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o o lefat yoktur .. 

abeş harbi yeniden kızışb! 
1 (ikincide. Son haberlerimizde)' 

merika silihlanmah! !V!üthiş. bir kar f~rtı~as~ 
Dun gece limanı ve şebrı altust etti 

apoara sona tallltkaU olaoall 
maoeralara m glrl•l1or7 

erika silahlanmak için yeni bütçesine bir 
~milyar Türk lirasından ia%la para koyuyor 

rensiplerimiz AMBARGO 

lzmir de büyük bir seylip korku•• 
içinde bulunuyor 

Dan aıw- IOma ,a1mur1a bat • 
hJD 10iak han akpma dolru bir kıt 
sepW alaqtı. Qece IUt 10 ~p 
dolru binlenbire ~ bir kamp De 
de nihayet lrar yatmata batlamqtır. 

Birdenbire 1e1eD bu kar futmuı li· 
manda ft f8hlrde bir çok buara 1ebe • 
blyet mm1ttfr. Bflh- Uman, bClyllk 
bir bnp1dık .. siyan içinde kalnntta'. 
tüeleldde '-111111D kayıklardan dalla 

Dışbakanımızın 
ınübim sözleri 

lagiliz parlamento- :! = :=.:: .~ bul:U,-: 

:.tvrapa lıyız. F alc.at 
•ada da menfaat
lerimiz vardır,, 

Hikiye 
Müsabakamız 
başlamıştır 

Y ~larınızı gönderiniz 

Tafsilat 
'I ineli saqıf amı%tla 

Pnna Starlaedsır 
Lonc1n, 11 (A.A.) - Deyli Telaraf 

muhabirine Prena Starhemberı ııa be
ywtta Wananuttar: ._ .... ,= .......... ,.... .. .... , .................... . 

' .<ilmi k 2 8tL 4). 

su işi ı eeiktirme- _c1_a._:aa_ditı_IOlll'll __ .... _r1n_ııfuklan __ Unft ____ ___,;~-..;;;..._--~ 

melt iatiyor Ştrketlerd tOplanlltar 

P_etroı iş~ lngilterM Haliç hissedar lan 
hır kabıne buhranı 

doğaracak 
c.anre; 1l (Kqraa) - .......... 

..ıar heyeti ı.ı,ay. .... petNl ... 
barcoeu tatbikine ait npon tememıa
mak tiseredir. Rapör biter bitmes IDJ. 

Din toplanan Halif laiaelal«mulan bir '-ni. 
~ .}laliç _ şirketi hissedarw 1 lide olarak toplanmıştır. 

heyeti dün sabah on birde Gala . Şirket vapurlan ile teeilab 
tada Hovakiınyan hanında fevka· (Sama S...191. i) 

.&çlarm llloa•n• I 
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Prensiplerimiz l 
(Üsıyaru 1 incideJ 

pakta bağlı olan memleketlerin İtal
yan - Habeş harbi, Akdeniz müvaze· 
nesi, Balkanlann emniyeti, orta Av
rupa sulhu gibi dünya meseleleri üze
rinde ayn ayn anlaşarak doğrudan 

doğruya bu meselelerde kendi hayatla
rı ve menfaatleri aUikadar olan memle
ketler üzerine müessir olmalan tazım 

gelmektedir. 
B. Tevfik RilıtU Aras, prensipe ta

alluk eden bu noktayı izah ettikten 
sonra zecri tedbirden bahseden Fransız 
gazetecisine şu cevabı vermiştir: 

"- Evet, zecri tedbirler tatl:ik edj.. 
liyor. Fakat istiyerck değil, istcıniye

rek tatbik ediliyor. Ve görülüyor lci 
ıimdiye kadar 1 ta1ya ile Habeıistan a· 
numdaki ihtil&fm geniıtemesine mey · 
dan verilmemiıtir. Ve bmim kuvvetli 
kanaatim odur ki bu meseleye her ta
rafça kabul olunabilecek bir hal çaresi 
bulunacaktır.,, 

Tevfik RüştU Ansın Petit JouMal 
muharririne söylediği sözler içinde de 
mühim noktalar vardır. Bu arada §U 

sözler dikkate değer mahiyettedir: 
"- Türkiye, Avrupanın en büyük 

iki devleti olan l~iltere ve Fransa ile 
CWına Milletler Cemiyeti paktı daire 
sinde ve doıtane surette temaı halin . 
dedir. Biz dünya sulhunu muhafua 
etmek için kollektif emniyetten başka 
yol bulunmadığına kaniiz. Bu esası 
Franm: ricali ço'k açık olarak ilan et
miılerdir. Onlann kabul ettikleri bu 
prensipler, bizim de prensiplerimizdir. 
Franaanın müdafaa ettiği ıulh ~litika
tına Türkiyeden claba ziyade hararetli 
lir taraftar yoktur.,, 

Konuşma şöyle devam etmiştir: 
Gazeteci - Görüyorum ki &iz Türk· 

ter, tıpkı Avrupalılar gibi düşünüyor -
ıunuz? 

RilştU A·ras - Ona ıüphe yok. 
Biz Türkler A vrupnhyız. Anadolu ta
rihi ilc bir AYrupa men1Ieketidir. 
Bununla beraber bizim Aıyada da 
menfaatlerimiz vardır. Bu bakımdan 
T ürkiye, Sovyet Rusyaya benzetilebilir. 
Ve biliyorıunuz ki, bizim Moskova ile 
münasebetlerimiz pek samimidir. Tür
kiyenin bir taraftan Avnıpalı olması, 
öbilr taraftan '.Aıyada menfaaUeri bu 
lunması bizim hem Yunanistan, Yu
eosJ.yYa, Romanya ıfbi Balkan mem 
leketlerile, hem de Mıanillan. Iran 
• • Irak ıibi ~ıya devletlerile ada hiT 
llhtant yapmamm lc:abettimıiıtir.,, 

- Bunlardan baıka Türkiye orta 
Avrupa meselelerine kartı da allka gl:Sı. 
teriyor? 

- Şüpheılı. 
- O halde Habsburc hanedanı me-

eelealnl nasıl karııhyoraunuz? 
- Biz, eski olan herıeye kartı muhalif 

Wr cephede bulunuyoruz. Hem Türki
,. ıenç bir devlet olmak itibarile niçin 
ftkilen ballı olacak? Biz buıünü ya 
llJOl"U ft ıözlerimizi sadece istikbale 
Clolna açıyoruL Biz, ne Osmanlılık r. 
)iminin, ne ele Çarlıfm ihyasmı iıte • 
miyona. Bu halde neden dolayı orta 
~Yl"llpada Habsburglann )"enİden aalta
nata ~lerini iltium edelim?,, 

ASIM US 
= • ..._.....,::il il -cr•m+•uın•ı•waım~ 

Tahsin Uzer Trabzonda 
Trabzon, 11 (,;..A.) - Uçüncü u • 

mum! müfettiı Tahsin Uzer bugUn 
~rabıo~'a geldi. :Vali, baımüşavir, em
ni)"Ct, müdürü ve müfettiş müşaviri ta • 
rafından karşılandı. 

.... ---·- ..... .,;; .. - . .- . 

: :soN ·. HABERLER 
. . ~ ,. 

Habeş harbi yeniden kızıştı! 
Habeşler Makalleye • 

yenı bir saldırış yaptılar . 
ltalgan tayya1ele1i yangın çıkarıcı bombalarla şehirleri dövüyorlar 

Londra, 11 (A.A.) - Şimal cephe., 
sinde Habeş kuvvetleri yeniden Makal. 
le etrafındaki mevzilere hücum etıniı -
ler, bir muvaffakiyet elde cdememiı -
lcrdir. Bu mevziler şimdi o kadar tah. 
kim edilmiş bulunuyor ki, Habeşler 

l~in bunlan hUcumla zaptetmek hemen 
hemen imklinsızdır. 

Cenup cephesinde Geetro nehri bo. 
yunca ilerilemiş olan motörlü İtalyan 
kolu, yeni takviye kıtaatı almıştır. İleri
ye doğru yeni bir hamlede bulunması 

bekleniyor. Habeşler de cenuba takvi
ye kuvvetleri gönderiyorlar. 

Dessiedeki Röyter muhabirinden ge
len son haberlere göre, diln DeHeiyi 
bombardıman eden yedi İtalyan tayya 

ez 

resi yolda Sololiye de bombalar atmış., 
tardır. 

HABEŞLER CENUPTA ILERILt. 
YORLAR MI? 

Adiaababa, ı ı (A.A.) - Habe;lerin 
Ogaden cephesinde Gorak mevkiini 
tekrar zaptetttik1eri ve ltalyanlann mü
teaddit zayiat verdikleri bildirilmek 
tedir. 

BOMBARDIMANLAR DEVAM 
EDiYOR 

Adisababa, 11 (A.A.) - İtalyanlar 
yağmurun her faııılasından istifade ede. 
rek şimal cephesine yakın şehirleri ve 
küçük yerleri devamlı bir surette bom. 
bardtman etmektedirler. Dün ve bu -
giln 9 uçak Desslcnin §İmalindeld bazı 

yerleri, ve bilhassa Kaldiayı bombala • 
ıruşlardır. . Keza Korcn, Aşsngui ve 
Maiçen de bombardıman edilmiştir. 

Ormanlar ilzerine mühim miktarda 
yangın bombası atılını§tır. 

İtalyanlar, kıtaatın ormanlarda sak
landıklarını zannetmektedirler. Bu bom 
bardımanlann yaptığı hasarat pek cüz
iclir. Elan meıkQn olan yerlerde impa. 
ratorun emrile yeraltı mahzenleri ln§a 
edilmiştir. Son hafta, bombardıman -
lardnn ölenlerin adedi 11 dir. 

Adisababa, (A.A.) - İtalyan tay
yareleri şimal cephesinde büyük faali 
yctte bulunmaktadırlar. Bir ha\'a bom
bardımanına maruz kalan Vlanidja ka
sabasında üç kişi ölmüştür. 

Yeni lngiliz milli müdafaa işleri 
Eski Dışbakan Sir Samuel Hoare tarafından idare edilecek 

lngiltere müstemlekeleri~ bırakmıyor 

Londra, 11 (A.A.) - Man -
chcster Guardian gazetesine göre, 
hükllmet, Sir Samuel Hoare'u mil· 
li müdafaanın telif ve tanzimi iş • 
leıine memur etmek niyetindedil'. 
Sir Hoare, milli müdafaa bakanı 
üm•amm taşımıyacak ve kabine -
de devlet bakam sıfatile buluna -
rak Parlamentoda milli müdafaa
ya müteallik bütün suallere cevap 
verecektir. 

Şimdiye kadar bu vazife, mil · 
li müdafaa meclisi bakanı sıfatile 
basbakan tarafından idare edil -
mekte idi. 

Sir Samuel Hoare, ayni zaman
da, silahlı kuV\1etler bakan ve şef
lerinden mürekkep daimi bir mü
dafaa komitesine de baı::kanlık e
decektir. Bu komite, harp zama -
nmda, yüksek harp meclisine çev
rilecektir. 

Londra. 11 ( A.A.) - Bir çok 

muhafnzakfır saylavlar Avam Ka
marasına aşa&rıdaki karar suretini 
tevdi etmişlerdir: 

Avam Kamarası, lngiliz müs -
temleke veya mandalanndan her-
hangi birinin diğer bir ecnebi dev
lete terkine muarızdır. Çünkü İn-
giltere bu halkların refahı, hima -
yesi ve iyi idaresi hususunda bir 
şeref vazifesi deruhte etmiş bu -
lunuyor·-

Amerika 
Silahlanmalı 

Londıra, 11 (KURUN) .-n~ 
nün en mühim meselesi Japo · 
nın dış siyasasıdır. Amerikada •. 1 
Soyet birliğinde şiddetli te~~-ıt 

. haıw: Yor: lerle karşılanan bu sıyasa !<il 
da neler söylendiğini şu şe Pda,. 
hülasa edebiliriz: .. b~ lcri. 

Amerikada fıyan meclı.sı Jt 
rlciye cnciimeni reisi Pitm.an 'Et 
ponyanm Milletler cemiyeti P\'ll' 
kını, Kelloğ misakını ve c.~., , 
devlet misakını bozduğunu sO . 
ledih"ten sonra Japony:mm ır$.r 
ul ricalinden birinin: "Jap~b t 
Cine karşı Monro esasını tal<i 

0 
diyor,, dediğini hatırlatarak ?der' 
ro akide inin istilava imkan " 
mediğini, nit(?kim Amerikanın; 
esasa dayanarak bütün Arn_er 

9
, 

yr istilA etmedi~rini, halbukı J t. 
ponyamn bunu yaptığım aıılll ğ' 
nuş ve Amerikayı silfı.hlanıuıt 
davet etmiştifr. a7J4 

Pitmandan sonra ayan e~ 
Levis de Japonyamn siyaset: al· 
hinde söz söyledikten sonra r~ 
ponyanın Asyayı ele geçiııne , 
çin Rusya ile ittifak edebil~c;~ 
ni söylemis ve Amerikanın FıhP , 
adalarına istiklfı.l vermes:nin tı3 
ta olduğunu ilave etm~tir. .. , 

Japonyanın Aınerikadaki b~~ 
yük elçisi bu be~·anat doJa)ıs fi' 
bir şey söylememi~ yalnız JaP0

1, yanın Çinin herhangi devle~ 
karsı ticaret kapılarını kapaJl'l 
fikrinde olmaclığmı nnlatmıştıt·~ 

A meriak hariciye nazırı 1:1~11 Mister Pitmanm nutku <lolayıSl 
"Aramızda istişare vuku buln1

1
•d; 

dr. Elbirliği de yoktur. O ha , 
bu nutku tefsir etmeme yer I<~l 
mıyor., demiştir. 

Mister Pitınanm nutku Jag!': 
yada çok fena tesir bırakmı~ . 
Japonya dış bakanh/!ile alaka~ 
olan bir zata göre "bu çeşit nıı .J 
tuklar arsıulusal münasebetler 
tehlikeye düşüıiir.,, Japon ma~h~ 
filine göre, Japonya Çinde ·stı 

-Şirketler toplantısında Almanya -Avrupa 
Vôr ~e ~.c bir "muahede~ 1n'ı 
İif bir harekette bulunmıyor. ~ 

Japonva dış siyaset}ni mev ~ 
(Uıt11anı ı incide) bahseden Rus gazetelerınde~. Pt'd ~ 

önce halli ıereken meselelere gelince, da ise vuku bulan ve gun e
3
• 

(Uıtyanı Birindde) ı Bu gerginlik bilhassa Bay Ma~ Avusturya buıünkü hudutlarından güne vahim bir mahiyet alan lt, 
lediyenin haczi altında bulundu · mut Nedimin, yüksek hisse sahıp- memnundur. Bizim asıl muhtaç oldu- diseleri kaydettikten sonra Jş · 
ğu için şirketin feshine imk§n gö. leri dururken hiç bir his.<;eye ma · ğumuz 1cy Tuna milletleri ara11nda kar. ponyanın tehlikeli maceralara~ 
rülmemiştir. lik olmıyan Bay Yusuf Ziyanın ıılıklı daha iyi bir anlaşma ve daha bü- riştij!ini anlatıyor ve Alman\'~ 

Bugünkü vaziyet karşısında umum müdürlük etmesini doğru yük bir itimattır. öyle ki orta Avru. nın Japonyava iktisadi yard ~ 
işletmeyi tekrar eski şirketin eli • bulmamasından ileri ,gelmekte • pa birleıik devletlerini vücuda getirmek lardn bulunduğunu ilave ede~~ 
ne almasının hiç bir fayda venni- dir. . ülküsüne bir az daha yaklaıabilmeli- bu vaziyet kar~ısında bütün s~ı , 
yeceği anlaşılmıştır. Toplantıda 1ki taraf arasında bu gerginlık yiz.,, taraftarlarının kuvvetlerini hır. 
Devlet ŞOrasmda İktisat Ve~fl~e· son meclisi idare toplantısında Prens Starhembergin noktai nazarı- leştirmelel'i ve birlikte kullannıfl 
tine karşı açılan davanın takıbı - tam haddini bulmuş ve bir çok na &öre, birisi pan jermanik, öteki de laıı lazım ~eldii'{ini söyli.lyor. 
ne, buradan alınacak neticeden münakru?a1ardan sonra hem Bay pan slav olmak üzere iki zıt teşekkül MÜTHiŞ RAKKAMLAR S

