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Litvinof, Milletler Cemiyeti Kon- ( masil vak'alar karşısında kalmak -

lığımız da muhtemeldir. İspanya, 
memleket halkının istediği bir_ hü
kumete sahip olmalıdır. Temsil et
tiğim hükı)metin kendine mahsus 
bir ideolojisi vardır, fakat bunu 
başka memleketlerde tatbik etmeğe 
hiç bir zaman teşebbüs etmemiş -
tir. Milletler Cemiyeti İspanyanın 
mukadderatile alakadar olmak is-

r Yen i Sefir Sirk eci garından çı karken 

'~b n i SovY.et sefiri bu 
.s ah şehrimize geldi 
eı· . . ele,.: b? !fÜnler~e Ankaraga gi-

1 '-ı~·ı :.y.~ t ı mat.~<:' mesini verecekj 
~ ta 11.lcın Ank ın .. ~arahandat\ • kanı ile Rus kolonisi tarafından 
~ı ~k.~ırı edilen ara Bu~u:k -..Elçiliği-" . · karşılanmış, kendisine buketler ı 

\' 8lltcsı~ K~rskıy bu s~bah-. verilmiştir. Yeni sefir yakında An· 
\. eni ~hnmize g l ·.at·· .1 'd k . . . 1 "~t ~fir . e mı~ ır-.... .k,raya gı ere ıtımatnamesını 

Sefaret · ıstasyonda . SO:v- ~mhurrcısıne verecek· müteakı· ı 
ı ve k ,: . . : . ' 

onsolosluK. er. ~ ben_ yen,i vazifesine başlıyaca:~tır. 
,.. 

. •ı 

·. 
• .> 

lspanyol tayyarele
ri ltalyan ge-

milerini bombaladı 
6 ltalgan zabi-ti öldü, birkaç 

asker yaralandı 

seyinin dünkü toplantısında Kon
seyin sarih bir tecavüz vak'ası kar
şısında bulunduğunu, çünkü mü -
sellah ecnebi kuvvetlerinin cemi-
yet azası bulunan bir devletin ara
zisini istila etmiş olduğunu beyan 
etmiştir. 

Litvinof diyor ki: 
cEcnebi müstevliler İspanyol 

milletine kendine hiç uymıyan si
yasi bir rejimi kabul ettirmiye uğ
raşıyorlar. Eğer bu teşebbüs mu -
vaffak olursa, diğer memleketlerde 
isyan_ çıkarmağa matuf buna mü-

tcmezse. zannederim ki, sureti kat'
iyedc mahvolmağa mahkum olur. 

Konseyin İspanya'nın davetini 
nazarı itibara alacağını, bunun için 
ümit etmek isterjın.• 

Maarif Vekili S af/dl Arıkaır 

. 
• 

Müteakıben burada vekilin baş
kanlığında mühim üç toplantı ya
pılacak bunlardan biri ilk, diğerin
de orta, üçüncüsünde lise tedrisatı 

(Devamı ikinci. sahifede) 
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Türk Kadınların-·f KOÇOK HABERLER l'Mediste 300 mil- 1-oış - 1 
d •f ..... ___ , __ _._ 1· ] k . .k SiYASA __, 

an çetin vazı e- ıcerde yon ıra ı ıstı • . hati 

1 b ki Akay ve Şirketi Hayriye bir Ha- kl·f· Belçıka seya aeı· er e İyOfUZ zirandan itibaren bütün memurla- raz te ı J Fransız Hariciye Nazır~ ss'I°' 
( Birincı sahifeden devam) ra yüzde clli tenzılat yapacaktır. (Birinci sahijeden devam) çikayı ziyareti son g:ilıı~~~:ci dt' 

Madalyanın Bayan Sabihaya ta- Radyolardan gümrük resmi alın.. cak tedbirlerin daha süratli ve ge- si seyahatleri arasında ı d,ıı • 

Belediye hususi otomo
billere karışabilir mi? 

kılmadan önce Türk Hava Ku - maması hakkındaki layiha Kamu- niş mikyasta olmasını temenni et- recede ehc.mrniyetli olanlıı~ll tı' 
rumu füışknnı Fuad Bulca, toplan- taya verilmiştir. miştir. dır. Belçika Almanyanın. sr kln~ 
tının maksadını izah eden bir nu - * 12 yılda şehrimizde 13 uyuş- 1ktısat Vekili •bu tenkitlere ce- nımaz olduğu Lokarno rnıss ·ııe ~11 

tuk söylemiş buna Sabiha Gökçen turucu madde yapan gizli fabrika vap vererek amele meselesinin ayrıldıktan sonra bt?nun ye;Jllİ)-e-
ccvap vermiş, sonra Başvekil İs - yakalanmıştır. bizim memleketimizde zannolun - nacak başka bir misaka ~ı bit~ 
met İnönü mühim bir söylev ver- * Şark banliyösüne biletsiz bl- duğu kadar büyük ve külfetli bir iş ceğini evvelce bildirdi.~~ )toi'll • 

Haydarpaşa ve Kadıköy vapur
larından çıkan yolcuları almak ü
zere. gerek taksi ve gerek hususi 
otomobillerin Köprü üstünde dur-

maları ikide birde, malum olduğu 
üzere, menedilir. Fakat yine dur -
dukları görülür! Duranların çoğu 
dn hnususi otomobillerdir. 

Gazeteler Köprü üzerinde otomo
bil durmasının yine menedildiğini 

yazıyorlar. Bundan sonra orada 
otomobil durmıyacak. Bize öyle 

geliyor ki bu yasak yine eksiktir 

ve bilhassa hususi otomobillere şu
mulü yoktur. 

Yani belediye karışamaz. Çün -
kü onlar taksiler gibi değildir: On-

lar Köprü üzerinde durmuyorlar, 
köprü onların altında duruyor!! 

* · SUpUr federasyonu 
Güreş Federasyonunun çok kıj

metıi ve rnerd Reisi Ahmed Fet -

gerinin de istifa edeceği haberi ta
hakkuk etmektedir, diye yazı -
Jıyor. Gayet tabii değil mi: Ahmet 

Fetgeri, dediğimiz gibi, mert bir 

adamdır. İstifa etmiyecek olduk -

tan sonra spor Federasyonunda i -
şi ne?! 

Bir şey anlaşılıyor ki galiba bazı 
Anadolu spor hemşerilerimizin: 

- Süpür federasyonu! 
Telfıffuzları daha doğru:! 

* K•! yaparken 
1stanbul belediyesi, tavukçu, şe

kerci, pastacı, balıkçı \'e süngeri
nin pislıği darbı mesel olmuş ka • 

sap dükkanlarını da terkos getirt
miye mecbur tutmuş. isabet! Yal
nız şekerci ve pastacı diıkkanları 

için isabet gormüyoruz. Zira Ha -
midiye suyu ıle olduklarına ham
d ttığımiz şerbeti ri demek olu -

yor ki şimdı kanunen Tcrkos suyu 
ile cana çekecegiz!! 

Baları mı·ı 

Şu İngiltcrenin kadın romancı
larından birinin garip fikrini oku
dunuz mu? 

miştir. nen ihtiyar Hatice 8 kuruş bilet ce- olmadığını, maamaf:ih kendilerine lete karşı diğC'l' bir dev ıne!de bt 
İsmet İnönü bu nutkunda Bayan yardım için tedbirler alındıg-ını söy- mak taahhüdüne gire~ tnfll!: 

zruilna 8 kuruş 10 para da mahke- raber Bekika bugu- n yıne • --ıll 
Sabihadan şeref meydanında ve }emiştir. 'S • ıılW"'" 
güç şartlar içinde en çetin vazife- me masrafı vermeğe mahkum edil- renin, Fransamn kefalet• Prt! 

(Evlenme tekniği) isminde bir 
kitap neşretmiş. Bir defa evlenme 
tekniği ismi tuhaf mesela: 

mi--tir. Bu şekilde daha 49 suçlu Bundan sonra Halil Menteş, 3o bulunuyor. Belçika kendi 1.0·._ıı ler istediğimizi, onun bu imtihanı 'S ,__ illete"_ 
vardır. milyon liralık bir amortisman U\.- ru icabedince müdafaa aırıı ... ~ 

çok muvaffakiyetli geçirmekte ol- ,,,ev 
duğunu, bu madalyeyi bütiin dün- * Ulukışla yolunda bir kamyon deli ayırarak 15 senede konsolide Fakat fazla olarak Mil:et1er; 

* 
ya huzurunda göğsünü gererek ta- devrilmiş 35 kişi yaralanmış ve bir etmek üzere 300 milyon liralık bir azası sıfatile üstüne auŞ~:eıirıdt. 
şımakta bak kazandığını söylemiş- ihtiyor ölmüştür. · iş programı yapıp teşebbüs erbabını leri de yapmak mecbUflJ .(lf 

~vlenme teknisyeni tir. * Muamele vergisinin gümrük- işe davet etmeyi teklif etmiştir. dir. İşte bu itibarla BclçikSıııii~ 
Jerden tahsili bazı zorluklar çıka _ Maliye Vekili Fuat Ağralı buna devletlerinin emniyeti için t ı;er Evlenme teknisiyeni! 

Tabirinin delalet edeceği mana
yı bizim havsala tekniğimiz pek al
maz! 

Bu garip romancı bayanın hele 
şu ileri sürdüğü teklif kadar saç -
ma bir şey olmaz: 

- Yeni evliler için balayı tehlike
lidir! Balayı evlendikten nihayet 
altı ay sonra y pılmalıdır! 

Teklifinde bulunuyor. İyi am
ma, bugünkü evlenmelere göre ev
lendikten altı ay sonra balayı de
ğil, tutkal ayı gerek!! 

* Deveıe,en otobUsler! 
Galiba şu deve ile nakliyatın 

menedildiği fena oldu. Çünkü, bak
sanız a, Kocamustafapaşa ve Ba -
kırköy otobüslerinin şehir dahi -
linde yarış ettikleri görülüyormuş! 
Deveyi neden kaldırdık? Tabii o
tobüsle yarış olur .• Yalnız yarış da 
olsa iyi: Arada sırada sokak orta
sında boğaz boğaza otobüs de gü
reştiriliyor ya!! 

* Amerlkallfa,mak 1 

Tramva .. lJa ası
lan 32 kişi ya

kalandı 
(Birinci sahifedc1ı devam) 

lcrde yine bazı kimselerin bu 
emre riayet etmedikleri görülmüş
tür. Bunun üzerine zabıtaca şehrin 
en işlek yerlerinde yeniden kon -
trol yapılmış tramvaya asılanlar -
dan 32 kişi yakalanmıştır. Bunlar -
dan 24 kişi para cezasına çarptırıl
mış, diğer sekiz kişi hakkında da 
muameleye tevessül olunmuştur. 

Kontrol meselesi her gün an
sızın ve en kalabalık saatlerde tek-· 
rarlanacak, tramvaylara atlıyan -
lar, asılmış olanlar cezalandırıla -
caktır. Bundan başka tramvayların 
ön kapılarını açık tutan vatmanlar
la arka kapılarını kapamıyan bi -
!etçiler hakkında da daimi encü -

menin son verdiği karara istinaden 
para cezaları verilmek için zabıtlar 
tutulmaktadır. 

Şu Amerikalıların çok zama;-;:- M k ı •• •• 
kıllarına şaşarız ya. Hakkımız yok a tU Un UÇ 
mu? Otuz yaşlarında Mister Brawn ç kJ k d 
isminde bir Amerikalı her şeyi gö- OCU U arısı a 
zü kapalı olarak yapıyormuş, bü • 
t~n- Amerik~lıları hayretlere dil • Suçlu 
şuruyormuş. 2 . F t"ht Al" R 

T kk 1. d ğ'l M ğ b" d d 5 mart gccesı a ı e ı ecep eve e ı e ı : e er ız e e . 
ı'd ı· 1 · . ht • adında 17 yaşında bır genç sabık nrc mcc ıs erının mu erem aza- . . 
!ar - A "k . ı..c.. ınhısar memurlarında Osman Nu-

ının çogu merı anızc o muş!! .. b kl "ld'" .. t" Al" R 
rıyı ıça a o urmuş u. ı ccc-

c=_?eV~ 
bin maktulün karısı İrfanla müna
sebeti olduğu zannedilerek irfan 

verdig-i cevapta bilhasas demiştir bir amil olarak kalıyor. FaJtll ııl~ 
racağı düşünülerek bu verginin yi- daD 

ki: çika, İngiltere ve Fransa d ıı ııJ 
ne eskisi gibi tahsili kararlaştırıl- _ Hatip, içinde başlıca Milli Mü- olduğu teminatı Alman)-a ~8 b 

mıştır. dafaa ihtiyaçları olduğu halde bü- la alamamıştır. Çünkü B~lç edil· * Mezunen memleketine gitmiş yük bir program için 300 milyon taraftan emniyeti tekefful 1' }'JI' 
olan Ankaranın İsviçre sefiri dün liralık bir istikraz akdinden bahse- mekle beraber ileride çıkııc• ~' 
sabah ekspresle şehıimize gelmiş- diyor ve hükumetten cevap istiyor- hangi vaziyet karşısında ~~ef 
tir. lar. Milli Müdafaa ihtiyaçlarını u- tında da serbest k~lmayı 1 

51 
1' 

mui siyaset havasını takip ederek İşte şimdi İngiltere, Fran blld * Paris harbiye mektebinde a- temin etmekte olduğumuz meclisi- Belçika arasında konu.~ula~ e ~ · 
nizcc malumdur. İçinde bu maksat 925 lokarno muahedesi ycrı~ll r.ıı 

u.saru-=ı 

raştırma yapılmasına lüzum görül
müş, yerlerinde muhafaza edilmi
yen bir çok vesikalar ele geçiril -
miştir. * Meşhur mi1yarder RokfeUerin 
cenaze merasiminde ancak yüz ki
şi bulunmuştur. 

* Filibede gösterilen yolsuz bir 
coşkunluk üzerine Belgrad hüku -

meli Sofya nezdinde müessir te -

şcbbüslerdc bulunmuş ve vaziyetin 
aydınlatılmasını istemiştir. * Fransa parlamentosunda da
hiliye nazırı ile Faşist lideri arasın-

da şiddetli bir münakaşa olmuş -
tur. Birbirlerini ağır sözlcrler it -
ham etmişlerdir. 

* Alman İktısad Nazırı Şaht 
Fransada mühim iktısadi görüşme-

ler yapmakta, Alman borçlarının 

:faizinin indirilmesine çalışmakta

dır . ........ .. ..... .. ............ ..... ....... ......... ..... . 
1000 grevci ile 
Müthiş çarpışma 

nacak b:ıska bir mukavcıcnı dahi dahil olduğu halde senede adi • 

bütçeden gayri 30 milyonu geçen 
fevkalade tahsisat vermekteyiz. 
Hariçten kafi derecede kredi bulu
yoruz. 
Zannederim ki, bu kredileri müba

lağa etmemek hususunda takip et
tiğimiz ihtiyatlı vaziyeti takdir bu

yurmaktasınız. Daha geniş mikyasta 
istikraz akdine şimdiye kadar te-

z.imidir. ş-1' 
Diğer taraf tan Belçika. b3,.e 

line hatırlardadır ki ı:nübırtı ·]Je 
zik bir vazife yükletildi: ~~l~ 
arası iktısadi vaziyetini dll 
için tetkikat yapmaktadır .. ,.şrdl 
. Milletlerin bir çok dcrd1 #_ 
lktısadi buhranın önüne g ~ 
bir çok kavgaların çıkrnıısııı:. ~' 
olmak fikri hakikat olur Jtl 

vessül etmiyerek ayrılan tahsisatla ., maz mı... bil 
Milli Müdafaa ihtiyaçlarının tama- Suali bir tarafa bırakılsını 
men karşılanmakta olduğuna yük- yeye varmak için atılan biç l· 

]<tıt· 
sek Meclisiniz emin olsun.> adım faydasız kalmıyaca :eeJ9 

Bu beyanat tasvip edilmiş, sonra Fransız Hariciye Nazırının d~' 
Ziraat Vekaleti bütçesinin müza - payitahtına gitmesi bununla 

keresine geçilmiş, heyeti umumi - lakadardır. ~·"' 
yesi hakkında bazı hatipler söz söy- =======A=h==rn=e::::t::;;.-
lemişler, fakat vakit geçtiğinden 
müzakere bugüne bırakılmıştır. 

