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H "'det Tahran, Moskova, ~ Edı·rneye g·ır·ıyor l>Do Brüksel, ag ' rlmlzl kabul etti ~ 
Varşova, Sofya seflrle_ ... h At t" k b .. ~ Büyük ir geçitresml yapılacak ordu 

' A ,, - Reısıcum ur a ur ugun f • t d 1 f 11 ı. 
lstanbul, 19 'A. · d ld kları ~lşerefıne ziraat bahçPsın ez ya et ver ece. l bahçe sarayın a, memur o u s 
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öğleden sonra, Do ":ıa büyük elçisi Zekôi Apaydın, Var· -
yerlerden gele'! 1!f;s ~ıJT k Tahran büyük elçisi Enis A- :: 
şova büyük elçısı e.r~ C ~~l Hüsnü T arav, Sofyiı elçisi • 
kaygen, Brüksel el€~' t ~çisi Tahir Liıtfi Tokay'ı kabul bu- -
ŞeıJki Berker lJe Bda~l a. 7 birer müddet görüşmüşlerdir. \ 
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- Toptu görüş Izmir fuarı bugün 
tazım . 

birinin mil!!· açılıyor Ar.kıuJ.tı,Jnrınuzdnn b 
• <orettiı:';i bir ıış-

tcar blr imza ne_ ~:ııishane binası 
makalede nnıunn • 

•. 1 1 i okuduk. 
hakkında ~u 5oz er n ğl le herke B k • ı d • • b h 
m~~!~~~n~ı:1s~:!."!~~· ki Jdh:::.~ aş. ve 1 u n sa a 

d çtktı"ını -
sunntkl\rın elin en t fakat 1 t tt • 

T ·ihi bir ha ıra, 1 • m asa a e 1 hihneyor... aı -. ne olduğunu z m 1 r e u v 
bu hııtıranın degerl, lar ınütte· 

~;~::;.-.~:~:.:,··;:~::.:: •"Y• yı- Büyük tezahürat~a karşılandı 
Ye mademki >aşa bi· 

ttnakaŞA olan ı 
kılması uzhel~:ı~eb:Odan Jbarettir. o İzmir, 19 (Hususi) - Sekizinci z- Mel .... Mu·· dafaa 
nnnm n1a > uhafaza et- mir fuarının açılış merasimini yapa. 1 
hı\ldo ooyle bir eseri -:: - cak olan Başvekil Ceıat Bayar, 9,40 

Ulekte ne mana ,-ardır. . da izmı·r vapurile ı:chrimize gel. Ve k 1· ı·ı 
ki bütün mlmarlann mütte- :ı 

){nlbu k Terdlklcrin· di. 1 
tlknn yıkılmaslna arar tcd Rıhtımda İktisat Vekili Şakir Ke. Oo1ıru manevra arını 
den J, .. h..,eden bu !>Öder bfr gazc c it; 

,.. t sebir, vali Fazlı Güleç, belediye reısı 
n~i1frkcn diğer tarafta gene ~~ 

",,....... lilDbaU --- l)ebçct z; ve smirde OWwıan say-
mar 01.M ~taf lavlar, mDlkf, nkert erklnr ve bfrsck 
adam dtl'er bir gaseteCM titi MfianDI zevat tarafından kar§Jlandı. 
ıannt baıkımından kıymetini .. ;;:~~~ Deniz Bank tarafından yeni satın 
nıak için tabir bula.ınayor: alıll!r.rŞ olan Efes, Sur ve Bayraklı 

1 ·ı n bu İbrahim paşa sara· k'l' y 
hane ( enı ~ k vapurlarına binen işçiler Başve ı ı e. 

,,.,.... ... h...... ~·-•ııııı•ı ı--- Ankara, 19 (Telefonla) - Milli 
l Müdafaa Vekili Kazım Özalp pazar 

Bugün Mehmetciğe kavu§acak 

Edirne, 19 (Hususi) - Geçenler .. 
de Selanikte Balkan antantı devlet • 

' lerile Bulgaristan arasında imzalanan 
anlaşma mucibince Trakya hududu· 
muzdaki gayri askeri mıntaka kaldırıl 
nuş bulunmaktadır. 

Bu mmta'ka dahilinde olduğu için 
Edirnede 1923 tenberi Lozan muahe. 
desinde tasrih edilen miktarda jan~ar
ma bulunuyor, asker bulunmuyordu. 
Selanik anlaşmasının tatbikatına baş -
lanmıştır. Kahraman askerlerimiz ya. 
nn Edimeye gireceklerdir. 

EdirneJiler mehmetçiklerini candan 
karşılamak için hazırlanmaktadır. Şc -
hir ba~tanbaşa bir bayram manzarası 
almıştır. 

Sokaklara zafer ta klan kurulmuı 

üzerine Büyük Önder AtatürkUn ıe ~ 
simleri yerleştirilmiştir. Oridu, cumar .. 
tesi günü sabah saat 8 de Edimeye gi. 
recektir. 

Büyük bir geçitresmi yapılacak n 
sonra ziraat bahçesinde ordumuz fC • 
refine büyük bir ziyafet verilecektir• 
Gece de bütün şehirde bir fener ala· 
yı tertip edilecektir. Halk Mehmetçik 
leri vilayet hududunda §crbet, kavun, 
karpuz ile izaz etmek için hazırlan. 

maktadır, 

Edime, H (A.A.) - Trakya umu
mi milfctti§i general Kbım Dirllr. 
cumartesi gilnU Edirneye gelecek o. 
lan ıerdumuz krtalannı halk ile birlik. 
te kl.r§ılayacakttr. 

·ıkınnk Topkapı sarayını y:ı • ·ı 
yını > 1 " nikale açıklarında istikbal ettı er. 

•ktnn dnha hafif bir suç o amaz. Vapur lı'mana girerken şarpi ve san 

j tesi giinil doğudaki manevra saha - ,, 
sına hareket edecektir. ,, 

I Harekata iştirak eden kuvvetler 
_ tarafından 30 ağu~o~a büyük ~r _ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ge~itrcsmi yapılacaktır. ~ 
f,; 111111111 111111ıııııı111 ııııımnııaııııııuıllll1ııııııtııııııııııun.ııııını. ıuunıııı ir-

nı.. Dl~ r taraıftAn 
dire feryat ediyor. c dallara binmiş olan yüzlerce sporcu 

• k 1 ma karar ,·e-
hapishırncnin Y1 1 mas (Sonu Sa. 6 Sil. 4) 

Gayrimübadil haklarının tasfi
yesi hakkındaki talimatname ~nkonrlsvonAz~mdanmimar S~ ~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(fad .El<lm~in dahi yazdı~ı ihtirazı 
1 ·· le dcfliğl bildi· knrıtlar ııra~ını a ~or 

· .. .. t Meydanına rlliyor: ••suıtan n.ııme 
nazır olan Danıat tbrahtm paşa sa· 

t recek zengtnnyı meydana şcre ve 
likto bir cepheye maliktir." 

B .. l"r ortada iken nasıl olur da 
n soz " bütün 

hnıd);fııır.cnln yıkılmasında 
rniınaırlarm 111iltteflk bulunduğu id· 

dla olunahtlir? 
Bununla beraber J)amat İbrahim 

pa-:a saraymın muhafazası, yahut 
yıkılması hakkında l"erilecE'.k en 
doğru kararm mutlAka mimarlardan 
çıka<"ağını sanmak da ayrı bir hata· 
dır. Yeni bir bina kumıakta çok ma
hir olan bir mimar d(;rt buçuk asır
lık bir hayatı olan eski binanın kıy
metini takdir etnıJyeblUr. Daha doğ
rusu bu gibi tarihi eserlerin mahi· 
yetJcrinl tayin etmek mimarlardan 
ziyade .sanat tarihinde ihtisası olan 
otoritelerin işidir. Bu itibarla Türk 
Tıırlhl Kunımunnn bu mesele hak
kında ,·cnllğl karar elbette nıJmar
lardan mürekkep bir konıisyonun 

knrarmclan daha isabetlidir. 
Uiz şahsan bn meselede kendimi· 

zl otorite ayanlardan değiliz. An· 
cak yıkılsın ,.e yıkılmasın diyenle-

j c;;(izlt-.l'inl dinledikten sonra hasıl 
r n ti if l cdJ•:onız Te 
cttır.tmlz kanaa a< e J 

ı ,.. i pa .. a sarayını muhafaza et-
brah m ' ~ 

, 0 aranacak olan 
nıek iı;hı nrnnnn 

1··._··nu .. ·onız: en•nfı ~n yolcla < u.,u J •• • 

- lbrahinı Jlft!;'ft sarayı <lort bu 
1 . tı olma~ma ra"-

~uk asırlık bir ha)ıı 
>1-l ut bir bina sa-men bugün gene sa,.. a ., 

,,lahilir mi, !'nyılanıaz ını · il 
~ le ,·er e-

Hlt ~üphe yok ki bu sua "n bi· 
eek cevap mUsbettJr. Zira bngu bt 
nıı.nm yalnız yıkılması için yilz n 
Hı'a sartctmek IAzımgeldi~inl gene 
mimarlar tahmin etnıekt.e<Ilr. l~A"er 

ASIM t:S 

Dün bir lnqiliz vapuru Vekiller heyetince tasdi~ 
dalıa batırıldı edilerek meriyete girdi 

General Franko,_ gönüllülüle!in 
geri çekilmesı hakkındakı 

cevabını verdi 
1 19 (A A ) - Resmt gazete Barse on, · · . 

• 1 "'e harp endilstrilerinın askc· 
ıunan arın • . 

gc,.tig·ıne ve ordu komiserli. ri idareye ,. . . 
l 'k'ıne dair tanzım edilen karar 

ğin n ıensı 

1 . ne"rctmiştir. Henüz askeri 1. name en .,, . 
eçmi"en biltün harp cndilstri· darcye g .; • 

Jerl teslihat milstcşarlıgmın emrine ve. 

askeri makamların idareslno tevdi edil. 
miştlr. 

Harp komiserliği hakkındaki kararna· 
me, harbin bidayctindenbcrl gayri res. 
mi bir r.ıekilde faaliyotto bulunan tc§ck. 
küle resmi bir mahiyet vermektedir. 
Komiserlik müdafaa nezaretine bağlı bu 
Junacaktır. Komiserler müfetlig va~ife· 

(Yazrsx 4 üncü sayfamızda) 

Hatay meclis 
hazırlıkları 

. . ti Liın:ınlarla bunların tesisatı da 
rilmış r. 

Kudüste muha
rebe baş:adı 

sini görecekler ve bilhassa propaganda, ' ... 
matbuat, teşkilat ve nizıımat ile meşgul 

Devlet Reisi ve Başvekil 
iç·n yer ayrıldı 

t.: ,. ., •• 

Kudils, 19 (.A.A.) - Dilu Akklı. 
mıntakasında çeteciler ile munta
zam asker arasında lıaşlayaıı muha

olacaklardır. 

Gazete a) ni zamane~ sefaret ve kon. 
soloshanelcrin tensiki hakkında bir kn.. 
rarnamo neşretmiştir. 

Barselon, 19 (A.A.) - Müdafaa ne· 
zareti tebliğ ediyor: 

(Sonıı ro. 6 sı'1. 4) 
rebeye bu sabah un devam edilmiş· --------------
tir. Arap çctecllcrinclen elli ölü var- 4'r.m11n1111m::n:.:::-e:::ı:: •• ::mnu::: .. 

<lırKahire, 19 (A.A.) - üniversite il MU~abakamızda ft 
rektörUnünrlyasctindetoplananpro· hediye kazananlar~ 
fcsörler ve iJ{ıhlyat tileması, Fills- :: 
tin meselesini tetkik etmişler, Filis- "İki yıldız birbirini arıyor,, isim- ~ı 

i .• Ji büyük milsabakamızda hediye::::. tinin taksimi aleyhinde rey verm Ş· ı . . .. . . 
Jer ve bu taksim projesini protesto ka~a~an ı~.ı yu.~ o.~u~cun~n ıs~m- fi 
etmek ve Filistlnin .Arap, mUslilmau leıını ~ugun dord~ncu sahıfemızde :; 
ve milli mahiyetini tam olarak ~.u- İ ne§redıyoruz. Hedıye kazanan o. i~ 
hafaznsını istemek için bütiln mus- .: kuyuculanmız bugünden itibaren ii 
ıuman mcmlC'kctlecr hitaben bir be- n matbaamıza müracaat ederek hcdi. ii 
'anııame neşreylcmeyl kararlaştır- h yelerini jilabilirler. uı 
~ışlardır. 'üniversite rektörü, bu ka· ~ •ı• •" 
rarı başvckAlete bildirmiştir 

Antakya, 19 (A.A.) - Anadolu a. 
jansı hususi muhabiri bildiriyor: 

Hatay askeri ırr.ümessili. albay Fcv. 
zi Mengüç, yeni vazifesine ba§lamak 
üzere bugün Antakyadan ayrılmı§ ve 
mümessillik vazifesi de ilaveten Türk 
kıtaatı kumandanı albay Şükrü K.a. 
nath tarafından deruhte edilmiş. 

pılmakta olan hazırlıklar ilerliyor. 
Meclis içtima salonu darak hükumet 
dairesindeki kaymakamlr'lc odasile 
bitişiğindeki salon hazırlanmakta.. 
dır. 

Devlet reisi ile başvekil makamlan 
ve bilrolan Antakya belediyesinin 
üst katında ve teşekkül edecek dört 
vekalet te hükil.met dairesinde bulu • 
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lngııızlere göre; 

Giyinmenin Adabı 
Andre Mau.rofs'dan: 

Giyinmek hueu.sunda takip edilecek ikl 
prensip vardır. BJr yabancı İnglltereye 
gittiği zaman tıpkı İngilizler gibi giyin_ 
melidir ve sade giyinmelidir. 

İngilizler gibi giyinmelidir, zira onlar 
ölçülü giyinirler. Eğer golf oyununa gi
derken bir süvari kıyafetine girilecek, 
yahut askerler arasında verilen }Jir ak. 
ııam yemeğine kısa külot ile gidilecek o 
lursa İngilizler müteessir olur. Fakat 
herhangi bir vaziyette lfuumundan faz
la giyimli olmak onların daha ziyade 
teesürünll mucip olur. 

İnglltcrede giyinmekte lüzumundan 
!azla taassup ho3 görülmediği gibi çok 
yeni ayakkapları giymek ft.det de~lldir. 

Mis Jan Harisan "eski bir talebeınin ha. 
tıratı,. unvanı ile yazdığı yazılarda Kam.. 
briç'te bir Dük Dövanalr'in fahrl doktor 
unvanmı alırken ayağında bulunan eski 
bir kundurayı tasvir eder. Bu kundura
nın delikleri arasından çoraplarmm gö. 
rilndüğUnU zevk ile anlatırken: 

Bu delilı:, deşik kundura ile onun ger. 
çekten bir duk olduğunu glirUyol'dum.,. 

DJyor. 
Her halde İngtltereye giden yabancı 

bir adam. ba§ka memleketlerde se'yahat 
eden İngilizlere bakarak onların .kJ:yafet· 
!erini taklit etmeğe kalkışmamalıdır. Bir 
İngiliz Londraya dönünce seyahatte giy_ 
diğt elbiseleri bir tarafa atar. Bir Lon. 
dralı olarak giyinir. Onun için Londra
ya giden yabancılarda bir Londralı gibi 
giyinmelidir. 

iLAN 
t - Beykoz, Üsküılar, Kııclıköy kazala· 

tı dahilinde bulunan 33 ı doğumlu ve bu 
doğumlularla muameleye tıibi yabancılıı.o 
rın ilk ve son yoklamaları 1 cyJUJ 938 dem 
baş1a~·arak bir gün devam etmek ve bir 
Sfin de fımlıi vermek üzere 31 Teşrinlev. 
vel 938 gününe kadnr devam edilcct.ktir. 

2 - Yokl:ımalar Kadıköy kaymakamlık 
ve belediye mürlilrHiğü dııire:oılnde evlen
me salonunda öğleden sonra yapılacağına 
Beykoz, Üııküdnr, Kadıköy kn:ı:alnrında ya. 
hancı suretiyle bulunan 334 doğumluların 
nilfus cüzdanları ve ikamet kliğıtlan ve 
beş vesika fotojfraflyle ve bu doğumlular. 
1a mpnmeJeye tlihl okul talebelerinin mek
tep vesika~ı. nüfus cüzrlanı ve dört ve:oılka 
totoğrafiyle v~ sıhht tecillilerin yalnız nn. 
fus cüzdanı ve bir vesika fotoltrnfı ile u. 
kert mecfüe gelmeleri ilôn olunur. 

ferzi 
Yavuz Sezen 

Parls Kadın, Erkek 'ferzlllk 
Akad em ilerinden dlplomah. 
Deyoğlu-Parmakkapı 113 Gay. 

ret apartrmanr ı. ...................... 