6 sonra vaziyetin kat'i olarak tes - Yusuf Ziya, hem Bay Mahmut vücuda getirmek suretiyle Avrupayı Vaşington, 11 (A.A.) _ ]~1 • 
bitine karar verilmiştir. Nedim çekilmiştir. · rr.ahve sUrüktiyecek olan Alman nazi - 937 deniz büt<:esinde hava k~'ıt 

Bazı hissedarlar tarafından Toplantıda şirketin yeniden ıcrı'nı'n tazyiklerine kar<:t. ancak kuv - • • H d ı rı' •-ta b ı .,.. vctlermın ve avay a a a . · 1·ıı eski hesapların tetkiki etrafında yaptıracağı iki vapurun .ı.S n u · vetli bir 1talyn sed çekebilir. Panamanın ve Garp sahillet1rı . 
yapılan istek görüşülm~, . uzun da yapılmasını istki~efı:ıl !3a

1 
Y .Y~ısuf Paris, ıı (KURUN) - Çekoslovak müdafaasının takviyesi parlaıne11 

münakaşalar olmuş, netıcede he- Ziyanın bu yolda ·ı 1 \Ir ermı uy. Baıbakanr konuımalanna devam et. • 1 kt d 
sapların tetkikine lüzum görül - gu"n bulmıyan Bay Mahmut Ne · mektedir. CUmhur reiıi kendisine Lej- toya tavsıye 0 unma a ır.6 dO' 

· k 11 ı b Ordu büt<:esi 543.941.50 .. 11 .. ~ memiatir. dim1 bu iş içın u. anı an ya ancı yon donör nlunının bUyUk haçını ver- l d B"tç ~ d ıduJl 
~ ı <la :r- ar ır. u eae or u mevcı , .... ;. ŞlRKETl HA YRlYEDE mütehassısa verı en maaşın ' ml11tir. Bagbakan yann B. Saro ile b" ,__ 1 ın :P' 

f d·ıa·~· · ·· s ancak 147 me çıl\4ıl.rı ınası.""" ~t1 Umum müdür Bay Yusuf ıiya lüzumsuz yere sar e ıı ıgmı soy· 11.1...ı'ıecektir. Gazeteler, B. Hodza lle d' a· ... h ld b"tn k syo" •• h' unı ye c rıl ıgı a e u"':ıe omı bt1 ile idare meclisi ikinci reisi Bay lemiş ve şırl<et parasını ımaye yapılan konuımalarla me1ruldUrler. 234_421 dolar ilave ederek 
Mahmut Nedimin istifa ettiği söy- etmek istemiştir. Pötl Parlıiyenc g8re: Parla ve Lon. a·· 150 b. k t r · ·a ·ı B ·u· h mevcu u ıne çı ·arnu ~ · ,J{I lenen Şirketi hayriyenın, ı are Bay Yusuf Ziya ı e ay iHU • dra konuımalan kUçUk itillfla Avuıtur. =----
meclisi dün bir toplantı yapmış, mut Nedim arasındaki münakaşa. ya arasındaki yaklaıma hareketinin • iO 
mart sonunda yapılacak umumi lar iki tarafı da incitebilecek ma· Fransa ve lngntere tarafından bUyük Marsilya canilerı ıı 
heyet toplantısının nıznamesini hiyet almağa. başladığm_da~ ha - bir yardım ıı:srecefinl anlatmaktadır. .d . t . ot 

rin çatılan çökmU~ ve üst katlan yıkıl- kararlaştırmıştır. zır bulunanlar araya gırmış1er · Bu gaıcte, İtalyanın yakm saman. J Bm 8rl 18 e DJJ ,_, 
ımıtır. Bundan başka, bütün yollarda Bu fevkalade toplantıaa Şir • dir. Fakat asabiyet ~Yatışa.matlığı da Afrika pllesinden kurtularak orta Aix • En • Provence, ı ı (A.A·)" , 
telefon direkleri devrilmiş, bu yilzden Ket idaresinde bazı mühim deği · için iki idare adamı da istifaları · Avrupada kendisine dUıen rolU oyna • Müddeiumumi, iddianamesinde :cJ• ~, 
Sirkeci, Beyazıt gibi bazı hatlarda tram şiklikler olacağı sö~}e~~~kte?ir. nı vazıp toplantı salonunu terket. maıını temenni ediCSor. Diler Frınııı §iler hakkında idam cezası isttyece 
ny seferleri kesintiye uğramıştır. Şirketin umum mudtı.ıru ıle. ıda· miŞlerdir. gazetelerinin çoğu aynı dilefe iıtlrak . 

Kar sabaha karşı hMA bütiin şiddeti- re meclisi ikinci reisinin istifaları Şirketin umumi toplantısının ediyorlar. tır. Kararın bu akşam verileceği ıaıı~ 
le devam etmekte bulunuyordu. hakkındaki dedikodular, al8ka • çok ehemmiyetli olacağı muhak • -------------- dilmiyor. Çünkü avukatlar uzun "";t 
IZMIRDE KORKULU BiR su dar kimseler arasınad hala de - kaktır. Uzak Şarkta ya cevap vermek niyetindcdirlcrv"et•, 

BASKINI vam etmektedir. -------------- ri heyeti bir gece celsesi yaprnagıa 
İzmir, 11 (KURUN) - !zmir- Bilhassa şirket hisseaarları_ bu y . t d . A • rk! 

..lle bngu"n yagmw ur fazlalaşmış, SU· meselede ikiye ayrılmışlardır. UD3llJS an a SIY881 gera lft 1 raftar değildir. "ğtedtt' 
U' ""' k lik tddinnamenin okunmasına 0 

]ar Kordon boyunu basmıştır. Mart sonun do yapılaca sene Pekin, ı ı (A.A.) - İyi haber alan sonra devam edı'lecektir. ___/ 
d O f k l"'d h' d ı to lantısm Partiler an!aşamıyor Çarşı clizboyu su altında ır. 193 ev a a e ısse ar ar P · Çln kaynaklanndan bildirildi~ine Körr. ----------~ 

senesinde olduğu gibi bir seyla • da bu yüzden bir çok gürültülü Atina, ıı (Kurun) - Kralcı B. Çal- Şanpey gchrinden celcn Mançu ve Mon. 
bm vuh'Uundan korkulmaktadır. münakaşalar olacağı söylenmek • daris, Bay Tcotokiıı ve Bay Rallis dün gol kıtalan Yingıuanı itgal etmiıler 
Cellat gölü yatağından 3 metre tedir. aralannda bir toplantı yapmıılardır. Bu ve Suiyuan ve Şansi hududu civarında 
yükselmiş bulunuyor. Alakadar bazı kimselerden toplantıdan maksat, Uç kralcı fırka ara· bulunan Pekin - Patu §imendifer hattı 

Londra, 11 (A.A.) - Dün Bri- duyduğumuza göre bu ihtilafın sındaki .ııddiyct ve husumetleri kaldı • i.lzerindeki Fangçeni tehdit etmektedir. 
tanya adala.nnda çok şiddetli bir sebeoleri şöyle imiş: rarak aralannda bir anlatma temin et • ler. 

soğuk hüküm sürmüştür. Rüzgar 1:3ay ~cemet~~. mo!ladan son- mekti. Fakat bu toplantı neticesi% kaı-ı--------------
1iazan saatte 90 milden fazla bir ra şırketın en buyuk hıssedarı 0 • veceklerini, yalnız anti Vcnizelistler • 

1 1. 'k' . . B Mah mııtır. " 
sür'atle esmiştir. Gerek ~hillerde 

1 

an mTec !S ı_ ıncı reıs ~~ .. : Bay Teotokia ile Bay Rallis. kendi· den mürekkep olacak bir kabine ile teş-
gerek memleket içerilerınde çok mut Ned;m ıle, umul m mudur ~d~ 1 lerinin Veniz.elistlerin de dahil bulun'!• riki meııai edebileceklerini Çaldarist 
:fazla hasarlar olduğu haber ve - Yusuf Zıyanm ara arı uzun mu • . . k b' · · ·- söylediklerini, beyan eylemişlerdir. 

· · dettenberi a ık bulunmaktadır. cağı hır koalızasyon a ınesme gıremı 

Mısırda endişe , 
fdıflS' 

Kahire, 11 (KURUN) - l~ 
İngiltere müzakerelerinin bıı~ ısı" ' 
beklendiği halde Mısır hUkCtrnetı . .Af' 

·n elP'j 
rahhaslarını henüz resmen tayı rııer"' 
mittir. İngiltere komiseri, geçe etie' 
Mısırla yap·lacak müza':ere'c:. ~rğ 
vermezse İngiltcrenin siyasetını 
tireceğini bildirmi~ ti. 
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Hristiyanlaşma 
N· ecip Ali Kü~ b 0 bat . r;:;-""e. 111""" i.a~;eti. Londra- lstanbul/ Piyango Bıçakh kadın 

Ve ..:, balaıalerini tetkik ediyor 

::, Y~ ~-:;. 9! · Otomobil yo'u bür}ük Büyük ikramiyeleri Yüzünü kesmek isti-
,..,_ ltrütl1an1"'1ırma 1aare1ıe1 • faydalar verecek kazananların adları gen dostunu korkuttu 

)' •6--• Tayyare piyangosunun dör • 
-...-..ann idare ettilılm d.. .. k 'd . d.. uvl d 

..... ,.,.,.,.saman ........,. lan.ti· Ankataya seyyah gönder· ;nrı: A!~ s:~1::a b~0L eı: Hadise iki çahnmıı küpe-
~ luırelıetlmn• 6caf .,.,. mek : stiyen er çojalıyor lanmıştır. Büyük ikramiye 2.2481 yi de ortaya çıkardı 
~ lıitUlr. Zaman ..,,..,. Londra • latanbul otomobil yo- numaraya çıkm~r. · · Galatada oturan sabıkalılar • 
ı.,_-;, ., olar. Sa ıon on ıene lunun gitti~e ilerlemekte olma • Bukınuk~adrah bil.e~ hır parça- dan Mustafa bundan bir kaç ay 
~ .. lerlati--1 L ~ ·nı . . •.: h . i k ah 1·1· Si Ba r oy e Cevızlikte oturan 1 ~ ...... ı eant•dan il b . 
..... ..._ ,_. ,,. u)'I arını, ıu sr, şe nm e i Turist m a ı ın- kuru yemişçi Yorgodadır. Yorgo evve me"""!.' .. ı e ır an-
.... .... toeaWar ar111ında ya1 • de büyük ümitler uyandırmakta biletini Eminönünde Kader kişe. lqmazlık yuzunden ayrılmıştır. 
ı_. ~ '66aaleri ltalıiında q:ıtilı dır sinc!ıen almıştır. Aradan uzun bir zaman geç • 
-.,.,.. aa defUdir. Çoculılardan, Bu yolun Balkanlardaki ilk Kurtuluşta Tepe üstünde otu. tikten sonra Mustafa kadına ~a • 
~ .. , luırdet'•rden dini• • kısmı önümüzdeki teşrinievvel • ran Zihn~ Alaattin, Mustafa, An- ber göndererek banşmalanm iste
';:;" 6a lallt.ıyeler, benim için ~e Yu~oslavyada tamamlanacak· dokln isminlddıeklki dört. arkadaşın or. mtiştir .. ~~kat kadm bunu kabuJ 

... Mr lailta J ır. T" ki kısın . Ba d lık ta aşa a an bılete de on beş e memış ır. 
~ U • Y• • meuzuunaan ur ye ı ıse, ym ır bin lira çdomştır. Bu vaziyetten eski dost pek 
...., eri rulemıyorclu. Bana Bakanlığı tarafmdıan hemen iha · Karaköyde Uğur kişesi sahibi fazla öfkelenmiş ve dün akşam 
..., CICaat e1enlere mesut hükü le ed:lmiş bulunduğundan inşaa • Bay Omer Rıfkıp da on bin lira evine giderken kadı~~.. ~rine 
._ .:;'"""'Grına ba, vurmcıları· tın bir an evvel başarılmasına ça- çikmıştır. lkramıye Omer Rıfkı • birdenbire atılarak yuzwıu kes · 
ttl ediın. Onlar midbet neti· lışılg~~~~- d. lerinden iyi anlıyan. run sattığı bilete değil, kendisine mek istemiştir. 

., oldtlar mı bilmem sakladrb bilete çıkmıştır. Birinci darbe®n sonra Canfi. 
• lann söyle iğine bakılırsa, yol Büyük ikramiye çıkan biletle- danın aklı 'hcıan\a ~mış' ve koy • 

tamamlandıktan sonra bil~ ~· &ıı.~~•pte larütiyanJıx. va-a hususi otomobillerle ve otobüs • rln yedi ·yüz elli aşağısı ve yedi nunda aakladıA't e ek bıçağını 
-;,.~ •• ' ,... 

1 
:ı 1 k ti . 1 1 yüz elli yukansma kadar sonlan çekerek Mustafaya karşı komuş . 

11----;:eri ltalftlıaten entraandı. erıe mem e e mıze ge en er ço · ikramiye çıkan biletlerin numara- tur Bu sefer MuStafa koca ekmek 
L'....., W bana ğalacaktır. ·ı b"t b·ı · .......... '•~ tunltın F Avrupadan otobüsle seyahat lan e ı en ı etler ikişer lira a · bıçağım görünce duraklamış ve 

., ler tertip etmek acentelerin çok . mortu alacaklardır. gUrültüyü işiten zabıta memurla· 
...... - Ben ···•·· melttep,/e ilıen tandır düşündü~ şeydi. Artık Kazanan numaralann munta.. n yetişerek her ikisini de yakala. 
~ 1ordam, bizim hoca lıridi dıüz yol yapılmakta olduğundan zam listesi 7 inci savf amızdadır. mışladır. Canfidanm kulağından 
~~anlara (yani protealan olan- kendi otomobili olanlar da mk sık K• iki laymetli altın küpe bulunmuş.. 
~ 'I bol bol • tlı tstanbula kadar seyahat edebile- öprü cinayeti tur. 
"tııaiıwn numara uenyor a. ceklerdir. Bu küpelerin yedi ay önce Be-
~ fqllff/an önce laristiyan • Bu yol sonradan U>ndra • Hin- şiktaşta bir evden çalman küpeler 
~ 0 ..,.. nnıltan lıola)ICa distan yolu mahiyetini alacağı i . Kamber oğlu Müslim oldUiu anlBŞilmrş, geri alınmış ve 
filıtl fırflı. .Ba Byle bir laal aliı iti çin, raf beti o nisbette artacak, hapse mahkum edildi tahkikata başlanmıştır. 
.. ., ntevtimlere göre bazı tale- işdrn. acedktam

1
.rl.an da buradan gelip gi L Bı·r g•n1t Ja,ak ;Glllnda delifm•I• baflaJı. ~ Köpriinün Kadıköy iskelesinde s r 

ita~~ .. leriati~ i6adetlerine, Diğer taraftan Balkan mem . dükkin olarak i§letilecek bir bara. neticesinde çıldırmış 
__,an ı.~ L.! leketleri, bilhassa Balkan An • kanın kiralanması ve ortaklıkla 
Ilı olia,.. m111111111 vir "Y sibi bir laşmasma dahil devletler, kendi işletilmesi meselesinden araların-