Irak parlamento
sunda dostluk 
tezahüratı 

Bnğdnttan bildirildiğine göre a
hiren Irak parlamentosunda mcm -
leketimiz hakkında büyük tezahü-
rat yapılmış, memleketimiz ve 

POLiSTE 

I~us sefirinin 
Otomobili bit d' 
Çocuğu çiğne~ 

M·~·l~j·~·pı~·~·d~ ................ i·~·t'i'h·~·~'i'~·~ .. ve annesi İfakct de Receple bera
ber ağırcezaya vcrimiştir. Dün bun· 
!arın idam talebile muhakemesine 
başlanılmıştır. 

İrfan en küçi.iğü kundakta olan 
üç çocuğu ile mahkemeye gelmişti. 

(Birinci sahifeden devam) 
Rcpublic Steel Company'nin fabri
kalarından birini kapamıya teşeb
büs etmişlerse de polis kuvvet isti
mal ederek buna mimi olmuştur. 

Yaralanan beş grevci sokakta kal
mıştır. Bir polis memuru da yara
lanmıştır. 

Atatürk hakkında sitayişkar ve 
takdirkfır nutuklar söylcnmıştlr. 

Bilhassa Hariciye Nazırı Naci A
sil Türkiyede gördüğü fevkalade 
misafirperverlikten bahsetmiştir. 

Yeni sefir Sirkeciden bı~de'~ 
ye binmiş Perapalasa ,g~sr~ 
köprü üstünde karşıdan. l6 ~ 
geçmek _isteyen Too~anelı ıığıı ~ 
farında Ismail adlı bır çoc ).ş! 
mıştır. İsmail hafif surette 1~tı! 
lanmış, tedavi altına olın~ 

başladı1 dersler tatil edildi 
Vekil Istanbulda toplantılara ri
yaset edecek. kararlar verilecek 

(Birinci sahıfeden devam) 

hakkında 937 -938 ders yJlı için a
lınması znruri görülen tedbirler 

müzakere edilecek ve kararlar itti
haz olunacaktır. Bu arada yeni 
mektepler açılması münasebetile 

muallim ihtiyacını karşılamak Ü -
zere de ayrı bir toplantı yapılacak
tır. 

Bundan başka vekil bilhassa O -
niversite işlcrile de meşgul olacak
tır. Bu arada bu ders yılı tatiJinde 
Üniv<'rsitc için Cerrahpaşa ve Gu
raba hastahanelerinde yeniden in -

şa edilec<'k olan Tıb Fakültesi pa
viyon ları ile eski Çifte sarayların 

yerinde Hukuk ve İktısad Fakulte
leri için yapılacak bina ve Üniver-
sitenin arka cihetindeki meydan -
lıkta yapılacak talebe yurdu bina-
~ı işlerile meşgul olacak. Bunların 
bir an önce yapılmalarına başlan
ması için iedbirler alacaktır. 

Vekil ayrıca önümüzdeki salı gü
nü saat 16 da Tıb Fakültesine bağ
lı olarak bir Radyoloji ve Biyofi-
2ik Enstitüsünün açılma resmini 
yapacaktır. 

MUHTELİF O;KULLARDA 
İMTİHANLAR 

İlk mekteplerin ilk dört sınıf -

larında bugün saat 12 de derslere 
nihayet verilmiş ve talebeye de kar-

neleri verilerek bu sınıflar kapa -

tılrnıştır. Bu yıl ilk mekteplerin bi
rinci sınıflardan ikincilere beş 

bin ikinci sınıflardan üçüncülere 

yedi bin, üçüncülerden dördüncü -
lere 4 hin küsur, ve dördüncüler
den beşincilere de 4900 talebe geç
miştir. 

ilk okulların son sınıflarında 936-

937 ders yılı imtihanlarına pazar
tesi başlanacak, Haziranın on iki
sinde nihayet verilecektir • 

Bu yıl ilk okulların beşinci sı
nıflarında 6500 talebe okumakta
dır. Bunlardan en az altı bin tale
benin bu yıl ilk okullardan mezun 
olacağı sanılmaktadır. 

Kız Enstitüleri ile Akşam Kız 

San'at okullarında da bugün ak • 

şam üstü dersler kesilmektedir. 

Bu mekteplerde de salı günü im

tihanlara başlanacak, 15 Haziran
da son verilecektir. 

Azlık okullarının tarih, coğraf -

ya ve Türkçe imtihanları bugün 
saat birde nihayete ermiştir, bu -

günden sonra bu okullarda Türk 

dilinden gayri lisanla okunan ders
lerden imtihanlara başlanacaktır. 

Bu derslerin imtihanı da en geç 

dokuz haziranda bitmi_ş olacaktır. 

Hukuk Fakültesinde imtihanla
ra başlanılmıştır. 

Üniversitenin muhtelif Fakülte 
ve şubelerindeki taleb~nin İnkı _ 

lap imtihanı da bugün sona etmek
tedir. 

Orta mekteplerle liselerde 936 _ 

937 yılı mezuniyet imtihanları a
yın dördüncü cuma günü sabahı 
başlayacak, 18 haziranda nihayet 

bulacak ve 21 Haziranda oıgunluk 
imtihanlarına başlanacaktır. 

Olgunluk imtihanları sua1leri 

Maarif Vekaletinden gelecektir. Li

se ve ortaların bitirme imtihanları 

sualleri buradaki imtihan komis-

yanları tarafından hazırlampakta

dır. 

Mahkeme çocukları çok küçük 

olduğu için samiin arasına oturt -
muştur. Recep isticvabı esnasında, 
Osman Nurinin kendisine tecavüz 
etmeğe teşebbüs eylediğini, namu
sunu tehlikeye düşürmemek için 
nefsini müdafaa ettiğini söylemiş
tir, dava şahit celbine kalmıştır. 

Tarih kongresi Ey
hllde toplanacak 
Türk Tarih Kongresi bu yıl ey -

Iülde Dolmabahçe sarayında top -
lanacak, Kongreye Atatürk·te şe -
ref verecektir. Kongreye Avrupa 
ve Asyanın tanınmış alimleri da -
vet edilecektir. 

Eski Türk eserlerini ihtiva ede
cek sergi de bu müddet zarfında a
çılacaktır. 

İsveç Hariciye f spanyollar 
Nazırı Moskovayı Italyan gemilerini 
Ziyaret edecek Bombaladı 

Moskova 29 (A. A.) -İsveç ha

riciye nazırı Sandler Sovyet hüku
metinin resmen ziyaret etmek ü -
zere 8 temmuzda Moskovaya gele
cektir. 

Glzli bir öAle yemeği 
Paris 29 (A. A.) - Annecy'den 

havas ajansına bildirildiğine göre, 
Titulesco, dün Annecy gölünün ke, 
narında kain Talloirs,de gizlice Lit
vinof ile öğle yemeğini yemiştir. 

İki devlet adamı, saat 17 ye ka
dar beraber kalmışlardır. 

(Birinci sahifeden deı•am) 

nıin etmek maksadı ile Plama ve 

Majorca'da bir emniyet rnıntaka • 

sı tesis edileceğinin Valancia hü -

kümeti tarafından İngiltere hü -

kumetine bildirildiği öğrenilmiş -

tir. 

İspanyadaki dahili harbin ~insa

nileştirilmesi> için iki muharib ta-

raf nezdinde .teşebbüste bulunul -

ması meselesi 31 mayısta müza • 
kere edilecektir. 

rsabah ve akşam başmuharrirleri ne yazıyorlar? 1 
-----------------------------------------------------------------------------------....: Cumhuriyet 

ilk tedrisatta bUyUk 
inklllp IUzumuna dair 
İlk mektepten ilerde tahsiline 

devam imkanı bulamıyan çocuğa 
daha etraflı ve bilhassa ameleliğe 
faydalı müstakil bir ilk mektep 
programı yapmıya mecburuz. Biz
de büyük yanlışlık, ilk tahsilden 
lise sonuna kadar varan okumanın 
her durması yekdiğerini ikmal ede-

cek veçhile bir kül teşkil edecek 
gibi düşünülmesi ve programların 
biribirlerini ikmal eden bir silsile 
halinde hazırlanmasıdır. 

\ ~ 
Bir dltl kartal 

Bir kaya parçasına benziyen bir 
Türk kızı ... Memleketin büyükleri 
etrafını almışlar. Yüzlerce göz, 
canlanmış bir kahramanlık efsane

sini seyreder gibi hayran hayran 
kendisine, tayyareci Bayan Sabiha 

Gökçene, bakıyorlar. O en küçük 
bir heyecan eseri göstermiyor. A
caba etten, kemikten, sinirden bir 
insan mı, yoksa feragat, fedakar
lık, azim ve irade gibi bir milletin 
en yüksek kıymetlerini temsil için 
yaratılmış bir heykel mi? 

Kurun 

BUtçe mUzakereleri 
Parlamento hayatında bütçe mü

zakereleri her memleketin efkarı 

umumiyesi için derin dikkat ve a
laka uyandıracak bir hadisedir. 
Çünkü bu müzakereler arasında 

her vekil Millet Meclisi azalarına 
bütün bir sene zarfında yaptığı iş-
lerin bir bilançosunu çizer, Meclis 
azaları da muhtelif meseleler üze

rine sualler sorar, tenkitler yapar, 
vekiller bu sualJere veya tenkitlere 
mümkün olduğu kadar ·geniş ce -
vaplar verir. 

İşte üç gündcnberi Büyük Mil -

let Meclisi her gün öğleden sonra 
saat ikiden itibaren fasılasız altı, 

yedi saat bu tarzda bütçe müzakere 
ve münakaşalarına sahne oluyor. 

Son Posta 

Baldvinin istifası 
Harp sonu İngilteresinin en mü

him bir siması, ununu elemiş ve. 

eleğini duvara asmış bir adam ola
rak, evvelki gün istifasını verdi ve 
siyasi hayattan çekilip gitti. Bald-

vin ihtiyar· denecek bir yaşta de -

ğildir; henüz 61 yaşlarında b~unan 
bu zat, yaşlı olmamasına rağmen, 

harp sonu İngilteresinin bütün yü

künü omuzunda taşımış, ve İngil

terenin, şimdiye kadar bir mislini 
tanımadığı bir buhran devrinin bü-

tün ağırlığı altında ezilmiş bir in
sandır. 

Akşam 

Baş makalesi yoktur. 

HER KUŞUN ETİ YE~ dtıb· 1, 

Yenikapıda oturan ~e~ıııı f. 
latada Karaoğlan sokagın dıll ı' 
çerken Lütfiye adlı bir kllıdığl 
rafından kendisine söz at~. tfı1e 
diası ile dövülmüştür. J,ll ı11ilıl' 
kocası Aslan da hiıdiseye ,~ı 
hale eylediğinden üçü de Y 
mıştır. el~ 
SEBEBİ BİLİNMEYEr-1 

YARALANMA ~1~ .. 
Ağacamiinde kahveci 'f~ ; 

kcci istasyonunda dün ge blf. 
daşı Muharrem tarafındall f) 
üç yerinden yaralanmışı~~ 
ta bu yaralanmanın sebe 
raştırmaktadır. ,-

Amerika il mar11f 
doktor oe~dl ....,! 

- b pı:, 
Amerikanın meşhur :•el ~ 

sörlerinden ve beyneJrnı1~ı 
!erden M. Binbriç dün sıı 

ı '!;tit· presle şehrimize ge mı:. ofl 
Profesör istasyonda ve 

M. Kemal, General SaliJll ds1' ~ 
bazı doktorlarımız tarnfın ;#' 
şılanmıştır. Kendisi şchri~ıP ' 
dığı müddetçe bir konfet }3ıJ~ 
recek ve bir hafta sonra ·ıel ~ 
toplanacak olan BeynelJll;ıer' 
Kongresinde bulunmak u 
manyaya gidecektir. • .•• ,... .... R ... A·o· .. y~ 

_.._ ____ ....,~~rJ ı' 

BUGÜNGÜ PROG .1'j5i' !' 
18,30 klasik dans rnusı 1" jDo 

Bayan Kızılay tarafındıı;yetiı 9' 

tangolar, 20 fasıl saz ~rııt?C' 1 
Ömer Rıza tarafından t. (5'

1 

lev, 20,45 fasıl saz be)'e ;5 /. 
yarı), 21,15 orkestra, 22;esi ~· 
ve borsa haberleri ~e er saJol ,.ıı. 
programı. 22,30 plakla ı'J Y 

pera, ve operet jnrçaıı.ır~~ 
.. YARINKİ pıtO JS 
Oğle rıeşriyatı: illi~' f 
12,30 Plala Türk mu~ f11;.J: 

Havadis, 13,05 Muhtell 
riyatı. 14 son. 

.. 
1 
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YENi YO LL ar 
meselesi: ~Harbiyeden Dolma-

0dun ve kömür tacirleri . _bahçeye 

•e 

-----unun 
ee 

ıı-HaJk. Filoz?fuJ 
dıyor kı : 

ilimle kutattlmağa 
muhtacız! 

htikir yapmağa başladılar yenı bır Y_~_ı_açılacak 
F Yolun iki tara/ına an/ iteatr şek-
İaf lar fevkalade şekilde yükseldi / inde segf iye evleri yapılacak 

Tüı kiyede yaşıyanların .hepimiz: 
alim olmıya mecbur değiliz. Fakat 
Türkiycnin ilmileşm'!si mecburi .; 
dir. Kendi işile meşgul olan, na -
musile rızkım kazanmıya çalışan 

bir esnaftan, bir işçiden, bir köy
lüden alim olmasını istemek hiç 
kimsenin hakkı değildir. Fakat bir 
esnaf, bir işçi, bir köylü her ııevi İr çok mahrukat tüccarları ve esnafı bügü B elediyc, Harbiyede yedek su--,·- Hak"bıye caddesi adını taşıyacak 

~ ok'ar yaptı 'ar,halk bu ı•htı·kaAr -'an kurtarılmalıdı bay Okulunun yanından, Dol- OlSn bU yeni yolun iki tarafındaki 
~ (1 'j aı mabahçeye yeni bir cadde ındirc- arsalardan bazılan ~aten evvelce 

b t lış oldu"u anlaştlacaktır. Çünkü ccktir. satılmı~tı. Diğerleri de yeni cadde-Q ıı Yerlerde son ay içinde o - selerın endışeye düşerek fazla odun, 5 nin açılışı bıttikten sonra daha ko· 
dıoı k" l·ı · ı rı · Bu yolun yapılma masrafı için tııL. ömür ve alelumum mah- kömür temin etmıye kalkışmaları- ormanların Devlet e ı e ış e ı mesı laylıkla satılabilecektir. 

