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Bu kuponun yirn .i tanesini tupkJl?JI 
iqaremize getiren ol<'<IJt&l'Ui~ı ıımı: SON 

TELGRAF'ın birinci sın,J mi<ıcha"•ıs
ları tarafından mecco10e ı tedavi edile
ceklerdir. Kuponlar, her qiin idarclıane
mizde deği§tirilmekt~r. 

~-------------------~----

F ŞEHRIMiZI ŞEREFLENDiR 
~endileri coşkun ve içden gelenFransızlar Hatayı sahibsiz ve 
erin bir heyecanla emsalsiz bir vahşi Afrika cölleri mi sanıyorlar? 

surette karşılandılar. '------
.. Mareşaı çakmak'da uıu Garonun baskın hareke i ! 
Onderimize refakat ediyorlar 

b· 
ltıı, llıı 'itş 
~~) 1t .\ıı.~ll\ saat 18,30 da huııuııl 
ıı. ~~ ~l tadan hareket buyuran r 

!oh~ l\tatürk b ·· t 10,35 ~ "llıiı· . ugun saa 
t;~ ~ltııı•d 1 Şerefiendirmişlerdir. 
ı,,,l.ı h •n itibar b''tün' ·· 
·"' •t'lr en u guzer-
\..' <l~•şl •lli ve co~kun tezahü • 
~'~ :nan Cüyiik Şef, Bay -
'" ~"ıi 11&'iiııe kadar misli ı:ö-
~t . den;ı- • ı· "- b' d ''d ... ege ayu. ır e-

ıı ' •n · 
'~1-~tıııf gelen bir heyecanla 
~ • Ve ~ılgınca alkıştan -

t. ~ıu 
·ı, •lt, ist· 
\. 1•iıi " •syonda ali ve bele-

1\· '-'Stij .ı 
ıı... "t d' n"aii ile komutanlar, 
, "J. •rcıw ·· 
t~ "'lıi, 0 ru, mülki ve askeri 
•· ıı,, llıecı · · ~I lt l' ısı azası, CumhurL 
'~bir hartisi mümessilleri ve 

~ i~k kalabalığı tarafın - - • 

\?İilı; Öıı 'l1ardır. ı dan görmek üzere birbirlerlerini kabcle eyledikten sonra l'CfakallCI. -
\ 11,~d~•ri Yakından görmek 1 çiğniyerek ileriye ntılnınkta idiler. rindcki zevatla beraber Acar mo _ 

\~ bİlh Paşan dolduranlar a- I Büyük Şef kendilerini karşılamı.. törüne rakib olmu~lar H Dolma -,:•a &eneler ekseriyeti• ya gelenlere ayrı ayrı iltüatta bu- bahçe sarayını kşri! huyurmuşlar-
Ve Atatii:rk'ü yakın- Iunduktan ve halkın alkı~larma mu- dır. 

• 

Maamafih yaptıkları elbette yanlarına bıra-

kılmıyacak, Halayda -Türk davası ergec, 

fak at mutlaka bütün şaşaasile yükselecekdir~ 
Hariciye Vekilimizin bugün meclisde 
" Hatay" davamız hakkında mühim 

izahatta bulunması bekleniyor 
Ankara 27 (Husn• i Muhabirimizden, Telefonla)- Ha taydaki müs

kmlekecilerin son hareketleri burada nefret ve asabiyetle ı.arşılanmış
tır. Bütün vekayi ve vaıiyet derin bir alaka ve büyük Lir hassasiyetle 
takib edilmektedir. 

Hatay diıdiselerinin ı:ittikçe daha Ceci ve daha gülüne bir ~ekilde tevali 
eylemesi ve Türk karde~lerimizin mütemadi surette işkence ve zulüm 
görmekte olmaları knr.~ısında vaziyetin istilzam ettii:i ~e1':ilde hareket 
<"ylemek hususu derpiş edilmekte ve yeni tedbirler alınmıı!<ladır. 

Diğer tııraftım Fı·ansanın bütün teşebbüslerimize 'e beynelmilel 
anlaşmalara rağmen taahhüdlerine aykırı vaziyet alınası ve manda ida
resinin hi.lıl ınevcurl ahidnameler hilafına açıkça hareket eylemekte 
bulunmaları karşısında Büyük l\fillet !lfeclisi azaları arasında da haklı 
bir asabiyet uyandırn115tır. Bu münasebetle Hariciye Vekilimizin Mec. 
Iisde izahatta bulunması muhUmeldir. 

. ARONUN MARİFETLERİ 
Antakyadan Ana olu ajusının hususi muhabiri bilıliriyor: 
Yol kesme hiıdisesindea sonr., hükumetin şiddetli tedbirler aldr4uıı 

ve bu tedbirlerin bu sefer dlhi Türk unsuru aleyhinde tecelli etmesin
den korkulduğunu telgn.fımclıı bildirmiştim Filltakika da böyle oldu. 