! aralannda Turist işleri için yeni da gıkan anlaşamamzhk sıramı• 
tıı.....:~6111• ~ç de lanati)'tltl ltilud· kolaylıklar bulduklarmdan, bu ye- da, hiddete kapılarak arkadaşı 
~~~ larütiya,. iboıletlerine mala- ni yolun temin edeceği menfaat . Dimitriyi tabanca ile öldürdüğün. 

...,.......,, .... •• ... • , • 1,, .. 1,, ~ ... """'"\",., _,;;ı.,.,,1111ocı\ h\1 rlPn ~n~lu Kanb~r 02-lu Mü~limin 
ar do öyle... Ne zaman nas.sa Balknmarda çok pratık nir duruşınasÇlstanbul agırceza hak 

lllL. •elir, imtihan lıorlnua 6Clf hale gelecektir. yerinde bitmişti. 
•'"Wferir Arütiyanl ' 6 • Yine öğrendifimize göre, Av. Hakyeri kararını dün akşam 
....... ,.;., ı "can hr nıpadan herhangi yolla oluna ol- üzeri bildirmiş, Kanber oğlu Müs-

a lrufe ortaya çıllartlı. sun Türkiveye seyahat etmek ist:- limi on beş yıl ağır hapsa mah • 
f4 ~anu, mi.Yonerlife karıı btuit y~ler, yaJmz lstanbulu görmek . ktim etmiş, ancak ceza'" azaltıcı 

r..,-: telj!LL• ettim" . 1 k 1 Ank d b ,~ .. - wan e a mayıp araya a gitmrk se ep görerek, mahktimiyet müd. 
arzusu göstermektedirler. dıetini yedi buçuk yıl ağır hapsa 

.._~ir ilin, bir deliluınlı bana Londra-lstanbul yolunu, sonra. indirmiştir. 
-..., -• dan meseli Halebe ve daha ileri. ~~===~~ 

~ ~~h. 1 k -.. ICU ere adar kolavhkla gitmek için Zeynep Kamil konağı 
tamir edildi 

~ lıanle,im eirlere ıi · kullanan seyyahların Ankqrada 
~ ,,,,_, onan luqatı.nda H kalmak istemeleri pek tabii ve 
'Gflaranın #tqahnda deflt muhakkak ~örülüyor ve bu sene 
~-· ..,,.,,L Annem, melı. şehrimizdeki sevahat acenteleri . Edebiyat fakültesinin bulundu-
--... bi fairlerln4 6i • 4i ne Ankara ya seyYah kafilesi ge . ğu Zeynep KAmil konağının bun-
~ •n " ~ tirmek için müracaatta blunar. • dan bir müddet evvel çökmek teh· 
~ .,,.,,.;· F.,_,, ~talılı 1H1 • lar olmuştur. likesi gösterdiği yazılmıştı. F:ı . 
0~ ,,.._,.. 4ola7UiJ• Bu eeyyahlan .ıretirecek ecnebi kültenin bütün odala~ Sümestr 
... fale6al niimcıN 7'IP" acenteler. Ankarada bir gün için- tatili münasebetile baştan başa 
"--...,.,. Uıl .Sn .,.,. lıtml• de görülecek yerlerin programınr tamir edilmiş ve hiç bir tehlike .. ._ .,,l7flnllt •eldi. istemişlerdir. kalmamıştır. 
L_ :- Slrler, '-'i, P/-.lıler... TUrkiyenln ıözü Ankara, dün Bununla beraber bina yaz ta. 
~ ..... w.,. · yanm bu tarafına gelmek istiyer tilinde esash alarak bir tamir da. 
~ ,,.,. fcaAanunll seyyahlann rronnek istediklPri f\r ha görecektir. Aynca dera yıllı 80-

.... ..;..,,.._ hevecan verici şehirlerden biri sa~ ımnda her onbeş gündıe bir binanın 
-.... yılıyor. vaziyeti mühendisler ve mimarlar 

Yübek kaldmmda oturan ts · 
hak adında biri polise baş vurarak 
on altı yaşlarmdaki llyamn çorap 
. fabrikasında çalışan Elseon tara. 
fmcfan dövüldüğünü ve dayak ne
ticesinde lly~n çıleI,~~nı SÖY· 
lemiftir. Poliaçe tah • haf • 
lanmıştır • 

ÇALIP KAÇARKEN - Limon 
iskelesinde Mihalin dükkanında 
on ikişer kilo ağırlığında 3 ,teker
lek kaşar peynirini ç=ılıp kaçmak 
istiyen Ali oğlu Hüseyin yakalan
mıştır. 

CESEDi BULUNDU - On 
beş gün evvel Kunıçeşmede lne
bolulu Ismail, ayağı kayarak de • 
nize düşmüş ve boğulmuştu. Ce. 
set, dün meydana çıkmıştır. G5 
mülmesine ruhsat verilmiştir. 

TRAMVAYDAN BAŞINIZI 
ÇIKARMAYINIZ - Samatyada 
oturan Mehmet adında bir adam 
dün tramvaya binip Sultanahme
de giderken yolda arabadan ha • 
Siru çıkarrnts faıla uzruıdıh için 
30 numaralı tramvay dirğine 
çarparak yaralanmıştır. 

E 

inkılap dersleri 
ltıe -:,_~"!!1-ıiıelUer yalalılı ua • tarafından kontrol edilecektir. 
.,... ~irin nlmcıN 711ptd.,, Otel ve pans'iyonlar kan 

1 
k -tl . d b .b. Bugün B. Hikmet Bayar, cu. 

-..... ....,.
1 

mem e e erın e u gı ı yer- ma günü B. Recep Peker tarafın 
"a. .,. ne ola70r1 Belediye otel, pansiyon gibi lerin tabi oldukları şartlan gös .. dan saat on yedide verilecek in . 

""• nti ola70r 1 Bütün Aura- yerleri intizam altına almak için teren kanun ve nizamlar getiıtil- kıli.J! dersleri radyo ile neş. 
~ • Aleam etllYorlar. Aora- esaslı tetkiklere girişmiştir. Bal • miştir. redilecektir. 
1- ırteıl ~~dırlar. ffri•liyan- --------------------------------

"- "°'1lı ttlti;,et •etirirler.. Bia 6a· 
~Wıi, 16rlere hdi bı . 
~ 6lı.,. ipn yoloar,ıi, ite · 
~ ., 4ela tör lnyaleline 
.. _ ~ llr.i)'e ~JıhJı, IÖZ .öyle-

' •9'1. 

clt1~9finin laolind•n btıh.Nen ., .,., 
---cw· · .... elfrtla. llfta, laülıamete miira • 

.,,,,. o......,. iıaılra yapocalı ,. . 

..._, ""-· Y alna hnJi laeealn· 

" ~ ._ oleam, IHml.,imi, ro-
~ ..... .,.,. itibaren om ... 

·- Declfm. 
Satiri l!rte111 

(Sonu Sa. 7 Sü. 1) 

Kadın - F arhnalı luıwııla m•· 
fe afcrslannın alh telJilıelitlir 
der derler, Allah aılıına fllplran
Jaki meıe ~prtlfını ""ar. Yıl
dınm 'ilpnain/. 

- Düz çizgili duvar lıôfıtlan 
o4lqı biiyülı •ôaferirrnif, ba lıô
fıttan lıaplıyalım. Bellri o zaman 
piyano lrilfiik od aya 11far 1. 

- Kocam pclı i)ri aJamılır. 
Tam on bet •sneılir mayrnan si· 
bi oynatıyonım da lai, •ea sılıar
m17or/ •• 

I Gezi;iiı er 1 
Suç bizim mi, 
çağın mı? •• 

Vakit auılat, ahlôkın MmGnla 
defittifini .ö7fer, Hlıl.,,..İf in• 
nqlanmısa ll7'ftCl1CIR iflerle '- • 
ıılaıhlıStJ, bo)'ftlll'llUll hlihr••: 

- Eh, ne ,.palım, aM.tiln 4• 
rnoiaya benaer yanlan .,., ,. • 
li6al 

ff iilımlni .,.,.fria. 

Zaman, en ,afpn '""""· • 
nrt ınaılenleri ailen poftılar aiW 
ralJan '• hlıptan WılHı 'iltli • 
yor. J' .,.,.,.,tan6eri omm inin-
de laiç bir ıey, varlıfım lıoraya • 
rnadı. Niıan giine§i, ıldt bahar 
rüzgarı ncuıl ağaçların tomurcult

lannı patlatıp çiçelılendirirae, ö • 
mür '°"ayam da raltlar Urliminıl• 
öyle yepyeni sürgfinla, lapfase 
lilizler lqkırhyor. Brınltınn bi • 
ae uy«nlanıwı pal, 11,)'ml)'Clll • 

lanna prlıiıa dİ.)'Oraa. 
Böyle iilfibriip ei,lerraelıfe 

haldı mıyız bilmem. Nite1ıim tim
di MoJam Sıaoiıki'nin en yliJı. 
Mit 6ir moda mafaaa11ıvla mo • 
d ellik ettiğini, en parlalı bir ... 
lence yerimi• ltallnn ollnflanıvı 
erdifini olnrrlıen cltifüniifiim .U • 
lenJi. l~üncle tihinmelrfen çol 
fflfJnnlllt oaniL 

StaoWıl, .,,, ... ,,,_. ""'• 
yaydfftlf 6ir raillifin alditi 4e • 
fil ,,.q,li1 " .... c&l .... .... 
defil, hehca IHınW.. .., ... , 
hir memleket ltallıını Wri6irine 
htan, Zindanları rıslalar, a • 

hrtlan lıaralarla tlolılar1111 tlllam, 
ln•anlıfl lfrendirmemif mi,di? .. 
Madam, güvercin gönilllil de ~ 
ta, bu lıorlrunç karadan onun 
payı ayrumadı mı?. Onu gören
ler, malt yMın bir 6alflf'lılıfın 
yaftlflıanlafuta tama.ter rni1. S.. 
.)'llf nlllf Bhihlerin fÖZ yafları • 
nan •6iainde knnlcımlı pırlanta 
damlalarına dönmedi mi? 

Parlo.lı •ilence yerirttle onan 
İfİ ne?. ~. lariAin yeni StaolMP 
ler yetiıtirme~ ipn mi 6ö,le .,.. 
le 1aldızlanıyor, alkqla 6-lmi• 
Yor, pohpohla ıımarfdıyor 1 A· 
4,,,,. oflunun en korlnı~ güp&. 
lüfü bu ifte. Kundaic lrendi Yal
lar oe tutlıfan 1flnflrMla lccnılf 
yanar. 

E•lıiden ''ıölıret beladır,, d• 
lcttli. Bgpn l:elanm tölarct elti• 
lamı •öriiyonu. Zaman bal 
Büyilii oc:Gğuu/a, 4iler•• toJ1lilf'll 

11lılız, ıarımıafı giil yapar. 

Onun a1n11nı seyreden b:zı., 
Je, anlQfılan piriiyen 6erdifimi
zi örımela İpn: 

- Y aaalann ,.., Hirllidnil .,,,_ 
lar •öçiiriir: yıpranmı)'Clft ,a!ms 
zaman l:ananutlar !. 

Deyip Pfİ1oraz. 

S. G•:ıglİt 

z:raat Bankası köylüye 
daha çok yardım edecek 

Ziraat bankası k6y mevzulan 
üzerindeki çalst~larmı aUnün •• 
k6ylünün ihtiyacına dı:ıha uysun 
bir tekle tokmak için muhhlif 
tube direktörlerini çainvak An
karada bir toplantı yapmıftır. Ba 
toplantıda eldeki mevzulara söre 
yapılacak itler arasında banb • 
nın zirai ikraz itlerinde dayam • 
cafı prensiplerin İf abamda çok 
tecrübeli olan Ziraat Bankalan 
direktörlerine tetkik ettirilmeil 
ve tatbik şekilleri hakkında da 
on!arın fikir ve mütalealUJ ah• 
maıı keyfiyeti konuıulmU#. 



ahlcikat sürüyor. Birço't kimselerin 
ıDalômabna müracaat ediliyor 

Ad wtıaa ınllrat:aa1 e4ilenl•rvlen 6ir yabancı, lerciinian oanta
••-- __,, Hriyor. Saf 4a: TalaJülıatla nNfP' olan miJ., 

lettiı B. Kamran. 
1Wmt VekAleti müfettişleri ) rem sahte ölçülerin nasıl Ye kim 
,. tartı Aletleri sahte"rlıfile ler tarafından. yapıldıfmı ve J!i .. 

.,..lb'et;Ie me§IUI olmaktacfır . yasaya nasil lliriildtiiiinü etnifile 
anlatmıştır. 

Galat.atla fatirikası olan Ben Dün fabrika sahipleri de yeni.. 
piJaaya fazla miktarda den dinlenmiştir. Milletti§ Bay 

dain&alı ·tartı çrkarması üze. Ekrem tarafmdan yarın ölçüler 
tehkikat llrmektedir. müfettişleri dedinlenecektir. 

...... Bu Dmiran Tlcaret Olçüler müdiiıil Bekir Sıtkı da 
iendfsfne Qrilaıı husu. evvelki gün Ankaradan §ehrinıi· 
'i~aldadır. Dün on- ze gelmiftir. BaJ Bekir Sıtla ölçü 

~=-:---ma1Gmatma mü- aaht.ek&rlrfmı önlemek foin ha • 
e&n • zırlanan taHmatnameııiJı tatbiki 
ll8da eftelce bu Jf hak • etrafmda mSMDl olM&ktır. 
·~ J>uJwıan Ekrem .. Sahtek&rlrla ait tahkikat kl)la 
bir de fBi dbıleımıi§t;ir. E1G. bir müddet içinde bitirileeektir. 

mlkdarmı brplqtırmca ara yerde heı 

-AR~I yıl ~=:: mil~ toaJuk bir 
fadıt • 

• fark, lta1Ja .............. .,ıu . 
dllalMd peerel ltlaal" •lpıle ........., 
·•••hnllerl~. 

llfGILIZ PARUllE.NTOIU 
Londn, 11 (A.A.) - ~ ........ 

fi1c1lll budan. IOll ~ mnsuu 
hU9oJan ...... ~ P*9l- ma
~ meM!tllll&ın 1al4ll oJaC:aiı mr.

1 ..... ıer • .zeat te'd1tkleft taraftar o • 
... ,.,.. ... 1DIMflU. Jreıiclorlarda 

CertJ'ID ectea konutmahır--.... aııı 
barpmm tatblldni aı11i bt'fnen te • 
ci1 ••-• n petlol -Alell lmklmı • 
da Amerilramn karamı ~ek ..... o,....._ llPlmla khar .,ıe
mftlı~. 

Haber almclıtmacln, ~ D• 
elet ecllll n llbbt dar1111111 mlkemmel 
bahaum 8lr lamel Rom p .... 
11, dyut bir rol ~-

Geçmiı K•:plar 
ıtıuı.tım .... ,,,,...,,,. ...... ,,,.,,""', . .., ........ ,,.,, ........ 

,,.,. ••onlllde _,,,.,,, ,,.,,.. 
,.. Wlltdal .... ,,,.,..,., _,_ 
.,.,,.,. ,,..,,,_ ..,,_,,._ o .. 
_ ..... ,.. f4ill .,.._ ..... 
,.,.,,,.,.,. ••it•__, caa..,. ,.... ............ ,,,,...,,,,... 

--·· "'*"' " ..... .,,.,. ......... ,. ,..,,,.,,_ ,,,,. 
'""""'"' .. .,.,....,. 1ınıl " .,.,... .,,.. Gwllıut,.,.. .,,,.,. mlen 
1ırol .,. .,.,,..,. .. .,,. .. IWındtar 
.,,,.ıan ......,,.... 

:~-~filiıiiilfj~ ....... 
lit~ı.ıa ... ~ ~. 
bdrOJU J1inan ıeneJ direb&rfl )'akm • 
da Anbra;ya ı6tOrecektir. 

• Ta,_ ldareleriadea ı.teneıı kayıt
lar bundan IOlll'& ehemmiyeti derec:esl • 
ne care uraya konacak ve evveJA resmi 
dairelerden fatenilen kayıtlar verile • 
cektlr. 

• Belediye alaturka hamamların da• 
ha teınls ve lılıhl bir qk1e cirmeai için 
yeni bir hlinam talimatnamesi hazır • 
lamaya baflamıttır. 

• Tren. vapur ve ainema &ilelerinde 
isdlbamm &ıUne geçmek için konulan 
ma beldemıe uaulilne riayet etmiyenler 
cualnadrnlacakbr. 

• Ban it uhiplerhıin ticarethane •Cj· 

madan ticart ve iktısadt ftlere gircllk • 
leri 18rfllmektedlr. Kutııç vergisinden 
kapa bu clbi tOccarlann hareketin~ 
mani olmak için yenl bir tahakuk uıu
ltl konulmur dU,UnWniektedir. 

• 8nllinbdeki puarteai gtlnil bel"9 
dJyede ~e dıemurlan tarafından 
inanılan lark para cemiyeti ~ kon • 
creelnl yapacaktır. 

• Kadaetro mekteMnfa aym dardlade 
AnkaraJa tapnml"'lla mtJmacaktır. 

• SolJ ~ ptdetU J&imurlardan 
aama Beılroscla ÇaJll'. mahaDalnde 
~ m denilen 148 numarada 
yeni bir memba IUJ'U fqluıuqbr. 

TORXISTANDAN GELENLER -
Dfla 9apmla lqf'jet ...,._ hacca 