""tt f ı h k t k Emlak ve Eytam Bankası ile yapı-tııı... ı.a. t arında yersiz bir yük - dır. suretile p iyasada ma ru a ve e- Sehir mütehassısı Prost buranın 
""ile · ı k b·ı lan mü1.akere mftsbet şekılde neti- • &orülmüştür. Bir kısım aileler de; mangal kö- reste ihtiyacı azaltı mıyaca • ı .; da Sürp Arıop, Mecidiye kövü gibı 
1'111 f tl celenmiştir. Bu yolun iki tarafına b .; •-~ssa üç dört gündenberi bu mürü ve odun fiatlarının yeni ka- a k is çoğaltılacak ve ıa ar ucuz - Bevog~lu yakasının güzel bir sav _ 

"'llff isabet eden atazı bu bankaya ait J - "' ~ .. --u daha göze çarpmaktadır. nundan sonra yükseleceğini zan - layacakttr. fiyesi olmasına karar \'ermiştir. 
~le; bu mevsimde çok düşük nederek kışlık ihtiyaçlarını şim - İzmir ve Bahkesir gazetelerin- olduğundan, bu yolun y<ıpılma pa- Yedek subay okulunun yemek-
~ ı icap eden mangal kömiirü diden fazlasile tedar ik etmişler - de okuduğumuza göre, ayni mana- rasını da Belediye ıle banka, bir - hanesinin yanından başlayarak 
\'~ Uzak semtlerde 4,5 - 5 kuruşa, dir. sız vaziyet oralarda da görülmüş likte ödeyeceklerdır. Dolmabahçe gaı.hanc~ınin kenarn}-
Od t \'\relce çekısi 2,5 - ~ lira olan Bazı odun ve kömür ticaretha • ve en küçük kömürcüler bile de- Burada evvela kanalızasyon te- dan Dolmabahçeey inecek olan bu 
.ı.llt\ da 3,5 - 4 liraya satılmakta- neleri de guya artık mangal kömü- polarma otuz, kırk bin kilo kömür sisatı, sonra tesviyeı türabıye ya- caddenin ikı tarafına yapılacak bi-
""" r...... .. • ı· .. ad ed"l . .,, stoku yıg·mışlar, bazı halk ta fazla 1 d h d k d- 1 c· ki' d f • h h ~ -"'ien yıl kilosu, toptan 2 ku- nı ıma ıne musa e ı mıyecegıı pı scak a a sonra a par e oşe- na ar an ıteatr şe ın e aKat e e· 
4i !C> P&raya satılan odunkömürü 1.annile ih tiyaçtan çok fazla odun kömür almtşlardır. nerektir. mehal ikişer katlı olacaktır. 
~~ı toptan ancak 100 paraya ah- ve kömürü depolarına stok olarak Balıkesir Valisi Ethem Aykut ta ___ ,,.,,,_, __ '"""_'_""'""""""''-'"' ... """""""'-"'"""-'""'"--"'"'""'''""-

""l'llektedir. yığmışlardır. bu vaziyet üzerine bir tamım neş- Bu••tu••n t Balıkçılık 
'&u h rederek halkın manasız telaş ve ıı.._ •• ale sebep; pazartesi günün- Bu hal kereste fiatları üzerinde I 

'"q\ ıt b endişeye düşmemesini bildırmiştir. Şı /ı • 1 J f k 'Al ki b • '-it ı arcn tatbikına başlanıla - de görülmektesfir. Ormanlardan e lrıerae e ırıe e f 
bır ,~lan yeni orman kanununun, ağaç kesme ve ormanları işletmek Aldığımız malümata göre, bu 

11;1s suretle ihtikara sebep olan tüccar-' Ek k • t • A l ~I ırn halk arasında yanlış an- hakkının yeni kanunla hüku mete me SiS eml Çl lgOT 
l'tıasıdır. verilmesi suret ile güya kerestenin far hakkında resmi makamlar tah-

"e ~azjrandan itibaren güya odun azalacağını tahmin eden bazı tüc- kikat yaptırmıya başlamışlardır. 
'-iı ömür satışlarına mani oluna- carlar stoklarını çoğaltmışlardır. Halkın zararına hareket ettikleri 

~ ~klinde çıkan mevsimsiz ve Maamafih bu düşüncelerin çok kı- görülecek olanlar cezalandınla -
~ Şayialar üzerine ·bazı ktm- sa bir zaman içinde yersiz ve yan· caklardır. 

auıgaristandan tO bin Darüş!ifa. 
ltkdaşımızdahageliyor Tıp muzeşı 
4f -·- Oluyor 

llhacirlerin getirilmesi için -·-
aır de Sinan alteal vu. 

hazırlıklar yapılıyor cude getlrlllyor 
Süleymaniye matbaası Tarih ku

rumunun teşebbiısü üzerine tahli
ye edılecektir. 

Ş t!~tirniz Deniz Ticaret Müdür
ıle ~Ugü evvelki gün vapurcular 
hu .masa geçerek Bulgaristandan 
fııı~11~~ göçmenlerin nakli etra-

Q ~oruşmüştür. 

Sıhhiye vekaleti ekmek 
nev'lnl teablt ediyor 

Ekmeklerdeki gloten miktarının 

yeniden tesbiti kararla~tırılmıttı. 

Bu maksatla büyük şehirler Bele

diyepinden istenilen nümuneler 

Sıhhiye Vekaletine gönderilmişti. 
Bu arada İstanbul Belediyesi de 

34 nümune vermişti. Vekalet bütün 

nümunelcri ziraat enstitüsunde tah-

lil ettirmiştir. Enstıtü, raporunu 

Sıhhiye Vekaletine vermiştir. 

Bugünlerde büyük kasabalarda 

yenilecek tek ekmek tipinin haiz 

olacağı evsaf hakkında kat'i karar 

verilecektir. 

Mektep deniz UatUnde 
dera görecek 

İktısad Vekaleti, balıkçılık mü
tehassı~ı yetiştirmek üzere yeni 
tedbirler atmayı kararlaştırmıştır. 
Kapanan balıkçılık enstitüsü ye -
rine bu yıldan itibaren Yuksek De
niz Tıcaret mektebine bağlı olarak 
bir balıkçılık mektebi açılacaktır. 
Burada evvelce balıkçılık müte -
hassısı olarak memlekete getirılen 
ecnebi profesörler ders verecekler
dir. Mektebe bir de umumi ders -
ler için \'esait alınacaktır. Talebe
ler, senenin üçte birini denizlerde 
geçireceklerdir. Ayrıca ecnebi mü
tehassıslar da sularımızda yetişen 
deniz nebatları ve hayvanları üze
rinde tetkikler yapacaklardır. 

halk ilmileşmiş bir muhitte, bir 
memlekette ya amak ister. Bu, 
hakkıdır. 

Sıhhi istatistiklerimizden anlaşı
lıyor ki memleketimizde henliz 
14.500 kişiye bir doktor düşliyor! 
lşte memleketimizi her sahada 

1 ilmileştirmek. yani ilmin idare vc
murakabesine de tiibı tutmak içm 
planlı çalışmak elzem olduğunu 
bundan daha acı bir suret!e giis -
terecek az delil olur. 

Filvaki memleketimizde hal~ bir 
çok şehirler vardır ki, orada di -
şini7. ağrıca bile onu ancak eski 
bir berbere çektirmiyc mecbursu
nuz~ 

Bundandır ki Üniversitelt>rimi -
zin cayır cayır ilim adamı yetiştir
mesi ve bunun da memleketin ge
:niş ihtiyaçlarının planına göre ol
ması, esnaf, işçı köylü bütür:. hal -
kın dıleğıdir. 

Halk Filozofu 
.......ltlltlfllUIHt ..... HHHıttHHM .. lflllllHllllllHfltM•IHMHfftllllt• 

Emir Abdullah 
Büyük merasimle 
Karşılanacak 

Yarın sabah şehrimize gelecek 
olan Şarki Erdün Emiri Abdullah 

Sirkecide resmi merasimle karşı

lanacak, Perapalasta istirahat e -

decek, öğle yemeğini hususi olarak 

yiyecek, akşam fü;tü Tophaneden 
hususi bir rnotörle Haydarpaşaya 

geçecek, oradan da resmi mera -
simle uğurlanacak, Ankara eks -

presine bağlanacak hususi bir Ya

gonla Ankaraya hareket edecektir. 

ttı~~ talip çok olduğundan bir 
ls h asa açılmıştır. Nakil işıne 

aıi " randa başlanacak ve en az 
tır~r~Pur tahsis olunarak muh~ -
' ın eşya ve hayvanlarından 
'lıtl dba· her seferinde 1500 er kişi 

l ıl~ekt· e ır. 

edilmiş olup Bulgaristandan gele
cek olanlar Tuzla ve Urlaya çıka
rılacaklardır. Romanyalı muhacir
ler de Karadeniz Ereğlisine çıka -
rılacaklar ve oradan yerlerine gön
derileceklerdir. 

Aldığımız malCımata göre bu yıl 
getirilecek olan göçmenler; geçen 
sene, malını mülkünü satmış, pa-

saportunu almış, fakat tesbit edi
len miktar haricinde olduğu için 

Matba bulunan bu binada, 1555 

senesinde Süleymanıye darüşşifa

sı açılmıştır. Öğrendiğimize göre 

·bu bina Türk tıp tarihi müzesi ve 

kütüuhanesi ittihaz edilecektir. 

Burası İstanbul Üniversitesi tıp 

tarihi enstitüsünden ayrı olacak, 

faka t enstitünün nezareti altında 

Barut 
Depoları 

Yapılacak 

~ Salgın 
Hastalıklar 
Haber verilecek 

Emir Ankarada üç giin kalacak 

hükümet ricalimizi ve bu arada A

tatürkü ziyaret edecek, şerefine zi

yafetler verilecek, sonra tekrar 
şehrimize gelccektfr. 

Emir Abdullah Ankara dönü -

şünde burada da iki veya üç gün 

kadar kalacak, fstanbulun göriil -

miye drğcr yerlerini gezdikten son 
tıı\lh sene Romaı1yadan g~lecek 
~id~Cirlerin kat'i miktarı 15,000 
ile 10 r. Bulgaristandan gelecekler 

Q ,()()o kişidir. 
tıt ~arın nakli dört ay sürecek
~lecek yerler de tesbit 

Ci '- l . . 
~ ger er ıçın 
"ftQğ/ık 

Qporu -.. --
,:-ı • v • b•yt•rl•re da 'z Por verebilecek . 

ttı~r· ~halarda kesilen hayvan 
11. ı ıle ·ğ 
~~ • cı er, dil ve saire mad -
~J)l ~ka yerlere se\'kedilirken 
h.,~~ t!tı tarafından bunlar için 
tıı ,1~ dairelerinden sağlık rapo -
~•ıı l'rıası mecburidir. 

ı....-.. }'erlerde hükumet bavtar-~ıtı . • .; 
z~' "'azıfe ile memurivet mer-

S:tden ayrıldıkları • zaman, 
hlt 8l1 •tın rapor alamadıkları ve 

r'dıtı:~ıe zarar gördükleri anlc( -
t'~~tı ... an Ziraat Vekaletinden vi-
Q ""r~ .. bit zar gonderilerr bir tamimle 
ı ltıct8 arın önüne geçmek için; ica
~ıl\it1 &a~lık raporu vermek vazi
f~tı' ~-1.ediyc baytarları tara-
1tt. lorulebileoeği bildirilmiş-

1~1 g---.
•ta.... lna ihtifali 
~.,~arnı 

;u;lt h~~ıh~nde vefat eden büyük 
t ııdörıum~~ı İbni Sinanın 900 üncü 
.... ~ ı>aza u rnünasebetile 21 hazi
t ltttlrrıu r~si günü Türk tıp tarih 
'1 )'.. tarafından b" ··k b" ·hı· 
İL ~Pılacakt uyu ır ı ı-