,-KURUN-, 
A.BONB TARlFESl 

llemleket llemldeı 

lçtndı dııında 

ı\yhk 95 15~ Kl'f. 
3 aylık 260 425 • • ıııyhk 47& 820 • Yıllık 900 1600 .. 

Tarlfesfnden Balkan Blrllıll fçln ayda 
otuz kuru~ düşülür. Posta birliğine gir. 
miyeo yerlere ayda )'etmiş lıeşer kurut 
zammedilir. 

-' tırıne kaydını bildiren mektup Ye 
leluraf ücretini, alıone pıırasınıo po~ta 

Yeyı banka ile yollama licrelinl idare 
kendi Ozerine alır. 

Tarkfuenln her poıto merkeılnd• 

KURUN'a abone uaıılır. 

Adreı deSlştlrme ücreti ~5 kuruştur 

L----~~~~-----J 

8 • 
107 108 

614 5 ııs 

1902 19 01 

840 3 42 

1217 1217 

1605 1604 

1910 1910 

2044 20,~ 

/MAHKEMELEADE Mühim bir 
tamim 

Döviz kaçakeılığı davası 
Rüşvet cürmümeş~udu suçlula rının 

Askeri dlslpline tabı 
o lmıyanların glye

t-ek feri elbise 

muhakemelerine devam edildi Genelkurmay başkanliğından Başve. 

ltAlete ve oradan belediyeye mUhim bir 
tamim gönderilmiştir. Bunda, sivil de. 
niz mensupları ile devlet hava yolları, 
Türkkuşu, İetanbul şehir bandosu, tica
ret, kaptan ve çarkçı mektebi ve sai· 
re gibi bir çok reem.t ve gayri resmt 
mektep ve milesseseler mensuplarmm 
deniz subayları elbisesine çok benziyen 
elbiseler giydilı:leri, bunlar askeri di.. 
sipline tabi olmadıklarından yakaları ve 
önleri açık ve UtUsilz elbilelerle dolaş
tıkları, ellerinde paket ve aalr euya taşı 
dıkları, bunun ise hiç te doğru olmadığı 
bildirilmektedir. 

Gümrük ve dövb kaçakçılığından mu 
hafaza 'kumandanlığınca hakkında ta -
kibata giri§ilen Lüsyen Jübeı müe5"
sesi alakadarları, tahkikatı idare eden 
muhafaza memurlarından Süleyman 
Bonnövale takibatı durdurmak maksa. 
dile 1700 lira rüşvet teklif etmişler 
ve bunun ilk taksiti ıelan iki yüz lira 
T-0katlx birahane<sinde bir zarf içinde 
verilirken alınan tertibatla bir cür. 
mü meşhut yapılmı~ ve suç birçok şa.. 
bitlerle bidiktc tesblt edilmişti. 

Cürmü meşhut ikinci defa olarak 
muhafaza müdüriyetinde tekrarlanmı~ 
ve suçlu olarak yakalanan mÜHsC6e 
müdürü ve sahibi Lüayen Jüber, Se
buh, Jan ve parayı zarfla veren Sait 
muhakomeleri yapılmak üzere asliye 
üçüncü ceza mahkemesinı= 9evkedil. 
mişler ve ilk celseyi müteakip de Sa· 
it, Jan ve Sebuh tevkif olunmutlar. 
dı. 

Vakanın muhakemesine dUn de ay. 
ni mahkemede devam edilıniı, geçen 
celsede muhafaza müdürlüğünden ıo -
rulan huauılara dair gelen cevap okun 
mugtur. 

Muhafua mUdUrlUğünUn verdiği ce
vaptan anla§ıldığına göre, ı - SU
leyman Bonnöval Ankara.dan ba.ı:ı i~

lerin tahkikatı için fülhassa gönderil
miş. bulunmakta/dır, 2 - Ayrıca mün
hal bulunan tahkik biiro.ır.una vek§let. 
le vaıifelcndirihuiştir, 3 - K~ndisi 

kanun dairesinde Lüsyen Jüber yazrha 
neıinde arama yapmıs, ve mc:rkur şir. 
ketin gümrük ve döviz kaçak;ılığı 

yaptığını tevsik ve tes.bit eden bazı ev
rakı bir ~uval içinde İstanbul cü.m.. 
hurlyet müddcfwnumiliğine teslim et. 
mittir. 

Müzekkerenin ok:un.mat.ıl)ı müteakip 
Saidin vekili eö& aluak tevali t ah

kikat hakkında bazı dilekleri olduğu. 
nu s8ylerni§, ve ıöyle demi§tir: 

- Müvekkilime atf ve isnat olunan 
suçun iki safhası vardır: Süleymanm 
ifadesine göre, gQya müvekkilim" Sa.. 
it, kendisine bir defa Tokathdcı bir de
fa da muhafaza bürosunda rüşvet tek. 
lif etmiştir. Hadise esnasında Tokatlt
ida bulunan iki phit 6adece •'Bana iti. 
mat ediniı,. sözlerini işittiklerini ve 
fakat rtitvete milteallik hiç bir •Öz duy 
rnadıklarıru söylemişlerdir. Muhafa. 
ıa bürosundaki vaziyete gelince, ora. 
da Süleymanın Saide, "Bu bir bahşiş, 
bir kahve parası değil mi?,, dediği söy 
lenmekte<iir. 

İtimat buyurunuz sözleri rÜ§vete 
müteallik birşey ifade eldemez. Silley .. 
man geçen celsede Saidin kendisine 
rüşvet teklif etmiş olduğunu söyledi. 
Müvekkilim böyle bir teklifte 'bulunma 
dığı için bi% Silleymanı daha yakın -
dan tanımak ve sizin de tanımanı2:ı is. 
tiyoruz. 

İ§ittiğimize nararan Süleyman güm 
rükte muayene memuru imiş, fakat 
bazı ahvaline binaen azledilmiş, uzun 

1 
müddet açıkta gezmi§, nihayet Neft 1 K atina parasına mı kurban 
Sendikat şirketinde bir i§ bularak ça • gitti? 
lış.mağa başlamıt. fakat buradan da Evvelki gün Beyoğlunda Tarlabaşın 
görUlen zaruret tizerine çıkarılmış, bil daki evinde ölü olarak bulunan Ka. 
Ahara muhafaza idareeine kıltip olarak tinanın cesedini dün adliye doktoru 
tayin edilmi§, lılkin Romanyadan cel. Salih Haşim muayene etmiş, ölümü 
bedilen geker me11elesinden dolayı §Üpheli bulduğundan morga kaldırt 
hakkında tahkikat yapılması ıdilşünill -
mliş ve kendisine işten el çektirilıniı -
tir. 

Bu defa muhafaza idaresine ücretli 
bir müstahdem olarak gimılt ve çalıı. 
makta bulunmuştur. 

Kendisinin bu yerlerden çıkarılma -
ıının sebeplerinin mezkur ~irket ve ı. 
darelerden IOrulmasını ve müvekkili. 
Saidin de tahliye edilerek !duruşması

nın gayri mevkuf olarak yapılmasını 

isterim.,, 
Suçlu Saidin vekilinden sonra, söz a. 

lan Lüsyen Jüberin vekili de, yazrba. 
nede geçen bazı ahval hakkında dinle
nilecek şahitleri olduğunu ve rüşvet 

meselesinin ımevzuubahs bile olamrya _ 
cağını söylemiıı ve Süleymanm gayri 
kanuni bir şekilde evrakları yazıhane
den kaldırttığını ileri sürmüştür. 

Bundan sonra kısa bir müzakereye 
çekilen mahkeme, §U karan vermiştir: 

Geçen celsede sorulan suallere ve. 
rilen cevapta Süleymanın bazı kaçak 
çılık tahkikatı için muhafaza kuman. 
danlığının emrile Ankaradan geldi. 
ği bildiriliyorsa da bu emirde Lüsyen 
Jübe.r hakkında kaçakçdık suçundan 
tahkikat yapması ldahil olup olmadığı.. 
nın sorulmasına ve böyle bir emir al 
ımı~, suretinin celbine ve tahkikat ev
rakları suretlerinin de mahkemeye 
getirtilmesi husu'!lunda müddeiumumi • 
liğe tezkere yazılmasma, Süleymanın 
muayene ve muhafaza memurlukların.. 
dan ve Neft Sendikat şirketinden ay
nlma sebep ert ııı oruımasına, ~-

lu vekiller:nin müdafaa şahitlerini ge
tircHkleri taktircıe dinlenilmesine ve 
S<ıildin tevkif 'Sebepleri değişmem.iş 

olduğundan tahliyesi talebinin red • 
dine karar verilmi§tir. 

Duruşmaya pazartesi günü devam O

lunacaktır, 

mıştır. 

Ya§lı Katinamn parası uğrunda öl -
dürüldüğü hakkında tahkikat yapılı -
yorsa da kalp durmasından ölmüş oL 
ması da gözönünde tutulmaktadır. 

Vaziyet morgun vereceği rapor • 
dan sonra aydınlanacaktır. 

Köylü senay ıda ya
pılan u cuzluk 

Hükümetin, hayatı ucuzlatmak dava.. 
smda, nıühim bir yer tutan sınai mamuL 
JerJn ucuzlaması Uzerindekl bal§arılar 

devam etmektedir. Bu meyanda bllhas· 
sa köylümüz tarafından istihl!k edilen 
sınai mamulat Uzerinde de durulmakta. 
dır. 

Nitekim bu ma.mulAttan biri olan 
kaput bezi fiyatları evvelce yüzde 20 nis 
betinde ucuzlamıştı ve bu arada bezlerin 
iplik adetleri, ağırlıkları ve diğer evsafı 
tesbit edilmiş ve bezler muayyen 15 ti. 
pe ayrılarak fabrilı:alarm karlan da mUs 
tehlik lehine tahdit edilmişti, 

Bu suretle piyasada mütemadiyen ser 
best imal edilerek saWan bezler bir ka.· 
lito ve fiyat esasına bağlanmıştı. 

Bu defa ise devlet bütçesinden yeni 
bir fedak§.rlık yapılarak istihlak vergisi 
kanunu tadil edılmlş ve bu tadilat ne. 
ticesinde bir kilo bezden evvelce alm • 
makta olan 15 kuruş vergi 4 kuru§a in· 
diri1mJş ve kiloda 11 kuruşluk bir ucw:_ 
luk temin edilmiştir. 
Diğer taraftan bu yeni tenzilat mu"-
.ıa :v~.. da t.a.I• ate.ııo>t&ğ. nU~•H• 

tenzilat nisbetl artmış ve evvelki yilıd,e 
20 tenzilata ilaveten yeniden yüzde 15 
tenzilat tahakkuk ettirilmiştir. 

Sarho~ tFı.rar.md .. n v~ralandı 
Ka.dıköyUnde Kurbağalıderede otu • 

ran seyyar köfteci Hayri, evine gider
ken karşısına sarhoş bir adam çıkmış, 

Tamimde, bu gibilerln giyecekleri el. 
biselerinin tek önlU ve tek düğmeli oL 
masr, kollarında, omuzlarında ve yakala· 
rmda deniz subaylarının alametlerine 
şeklen benziyen sarı, beyaz sırma ve ya. 
but şeritlerin taşınmam.ası,!Japka kokart 
!arının kUçUk olması, defne dalı ve ay 
yıldız bulunmaması 'bildirilmiştir. 

Yukarda temi geçen mektep ve mües
sese menı!lUpları kısa bir zaman zarfm. 
da elbiselerini bu şekillere uyduracak • 
lardır. 

---o
Mesut bir evlenme 

Eczacı merhum Atıf Yalınturklin kIZI 
Bayan Melek ile Emniyet beşinci şube 

müdürü Bay Hasan Şilkrll Adal'ın evlen. 
meleri Kadıköy belediye dairesinde icra 
edilml§tir, Her ikl tarafa sa.adetler di.. 
leriz. 

--<>--
Hem laf attı, hem yaraladı 
Kasımpa§ada oturan Necmettin ismin

de birisi yanında karısı ve akrabasından 
iki kadınla evvelki rece yarıs1 Şiihane 
yokuşundan Kasnnpa§aya inerken tanı_ 
madığı bir ada.mm kendilerini takip et. 
tiğini gönnü§tlir. 
Necmettin bunu evvel& bir tesadüf zan 

netmiş. fakat biraz sonra meçhul adam. 
,l'•ulQ•n•o .T••>.ıc:a9ıp msaııuu111;-ıb::i 11unış• 

tır. Necmettin bunun üzerine tanıma<hğı 
adama terbiyesini takınnıasmı SÖyleyin, 
ce meçhul adam bıçağm1 çekmiş, Nec. 
mettinl be11 yerinden yaralamıştır. 

Kadmlarm feryadma zabıta memurla~ 
n yetişmiş, yaralıyı Beyoğlu hııstanesL 

ne lr.aldırmıştır. Meçhul adam aranmak. 
tadır. 

iş yüzünden bir kavga bıçağını çekerek Hayriyi sol kolundan 
Ba'kırköy bet fabrikası uııtalarından yaralamıştır. Hayrinin feryadına zabıta Ayakları kırıldı 

İsmail amelelerden Şerif oğlu Mehme- memurlan yetişmiş, yaralıyı hastaneyo 

di 
kaldırmıc:lardır. SUleymaniyede oturan 65 yaşında ö-

n arada sırada iş baş:mlda çalışma- "' 
k Carihin Polonez köylü Salt isminde mer, dün Karaköyden inerken ayağı 

yara konuşmasına kızını§ ve ken kaym-. yere düaıxıUoıtUr. Ömerin anı 
d' · 'ht · · biri olduğu anlaşılmış ve yakalanmı"tır. ""' "' ..v 
ısıne ı ar etmıştır. "' bacağı Jtırılmf1tır. 

Amele Mehmet aksi bir cevap ver. ( K ) Be~fktaeta Birinci Yıldız caddesinde 0 _ 

miş, bunun üzerine de usta ve amele 1$8 h aberJer turan 12 Yaştnda Adnan, Şerif ve Mu 
boğaz boğaza kavgaya batlamışlar - .-T-a-k-as-te-t-kı-.k-k-om-is_y_o-nu_d_u_·n-ö-itleden ammer isminde ilı:l çocuk tarafmdan dö: 
dır. sonra Türkofü mildilr muavini B. Nec• vUlınek için kova.tanırken ayağı kaya. • 

Bu arada bmail cebindeki anahtarı 
çıkararak rastgele bir darbe ile Meh
medin yüzline vurmuştur. 

Anahtar Mehmedin çehresinde iaa
bit bir iz brrakt1ğmdan İsmail üçün. 
cil asliye ceza mahkemet.ine veril ~ 

miştir. Muhakemesine yakında başla • 
nacaktır. 

mellin Mctcnin başkanlığında toplanmı~- rak dÜ§lllU!;!, sol ayağı kınlmtıtır. 
tır. Toplantıda bir haflohk takas muame- -----------------
Jeleri tetkik olunmuştur. 

• Bu lıafta içinde İstanbul ticaret ve ıa· 
hire horıınııında ceviz Ye fındık üzerine biç 
blr muamele kayrledilmemi~tir. 

Trabzonda 205l! kilo, Orduda 1020, Ün· 
yede 5500 kilo iç fındık ııatm olmuştur. 
htonbulda halen 9 ıon le, 10 ton kabuklu 
fındık ıdoku vardır. 

Anadoluya ~1decek 
ressamlarımız seçlldr 

Ankara. 19 (Telefonla) - Cümhu. 
riyet Halk Partiai on reesamı muh
telif viliyetlerc göndermeye ltaraı
verıniıti. 

Macar. gür~şçileri geliyor 
Pazartesı gecesı Taksim stadyomunda 

güreşçilerimiz 'e karşı ~aşacaklar 

Parti keyfiyeti güzel sanatlar aka • 
dem.isine bi~erck akademi prof csör. 
Jerinden veya akademik reeiın tahıil • 
lerini bitimıi11 ıerrilerde reaim teşhir 
ettirmit olan reıumlardan on kişi. 
nin seçilmesini ve gidecekleri ye.rlerin 
tayinini iatemi§ti. 