litmek tısere 400 T8ıld8tanb c1aha cet· 
mfttlr. 

AVRUPA.YA CIDD PROFESGR 
LER - Slmestr tatDl mftnuebetlle 
AftKJl9,. stdtn Ölllvenlte profellStlee 
rlnd*1 Veber c1b P.Jmlttlr. l>flede • 
rfnln ..... ~ .... kadar ceJeceil 
.aylenmektdi. 

TBreıule hlrınanlard,,,. 6ir P'flP• 

Karaşın on altıncı kurtuluş JI • 
hm kutlamak üzere dün saat on 
begte Eminönü Halkevinde bir 
tören yapılmqıtu-. 

Törene şelırimkde bulunan 
bütün Karaşlı1ar ~ etmietfr. 

Toplantıyı lıfaia§h Ali Rıza 
.. ve davetliler he_p .bir alız • 
d8n ütiklll ma.-m Sö)'lem.jjer • 
dir. htikW niarjadan. sonra kfir. 
siye edebiyat &H1t.esi profelBr • 
lerindeiı B&ı llilkrhDfn Halli Fa. 
ik, Jrlarqm bir tarihÇealni J&P • 
mıştır" 
~ lmkrlmlıı BaHlden amra 

da ba~ Cemile Siireyya lJagUn 
için yUdJiı 901c deferli bir fiirl 
okum111 ve gok aJJnfhmmıpa .. 

Bayan Cemile~ IOD
ra ldiniye Bay Halil ge~ ve 

=rı:==:n ait~ 
~. Bmulım sonra~ 
gelen Bay Şevket Süreyya da bu
gün igln duyulan yfibek sevincl 
.. le an 

........ iiriaciye 20, ikinciye 15, 
Qçiln.cüye 10 Lira 

vereceiiz 
KUllUR, mı'atı te'f9lk, atbel ya. 

alan tanıtmak ememe her yıl bir 
edebiJat mlubüall -S-Ja karar 
nNL Bu J11 bu m0Mbeh11 "Hl • 
1r1,,., ......... ,, .... b lltt. 
lan ve ı&ıderilecek ~. iberin • 
de ~dıl'mils 4eıerıe taadarcbr: 

iş Bankasının kumbara ikramiy 
kazanan talihli bir küçük daha 

1 - Kamı •'beattlr· 
z - fJmdip bdar aepoluamam11 

~-
s - 1000 keUmeJl gesml,ecek • 

tir. 
4 - ..... ile TO kqıdm 78hm 

bir tanfma ,_..Jacaktlr. 
S - Şıibatm IODUl1CU atlnlne b· 

dar eJirnlH ftnDll baluaacaktır. 
' - .""bthya Pealer. Cin • 

derdiklerf bUrl,....... ........... 
Dl ,.....,..ldu, )lerlwıp bir ipret .,.,.cüler. yahm mtllırecldeleri· 
nl lreaMtlladn4e mrbefa• il'decekler· 
dlr. 

'I - Tl•mıt mulWrirlerden mtt
relıkep tilr jGrl hefed, &hderllen hi
lrlJ'eltirl ..,._ bhiac:fql. lklncl
llli. Uçtku:llltlitl bunan lüklyelerl 

""*-~ ba ~1'krin Blı: -
tırlan ~ ~ •t•bab" .... nler 4erw.M ma.
nddelaı,te .....,. lelerek ... 
~~ ·--............. , .. ... 
ciltli hıanaa U, ......... lra • 

-- ••W,.••ek•hl
w,.ıen 938 ,mnm - ,.... .... 
yeleri ollnk newredflec:ektlr • 

* 

Türkiye lş Ban., 
kaamm tasamıf 
hareketini teşvik 
maksadile kumba 
ra sahipleri ara • 
smda senede ·ıa 
defa 1 Nisan ve 1 
Teşrinievvelde ke 
şide ettili ~P 
bin liralık ikrami-
1elerden maada 
geçen senede 
ri aynca on bin 
lirahk yeni bir ~-
ramiye ihdas etW 
&i ve bu ikratnive. 
Ji ikişer bin IU. 
'°larak bet muh • 
Jelif kepdecle tev 
Si ettiii maJUm • aur. 

Bu ~eşidelerin 1 ŞnbaE 086 
tarihinde Ankarada Noter huzu • 
nmda ,apitaamda 2'.00lt lra ,. 
lık ikraıuir ~ Bankasmm Kadi 
köy IQbeai miitferilerinden J4ar • 
kQ ?tfleoiı Levi)'e isabet etmiftir 
K~ tanhli 14/1/984 tarihindf 
iki ura mukabilinde abmt oldu 
ğu kumba~le tasarruf etrnet• 
başlamış v.e)>ug;Jııe kadar 269 lin;. 
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Yabancı Posta 

ii.nqanın en büqük oteli 
Şikagoda qapılmıştır· 

Kendi gözündeki 
merteği görmigen 
mebus 

Fran•ı.z parlamentoaunda Hot
Laar mebuaı Bay A11e, geçen Pli 
medi. kürmmne gelmif, uzun 

--------------------------------------, 
Kırkından Sonta ı 

~ Azanı Teneşir Pakla_r ' ı) 
~ Yazan : Sermet Muhtar Aıu~Atllıar •"=- n ıJ) 
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Kafa değil, ha 1 kabağı lilracoda dünyanın en büyük oteli delinmit gibi duran, dikiş iğnelerini 
~- Bu, otelden ziyade muaz. avlayan mini mini delikleri ne kadar 
~~ kervansaraydır. İçinde tahay- hoştur. ,, 

edilebilecek bütün dükk~nları ile Antakya hususi bir idare 
oda vardır. Yapılan bır hesaba 

.zaman •Ö.z •Öylemifti. M ecli. re- . d • . • 
m Fanan Büi.on bir iki c1e1a öküzyan değil Horozyanım emışısem 
meba•a ima kumaini ihtar etrr.q b. b h lt t • • f 

lllerak1ı bir yolcu otelin bütün altında mı yaşıyor? 
amı ile yatmak isterse sekiz Antakyadan Suriyede çıkan Vahdet 

ue ele Arıe "peki,, diyerek rene lr atman a e ffilŞlm • 
kaldığı yerden tlevam etmiftir. 

fazla bir zaman geçirmit olur. gazetesine yazıldığına göre, biltiln Su-
ciinlerde Şikagoya giden bir riye dahilinde meyhane gibi hususi içki 
• bu otelde yatmak ister .. Ken- yerlerinden maada bütün lokanta ve 

1innl dokuzuncu katta hır oda gazinolar saat on ikiye kadar açık bu
• Pabt aynı zamanda da fU ih- lunabileceği halde Antakyada bu uıul 
balunuıur: deği1tirilmi1 ve dükklnlar saat dokuz
• Birlqik Amerikanın her tara- da kapanmaya mecbur tutulnıuıtur. Bu-

\ 191mit olm konserve tacirleri na mukabil Reyhaniye ve Bilin gı"bi en 
dıa ~-- hüyiik bir kongre yapa küçük kasabalardaki lokantalann on 
~· Bunun için otelin üç bin oda ikiye kadar açık olduğu yazılmaktadır. 

ldraıamıtlardır. Bundan dolayı 
~ ancak iki gÜn otelde kalacak J 
..: hd sinden sonra kendisine bqka 

,. .. aramalıdır ... 
KONFERANSLAR I_ 

Jı Eminönü halkevinden: 
«rıeşhur elektrik li.limi 14-2-936 cuma günü aaat (17,30) 

A11ıper'in yıldönümii da evimizin Cağaloğlundaki merkez sa-
Geçen ayın başında Liyon ı:hri, loununda (Prof. Dr. Kadri Raıit) ta -

..._L rafından (Çocuktan geçici hastalıklar -~ur illin Amperin yüzüncU yıl dö-
~ı 6 ııırn .. ten:e tesit etmiıtir. Amper dan koruma) konulu bir konferans ve-
,, ı&-,. rilecektir. Bu konferans için çağrılık S IOn klnununun yirmi ikisinde Li-

,._ yoktur. Bütün yurtdaılara açıktır. tebrinde doğmuı. 183 haziranının 
~ Manilyada ölmüıtür. llmiyle Kadıköy halkevinden: 
'- ilıQI meııullyetlerile meJlıur olan Prof. Zühtil tarafından 14 ıubat cu· 
11L - ma ak~mı saat 21 de "'Çocuğun eko -=-""' Eapennto dilinin mucidi Doktor r-

~l a tefevvuk etmek üzere idi. nomide yeri" mevzuu üzerine Kadıköy 
?93 halkevinde münakaph bir konferans vt de Amper evrensel bir dil icat 
~ Bundan maksat, insanlan bi • rilccektir. 
111.a...: - Güzel aan'atlar Akademilindoen: ~ yaklaıtırmak ve sulhu kuvvet-
~ktl. Fakat altı ay sonra babası Beyoğlu vakıflar direktörü Halim 
~ edilince, Amper aklmı kaybede- Baki Kunter tarafından 15 ıubat 936 
tek bale plmlıti. Bu feci ölümden ev- cumartesi gUnU saat on dörtte Fındık
'--· Jr Gtlsel San'atlar Akademisi konfe • 
lrstı.--~ bllttln batıralannı unutmağa ça • 

rans salonunda (bmirdeki eski Tilrk Zamanını riyaziye ile fizik'e 
)rcu. Sonra gelen nesil onun bu ça- mimar! ve kUltUr eserleri) mevzuu il -
~ elektrik telgrafile elektro. zerine projeksiyonlu bir konferans ve-

-,. __ mizmi kazandı. rileccktır. K:onterans serbesntr. 

lngiltere krallarının 1 TOPLANTJLAR 1 •arayı 
TUrklye Tıp EncUmenlnde 

İngiltere Kralı bqinci Corcun en 
~ -~vdiği yerler Sen _ Jim palas ile Türkiye Tıp Encümeni bugün 
~&ham idi. Galiba sekizinci saat 18 buçukta apğıdaki gündem ile 
~ etibba odasında toplanacaktır. İstiyen 

d bunlara karıı Vindsor'u tercih meslekdatlann gelebileceği bildiriliyor: 
~ittir. Henüz Prens da Gal iken A. Bildirilen vakalar. 

tiki saraya pek bağlı görünüyordu. 1 _ Diyabet renal ve hiper sempa-._:u aaray, içinde Kral oturduğu za- tektomi ile münasebeti. Akil Muhtar 
'--~ bile seyyahlara açık bulundurulu- Özdem. 2 _ Hld lösemi vakası. Ah· 
~ O vakit Prena dö Gal bu aey- met Rasim Onat. 3 - Teırihi marazi 
'- tlbnlanm g6zden geçirir, bunla- piyesleri. Besim Turhan. 
~sarayla pek fazla aiikalı B. Bildirik. 
~ hiuedince, onlara reh~r: ı _ İrsiyet ve Konstitüsyonun teı
...._ ttlnek. tarihini pek cUzel bildiği hisdeki ehemmiyeti. Abdülkadir Noyan. 
~ anlatmak vazifesini üzerine a- - , , , ... - ••-

69- Bilir misiniz? -..._ lelds1nci Edvard, zamanmm büyük 
Z,.~ burada geçirmiı olan büyük 
.J-111 Viktoryanm ananelerini ele ala
::.. llbi g8rilnüyor. Fakat yazık ki 
1'ij bulunrmnm da bir takım miltldll
.,,,._~. Britanya imparatorluğunun 
~ evvelkisi gı"bi serbest ka-

Dünkü Sayımızda aorduldanmız ve 
cevaplan: 

1 - "Gazete" kelimesi nereden 
geliyor? 

- ilk çıkan ıazetenin fipıtmm 
"pzetta,, denilm ltalpn paruı ol· 
masmdan. 

2 - Bir gr. radyum kaç kuruıtur? 
Dikiş giiksiiğii - 100.000 lira. 

.... ~~jan pzeteaiıılıı küçük fıkra 3 - Amerikada mqhur "yaı:sız 
-~ IOll yanmu kadmlarm (yük- kıt .. ne zaman ve ne sebeple olmur :ae> De huretmiftir. Bu zarif fıkra- tur?" 
~ koyuyoruz: - 1818 da bir çok Yamrdailum 

~lr dildt yilbüğü ne tatlı fikirler feveranile iklimde yaimarlu n lrarh 
ti::--zr· Ne kadar dildtçi kızlar bir hir mevsim haul olmaıtu. 
:-ıh ipelerini batırıp çekerek kan. 4 - "'Esrar bütün aan'atm ve bil-
~ nremden CSlüp gitmiflerdfr. tün ilmin membaıdır., söziinil kim 
~ lçiııde bir ev kadmmı bundan s<Sylemiıtir? ;;« lrat1 bir aurette hatırlatan bafka - Eimtein. 

Bir mal ık mebm: 
- Baroda nutuktan baf lıa bir 

fey yapılmıyor. 
Deyince, F. Büiaon, reülilr 

mevkiintlen eiiferek: 
- Peki ama, üç çeyrelı aaaf -

tenberi n.zin yaphfım::s nedir., 
Deye aorrmq. 
M ebu• bunun iiurine bir ıey 

deyememif. Fakat etraltan kah " 
kahalar yüluelmiftir • 

Gülmek keailclilıten aonra A11e 
yeniden nutlıana baflamlf. 

Mektebe gitmek 
istemiyen madam 

Geçenlerde Amerilıada Pen
•yluanyacla Len caater malake -
muinde gayet garip bir malaalıe
me cereyan emiftir. H &kim, Aa • 
guat Bover• iamincle bir manana 
fll mali aormllflar: 

- Niçin Madam Booern melı
tebe göndermiyorsama1 

Henü yeni eolenmit olan ma
nan fll cevabı oermiftir: 

- Benim lıanm eo iflerile 
mflfgaldiir. Melıteh ııitmel• oalt
ti yalılar. 

F alcat halıim, bu ceoa6a hna
at etmemiı: 

- Evli olmn almqan. On bet 
yaıurJa olan laer Ameriltalımn 
melrtebe ıitmai meebarülir. 

Demiftir. Banan iderine ha -
lıim, Miater Bovern aem gün 
hapae malılıiim etmiflir. 

Sabırsızlık 
Bir kaç lıİfİ aolraya otarap 

çorba yiyorlarclL Aralarında bir 
de çocalı vardı. Bir aralık çocalt 
ailamafa baflaclı. N~ afla· 
dıfım •ordular. Çoealı: 

- Çorba ~olı ~' af::sum 
yalıtı. 

Dedi. Çocafa: 
- Bira sabret iri .oıa-n. 
Diye naailaat oerm•lı utediler. 

Bu dela çocuk: 
- Su aabretmiyoraanm. Ben 

naaıl aabredeyim1. 
Diye ceDap verdi. 

Kurtarmış 
Mqlmr bir dolıtor bir arlıatla

fİI• yolda ııüf iyorda. Oteden bir 
lıatlının gelıliiini görünce arluıJa-
11na dedi iri: 

- Aman dönelim. Bu •elen lta
dına göriinmelı iatemiyonım. Ba
na lıarfl biiyiilı bir irini vardır. 

- Neden; lıocaamm laaatalıfı
m aen tedavi ediyordun. Oldiir
din mü yolua: 

- Hayır, lıartardun da ondan! ~? Bir aile yuvası etrafmda 5 -Esirlik Avrupada resmen ~an-
uı.,,_ f--~•tlerin •• n1-.nL.o.er. gi tarihte kaldmbmf!ır? 

~ llz~ui; .:=;:,Hl 0ıa::;_·ua~ · _ 1830 da. Kaçakçıbğın önüne 
...:..fllrawr, biç bir zaman bir kocayı, YENi SORGULARIMIZ geçmek içtn .. 
tat. bir blem kadar korkutmaPI - ı - Ebelsiyor necedir ve ne de· Kacakçılıim önüne ıeçmek ve 

t Para.tın bqma geçirilen bu kil- ~ 1.a... mektir? kaçakçılıfı tevlit eden maddeleri 
'llllUl kendisine verilen vazifeden 2 _ Nevyork tehrinin nüfusu ne da y~1-1-
ltbı bile aynlmaımıtır. Kadm1ann ucuzlatmak için Ankara W.-

~~? 1 ...... ne cinayet '·1edilderini biliyo. b l~-- ~ ofiı merkezinde bir top antı ya -::-... .,. 3 - Kiinatta ç yı wz; var" 
...-~ çorbaları içine tcplu 4 _"Okuma, dilfUn" sözOnll kim pılmııbr. Bu toplantıya bqlıca 
~ ~~ onlan 6ldllreıı hizmetC'ileri sebep, ... - Yili•etlerinde ---ı.... ----~ söylemiftir.? --... ı ı-.... ~ 
~ Bir dildt yllblliü en kat& s - Tren bekliyenlere nerede si- lan tetkiklerden sonra iktisadi •· 