'l' •ıtltaı ır. 
~r~ tıp r~g~arnını tanzim için 
~~~r~ irıhı kurumu bürosu bul 
... 'et. b· stanbula nakledilecek 
"'lflL lr k • ı 
,

1
1{ lhtifaı ornısyon halinde çalı-

-... ardır Programını hazırlaya-
~~. 

~ S l'Q taraf d ~t bıan . ın an Darphanede 
'(}ili~ hp:~ ısrnini ~aşıyan bir ro
~t ~Site rnıştır. lbni Sina için 

b·· Prof ·· \. u~ b· esorleri ve yirmi 
' ır eser hazırlamışlar • 

geçen yıl nakledilemiyen vatan -
daşlarımızdır. ' 

Bunların nakli bıttikten sonra, 

eğer muayyen miktar dolmamışsa 

bu yıl pasaport alan göçmenlerin 
ı getirilmesine başlanılacaktır. 

1 Hasta odam 
Esnaflık 
Yapar mı? 

Belediye doktorl•rı 
teftlt yapıyor 

Seyyar satıcı ların sıhhi ve teftiş 
kontrollarının yapılmasına başlan

mıştır. 

Dün Eminönü Belediye Başhe • 
kimi FEVZİ Öket, kaza dahilinde 
yaptığı teftişlerde, hastalıklı ola
rak tesadüf ettiği bazı seyyar es
nafı muayene için komisyona sev
kettirmiştir. 

Dün sabah, Cağaloğlu yokuşun-' 
da, elleri titreyen ve konuşmıya 

takati olmıyan bir kirazcı, şüpheli 

hasta olarak görülmüş ve muayene 

için Belediyenin sıhhi komisyonu

na gönderilmiştir. Bu gibilerin 
esnaflık yapmamaları için tedbir
ler alınacaktır. 

Oç ayhklar dağıtll· 
mıya batlanıyor 
Mütekait, yetim ve dulların üç 

aylıklarının dağıtılmasına Hazira· 
nın yedinci günü başlanacak, 18 
inci günü nihayet verilecektir. 

Emlak ve Eytam Bankası ise Ha
ziranın birinde tediyata başlıya • 
caktır. 

Hıtzı••ıhh• mUdUrU 
Avrup•dan d8ndU 

Bundan on beş gün evvel Paris 

ve Lozanda toplanan sıhhi konfe • 
ranslara iştirak etmek üzere Av -

rupaya giden Sıhhat Vekaleti Hıf

zıssıhha Umum Müdürü Doktor 

Asım Arar bu sabah Lozandan eks· 
presle şehrimize dönmüştür. 

bulunacakttr. 

Diğer taraftan, Süleymaniyede

ki medreseler de tanzim edilerek 

burada bir Mimar Sınan sıtes1 vü

cude getirilecektir. 
-- - ·---

Gal•t•••r•yın plllv gUnU 
Galatasaray cemiyetinden: 

30 - Mayıs - 937 pazar günü mu

tad senelik pilav toplantımızda es-

ki ve çok kıymetli yuvamızın her 

lnhl•arlar idaresi tertl
bet ehyor 

İnhisarlar İdaresi, memleketin. 
muhtelif mıntakalarında yeniden 
büyük barut ve fişek depoları inşa 
etmiye karar vermiştir. Bundan 

başka bütün vilayeti merkezle -
rinde tali depolar yapılacaktır. 
Mallar evvela büyük depolara nak
ledilecek ve huradan da, gösterile-

cek ihtiyaca göre, tali depolara 

Ziraat Veklletl bir 
temim yaptı 

Bazı yerlerde zuhur eden salgın 
lhayvan hastalıklarının hükümete 
haber verilmEdiği veya geç haber 
\•erilmek suretile köylerımızın da
ha çok zarar görmesıne sebebiyet 
verildiği görülmüştür. 

Bu münaseebtle dtln Ziraat Ve -
kaletinden verilen bir <.>mirle, bu 
gibi hastalıkların halkımız tarafın
dan hemen haber verilmesinin te-köşesi açıktır. Bu sene toplanh sevkolunacaktır. Bu suretle büttln 

memlekette her tu··r ı u·· av malzeme- mini bildirılmiştir. programı şu suretle tesblt edilmiş-
t ir: si, barut ve diğer çeşitlerin temin. Hayvan hastalıklarını saklayan-

edilmesi kabil olacaktır. lar veya vaktinde haber vermiycn-
l - Saat onda kapılar davetli- _, • ler hakkında kanuni takibat yapı-

lere açılmış bulunacaktır. Gemicilik irin 1acak ve takibat neticeleri Veka . 
2 - 1910 senesien kadar mek - T le:c de bildirilecektir. 

tepte bulunanlara büyük saatin al- Staj görecek talebe 
d d k. · h Akay ve Denizyolları bu sene de Merkez B•nk~•ı lstanbul tın a a ı genış sa a tefrik edılmiş-

Avrupaya staj için talebe gönder- ntUdUrıUtU tir. 
mek tasavvurundadırlar. Fakat bu- Ctlmhurıyet Merkez Bankast 1s-

3 - 1910 ile 1920 senesinde bulu- nun için İktısad Vekaleti hcniiz tanbul şubesi ınudurluğunde yeni 
nanlar methalin sağ tarafındaki 

büyük bahçede toplanacaklardır. 

4 - 1921 ile 1930 senesinde bu -

lunanlar methalin sol tarafındaki 

(jimnastikhanein önü) bahçede bu

lunacaklardır. 

5 - 1931- 1936 mensupları da 

methalin sol tarafındaki 

(Grand cour'a) küçük 
toplanacaklardır. 

muttasıl 

bahçede 

6 - 10,45 te yukarıda bildirilen 

dört bahçede toplanan her grubun 

ayrı ayrı resmi çekilecektir 

7 - Saat 11 de (Grand cour) da 

kat'i bir knrar vermemistir. bir değışıklık ynpılmı~ ve banka-
Gönderilecek talebel~r, geçen nın umum müdi.ırluk muhasebe 

yıl olduğu gibi yjne İsveç gemile- dırektorti Mahmut Nedim, şehri-
rinde staj yapacaklardır. Bunlara miz ~ubesi mtidurHiğünc tayın c -
ait maaşları iki idare ve yemek iç- dilmiştir. 
meyi de İsveç gemileri teınin ede- ............ ,,,,, ........ ,,.,,, .. ,,,, .................. ,, .. ,,,, .... "'""" .. "' 

ceklir. Meksikadaki 
Atatürkün mesaj-

1~,~.ı~~n~~ı~~~~=:!~- Heyelanda 
türkle Atina arasındaki telefon 40 o''lu'' var 
mesajları Yugoslavyada Balkan te-
sanüdünün derinliğine yeni bir 
alamet diye karşılanmıştır. 

mütekaitler arasında bir futbol !~~~~~~~~~~~~~~~ 
Daha yüzlerce ölü 
olduğu anlatıhyor 

maçı yapılacaktır. 

8 - 11,45 te konferans salonun -

da toplanılacak ve mektebin en eski 

ve en genç mezunları tarafında bir 

söylev verilecektir. 

9 - 12,30 da yemek ve istirahat. 

10-Saat 14 te saatin altındaki 

geniş sahada umumi bir resim çe

kilecektir. 

11 -Saat 14,30 da bütün davetli-

lerle birlikte abideye gidilerek me

rasimle çelenk konulduktan sonra 

içtimaa nihayet verilecektir. 

itizar 
M a li sen e sonu müna· 

sebetııe. bazı resmi daire 
il~nların ın behem e ha ı 
neşri mecburiyeti karşı. 
sında kaldı~imızdan. bu· 
gün Kudüs kız l arı. Kanu
ni Süleyman ve Kumar 
tefrikalarım ızı koyamadık. 
Okuyucularımızdan özür 
diler, yarından itibaren 
tefrikalarımıza yine de· 
vam edece~imizi bildirıriz, 

Mcksıko, 29 (A.A.) - Talpuja -
hua felaket ı neticesinde şimdiye 

kadar 40 ceset meydana çıkarıl -
mıştır. Camurlar ve enkaz altında 
daha yüzlerce cesedin bulunduğu 

tahmin edilmektedır. Son günler -
rin şiddetli yağmurları neticesinde 
böyle bir felaketin vukuu hissedıl
miş ve halka ıhtarlarda bulunul -
muştu. Fakat halk evlerinden çık
mak istememıştır. Madenden he -
yelim netıcesinde artık ıstıfade e
dilemiyeceğindcn korkulmaktadır. 

Bu takdirde 5000 amele işsiz kala
cak lır. 

ra Toros ekspresile 
dönecektir. 

memleketine 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Kahvehanelerde 
Temizlik 
Nasll yapdıyor? 

Bir dostumuz ştınları anlattı: 
cKahvelıcmelerde, fincanların, 

tabakların yıkandığı yer, tabii 
miiştetilerin gözünden tızaktv. 

Fakat bazı kahvehaneler t•ar ki, 
lm işin yapıldığı yer gayet pis -
tir. Tesadiif en fi.-ttçan yıkano.n 

yeri görürseniz, bu kalıı·ehancde 
bir daha bir şey içmemiye ka
rar verirsinız. Kahve ne çaylıa
nelerin bu mahalleri sıkı bir şe
kilde ve daımi surette kontrol 
edilmelidir. Buralarda pisliğin 

müsebbıbi susuzluktur. Evvela 
bol, akar su olmalıdır. Yani, tı?r
J~o.ı; bulunmalıdır. Terlws mus -
luğu da ufak değil, büyiik ol -
malıdır. Çfüıldi, bir ka1ıre1.Je 

türlü tiirlii insan gider. İçhıde 
1ıastaltklım olur. saglamı olur .. 
Örıümiiz yaz.. Billıassa su bar
dakları mühimdir. Çok su ke-

riz. Ekseri kahvelerde su bar -
daklan lıemen lıemen hiç yı -

1 
kanmaz. Ve içme sııyttnun bu -
lunduğu küp meydandadır. 1çinne, 

pis yerlerde duran bir takım 

kaplar, maşrabalar daldınlır. 
çıkartılır. 

Göz görmeyince, göniil katla
nır, idye bir söz vardır. Kahveha
nelerin iş görülen bu iç kıStm
lamıı da biz görmediiiimiz irin. 
orada naStl bir temizlik yapıldı
ğını iblmiyonız. 

Dostumuzun bu 1ıusıısta söy -
ledikleri şayanı dikkattir. Ala -
kadarlann ehemmiyetle nazarı 

dikkatine bakıyoruz. Çok sü
kür, bizim matbaadaki kahveci 
Bay Osman temiz pak bir in -
sandır. 

• 
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lngiliz donanmasında deniz HIKA YE 

kişi arttırılmış bulunuyor 
.Bu yılın deniz b~tçesi geçen senekinden 23 milyon 

lngi iz lir s1 fazladır 
105,065,000 ingiliz lirası tahsisattan 27 mil
yonu aktedilen dahili istikrazdan allnacaktır ı 

5 kruvazör d~ yapılacaktı. Bunla- giliz Amiralleri diğer noktalar hak-

- ---~ r::ı yardlmcı küçük gemiler bu he- kında, yeni gemilerin başka ne 
saptan hariçtir. Evvelki senelere gibi evsafı olacağına dair hiç bir 
nisbetle bu program, yani geçen şey söylememişlerdir. " 

i Ki DOST 

1936 senesinin programı daha şa- Yalnız tahmin edlldiğıne göre 
yanı dikkat idı. Çünkü yeni bahriye gemiler 35,000 tondan aşağı olrnı- f 
programına fazla olan 3,000,000 İn- · yacaktır. ı 

üfr lngiiiz 

Diin bu sütunlarda İngiliz donan

masının bugünkü :mcvcudiyıetini 

en son neşredilen istatistiklerden al

dığımız ınnlumata göre okuyucu

larımıza bildinnilitik. İngiliz do
nanması bugün dünyanın en kor -
kunç harp vasıtafonna maliktir. Fa-
kat yarınki ihtimaller gözönüne ge
tirilince bu vasıtalar k5fi görül -
müyor. İşte bugün de İngiliz do -

nanmasının zayıf denmese bile, ek
sik olan noktaiarını - gene o mühim 
istatistik malCımatına güvenerek -
yazıyoruz: 

Umumi Harbin ilk senesi olan 
1914 te mıktan 69 olan saf!ı harp 
gemileri 15 gibi küçük bir sayıya 
inmiştir. Halbuki bu saffı harp ge
mileri deniz kuvvetlerinin cbel-

kemiği> sayılır. Böyle olduğu hal
de bu gemiler de bahri tahdidi tes
lihat muahedelerince 12 ye inmiş
tir. 

İngıltere diğer devletlerle aktet
tiği bu muahedelere riayet etti. Fa

kat kruvazörlerin, torpitoların mık
tarı kafi olmadığı da çabuk anla -

§Ildı. Yapılmakta olan gemilere ge-

lince; bunların mecmuu 40 olup 
115,450 ton tutmaktadır. 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan: AKA Gündüz 

- Siz kimsiniz? 
-B. 
- Sesinizden tanıyamadım da. 
- Hiıliı heyecan içindeyim. Ne-

fesim daralıyor. Nedir bu başımıza 

gelen. 
- Sorma hanımefendiciğim. A

yaklarım kırılsaydı da gitmesey -
dim. Fakat insan bu. Merak ettim. 
Bir Zekeriyya sofrası modasıdır al
mış, yürümüş, göreyim dPdim. 

- Ben de öyle. Hep bayan Bir
sin'in hatırı için gitmedik mi ya? 
Skandaldan koı kuyorum. Sursuz 
1aksırsiz dile düşeceğiz. 

- Sağ kalan yok mu? 
- Bilmem ki ben o bayan Can-

sever denilen kadının vurulduğu
nu görmedim. Yalnız yanımda du
ran simsiyah zenci herifin öldüğü
nü ... 

- Ne idi onun adı? 
- Bilmem. Ras Fidan mı Feddan 

mı ne? 

- O da nereden çıktı? 
- Birsin ge~n y;ız Canseveri ta-

nımış, Canscverin adamı imiş. Bil
dığim bu kadar. 

- S:ına bir şey olmadı ya. 
- Olmuştan beter oldu. Hele o 

frenk bozması Ahmet Müslimin 
cansız bir 1( ıa1ıp gibi yuvarlanışı ... 

- Ben bayılmışım. Başka bir şey 
oldu mu~ 

- Gördüm, bıliyorum. Hayır ü
çünden başka ölen yaralanan yok 
galiba. Birsin de bayıldı. Ben öldü 
sanmıştlm. 

Mecdi hepsini küçük defterine 
not etti. Bir perde daha açılmıştı. 
Şimdi Birsinc telefon ettirdi: 

- Allo! Allo! Bayan Birsin! 

giliz lırası daha konuyordu. 1936 programında 7 kruvazör de 
Fakat İngiltere sanayi memle - vardır. Bunlarda niki tanesi (9,000) 

ketidir. Sanayi müesseselerinin ton olacnk ve 152 milimetrelik 12 
donanma için icabında çok fayda - top ile mücehhez bulunacaklradır. 
1ı olacağı şüphesizdir. Tayyareleri Diğer beş kruvazörün de her biri 

yaptırmak için fabrıka tedariki hiç fi,000 tondur. 
zor olmamıştır. Onun için İngiliz Sonra torpıtoların adedıni artır -

J\miralleri 1 tayyare gemisi ile 2 
kruvazör, 1 hafif torpito ~ilosu ile 

4 t~htelbahir daha yaptırmayı mu
vafık bulmuşlardır. 

1936 deniz programı mucibince 
yapılacak olan iki saffı harp ge -

misinden biri Prens Of Vels, diğerı 
Kral Bcşınci Corc'tur. 

ma kıçin de büyük b'ir gayret sar
fına lüzum görülmüştür. 937 ka • 

sına inpdflüaabz b zb zb zb zbzzz 
nunusanısinde yapıları 8 torpito 

Akdeniz donanmasına gönderılmiş
tir Bunlardan başka daha bir çok 
torpito vardır ki yapılmak üezere· 
dır. 

N cemi bir hattauanoeri boş bir ı 
oda arıyordu. Beyoğlu sokakları 

kazan, 0 kepçe, aramadığı semt, 
girmediği ev, ap3rtıman, pansiyon 
kalmadı. Fakat gezdiği gordüğü o
daların hiç birini beğenmedi Nı -
hayet, uzun araştırmalardan sonra, 
güç bela, Ayazpaşanın denize ba -
kan bir köşesinde, kutu gibı bır ev
de, bir odacık buldu. 

- ~a şimdi ben ne yapaca~~~ 
Bu saatte çilingir de bulunınaı 
Felaket .. 

Necmi dedi ki: ca· 
- F-elaket mi?. N<> oldu ~ı e'i 

nım .. Bunda telaş edilecek bır ~:ır: 
yok Size ahpabca bir teklifi111 ' ıı 
Benim oda büyükcedir. Yatağı~t~ 

.. l Jia zerıne şov ece uzanırsınız. • 
v • ifl 

isterseniz ve iğrenme1.senıı ıç bS~ 
de yatırı. Çarşafları daha bu s~ r. 
dPğiştırdim. korkmayın tenı1~11~c· - A! Na~ıl olur. Bir oda ıçt aıı 
Siz varken yatmak, uyunıak .. · 
işte kabil olmıyaıı bir şey... ,ıı· 

- Niı;in olmasın .. Bı>11 }'ara ,
11
• 

nın arkasında sabaha kadar ) ıı. 
zı yazacağım. Siz bana bak:ıı9Y1 

• 

Güwl kız razı oldu. Nccırıi .?
11,.9' 

ravanın arkasında tefrikasını '
3
• 

zarken, Şadıman soyundu ve ,~tıı 
tağıı girdi, yorganı üzerine ç< 
uykuya daldı. ){O' 

Bundan sonrasının evvelce .. bi 
nuştukJarı gibi geçip geçrnedı~· iJ1 

"teJtıfl 
rinin yatakta yatarken, o ıdıP 
paravanın arkasında yazı ya 
hakkında malumatımız yok. 

ıııdı· 
Günc:ş onları baş başa yaka d&İ 

On ikide uyandılar. Şadıman 

ki: 1fB' 
- A! .. Saat en iki oıınu'Ş .. · aı· 

zıhaneyc gitmezsem iyi oınıaı gi· 
leden s•mra gitmek için odanı9 

dip hazırlanayım. 
Necmi laubali bir lisanla: 1 

Jlll" 
- Bugü gitmesen olmaz 

Patron darılır mı?. ı11" 
- Patron bir şey demez aJ1l ıJıl' 

muhasebeci gündeliğimi keser· 

saadc et de gideyim. sf' 