Feıüval komiteıl tar&fmdan davet e. 
dilen Macar gUreı takmu bu gUn Peşte

den hareket edecek, paıarteıl 1abahr, 
aehrimize gelecektir. 

Paıartesi gecesl Taksim ıtadyom.unda 

Macar - TUrk gUre;,çUeri kareıla3acak. 
tır. Macar gUre3çUerl ounlardır: 

56 kiloda: Horvard N erenç, 61 kilo. 

da Szendl !stovan, 66 kiloda Fabian, 12' 

kiloda Roka Sazlov, 79 kiloda Voglma • 

darııs, ağırda Polatos'tur. 

Diğer taraftan diinya a.ğır stldet gam. 
piyonu Jak eerı yarm da gUreıımiyecek.. 

tir. ÇünkU Jak Şeri henllz iyileamemto· 

tir. DUn sabah Çoban Mehmetle bir an. 

trennıan yapmak lstemil, fakat kendi. Mısırdan gelecek futbo! t.akmıınm ·ta· oyuncusu beynelmileldir. D8rdU de Ka. 

Akademi mlidürlüğü cevabını ver -
miştir. Gelen liıteye göre, Trabzon 
lisesi reaim muallimi Bay Saim Kon • 
yaya, Cibali orta mektebi re11im mu _ 
allimi Bay HAmit Gürel Erzuruma, 
Güzel Sanatlar Akademili D. grupu 
muallimlerinden Bay Bedri Rahmi E
yilpoğlu Edimeye, Güzel Sanatlar A . 
kaıdemlsi D. rrupu muallimlerinden 
Bay Cemil Toto Antalyaya, Güzel Sa· 
natlar A'kademiai birliğinden ressam 
Bay Sami Yetik lztnire, Güzel Sanat
lar Akademisi muallimlerinden Bay 
Hikmet Onat Buıaaya, Bay Feyhaman 
Duran Gaziantebe, rctaa.m Bay Mah _ 
mut Güda Trabzona, Güzel Sanatlar 
Akademisi müstakil reeeamlar birli _ 
ğinden muallim Ali Avni Ç~lcbi Ma. 
latyaya, gene Güzel Sanatlar Akade
misi müstakil reaaamlar birliğinden 



i'enl kltap1ar etrafında: ............................... 

Asri bir şirinlik 
muskası 

Yazan : Hakkı Süha Gezgin 
"Dale Carnegie,, nin "Dost kazan. 

mak ve insanlar üstünde tesir yap
mak,, adlı kitabını okuduktan sonra, 
''Asri şirinlik muskası,, sözleri içim -
den taştı. Eser.e de galiba en yaraşan 

isim budur. u 
Evet, "Şirinlik muskası,,; ama 

ilme, fenne, tecrübi ruhiyata bürün. 
mü§. Tesadüf, talih, uğur, tılsım 
gibi §eylere hiç yer ve vazife bırak • 
mayan bir görüşle yazılmı§. 

Amerikada basılır basılmaz bir mil
yon satılan bu kitap, ilkin beni gülüm 

setmi§ti. 
- Okudun mu? 
Diye soranlara lda: 
- Bu türlü eserler için harcanacak 

val<tim yok! 
Demiştim. 
Görünüşe bakarak hüküm vermenin 

a:lamı, ne acı aldanışlara sürüklediğini 
bilmez değildim. Fakat ömürden ya. 
man bir ders daha almak alnıma yazıl· 
rr.rşmış. 

Deyi Karneci, bu eserinde yepyeni 
bir "Sokrat,, gibi görünüyor. Yalnız 
aralarında bir tek fark var: Yunan fi. 
lozofu, ancak ha'kikat peşinde koşar; 
tatlı, yumuşak usulünü bu gayeye var. 

mak için kullanırdı. Kameci ayni yumu 
§aklığı, ayni tatlı idil yolunu menfaa. 
te kavuşmak uğrunda harcayor. 

Mesela: "Halka kendimi nasıl sev· 
diririm? ,, Diye düşünmüş. Kendisini 
bu gayeye götürecek altı yol çizmiş. 

Altmış sahifede sizi bu yolların ze. 
ka ile açılmış ince, dar, çapraşık dö . 

nemeçlerinden geçiriyor. 
Bir başka bahiste : 
"İnsanları 'kendiniz gibi dilşünnıeye 

ikna için takip edilecek on iki yol 
nedir? Diye soruyor ve bulduğu ce • 
vapları, yetmi§ sekiz sahifede toplu • 

yor. 
Yukarda Sokrattan bah!cdi~im, 

"Deyi Karneci,, ile onun 'ilrHınl:la ya. 
kınlık buluşum boşuna değildir. Ese. 
rln sahibi de bu benzeyişin farkında 
olacak, ki kitabının 170 inci sahifesi. 
ne "Sokratın Sırn,, isimli ayrı bir 
parça eklemiş. Gömüldüğü günün üs. 
tünden binlerce yıl geçtiği halde, Sok. 
ratı, hala aramızda ldipdiri gezdiren 
kuvvet "Usul ündeki tattan ileri ' ,, 
gelmiyor mu? 

1 calanmarnıştır. Cebinde iki mecidiye 

1 

ile istanbula gelen ve yirmi sene son. 
ra, Beyoğlunda birkaç apartıman, 

Adalartda köşkler, Boğazda yalılar 
kuran Karamanlıların muvaffakıyet 
sırlan incelenmemiştir. Bunu fikir ve 

kalem sahiplerimiz hatta bir tenez. 
zül bile sayarlar. "Karneci,, nin kita. 
bı bari yerli tetkiklerimizc bir örnek 

olsa. 
Bu güzel kitabı Ömer Rıza Doğrul 

dilimize çevirdiği için tercümesindeki 
güzelliği ayrıca bclirtmeği fazla bul
dum. Bir kitabın üstünde onun yal. 
nız adını görmek, iyi bir başarışa i. 

nanmak için yeter. 
Kitabı basan Ahmet Halit, bana: 
- Umulmadık bir sürüm yaptı! 
Demişti. Şu halde halk, şaşmaz 

zevki ve akl:selime bağlı merakile iyi 
eseri çabuk seçiyor, demek. 

Hakkı SUha Gezgin 

Çocuğunuzu hangi okula 
vereceksiniz? 

Yüksek Deniz 
Ticaret okulu 
Okul Beşiktaştadır. Telefon numa 

rası 42184 dür. 
Okul ticaret gemilerine kaptan 

ve ır.akinist yetiştirmek için açılmıt 
tır. Ortaokul mezunları alınır. Tah
sil müddeti üçü lise ikisi de yük. 
sek olmak üzere beş yıldır. Dört 
veya beşinci sınıflar yüksek deniz 
ticaret okulu kısmını teşkil eder. 
Okul yatılı ve parasızdır. Girmek i. 

çin: 
1 - Türkiye cümburiy ti atan. 

dagr olmak. 
2 - On dokuz yaşından büyük 

15 yaşından küçük olmamak. 
3 - Hiç bir suretle mahkum ol. 

mamak. 
4 - Hastalıksız olmak, büyüyün

ce denizciliğe elverişli. mu'kavim 
olmak ve başka göz, sinir, kulak, 
burun muayenelerinde normal çık • 
mak, (sıhhat muayenesi okulda ya. 

pılır.) Çıplak ayaklarile Atina sokakların-
da gezen, yüksek ağaçlar altında açık 5 - Veli göstermek. 
hava mektepleri kuran şatafatsız da. 6 - Nümunesine uygun ve no • 
hi, insan kafasının meyvasını değiş. tcrlikçe tasdikli taahhütname ver • 

tirmek gibi büyük bir zihin inkılabı - k me . 
nrn başarıcısı idi. Okula girmek isteyenlerden Hi-

Fikir tarihinde onun kadar mesut zım gelen şartları haiz olanların 
zeka kahramanlarına sık sık rastlana. sayısı alınacak talebe kııl:irosundan 
maz. Karneci, davayı "hakikat aşkın· çok ise ingilizce bildiklerini bilaim. 
dan,, sıyırarak "Muvaffakıyet aşkı. tihan isbat edenler tercih olunur. 
na,, ulaştıran yolları aramış. Bugün Geri kalan talebe miktarı alınacak 
en geniş ve en parlak bir teknik dün. talebe kadr:)Sundan fazla ise açıla. 
yası sayılan Amerika için bu, ltloğru. cak bir müsabaka imtihanında ka _ 

su ya biçilmiş kaftandır. zananlar okula kabul edilirler. 
Fakat "Muvaffakıyet aşkı,, yalnız Okul mezunları 4 yıl müddetle 

Amerikalıların yüreklerinde yer tu- mülazım kaptan ve makinist namı 
tan bir sevgi olmadığına göre, eseri, altında tüccar gemilerinde staj gö. I 
bütün dünyanın özlediği yeni bir "E- rürler. Bu esnada kaptanlara 50, 

vamiriaşere,, .. gibi benimsemek ye • ı makinistlere 60 lira maaş verilir. 
rindedir. Yüksek deniz ticaret okulunun 

Bugün. yükselme ihtirası, kazanç 1 yüksek kısmından mezun olanla: 
hırsı, üstünlük davası ile sarsılmayan yüksek tahsil görmüş sayıl1ı-:r::JI 
hiçbir ülke kalmadı. İklimi yaradılış. _ 
tan yumuşak, manzaraları kudret ka. 
Jemile süslenmiş sınırlarda bile eski 
~uzcn yek Oralardan da azgın gönül 
kervanları gelip geçiyor. Şu halde 
kitap. yalnız Amerikanın değil, bil. 

1600 göçmen geliyor 
Bulgaristan ve Romanyadan göçmen 

nakli için bir mtiddettenberi yapılmak. 
ta olan hazırlıklar ikmal edilmiştir. Bu 

göçmenin memleketimize getirilmesi ta. 
karrur etmiştir. llk parti olarak bu haf· 
ta içerisinde bu İ§e tahsis edilmiş olan 
Nazım vapuru ile Köstenccden 1600 ı;öç 

tün dünyanmdır. 
Karneci, meseleyi yalnız kazanç s:- sene Homanyn ve Bulgaristanrlan 22 bin 

hasında da bırakmamış. Yuva saadetı. 
nin hangi iç kanallarından sızdığını 
da araştınnış. Kadına, erkeğe ayrı 
ayrı öğütler veriyor. . w. 

''Asri şirinlik muskası,, dedıgım bu men gelecektir. 
eserin en güzel, en beğenilecek ta~af. İkinci parti de bunu takip eden hafta 

Gelecek göçmenlerin bir kısmı Tuzla. 
ya çıkarılacak, bir kısmı da orta Anado· 
luya sevkolunacaktır. İskan umum rnU. 

tarından biri de. işi yalnız nazarıye Varnadlın Vatan \'apurilc gelecektir. 

kurmakla halle kalkışrnamasıdır. 
Karneci her nazaı;iyesine bir ha. 

' . 
kikat ve tecrübe düsturu eklemış. 
Hayatta muvaffak olanların geçtikleri 
yolları bütün açıklığı ile apaydın gös. 
termi . Doğrusunu isterseniz bizd'! 
bu tiırlU eserler hiç yoktur. Çckir~ 

dürü, göçmen nakliyatı işi ile bizzat meş 
gul olmaktadır. Ana vatana gelmrk is.. 
tı) en ırktaşlarımıza, her yerde sühulet 
gostcrilınesi için lazım gelen tedbirler 

alınmıştır. 

Senelik otomo-ı 30 Ağustos 
muayeneleri Ta yyar e ve zafer bay· bil 

Muayeneler 15 birinci ramı programı 
l'eşrln tarihine k a dar hazırlanıyor 

sürecek . 30 Ağustos Tayyare ve Zafer bay· 
ramı mUnasebetiyle o gün şehrimiz· 

Otomobillerin !!enellk muayenelerine de yapılacak merasim progrnmımn 
15 ağustosta baalandığını yazmıştık. Mu· tcsbit edilmesine başlanmıştır. 

30 Ağustostan beş eylUle kadar ayencler, Ayasofya milzesi önündeki 
meydanda. yapılmaktadır. Vesaitini mu. 
ayene ettirmek istiyenler belediye fen 
heyetinden bir numara ve ıUn almakta.. 
dırlar. Muayeneye kayd~dildiği günlerde 
mazeretsiz olarak gelmlyenler bu ta· 

rihten sonraki ilk cumartesi gilnü mua. 
yene edileceklerdir. Ancak kendilerin • 
den beş lira ceza alınacaktır. O cumar
tesi gUnü de gelmlyenler olursa ikinci 
cumartesi günü on lira ceza verildikten 
sonra vcsaıtini muayene ettirebilecektir. 
Bu ikinci cumartesi de gelmiyenlerln 
plakaları sökülecek, biltUn vesaitin mu. 
ayeneleri bittikten sonra muayeneye ça. 
ğırılacaktır. 

Muayeneye gelen vesaitin teknik ba· 
kınımdan her veçhile iyi vulyctte ol. 
masına bakılmaktadır. 

LUzum görillen vasıtaların firen mua. 
yeneleri Fatihte belediyenin tamir a· 
telyesinde 'fren metre,, ile gözden ge. 
çirilmektedlr. 

Anadolu cihetindeki kara nakil vası. 

taları ı - 8 - 15 - 24 eylul 11 - 13· 
1 birinciteşrln tarihinde muayene edile. 
cektir. 

OtobUsler 22-23-25 ağustos günle. 
rinde muayene edileceklerdir. BUtUn ve
!!altin muayeneleri 15 blrinciteşrin ta. 

rihine kadar bitirilmiş olacaktır7ua. 
yeneler bittikten sonra muayeneye gir-

memiş hiç bir motörlü kara nakil va. 
sıtasfnın seyri.seferine müsaade edil. 

miyecekUr. 
---o-

Balık avı mevsimi yaklaştı 
Şehrimizdeki balıkçılar, balık avlama 

mevsimi yakmla§ml§ olduğundan hazır
lıklara başlamışlardır. Bu cümleden o. 
!arak bütün ağlarını tamir ettirmekte, 

ve Boğazın muhtellf yerlerinde dalyan.. 
lar kurmak için müsait yerler araştır· 
maktadırlar. Bu sene bilhassa milhim 
miktarda torik avlanabileceği umulmak. 
tadır. 

----0-

İzmirde ticaret filosu 
Avrupada, uzun müddet muhtelif §e. 

birlerde tetkiklerde bulunduktan sonrn 

şehrimize gelen İzmir ticaret ve sanayi 
odası re~i B. Hakkı Balcıoğlu dün, Ban· 

dırma yolu ile fzmiro hareket etmiştir. 
n. Hakkı Balcıoğlu, Avrupada bulun. 

duğu sıralarda muhtelif bUyük ihraç 

merkezlerindeki ticaret klUplerinl tet. 
kik etmiş olduğundan evvelce lzmirde 

yapılması kararlaştırılmış olan ticaret 
klübU işile hemen me§gul olacaktır. 

Öğrendiğimize göre, lzmirdc 100 bin 
lira sarflle bilyilk ve çok mükemmel bir 
ticaret klübü binası inşa edilecektir. 

İtfaiyenin 16 ıncı yılı 
İtfaiyenin 16 ıncı yıldönmU önümüzde· 

ki perşembe gilnU :ı.~atihtc itfaiye bahçe. 
sinde kutlanacaktır. Ayni gün itfaiye 

mektebinin ikinci ders yılını bitirenlere 
de diplomaları verilecektir. Bu sene 

mektepten altısı amir, bC"şi küçük zabit 
diğerleri efrat olmak Uzere 26 kişi mo • 
zun olmaktadır. 

Üçüncü devre birinci teşdndo başla· 
yacak, bu sene Anadolu şehirlerinden 

daha fazla miktarda talebe gelecektir. 

-<>-

Gazinolara konan radyolar 
Gazino, kıraathanelere konan radyo • 

!ardan Jübiyat resmi almmasınn belediye 
daimi cncUmenincc karar verilmi§li Bir 
kaç senedenbcri bu resim alınmakta i_ 

dl. 

Dahiliye Vekilletlnden beledi) eye ge· 
len bir tamimde, bu gibi yerlerin çalgılı 

kahve addedilmeyip radyolardan lfıbiynt 
resmi alınmaması bildirilmiştir. Beledi. 
ye reisliği keyfiyeti şube müdürlerine 
yaymıııtır. 

devam edecek zaman da Hava Ku
rumu haftası olarak kabul edlldl
ğlnden hafta icerisinde bUtUn kaza 
ve nahiye kolları geliri kuruma nıt 
olmak üzere muhtelif eğlenceler ter
tip edeceklerdir. 