1llr JIUmaima. geçse bDe hiç nema seyrettirirler? 

1
1 hada alınacak bayle bir tedbirin 

::;: aJUm 11~ olmamıftlr. ._ __ 11!1111--~------
blr kUfUD mini mlnl ppaile iyi neticeler vereceii bmatidir. 

Dana, saate bakmak içi.1 ye - Arabacıya: 
lek cebine el atarken mühendis - VasHyan, ağır gidelim; et. 
gene bileğini kavradı ve birden rafı iyiden iyiye eksplike edeyim! 
ayağa kalktı: Diyor, devam ediyordu: 

- Başüstüne, emir senin. Kü. - O Bonmarşe karşısındaki 
çük turumuzu taldb edelim. manifaturacı Papa dedi isem nah 

Küçük tur yolundan, Aya Ni '1eritin evi... Aman gözümün nu. 
kola caddesine çıktılar. ru, bundan sonra takarıiib üzere 

Soldaki bostanı, karşısmdak; bulunduğumuz ilerideki k~e • 
setli kahveyi geçtiler. Mühendi.r ~1e dikkat!.. Büyükadada, Arati 
makaralan gene çözdü: paşanın köşkü diye dillerde rak • 

- Canibi yemin ve canibi yt· sedıen villa işte budur ... Bu Arati 
samnrzdaki bu derin çukurlar, paşanın kim olduğunu da zikretie
sönmüş bir volkanın krateri de · yim. Franksada kral Lui FilipiD 
ğildir. Belediye tanzüat arabala· eyyamı saltanatmdla, Frankız as. 
rmm amedşüd ettiği süprüntülük kirine kafa tutmuş, bunlarla 16 
kuyuları dla değildir. Mebani in • yıl cenketmiş olan Cezayirli Ah • 
şaatmda müstamel bir taş ocağı dülkadirin ariyer damarlamıdan 
veya kireç ocoğı da sanma. 19 - biridir ..• 
uncu Miladi asnnuzm baş hazine- Birden, gene taşınış, başalı 
si olan, itibarca altın il em, elmas yumrukluyordu: l 
ilem bir tututlan demir nam cev - - Kafa değil, bal kabağı! .. 
her oğlu cevherin madenidir. Sul- Demin zatına Oküzyan değilim. 
tan Mecit efendimizin tahta otu · Horozyamm merkezinde idarei ıı. 
nışu senelerinde ekspluate edil - san etmiş isem bir batman haltet.
miş, a&.an çehresinden bahal.c zu- mişim. Meğerleyin Oküzyanm 811 

hur etmesi hasebile metnlk ol · katdmamışı imişim. Arabamıza 
muş bir ocaktır. oturmadan akdem iki ilimon te • 

Tıpla seyyah gezdiren biı reh- darik edip ve birini ben, diğerini 
per gibi, her yeri birbiri tarifdJey. sen avuçta tutup koklamağa am~ 

. ~ 

eli: , de vaziyeti ihzar etmek yok idı"'l. 
- Sepet faytonda müdürü · Gene bu keret ilirnon nedıen mi ı. 

mün böğriine knnılmuş. iaem, tut cap edoor?... Şu köşe başından. 
ki 72 buÇUk dile tercüme edilmiş güller arasında boyun uzatan ha. 
olan Bedeker kitabmı yutmuş en neye ve solumuzdan •. Sakm o i5tiU 
müstaid bir gid gibi hakayık söy- mete göz çevireyim deme ... Der • 
liyeceğim. Sözlerimi dikkatls is · aliyenin Lokman hekimi Hmtır • 
tiına et ... Şu köprünün ötesindeki yandan sana laf açmış idim. DotG. 
köşk, Mabeyini hümayun etama • torun göz ağrısı olan iki katlı ekia 
zorlanndan ve zamarumız Mol • mek kadayifi, bu güller, bahçeler: 
tekesi ceneral Fonder Golçun sa- içindeki hanede sakindir .•. Ele a. 
bık muavinlerinden Abdüllah Pa- vuca mğmaz bir afacandıır. Gelene 
şafendimizin ikamethanesidir.... geçene, pencereden mah cemali • 
Şu mu kimin Bu da burun, ku · ni, lüfer vücudünü irae etmek hu. 
lak, hntlak hekimi Civan Anan • yundadır. Oyle bir ermeni perislıt 
yan Beyin cildi sanisi doktor Fot.. dir ki eşi ne Pangaltı, ne lcadiye.. 
yatiisin hanesi... ne de Kuınkapı ve Samatya kan • 

Arabanın tekerleklerile bera- lan meyanında mevcuttur. Yüzü : 
ber, mühendisin dili de tıkır tıkır nü gör, bırak ağzını; salyalaroı 
işliyorc!u: çeşme gibi aksın . 

- Buna gelince, Yıldız sarayı Yol sola kıvnldığı için araba;. 
drogmanlanndan Sabuncunun sa- da sapmıştı. Hacı Dana da dudall? 
adethanesi... Köşkün önünde ışı 1 kıpırdatma, bir harf söyleme yoK
mışıl göz kamaştıran, altında~ ko tu. (Evet! .. işittim!.. Agah ol • 
modiı!e müşabehetli antika, an dum !) kabilinden göz de yumma
kovamdır. Droğman Bey ağzmm yor kafa da sallamıyordu. Artiıı 
dadım bilir; bal meraklısıdır. Ag· ise,' muhatabının kendini dinleyip 
na ne a<hlm ki kendisine hizmet · dinlemediğinin farkında bile ol • 
karlık eden arılara bilem, teşek mıyarak, boyuna çenedeydi: 
kürat mukabili olarak, pınl pınJ _ lsrail Peygamber sülilesl • 
yaldızla donanmış bir ikametgah nin lstanbulda yerleşmiş yüksek 
tahsis edoor... Aman şekerim o sınıf ahf atlanndan Aslan Freüo 
tarafa müteveccihen fazla göz ka- nun köşkü önündeyiz. Gotik ve 
çınna; yanımızda ilimon yo~ kompozayt mimarilerinin birbiri. 

Limona niçin lüzum olduğum1 ne kanşmış, türlü güvecine andır-
da bildiriyordu=. . . mış bir şistemde mamul, ekdan • 

- Unım dilberlerınden hır trik ebniyedir ... AI bir köşe bap 
hizmetçisi (1) vard'U' ki Prenkipo- daa. Mabeyinci Tahir Beyimiz 111 
nun en parlak ve en yaman pır • çıkmaz sokak dahilinde oturur ... 
lantılanndan biridir. O ladar pa- Yanyana duran tahini boyalı ha 
nltdı bir maldır ki güneş gibi .. ~ıl- iki bap hane, Katip Cemal Bq, 
dayan nıyüne bakmağa tahammül ahbabnnrzm, karşısında, yüksek 
edememin. B~ döner; gözle~~ çam ağaçlan arasındaki de Edip 
kararır; polpıtasyonun odun gıbı ve şair vüzeradan devletld Malı • 
vurur.... Bak bu Sabuncudan da mut Celalettin Paşammndır. 
ibret al Cenabın gibi bekar, gel - Artin şimdi de boyuna Dini• 
gelelelfm, yaşama hllBUSatmda nm Mfıiintl kalaştmyord'cı: 
dünyayı kendine cennet etmiş; c Arkut ._J. 
huriyi de karşısına çekm~; lord 
gibi zevk süroor ... 
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Tiffanj Parise dönerken oto • 
mobili içinde tasarladığı bazı şey. 
leri hala düşünüp duruyordu He
nüz kat'i bir karar vermemişti 
amma beynini yoran, yüreğjnin 

üstüne bir çeki taşı gibi yerleşen 
ağırlıkları gidermek için nrtık 

kat'i kararı vermek lazımdı: 
Ağır hasta olan krzkaı·deşi 

kendisini mutlak ve hemen gör • 
ınek istemişti. Hemen y.ola çık 

mış ve kardeşini ölüm halinde 
bulmuştu. Sonra bu kardeş ölür . 
ken kendisine çok mühim sırlar 
söylemiş. O da bu sırlan tutaca · 
ğma söz vermişti. Ah bu sır ... Bii. 
tün mesele buradaydı. 

Bunu karısına nasıl açacaktı? 
Fakat açması Hiznn<l1. Kan.:;ımn 
bütiin hırçmlrğma rağmen ıyı 
kalpli oluşu sonra tasarladığı şe 

Hl ona hafif bazı ümitler vcri;ordu 
Yalnız iyi idare etmek, karısmm 
yüreğini yumuşatmak, acındır . 
mak Iaznndı bunu da yapacağınn 
emin bulunuyordu. 

Otomobilde role çıkacak artist· 
ler gibi kendine çekidilzen verdi 
l\fo'yi.is, matemli bir tavır aldı. 
EYe girince karısını kucaklryar:ı k 
kendini koltuğa attı: 

- Ah, karıcığım ne seyahat! 
Aman yarabbi ne seyahat! Böyle 

boynum bükülmüş mü dönecektim 
Za\'allı kızkardec;im !.. Daha bu 
genç yn~ta... Oof, Yarabbi ı Bu 
genç ,·aşta gö,,-üm öniinde mi öle
cekti. Bilmezsin yüreğim ne ka . 
dar parçalanıyor. Biricik karde . 
~ım ... 

- On beş ylldanberi kendisi· 
ni görmemiştik. Amma bu aa o · 
mm kabahati. Hırçınlık edip du • 
rmch1. Ne fae, Allah rahmet eyle 
s.n 

C cnç kadın bunu yüreğinde 

~a' ':-ıdıitr gizli bir gücenmişliği bu 
l··"' 1 rcık olsun söyliyerek aynaya 
döndü. Biraz süsünü tamamladı 
S0nra dedi ki : 

- Bir dakika! Hanriyct sana 
- Yemeğe gitmiyecek miyiz? 

röyl!yeceklerim var. Zavallı kız 

kırdcşim ölüm yatağınd~ bana 
hir sır söyledi ki sana da bildir • 
ır iye mecburum. 

- Peki, dinliyorum. Vah za. 
Y'l Pı kocacığım. Ne kadar hele . 
<' :1 ı"?lr.-m. Sözleri öyle bir söyliyi . 
~·n var ki... 

- Bak, dinle. &ına söyliyece
ır;m sözlerin bü~iik nezaketi var. 
dır. Ben senin kalbinin ne ka"dar 
iyi olduğunu bilirim. Ah, Hanri . 
yctciğim, meğer kız kardleşimin 
gizlice büyüttiiğü bir çocuğu var
mııı !... 

Hanriyet yerindıcn fırladı : 
- Ne, ne diyorsun? 
- Hakikati söyliyorum. Eni~-

temin vazife dolayısile zamanı . 
nm dörtte üçünü müstemlekeler 
de geçirdiğini biliyorsun. Şimdi 
bile Madagaskarda bulunuyor. 
Kızkardeşimin onunla birlikte git. 
miye sıhhati müsait değildir. Bun· 
dıan on dört yıl önce, kocasının 
gene uzaklarda bulunduğu sıra . 
larda bir genç ile tanıştr. Bu gen. 
cin ismini söylemedi. Ne ise, an
lıyorsun ya, o gence teslim olmak 
suçunda bulundu. Sonra... Evet 
sonra bir çocuğu oldu. Tabii bu 
çocuğu Cenup şehirlerinin hirindP 
bir doğum evinde dünyaya getir
di. Anlıyorsun ya! Herkesten he
le koca5;mdan pek ~akmıyordu 
Eniştem. sert, müthiş bir adam . 
öır. Ondan ~ek korkardı. Her ne 

(Fransızcadan) 

ise sevdiği genç de müstemleke • 
]erde yaşıyan biri idi. Hindi Çini· 
ye gönd~mnişler. Orada ölmüş 

Kızkardeşimin çocuğu, bir ktzdı. 
Adım Mişelin koymuştu. Gene 
Cenup şehirlerinden birinde bir 
sütanaya verdi. Kardeşimin haş • 
ka çocuğu da yoktu. Bu kızcağı . 
zı yanında hulunduramamak ne 
i5kence idi. Bunu tahmin ed~rs~n 
değil mi? Kabil oldukça, pek bü. 
yük bir ihtiyat ile gider kızını gö
ıiirdü. Nihayet bir giin yavnıcağr 
V ersayda bir pansiyona yerleştir. 
di. 

Bil.alarmda yıldız lşattUI olanlar, bz.e 
rinde mııamcle gUren.lerdlr. RııkamlAr 
aaat 1% de kapanrt eatış fiyattan. ur. 

PARALAR 
*Londra 
•Nevyork 
*ParUı 
•Mlltuıo 

t·21 -
l24.
t67.
lM-

* BrUksel t>:J.-
* Atına 24: • 
•Cenevre bl~. -

* Sotya :u -
• Amsterdam ss.-· 
•Pra~ ur> -
• Stokholm ır.? -

•Viyana 
*Madrld 
* Berlln 
* Varıova 
•Budapeıte 

* BUkreş 
•Belgrad 
•Yokohama 
*Altın 
•Banknot 

l!•.-
17. -
82.-
2•.-
~-

18.-
C>2-
84-

IJOO -
284, 
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ıJLondra 

*Nevyork 

ÇEKLER 
ti21Jı0 • Viyana 
o 0065 • M.adrtd 

• Parla ı !! 06 * BerlLo l 11718 
* MtlAııo 9 ~70 * V&l'§ova • 21b:> 
* Brllkaeı i 6280 * Budapeşte 4 4966 
* A Una 88 0714 * BUkreş l0813!2(') 
* Cenevre 2 ~20 * Belgrad 8' 62JO 

Kızkardeşim öleceğini anla · • sotya &l 2876 • Yokohama 2 7470 
ymca bunları söylemek mecburi . •Amaterdam t.1707 •Moskova 100000 

yetinde kaldı. Artık son neefsin - ,_•_Pr_aı ___ ı_o.1_1 __ cı_s_ıo_kh,_o_ım __ s_1_1_9:ı_, 

de, gidip çocuğunu görmemi, is . E s H A M 
tikbalile meşgul olmamı söyledi. ış Bankası 1Hıo Tramvay uoo 
İleride kızcağıza verilmek iizere * Anndoıu 23. *Çimento LO 2:> 

Reji 2 12!> UnYon Del. 0,00 
bir miktar para da bıraktı. Şimdi şır. Hayrty 16 00.ı şark 0eı. ooo 
benim halimi düşün. Son nefesin. •Merkez Bank 6200 Balya ooo 
de olan kızkardeşim bana bir va- u. Sigorta .oo Şark m. ecza uoo 

1 
Ponomontı 8,00 Telefon 000 

siyettc bu unuyor. Bir ölünün son •---------------• 
arzu::ıunun ne kadar mukaddes ol· 
duğunu bilirsin. Tabii ben de bun. 
ları yapacağıma söz vermek mec. 
buriyetinde kaldım. Gittim, çocu
ğu gördüm. Pek sevimli, pek şi • 
rin. Ah, annesinin ölümünü öğ • 

ıstlkrazlar 

* 1933 T.Bor. I ~' 20 .. .. " D 2260 

" "" m 2200 
tstık.Dahllt I ~ 00 
Ergeni lııUk. 117 :ıo 
1928 A M LOO'I 
S.Erzurum ~. 

Tahvlller 
Elektrik 0000 
Tramvay Bl.70 
Rıhtım uoo 
Anadolu 1 4805 
Anadolu n 48.05 
Anadolu m HO 
KUmesııtl A 47 20 

rcndiği zaman nasıl ağladığım, ._ __ , __________ _. 

nasıl kanlı yaşlar döktüğünü bir 
görseydin ... Ben de onunla birlik-
te ağladım. 

Zahire satışı 
..--~~~~~~~~~~~~-11 

btaabuJ tlcare& wı ır.alılre bol'8Ulllda dlln 
muamele &ören (kilo) maddeler: 

Nov'l: 
Ki- P. 
En az 

Buğday (yamuf8k) 7,24 

Kş. P. 
En çok 

7,25 

Fırında Feyezan 
Gece yattılar, gündüz Cellat gölünden geleıt 
zehirlenmi~ bulundular yeni haberler 

lzmirde feci bir zehirlenme İzmir, - Küçük Mender 
hadi"Sesi olmuftur. Kazım Dirik ri ile Cellad gölünün ta! 
mahallesinin Yılmaz sokağında rine ıu basmıı olan köyler 
Avukat İzzete aid fırın Adem us- nın kurtarılması için mab 