Bu sözleri söyledikten sonr~ sD"' 

ğa kalktl, vedalaşırken Nectrı1 

du: 

- Ne biliyorsunuz? ., . rııı. 
- Yoksa Ahmed Müs1ır1l d" 
- Siz evinizde kalacağınıza 

ir adamlarıma söz vermiştiniı. t9 , 

- Bayan Canseveri eski~C~ııV ' 
nırım. Onda intihar edccclc ı:ril' 

Jd tc~ 
vet yoktur. Yoksa morgta ,,g.t ' 
neti~sinde mi bu kanaate 
dınız?. dC.;etı\ 

- Hayrete düşmiiyoruJll ..• JcYıll 
v .. ·z so) 

dogru olmaz. ünce sı . ? 

bunları ner~den öğrendinıı · 08ıi'• 
b·r s 

- Suçsuz ve şiipbesiı ı . vıı>C" 
. so~ 

bir zabıta amirine herşe)'l 

b·ı· _1tt9' 
ı ır. Jl(IJ' 

Nasıl öğrendiğini nokt
351 

} 

sına anlattı, ve: rıı• fi6' 
(Det'CI 



Fas şehrinde hattaLandrüyü 
gölgede bırakan bir kadın 

A 

canı muhakeme ediliyor 
Şiındiye. kadar öldürdüğü bir çok kadınlardan 
başka dört kadınla bir çocuğu d~ odaya kapatarak 

kapıyı dış taraf tan ördürmüştü 

kF'ransız ordusuna çok hizmeti do
unduğu için neden mük8fatlan

dırılmadı, diye 
şikayetler · edenler çokmuş? 

• 
işte Ahsen ka· 

dıQ budur. Par-
1 
ak günlerinde 

0Ynadığı dans

lar sayesinde 

Fasta büyük bir 

~Öhrct kazanmış 

Ve kendisine i· 

Yi bir mevki 

Yapnııştı 

• 

"'----· 
Geçen sene; Fas şehrinde Ahsen 
lılıJt~dının evinin civarındaki ça
s~:r arasında oynamakta olan 
d~ lar, bir incir ağacının altın-
8~~1 ve içi dolu bir yatak kılıfı 
Sirıı ~lerdi. Merakla bu kılıfın i
~eıu . şaltmak istedikleri zaman, 
t~ rnış bir baş, iki kol, iki ba -
latı.rı~e bir gövde görünce korku -
lıa, b:n kaçmışlar ve meseleyi a
di. balarına haber veı·mişler -

~haı h . 
•gac, aberdar edılen polis incir 
~de tıın altına geldiği zaman, göv-
~ rı başk d'V .• ah) a, ıgcr vucut aksamının 
l'a~~ı.lınış olduğunu da görmüştü. 

.\lıse ıkat ilk hamlede polisleri 
Oı-ad rı kadının evine götürmüştü. 
ı-ılli ~ Mehmet Bin Ali isminde bi
~rı 1t Uldular. Bu adamı, parçala-

' ~dının yanına götürdüler. 
' li u kadını tanıyor musun? 

ayırt ....... . 
tı}b\. Ahscn'in kiracılarından biri 

-oıqltı? 

...... a·ı \t ı nıiyorum 

~ Bin ~!iyi karakola gö- , 

'14 
.... İ<Qd, 

6/r~~ı" o__,daga lcapattıtz 
•rue,. llciıl 

türdüler. Tazyik ettiler. O da her 
şeyi itiraf etti. Sonra Ahsen ka • 
dını buldular ve bir muvacehe ya-
pıldı. . 

Mehmet Bin Ali itirafını tekrar 

er söylüyor? 
- Çıldırmış olacak. Ne söyledi· 

ğini, ne yaptığını bilmiyor. 
EVDE ARAŞTIRMALAR 

Polis derhal Ahsen kadının e • 
vine gitti. Mehmedin kullandığı bı
çağı, baltayı, kazanı, kokulu ot pa
ketini, avluda kadını boğan ur • 
ganı buldu. 

Evde araştırmalar yapılırken, bir 
aralık bir oda duvarının arka ta
rafından vurulduğu işitildi: 

- Bu da ne? 
- Ne bileyim? kediler olacak. 
Polisler duvarı tetkik ettiler. Bir 

de ne görsünler? örülmüş duvar. 
Derhal suvaları •aşağıya indirdi • 
ler, bir kapı meydana çıktı. Kapı
yı açtıkları zaman müthiş bir man
zara ile karşılaştılar. 

İskelet haline gelmiş, ancak kı
mıldarıabilen dört kadın ve 15 ya .. 
şında bir çocuk müthiş bir koku i
çinde ve pis bir odanın ortasında 
sürünüyorlardı. 

Kadınlardan biri: 
- Sizi Allah gönderdi, bizi kur

tardınız, dedi. 
Doktor kadınları hastahaneye 

kaldırdı. Hatta bunları merak e· 
derek tarttılar. En ağır sıkletlisi 

30 kiloyu geçmiyordu. Tedavi ne
ticesinde ~adınlar biraz toplanmı
ya başladılar ve konuştular. 

ARMA ..................................................... ' ,, ' ............................................................................................................. . 

Çorap deyip de geçmemeli ! kadını 
en çok meşgUI eden 

ıen mühim meselelerden biride budurı 
B u bizim damat da, var olsun, 

sağ olsun amma, hiç bır şey -
den anlamaz. Bir gün bakkala so
ğan almıya gitmişti. O tutmuş, to-

humcuya gidip lale soğanı almış. 

Bizim kızı aldı alalı, senesi oldu, 

ya olmadı; henüz uskumru ile kol
yosu farketmiyor. Dana eti ile ko-

yun eti hiç fark edilmez olur mu? 
Buna rağmen eksik olmasın, za-

vallı adamcağız her gün gider, bir 
şeyler alır, getirir. Bir bayram gü
nü de, gidip bana bir çift ipek ço-

rap almı9tı. 
İyi be adam, madem ki çorap a· 

lacaktııı, parasını bana verseydin 
de, ben kendım gıdip beğendiğim ço
rabı alscydım. 

Hayır, bunu yapmaz, illa kendi 
alacak. Hani, so dile düşmesın, gi
di:) bir yerlerden toptan ucuz mal 
mı alıyor, orası mah'.im değil. 

Ne diyordum, ha! Bizim aamat, 
bize bir \,'i!t çorap almış! Aman ne 
çorap, aman ne çorap! bal kabağı 
gibi apaçık! 
B~n bu yaştan sonra kalkıp böy

le çorap giyebilir miyim hiç? Son
ra elalem ne der? İnsanı dillere 
destan ederler vallahi! 

Sonra açık çorap ta bana hiç ya-

kışmaz. O gençlerin işi.. Hatta şim· 
di çoğu da çorap giymiyorlar ya! 

Koyu renk çorap bacakları daha 
ince göst<'rir. Benim bacaklarım 
da hani biraz kalıncadır. Onun i
çin koyu renk çorap giyersem, el
bette daha münasıp olur. 

Fakat ne yaparsınız? Kalkıp ta: 
- Ne diye bunu aldın? Denir 

mi? Sonra kım bilir, beğenilmi -
yor diye belkı de hıç bir şeyler 
almaz olur. Ben de onun için al -
dım, kabul ettim. 

KADINLAR NE ANLATIYOR? 
- Ahsen kadın bizi Meknes so

kaklarında bulmuştu. Bize dedi ki: 
cBana geliniz. Benim evimde bir 
çok hizmetçiler var. Siz de on
larla bera~r çalıpr~nu. Bana çok ~~~~~~~c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Lakin bir türlü cesaret edip te 
giyemiyorum ki... Zavallı çorabı 

clerledim, tonladım. bohçaya koy
dum. 

cıkta son nefesini verdiğini gör - - Mehmet, ötekı kadınlar ne ol-
- Evet, bu kadın, Ahsen'in e • ungin misafirler gelir. Sizin gibi dük.> du? ııı..ı 

vinde kiracı idi. güzel kızlardan hoşlanırlar. Hepi- Bayan Pakize böyle uzun boylu 

etti: 

- Sen o evde ne yapıyordun? nizi de r.amus dairesinde evlendi - Kadınlar bu ifadeleri verırken, - Bilmiyorum. Fakat bir defa komşusllDa dert yandı. Fakat kom-
ririm. Ahsen kadın da orada idi. Sanki bu kadınlardan birisi gitmek ıste- şusu gün görmüş bir kadındı. He-

- Hizmetçiyim. mesel d k d' · h. b hs di. Ahsen kadın bana dedi ki: .Al d d' k . 
_Bu kadın evde ne yapıyordu? Fakat eve girdiğimiz zaman, ka- e e en ısı 1) mevzu a men e ı ı: 

pıyı kilitledi ve bir kahkaha salı- değilmiş gibi, oralı bile olmıyor- bunu, Rabat'a götür. Kenisse'ye ge- - A kardeş, sen de neden bu ka-
- Bu kadın zorla oraya getiril- du Yu·· .. .. b' k l b'l lince, orada yolcu arabasından ın- d .. ·· 1·· .. ? B . . k l 
· t• E ı· f h 

1 
vererek: c Yavrularım, dedı', artık · zunun ır ı ı ı e oynama- ar uzu ursun. u ışın o a.vı mı 

mış ı. ve ge ınce u şa razı oma- d . h d dığı için Ahsen kadın kedisini döv- güneşi bu evden başka bir yerde mıştı. " ır, şe ir en uzaklaştır. Şu ekme- yok sanki? Hiç çay içmez misin 
dü. Ben öldü zannettim. Sonra b:ı- göremezsiniz. Artık sokağı unutu- İNKAR EDİYOR ' ği ver, yesin. Kadın geberecek · ~ın? Ha, o çayı iyice kaynat, ço-

nuz! Allahtan sonr", bu e\•de ku- - Ahsen kadın, bu zavallıla - tir. Ölfü;ünü de bir çukurda bıra- rabını bu çayın içine batır, çıkar. 
na dedi ki: chaydi bakalım, sen de " k ı· manda benim. Kı·mse bana dokuna- rın söyledikJerı'ne de n' r. d"'rsı'n?. ır, ge ırsın.a Bak, ne renk olur, ne renk olur! 
döv>. Elindeki tabanca ile beni teh- '"' .... 
dit ediyordu, korkumdan kadının maz. Ben Fas Sultanından daha - Bu kadınları ben tanımıyorum - E, sen ne yaptın? Hem ben eskimiş, çok gıyi1mi'3 

kuvvetliyim. Şimdı· soyununuz. Er- bıle ... Orava nasıl girdiklerinin de - Dedıği gibi yaptım Kadın ek· çoraplarımı böyle yaparım. çu·· n-
çenesine şiddetli ' bir yumruk in • J ğ' b 1 B y kekler geldikle.ri zaman, arzuları - farkında degvilim. me ı acı u muştu. en de: c e, kü çorabın ne de olsa güneşten ı·en 
dirdim. Sonra da bir sopa vurdum. d d' Ah k d b k ~· nı yerine getirmekten sakı • Fakat yine orada hazır bulunan ye, e ım, sen a ın u e megı ki solar. Hemen onu ça'-· ı:;uyuna 
Şerife hala kımıldanıyordu. O za· M h yediğinı istıyor.> b J 

, man Ahsen kadın dışarıya çıktı nınız. Yoksa işiniz bitiktir. Sopa c met: atırırım. Gayet güzel bir renk a-H - Peki, bu işi yapmak için ne 
ve elinde bir urganla tekrar geldi·. ile geoortirim.> biz kabul etmek is- - ayır, dedi, bu kadınlar doğ- k d ld ? lır. a ar para a ın . 

_ Şunu ilmik yap, bog·azına ge- temedik. Bize dayak attı. Artık on- ru söylüyorlar. Pakize bu tavsiyeyi sükünetle - Hiç! Ahsen'in öyle gözleri 

Çir, dedi, bir ucundan sen çeke • dan sonra hemen her gün dayak yi- Bu haber <.:ehre yayılınca, halk, d k b b k v dinledi. Çünkü o, bütün mahallede -s var ı i, ana a tıgı zaman, ha· 
ceksin, bir ucundan ben! yordu, dört gün üst üste aç kal - Ahsen'in evinin etrafını sarmıştı. her şeyi kendim bilirim iddiasında yır, demiyordum, ne isterse yapı-

Dedigv i gibi yaptım, kadın ı.:0 • dığımızı biliriz. Yine bir gün bizi Bunun üzerine zabıta tertit5at al • d Ad A iclt Birisinin çıkıp da akıl ög·ret· u yor um. eta ooni büyülemişti. 
ğuldu, gitti. Cesedini aşağıya indir- bir odaya kapatmıştı. Bir aralık mıya mecbur oldu ve kadını tev • İşte şimdi Fas ağırceza mahke- nıesine tahammül edemezdi. 
dim. Ahsen kadın, ölü yıkayıcıyı kapı açıldı, bu kadın yanında iki kifhaneye götürülürken, linç edil- mesinde bu facialğarın davası gö- Fakat içinden de memnundu. 
çağıracağını söylüyordu, çağırma • erkekle içeriye girdi. Elinde bir mekten güçlükle kurtardılar. .. k d' Ah Yalnız dışından sevincini ortaya 
dı. kırbaç vardı. Ödümüz patladı. Polis tahkikatına devam ettı· . 1935 rkume t~ ırF. sen kadının Fransız vurmuyordu. Hemen cevap verdi: 

ıtaatının astaki harekatına çok 
Gece yarısı ölüyü tekrar odama Korkmakta hakkımız varmış, be- senesi Teşrinievvelinden 1936 se _ yardım etmiş olduğu söylenir. Hat- - İlahi kardeş, doğru söylüyor-

çıkardım, bir bıçakla kafasını kes- hepimiz de dayaktan bayıldık. nesi Teşrinisanlsinin nihayetine ka- tA bir zamanlar Fransız davasına sun, doğru söylüyorsun amma, ça-
tim, bir balta ile de kollarını ve ~a~ta .. şu delikten (kapıda bir d~r Ahs~n'in evine 15 kadının gir- bu kadar candan hizmet etmiş o • ya yazık değil mi? 
bacaklarını ayırdım. Aşağıda ka - delığı gostererek) Ahsen kadının mış olduğu tahakkuk etti. Bu on lan bu kadının şimdiye kadar ne- Bu sefer komşusu kızdı · 
z~~.ı kaynattım. Ahsen kadının ver-! ~ehme~tle birlikt~ bir i~i. Şerife - b~ş ~a~ından ancak beşi buluna - den hiç bir mükafat görmediğini - Evet, çaya yazık olu~ amma, 
d~~ı kokulu otlarla beraber, ölü • J nın boga~ına .g~çırerek ıkı ucun • bılmıştı. Onu hala meydanda yok- ileriye ı:;ürerek, şikayet edenler de istersen çorabı batırıp çıkaıdıktan 
nun kafasını, kollarını ve bacak • dan çektiklerını ve kadının ora .. tur. bulunmuştu . . . ı 
ı k 

.~ "lllUlllllll"lllllUlllllllllll-IUlllllll-.11HlllllllltllltlllllHIU1llıtttınlllllUllllllllllMlllllllllllllllllflMHMnm11111mMNlllltmMM"NI • • sonra, ıçıne şeker at, ıç • 
arını azana atarak kaynattım. 11 '"'""'"'"""'"""11""""'-"" -'"'""'""'""'''"'"""""' ... """''""""""'"""""'""'"""'"""''11111111111111111111111••· 

Sonra bir yatağın içini boşalttım. / , -
Ölünün parçalarını içine koydum, 
incir ağacının altına attım. 

- Neden evin bu kadar yakını
na attın? 

- Ahsen kadın dedi ki: cSen o
raya at, kediler gelirler, hepsini de 
yerler.> Fakat kedi mcdi gelme • 
dL ~ 

Bundan sonra Ahsı:11 kadına sor- 1 
aular: 

- Ne dersin bunlara? 
- Şerüe evimde kiracı idi. Fa· 

kat bir gün çıkıp gitti, kayboldu, 
ötesini bilmiyorum. 

- Evet amma. ı ak Mnh....,pt n!?-
~imi7A tPmiz 'ıir dayak ( Kt V<' 

·-
SEFALET ve SAADET Y ANY ANµ 
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-- lhbarna Vetiisi Sıra 

No. 
ismi işi 

l Haydar Fayazof Çaycı 

2 Fatma Şerife 
3 Mustafa 
4 lsak Bahar 
5 Selihaddin 
6 Md. Mariı 
7 Şarycs Biycsule 

8 Emin Refik 
9 D.mitri 

10 Rişar M(dini 
Jozef 

11 Hayri 
12 Ahmet 

13 Karlo Moskoviç 

14 Simon Salavi 

15 Ahmed Rcfık 
16 Menahem Ozer 

17 Menehem Ozcr 

18 Herman 
19 Muammer 

Ömer Fevzi 
20 Supbi 

21 Aleksandır 
Yuvanidiı 

22 Koço Kızı 
Harikliya 

23 Agop 
24 Aron Bahar 
25 Dimitri oa-ıu 

Mark o 

Yorgancı 

.. 
Hırdavata 

Şapkacı 
Elbiseci 
Komisyoncu 

Kola oyacı 
Bakkal 

Komi!:yoncu 
Tavukcu 
Kasap 

Kom"syoocu 

" 
Feyyaz V. 
Hırdavata 

Hırda.alcı 

Kolıınysca 

Komiıyoıw:u 
Emanetci 

Komisyoncu 

Hazır göm
lekci 
Aşçı 

Tavukcu 
lşci 

26 Abdurrahman ve 

Salam on 
27 

" 
28 Mahmud 
29 Hakkı 

30 Zünbül H. 
31 Yusuf 
32 Leon Boton 

33 Vasil Dermaaon 
o~ull ... rı 

34 Ali baba zade 
35 Miıel 
36 Şimşon 
37 Salih 
38 lsmail 
39 Minas 
40 Kamer 
41 Artin 

4'2 Karabet Artin 

.C3 Yorgi Maııollki 
44 Mibal 
45 Vangel 
46 Hüc;eyin Vedad 

ve idris 
47 Niko Dimo 
48 M. Raşit 
49 Murad lsmail 

50 Emin 
51 Vedad 
52 Despina 
53 Ahmed Naci 
54 Armıınak 

55 Serop 
56 lsmail 
57 Serop 
58 Sahak 

59 Cemal --
60 M. Süleyman 
61 Agop 
62 Hıb.ı 
63 Hacı Bekir 

64 Asador 

65 Emin 

Komisyoncu 

• 

Terzi 
Bakkal 

Mcıkartcı 
Tuhafiyeci 
Aktar 

Manifaturacı 

Kahveci 
Terzi 
Çorapçı 
Fani lacı 
Çorapcı 

l!akkal 
Terzi 

" 

Bakkal vo 
Tütüncü 
Maranaoz 
Ter.ti 
Çorapçı 
Kehribarcı 

Kuyumcu 
Kitapçı 

Kundura 
Tamircisi 
Kömürcü 
Demirci 
Fırıncı 

Börekci 
Marango3 

Aşçı 

" 
" Saatçi 

Kahveci 

Kunduracı 

Parçacı 
Aşçı 
Çini Fab. 

Manifatura 

Hancı 

66 Yesula biraderler Tuhafiyeci 

67 F. K. Luna Komisyoncu 

68 Tevfik Boyacı 

69 Ed'p Kalyoncu Çorapçı 

70 jozef Baron 