Her kol hazırlayacağı programı 

28 Ağustosa kadar merkeze bildir
miş olacaktır. 

-<>--

Bozuk gıda satanlar 
Suçuk, pastırma gibi maddelerin 

bozuklarını satnnlardan nilmune 
alınarak kendileri cezalandırılıyor

du. Bundan flonra bozuk maddeyi imal 
eden yerlerden de nilmune alınacak, ay. 
nl zamanda onlar dn cezalandırılacaktır. 

---<>-

Belediye ile Evkaf arasında
ki meseleler 

Belediye ile evkaf arasındaki ihtUAflı 
meseleler saylavlardan mürekkep bir ko 
misyon tarafından hallolunmuştur. Buna 
göre, Şişhane yokuşunda Jale bahçesi, 
belediyeye de,•rolunmuş, tapuda tescil 

muamelesi bitirilmiştir. Yalnız bahçeDİ.ii 
içindeki gazino ve öndeki az bir kısım 
evkafa kalmıştır. 

Burasının bedelini evkaf, belediyeye 
verecektir. Bu~dan başka Kasımpaşadn. 
Aşıklar mezarlığının da devir muamt· 
lesi yapılmaktadır. 

----<>-
ara a an 

Belediye, §Chlrdc dola§tırrlacak el a. 
rabnları için muayyen bir tip kabul et. 

ınlştlr. Buna rağmen bazı semtlerde is· 
tcncn vasıflara uygun olmıyan el ara. 

balamın kullanıldığı görUlmUştur. Be. 
lediye bunların menedilmcsini şube mU· 
dürlerine tamim etmiştir. 

-0--

Çöp kongresine gidecek 
murahhaslar 

Viyanada toplanacak çöp kongresine 
gidecek Dahiliye Vckfılcti mahalli ida. 

reler umum müdürU Bay Faik ile bele. 
diye makine §ubcsi müdUrU Bay Nusret 

yarın akşamki trenle şehrimizden ayrı· 
lacaklnrdır. Kongreden sonra Almanya, 

Fransa ve ltalyaya geçecek iki murnh • 
has altı hafta sUrccek soya.halleri esna. 

smda muhtelif şehircilik mevzuları et· 
rafında tetkikler yapacaklardır. 

Şehir tiyatrosu baletleri 
Şehir tiyatrosunun baletleri İzmir fu. 

arının açılış merasiminde oynamak Uze. 
re lzmire gitmiıılerdir. Sanatkarlardan 

mürekkep bir heyet de cylfıliln UçUnde 
lzınire giderek temsil verecektir. 

• Şehir Tiyatrosu artistleri "Aynaroz 
Kadısı,, ~omedisinin filmini çevirmiş • 
lerdlr. Şımdi "Bir knvuk devrildi 
rilmekledir. " çev. 

-0-

y eni çocuk bahçeleri 
1 

BC"ledlye şehrin muhtelif . • yerlerınde 
~ cniden çocuk bahçeler· t i 
ti B h ı es s edecek. 

1. a çe yerleri kaymakamlarca tcsbit 
o unmaktadır. Bcşiktaştn Ak U • aretıerde 
m nasıp bir yer bulunmuştur. Bu haf-

t
tn)k'a kadar diğer belediye şubeleri mın 
a nlannda d t b' • . a es ıt işi bitecek bele 
dıye · ' • reıs muavini Bay R f lığındak· 

1 
, au un başkan-

. . ı ıe) et, buraları görecek, begv e 
nılırso k t•• k -d . a ı arar verilecektir. :Meccani 

b:tnız lıamamlnrı yerleri de yakında tes 
1 olunacaktır. -

--<>--

Romen • Türk elişleri sergisi 
Romen - Türk el işleri sergi.si bu sa· 

bah saat 11 de Taksimde fıbide karşısın. 

da. eskl Satiye binasında açıl caktır. Sor. 
gi fc\knlAde bir sur tte hazırlanmı tır. 

Ankaradaki 
toplantı 

Orta tedrisat k adrosu 
gözden ge~iriliyor 

ÖnUmUzdeki pazartesi gtinil An
karada. Kültur Dakanı Bny Saffet 
Arrkanın başkanlığı altında bir ko· 
misyon toplanarak orta tedrisat kad
rosunun son vaziyetini tesbit ede
cektir. Netice tahta ıcerlsindc a
ltıkadarlara. bildirilecektir. 

tik tedrisat kadrosu 
Kültür Bakanlığı vlltıyet ilk tedrl· 

sat mualllm kadroları etrafındaki 

tetkiklerini bltlrmtştır. Viltıyetlcr • 
den gelen kadrolara nazaran 1000 
kadar öğretmcnllk mUnhaldir. 

Bunların 800 U yenl verven me
zunlarla doldurulmuş, diğer 200 u 
de askerden dönen öğretmenlerle 
tamamlanmış olacaktır. 

Bu suretle bu yıl her viH\yetfn 1lk 
tedrisat kadrosu tamamlyle dolmuş, 
öğretmen ihtiyacı önlenmiştir. 

Çifte tedrisat 
llkokullara da ortaokullar gibi 

kUltUr direktörlUğUnUn hazırladığı 

mahalle ve semt haritasına göre ta
lebe kabul edilecektir. Vilrtyet bUt· 
ceslnl darlığı dolnyısiylc kira ile tu
tulan bazı ilk okullar kUltUr dlrek
törlUğUnUn malı olan diğer okullara 
devredilerek clft tedrisat yapacak
lardır. 

Mevcut çift tedrisat programı ta· 
lebenln gerek sıhhati ve gerekse bil
gi kazanma noktasmclan sakat ol
duğu bazı terblyecller tarafından i
leri sUrUlmeslııden dolayı bu knbll 
tedrisata yeni bir şekil verllmesl 

muhtemeldlr. 

Okullarda kayıt ve kabul 
Bu yıl şehrin muhtelif semtlerin· 

de açılacak olan orta okulların bina 
vaziyetleri etrafında sahipleriyle ka
tt anlaşma yapılmış ve teslim alın
mıştır. Okulun pek yakında diğer 

ihtiyaçları da tamamlanacaktır. Ka
yıt ve kabul işlerine önilmllzdeki pa· 
zartesi gününden itibaren başlana -
caktır. llk okullardan orta okulla
ra gececek talebenin miktarı lstan
buldn 6000 kadardır. Orta okullar
dan yalnız Şehremini orta okulunun 
bu yıl açılmaması muhtemeldir. 

f !k tedrisat yardirektörü 
h.nraağaç eğitmen kursu faaliye

ti tetkik etmek üzere giden kültur 
bakanlığı llk tedrisat yardirektörU 
Bay Hıfzırrahman Rnşit dUn şehri
mize dönmUştUr. BugUn lzmtre gf. 
decektlr. 

--0--

12 doçentliğe 100 talip vaı-
Univorsı tentn muhtelif enstıuı ve 

fnkUltelerlne alınacak on iki doçent· 
Uk tein üniyersiteye şimdiye kadar 
yüz mUracnat yapılmıştır. Müracaat
çıların evrakı tasnif edilerek vazı. 
yetıerl tetkik cdllmektecUr. 

Evrakı uygun görUlenlcr teşrlnl
evvelln ilk haftasında imtihana tA.bl 
tutulacaklardır. 

• İstanbul öğ"retmcnlerlnden on 
k~şillk bir kafile üç eylülde Eskişehir 
egitmenler kursuna bir tetkik ken· 
eğitmenler kursuna bir tetkllc gezi
sine gidecekleridr. Kafileye ilk ted· 
rlsat lspektorlerl bnşknnlık edecek. 
Ur. 

Festival balosu 
Belediye festival komitesi tnrnfmdan 

30 ağustos akşamı Tarabyada. Sümerpa· 
lasta büyük bir ~az balosu verilecektir. 
Bu baloda Tannsa rcvUsünün baş a.r~lst. 
leri orijinal numaralar göst~ccklerdir. 

n<lUJ ~u U\D~ 
A(Q)lYJaıe ~lllYllnYZ 

\?e ec'IDn l nD~ 
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Yıldöollml~ri: İşaretler: -·····-·· 
Köydeki alem· 

ilk tedrisat müdürü tamail Hak'Ja 
Tongucu, uzun 11üren bir tçanadolu 
seyahatinde yakından tanımııtrm. Daha 
tincc lstiklil harbi •enelerinde kerpiç 
Ankaranın danılao altında fikire ve 
sanata ldair konuşmak için iali bir lhn
ba ıpğı etrafında ışığa susaDlIŞ ins~. 
lar iibi toplanırdık. 

Bir çeki odun 380 kuruş 
23 - 4W 

. 401 S.EJNIJ JiNVEL BP. 40Utf 
Kasım paıa kemllı. kı· 
rao topu ile Napollre 

bUeum etti Şimdi böyle olursa kışın fakir fukara 
kaçtan alacak yazan = NIJ azl Ahmet 

Kaamıpafat Napolb:ıla. uptma memur 
edilmişti. Bir tarafı yan&ftlmaz kayalar 
diğer tarafı denli olaıı NaPQlinia fethi 
öyle kolıı.y i§lerqen delUdL Kv!Jll pqa, 
beş ay sonra nehir dıvarlıırı etrafında 
dolqtı. Bu ara.ıl• bir çok çarpI§ın&l&r o. 
luyor, fakat b~ bir netice elde edllemi· 
yordu. 

Bu toplantılarda, sık, •ık tesadüf 
ettiklerimden birisi Hakkı Tongoçtu. 
Onun kendisini bir meseleye nezre. 
der &ibi vakfcrlişi daha o umandan 
bende kaybolmayan bir intiba halini 
alınıştı. 

Son senelerde onu kesif bir iş mah
şeri içinıde buldum. Onu son defa meı
gul eden dava, köyün kültür bakımın
dan kalkınması idi. 

Hususi konuşmalarında, tetkiklerin. 
de birinci planı b '1 nokta itgal ediyor
du. Onunla birlikte çavuş kursları
nın randımanını ölçtük. Bu neticeler
den büyük bir nikbinlik ile bahsediyor. 
du. 

l'4' hemen hemen bitiyor. Sonb•ha· 
rm eli kulafpıda. latanbullulann büyük 
bir kISDlI Jnolık odıuılarmı bu mevaiınde 
tedarik etmeğe ~ğrauıyorlar. Bu gibile. 
rin yüzde doksanıııı f~ir halk teıkil e. 
qer. Parası pulunanl~r bu Uıtiyaçlannı 
dah§ kim z~ temin etınwıerdlr. 
Şimdi SU'& aı mŞ.MII memurlanıı, dev· 
Jetten Uç aylık maq alan mütekalt, dul 
ve yetimlerin, küçük esnafmdll'. 

Hele yekünlan binleri aşan mütekait. 
dul ve yetimler, eylfıl içinde alıp, Ug ay 
geçinmek mecburiyetinde oldukları ma. 
aşlarını bu iee kapadılar mı artık n@ ha. 
le geleceklerini dUşilniln. 

Şehri zaptetmek lçln büyük ppta t.op. 
lara lhtlyag >Vardı ki, bu da KUiia pap. 
ordusunda mevout defildi. 

Bir gün iki kadar dllfDıaa kaledep ıu 
almak için dıfan çıkmJIJardı. J(aaua pa. 
ta. bunu fırsat bilerek derhal ba plln 
kurdu. Düımaıım öntlne bir tq uker 
çıkararak takip ettirdl. Kaledell bir hay 
ll uzaklaştırdıktan eonra elddeW bir hU· 
cuma geçildi. Alkerleria )'t1a b.ciaı1 öl. 
dUrlllmllt, diğerleri rUt halle lı'Jl'tubııUI 
lardı. 

Nikbin görü§il onıda iş olup bftmit 
hissini vermekten uzaktı. Nitekim bu 
ruhi haleti iledir ki 520 sahifelik bir 
eııer şimdi gözümün önündedir. Hak. 
kı Tonguç, bu eserinde "Köyde eği • 
tim,, mesele1Jini tetkik etmektedir. Ki
tap ne suf bir nazariye, ne de aırf 
gl:izle görülür, elle tutulur ham mad -
deler } ckfinuıdur. 

Odunun çekisi geçen sene bu zaman 
200 - 230 kuruşken şimdi 360 - 380 
kuru§ arasında satılıyor. Bir ev için va· 
satı olarak bir kırt içinde 8 çeki odun ) 
sarfedildiğinl kabul etsek parası şfmdl. 
ki halde 30 lirayı aşar, ki, bu rakam va. 
sattan dun battA vasat gelirli aileler l· 
çfn çok yüksektir, Kaldı ki, bunlarm f. 
çinde odunu bir iki ay sonra tedarik e. 
decekler de çoktur. Bu yaz gilni1nde çe
kiBf 380 olursa, val'QJ Jut içiııde ne ka. 
dara kadar çıkabileceğini hesap edin. 

tlceıJi de şu: "M~lekette kayık buhranı ı 

vardır. Bu yüzdea nakllyat tıcretleri 

gUnden güne artmakta ve dolaymUe o. 
dun fiyatlarma tesir etmektedir. Bina
enaleyh, bu buhrana çare bulundufu gün 
pahalılık meselesi kahnıyacaktır.,, 

yık teminine çalışacağı da yazıldı. Her 
ne kadar bazıları bunu pek beğet\med.L 
Jer, hattl alay bile ettilerse de, görllnll· 
ıe göre işin en kestirme tarafı budur. 

Yalnız işi biraz acele tutmak l!zmı,, Yok 
aa bu meıels ancak yaza doğnı halle. 
dilebilir ve İstanbullu hemgehriler, odu. 

nun ucuzladığı havadisinl, belediyenin 
açtırdığı halk deniz bamamlarile bera
ber okurlar. Halbuki bu meselenin bek. 
leme~e hiç de tahamınillü yoktur. 

Fakat bUttln bmılar bfıt llY lfaü et.,. 
miyordu. 

En nihayet 1537 yılı 20 Af\ıııtoll dnU 
401 ~uıe evvel bu ~ ~ bekleıurıt,veıı 
bir hl<lli!e oldu. Kasım paıa, gUQde Uç 

kantar ağırlığında yiraıl tq gülle aJaıı 

Bizde kitap çok ıdefa bu iki hatadan 
ıalim olmaz. Ya muharrir elini taka" 
ğına dayar kafasında ne vara& kAğıda 
döker, yahut ham maddeleri yine ham 
madde halinde tekrarlar. 

Hakkı Tonguçun kitabında bariz 
karakter, köy meselesinin evveli bir 
tabiat, sonra bir cemiyet meselesi ola. 
rak -0bjektü , bir tekilde ortaya atıl
masıdır. 

Şahsi tabiatı mücerret fikir ta~ 
lıyor. Kitapta Türk k6yü tabiatin 
ve sosyetenin tartları altında rontge-
ne tutulmut gibidir. Tedavi uzviyetin 
im'kinlaona göre bir tekil alacaktır. 
Köye ait ıııeseleler bu eserde evveli 
birer, hir~~ oı:tıtya atılm.a1rta: ve ~ijyü 
bir tifr ve rflp tıetnl _...,.._ fl4. 
dına olarak hldiseler reall•tç• tetkik 
olunmaktadır. 

Realitenin rıığı altında bir tahlil 
serisi göze çarpıyor. Muharrir büyük 
sentezlere girmeden bize k5yde terbi. 
yenin senedi olabilecek şartları vu. 
zuhla göstermeğe çalışıyor. 

Sosyal mesele olarak köylin bu şe~ 
ki)de tetkiki bizim için vuzuha doğru 
11tılmış bir adımdır. 
D~vası hakkında bu şekilde mater -

yel biriktimıiş olan muharrir bugün • 
lerde Avrupanın ımuhtelif memleket· 
!erinde köy kalkrnmasrru tetkik ede • 
cektir. 

Nilfüıunun yil•de ıe'kıen be§ini 
köylerde belleyen bir memleket için 
köy meaelni etrafında yapılan hare • 
ketler münevverler için dikkatle takip 
'-dilecek bir mevzudur Mnıyorum ve 
Hakkı T.onguçun kitabını bir muvaf • 
f&lnyet sayıyorum. 

