
hiç bir ihtiyacını nazarı itibara al· Şehzadebaıı Saraçhane cadde-
mıyorlar. sinde 227 numaralı dükkanda ko· 

Vergi işinde to}1tancı 
ve perakendeciler iyi 

tespit edilmelidir 
Alaca Hamam Sabuncu J1aıı 

caddesi 78 numarada muşa.mbact 
Stefanos Stefanides Efendi diyot 
ki: 

- Ben perakendeci olduğ\lıl' 
halde toptancı tespit edildim. pli• 
şününüz: Sermayem bin liradıt• 
Senede yalnız 198 lira temettü.;~ 
riyorum. Halbuki tanıdığım el~ 
bin lira sermayeli bir tüccar "''' 
ki kendisi perakendeci koydohııı• 
muştur ve yalnız 150 lira verit• 
Ben ancak kazandığımı yiyebili • 
yorum. Ve hiç bir şey artıramıY0' 
rum. T optancılarm kim ve pers.: 
kendecilerin kim olduğu daha di~ 
katli tefrik edilmelidir ki biı~~ 
hakkımız zayi olmasın ve hakıl< 
toptancılardan alınacak vergi de 
hükumetin hakkı araya kaynaJ11ıı' 

Halbuki, memleketimizin ekser la ve gömlekçi Nadide Hanım. 
hususi fabrikatöderinde, maa· - Günde ancak altmış kuru1 
lan bir araya toplıyarak, işçileri· kazanan bir dul kadınım. Bu ka -
ne müşterek ve ucuz lokanta, ko • zancımla senede 34 lira parayı na-
operatif, hamam, mektep vesaire ııl vereyim? Sonra vergilerde hiç ..=;;;,,;,,,.. ___________ .......,,.,,. 

yaptırmaları için önayak olmalı- müvazene yoktur. Yevmiye 15 - JJan 
sm! 

dır. Maşallah sanayiimiz ilerliyor. 20 liralık satış yapan bir bakkal 
Teşviki Sanayi Kanununun saye· 40 lira vergi vermekte iken benim 
sinde ekseri şubelerde kar da ek • verdiğim vergi nasıl munsif gö1 u· 
sik değildir. Türk neslinin bozul· lür bilmem? Bundan ma&da bazı 
maması ve amelenin kuvvetli, bil- belediye memurları gelerek came
gili, müreffeh, güler yüzlü ve te- kana beyaz perde, yakalıklnrm 
miz kılrklı olmnsı, yalnız vatana bulunduğu yerlere beyaz tülpr.rde 
fayda teminile kalmıyacnk, bu çe· konmasını tebliğ ediyorlar. Bun • 
şit işçiler daha fazla semere vere· lar para ile tedarik ediliyor. iki 
cekleri için, bizzat patronlar da çocuğumun, kendim.in nafakamız 
karlı çıkacalrtır. ve dükkan kirası çıkacak; ondan 

fakat; mürüyyeti onlardan bek sonra evamir ve talimata ayak uy
]ersek nafileclir. Söylediğimiz gi· duracağım! Halbuki 60 kuruşla 
bi, böyle bir \eşebbüste bulun· bu iş yürür mü? Hiç para alama
mak, Halkevl~rinin vazifeleri me· dığrm bir çok gün olduğu gibi 60 
yanındadır. " kuruştan az para kazandığım gün 

Kavafo!ilu ler de az değildir. Bir kere dükka-
--------- ----- nnn kapanmıştı. Onun bunun yar-

tstanbul lkinc.i. icra memurlu • duniyle tekrar açtım. Şimdi, gene 
gun... dan: ı " kapatmağa mecbur ka acagım. 

Mukaddema Beyoğlunda Balık ------------
pazarında Dudu odaları sokağın • 
da Kasap dükkanı üstündeki oda
da mukim iken balen ikametgahı 
meçhul bulunan Tcodor Kaluci 
Efendiye: 

Hiristo Meksi Efendiye olan 
borcunuzdan dolayı uhtei tasarru· 
funuzda olup tahtı hacze alınan 
ve paraya çevrilmesi takarrür e • 
den Beyoğlunda Kamer Hatun 
mahallesinde Papas köprüsü so~a-ı 
ğında eski 3 yeni 5 numara ıle 

murakkam maa oda bir bap dük
kanınızın 30 - 9 - 934 tarihine 
müsadif Pazar günü saat 14 ten 16 
ya kadar dairemizde açık arttır
ma suretile satılacağından ve art· 
tırma bedeli mezkur gayri menku-ı 
lün kıymeti muhammeııesi olan 
1580 liranın yüzde 75 ini buldu· 
ğu takdirde müşterisi uhtesine 
ihalesi icra aksi halde son arttır -
ranın taahhüdü baki kalmak üzere 
15 - 10 - 934 tarihine müsadif 

Tramvay şirketinden: 
1 Eylül 934 Cumartesi aabahı11d•~ 

itibaren tatbik edilecek muvakkat t1''''. 
fe, Köprü ve nakil vasıtalan resirrıtc:fl 
dahil olduğu halde aşağıda gösteritıııİf' 
tir. 

B. · · k' lk' · e''tıi ırıncı mev ı ıncı rrt tiıı' 

Kuru§ Santim Kuru§ San 
1-2 kıt'a 
3-7 kıt'a 
Zabit 

6 25 3 ~ 
z5 8 

6 
Zabit karne 4 
Küçük zabit 
ve efrat 5 
Küçük zabit 
ve efrat 
(kame) 
Harp malul· 
teri 5 
Mektep tale-

75 
25 
25 

6 
3 

2 

1 

2 

15 

besi (15 yaıı· 
na kadar) 5 - 2 SO , 

Her talep vukuunda biletlerin ve ~ 
solam ibrazı mecburidir. Mü~ 

P t 
• .. .. t 14 16 ,,, azar esı gunu saa ten ,ıc 

kadar kezn dairemizde yapıls.t 1 
olan açık arttırmasında artt~1 
bedeli muhammen kıymetinin ~f 
de 75 ini bulmadığı takdirde s' (' 
2280 No. lı kanun ahkamına tt , 
fikan geri bırakılacağı mallıı1'~,. 
nuz olmak ve ilan varakasını11 ·~ 
rafınıza tebliği makamına l<'iil 
olmak üzere keyfiyet ilanen teb 
olunur. (2944). 