71 Sıranu~ Arım 

72 Artin 

73 Jirayer 

74 lbrabim 
75 Şcrafeddia 

76 filikoli 
Gülyanidia 

Komisyoncu 

Terzi 

Bıçaka 

Çinko~af 

Sobacı 

Doktor 

Komisyoncu 

Adresi 

Ho. A. Hasırcılar 10 
Müfrez 

> Ketenciler 14 
> Aktariye 10 
> Salih Ef. Han 4 
> Yenicami Av. 71 

> .. avlusu 14/3; 13 
> Sadıkiyc Han 12 

> Lüleci Han 9 
> Sadiye Han bila 
> Ağa han 24 

> Asmaaltı 52 
> Tahmisönü Cad. 3 

> Barnat:uı Han 39 

> Kanuı Han 45 

, A. maaltı 50 
> Emıı oğlu Han 2 

> Emıroğlu Han 2 

Cedid Han 18 
I 

Kuru Kahv"ci Han 4/17 

Halil Han 10 

> Yeni Han 6 

> İstiratiyadi Han 7 

> Yenıcami Avlusu 13/14-2 

> 

> 

• 

> 

> 
> 

Tahmis sokak 3 
Tahmis sokak 8 

Cclftl Bey Han 43 

Celal Bey Han 4.3 

Camzı Zade Han 7 
Sabuncu Cad. 3 

> 

> 

Alaca Hamam 51 
Yenıcami Cad. 76/1 •• , 

> Hasırcılar 36 

> Haçoplu Han 1/2 

H. K. Kürkçü Han Cami Altı 
H. K. Kamo.nto ! lan 53 

> Mahmutpaşa 106 
,, ~ ürkçü Han 38 
> Servi Cami 5 
> Fincancılar Yokuşu 44 
> Servı Cnmi 21 
> Manastır Han 28 

> Çakmakçılar 84 

K. H. Cami altr 6 
Haçoplu Han 4-4 

» Mahm utpaşa 106 
, Nuru Osmaniye 92 

·> 

> 
.. > 

> 

> 

> 

> 

> 
> 

> 

Çarşıkapı 42 
Sultan Odaları 3 
Ye~ildırek 24 

Yeşildirek 1 
Mahkeme 33 
Cafer Ağa S. 24 
Mahkeme S. 40 
Mahkeme S. -48 

Mahkeme 44 
Kapı Caddesi 61 
Sultan Odaları 25 
Mahkeme 46 

Mahmutpaşa Şeref S. 6t 

> Çifte Saraylar 30 
> Bezciler 57 
> Yeşildirek 6 
> Nuruosmaniye Cami Avlu· 

su bila 
, Mahmutpaşa 30 

> Şeref sokak 104 - 106 58 2l 

H. A. Yenicami Cad. 29 

> Bırinci Vakıt Han 47 

H. K. Kurkçü Han Cami Altı 

H. K. İrfaniye 17 

• Havuzlu Han 25 

, Yeni Han 47 - '48 

> Mahmutpaşa Mahkeme 24 

> Hocapaşa Reşit ef. Han 13/l 

H. P. Hekim Çıkmazı 4 
> Karaki Hüdavendigar Han 34 

> Emir Sanasaryaç Han 56 

lhb rna- Vergisi Sıra 1 . Işı· Adresi L" 1(. ~ 
Scne•1• mc No. · · N smı Sene<1i me No ıra_;,,;,,;,,,,..: 

... Lirr. "-· o. -----------·--- 06 K. ----------- - ---------~-~-- 48 • 74 48 933 87 _ 16 110 00 K. 77 Nazmi .Foto Leva- ı. Hocapaşa Orhaniye 40/1 ,. 
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935 
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8i. 94 
87 - 74 
86 - so 
81 - 66 
81 - 65 
86. 6 

86 - 62 
86 - 65 
86 - 42 

86 - 23 
86 - 84 

81 - 59 

88 - 9 

81 - 73 
81 - 61 

81 - 6'l 

86. 68 
81 - 81 

81. 80 

81 - 8-l 

81 • 68 

87 - 73 
87 - 21 

4 - 36 

77 • 91 

89 • 1 

87 • 6 
87 - 12 

77 . 80 
77 - 81 
77 - 83 

77 - 86 

87 • 31 
87 - 27 
87 • 28 
86 - 35 
87. 39 
87 - 1 
87 - 36 
86 - 72 

86. 85 

81 - St 
87 - 92 
86 . 3l 
87 - 58 

87 - 63 
87 • 66 
87 - 52 

87 • 51 
87. 60 
87 • 59 
87 • 54 

7 - 75 

87. 51 
87. 61 
87 • 68 
7 - H 

7 - 79 

87 - 49 
4 • 96 

86 - 73 
86. 2 

89 • 30 

77. 78 

77 • 39 

17. 13 

,, 5·6 79 • 44 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

" 

31 • 20 

77. 12 

77. 19 

31 • 2-' 

"47 - 58 

46. 96 
50. 28 

49. 72 

33 75 K. 
12 38 K. 
30 80 K. 
53 67 K. 
75 17 K. 

282 8'.) K. 
57 60 z. 
39 11 K. 

2 66 K. 
216 00 K. 

43 20 z. 
55 00 K. 
38 99 K. 
25 w z. 
48 00 K. 
4 00 z. 

144 00 K, 
144 00 z. 
'IJ7 75 K. 
101 ()() K. 
105 00 7_ 
6.J 00 K. 
63 00 7_ 
12 6~ K. 

360 00 K. 
7211 00 z. 
60 00 K. 
6(J 00 z. 

168 00 K. 
168 00 z. 
44 51 K. 

45 00 K. 
66 00 K. 

9 00 K. 

144 00 K. 
tı-t 00 z. 
24 00 K. 
24 00 z . 
28 50 K. 

157 50 K. 
157 50 z. 
13 93 K. 
48 40 K. 

24 K. 
24 z. 

106 83 K. 
72 00 z. 
18 75 K. 
33 75 K. 
59 40 K. 
25 30 K. 
18 59 K. 
36 67 K. 
38 25 K. 
Z7 00 K. 

4 05 z. 
314 54 K. 

66 00 z. 
25 35 K. 
43 50 K. 
37 13 K. 
27 08 K. 

36 00 K. 
28 92 K. 
5 62 K. 

18 33 K. 
1l 22 K. 
59 84 K. 
12 60 K. 
27 00 K. 

4 05 z. 
4 77 K. 

14 25 K. 
22 Tl. K. 
21 60 K. 

3 24 z. 
32 40 K. 

-! 86 z. 
18 75 K. 
33 00 K. 

9 00 K. 
60 00 K. 
12 00 z. 
48 Ol K. 
48 00 z. 

369 60 K. 
369 6') z. 
147 84 B. 
23 94 K. 

4 79 z. 
22 54 K. 

4 51 z. 
51 19 K. 
10 24 z. 
24 75 K. 

95 z. 
159 60 K . 

78 Haydar ve ş. 

79 lspiro 

80 Hüseyin 

81 Mustafa Çiprut 

82 Yusuf 

83 Yusuf 

84 Abduruhıuan 
85 Ha~diye 

86 Eşref 

87 Ata Yavaı 

88 ., 

89 Albcrt Baruh 

zıma 

Mliteahhid 

Lokantacı 

Bir.ıhane 

Bire hane 

Bıreh:ıne 

Bircll'lne 

Man:ıv 

Kabile 

Pu~ctt 

Mu,tahdimin 
ldi.\rehane~i 

Muallim 

90 Herant Limon- Komisyoncu 
ciyan 

91 Diyonidis K11.ryolacı 

92 Ali otlu Haşim Manifaturacı 

93 Fikret Müteahhit 

94 Menaşo Tuhafiyeci 

95 Raşcve Eınil Komisyoncu 

96 Dancı Zl\de Tüccar Rüştü 
lbrahim 

97 Trakya konserve fabrikası 

98 Katina Komisyoncu 

99 Lefler oğluOimitri Terzi 
100 Sotiryadis • 

Alburk Ragan ve Çivi fabrikası 
101 Şakir iş idarehanesi 

102 Çorlulu Aıiıi 

103 M. Şevket 

104 FaracuUah 

105 • 
106 Baruh ve 

franıi 
107 Ihsan 
108 lsıoail 
109 Fahri Güreni 

mahdumları 

110 Bedros 

l 11 Mustafa Halis 
112 Ramazan 
113 Maline Mu· 

ratyan 
114 Mehmet 

115 Ali 
ı 16 Besim 
117 Kadri 
118 M. Zarohi 

119 Garbis 

Müteahhid 

Tüccar 

Habeşi 

• 

Müteahhit 
Kolonyacı 

Tuhafiyeci 

Terzi 

Kahveci 
Berber 
Gömlekçi 

Talaşcı 

Piyazcı 

Terzi 
Kahveci 
Mekikci 

Terzi 

120 Halide Haşim Komisyoncu 

121 .. " 
122 Salamon Melkeştayn ,. 

123 Numan Kardeşler 

124 Cemil 
125 Abdurahman 

126 Bogos Vartan 

127 Şevket 
128 Pertev 

129 İsmail Hakkı 

130 • 
131 Yaşar 
132 Selahaddin 
13:~ Robcrt 
134 Nihad 

• 
Terzi 
Manav 

Aşcı 

Arzuhalci 
Mübayaacı 

Mübıtyaacı 

,. 

Kahveci 
Kunduracı 
Eski tenekeci 
Hav Vekili 

159 60 Z. 135 Simon Aşcı 

63 8'4 B. 

:rı 4J K. 
6 48 z. 
3 71 K • 

74 z. 
S4 00 K. 

8 10 z. 
58 05 K. 
12 00 K. 
12 OJ Z. 

144 00 K. 
144 00 z. 

136 lsmail Vefa 

137 Sabri ve Mehmet Kahveci 

138 Kadri 
139 Yani Seftapule 

140 M. Mesih 

Hl Melmale 

Kah,;eci 
KaQ'ıtcı 

Milli Mecmua 

Kolonyacı 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

. , 

Kaıaki Nöbethanc 22/1 

Hocapaşa Azıziye 134 

Hocapaşa Aziziye 136 

Emir Vezir İskele 10 

Hocapaşa Aziziye l::l6 

Hocapaşa Yangm Ef. 2 
Hocapaşa A7iziyc 52/1 

Hocapa~a Aziziye 161/1 

Karaki Hüdavendigar ~5/1 

Karaki Hüdavendigar 35/1 

Nallı Me!>cil Cağı.loğlu 43/' 

> Hocapaşa Aziziye 99/6 

> Hubyar Hamidiye Türbe 29 

> Hubyar Dilsiz zade Han 6 

• 

> 

> 

> 

• 

> 
> 

> 

> 

Hubyar Ananyadi Han 4 

Hubyar Hamidiye 79/'!. 

4 uncu Vakıf Han 49/69 

Agopyan Han 6 

Hocapaşa Hamam 6 

Kazasker Han 

Hocapaşa Ebussuut 
Servi Hoca Han· ı 7 

,.ı Karaki 

Silivri Otelinde 

> Hubyar İstanbul Han 120 

> Komisyoncu Hubyar Şamlı 
Han 

> Komisyoncu Hubyaı· Şamlı 
Han 

> Komisyoncu Bin Cebbare Har 

> 

• 
> 

Servi Emin Bey Han 11 
Hubyar Aksantopulo Han 14 
Hubyar Dilsiz Zade Han / 

> 

> 

> 

Scrvü Setyan Han 

Çağaloğlu 1:3 
Nuru Osmaniye 62 
Aşir efendi :i 

Hocapaşa hamam 8/1 

> 
> 

> 

> 

Karaki Nöbethane 10 
Karaki Alemdar 63 
Karaki Demir kapı 17 
Hubyar Hamidiye 2 

Hubyar Rasimpalia Han 18 

> Hubyar Alyanak Han 10 

> Hubyar Alyanak Han 10 

> Hubyar İhsaniye Han 8 

> Hubyar ihsaniye Han 1/1 

.. 

> Hocapaşa l\foydancık H. 26 . 
> HocapaSia Yangın EC. Çıkma· 

Zl 2 
, Hocapaşa Yangın EC. Çık

mazı 14 
> Nallı Mcscid Ankara Cad. 24 
> Hubyar Zahire Borsası 14 

> Hubyar Zahire Borsası 20 

> Hubyar Zahire Borsası 20 

> Karaki Nöbcthane 36/1 
> Karaki Hamidiye. 3 
> Emir İstasyon Hal yeri 12 
> Hubynr Kazasker Han 

c Emir Sanasaryan Han 40 

> Nallı Mcscid Cağaloğlu yo -
kuşu 33 

> Karaki Hüdavendigar Cad, 
60/1 

> Karaki Hafız Ferhad 17 
> Süruri Hoca Han 5/ 11 

> Nallı M<>scid Cağaloğlu 43/1 

> Emir l lorasancıyan Han 1 
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50. 27 

so .• 49 

50. 48 

50. 50 

50 • 51 

50 • 52 

49 • 57 
49 - 17 

47 - 52 

50. s 

50 •• 

49 - 38 

-42 • 83 

51 • 62 

50. 41 

39. 28 

50. 9 

49. 69 

49. 63 

49. 92 

49. 49 

46 • 91 
49. 36 

49 - 22 

50. 62 

49 - 36 

49. 67 

42 - 73 

42 - 73 

41 • 23 
32 - 62 
48 - 80 

45 - s 

35 - 51 
28 • 10 
47. 49 

7 - 40 

47 - 40 
3. 53 
3 .. 79 

50. 2 

47 - 74 

39. 32 

39 • 31 

49. 27 

50. 8 

47 • 55 

48 - 81 

48 - 47 

12 • 73 
49 - 44 

49 - 48 

49 - 20 

48. 69 
47. 35 
ıı. n 
46 - 33 

7 - 20 

'47 • 21 

50 • 1 

3. 79 
49. 23 

42 • 55 

ll - 65 

126 oo t(. 

126 00 ~ 
131 00 ı 
131 00 ~ 
150 00 ı. 
150 00 
96 oo K. 
96 oo ı. 
58 32 f(. 

5512 ~ 
32 66 I<· 
32 66 ı 
26 95 ~· 
48 oo I<· 
48 oo ~ 
33 00 I<· 
4 95 ~ 

60 00 ~ 
60 oo ı 
14 40 ~ 
14 40 ~ 
42 oO I<• 
42 oo ~ 

563 06 ~ 
120 00 ~ 
120 00 ı. 
120 ~"' 
360 ()(l 

370 oo ~ 
129 72 ı 
-ı 62 
I .:. 
30 oo ı 
30 oo ' 

2~8 00 ~· 
288 co ~ 

24 oo i 
24 00 ' 
36 00 ~ 
36 00 ~ 
6 00 ~· 
6 oO ~ 

32 oo ~· 
18 oo i 
18 ()() 
48 ()() ~· 
48 00 ı 
32 98 ~ 
32 98 . 
12 99 6-

120 oo ~ 
120 00 
144 oo "· 
144 oo ~ 
12 oo ı 
12 00 , 

1 96 ~· 

94 57 "' 
64 8~ ~ 
56 25 

48 60 ~ 
1 '1J 

20 25 1'-
7:3 ~ 

6 ~ 
135 10 ı 
20 25 1'-
19 so ı 

2 97 ' 
4 28~ 

.C8 60 ~ 
40 50 .:. 
60 13 ı 
12 ı3 ' 
48 60 ~ 
7 20 , 

36 77 ~ 
7 35 

~ 45 ,ı ı 
9 o6 ~ 

216 sı ı 
276 52 tJ. 
] ·o 61 . 

A f'ı 

144 00 ı 
144 oO ~· 
ll ~ ~· 
38 7" 

"' 41 os 
~· 

]8 oO "' 
J44 oO ı 
144 oO ~· 
30 oO ı 
so oO ~ 
36 oO ı 
36 oO"' 
27 oO ~ 
85 50 ... 
ıo ıs~· 
35 z3 ı 
1 os , .., 

32 40 ı 
4 68 .:. 

24 46 ı 
24 46 ı;. 
9 76 ~ 

ı62 ~ ı 
24 ~· 
40 50 ~ 
48 oOoO ı 
48 

~· 
96 ~ ~ 
ı9 1" ıı;.· 

103 ~ e. 
20 
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~o. ismi 

l42 Zarohi 

143 Raif 
144 Hilmi 

145 
it 

146 fbralıim 

işi 

Sobacı 

Terzi 
Otel ve K:ıhve 

" 
Otelci 

147 lbrahim veHasan Kahveci 

. , 

149 Mustafa \ 
" 

" 

,. 
•' .. 

:so Muhsin ve Zckli Kunduracı 
5t H. Tahsin Kahveci 
~52 Osman Ot. Kemal T crıi 
53 Mişcl Gaıpar Komisyoncu 

154 lstcpan Mimaryan 

155 Ali Firaz 
156 Tahsin 

157 Niyazi 
158 Refacl 

l59 Saranuş 

160 Vasi! 
161 Nccmeddiıı 

ve Cafer 
162 Ali Nihad 

163 M. Nuri 

164 İbrahim 

165 Bedreddin 
I 

166 Alberlo 
167 Vey~el 
168 Raif 
169 Vedad 
170 Hasan 

" 

Kitapcı 
Arpa ve 
Samanc& 
Gramofoncu 
Ventora Ko
misyoncu 
Trikotaj 

Tuhafiyeci 

Komisyoncu 
Dava Vekili 

Terzi 

" 

~omisyoncıı 

Elektrikci 
Kahveci 
Terzi 
Matbaa 
Aşcı 

171 Yusuf 
172 Hil • 

Manav 

Kahveci 
Deri tüccarı 

) 

17 mı 3 Hayım Pinhas 

174 
il 

175 M N • . urı 

177 K. lhtiyaryan 

178 
n 

179 Abdullah 
180 Sedad Nuri 

181 
.Endüstri Sedat 
L' . 

182 
•mıted Ş. 

" 
183 M 18'1 • Sırrı 

Trakya 

185 s 
186 aran<ış 

18 Mıtıran 
7 Nebi 

ısa 
Y asef Papaşdo 

189 h 
•YJehmcd 

190 
• 

191 o 
192 ııman .• 

Sudi 

193 
Cemil 

194 F'k 1 ret 

195 
Sıtkı Hnmit 

.. 
197 

Sergis Vctliyan. 

198 1 
199 Öbrahim 

rner 

~ 
Osman 

~1 
" 

~oı 
~3 l<?ço Anastas 

Mışel Gabriyel 

" 
Komisyoncu 

,, 

" 
Kahveci 
Foto Levazımı 

Nuri 

Köseleci 
Konserve Fab. 

•frikotaj 
Kahveci 
Aşcı 

Komisyoncu 

" 

" 
Mütel\hh.id 
Kilapcı 

Komisyoncu 

Mütuhhid 

Perçin Mü
rekkep 
Acentesi 

" 
Maden Cil& 
fmalcisi 
SilAhcı 
Ressam 

{ ~ 

Doktor 

i f 
" -"--1 

Barsakcı 

'Komisyoncu 

~ 
2os 

1
°hannes DilsizyanTüccar 

' ak B . K . aaıt ornlta Komısyoncu 

~6 
~Ahmed 

M. Ali 

l<>s Lı 
~ l"lllsan 

Mcraır 
~10 

Aşcı 

TAlaşcı 

Tütüncü 
Mübayaacı 

.. 
211 f{ 

cfacl S. Ventural Komisyoncu 
<12 
2 Abd-ı 

13 O u Lokantacı 
214 A sınan Aşcı 

"'·Faikli . mated Ş. Süruri Çifte 
Saraylar 
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Adre!\t 

Hubyar Türbe 2 

Hocapaşa Malatya Han ı6 
Muradiye 8 

Muradiye 8 

Muradiye Hamam 9 

Hubyar 4 üncü Vakıf Han 
bila 
Hubyar 4 üncü Vakıf Han 
bila 
Karaki Hüdavendigar 43 

Hocapaşa Malatya H. 5 
Karakı Orhaniye 20 
Hocapaşa Mısırlı Oğlu Han !> 
Süruri Dıkranyan 3 

Emır Ralli Han l!;/l 7 

Hocapaşa Aziziye 117 
Hocapaşa Azizıyc 39 

Emın Hamıdıyc 20 
Süruri Dıkranyan 4 

Si.iruri Setyan 28 

Siımri Sl\·acıyan Han 8 
Hocapaşa Üç Direklı Jfan 12 

Hocapaş_a Velora Han 18 

Karaki Alemdar 

Hocapaşa Meydancık 27 

K. Kınacıyan Han '27 

Karaki Nobethane 15 
Karaki Alemdar 59 
Karnki Reşid Ef. Han 6 
Karaki Reşid Ef. Han 5 
Emır İstasyon 

Karaki Nobethanc 10 
Karaki lbnikemal 10 
Emir Kiiçük İsmail Paşa 
Han 11 
Emir Küçük İsmail Paşa 
Han 11 
Hocapnşa Aksaraylılar Han 

Hocapaşa Aksaraylılar Han 

Süruri Handan Han_8 

Sı.iruri Handan Han 8 

Hocapaşa Ankara cad 78 
Huby:ır Ccrmanya Han 4 

4 Uncu Vnkıf llan 

4 üıici.i VakıC Han 

Eınır Kayseri Han 3 
Hocapaşn Hamam 6 

Süruri Setyan 28 
Hubyar Basiret Han bila 
Hocapaşa Orhaniye 23 

Süruri Emin Bey Han 24/25 

Hocapaşa Üç Direkli Han 7 

Hocapaşa Üç Direkli Han 7 

Jlubyar Ananyadi Han 4/1 
Hocapaşa Aziziye 21 

Üç direkli Han 12 

Hubyar Ananyadi Han 4 

Hubyar Dilsiz Zade Han 1/2 

Hubyar Dilsiz Zade Han 1/2 

Hocapaşa K. Kınacıyan Han 
25 
Emir Hamıdiye 20 
Hocapaşa Kahraman Z. H . 16 

Karaki Devişlcr 2/3 
1 

Karaki Devışler 2/3 

Süruri Hoca Han 1 
Süruri Dikranyan 3 

Hubyar Bcyker 4/1 
Hubyar Türkiye Han 36 

Hubyar Postahane 
l.fnl'.llDOSO J:l'DYV'lom A/1 

Hubyar Aziziye 159 
Hubyar Zahire Borsası 12 

Hubyar Zahire Borsası 12 

Kahraman Z. Han 6/12 
ruri 40 
Karaki Hüdavendig~• 45 
Karaki Nöbethane 38 

Karaki Nöbethane 65 

Senesi 
Jhbarna
nıe No. 

7 - 8 O N T E L G R A F - 29 M a J ıs 1937 
---------~----~~~~~~--------~------~ 

Adresi 
S•neııi 

lhbarna 
me No 

Vergisi 
L:rn K. 

Verg:sı 1 Sıra 
Lira ı(. No. 