Sadri Ertem 

FESTİVAL PROGRAMI 

20 Abat.ol cımıarteıi: 
'J'&Pblı meydanıııu Romen - TUrk 

~.iflert •ersl•i Nat 11 de acılac~tır. 
Moda® l&At 10 daı 

iLAN 

Mahalle aralarındaki oduncular bu 
yUkseli§fn kabahatinJ: "Ne ya,palmı biz 
de paha.lr alıyoruz!,, ctlınleslle U.Zerlerhı.. 
den atıveriyorlar ve insan l:Jına karıı 

söyllyecek biç bir kelimş bulamıyor. Top 
tancılara soraraanrz bunun sebebi gUm_ 
rüktedir. "Odun ve kömürün büyük bir 
kumıı takaa usullle Bulgarlstandan ge· 
liyor, bunlar gilmrllkten on günden aşa. 
ğJ çıkmıyor, bu mllddet zarfmda kayık 
sahiplerine ve tayfalara .fazla para ver. 
mek zorunda kalryoruz. Tabiatlle de bu 
masraflar maliyet fiyatına yükleniyor. 
Bu bekletiş yUzUnden Bulgarletana odu· 
na mukabil mal gönderen tüccarlar da 
zarar ediyor . ., 

Belediyenin 

Kabahat samur kUrk ola& klm.ae Ua. • 
tUn e almamıı§, bu iş de ona döndU. Suç 
gUmrtıkteki formalitelerde ise bunu 
derhal düzeltmeli, kayık buhranµ:ula 1. 
H &nlemell ve bu meeele bir an evvel 
halledilıııelt. Yokıa fakir halka gadir o
lacak : yazıktır! 

Belediye, bu pahahlıfm aebeblni ka.. 
yık buhranmda bulduğuna göre, bu l§le 
allkadar olan daire de derhal faaliyete 
geçmelidir. "Naııl ola& it buluyorwı,, di
yerek en lUzumlu hayatı fhtfyaglarm bu 
kadar fahlf rakl)llllara k,adar yUlueltil. 
mestni kim terviç ed.lyoraa, cezaya çar. 
pılmalr, htlkfunet hayatı ucuzlatmak için 
uğra.gırken aksine gidenlerin haddi bU· 
dirilmclidir. 

Bereket versin, ki, her nevi maden 
kömUrU fiyatları hilk1lmetin kontrolu al 
tında, yoksa onlar da eskisi gibi ba§I boş 

olıaydr, frrsat bu fmıattJr diye ortaya 
hiç yoktan bir de maden kömUrU fhtikl· 
n çıkabilird.l. 

Yukarda yazdrğın;uz gibi bu işin bek. 
lemeğe tahammUIU yok. Valimiz ve Be. 
lediye Reisimiz Üstündağ nasıl et me· 
selesinin halli lçin çare bulduysa. ayni 
ehemmiyette olan bu i'li de elbet dUzel. 
tecektir ve bundan emuıiı. 

A.N. 

a•ıaP: * 

e 

bir t.opla ıehrt dövmele J:ıqladı, 
Gülle dllştü~ yere t.oprafa kantı. 

yonlu. Tarihin "Kemik kıran,, d.lye ad. 
lar.ı.dırdıfı bu tatlar dllpıanm. mlnevt.. 
yatını tam.amile bozmuştu. 

Bı,ı harp, yalmı bir ''Kemik kJraa, t.o· 
punu tarihe §an olarü bıraktı. Çt,\lık\l 

askerlerini kala diplerlııe kadar )'aklq. 
tının Kasım paşa, lehrl saptetmeie mu. 
vaffak olamadan geri döndü. . 

RA DYO 
OGLE NBŞRIYATI: 

Saat 12,30 PlakJa Türk muılklıl. 12,50 
Havadis. 13,05 PlikJa Tllrk mualkisl. U,15 

Novotniden naklen orkestra kon1erh Ke
mal Akel idaresinde. U Son, 
AKŞ.Ot NEŞRiYATI: 

Yazan : Sidney Horlar -7- Çeviren: Hikmet Münir 

Saat: 18,30 Hafif mllılk: Tepebaıı bele
.diye baheesioden mloıı. tJ.ll lCeQferanıı 
B.mt Murat (lora in........,,), Jft55 
Borsa haberleri. ıo S•at a1an Gren•lo ra. 
nthanesinden nakleıı. Nihal Asım ve ar
kadaşları terafından Türk mu.ılkfal ve 
halk şarkılan. 20,40 Hna raponı. 10,43 
Ömer Rııa Dotnıı tarafı.ıdan ırapca ıöy. 
Jev. 21 Saat ayan: Orkestra ı ı _ ffaJdın. 
Symphonie No. 6. 2 - Jılfchlels: Rakoczİ - Anlatayım. Ben önce de söyle· 

diğlm glbi bir gazeteciyim. Vaktile 
gelfşlgüzel bir muhbir ik:en, buıurı 

yirmi iki mühim gazetenin ıahibt

yim. Fakat havadis elde etmek su
suzluğu, hAlA benim Jcannnı yaka.J'. 
Yani, yirmi beş sene _,vveı oldufu 
gibi, içerlmd_, mulıblrllk hevesiyl• 
gezer, tozarım ... 

- Bana, havadis almak uıaksadl. 
le mi sorµyorsunuı? 

- Hayır. Sadece havadiıs tctn de
ğU •.• Ben, Nevyorktan rellrlten, va
purda, dört kişi bir a.raya toplayırak 
bir briç oynamaca tefebbUij etırılf • 
tim. Oyuna finnılerden blri do Str 
Metfyu Dark idi. 

- oıumu tevkaltde J)eyecınlı bir 
hA.dise tefkil eden metıbur tiyatro 
kralından mı bahsediyorsunuz? 

- Evet. öıuınUne sebep olan htdJ
se, hayli esrarengizdir. 

- Evet. Ga:.:etelerde okudutum 
şekle bakrlırsa, bir hayıt eıraren -
gizdir. Demek ki siz, onun öldUğU 
gece kendisiyle briç oynayordunuz 
öyle mi? Gaı•ip şey. 

- Gerçekten garip. Hele hldlıe -
nln bütün tafsilatını size nakledecek 
olursam, o zaman garabeti daha iyi 

göreceksiniz. 
Genç avukat, uıaıasının flzeı;lnde-

bir telgrat verdi. ,sır Metlyu telgra
fı okur okumaz, rengi deği~tt. Kendi
sine bir hal oldu. "Pardon" dedi. Sen 
deleyerek dışarı cıktı. Az sonra ge • 
leceğfni söylüyordu. Fakat gerl dön· 
medf. Bunun Uzerlne kendisine ne 
olduğunu merak ederek araştrrmafa. 
ba,ıadım. 

- Ne olmuetu kendisine?. 
A.merlkalı ıealnl flm41 yavaeıat.. 

mıttı: 

- öımu,, efendim, dedi. 13u aile 
bildiğlni~den faıla bir şey ifade et
mez: ılra bUtUn dtınya gibi ılı de 
onun öldUfllnll raıetelerde okudu
nuı. Bu vaziyeti takdir ediyorum. 
Fıkat size ıöyleuıık tstı~Ullm şey, 
yaJnıı aramıula kalmalıdır. Henua 
bu bandlsl ıazetelerimı dalıl ver· 
mediıo • .Bunugla beraber, flerlde v~ 
rebillr ve hakikati bUtUn dünyaya it· 
H edeblllrfm. 

P'llp Granston ıandJlyuını biraz 
ileri cekerek ıordu: 

- Yalnız aramızda kalması llzım 
geldiğini söylediğiniz havadis ııedtr 
Mister Brandel? 

birçok vakalariyle uğraşmağa mec- çardaş. 3 - Berııer: Valse trıste. 21,30 Nec 
bur oldum. mettln Rıza ve arkadaşlan tarafından Türk 
Amerikalı gazeteci henüz yakma. musikisi Ye halk tarkıJan. 12,tO"NoYotnf. 

ld ~ den naklen orkestra kopıseri: Kemal Akel 
mış o ugu sıgar'mı tablaya koya - idaresinde, 22,50 Son bJ)>erler Ye ertesi 
rak yaklaştı; gilnftn programı. 23 Saat ayarı son. 

- Mister Granston, dedi. "Tehll- -::==--::--:::::----:-~....;.. ___ _ 
ke" ismini taşıyan adamın kim oldu- tereye ıellrkeıı remide neler ltlttt
tıuı u öğrep.mek istiyorum. nlz. ''TehlU111'' 71 DUJl tartı aclJyor. 

Geııı; avukat, Amerikalı gazeteci· larf. 
ye dikkatle bakarak: - Anlatayım, ~vallı Bir Metlyu. 

Skotıand Yard da ayni makaat P€.. ııuıı ölUmUnden sonra, blttabl herke. 
•indedir, Mister Brandel? Ben de bu meohul ıa:ııtaJcı lıa-ınu.da lıoııu., 
anıt maksat pe~lndeyim. Fakat nl- mağa başlamıştı. Vapur Yolcuları. 
ctn bunu bşnden ıoruyoraunuz? ıun mühim bir kıım1 tnrlllJdl. Onlar-

, ıdan bemep. bir cotu "Tehlike" )'e 
Slr Harkort Brusun sözlerinden dair birer fıkra anlatıyorlardı. Jle

anladığıma. gllre, siz, Londra yüksek le adamın biri, kayınblra4erlnlu 
tabakası arasında mesle~frılzle en glzllce leledlli blr kUçUk ahlAkt su
çok sUkse yapmış bir şahsiyetsiniz~ cun açıta vurulmamaıı lçln bu &da· 
Herkesi tanıyorsunuz? ma bin ıterlln ödedlllol ant.attı. 

- Dedikleriniz belki de doğrudur. -VauuFda iken, 8tr Mett111aun öl, 
- Bundan başka, şantajlar karşı· düğü zaman eHyledltl ıöıU, hto ktm-

sında kalmış birçok betbahtıar, size seye bahsettiniz mi?, 
geliyor, sizden yardım dileniyor. - Hayır. Bu malOmatı yaJnıı ken~ 

- Bu da doğrudur?. dlme sakladım. 

- Mister Granstonr Ben, Bir Me- - Su halde, bir ıantajamnı tabı 
tJyunun ölUsü Yıı.nmda iken kendi dit mektubunu aldıktan ıonra Ye bu 
k di heyecanın teıiriyle öldUIUall aerden 

en me bir yemin ettim, Ben bu haber aldılar? 
korkunc şantajcının kim old11ğun1 haber aldınız! 
me):dana çıkarmak için elimden ge. - Sadece tahmin ... 
lenı yapacağım ve sonra onu, yalnız 
Londra gazet elerinde dex.ıı b"tıı - Gaıetelerln ne fatdrklamn t>en 
ke dl . "' ' u 1.ın unuttum? 

kl zlllerden birini caldı. Brandela: 
- Btr ı:taklka JDUsaade eder misi· 

nlz? dedl. 
!çeriye, avukatın husuıt kAtlbl ıir-

- Tuhaftır ki, ben Sir Metlyunun 
kamarasına gittiğim zaman, kapıJı 
kilitli defUdl. Bunu tesadUf bu
luyorum, zira ıcert girdiğim zaman, 
Slr Metlyu ()lllm haUndeydl. Son ne
fesini vermeden evvel, bir kelime söy 
UyebJldt. 

- Nedir bu kelhue? 

n gazt-telcrimde de il.leme llAn 't 
edeceğim. Size gelişim, bu hareketi - -- ' ngiltereye döıımeftnlı. !lltar 

ı u ediyoruz.'' diye yaıırorlarclı. 
m n k adımmı teı;kil edtror. ,_Tamam ... Utmdl llıtrrladna. sı-di. Avukat k!tlblne: 

- Stfmson, dedi. Ben, tekrar bu 
zlll çalıncaya kadş.r klmse tcerlye 
girmesin. Meşgulüm ... (Bnındele dö
nerek) Buyurunuz efendim, devam 
ediniz. 

Ka.tip çıkmıştı. Brandel sözlerine 

Amerikalı, Jkl tarafın, lhtl,ratla 
bakındıktan sonra: 

- Bu kelime "TEHLİKE" dlr, de· 
dl. 

- "Tehlike" mi? 
...... Evet. Bu kelime ılze bir eey ha

tırl~tma:yor JDU l\liıter Graoston? 

Genc avukat eliyle menfi bir fşa- zo biltUn ınanaalyJo ai•ll bir t•r 1ö7. 
rette bulunduktan sonra: lfyeylın ml Mlıter Bl'andelf 

- Size Yardım etmeğl çok ister- Amol'iJralı ıa1etecl, tablada ~aıııp 
dlm Mister Brandel, dedi. Fakat duran stıarnn alarak: 
maalesef Acizim, Aradığınız malO- - Bu7urun, dıdt • 
mata sahip olsaydım, hiı; ı;Upbe yok - Aı önce ahlAkt bir ıucta• bah-

Bu sene askerlik çağına girmiş olan 934 
'do#umlu ı1elika nlılarla gerek sıhhi ııebep
Jerle ve gerekac okullarda okumalarından 
ötürü geri bır:ıkılar11k bu ~oğumhılarla 
askerlik işleri ko,·alıımakla ı1ığer doju~
Juların ilk ve son yok!Jmal:ırına 1 eyi~! 
938 g!lnünden ftibnrcn başlıın:ırak 31 bı. 
rlncft~rin 938 1<ünu akşamına bilecektir. 
Bunun için bir eyliil güniinden ilibaren 
tek ıünlere tesadüf eclen glinlerde s:ıbah 
aaat 9 dan itih:ıren Ortak.ö)' He Betiktaı 
arasındaki Mecidiye ramli karşısında l3e
ıiktış As. Şu. c!e teşkil edilecek olan as
kerlik mecli"llne gelmeleri ve tayin edilen 
bu lilnlerde ıelmeyenlerin askerlik ka

devam ettl: Genç avukat, oturdu~u :,yerde sert 
ve clddl bir tavır takınarak: 

ki, derhal zabıtaya haber verirdim, sediyqrdunuı. A.ra.mnıda konuıu10-
ru11. ben, Str MettJUnua BlhıUne 

t in ttUii bükOınlcırle 

...- Evvelce de ıtıylediAlDl gibi, sır 
Netiyu ve ben. bir brl' pıutlsi yapa· 
yorduk. Fakat oyuna henuı başla • 
mıt ba~ıaıuaıxı.ı,tık kl, ııreonlırdaıı 
ırı yanımıza geldi ve sır. M1Un1• 

- Bu 1'ellme, ban._. coır: oeyler ha
tırlatıyor, dQcJJ, Dojruıuııu isterse· 
Jlll 8011 altı Af 10trla!D4t 1'tD~ilhıl 

"T~e" 411.f t - HS'IHJllD 

- 11.llbette ... Pek dobu eöylQyorsu- ook teeaıUf .,tmtlı:lt berab_,, kdnı• 
nuz. Eter bu adam JıakkIJıdtL mal6· !arla olan mUnasebettA oolr llltt~ateu 
Dl•trıuı ols4y41, elbettts ki oınnı ıt- blr adanı oldutunu ti• hatQtclazı cı-
hlrll dlılertııl sökttrdlııtı. tarama>"Onuı .. 

-1110 ... 



Almanlar tarafından tevkif 
edilen lngiliz yüzbaşısı 

lngiltere protesto-
da bulundu . 