ta tarafından kiralanmıt ve bat· giden vali Fazlı Güleç teb 
tan baıa badanalanmı,tır. Ev. dönmüftür. Vali, bu köyl 
velki akıam 32 yatında Kazım halkın kurtarılması için liz 
oğlu .Adem usta, fırında çalııan len bütün tedbirleri aldı 
25 yaılarında Süleyman oğlu Mur- T orbalmın Arpacı köyün 
taza, gene 25 yatlarında Giridli zı evlere ıu girmif iıe de 
Osman oğlu Mustafa, Mustafa olmamııtır. Çünkü ıuyun 
oğlu Süley91an ve 23 yaılarında devam etmemiı ve su basın 
Mustafa ile beraber fırına gelmi,, evler halkı, yüksek mahall 
ocağı yakmıılar ve birer köşeye ki evlere geçmişlerdir. 
çekilerek yatmı,Iardır. Tirenin Su batı köyünd 

Ertesi gün sabahleyin f ırma lerden de bir kısmı su alt 
ekmek almaya gelenler f ırmı ka- Bu köyün bir kımnı dağ üz 
palı görmüşler. Saat onu geçtiği bulunduğundan bu kısım s 
halde fırının açılmaması şüphe !asından müteessir oimanııt ., 
uyandırmıf, toplananlar kapıya olmıyacaldır. Yalnız Naiıne , . 
kulak vererek içerisini dinlemeğe yü düz arazi üzerinde olduğU 
baılamı,lardır. bu köydeki bütün eler su bat 

Bu sırada içeriden hafif bir na ug" ramT'ltır. Bütün arazi de~ 
inilti işitilmiştir. Fırının kapısı lar altmd: olduğund2.n N.P... 
önünde toplananlar derhal kapı - köyü halkı kayıklarla cı~ 
yı kırarak içeriye girince, kapı köylere taıınmakta ve kurUJ"" 
önünde, yattığı yerden yuvarlana· ameliyesine devam edilmekt_~ 
rak düşmüı bulunan Mustafa oğ- Tutum köyünün de bir ";• 
lu Hasanın derin derin inlediğini evleri su altındadır. Halk, Y"~ 
görerek kendisini kaldırmışlar ve ıek yerlere çekilmiştir Tire ' 
fırının dııarısma çıkarmıılardır. yeni Çiftlik ve Surgaz köyll 

Fırının içerisinde yatan fırın henüz su ile temasa gelmemi~ 
sahibi Adem ile Mustafa, Süley- Fakat tn~n nehir suları bu .,,, 
man ve Murtazanm yattrklan yer- lere doğru ilerlemektedir. 

Hanriyet, bizim ac çocuğumuz 
yok. Kendisini yanımızda bir aile 
kucağı bulacağım söyledim. Be -
nim iyi kalpli karıcığım, fena mı 
ettim? • 

Bayan Tiffan.i ilkin bit şey 
söylemedi. Kocasının sözlerini 

" (ıert), 6,22,S 
Arpa 4,7,5 
C.vdar S.1A 

7,12 
4,12,5 

de ölüleri bu1unmuıtur. Yapılan tetkiklere göre, ~~' 
O esnada oradan geçmekte o- me köyü müstesna bütün bu ~ \ 

ı 1 lan zabıtai belediye amiri Münir . ler, su baskını felaketi karp•~· 
• hiikfuneti haberdar etmiş ve Bur- nurusça zayıat vermeden ıKUI""" 

dikkatle dinlemişti. Fakat aÜ§Ün· 
düğünü gösterecek hiç bir iz ver. 
rniyordu. Acr acr ,P,i.ilerek dedi ki: 

- Çok gUzel, çok güzel! Bu 
küçilk roman ciddıen mükemmel 
Suçlu bir krzkardeş, ölüm yata . 
ğmda bir itiraf, gizli bir pansi • 
yon, eve alman acıklı bir çocuk. 

San mısn 5,20 
Kendir tohuma 10 
Samar deriai çifti 2300 
Zerdeva deriai çifti 3100 
VaJ'f8k derisi çifti 1200 
Kunduz derisi çifti 1200 
Tilki derisi çifti 425 
Porıuk derisi çifti 675 
Çakal deriıi çifti 180 
Tavıan derisi adedi. 19 

12,20 
3000 

1466 
1200 

700 
200 
21,S 

____________________________ , 
Gerçekten çok iyi, çok muvaffak .-----.... ---.----ı 
olunmuş bir mevzu. Bir roman 
yazmadığına şaşıyorum. 

- Ne diyorsun, anlamıyorum. 
Hanriyet şimdi öfkelenmişti. 

- Anlamıyor musun'! Asıl an-

T k • Çarıamba Perıembe a vım 12 Şubat ıs Şubat 
18 Zilkade 19 Zilkade 

GUD doğufu 
Gtln balJll 
Sabah namazı 
Oğle namazı 

ikindi namazı 
Ak§am namazı 
Yatm aama.zı 
lmaak 

Yılm geçen gtlnlerl 
Yılm kalan gtlnlerf 

659 
17,39 
6,08 

12.28 
15,19 
17,39 
19.10 
5,19 

43 
323 

6 :;a 
17,40 
607 

1228 
15,20 
17.40 
19,l l 
5,18 

44 
322 

lamıyan biri varsa o da benim. 
Inanacağımı zannederek benim 
gibi zeki bir kadma bu ınasallan 
nasıl yutturmak istiyorsun. Bana 
hakikati açıkça söyliyecek yerde 
kızkardeşinin ölümünden istifa _ I~~~~~~~~~~~~~ 
de ederek kendi kızım evine al - latanbul aıli:re 4 üncü hukuk mah • 

kesnesinden: 
mak için hikayeler uydurmak! Simonald Mihalidis vekili avukat 
Doğrusu büyük cesaret! Ziyaeddin tarafından Pariste 102 a -

- Ne diyorsun? ..._.. • venue de Roel a Nouville'de oturan Her-
- Bağırma, dram oymyacak mo oğlu Frederiko Dandirya mahke • 

değiliz. Hem değmez bile. Evet, memizde 935194 sayı ile açılan ıuf'a da· 
vasının muhake~esinde: Dava olunan ben senin yalanların arasında sak. 

]anan hakikati anladım. Senin giz- ilinen tebliğata rağmen mahkemeye gel 
mediğinden ııyabmda muhakemeye de

lice büyüttüğün bir kızın var. Kim vam olunarak tapu kaydının getirildi • 
den olduğunu sormuyorum On ğinden ve bu kayıdda bedeli ferağın · 
beş senedenberi bunu arıyabilir · 600 lira olarak gösterilmi§ olduğundan 
dim. Fakat bence bir kıymeti yok. j bahsile muameleli gıyap kararının da· 
Sen kızını yanında görmemekle va olunana 20 gün müddetle tebliğine 
muztarip oluyorsun. Ben de çocu. ve muhakemenin ı t-3-936 ça~mba 
ğuın olmadığı için iztfrab çekiyo. gUnU saat 14 de brralnlmaama karar 

verilmiı olduğundan dava olunan ilin 
rum. Bir bundan, bir de kızkardıe- gününden itibaren yirmi gün içinde iti-
şinin ölümünden istifade etmek raz etmediği ve mahkemeye gelmedi • 
istiyorsun, değil mi? Açık söyle. fi veya bir vekil göndermediği tak -

- Hamiyet, çılmrdm mı Al ·ı dirde vakıalan kabul etmiı addoluna • 
lah aşkına? Sana yemin ederim rak gıyabında hüküm verileceği ve bu 

k. husustaki gıyap kararı mahkeme du • 1 ••• 

- Vazgeç, rica ederim. Bili • _v_a_n_n_a_a_s_ıld_ı_ğ_ı _n_an_oı_u_n_ur_. ________ _ 

yorum, bütün erkekler vefasız -
dır. Senin de böyle olmamana bir 
sebep yok. Yalnız kızdığım, açık 
söylemediğin ve bana emniyet et 
mediğin içindir. Ne ise, bunları 

geçelim. Ne istiyorsun? Kızın bu· 
raya gelsin, değil mi? Pek güzel 
kabul ediyoııım. Onu ben aho t!e 
tireceğim, ona karşı ~ok şefkatli 
olacağım. Annesinin mevcut ol • 

nova kamun bayı Şefik Erol, be- mak imkanlarına maliktirler~ıJı, 
lediye doktoru Galip Erdini, jan· Yağmurlar devam ettiği I 
darma kumandanı Zekai gelmit - dirde seylahın daha genit bit 
lerdir. Doktor, hareketsiz yatan kil alması köylüyü korkutma1't'İ 

a tJJ' dört kitiyi muayene etmiş ve hep- dır. Su baaan evlerdeki gıd 
sinin de ölmüt olduğu anla,ılmış- deleri kullanılamıyacak bir lı~ 
t gelmiatir. Ekilmit araziden ır. ~ d~ 

Hemen telefonla lzmir adliyesi on bin dönümü sular altında~ 
haberdar edilmif, müddeiumumi Bununla beraber, bu arazid d. 
muavini Mümtaz ile adli tabip mahsulata tamamen mahvolOI 
Muhiddin gelerek vaziyeti tesbit nazariyle bakılamaz. 
etmiş, tahkikata baılamıtlardır. Kızılay kurumu bu köylerd~ 

Neticeye göre, zav~lhlar gece felaketzedelere yardıma bati•' 
yeni badanalanmış fırına gelerek mııtır. Naime köyü halkının Si 
fırını yakıp yatımıflar ve hamızı batı köyüne naklinden ıonra ::, 
karbonla zehirlenip ölmüılerdir. da yerle§tirilmeleri için vili.Y 
F' · · ·n içerisinde ekmek, zeytin çadır gönderilmiıtir. 

soğ:ın gibi şeyler bulunmuı oldu· Seylaptan nüfl!SÇ<l zayiat o'ıflı' 
ğuna göre, bunlann yatmazdan dığı kuvvetle tahmin edil~~ 
evvel yemek yedikleri tahmin e · Hayvanca zarar olsa ıer-,;ı 
dilmektedir. Bütün evler ıu altındadır. E~ 

lstırap içinde inliyen Hüseyin, gece ve dün yağan sürekli 1"~: 
Doktor Galibin ilk tedavisinden murlardan taıkmın a.rtmaıı ell 

sonra memleket hastanesine kal - şesi vardır. 

dırılmııtır. Cellid gölünün suları, dai~ 
Kazazedelerin defnine ruhıat dan inen ve Küçük Mendere• fi'_ 

verilmit ve ikisi gömülmek- üzere gelen ıularla beslenmit ve d •' 
aileleri tarafından almmıttır. Di- metre kadar yükselmiıtir. Ce11ı' 
ğer ikisi de, fakir olduklarından gölü içinden geçen tren bir ıoet , 
belediye tarafından gömülmüt - den fazla sular içinde ya vat 1', 
lerdir. vat ilerliyerek seferlerini 1•:,,. 

Adanada yakalanan maktadır. Buradan geçerkerı tı 
tarikatçı/ar nin aaatta on kilometreden f~ 

hızla geçmemeıi için makiniıtl 
Adanada N~ib;nclilik •. tari- tef dö trenlere emir verilnıiıtit:.._, 

katına mensup yırmı bet kıtı za· ~ 
bıtaca yakalanıp tahkikata bıu - •••=-·-----------L-i fit' 

-T leme ıonunda bunlardan US"J .A 
lanmııtı. Zabıtaca yapılan ince· best brrakılmıt, yirmisi &akl.,.lr 

madığım temin ed~yor musun? da tutulan inceleme kağıdı i~ 
İyi öyle ise bu küçük :Mişelinin an. likte Cumhuriyet genel aav tO~ 
nesi ben olacağım. Bunları niçin lıjma verilmit ve bunlann 
mi yapıyorum? Çünkü bir defa Iarıile uğantlmııtır. ,,,il 

Gene Naı-,·'l...-ndrı:ı- ı ~:ıe ~~ zavallı çocuğun ne suçu var? Son. .., ·~ llA ur;-'~ 
ra da senin çocuğun değil mi? li olarak Onnaniyeden Ad~ 4' 

Tiffanj bu yüksek ruhlu 1".adı. getirilmiş olan yirmi kiti de ~ 
mn karşısında kendini pek küçük sii tahkikat içjn Osmaniyey• 
görüY.ordlL gönderilmiılerdir, 



1 
ristiyanlaşma 

a. (3 üncü aa)'fadan deftlll) 

o.J:"crcalı Ja nailaat ettim. 
llrr IJ&..l!L ~nraları bir haylı tancu
·~eri clinletlim. 

IWmköy aulh babk hikineUPıdm: 
lıf Uddei Belaiya ve Amarosyoa ve 

Süleyman ve Mehmet ve Ay§e ve Fat • 
ma ve Koço ve Vaiallin aayaı ve mil1 • 
tereken mutasarrıf oldukları Y epıköy
de Halkalı caddesinde 30 numaralı ha • 
ne maa dUkklnm izalei tUyu zırnnın • 
da açılan davanın yapılan gıyabi mu • 
hakemeainde hane maa dükkinın bil • 
müzayede aatılmaama ve bedelinin hia-

• • • sedaranın hisseleri nisbetinde taksimi • r_. ne dair sadır olan 28-1-936 tarihli 
~ teJı valuılar ltalılnntla kararı gıyabi müddeialeyhlerden Koço 
,._, aöylil'eeelr •Öziim yolrtar. ve Vasilin mahal ve ikametleri meçhul 
ft..ı ~ !irlıiyeJelci ecnebi melr ~ bulunduğundan ilinen tebliğat icrasına 
..._~ lnırulU§Unu göz önüne karar verilınit ve tarihi ilindan itiba· 
,~, 6a lıültür müe ... aeleri ren ıekiz gün zarfında mahkemeye bil
... 1a6ane. emperyalizmin ilerle- mUrac:aa temyizi dava etmedikleri tak-

,.,,,•lıetleri arcuınJa bir mu _ dirde verilen hüküm kesbi katiyet ede
~ ~riir •• ·· O nl t ceğinden tebliğ makamına kaim olmak 
~. aınuz. ama 1 op- ve al.ikadarların malfimu olmak üzere 
..... )'cı6ancı banka, yabancı hukuk uıUl mahkemeleri kanunu madd~I 
19 '1a6ancılar taralıntlan itla- mahsusasına tevfikan ilin olunur. (V. 
""4 etlilen felair tesiaatr, yabancc No. 13493) 

....._ ~ )'abcıncı gaete lelr 6ir 
--.ıcı laümet etmiftir. tlılriiclar icra manurluiundan: 

.iL_ ~ dolauancrı cunn emperya • 1 amamma yeuimli üç ehli vukuf 
~ >'a)tm0 ıuulleri arlık lcla.ik taraf1tıdan beher dönUmüne 6 pr lin 
!"'lıti ol,.. •• 1 B .ı. "tü' t1·· kıymrt takdir edilen Beykoza tabi Kı • 
&ı. : .• .., ır. unu vu n un- 1 1ı kııyünd v- 'ftı'•i k" d .....,. • • ınç u e -en çı ıg mev un r 
1-ılı • Mı•yonerlılr on tlolru • 22112 ve aynı mahalde Yamak Yani mev 
'Cl1ıaı felcilJe görmek müm- kiinde 2211 l ve Akkelek mevkiindf' 
~ Clelr emperyalist tliplomcuiai 22113 No. lu ve kayden SS dönüm mik· 

•bir İnscınlık ve laayır müa- darındaki çalılık arazinin nısfı. 
~ l•lrlinde lmllandan bir •İ- 2280 No. lu kanuna tevfikan ac;ık 

ba,lıcı bir ,.1 defiltlir. arttırmaya vazcdilmittir. Satıt petindir. 

"~, vicdan hü"iyetinin feza· 
tt,.,.er:;:en biridir denilebilir. 
~iri i7'edir. F alıat 6a din 
' ü:min 6ir milleti ,,.,.~ • 
tİrcf• • İrin lnıllandağı sillila holine 
~ifi zaınan, artılı o, laiirri7et 
~ ' 6ir idiUat olur. Her i,. 
~ wibi o da kahrolmaya mah-

ar. 

~a, W•ne biliyoruz ki, Itri.
~· ililı~tllGnnın ~m.Jı ;.. '•ti ,,.iti,,.,., in..,.,.,..,. "• • 
.&. - _ r.pl olftttJUIJılan çaflara 
ı~dar. ll.,id olmıyan İn .,.n ÜUriiwle yapılan cebir de 