~~~~~~~~~~~~--- ~----~--- ------- 144 00 K. 
144 00 z. n 
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49 - 65 

49. 11 
49. 56 

49. ~s 

49. 54 

49. 73 

49. 91 

49 . 7S 

48. 43 
11 • 4 
46. 98 
45. 46 

42. 90 

5. 45 
12. 86 

12 • 39 
47 • 32 

49. 47 

46 - 63 
45. 95 

45. 91 

47 • 6S 

47 • 57 

15 • 76 

48. 65 
48. 6\ 
48. 41 
48. 38 
48. 79 

48 • ı 1 
48. 71 
50. 29 

50. 22 

50 • 21 

49. 81 

49. 80 

49. 89 
49. 70 

49 • 65 

49. 64 

46 • 78 
49 . 35 

46 • 62 
46 • 50 
46. 2 

50 . 12 

51 • 19 

50. 20 

46. 52 
50 • 10 

50 • 18 

39. 29 

49. 28 

49. 29 

50 • 11 

12. 80 
50. 35 

50 ! 32 

50 • 31 

12 . 69 
'10 • 46 

32 • 56 
39. 27 

46 • 17 
7. 40 

50. 3 
49 - 51 

49. 52 

47. 29 

~8. 49 
48. 70 

49. 32 

48 OJ K. 215 A. F Jik Li :nited Ş. Süruri 
Çifte Saraylar 

, Knrakı Np\?ethane 65 49 • 31 
48 00 z. 
24 74 K. 

231 33 K. 
231 33 z. 

5 33 K. 
5 33 z. 
9 60 K. 
9 60 z. 

120 on K. 
120 00 z. 
58 38 K. 
58 38 z. 
48 00 K. 
48 00 z. 
32 01 K. 
26 62 K. 
24 00 K. 

240 00 K. 
240 Ou Z. 
216 t)O K. 
43 20 z. 
10 99 K. 
57 14 K. 

5 59 K. 

216 Nobar Salamon 
217 irfan 
218 Herant 
219 Hu~üsi 
220 Hüseyin 

221 Faıka 
222 M. Nuri 
223 Kalost 
224 • 

225 Koço 

226 lbrahim 

Terzi 
,, 

Bilet Bayii 
Ağct 

G!raj 
l erzi 

• 
Tcrz.i Hubyar 

Nal!;>ant 
Karaki 

2'27 Ali Oğlu Hilmi ve • Hubyar 
Haşım kardeşler. 

, 

> 

> 

> 

, 

, 

> 

Hoca P.1şa Mısırlı Og han 
Hoca Paşa Meydancık Han 27 
Kahreman Z. Han 6/1~ 
Karakı Hudnvcndıgar 60 
Karakı Nclbethane 8 

Karaki Bahçe 4 
Karaki Alemdar 83 
Süruri Setyan Han 21 
Süruri Setyan Han 21 

Amanyadi Han bila 

Nöbethane 11 

Aziz Zade H. 6 

n 

n 
,, 
., 

• 
" 
" 
" • 

"' 
• 

48. 27 
48. 45 
48. 34 
48. 57 
48. 72 

48. 64 
48. 67 
49. 9 
49. 2 

49. 90 

50 • 4? 

20 98 K. 
24 03 K. 
50 06 K. 
52 8J K. 
54 33 K. 

6 48 z. 
40 59 K. 
27 03 K. 
47-25 K. 
81 00 K. 
12 15 z. 
19 80 K. 
3 96 z. 

19 58 K. 

361 00 K. 
~60 00 z. 

Hocapaş:ı Malıye Şubesi miikelleflerjnden yukarda ad .. iti ve eski adresleri yazılı e,h:nın yeni adreslerini 
bildirmemiş ve yapııan nraşurmada da bulunamamıı olduklarından hiıalannda göster len yıllara aid ka· 
ıanç ve buhran vergilerile z.amlarım havi ihbamaıoe}eri tebliği ınümkün olamarnı~tır. Hukuk u~nlü M ıhak~ 
melcri kanununun 141 • 142 incı maddesı hükmüne tevfikan, teblit yerine geçmek üzere keyfiyet ilö.r. 
olunur.(3063) 

•• 288 00 K. 
57 6~ z. 
72 O:l K. 
72 00 z. 
11 33 K. 
36 00 K. 
36 00 z 

1
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144 00 K. 
144 00 z. 
37 80 K. 

5 67 z. 
32 40 K. 

4 86 z. 
61 03 K. 
57 77 z. 
79 08 K. 
59 08 K. 
24 74 K. 
28 75 K. 
43 20 K. 

6 48 Z. 
15 60 K. 
68 80 K. 

180 00 K. 
180 00 z. 
60 00 K. 
60 00 z. 
6 00 K. 
6 00 z. 

144 00 K. 
144 00 z. 
60 00 K. 
60 00 z. 

144 00 K. 
144 00 z. 
74 25 K. 
18 00 K. 
18 00 z: 

• JO 00 K. 

240 00 K. 
240 00 z. 
27 68 K. 

240 00 K. 
240 00 z. 

28 12 K. 
16 51 K. 
86 00 K. 
17 00 z. 

119 30 K. 
43 20 z. 

144 00 K. 
144 00 z. 

6 00 K. 
6 00 z. 

115 16 K. 
7 00 K. 
7 ()() z. 

60 00 K. 
60 o:> z. 
58 ıo K. 
25 95 z. 
96 00 K. 
96 00 z. 

6 00 K. 
6 00 z. 

18 00 K. 
18 00 z. 
29 15 K. 
:8 00 K. 
18 00 z. 
72 00 K. 
72 00 z. 
72 00 K. 
72 00 Z. 
59 26 K. 

240 00 K. 
240 00 z. 
123 75 K. 
123 66 K. 

24 93 z. 
91 88 K. 
19 80 K. 

2 96 z. 
13 69 K. 

144 00 K. 
144 00 z. 
120 00 K. 
120 00 z. 
60 00 K. 
12 00 z. 

189 00 K. 
162 00 K. 
24 30 z. 
96 00 K. 
96 00 z.. 1 

Büyük yenilik ve müstesnahklarla 

BU AKŞAM AÇILIYOR 
Bayan 

Çağlayan gazinosunun memlekette çok 'öhret 
artistlerini hep bir arada dinleyiniz 

kazan mı' 

Ayrıca: S. ATILLA Revüsünün 
Yeni ve fevkaladeliklerlni mutlaka görUnUz. 

Istanbul Ü~·uncü Icr a Memurlu
ğundan: 

Ipoıek dhetındcn par aya çcvril
mesıııc karar vuılen ve yeminli 
chlıvukuf t::ırafından tamamına 

4-100 lira kıymet ta'kdır edilen Bey
oğlunda Pangaltıda eski çimen 
ve elma dağı yeni nalbant ve çi -
men ve Elmadağı sokağından eski 
101 3, 70, yeni 7, 9, 90, 35, 11 kapı 
No. larile murakkam sağ tarafı çi
men S. Sol tarafı nalbant sokoğı 
arkası Yusufaki arsası C<?phesi El
madağı caddesile mahdut tevsiınti
kalli ve bir bap dukk5nı müşte • 
mil üç evin tamamı açık arttırma
ya konmuş olup 1/7/937 tarihine 
rnusadif Perşembe günü saat 14 den 
16 ya kadar dairemizde açık arttır
ması ıcra ve arttu·ma bedeli mu -
kadder kıymetin ?o 75 ini bulduğu 
surette alıcısı uhdesinde ihalesi ya
pılacağı aksi halde son arttıranm 
tar.ıhhüdu baki kalmak şartile art
tırma 15 gün müddetle temdit o
lunarak lG/7/937 tarihine tesa • 
düf eden Cuma günü saat 14 den 
16 ya kadar keza dairemizde yapı· 

lacak olan ıkinci açık arttırmasına 
dahi arttırma bedeli takdır edılen 
kıymetin % 75 ini bulmadığı su
rette satış 2280 No. lu kanunun ah· 
kamına tc\'fikan geri bırakılacak • 
lır. 

Arttırmaya girmek istiyenler 
mukadder kıymetin % yedi bu • 
çuğu nisbctinde pey akçesi veya u- . 
lusal bir bankanın teminat mek -
tubu vermeleri iktiza eder. Hak -
ları tapu sicillerile sabit olmıy:m 
ipotekli alacaklılarla diğel' alaka
darların ve irtifak hakkı sahipleri
nin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masarife dair olan iddialarını i
lan tarıhinden itibaren 20 gün zar
fında evrakı müsbitelerile birlik· 
te dairemize bildirmeleri lazımdır. 

Aksi halde hnkları tapu sicille -
rile sabit olmayanlar satış bedeli
nin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Mezkur gayri mcnkulfıtm nefsin -
den doğan ve satış nihayetine ~a
dar teraküm edecek bina vergisile 
tanzif ıye ve tenviriycden mütevel
lit belediye rüsumu ve vakıf ica -
risi ve resmi delliıliye satış bede· 
linden istifa edilir. 20 senelik ev
kaf taviz bedelı alıcıya aittir. 

EVSAFI: 
90 No. lu dükkfın - Önü came -

kan ve demir kepenkli olup arka -
sında kagir bölmeli mahal mev -
cut bir tavan ve voltatlır. Bir kıs -
mınm altında bodrum vardı. 