\ Sıhhiyede yeni 
tayin ve teka

ütlükler 
Ankara, 19 (Telefonla) - Sıhh.at 

vekaletindeki tay!n ve tekaüt!ükleri 
bH::liriyoruın: Mütekait asıkeri · tabip 
HaZim Akın Bursa, Bergama hastane

Loııdra, 19 (A.A.) - İngiltere hü
.kiirneti, hıgilterenin Berlin büyük el
cisi B. Hentierso:ııa, Viyanadaki ln
g'iliz l<:onı;Q)osluğu memurla~mdal'l 

yüzb~ı Kenderikin p;ayri k,,anuni bir 
sul'ctte te\"kifl meselesine Londra 
hükumetinin atfettiği büyük ehem · 
miyete Berlin hilkilmetl nezdinde 
tercüman olmak için talimat gön
dermiştir. İngiliz diplomatik mah
tillerl, bu teşebbüs Uzcrlne, halen Vi
yana.da rnevkuf bulunan Henderlkin 
pek yakında serbest bırakılacağına 

ku vvetli surette kani bulunmakta- si eski tabibi Haşim Lutfi Trakya, 

dır. Ankara belediyesi eski srhhat müdü-
Ltmdra, 19 (A,A.) - İngiltere se- . rü İbrahim Akman Ankara sıtma mli

firl Sir Ne,'ille Henderson İngiltere- cadelesi tabipliklerine, Bozdoğan hü -
nin Viyana konsolosluı:hı erk~nın - kumet tabibi Celil Torgay Sandıklı, , 
dan Yüıbtı..Şr IIon.dcrjkin tevkifi hA. - Ardıhan hükumet tabibi Veysel öke 
disesini Almanya hariciye nezareti Gurun hükUmet tabipliğine, Gülnar 
nP.zdlnde protesto etmiştir. belediye tpbibi Cemal intepe Bandır-

Yiizbaşı dün sabah Avusturyaya ma Kadıköy belediye taqibi Ha!ip , "" 
giderken tevkif edilmiştir. Şimdi . Eminönü belediye tabipliğine, Van 
Viyon,lda mevkuf bulunmaktadır. "memleket hastanesi operatörü Ruhi 
Tevkif hAdisesinin mahiyeti henilz Gökmogul Karadeniz Ereylisi opera -

meçhuldür. törlüğüne, &zacı mektebi 1937 me -

Çekoslovakyada Sü
de t lere mühinı vazi

feler veriliyor 
Prağ, ıg (A.A.) - Rüncirrıu he • met askeri heyetini teşkil eden blok 

yeti tarafından tebliğ edilmiştir: mümessilleri ile bir görüşme yanmış -
B. Hodza, Lord Rüncimana posta tır. 

idaresinde Alman milletinden olan ye- Prağ, 19 (A.A.) - Telpada Preımo 
di .memuıoa mühim vazifeler tevdi eJdL tres manastınrun başrahibi ve müte -
leceğini bildirmiştir. veffa İngiliz kralı yeldinci E<ivardrn 

.A:yı:ıi : idarede, Almanlara miktarı §<thsi dt>stu ıe.Jan Gilbert • Helmer,. 
he.nüz mşlUm olmayan diğer bir takım Lord Rüncimam önümüzdeki hafta 
memuri»ttl~r daha verilecektir. tatilini bu manastırda geçirmeye da • · 

Siyasi idareye gelince, dahili~ na- vet etmiştir. 
zırı '}ekıada bir takun Alman 'memur- , FRANSIZ GAZETELERtNIN 
lamu di.strikt valiliklerine tayin ede. • YAZILARI 

cektir. Yakında Almanlara iki valilik Pariı;, 19 (A.A.) - Figaro gaze -
tevcli olunacaktır. usinde D~rmesson yazıyor: 

Adliye nezarethıe tibi olan memu· Südet alman a~ evvelki ~gun hUka. 

riyctlere gelince, nazırlar meclisj, ya. met.in tekliflerini oldu~u gibi reddede 
kında akt~e;ceği içtimada bir Alma - rek azami istifadeyi temin etmişler-' 
nın bir mıntaka mahkemesi reisliğine dir. 
tayinine karar verecektir. Lord Runcimarun hakiki vazifesi 

.Alınan rnemurlann şimendifer ida • şimdi başlıyor. Bu müdebbir ve adil 
resile rrıali)IC nezaretinld.eki memuriyet , adamın elinde şimı:ii vaziyet hakkında 
lere tayirıi mesele.sine gelince, Lord hükCtm ve.recek elemanlar mevcuttur. 
Rüncimana bu bapta pe~ yakında ımü Kendisine itimat edebiliriz. Onun 
t.cnunim rnalfimat verile~ktir. te.lkinlcrini dinlememek mesuliyetini 
·B~h'iber~dCti"kayd.ı-malıimat e": yüklenecek olanları bütün dünya efka 

den Loıod Rünciman, hü1'Umetin itti- n umµmiyesi takbih edecektir.,, 
haz etJ:ıiş .clduğu tedbirleri memnu- Jour gazetesinde Baillby şöyle ya. 

niyetle selamlaD:1akta olduğunu B. ,. zıyor: 
Hodzaya beyan ve kendisine bu bap. "Alman rPkr, Çekoslovakyada ekal-
ta evvclıdeu malOı;nat verilmiş olma • liyettir. Berlinin iddialarına .rağmen, 
aından d,playr teşekkür <:tmiştir. _ Bohemyada bile t-:>plu bir halde de -

Prağ, 19 (A.A.) - B. Hodza, öğle dir. 

'vakti Lord ·Rüncimanı kabul etmi§ • Bu itibarla ıdevlet i~inde devlet kur 
tlr. mak iddiasında bulunamaz ve kendi 

Prag, 19 (A.A.) - Südet matbu- anayasasrn.r, kanunlarını, radikal si -
at bülten.inde bildirildiğine göre, Bo. yasi emelleriı:ıi Çeke&lDvak demokra -
hcmyarun şiJ!!alinde k,airı. Most • Bl'\.J- sisine kabul ettiremez. Bunu istemek 
k!ide yeni J.Ienlei,nist belediye reisinin • ır..uhtariyetin ayrılmasınr, binaenaleyh, 
-ve.ıifc.sine başlaması münaseb.etile ter. inkrtar ve dolayısile har'l!ıi istemek de-
tip d;:lilen merasim esnasında Heı-Jein me"ltıtir. İngilt~enin iki ay evvelki mu 
aleyhtarları mukabil niiU'iayişde qulun dahal~i ve Ltırd Runcimanrn şimdi 
muşlardır. Vukua gelen arbede esna. Ç~koslovakyc+ı~a bulunması hümma a. 
1rnda dört kişi yaraLapmıştrr. teşleri i~inde yanan Almanları biraz 

HenleUı taraftan, matbuat bu fır ~trştırmak için yatıştırmış ise de teh. 
aattan 1 istifade ederek Çclt ırr,illc:.tiain likc henüz bertaraf elmamıştrr. 
hak.ilci hissiyatının hükCuuetin uzla- Büyült Alman manevralarmm vakit-
'1CI olan temayüllerine muarız olduğu siz inkişafı şüphesiz müzakereler üze-
nu yazo:ıaktadır. rinde t,:sir yap::r.~k maksadile haz:rr -

Pıoag, 1g (A.A.) - Resmi 1J'lahfcl- lanmıştır. Tayakkuzu elden bırakma. 
ler, Çek&slovak polis memuıJ,arının mak ıa.zımdrr.,, 
Südetlerle m~un mıntakada "Mark- Populaire gazetesinde Leon Blum 
sistlere,, Ot@'-:ıbjl kullanma ldeıosleri 

, §iiYle yazıyor: 
verdikleri ve sil.ih kullanmasını öğret 

"İngiltere ve Fransa gibi iki demo~ tikleri hakkında işae edilen haberi 
rasi cijmhuriyete nasihatta btılul}abi. tekzip etmektedir. 
li.rle.r ye on.un bütün vatandaşlarına, Prag, 19 (A.A.) - Lord Rü.nci. 
hangi ırktan olursa olsuular, kati hu- a-·n B"y R""lcin ile hır' likte o"g-le 

... ru .. ..... kuk müsavatr ile beraber dillerine ~ 
yemeğini JJCdiği prens J.Iohunlphwmn 

killtürlerine, irki husqsiyetlerine ria ~ ~tosunW\ bulunduğu ~kovda gece 
ufa~ bazı hadiseler V'llkua gelt:r.iştir. yet edilm~ini temin debilirler. Fa -
Çekler • ~lmao~r arasında münazaa- kat ondan siyasi birliğinden vaz~cç -
lar olmuş ve üç 'kişi yaralill\mıştır. mesifti, is.tiklalini tehlikeye koymasın: 

Prağ, 19 (A.A.) - Südet Alman ve bir krsım vatanda~lam 'karşı ha. 
partisini:len beş delege, bugün saat kimiyetinden fedakarlıkta bulunma-
10,30 da~ 12,30 a kadar Lord Ründ- s~nı - ne diyorum? - haki:r.iyetini 

:rrıan hçyetfoe mensup zevat ite gö- diğer bir devletin şef~ne bırakmasını · 
.PU~müşlerdir. istiyernezler. Kimse böyle bir şey dü. 

Saat 11,40 da Lord Rünciman şünmek ce-saretinde bulunamaz. Fran. 
k' 

zunlarm.:Ian Zehra Özler Adana, mil
tekiat eczaı::ı 'l'ahsin Yurda'Sin Kayse. ri: Bolvadin bel~d.iye eczac;_~sı Tahir 
Derman Yozgat memleket hastanele
ri elzactlrklarına, tayin edilmişlerdir. 

Haydarp<lH nümune hastanesi ku -
la.Jiı ımütehassrst İbrahim Aydar, Ada.. 
na memlclcet eczacrsı Bedii İZ'gi Mu~ 

tafa a.Pdolıı11muşlar. Susığxrlrk hü 
kumet tabibi İsmail Hakkı, Nil$sar 
hilkfırı;).et tabibi Aziz Ulkcr, Develi 
beleı;iiye taj:ıibi Fahl'Cttin, Bı}.rsa bele 
diye tabibi Hüs,eyıin Uyanık, Beyoğ 

lu b.elediye tabibi Remzi Kural, :?min 
önü belediye tabibi Zeki Aksoy, Ko -
caeli sıtma mi.ifa.ı:lele tabibi Hamdi 
Çalış, istranca dj.spaq,ser tabibi Avni 
AkjiDy, tlsküc}ar tephirhane tabibi tz. · 
z.et Süleyman, . İstanbul belediyesi erh 
hat müşaviri Şükrü Kamil Dikili, be
lediye tabibi Besim Duman tekaüde 
sevkedilmişlerldir. 

---,.o---

lktı.sat V eki.linin tet iki 
1zınir, 19 (Hmıusi) - 1k.tısa.t Ve!<ili 

Şakir Keseblr bugün Urum kunıınunun 
İşletme hanına giderek yaş üzüm ihM.. 
catmı tetkik e.ttl. 

-o-

Muammer Eriş ve Reşat 
İzmirde 

!zmir, 19 (Hususi) - İş :aank.ast U· 

mum .znüdürli Muammer Eriş ve sanayi 
umum müdürü B. Reııat şehrimize gel. 
mişlerdir. 

·--:-0-

E~I<!ŞEHİRDE lK! TALTİF 

.Ankara, 19 (Telefonla) - Eskişehir

de doktor yüzbaşı Salih ve ııoför Hida., 
yet bir kaza esnasında göster.di}deri yük. 
sek fedakarlıktan dolayı. takdir ve ikra· 
miye ile taltif edilmiele.rdir. 

-0--

SAXAYİDE KULLANILAN MAKlN'E. 
LERlN GÜMRÜK MUAF!Y~T HAK· 

• KINDA 1."EN! BİR TALİMATNAME 

Ankara, 19 (Telefonla) - Bü~~k ve 
küç.Uk sanayide kullanılan mC\,kineler~n 

teşviki sa~ayi kanunqna göl'e ~mrük 
muafiyeti vardr. Fakat bu muafiyet tat. 
bikatta bir çok zorlul_<lara sebep olftuğu 
iı;in :!.ktısat Vekaleti 2294 numaralı kl!
nunun verdiği salahiyetle tateikatta ge 
rek sanayicilerin ve gerek ıı:lakadar ve· 
kfı.lctlerin işJni kolaylııştrracak ıııekil. 

de sana~<i.de kullanılan bütün makinele. 
rin ve bunların ye.dek akııamnım güm· 

rük muafiyetine ait yeni bir talimatna. 
me hazrrlamrş ve l{u talimatname Vekil. 
ler Heyetince taı;dik edilmiştir. 

Talimat.nameye göre, küçük ve büyük 
sanayide kullanılan bütün mal<i.ncler ve 
bunların yedek aksamı hiç"bir muame
leye tabi olmapan eski gümrük r~simle. 
rinin yüzde onu verilJllC ksuretile ithal 
edileceklerdir, Bu gibi makineler a~ca. 
eskisi gibi muamele vergisinden muaf 
tul ulacaklardır. 

Jupon • Çi n 1: a r bl 
Tokyo, 19 (A.A.) - 1'öınci Ajan

srna 'faiyuandan gelen haberlere gö
re, R,ınsinin cenup kısmında faali
yette bulunan Japon kıt.aları dün 
akı:; am, Pukcuya girmişlordir. Pukeu 
Sarı nehrin ş.imal kıyısında Tatung

ueku demir ·olunun cenup münte-

izmir · fuarı 
(Üst tarafı.1 incide) 

da limanda nezahüratta bulunmuşl<!-f
dır. 

Başv~kili rılı.tırnda askeri bir kıta, 

j;mda.rma. ve pqlis müfrezeleri ile ~ir 
bando tarafınpan selamlannuı. ve is -
tjkbale gel~n binlerce hal.Jc ~arafrndan 
hararetli bir surette aUPılanını1tır. 

Başvekile işçiler tarafından bqket 
verilmiş, Celal Bayar kerıldilerine ilti
fatta bulunmuştur. Celal :Bayar Gazi 
konağma misafir olmuştur. 

Bir müddet sonra kon.akta vali v e 
iktisadl mj.ie s.sese~er müdürlerinden 
m_ahsul va~iyeti , ihrac.at işleri, ikti -
sadi: cJµrum, rekolteler hakkında ma -

' lômat almıştır. Başvekil öğle yemeğini 
şehir gazinosunda yemi§, sonra Al-
!an,ı:aktan bindiği Bayraklı vapurile 
körfez de bir gezinti yapmış, tnciraltr 
plajına gitmişti~. 

S~nra Karşıyakaya geçerek Halke. 
vinde verilen ~aylda bulunmu§, Sur 
vapurile kpnağa dönmüştür. 

Başvekil akşam üzeri Kızılçullu 

köy öğJAFtmen okuluna giderek mü-
dür, muallimle~ ve t;alebe eğitmenler. 
le görüşmüşı bu kültür m.ü.cssesesinin 
veriminden memnun olduğunu beyan 
etmiştir. 

Fuaıı yarm 17,39 da Baı"<(ıekilin ik. 
tısadi, siy~si mühim nutkile açılacak
tır. Fuara gelenler pek çoktur. 

General Frank.o 
(Vstrı tarafı 1 incide) 

Şa.rk cephesinde krtalaı:lIDtz dil§Jlla.. 
nın Siena Pandols'a yaptığı iki taarl'1!
Z'U tardetm~lel."cllr. 

Estramadure cephesinde ZJı.rza Ca
filla civarında kuvvetlerimiz ileri hare. 
ketine geçm~tir. 
Düşm.anm CabeEa del Buey'e yal'tığı 

taarruz l\dm. kalmışttr. 

Salamanka, 19 (A.A.) - Umumt ka. 
rargilh · bildiri yor : 

Segre cephesinde düşmanı nehrin sağ 
sahilinden ~mamile tardet.tik. 
Diğer cephelerde ka.yda ~ayan bir ıey 

Ytıktur. 

:Be.yon, 19 (.f\..A.) - Frankist İ!pan. 
yadan gelen lı~rl~re göre, hududun 
~apanhialmu~ att-mmtroı Z'"rantruıt m~-

murlar b.rafr.ndan pek sıkı bir surette 
yapılmaktadır. Harbin bidayetinden beri 
hu kadar sıkl ko11tril görülmemiştir. 

Bu kontrol, Frıı.nkistJ.erin bliyük bir 
taarruz yapacakları intıbalarmr tevlit et 
mektcdir. 

Eu taarruzun Katalonya istikametinde 
mi yoksa Ma.drid istikametinde ml ya. 
pxlaeağı henüz meçhuldlir. Maamafih ei.. 
tnal ve merkez orduları mühim miktar
da takviye kıtalan aJmı3lardır. 

Harekatı Ge• eral Franko idare ede • 
cektir. M,umajJeyh erka~ harbiye reisi 
olarak yaBmda şimdiye kıı.dar §imal oı:. 
dusu erkanı harbiye reisliğini yapmış o
lan general Juanvigon'u almıştır. 

"' · Burgos, 19 (A.~.) - Burgos hükt1 • 
meti, hudut~an daimi surette geçmek 
salahiyetini '.leren bütün ruhsatiyelerl 
ilga etmiştir. Bundan böyle daimi ruh. 
satiyeler, yalnız gcaeral Fr.anko nez -
dindeki diploma.tik veya ekonomik ~
b~ncı heyetlere münhasır bulunacak -
tır. 

Ziirih, 1~ (A.A.) - İspanya başvekili 
B. Nigı-ln öğledtn sonra Barselona ha
reket etmiştir. 

Bqrı:ıelon, 19 (~.A.) - Bu sabah Val. 
karka b.o.mbatıdımanın:ia hasara uğrryan 
Sta~bl'ok İngiliz vapuru, kuma oturma. 
sına V?-kit kalmadan batmıştır. 