Reylıaniyenin Ayrancışarkı köyünde milliyetperver Arablardan bi
rinin esrarengiz bir surette öldürillmesi ve diğer birinin de ağır surette 
yaralanarak hastanede ölmesi bahane edilerek bizzat GaM Reyhaniye 

(Devamı 2 inci sahılemizde) HOkOmetçlterln muhabere kıt'eları iş beşınde 

10 yıl 
Hapis 

ispanya işi hallediliyor! 
Gönüllüler 

Ayrıca 6 sene me-

• 
gerı çekilecek, 

C:::~r~:!,~~~~ kontrol konulacak, 
Romen Faşistleri muhariblik hakkı verilece 
Reisi mahkum İngiltere, Rusyayı da bu kararlara 

etti. Edildi ::::::n~~"d~ . iştirake davet 

IZTIRAB 
çocuGu 
-- --

Etem izzet Benlce'nin taheseri 

Onu ben boğdum 
-

İskendAr Fahreddinin - -- .. - l ... _..,_ 

!!!İZ bir romanı -
SULTAN AZiZ -·· - ... _ 

ve GÔZDELERi 
---·----·-·--.. ·--·----·---

SamiKarayel'ingüzel ve merakheseri -----·----"' _________ _. 
ı Hezırande Son Telgraft::ı okuyacaksınız 

·-----------------------------·· 

1 Lo~dra 27 (A.A.) . - Tali ademı lunan İspanyol tarafına I0,000 ec. 

1 

miidahale komitesınde müstenkif nebi muharibin geri çekilmesini 
kalan Sovyetler Birlıği müstesna ol. müteakıb muhariblik haklarının ve. 
mak üzere dün bütün azanın müttc- rilmesi, diğer taraftan gönüllüler 
fikaa kabul ellif:i projenin b~lıca bir nislıet dahilinde eeri alınacal< _ 

l ahU.ı:ıı ş:uılardır: tır. 
1 - Gönüllülerin asker, bahriye. 3 - Murakebe komisyonu hare • 

li, tayyareci ve sivil olmak üzere ketinden 15 gün sonra Fransız ve 
dört sınıfa taksim edilerek ger! a... Porteki .hududlarında kara kontro • 
lınması, lünün yeniden tesisi. 

2 - En az ecnebi muhabiri bu. (Devamı ikinci sahifede\ 

Büdce müzakerelerine devam ediliyor 

Ordumuz son • 
sıstem 

Harb vasıtalarile techiz edilerek milletimizin 
yüksek menfaatlarını layıkile keruyacak 

hale konulmuştur , 
Bu itibarla bugün cihan 
rini sükunetle takib 

hadisele
edebiliriz 

(Yazısı Z inci sahifemizde) 
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HA TAY 
(Birinci sahifeden devam) 

Halkevini ba."1111§, Usbeciler jandarma ve asker hinıayeslnde Türk ev
l«ine girmiş ve 'filrkler tevkif edilmiş, döCülmüş ve yaralanmıştır. Bun.. 
!ardan biriain yara•ı ağırdır. 

llalkevi basılırken kapısı kırılmq ve zabıt tutulma.ı gibi kanuni 
mera>ime lüzum görülmemiştir. 

Ölen iki Arab için Suriye bayrait örtillü cenaze merasimi yapılmış.
ur. Halbuki geçenlerde öldürüleb Çakallı muhtarı daha nafiz bir Türk 
milliyetperveri oldı~ı halde gale7ana sebeb olmamak için Türkler 
mutantan merasim yapılmasından ictinab etmişler ve zavallı bü~ 

Türkıin cesedi bir hayvan cibi örtüldükten sonra mamun olarak da gene 
birkoç Türk tevkif edilmiştir. 

Antakyacla emirler verilerek ...Jıibi Türk olmıyan dükkanlar matem 
aliııneti olarak saatlerce kapatılmıştır. Reyhaniyede ise TUrk çarşısı 

Usbecilerin, jandıırmnnut ve askerin tedhiş hareketleri yiiziinden kapalı 
bulunmaktadır. Türkler tamamen yuvalarına çekilmişler, müdafaasız 

kapıları ;ırkasında ı:eceyi nasıl ııeçire<:eklerini diişilnmekle meşguldürler. 

'fürkün ve Türk lislesine yazılmalı: istiyenlerin iıtiraki bn suretle 
fılcr ınruıedilmiş olmasll!_a nıfmen tesçil muamelesine devam edilmek
tcdiı· Artık dilnyanm biltlin hilsnUniyetlerin, bitaraf denilen komisyon 
azalarmın bu isme layık olduklarını tasavvura lmkin bırakmamaktadır. 
Ve yahud bu ııdamlar kn.laklarmm dibinde pallıyan kurşun seslerini da
hi duymıyacak kadar ı.ı.ğmlır. Bir zamanlar Makedonyada e>lup bitenler 
şimdi Hatayda tekrar ediliyor. Fakat bir taraftan Garo, diğer taraftan 
koı:ni9yon reisi her işin yolunda gittiği hakkmda beyanatta bulunuyor. 