7 No. mahal - Toprak altında 
kalmış bodrum kapısıdır; 

9. No. lu mahalde medhalden gi
rildikte zemini çimento ocak ma -
halli ve kuyuyu havi taş tahta dö
şeli bir koridordur. Üzerinde üç o
da bir hela mevcuttur ve koridor 
ortasından tahta bölme ile ikiye 
ayrılmış olup bir dolap mevcut ol
duğu ve bu kısmın altında koridor 
döşemesinden açılan kapakla kö • 
mürlük halindEki bodruma inilir . 

Çünkü ASPİRİN 
denberi her türlü 

seneler;> 
soğu kal

gınlıklarına ve 
tesiri şaşmaz bir 

isbat etmiştir. 

,. 
ağrılara karşı 

ilaç olduğun~ 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfer. Ety mar-
kasına dikkat ediniz. g 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Bir miktar Anason mübayaa edilecektir. 
Ellerinde bu sene mahsulünden Çeşme malı Anasonu bulunanların 

Yedi Haziran Pazartesi gününe kadar inhisarlar Umum Müdürlüğünde 
Müskirat Muamelat şubesine mürac<.atları. (2933) 

Bu kısmın bodrumu kagir ve üs
tü ahşaptır \'e iki tarafta üst kat
la çıkma vardır. 

11. No. kısım zemin katı: Ze
mini çimento iki kömürlük bir o-

cak mahallini ha\'İ taşlık üst kat
ta bir merdiven başı ve bir aralık 
üzeri ikisi içiçe birisi tahta bölme-

li 4 oda ve zemin katında bir he-

la vardır. 

ve takdiri kıymet raporunu gö -
rüp anlayabilecekleri ve icap e • 
den izahatı öğrenebilecekleri ilan 
olunur. t32975) 
ı •. Aa-:: -e ~ cU h,_u~ku...,k-M-ah_k_e_m_ea_ln_d_e_n_s 

İstaııbul Hazinci Maliye Muha -
kemat müdüriyeti vekili Fuat Se
dat Paçalı tarafından önce Beşik
taş Kılıç Ali paşa mahallesinde Fıs
tıklı yokuşunda 6 No. lı evde o -
turmuş olan emekli yüzbaşı Hakkı 

Üst kat kapılar adi yağlı boyalı- aleyhine açılan davanın neticesin-

dır bu kısmın arka S. 35 No. lu ka- de mahkememizden verilen ve 
pısı vardır; umum binanın bodrum 

katı kagir ve üst katlar abşap olup 

39620 buçuk kuru§Un yukarıda adı 
geçen Bakladan tahsiline dair i -

ön cephede üst katta kagir çıkma lamın, Hakkının şimdi oturduğu 
yerin belli olmadığı hasebilc ken-

ve diğer katlarda çıkma vardır. 
disine tebliğ edilmemiş olmasına ve 

Dükkana ait kısımın bir tarafı mezkılr ilamın bir sureti mahkeme 
galvanis kaplıdır. Pencereler kıs- dıvanhanesine asılmış bulunması-

men demir parmaklıklı ve dam a- na mebni tebliğ yerine kaim ol • 
lafranga kiremitlidir; ve elektrik mak üzere keyfiyet gazete ile ilan 
tesisatı vardır. Daha fazla malu • olunur (934/1115) ............................ 
mat almak istiyenler 7 /6/937 ta- f • 
rihinden itibaren dairemizde açık Göz Hekimi i 
ve asılı bulunduı:u!acak olan art- ı Dr. ŞükrU Ertan ı 
tırma şartnamcsını ve 936/3098 ı C ~aı ~ı N . d. ı 

ı ag Oa u uruosmanıye ca • 
No. lu dosyasından mevcut ve mez- ı Ca~alo~tu No. 30 (Eczanesi • 
kur gayri ı:nen.k~ılat.~n e~saf ~e - ı yanında) Te:efon. 2:l566 f 
saha ve saır"sını gosterır vazıyet .......................... .. 
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Yağlı ve v 

yagsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağlı gece 

HASAN KREMLER • 
1 

Çilleri ve Sivilceleri ve Lekeleri Kat'iyyen 
İhtiyarları gençleŞtirfr, ge.nçleri güzelleştirir. 

• 

izale Eder. 

Hasan ismine ve markasına dikkat 
HASAN DEPOSU: İSTANBUL , ANKARA, ESKİŞEHİR, BEYOÔLU , BEŞİKTAŞ. 

~ . . . 
.... .· .. . ' _:... . ~ - . - . --.. 

Sofrada 
• 

usu lll DlCflOO 

• uuı ~suu.t1tt 

t 1 il AN t" 
KU .. U lUl.Ult 
•I 

ı Le N 1" 

rA•E n.ııı!ıt 

INHiSAR SOFRA TUZU 

fakat MUTFAKTA ••• 

inhisar 
MUTFAK TUZUNDAN 

ŞAŞMAY I N I Z ! 

Geçen sene gibi fevkalade programla 

Bu Akşam AçıuvoR. 
SAZ HEYETi: Keman : Cevdet· Kemrnçe Sotiri - Piyano Feyzi 
Udi - Mısırlı lbrahim • Kanun Ahmed, Klarnet : Rııınıan • Ney Emin 
ARTiSTLER: Radife, Faide, Şükran, Bilsen, K. Safiye,Muazzez 
OKUYUCULAR: Hamid, Artaki, Solist Mustafa 

• Pek yakında hakiki sUrprizter. Tel. 41065 • 

KARYOLALAR 
Fabrika flatına aatıhyor. 

ASRİ MOBiLYA Mağazası ~~t~1° ' t . 

lıtanbul: Rızapaşa yokuşu No 66 Tel. 23407 

Suadiye plajında 
lzmit, E!Aziz, Eskişehir, sabık 

diş hekimi lsmail Etem. Her~ün 
10 dan 21 e kadar hastalarını 

kabul eder. 

ZAYİ 
15/4/937 tarihinde zayi ettiğim 

mühürümün yenisini aldığımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 
Ahit efendi han 40-41 No. da rli· 

• kişci Abdurrahman Özüren. 

Beyoğlu1ıda istiklal caddesinde 
Tokalliyan Oteli karşısında 

k~in 231 numerolu 

TUHAFiYE 
mağazasındaki kat'i 

LIKIDASYONUN SON 
aünlerindeo ist ifade ediniı. 

' 

' BÜTÜN STOKLARINI 
% 40 TENZİLATLA 

elden çıkarmlktadır. Bu ha. 
• kiki f ırsalı kaçı rm ı vnıı. 

\16 - 60 yaşlarında 

12,000,000 
Kadı nın . 

Ciltleri çir k indir ve kur· 
tu lma çaresini bilmiyor 

Hemen bu akıam, bu tecrübe· 

yi yapımz neticesini bize telgrafla 

biidiriniz. 

iz OLMANlZ · 
S • MUHTEMELD\R g 
Yalmz Fransada -ar-'le, zevce, 

genç. kız- 12 milyon kadın: cild • 

!erini, açlıktan öldürüyorlar. Bes· 

lenmeğe muhtaç bir cildin başlıca 

alametleri buruşukluklar, çirkin 

ten, siyah benler, açık mesame -

ler, zayıf yüz adaleleri. Cildinizi 

beısleyiniz, onu; genç hayvanlarda 

gizlenmiş cild hüceyratından istih

sal edilen ve cildi besleyici bir un

sur olan Biocel ile besleyiniz. He

men mesamattan nüfuz ile cilde 

hulul eder. Zira Biocel, cildinizle 

ayni tabiattadır. Bu unsur, şirn • 

di, penbe rengindeki Tokalon kre

mine cildinizin beyaz, taze ve genç 

olması için matlup miktarda karış· 

tırılmıştır. Hemen bu gece yat -

mazdan evvel tecrübe ediniz. Ya

rın sabah yüzünüze dikkatle ba -

kınız, şaşmayınız! Sizin yüzünüz -

dür. İşte iyi bir beslenmenin mem-. 
nuniyet bahş neticesi. Gece penbe 

rengindeki Tokalon kremıni kulla

nınız. Ve sabah ta beyaz renginde

ki yağsız Tokalon kremini kullanı

nız. Beyaz rengindeki Tokalon kre

minde cildinizi bir kaç gün zar -

fında birbirinden daha beyaz üç 

levin üzere değiştirecek .Beyaz 

oksijen. cevheri vardır. Bu iki kre

mi kullandığınız takdirde son cie

rece memnun kalacaksımz. 

İstanbul Asliye altıncı hukuk 
mahkemesinden: 

Hikmet tarafından kocası Kü
çük Ayasofya sokak 16 numarada i· 
ken ikametgahı belli olmıyan ko
cası Mehmet Tevfik aleyhinde açı· 
lan boşanma davasının icra kılı -
nan tahkikatında ilanen yapılan 

tebligata rağmen müddaaleyh 
mahkemeye gelmediğinden hak -
kında gıyab kararı ıttihazile beş 

gün içinde ve on beş gün müddetle 
ilanen tebliğine ve tahkıkatın 14 -
Haziran - 937 pazartesi saat 11 e 
talikine kar<X" verilmiş ve gıyab 

kuarrının bir nushası da mahke
me divanhanesine asılmış bulun
duğundan beş gün içinde itiraz e
dip muayyen gün ve saatte İstan
bul Asliye Altıncı Hukuk mahke
mesinde bulunmadığı takdirde gı
yabında yapılan muamelelerin mu
teber tutulacağı tebliğ yerinde ol
mak üüzcre ilfın olunur. 936/1398 

· ··Ademi iktidar i 
Bel·::.ge~şekl'iğf ~· 

. ne e·n te~irll bir ilaç SERVOIN . 
cUr.·ttttlymara -g e ncllk. yorg_~n
lara dindik verir. Taşraya posta 
ile 185 ~uruş., -~öoderiÜr. . ', · ~ · 

Sirkeci _Mer~ez ~c~n.~ıj Ali Rua 

Kadı köy ikinci Sulh Hukuk 
Hi kimlig" inden: M ıı• 

936/9 nüfus sicilinôe İstanbul Şişli meşrutiyet mahallesi Hacı . ade 
sur sokak 62 No. lu hanede diye kayı t lı olup Erenköy kız lisesın e
üç senedenberi Hademelik eden ve Haydarpaşa Entaniye HastahnnıJI• 
sinde ölen lbrahim kııı Safioazın terekesine Hal<imliğimizce ıcı k00 r. 
muştur. Bilmiyen mirascılarının üç ay içinde müracaatları ilan olu

0

2
° 

0 302 " 

• Kadıköyünden: TAŞDE~EN'e .... 
Her Pazar sabahı 71/2 den 9 a· k ada r OTOBÜS SERViSLERi yar ~ıt· 
Mü racaat yeri : Kadıköy, itfaiye karşısında 1 No. lı dükkandır. Bilet· 
leri bir gün evvelirad en alabilirsin iz. Telefon: 60265 Gidip gelme 1 liradır· 

Kapah Zarf Usuliyle Eksiltme lıan•· 

Nafıa vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Mnlaty:ı istasyon tesisatından 
~ metre uzunluğundaki yolun parke taş kaldırım inşasıdır. 
keşif bedeli 26583 lira 60 kuruştur. tio• Nafıa Vekale 

odasında k3P3!J 
2 - Eksiltme 3-6-937 Perşembe günü saat 16 da 

de Şose ve k öprüler Reisliği Eksiltme Kom İS} onu 

zarf usuliyle yapılacaktır. 
del 

3 - Eksiltme şartnamf:sİ ,.e buna müteferri evrak 134 kur:.:ş be 

mukabilinde Şose ve köprüler Reisliğinden alınabilir. l 

4 - Eksiltmeye gir ebilmek için talipler in 1994 liralık Dluvak" '0 
teminat vermeleri ve Resmi gazetenin 3297 sayıh nüshasında ç•"' 
talimatnameye tevfikan müteahhit lik vesi~ası ibraz e tmeleri şarttır. 

1cad•1 

T eklif mektuplarının 3-6-937 Perşembe günü saat on beşe 

Komisyon Reisli~ine makbuz mukabilinde verilmesi lazımJır. ı.j 
"123 1,,~ 

----------------------------------------------5 A :f l Ş JLANI , 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğund•:' 

24085 ikraz numarasile Öjeni tarafından borç alınan (310) }irB ~yB 
kabilinde Vakıf Paralar idaresine birinci dereC'ede ipotekli olt.JP P93fıil· 
çpvrilmesine karar verilen ve tamamıncı !'eminli üç ehli vukuf tıı~8 eS' 

dan (900) lira kıymet takdir edilmiş olan Istanbulda Tavukpazarın dB ıo, 
ki Molla Fenari Yeni Hüseyın ağa mahallesinin Çilingirler sokağı~ ·ır11iŞ ·r tır• 1 21 parsel ve eski ve yeni 24, 26 kapı numaralı ve şartnameye ı ış arst' 
olan harita suretinde görüleceği üzere yanları 19, 22 ve arkası 4 •. 5 ~ dii!C' 
numaralı mahaller ve önü Çilıngırler sokcığı ile mahdut kagir ıl<t 
kanın evsafı aşağıda yazılıdır: · ıot' 

Üzeri Tonoz kemerli. zemini ahşap döşemeli, önü camekan ve 
5 

kepenkli olup içinde elektrık tesisatı vardır. .. ~ 
hll ııt 

MESAHASI : Umum sahası 29 metre murabbaı olup bu sa 

rine bina mebnidir. t,. 
d .. kkfıi1lfl " Yukarıda hudut, evsaf ve me~hası yazılı ıl)i kagir u ·}lirıde 

mamı açık arttırmaya konmuş olup şartnam~sınin 4/6/937 tar~7 ııırİ' 
itibaren dairemizde herkes t.ıırafından görülebileceği gibi 5/719• yo. J{D' 

hıne müsadif Pazartesı gıinu saat 14 (on dort) den 16 (on al~•) u11ııf11' 
dar dairemizde açık arttırma ıle satılacaktır. Arttırma bedelı ~rttı'~~ 
men kıymetinın yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde en. son 1ı giiil11 

nın taahhüdü baki kalmak üzere 20/7 /937 tarihine niüsadıf sa o.s1ıtd8 
saat 14 den 16 ya kadar dairemizde ynpıla~ak olan ikinci arttH~iıdC eıt 
gayrımenkul gene muhammen kıymetinin 7n 75 ini bulduğu tok nlı }'O. 

son arttırana ihale edilecek ve bulmadığı takdirde 2280 ııuını:ır•ı.ıJlıırı1: 
nun hükümlerine tevfikan satışı geri bırakılacaktır. TnlipJcrin 

111

8 
trıiJll 

men kıymetinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini vc~1i.iler:: 
bir Bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. ·fııt r0 

·1 · 1 k f · · B ı d . ·ı t · ·at ve tatızı ·ıtif· kim vergı er ı e va ı ıcaresı .' ve e e ıyeye aı cnvıı . ·c :ıı 

rnmu satış bedelinden tenzıl olunacaktır. Taviz berleli müştcrdı)ördiitlcil 
' • dd . in ·tıct 2004 numaralı icra ve ıflus kanunu.?un. (126! ncı ~a esın ar jlc dıı; ie 
fıkrasına tevfikan bu gayrımenkul uıerınde ıpoteklı alacaklıl siJl' fıı 

· ·r h kk h- · 1 · · b h k ' ı ve htı5U· • ,.njı'I alakadaranın ve ırtı ak a ı sa ıp erının u <ı ıarın .·rrfl' ı;- i 
ve masarifo dair olan iddialarını, ilan tarihinden itibaren (20) ) 

1 ,.iciııc: 
t ptl"' I' 

jçindc evrakı mi.ısbitelerile bildirmeleri, aksi halde hakları 3 ı.ı::ır• c 
1 d h · kalacn tıııc' 

le sabit olmadıkça satış bedelinin pay aşmasın an :.:ırıç 1<et c ..i• 

hetle alakadaramn işbu maddenin mezkür fıkrasına göre hare urflarıP' 
le>;i ve daha fazla malumat o!mak istiyenlerin 936/2366 dosya n 

le müracaatları ilan olunur. (305~) 

S:ıhibi ve Umumi neşriyatı idare eden Başmuhlrrir 
E. izzet 

~asıldı~ yer : Matbaa: Ebüıziya 