" 6lr eilriimtlllr. 
'tt ftapaarn ciibbe.i, •Örün etek
._. ~lıarntla bir hayralc ve bir 
. ·-..; gizlidir. 

'-..__ Satiri ~rtem 
--------

Müterakim verıi evkaf borçlan rUıu • 
mu delllliye müşteriye aittir. 

Arttırma prtnameıi 28-2-936 t.\• 

rihine milsadlf cuma ıunu divanhane
ye talik edilecektir. Birinci arttırması 
lo-3-936 tarihine mUaadif salı ıünU 
saat 14 den 16 ya kadar Uıküdar icra 
dairetlnde yapdacaktır. Arttırma be • 
deli kıymeti muhammenenin yüzde yet· 
mit betini bulduğu takdirde üstünde 
bırakılır. Aksi takdirde en ıon arttı • 
ranm taahhOdU baki kalmak üzere art
tırma on bet &iln daha temdit edilerek 
35 3 036 &arilıiA• mu.adif prpmb• 
sGn8 apl uatte icra edilecektir. Art· 
tınna bedeli kıymeti muhammenenin 
yilzde yetmlf bqinl bulduiu takdirde 
Uotün~• l\Tr2 lrthr Ahi takdirde 2280 

lfo. lu bnun mıaciblnce muamele lfa t· 
ditecektlr. 

2004 No. lu icra ve lfllı K. nun 126 
ncı maddesi mucibince ipotek alacaklı
larla diğer allkadaranm ve irtifak bak· 
kı aahiplerinin ıayrl menkul &erinde • 
ki baklannı ve hususu ile fala ve ma • 
tarife dair olan iddialarını evrakı mUs

.t....~I dördüncü icra memurluiun- biteleri ile birlikte nihayet yirmi &iln 
~""""' .ıarEmda icra dalreılne bllcUrmelerl vt 

Oc ebU vukuf tarafından bUtUnünc akıl takdirde tapu ıicill ile aabit ol 
~~kb y(ls yedi lira değer biçilmit mıyan alacaklılar aatıt bedelinin pay • 
L~vılıuıda Tatavlada Yeni,ehir ma • lapnalanndan hariç kalırlar. Allkada -
~de Akarca ve Rıza Paıa soka • ranın icra ve lf14t K. nun mevaddı mah 
~etki 11-13-25 yeni 17-l9-43 ıuaaama tmikan hareket etmeleri vr 
., ~pu kaydına ıöre iki dükkin bir daha fazla malQmat almak istiyenlerin 
~ -...Uen tanılın edilen takdiri lay • 933112 No. lu dosyaya müracaat etmt· 

il. ~nana nazaran ahpp kepenk!! _1_en_·_n_ı_n_o_ıu_n_u_r._c_v_._N_o_. _ı_ss_o_ı_> __ _ 
a Ot. aeminile beraber iki katlı Be,oilu ÜfÜDCÜ ..u. ..... hikim· 
~ nıutbakı olan ve 118,SO metre lijiaden: 
' ilanında bulunan ahpp vr 
'~eli ev dairembce açık arttır- Mahkemenin 936149 ayılı dolyasllt 
~ konuımuı olup prtnamesl 6-! avukat MUnip tarafından Galat11& • S llnünden itibaren herkealn ıısr- rayda Merku Putahaneai yanındaki 
"'--7'9 asık bulundurularak 17-3-H6 apartımanmda 4 No. da oturan Vehbi ve 
h~ l'aatlıyan aa1ı ıUnU saat 14-l<i Anaıtuiya aleyhlerine açtılt kiradan 
~ 32 Ura alacak davamdan dolayı dav:1 S dairemi.ıde satılacaktır. Art· edilenlere teblll edilmek &ere ıönde. 

' IÜ'mek için % 7 ' 5 pey akçesi rilen davetiyede halen lbmetClhlan 
~ lllllll bir bankanın teminat mek • il _ htırılmak lbımdır. Biıilmüı ver- meçhul bulunduğundan teblil edileme-

.,. beledi eaiml • valcı icat dili anlaplmq olmakla da.acmm iste-
~ ye r en f eti ille ve 20 gün fasıla ile lllnen tebliğst aittir. 

A......_ icraama karar verilmit ve mahkemeai 
~~ ıayri menkule biçilen 26-3-936 saat 10 na bırakılmıt ol • 
.. ~,. '5 tini bulmak prt olup ak- duiundan ifbu gün mahkemeye gelme
~ '-~ IOa arttıranın taahhDdU ye- leri ve abl halde sıyaplannda mah • 
1at -.ınak U.ere arttırma 15 ıUn da-
Jıı... 1lzttııara1ır 1 •4 936 cGnUne ra

5
t· kemeye devam olunacalı davetiye tel>-

~~ ~ lll makamına kaim olmalr tbere Uln o-
~ ba cUnll ayni saatte satı • lunur. (V. No. 13488) 

'""-..:. ... ba lefer gayri menkul en çok --------------ı 
~ ihale olunacaktır. 

~ 2oo.t la)'lb kanunun 126 mcı mad· 
~ ~ce ipotek sahibi alacaklı • 

1- -~~ .'~darlann ve irtifak hak
.. ı..~ ı•yri menkul Userind• 
it ~ hususile faiz ve masrafa da· 
~ lddialannı mU.bit nrakile 
~.,. '1irmi gün içinde dairemize 
1'tı eri 11.ıım olup aksi halde bak-

ı...-ı ..u,. altma laublc m 0
·• 

mııindm: 

Hayriye tarafından kocau Nuruot • 
maniye caddesinde 85 numarada iken 
balen ibmetı&hı belli olmıyan hmail 
Hakkı aleyhine açılan bopnma davası
nın t1b1d1ratmda on cGn nrfmda cnap 
verilmek üzere gıyap kararmm 15 ıUn 
milddetle illnen tebliiine ve tahkikatın 

1 - KtJRllllll 12 ŞUBAT 1936 !'!'"!9!" 

Dünkü Keşidede Kazanan Numaralar 
Eminönünde 1 ekkollu Cemal gişesi Ustemizin ııöste1diği 

mükafatları derhal t1erecektir. 

930 

12 
39 
46 
95 

168 
186 
213 
26.1 
296 
297 
459 

66'7 
709 
'119 
74' 
803 
881 
949 
96'7 

1060 
71 
90 

113 
14\ 
iM 
229 
2.14 
39R 
520 
!'»!.') 
54.'i 
590 
604 
617 
952 

2111 
139 
142 
159 
165 
186 
215 
221 
258 
257 ., 
316 
458 
4'1'1 
555 
558 
M5 
m 
'79R 
894 
982 

990 
!J079 

go 
102 
139 
14l 
2M 
31t 
~13 

•22 
4fl'.l 
56.1 
!l92 
R.19 
Mt 
75.1 
781 
P.74 
947 

4oot ,.,, 
'78 

100 

50 
30 

100 
50 
30 
ao 
50 
30 
50 

300 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
!lO 
50 

500 
50 
!lO 
30 
30 
30 

ıoo· 
30 

150 
30 
30 
30 
30 
50 

150 
30 

500 
150 

50 
30 
30 

ıE l 
500 ' 30 
100 

12000 
30 
30 
50 
30 

100 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
50 
50 
30 
r.o 
50 

500 
30 

100 
30 
M 
30 
30 
30 

150 
30 
50 

100 

No. 

81 
186 
228 
250 
257 
318 
473 
542 
562 
568 
591 
:;91 
624 
7l!l 
767 
8:>9 
882 
883 
912 
9'>..8 
93' 

5027 
39 
62 
88 

131 
184 
287 
293 
321 
396 
47'1 
523 
573 
574 
'130 
771 
788 
793 
835 
oo:~ 

923 
9!l'7 
982 

Cl90 
209 
236 
2AA 
m 
:t5.1 
~ 
'40 
471 .. " .. 
581 
~ 
604 
6:17 
744 
8\17 
821 
8.T1 
862 
911 
926 

7015 
25 
56 

R9 
JR2. 
211 
24.'\ 
m 
2fY1 

:4-'Jll 
:J98 
~ 
51:4 
550 

Lira 

30 
30 

100 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
31) 

30 
100 
100 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
50 

100 
100 
30 

100 
30 
30 
30 
so 
30 
30 

500 
50 
50 
!iO 
50 
!'iO 
30 
30 
50 
50 
so 
30 
30 
!iO 
:,o 
30 
!'OJ 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
RO 
50 
30 
30 
50 
30 
so 
50 
!)O 

30 
100 
100 

latanhul ilmac:i noterliliae: 

No. 

ssı 
602 
63' 
751 
81' 
911 

8056 
26' 
242 
245 
2SO 
252 
279 
295 
39.1 
411 
4:19 
466 
567 
570 
62R 
66.1 
77R 
93' 
972 

9013 
173 
261 
282 
446 
449 
46.'l 
59:\ 
602 
611 
648 
7'1 
802 
912 
91'1 

10022 
44 
46 
~ 

W1 
281 
293 
"3 
&Si 
~, 

799 
806 
843 
912 
998 

11042 
129 
200 
23' 
2AA 
287 
32R 
344 
402 
600 
690 
705 
811\ 
901 
951 
978 

1202~ 
57 
~ 

101 
um 
~!; 

275 
340 

Ltra 

100 
150 

50 
30 
50 
30 
30 
r,o 
:>O 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 

1000 
30 
:;o 

:lO 1 30 
30 
30 
50 

100 
50 
30 
30 

100 
50 
30 
30 
30 
50 
30 

150 
30 
30 
50 
30 
30 
50 

500 
150 
ao 
so 
so 

100 
30 
30 
30 
30 . ;)() 

ao 
so 

100 
30 
50 
30 
50 
so 
30 

100 
30 

uo 
ıoa 
100 
100 

!iO 
30 

100 
30 
30 
!)() 

100 
30 
50 
:lO 
30 

No. 

385 
391 
495 
5S1 
5ft .. 
115 
620 
&:;1 
67:1 
69.ı 
69 
892 
907 
9:iJ 

ı:ıon~ 
59 

140 
:\.)9 
40~ 
(;)2 

6.1.'l 
611 
681 
68ıl 
780 
65.1 
888 

14oot 
197 
199 
2'1 
309 
367 
~ 
,77 
501 
514 
527 
5:>2 
559 
596 
652 
776 
780 
789 
8M 
82.'t 
832 
99' 

15009 
3R 

128 •• 29'1 
:ı20 
413 
438 
476 
50& 
MT 
'191 
879 
889 
9M 

1804-'\ 
71 

128 
232 
217 
224 
330 
35., 
!f74 
446 
4.'l5 
4.,11)9 

49!l 
S.16 

Lira 

50 
50 
50 

100 
5a 

100 
50 
30 
:;o 

uOO 
50 
;o 1 
50 
30 

l:'ıO 
ı;o 

:..o 
500 
50 
50 
30 
30 
50 
5i) 

50 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
30 

150 
50 

150 
30 
50 
30 

100 
50 
50 
50 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
50 

150 
30 
30 
IO 
50 
50 
30 

150 
50 
30 
30 
so 

500 
150 
lM 
50 
50 
~o 
30 

100 
30 
50 
30 
nı 

:4() 

!lO 

"° 50 
30 

No. 

584 
69ff 
709 
75.'i 
88."l 
886 

1726'1 
:-122 
660 
11:t 
7:;7 
; s:; 
son 
9!\~ 
991 

lSOAA 
7!' 

176 
191 
24.'\ 
UR 
2:;.t 
~22 
40~ 
42"& 
:l().Q 

!l:l7 
!}:;9 
:)7!\ 
:)9~ 

521 
6'2 
692 
'11ft 
746 
8''7 
m 
881\ 

1902" 
118 
121 
17:> 
11rl 
247 
2.'i.1 
260 
30'1 
04 

'" '49 
466 
602 
634 .,. 
785 
858 
939 

20041 
93 

204 
2'ı3 
2.1)6 
'30 
,75 
594 
598 
808 
611 
70.'\ 
15.'\ 
SOR 
880 

• 938 
95.1 

210U 
24 
31 

·~ .. ~ 

Lira 

100 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
ıoa 

:-,o 
50 
50 
50 
30 

1!".0 
:JO 
30 
r,n 
30 
!40 
30 

100 
30 
30 

500 
50 
50 
50 
30 
50 
50 
M 

100 
30 
30 
51'1 
30 
50 
30 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
50 

150 
50 

500 
50 
50 
50 

100 
50 

100 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
50 
50 
30 

150 

"° 50 
50 

No. 

186 
3.17 
414 

""" 51:1 
:i:);l 

59:1 
;;74 
620 
~ı 
681 
69:1 
711 
784 
~~ 
850 
90:l 
94:1 

220.fO 
87 
74 
75 
83 

180 
186 
20~ 
224 
2.';4 
3.'l5 
402 
45.1 
462 
466 
472 
481 
!165 
M7 
752 
949 
964 
972 
988 
9M 
985 

23009 
u 

ln 
m 
32A 
42.'l 
471 
!lOl 
:'>45 
64.1 
69' 
704 
765 
79., 
MI 
88'7 
R91 
9!1A 

24().IA 
lM 
18.~ 
~ 
244 
2M 
m 
2'.'W 
'59 

'" rm 
516 
790 
794 
'79R 
M7 
96!1 

Lira 

30 
50 
30 

100 
30 
:ıo 

30 
30 
30 

100 
30 
30 
ıoo 
30 
30 
30 
30 
50 

150 
&O 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 

• 50 
100 

50 
50 
50 
30 

35000 
30 
50 
30 

15000 
30 
50 
30 
!iO 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
!)O 

50 
!",() 

150 
50 
50 
~ 

500 
30 
30 
30 
30 

100 
50 

100 
r;o 

100 
50 
50 
30 
50 
50 
30 
30 

150 
30 
~ 
3G • 

No. 

981 
2:1029 

106 
19.t 
195 
273 
27:> 
288 
301 
347 
410 
487 
5M 
629 
"5 
859 
731 
859 
870 
925 
929 
95.1 
9.1).i 

26035 
81 

122 
158 
m 
263 
281 
292 
319 
S3C 
421 
rıoı 
509 
54.'\ 
665 
695 
R:;1 
887 
8'1• 
99!4 

2'103.'i 
N 

279 
m 
300 
349 
'60 
!llO 
!'lS.1 
~2 
'114 
737 
851 
sn 

?.SOM 

™ 233 
'lS'1 
369 
m 
418 
458 
411. 
ar.ı 
683 
8M 
851 
920 
952 -267 
366 
~ 
59.1 
m 
831 

Ura 

50 
50 
50 
50 
50 
30 
50 
50 
30 
50 
so 

150 
50 
50 
30 
30 
50 
r;o 
50 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
so 
so 
30 
50 
IO 
50 

"° 100 
100 
100 
50 
50 

150 
100 
30 
50 
30 
50 

130 
50 
50 
50 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
ab 
so 
30 • 50 
so 
50 
IO 
50 
ao • 50 
liO 
50 

100 
50 
IO 

100 
50 • IO 

Türk Hava Kurumu satınalma 

komisyonundan: 
tıtanbul UçilncU Noterinden muaad· 

dak 11 - Şubat- 936 taıih ve 3761656 
numaralı konturat mucibince müsteciri 
evvel tbralılm Hakkıdan ilticar etti • 
lim Tahmil &ıU caddesi yeni 10 - es
ki 42 numaralı kaup dUkklnmı dokuz 
ay yirmi ıün müddetle iıticar etmit ol-

200 top lllibtruyon kafıdı alınacaiından 14 - 2 - 936 ...t 
t 5 de milnahaaa yapılacaktır. lıte kli olanlar tartnameaini her ala 
Piyango Direktörlüiünde r8rebilir ler. (787) 

dulumusdan ilerude İbrahim Haldmun -----------·----------------
bu dWdrlnla allkau olmtdılı pbl bu 
iabn baklanda her ne sebeple oluna ol
ıun bu dükkana veya bu isme alt wkua 
gelecek her hanp alacaktan mes'ul ol· 
madıtnn pbl n bu borçlan da kabul 
edemiyecetlmbden alüadaranm malQ. 
mu olmak Usere berayı neır ve ilin 
KURUN ıuetesile nqr ve ilinma mU
uade edilmetinl isterim. 11 Şubat 1936 
A._ı Tümil önü 10 mananıb ka

sap düldrlnı müleoiri Yasal A7• 
Berayi neır ve ilin KURUN ıue • 

lstanbul kadastro birinci mıntaka 
müdürlüğünden : 

Heybeliada nabiyuindeki yaa ıın yerinde olan arsalana bel .. 
troau yapılmaktad1r. Ana sahiplerinin çaplarile beraber bir &J ..,,_ 
da Nahiyede çalıpn Posta Tapu memurlujuna milracaa••aa illa 
olunur. (788) 

BeJotlu 3 inci sala habis hikimli. 