&rgos, 19 (A.A.) - Salı i'Ü1'1.Ü Hudg· 
s~a tevdi edilen Frankonun ademi ınü. 
dahalc komitesine Vfrdiği •evabın met. 
ni, İsp.anyada ancak önümüzdeki hafta 
içi!lde neşrolunacaktır. 

Londra, 19 (A.A.) - İngiliz diploma· 
tik mahfilleri, Frankonun gönüllUlerin 
geri çekilmesi hakkındaki plapa verdiği 
cevabın dün akşam hariciye nezaretine 
gelen telgr:af hulasasını bµdirmektedir. 

Bu hulasa, vesikanın mahiyeti hak • 
kında bir .fikir edindirecek derecede g-e. 
niı? değildir. Bunun için vesijcantn met· 
ninin gelmesi beklenmektedir. Bununla 
beraber, cevapta bir çok ihtiraz kayıt_ 
laıı olduğıu &anılmaktadır. Pak.at bul}Ja.. 
rrn eh.emmiyetini şimdiden tayin mUm
kün değildir. 

\'araıan~n ~içi öldU 
Berlin, 19 (A.A.) - Holandanın 

Berlin büyük elçisi Van Pappert u
lı gt:ı.ü geçirdiği otomobil kaza~uı

dan aldığı yaralana tesiriyle vefat 

Toplu görüş 
lazım 

( lJ st tarafı 1 inctde) 
bu binannı pkılması Jçin sarf~dile
cek para onun tamirine '\"erilecek o.ı 
hırsa Sultanahmet meydamnm btt 
cephesinde daha asırlarca ,.e ns:u:lar
ca eski Türk mcdel'liyetlnln canlı bir 
şahidi olarak ayakta duracab."tır. 

2 - lbrahim paşa saraymın inşası 
tarzında eski Türk mimarisine mah .. 
sus bir karakter var mı, yok mu? 

Bn noktada evet hükmünü vermek 
lçln, 7.annooiyoruz, mimari tarihin .. 
de ihtisas sahibi olmağa da hacet 
yoktur . Sulta;,,ahmet meydanına kftı.i 
dar giderek bahse meYzu teşkil edeli 
binanın yal.ruz uzaktan görünen yer• 
lcrini seyretmek kftfi gelir. 

3 - Sultanahmet canıiinin karşx
sında meydanın bütün cephc~ini tu
tan bu saray ile cami ve diğer eski 
binalar arasında umumi bir ahenk 
var mı, yok m ıı '? 

Asla şilplıe edilemez ki İbrahim 

paşa sarayı, karş1smda Sultanahmet 
camii, öbür tarafta aşhane, misafir
hane vo ~Uah.ıuıe umumi heyeti iti· 
bariyle ahenkli bir surette meydanı 
çcrçeveleyor '\'e bu çerçevedir ki bu 
meydana Türklük baknnmllıın tart-. 
hi bir kıymeti 'eriyqr. 'Cç taraftan 
meydanı ihata eden bu çerçevenin 
bir tarafnu tahrip etmeğe nasıl cevaz 
verilebilir? İbrahim paşa. sarayma 
yıkılsın diyP.nlcr meydan boyunca 
yüz kırk iki nıetrc cephesi olan bina
mn yalnız umumi hapishaneye ar, 
rılmış olan küçük bir kısmını kaldı• 
rıp buraya modern bir adliye sarar 
yı yapmağı düşünüyorlar. Ilnpisha
neyi yıkmak bütün ıney(fan boyunca 
uzanan İbrahim paşa sarayının hev 
sini birden yıkmak demek olcluğumı 
asla hatırlarına getlrmcyorlar. Son
ra İbrahim paşa sarayı denilen bu 
binayı tek başına bil" eser gibi görii
yorlar; bu sarayın Sultanahmet mey. 
d.aıu ile, bu meydanı ihata eclen dl• 
ğer Türk eserleri ile olan tarihi mu .. 
nasebetint dtişünmeğc lüzum görme. 

met meydanını çcJ.tçc,·el oycn mimari 
Türk eserleri bu mcy<lan ile lllrlikt«ı 
bir küldür. Mey<lan ile beraber bu 
çerçeyenin herhangi bir köşesine dO'" 
Jmnnrken çok dikkat '\"C itina ile ha-' 
reket etmek gerektir. 

ASDI US 

gayri mübadiller 
(Baş tarafı .ı üncüde); 

mukabil ödenecek yüzde 5 nlsbetln
de verllecek hazine tahvilleri aşa
ğıdaki esasları dairesinde verilir: 

A - Alınmış ve alınacak istihkalt 
mazbataları mukabilinde tahvllA.t 
almak üzere kanunun neşri tarihin
den itibaren bir sene içinde tasfiye 
bürosuna veya mahallin en büyük 
mal memuruna sa'bihin isim ve soy .. 

ı adı ile sari1'ı. adresini muhtevi arzı. 

halle müracaat olunur. Mahalli mal 
memurları bu mUrar_aatlara mukabil 
arzıhal sahiplerine tasdikli müraca· 
at vesikası verir ve arzıhal lle maz
bataları ve müstenidatını kıymetli o
larak 15 gün içinde tasfiye bürosuna. 
gönderirler. Gayri mubadillerin bu 
şekilde müracaatları lüzumu Anka.
ra, 1stanbul, lzmlrde gazetelerle l • 
ıan edilmekle beraber bllfı.mum def .. 
terdar ve mal mUdürlüklerince bele· 
diyeler marifetiyle ilAn ettirilecek
tir. 

B - İstihkak sahipleri veya maz.. 
bata satın alanlar, kayıtlarda görü
nen miktardan başkaca temlik edl· 
lea milctar olup olmadığını miktarı
nı ve temlik muamelesinin hangi 
noterde yapıldığını ve hila.fının su
butu halinde cezat mesuliyet kabul 
ettiğini ve tahakkuk eden miktar u. 
zerinden taf)u tahvilini nereden aı. 

, mak istediğini, mübeyyin olmak il· 
zere bir de beyanname bağlayacak
tır. 

Madde 1 - Beyannamelerde tah
vrnn alınacağı ma.hal tayin edllmii 
olduğu halde sonradan hlr mazeret 

r d•layıslyle diğer bir mahalden alm
m~ııı.na lüz-u m ~örüldüğü takdirde /14 
Uncu maddedeki şerait dahilinde 



Kurun müsabakasında 
hediye kazananlar 

2 00 o k uyucu nun lmisleri 
Cağaloğlu Çeşme sokak Hakkı Taş a· 

partmanı Fikriye, Hamalbaşı Harman 
sokak 16--3 Fatma, Kabataş Takmerdl. 
ven 5 numarada Müzeyyen, KUçUk Langa 
Liltflye, Çamlıca ilk mektep HuUlıl, 
Kurtuluş tramvay yolu Abdullah, Kur. 
tuluş Alibey apartmanı Jak., Kwıgun· 
cuk ilk mektep Osman, Sen Milel mek. 
tebl Pot, Ferik<Sy Rum ilk mektebi 188 
Marika, Alman lisesi Fahriyel A vustur. 
ya Uıesi Bedri, tıtanbul Kadirga bele· 

diye caddesi No. 8 Şaziye. 

desi No. 8 Tarık, Samatya Avnibey so. 
kak No. 8 Yaşar. 

l · ·O.evlet Demır-901/arı ve Limonla7ı işlrt.-ne 
. Umum idaresı ilanları 

Muhammen bedelı 114~4.öö ııra 01 an ~::S kalem muhtelit - 00- --
. raptiy~ler 2-9-1938 cuma gUnü saat 11 de kapalı zarf usufu.~e ;;:::n;e 
ıdare bınasmda satm almacaktır. a 

Bu işe girmek istiyenlerin 1312.10 liralık muvakkat temin t il k 
tayı' ıı· w. 'k 1 Nafı il a: e anunun JılOSABAKAMIZDA BlRtNCtLtCt ( 

KAZANAN 
Milsabakamızda birinciliği Şeluadeba. 

ıında Hoıkadem mahalle.inde lM nu.. 
marada Reıit Teker kazanmıgtır. Ken· 
diaine dUn ve yarm terctıme kUlllyatm. 
dan on ciltlik bir seri hedly& edilecek. 
tir. 

KOL SAATİ KAZANAN 
Taksim Sıraselvilerde 10 numarada 

Berin ikinci gelerek kol ıaatl kazanmıı· 
tır. 

ORTA Ş!ŞE KOLONYA 
KAZANANLAR 

ttskildar SelAms11 caddeıi 128 Semi. 
ha, Küc;Ukayasofya Muıtafapaıa sokak 
89 numarada Nermin Rıza, Cağal oğlu 
yokuşu 19-1 Sabahat, Beyoğlu Boler 
apartman• ;Madam Jan, Şişli Şerefbey 
sokak No. 8 Azat, Şifli Edirne caddesi 
No. 9 Ahmet, Bilyükdere Kunduracı Ra. 
fet, Suadtye bakkal Ali, Erenköy etek· 
trikçi Muzaffer, Göztepe Fenerli köşk 
Necmettin, Kadıköy Moda caddesi fırm. 
cı Fahri, Moda kahveci Rriato, Emin U. 
ludağ Sarıkışla istasyon memuru, Yu • 
ııuf Dedeoğlu Mersin hastane caddesi 
147, Haıan Demirel Mereln Belediye 
caddesi 18, Nuri Vural lstanbul tıp fa. 
kUltesi, Kemal Gündoğdu İzmir Kordon. 
boyu Mektep 118, .Ali Yılmuer Diyarba· 
kır Urfa caddesi 70, Mustafa Bilgin Mar 
din orta okul 170, Bedia Sevim Erenköy 
kız lisesi 180, Şükran İstanbul kız lisesi 
78, Mualll kız lisesi İstanbul 110, Keri. 
man Kırıvat fabrtkaBI htanbul YeıildL 
rek, hzet Yalçm inhisarlar kibrit fab· 
rtkaııı Anııdoluhiııar, Matmazel Rebeka 
Fincancılar yokl!fU terzi, No. 8., Madam 
Katina Bahçekapı Kemerli cadde 18, 
Mehmet .Altay Mersin orta okul 123, Yu. 
suf Gliltekln Tarsus orta okul 178, Ah. 
met Zekler Ulukışla bakal No. 18., Ze· 
keriya Bilgin İzmir Kordonboyu 170, NL 

yazi Yılmaz Diyarbakır 1smetpaşa soka. 
fi~ BüiUi Gllr ~ ~ ~e
si 10$, Remzi GU1er Maral orta olrul 120, 
YuBUt I<aradaf Çorlu orta olı:ul 83, ibra. 
hbn Özen Silifke orta okul 11T, Hasan . ~ 

Kumcular Anamur kitapçı, Enver Alık 
Antep orta okul 95, Şekip Şaban oflu 
Menin orta okul 177, Mustafa Necip Ki. 
remithane 27, Ahmet Kıran Tarsus orta 
okul 104, Mehmet Karabatak Tarsus or
ta okul 127. 

D!Ş MACUNU KAZANANLAR 

Erenköy General !amali oğlu Recep, 
Beşiktaş lhlamur dere sokak Nihal, Uı. 
küdar birinci orta olcul 6'3 Mukbil, İl • 
kenderpaıa mahallealnde 11 numarada 
Bayan Perizat, SUleymanlye caddeai 131 
numarada Ahmet, Kanlıca Dk mektep O. 
man, Suadiye Tunç caddeıl No. 8 Hayri, 

Bakırköy Kartaltepe Ktınn, Samatya 
lisesi Bahııettin, Yedikule RUzg!r cad • 

Fehmi Uğur Mersin orta okulu, Ali 
Galip Mersin orta okulu, Selma Işık Bah 
çekapı Hasan ecza deposu, Ragıp Yılmaz 
KapalIÇaJ:'II Sarraf, Davit Salamon Fatih 

boya deposu 183, CelAI Nadir Eminönü 
berber, Yusuf Halit Sirkeci devlet de. 
miryolları momuru, Bayan Leyi! Ha· 
san A!danköy mektep muallimi, Cahlde 
Uçar Sirkeci, Fatma Beyaz Kız lisesi E. 
renköy, Necip Yığar Fatih orta okul U. 
c;UncU emıf, Nurettin Açıl Begiktaş orta 

okul, İhsan Erbil İstanbul yüksek mual· ı 
lim mektebi, Rebeka İsrail Fratelli va. 
pur acentesi İstanbul, Davut Akman 
Haydarpaşa. hastanesinde, Süheyl! Tak. 
sim caddesi kadın berberi, Feridun Aka

gilndüz Kadıköy orta okulu, Matmazel 
LUiza Alman vapur acentesi, Nuriye Se. 

vilen Piyango bileti bayii Bayazit, Dişçi 1 

Asoryan Dlvanyolu 148, Emin Er YenL 
kapı, Emin Şık Sirkeci berber, Selim 

Doğan dişçi Çemberlitaş, Mehmet Er -
tuğrul Askeri okul İstanbul, Nevzat Hilt. 

met bilet bayii Sirkeci 183, Salahaddin 
Fatih orta okul 770, Mahide Firuza fab. 
rikaaı Ye§ildirek, Ane inhisarlar tUtUn 
fabrikası İstanbul, 

~ 
BUGÜN KALKACAK VAPURLAR 

Saat 
18 
u 
20 
15 

12.30 
10 
17,30 
16 
11.30 

Vapurun adı GittiiU yol 
Ülgen Bartın 
Sus Mudanya 
l\lersin Bandırma 
Saadet Ayvalık 

GELECEK VAPuıtLAR 
Ege 
Mersin 
Trak 
İzmir 
Çanakkale 

Karadeniz 
Bartın 

Mudanya 
İzmir 

Mersin 

Fa.Jih ler~ından:·-~~~~~~~ 
Blr de_,.ia'en doJ•)fi lüb ltacee dınan 

bir adet ay boyıuıdu karaıllz sarı renkte 
karnı alfı beyas satmal inek ile küçük 
boynuzlu ayakları ve karnı altı beyaz dü
ve bir adet beygir 24 - 8 • 938 tarihine 
tesııdQf eden çnrşamba gftnil saat 10 da j 
Fatihte Atpaıarında ve kıymeti muhamml
nesfnl bulmaddh takdirde ikinci arttırma
sı 31-8-938 tarihine tesadüf eden car
,amba ıünü ayni saatte ve ayni yerde bil. 
müzayede paraya çevrilecr.ğinden tnliplc-

n e ıgı vesı a arı, a m teah bitlik vesikası ve tekliflerini · ...;, .. 
saat 10 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri Ilznndır. aynı 6

"""' 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden H yd 
da tesellilm ve sevk şefliğinden dağıtıl maktadır. (5525) ' a a.rpa.şa. 

lstanhul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
5atınalma Komisyonundan : 

1 - ~erkezimlze ait eski Ereğli mo törU 81 kalem eşyası ile birlikte 
lık euretıle satılacaktır. Tahmin bedeli 300 liradır. pazar 

2 - Bu m.otörU görmek istlyen talip \er Galata köprUıU Haliç mevkiindeki sal 
yanında görebilirler. Bu işe ait ıııartname ter merkezlmlz Jevazımmdan 1 paraııız a ı. 
nır. 

3 - w Pazarlık 23 ağustos 938 salı g1l nU saat 14 te Galatada Karamustafa Pa
ga ııokagında mezkfir merkez komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu pazarlığa alt teminatı kati ye mlktan 45 liradır. (!5607) 

rln m~~ m~~~ m~~na mü~~ ----~~~~~~;----~~7~~~~~------~ 
atları llAn olunur. (26496) Sahibi: ASIM US Nepiyat müdürü Refik A. S..,..ği") 

SANKT GEORG UllWH 8 11=w=:: :ı nm::: ===::::ıı 

Alman Lisesi ve Ticaret Okulu (Tesisi 1882) • 
tık - Orta - Lise ve Ticaret smıfl:ı.rı Leyli - yarım leyli - Nehari 14 eyltllde tedri t başI 

Kayıt için her gUn 9 dan 12 ye kadar okula müracaat olunabilir. Faz ıa tafsilat alınak · 
8

~ ~ ıyacaktır. 
tUı gönderilir. 

18 
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Adres: İstanbul, Galata, Kartçın'a.r sokağı No. 2 

l•••••••••••••m1112a:m::-:::ıı:a:nnıasr.amwımı1U•~111• 1 Telefon:42095••••••••ıl 
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~asından pek müteessirdir. Bllhassa onun lıran 
tizertnedir kl vakadan Skotıand Yardı claha evvel 
haberdar ettik ve slz, hA.dlseye elkoymu9 bulunu· 
yorsun uz. 