tesi mildUrUlfilne 18nderildl. iintlen: 

nın cari muhakemesi neticesinde zoa 
liranın fw ve muhakeme masrafı tala • 
ailli 23-1-936 taribiade ..,.. lra lstanWI lkiaci Notertq; 

(V. No. 13483) 
'-1 :r llcmerne sabit olma~ ta· 
~ ....... paylatmaaından harl~ ka
~ ~ .,,.._ ıenlt bilgi edinmek iatlyen
'-İ 131443 dosya saymmla dairemize 

18-3-936 çarpmba saat 10 na taliki· -------------

Mahkememizin 935/1149 sayıtr dos
ya.Ue Yuef Kaza tarafından Galatadl 
Okçu' Musa 101naıu Modem Palu a • 
partrmanında oturmakta iken halen ika 
metıihı meçhul" bulundutu anlaıılan 

Neabn Sarfati zimmetinde alacafı o -
lan 200 liranın tabıili hakkındaki dava-

rar veril.mit oldufundan qba ~ 
karp 20 ıUn Arfmda mUrac:aatla ._ 

~ Uln olunur. V. No. 13487 

ne karar verilmit Ye IJY&P karannın da 
bir nGthur da mahkeme dlnnhanealne 
nılmıt bu1undufundan ıpuayyen iUn 
ve saatte İstanbul asliye altıncı hukuk 

dairesinde bulunulmau ve akal takdir
de müteakip kanun! muamelenin yapıla 
catı teblit yerinde olmak U.ere ilh o

lunur. (V. No. 1H66) 

yizi dava etmedittnü takdirde •• ili 
kesbi katiyet edeceği ilim ıureti teb 
lit makamma kaim o~ Qnn ilk 
olunur. (V. No. 13489) 
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ilan her ticaret evi
nin canıdır. 

iyi bir ilan fikri 
bilmek istersen 

Dııle! te11ry1Hnrı ve uıınıırı ıııetıe lmum ıdıresı ııınıırı 

Kadıköy sulh birinci hukuk hi.kiın 
liğinden: 

Erenköyünde Eşref ef. sokağında 7 
sayılı köşkte oturmakta iken clyevm 
Manastırda Bitalya Timuçka sokağın· 

da 17 sayılı evde budunduğu ve oradan 
da fstanbulda olduğu bildirilen ve ha • 
len nerede olduğu bilinemiyen Manas -
trr eski tahrirat müdürü mütekait ölü 
Şakir kansı Şevkete. 

Emine Servet ve Zehra Aziz ve Vas-
fi Aziz ve Muhiddin ve Emin ve A b • 
durrahman tarafından aleyhinizde açı

lan Erenköyünde Sahrayi cedit mahal
lesinin Eşref cf. sokağında yeni 7 sa · 
yılı maa bahçe köşk ve müştemilatı ile 

Ham manyezit nak!iyatından ton ve kilometre batına: 1-133 ittisalindeki yeni 7/1 ve eski 13 sayılı 
kilometre tik mesafelerde 1,50 kurut ve daha fazla mesafelerde, alına- tarla ve yine mezkılr sokakta 25 sayı • 
cak ücret ton batına 200 kuruıtan az olmamak ıartile, bütün me- lı tarlanın izalei 1Uyuuna dair davanın 
safe üzerinden 1 kurut ücret alma caktır. ilanen vaki tebliğatı kanuniyeye rağmen 

Yeni tarife IS - 2 - 936 ta "h" d ·r haren tatbik edilecek- mahkemeye gelmemiı olduğunuzdan n ın en ı ı b d kıl • b. · 

Voronof atımız yoktur .. ~ 

Biz, alelade ampullar gençlet
meğe lüzum hissediyoruz, fakat 
içimize yeni ıpirallert kim koya
bilecek? 

ti• F 1 f •ıA · · · I . d"l b"l" (3l 9) (7S4) gıya ınız a ba an muhakemeaı ıtı · r. az a ta sı at ıçın ıstasyon ara miıracaat e ı e ı ır. . . d f ilA b · d 
rımın e ta s atı za ıtnamesın e yazı -

Ataiıda miktar, cinı, muhammen m3 fiatları yazılı çam kerea
te sıraaiyle 25 ıubat 936 salı günü saat lS den itibaren ayn ayn 
ihale edilmek ıuretiyle Ankarada idare binasında kapalı zarf usulü 
ile satın alınacaktır. 

h olduğu üzere milıam mahallen ehli 
vukuf marifetile yaptınlan keıfinde ve
rilen üç kıt'a krokili raporda eski 12, 13 
yeni 7 No. ile muraktdun maa müştemi· 
llt köıke altı bin dokuz yilz yirmi beı 

Bu ite girmek istiyenlerin her cimin hizasında yazılı muvakkat te- lira ve 12• 13 yeni 7/1 No. lı bağ ma · 
minat ile kanunun tayin ettiii vesi kalar ve tekliflerini aynı gün saat halline bin iki yilz lira ve eski 5 ve ye· 

ni 25 No. lı bir krt'a arsaya keza bin iki 

Yerimizi fazla cereyan sarf et
meden daha tyt 111k veren çlF r 
SPIRALLI YENİ IUNGSRAM 
ampuluna terketmeie mecburuz. 

ÇiFT SPiRALLi 
14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lizmıdır. yüz elti lira kıymet takdir edilmit ve 

Şartnameler, beheri 145 kurut mukabilinde Ankara, Haydarpa- taksim ve ürazma imklnı fenni otmadı-
p, Eakitebir, İzmir ve Adana veznelerinde satılmaktadır. (721) ğr bildirilmit olduğundan mezktlr üç 

.. : • '_. • ~·i •• : -~ ~ J • -'._·)· 

TUNGSRAM ::~ Cimi TAKR. M31 M3 Muhammeq Muvakkat parça mUddeabih gayri menkulün açık 
artırma suretile satılarak eamanm his • 
ıedaran araamda hisseleri nisbetinde 
taksim ve tevzii ıuretile ıtıyuun iza -
lesine ve mUpm açık artırma neticesi 

1· - Çam tahta 1220,300 
2 - Çam kalaa 1309,680 
3 - Çanı vaıon tahtası 1230,506 
4 - Çam dilme 973, 710 
S - Cam azman 2240, 780 
8 - Çam tomnık 3000 

bedeli 
35 lira 
30 ,, 

30 " 
30 ,, 
22 ,, 

18 " 

teminat 
3203,29 lira 
2946,58 ,, 

2768,64 " 
2190,85 ,, 

3697,29 " 
3950 ,, 

balif olacafı kıymetin yilzde bir nis -
betinde alınacak harç ile masarifi mu
hakemenin hisseleri nisbetinde hisseda• 

.. . . .. ... ~ '. 

Günün Ampulüdür. 

. . •: . -. -· 

rana aidiyetine ve mUddeller vekt1i va .. '•••••••••••••••••••••••··~,, 
ft '.Ame takdir olunan yi1z Ura Ucreti ----------------------------

Posta T. T. binalar 
veklletfn hlaelerl niıbetinde mUdda • ı b l h • ı •• d •• } •• "' •• d 

1 aleyhtere atdtyet1ne kabru temyiz 01 - stan U ta Si mu Ur ugun en: 
ve ev_a_~z,_,,_ı._,m.--~~~..-..IDl=k here 28-t--9!6 ~dJıjn\!e~ • ~ - t.ıuıatawa ..,....~ ......... ~- -u,TUt\& .uaogınaa -c.c;, ' 

Ür)ÜğÜnden: mn:! k:~: :~:~:r~~~uf~b~;!s:; ~apı. numaralı fabri~a dahilinde bulunan 2983 parçadan ibaret 
bllld1m it!nen feblif olunur. ·(13180) ımalıne mahsus makineler. • be" 

2SOO lira muhammen kıymetli üç nevi' de 60000 metre tek ve 
çift nakilli liatikli bakır tel ile Te lefon devreleri duhul tertibatı için 
N.G.A. tipi üç m/m lik 5000 metre keza lastikli balar tel 8 - 3 -
936 tarihinde ve .aat 15 de Ankarada Poıta T. T •. U. Müdürlüiünde 
toplanacak komisyonda açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Lteldilerin mezkGr tarihe rastlayan Cuma günü muayyen saate 
bdar 188 liradan ibaret muvakkat teminatlanm idal'e veznesine ya. 
bnp alacaklan makbuz veya banka teminat mektubu ile ve f&rlna· 
mede yazılı kanuni vesaik yanlarında bulunduiu halde mezkO.r ko
miayona müracaat etmeleri lizım dır • 

Şartnameler Ankaracla Lenzon Müdürlüjünden, latanbulda 
l.Avazmı Ayniyat Muavinliğinden parasız olarak verilir. (130) (313) 

1 ıstanbuı 0eledlyeaı ilanları 1 
Sabun 

Dumlupınar 1000 
H. MilliJe 500 

Zeytinyaiı 

1250 
300 

Bir kiloaunun muhammen bedeli 
38 kunıt sabun 
80 kunq zeytin yalı 

1500 1550 

Dumlupınar ve Hakimiyeti Mil )iye mektepleri ıçın lazım ve yu
bnda cimi miktan J&'Zllı bulunan sabun ve zeytin yağı açık eksilt
meye konulmuttur. Şarlnamesi le vazını müdürlüğünde görülür. Ek
ailbneye girmek istiyenler 2490 N. lı arttırma ve eksiltme kanu
nunda yazılı vesika ve 113 liralık muvakkat teminat makbuz veya 
mektubile beraber 28 - 2 - 936 cuma günü saat 15 de daimi en-
dlmende bulunmalıdır. (l) (802) 

Istanbul kadastro birinci mıntaka 
müdürlüğünden: 

Eminönii kazasına bailı Tavf& n taıı mahallesinin kadastroıu bit
.ait olduğundan kadastro plin sur etleri Nahiye Müdürlüğü deliletile 
talik edilmiıtir. Plinl.trın tetkiki le bir itirazlan varsa iki ay zar-
fında Kadastro Komisyonuna mür acaatlan ilin olunur. (787) 

lstanbul gümrükleri satış salonu 
direktörlüğünden: 

1928 senesinden evvel gelip kanuni müddetlerini dolduran 
muhtelif cins etyanın satıı aalonu nda asılı listelerde yazılı qys 
1149 S. Kan. ıon fıkrası mucibince açık arttırma suretile 14/2/ 936 
tarihinde satılacafl illn olunur. (496) 

• 
Sahibi: ASIM Uı- Vakıt Matbaası Neıriyat Direktörü: Refik A. Sevengil 

2 - Hacı Evbad .caddeainde 33, 34, 34.1 kapı numaralı bır 
tstanbal icra hildmlilinden: tan. ti 
İltanbulda EminönUnde Köprüba • Y edrkule Maliye tubesine olan vergi borçlarından ötürü yulı~ 

pda 15 - 16 numarada elbise tica • da numaraları yazılı makineler ile bir bostan tahsili emval kanU ti 
retile ittigal eden S. Gavriillidis'in kon- na tevfikan 14 _ 2 - 936 günün den itibaren 21 gün müddetle 
kordato için mUhlet verilmesi dileği ile arttırma suretile satılıia çıkarılm ııtır. ti 
vukubulan müracaatı üzerine icra kı • s· . . "halenin hitamı müddetini takiben on gün sonra da ~. 

tkika . . d k k d ırıncı ı f iP.' 
lınan te t neöeesın e on or ato "h l . l .. d tal" 1 · 01. 7 5 pey akçasile satı! günü • talebinin nazan itibara alınmasına ve ı a esı yapı acagın a4 ıp erın 1o , 
icra ve ifaa kanununun 286 ve 287 in• idare Heyetine lüzumu müracaatları ilin olunur. (7S3) 

mühlet verilm'eaine ve İstanbulda Basi-ei maddeleri mucibince borçluya iki ay Jandarma genel komutanlıgv 1 

ret hanında avukat Abdülhak Kemalin 1 k • d J1' 
komiser tayinine ve itbu mühletin ill· ,~nkara satına ma omısyonun a , 
nile beraber icra ve iflia daireleri ve ta· 1 _ Eldeki vasflarına ve nü munesine uygun olmak Uz~. 
pu sicil memurluklarına ve ticaret mah• zab"ıt bineg"ioe mahıuı 100 yüz eğer takımı eksiltmeye konulnıut'lt" 
kemelerine bildirilmesine karar veril • . . . ..~ 
mit olduğu illn olunur. (V. No. 13480) 2 - Komple bir eğer takımına yetnııt sekız lır~ kıymet t ;J 

edilmiıtir. ilk teminatı 585 bet yüz aeksen bet lıra ve kapalı 
~ ıulh birinci hukuk mahke- eksiltmesi 26 _ 2 _ 936 çartam ba gün~ saat 15 de yapıJ~t~ 

........,Jm: 3 - Şartnameler paraıız olar cık komısyondan. • ahnabıhr. ~ 
İstanbul otomobil Türk Anonim 1ir· siltmesine gireceklerin tartnamede yazılı belgeler ıçınde bulun ole" 

ketinin AnkaTada Deniz müstetarhğ~n· teklif mektuplarını eksiltme vakti nden en geç bir saat evvel A it 
da r_Uzbaır Edip aleyhine açımı .~tdu.gu rada Jandarma Genel Komutanlığı kurağındaki komisyona verf'J 
77 tıra 68 kurut atacak davası uzenne (3Q"l) (790) .J 
milddeaaleyh namına gönderilen zabtt olmaları. · ~ ~ 
dava ar kasma verilen metruhatta ika - • ,. E ,. k M .. d •• l .. w •• d 
metgaııının meçhut otduğu an1a11ıma • Tstanbut Mıllı mla u ur ugun en: . 
ama mebni bir ay müddetle illnen teb • Cins ve mevkii Senevı kit' 
liğat icrasına karar verilerek muhake- muhammen 
meai 14-3-936 tarihine müıadü cu - müddeti 
martesi günil saat 10 a talik kılınmış Lira 
olduğundan o gün mahkemeye bizzat B A 1 • f b-

• v • k'l ·· d d'ğ. tak Yedikulede Sur dııında ez ve rs an çımento a 
gelmedıgı veya ve ı gon erme ı ı - . . • .. .. .. d d 
dirde muhakemeye gıyaben devam olu- rikaları arasmdakı arazının onune tesaduf e en e. 
nacağı tebliğ makamına kaim olmak ü- niz sahasından kum çıkarmak hakkı: 'tOO 
zere ilin olunur. (V. No. 13486) Ayaz ağa çiftliği müıtemilitından Kanlı kavak de-
-------------- resinde bir ev ve iki No. lı tat ocakları: 11 O 3 ;; 

Z AY t Boğaziçinde Rumeli kavağında vapur iskelesi kartı· Me"' 
Dit tababeti mektebinden aldığım ımdaki metruk tabyadaki çiroz kurutma yeri 10 t ~ 

hüviyet varakamı kaybettim hükmü Rumeli kavağı ile Yeni mahalle arasında Telli tal>- Me~ 
yoktur. (V. No. 13481) 1••• d k' • ıcurutma yeri· 15 1 !..ıl . ya mev41"ıın e ı çıroz • ••eff,.... 

1411733 Numaralı Vedat Taham Boğaziçinde Sütlüce üstünde Macar tabyasındaki çi. ~ 
t 

z A y ı roz kurutma yeri: 22 it' 
btanbul deniz ticaretinden aldığım Yukand:ı cins ve mevkileri gösterilen .yerl~r hizala~md~r 1' 1,. 

baide ikinci çarkçı cüzdanımı kaybet . ve müddetler üzerinden açık arttırma uıulıle kıraya verılecektı · ptfı 
tim. Hükmü yoktur. (V. No. 13490) teklilerin 19 - 2 - 936 çarıamba günü saat <ın dörtte yüzde 7,S 

Ali Oilu Sabri akçalarile müracaatlan. (M) 605 