Başmemur Reykord, komiser Paterson lle oar
çabuk blr iki şey konuştuktan ıonra, yanıbqlarm. 
da bekleyen otomobile mllfettlş Bad ne blrllkt 
atladı. e 

Slr Davld Kilfoyl'Un evine doğru giderlerken 
nıUfettlş Bad sordu: ' 

- Kimdir bu Ozborn denen adam t. 
Başmemur: 

- Kendisi blr muharrirdir, dedi. Anladıfıma 
~öre, Şepton Magna köyü hakkında bir kitap yazı. 
tor, daha doğrusu bu havallnln tarihini yazıyor. 

- Uzun zamandanberl burada mıdır! 
- Hayır, yalnız tıç senedenberl bura.da bulu· 

nuyor; bu kadar blr zaman ise, buralarda hiç sayı. 
lır. Zira, burada ahali var ki, bfltlln ömtlrlerlnl bu 
köyde geçirmişlerdir. Babaları ve dedeleri de ayni 
suretle burada yaşamışlardır. Do~rusunu isterse
niz, ben bu adam hakkında fazla bir şey bllmeyo
J'um. Neden sordunuz? 

-Hlc ... Ben mtıtecessfs bir adamım.4Ir. Tabia
tım icabı her şeyi öğrenmek isterim de ... 

MUfettfş Bad bundan sonra gene göılerlnl ka-
,,a4ı Te otomobll, kocaman bir blnaıım e 4u· 
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BST A NllUIL AMl&:RDKAN ~OILIEJD 

hhrıa.ırı 1•.,.E.,. .,.iSMi 
ltMk. TtL 36-1 : ft ft ft ft 

Mektep, lngilizcpyf en ıyı öAreteo bir miJeS!>csedır. Alııııım•ıı v~ya Fransızca ih

tiyarı ol:ırak mütehassıs muallimler tarafın dan öAretilir. Mim terbiye ve kültüre 
sGn derece e:hcnımlyel verilir. Aile hayatı )&şalılır. ,Kütüphaneleri mükemmel
dir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemmülünli le. 
mln eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak Ticaret dersleri gösterilir. 

M •• h dtS klS ffi I A~ell v~ nazar~ m;~llerle elektrik, makine ,.e Nafıa u en muhendı!ll yelışlirır. 
----------------------------------KAV 11) r.ONl.ERI: Kız kısmı carşamba, Erkek kısmı salı günleri saat 9 dan 

12 ye kadar. 
t aAustoslan sonra: Kız kısmı carşamba 9'! cuma glinlerl saat 9 dan 12 ye 

kadar. Erkek kısmı sah n cuma glinlerl saat 9 dan 12 ye kadar. 

7 eylQlden sonra herglin. 

Fazla malümat için mektupla nya hl7.7.at mürac-aal edilir. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Cinsi 

Motorin 
.t.lakinPyağı 

Miktarı 

6000 kilo 
:?50 kilo 

.Muhammen bedeli Muvakkat 
Beheri Tutan teminat 
L. Kr. S. L. Kr. S. I..ira Kr. 

7 - 420 - : 34 50 
16 - 40 -

Eksiltme 
nin saati 

11 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından: 
ı - Bankamıza müsabaka ile (10) müfettiş namzedi alınacaktır. 
2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya YUksek tktı. 

sat ve Ticaret okullarından veyahut Hukuk fakültesinden veya bunların 
yabancı memleketlerdeki muadillerinden diplomalı olmak l~mdır. 

3 - Müsabaka 7. 8 ve 9 EylCU 19 38 günlerinde Ankara ve Istanbul T. 
C. Ziraat Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar Teşrinievvel için 
de s5zlU bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Müfettiş namzetlerine (140) lira aylık verilir. Askerliklerini yap. 
mak Uzere ayrılan müfettiş ve müfettış namzetleri askerlikten avdetlerine 

kadar maaşsız mezun sayılırlar. 
Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik imtihanına 

tabi tutulacaklar ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe terfi ettiri. 
leceklerdir. "Yeni kanunumuz mucibince bankamız memurları da tekaütlük 
hakkını haimirler.,, 

5 - imtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar Ankara, ls. 
tan bul ve lmıir T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6 - İstekliler, aranılan vesikaların asıllarını veya noterden tasdikli 
suretlerini bir mektupla Ankarada Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası 
Teftiş Heyeti Reisliğine vermek veya göndermek suretiyle müracaat etmeli. 
dirler. Bu müracaat mektubiyle vesi katarın en geç 24-8-1938 tarihinde 
Teftiş Heyeti Reisliğine gelmiş olması meşruttur. (2397) (4402) 

Türkiye Şeker Faorikaları 
Anonim Şirketinden 

460 - 1 40 ilk çivi 2000 kilo 15,05 301 22 57 13 
1 - Yukarda cıns ve miktarı ya~lı 625'.l kilo yağ'ama yağı ile 2000 ki. 

lo çivi şartnameleri mucibince ayn ayrı açık eksiltme usulile satın alına· 
caktır. 

Hariçten memlekete ithal edilecek birinci parti kUp ve kristal şe. 
kerini venneğe talip_ olanların teklifleri 25 Ağustos perşembe günü 
saat onda Bahçekapıda Taşhan 42 numarada kabul edilecektir. 
Şartnamesi yukarıki adrPsten ı:ıltrabilir. 

il - Muhammen bedcllerile muva 1\kat teminatları hi1.alarında gösteril. 
mlştir. 

lll - Eksiltme 23-8-938 tarihi ne rastlıyan salı günü yukarda yazılı 
eaatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat şubesındrki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

ZAYi Belf kla~ Vakıf Akarlar idaresinden: 
2605 sicil şoför ehliyetnamcsinln -ıayii 

hakkında. - Osman oğlu lıluut. (26.t27) 

KİRALIK EV YE DÜKKAN 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geren şubeden alınabilir. ZAY1 
Ziraat Bankasından aldığım 49l0 numa-, 

rıılı lıesnp cOzrlanımı kaybettim. Yenisini 1 
alacağımdan hiikmü yoktur. - 1-'r.thi Giiriiz 

(26475) 

25 numaralı evle 20, 21, 28 numaralı 
dukkt\nlar acık artırma suretiyle kiraya 
verilcc-e~indcn isteklilerin 31 aıtustos 938 
çarşamba gunil sa:ıt 15 e kadar Akaretler
de 54 numaralı l\lüte\'clll Kaymakamlıltı

na rnfiracnat etmeleri. (V. P. 2559) 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ,.e saatlerde yüule 7.5 gü 
nnme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan o· 
lunur (518'J) 

1 - İdaremizin kutu fabrikasındaki memur, müstahdem ve işçilere şart. 
n amesi mucibince yemek hazırlayıp satmak işi pazarlık usulile eksiltmeye 
konmuştur. 

n - Eksiltme 31-S-938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 11 de 
Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla. 
caktır. 

10 da Kaba.taşta. levazım ve milbaya at şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Listeler parasız olarak her gün sözü geçen şubelerden alına.bilir. 
V - İsteklileri eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüme 7.5 güven. 

me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilAn oltınur. 
(5356) 

m - Şartnameler parasız olarak her gün llÖZll geçen ıubeden almabilir. 
IV _ tstek merf n eksiltme ı çin tayin edil en gün ve saatte yüzcf e 7.5 gn. t"~~'T-:-=""lt~'21Jra'Mt e~nTT11Z'7!t!lnT'-f'el9lıam111!11>mwını--:ftl!an:"rr"1 ama:B:&ır-1tç~rııın-~cımıııws-t\"1e~ın:mnı11::t:ca111ırrı-ı11111Bınc:eeı:nnınıa-aee-ynırr :ı 

venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olu. kalem ecza ve ahiU fenniye açık eksiltme usulilc sn tın alınacaktır. 
nur. (5473) 2 - Muhammen bedell 617 lira ve muvakkat teminatı 46.27 liradır. 

3 - Eksiltme 23--8----938 tarihine rastlıyan salı günü saat 10 da Kabataşta 
levazım ve mubayaat ıubesindeki alını komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Listeler parasız olarak her gün aözü geçen ıubeden alınabilir. 1 - Şartname ve keşfi mucibince yaptırılacak Maltepe enstitU motör bL 
nası tavanının kapatılması duş ve elektrik tesisatı iıi pazarlık usulile eksilt· 
meye konulmuştur. 

il - Keşif bedeli 566.83 lira ve muvakkat teminat 42.51 liradır. 

5 - lsteklllerin eksiltme için ta;>in edilen gün ve saatte yüzde 7.5 güvenme 
paralarile birllkte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (5184) 

m - Eksiltme 31~938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 13 te 
Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak. 
tir. 

I - Şartname ve projesi mucibince Gaziantep deposunda yaptırılacak bekçi 
evi lntaatı ve depo arazisinin tel örgil Ue çevrilmesi lıi 15-8-938 tarihinde i. 
hale edilmediğinden açık ekslltıneai 10 gUn temdit edilmiştir. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. II - Keıif bedeli bekçi evinin 1864. 96 lira tel örgüsU tıi 24.8.26 ki ceman 
2113.22 lira ve muvakkat teminatı 158.49 liradır. V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüule 7.5 gU. 

venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olu. 
nur. (5475) 

m - Eksiltme 25-8-938 tarihine rastlıyan perşembe gilnU saat 11 de Ka· 
batagta levazım ve mubayaat ıubcsinde ki alım komisyonunda yapılacaktır. 

1 - İdaremizin Çamaltı tuzlası lh tiyacı için cins ve miktarı listesinde 
)'Ullı 80 kalem eczayı tıbbiye açık eksiltme usulile satın alına.caktır. 

lV - Şartname ve projeler 11 kuru ı bedel mukabilinde inhl.sarlar levazım 

ve mubayaat ıubesile Gaziantep başmU dilrlilğUnden alınabilir. 
V - İsteklilerin kanunen kendilerin den aranılan vesaik ve yüzde 'l.5 gtlven. 

me paralarile birlikte eksiltme için tayt n edilen gün ve saatte yukarda adı geçen 
komisyona gelmeleri ilin olunur. (5630) 

U - Muhammen bedeli 758 lira ve muvakkat teminatı 53.85 liradır. 
m - Eksiltme 27- VIlI-938 tarihine rastlıyan cumartesi günU saat 
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dlklerlnl söyleyinceye kadar bir daha açmadı. 
M'll~ettlş Bad iri vilcudlyle silkinerek otomo

bilden atladı. 
Kocaman bir tahta kapının zilini çaldılar. Bir 

mllddet sonra, açıldı. Siyah elbiseli bir hizmetçi çı. 
karak başmemur Reykordu görür görmez derhal 
tanıdı "te: 

- Buyurunuz efendim, diyerek tazimle içeri
ye aldı. 

Reykor müfettiş Bada buyur ederek içeri gir· 
Reykord, müfettiş Bada buyur ederek içeri 

girdiler. 
Slr Vavld, kütüphanede bulunuyormuş. Hlz· 

metçi, kendisine haber vereceğini söyllyerek se
tfrttl ..• 

Müfettiş Bad ve başmemur Reykord, Rlr Da
vld hlnasınm salonuna alınmıştılar. l\lllfettlş Bad, 
kabul olunacağı dakikaya kadar vaktini boş geçir
mek lstemlyerek etrafı gözden geçlrmeğc baş
ladı. 

Burası servet dolu bir yerdi. Servetin biltnn 
lzleri. her tarafta göze çarpıyordu. Halılar, tablo· 
lar, döşeme her şey pahalı cinstendi. Fakat kaba 
hiç bir şey göJe çarpmıyordu. Her şey, bina kadar 
l8Jd. lu7111etll ve gayet iyi tertip edilmişti. 

Derteıı merdiven tarafından doğru bir hare. 
k4tt oıcıu. Bir kadının ya,. aş yava-ş aşağıya indiği 

- .KUR UN un kitap şeklinde roman tefrlkaal -
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hın daha aşağılara inip aydınlığa çıkınca genç bir 
kadın olduğu görüldü. Hem de güzel bir kadın. 

Du kadın, sol tarafta bulunan bir kapıdan 

içeriye girip kaybolmadan önce, müfettiş ile baş
ınemurun bulunduğu tarata sUratle bir göz attı. 
Bunun ardından müfettiş Bad, onun girdiği kapı· 
nm kapanışını dikkatle seyretti. Bu dakikada, o
nun dalma uykulu imiş gibi gözüken gözlerinde 
tecessüsten daha başka bir mana seziliyordu. 

Bad, başmemura dönerek: 
- Bu kadın kimdir? diye sordu. 
- Mis Llnley adını taşıyor. Slr Davldln yeğe-

oi Artur Grentonun nişanlısıdır. 
Bu sı rada, s iyah elbiseli hizmetçi yeniden gö. 

ründü ve Slr Davld Kllfoylün kendilerini bekledi· 
ğlnl söyledi. 

Başmemur ve müfettiş, bundan sonra alçak 
tavanlı, uzun vo etrafı kitaplarla dolu bir odaya 
alındılar. lçerdc iki kişi vardı. Bu iki adamdan 
yaşlıca olanı, yüzü ocağa ve sırtı kapıya doğru otu· 
ruyordu. 

iri yarı bir adamdı. Başında saç yoktu ve göz
leri dikkate prpacak derecede maviydi. Diğeri 

ise, derin bir koltuk içerisine gömülmüş, ince ya. 
pılı ve daha ziyade genç biriydi. 

İri yarı adam: 
- Buyur Reykord, dedi. Buyur. Yeni blr hA.· 
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lıtanbul 4 anca icra Dafreılnt:ltn 

Bir borcıın temin istifası lcin haczedlll• 
satılığa cıkarılmasına karar 'Verilen Kut" 
tuluş Sinemkoyü Bilezik sokağında 28' 
No. lu evde 36 metre murabbaı muJambt 
birinci açık arttırması 22 • 8 • 938 pazar' 
tesi günü saat 9,10 a kadar ayni yerde •• 
cık artırma ile satılacaktır. Takdir edileli 
kıymetin % 75 1 bulmadıltı takdirde ikinci 
artırması 24 - 8 - 38 çarşamba ıünll ayni 
yerde yapılacaktır. Taliplerin mahallind• 
bulunan memurumuza müracaatları llAJI 
olunur. (V. P. 2568) 

ZAYl 
4408 sicil N. Ju arabacı ehliyetnamemL 

kazanç teskerem!, Kuruçay nüfus memul" 
Juğundan aldığım nüfus teskerem!, yol pi' 
rası makbuzlarımı, benririn kan kAlııdı

nı ceketle birlikte 2184 N. lu arabada kay• 
hellim. Yenilerini alacağımdan es~ilerinl 
hüklimlerl yoktur. - Fer/köyünde Barut· 
hane Cad. 91 N. lu ıwde Kdeı oğlu Abbtll 
Ka:ankaya. (V. P. 2557) 

Be.ılktaı 1 inci Sulh Hukrık lldkimliğln• 
den: 

Erenköy, Kozynta~ı. Hal'uzbaşı caddesi 
6- No. lu Vassaf be) in hanesinde mukiın 
halen JkametgAhları meçhul Ayşe Nigar 
ile Üsküdar İhsaniye mahallesi Edhem pa• 
şa sokak 50 No. da mukim Cavide 'Ve An· 
kara Bahriye caddesi Leblebici mahalles 
Yeni Şar sokak 59 No. da Fatma .Macide· 
ye: 

Hayri kızı Sadiye tarafından Beşiktaşta, 
Şenllkdede mahallesinde Ihlamurdere cad• 
desinde eski 3, yeni 35/ 37 No. lu arsanın 
izalei şuyuu hakkında ale)hinlze acılan 
damda lkamctgahınızın mechııliyetl se
bebiyle ili\nen lapılan tebligata rağmen 
mahkeme)e gelmediğinizden gı)abınızda 
muhakemeye de,·am olundu. Davacı bir 
kıt'a tapu senedi ibraz etti ve sicil muha
fızlığından tapu ka) dının celp ve tetkiki• 
ne 'e müşaın kabili lak!!im olup olmadı. 
fıını ehli vukuf marifelhle 15 - 9 • 938 
perşembe günü saat 13 de mahallen keş.. 
fine ,.e muameleli gı~ap kararının 20 1ıiln 
miiddetle ilAnen tebliltine karar 'Verilmiş 
olduğundan muhakeme ıünü olan 21 - 9 • 
938 çarşamba ıünü saat H de mahkemeye 
l{elmediğiniz takdirde davanın l{ıyabınızda 
intaç olunacağı ilıin oluntır. (26498) 