ETİ TÜRKLERİNİN BİR MilBACAATİ 

Antakyadan Anadolu ajan•ının hususi muhabiri bildiriyor. 
Dörtawaktaki Eti Türkleri komisyona müracaat t'derek Türk ya. • 

zılmak istediklerini, fakat taZyik edildiklerini bild~ler ve re,-lerini 
serbe.t •·erebilmek için kendilerinin Türk mmtakasındaki Şehmehmed 
camii bürosuna kaydedilmelerini lstemiflerdir. 

Bu baskının zahiri sebebi Reyhaniyenln Ayrancışarkı köyünden 
meb'ııs olın.ok rekabet Vf' mücadeleleri içinde yekdiğerini cerh ve kat· 
leden ilç Arabın ı:u)'ll Türk çeteleri tarafından öldUrülmü.~ olmaları fa· 
raziycsidit. Seçimi istediği şekilde yürütmeği kendisi i~in bir muvaffa
kyet <ayan delege Garo bu zahiri vesileye Jstinnd ettirdiği boskmla san. 
ki kendisine bir zafer alayı tertlb etmek lslemiftir. 

Garo le biitün he:mııaları 1'i'\ün bu ııayretlerini:n tamamen heder ol
duğundan ve elarağıııdan en kat'i surette emin olsunlar. Onların yap· 
tıkları elbeUe nnlanruı bırakılmıyacıık, elbette Halayda Türk davası 
er veya ı.:et •• f~kat mutlaka Ye blltiln p'f888İle yükselecektir. 

Misafir 
Nazır 

! ispanya işi 
Hallediliyor 

Meks1kada 

isyan hareketi 
Büyüyor 
Nevyork 27 (A.A.) - Cedillo ta

raftarları San Justo davetli toprak. 
larına girerek Meksiko şehrini bir
leşik devletlere bağlıyan şimendi. 
fer hattını kesmişlerdir. 

Kadastro 
İşleri 

Tacil ediliyor 
Tapu ve kadastro umum müdür

lüğü, İstanbulun bütün kaza ve 
semtlerinde kadastro faaliyetinin 
biran evvel ikmal olunması için 
alakadarlara emir vermiştir. 

Bu mc \ sadla bazı kadastro pos
taları yeni elemanlarla takviye o -
!unmuş hazirandan sonra umumi -
yetle mıntaka teşkilatının daha 
kuvvetlendirilmesi de kararlaştı -

BDdce mDzakereleri 
devam ediliyor 

Mısırda 
Kahire 27 (A.A.)- Ayan mecli - --~ _ ,., 

sinde Kralın nutkuna verilecek ce. •ç yUı 
vahın müzakeresi sırasında Vefd Bir kıyamın 1 

Ankara 27 (Telefonla) - Büyük Maarif Vekilinin nutku mensubları son intihabatın yolsuz Yazıın: A. ş. • .., 
Millet Meclisi bugün gene toplana. «- Bu sene bize verilen para ya. olduğunu ileri sürmüşler ve hükıl- uııı• " 
cak ve bütçe müzakerelerine de • ni zammolunan paranın yekılnu meti halk üzerinde tazyikte ve teh- Meksika bizlere çok per•ıı'' 
vam edecektir. 2,631,000 liradır. didlerde bulunmuş olm:;kla itham memlekettir. Bunuııla ·çi~ıl' 

Bugünkü ruznamede dün müza _ 2,631,000 liranın, 811,000 lirası ma- eylemişlerdir. memleketin son aylar 1 .ı .. ~' 
keresi yarı kalan İktısad Vekaleti aşata, 329,000 lirası ücretlere ve ay. İki meclis arasında çıkmasından olduğu hadiseler, )'8 '°;' ~ 
bütçesile Ziraat ve Hariciye Veka-ı r~ca •410,000 liiası eğitm:nlere, 299 korkulan ihtilaf lıaşgöstermiş ve betmeğe değer. Petr0 ~,)' 
Jetleri bütçeleri vardır. bın .ıırası kursa, 231,000 !ırası geçen hükfunet müşkül mevkie düşnüş - istimlaki yüzünden ~ !Jib Ş 

Hariciye bütçesi müzakere edilir. senedeki tahsisata zamimeten, iha. tür. metile bu kuyulara 59 ye 
erırın -ken Rüşdü Aras söz alacak, harici lesi yapılınış olan inşaata, 124,000 giliz ve Amerika s dııt· 

siyasetimiz hakkında izahat vere _ lirası ıeyli meccani talebenin 1500 e Yapağ sabyoruz aralar• açıldığı ınat(ırlı .-
cek ve bilhassa Hatay davamız iblöğına ve ilah .. tahsis edilmek su. hiikiımeti, serm:ıyed""19~ i 41'° 

Memleketimiz ile İtalya hükı'.ıme- , 0 .,. · 
hakkında hüldlmetin noktai naza - retile 2,387,000 lira tevzi edilmiş nı korumıya çalışır..• ' • 

ti arasındaki t icaret muahedesi uza- dak' ün....,ebetıer • rını Meclise bildirecek tir. bulunuyor. Bunlar büyük rakam - tılmıştır. Bu muahedeye göre İta!- rasm ı m ıı> 
Dünkü müzakereler !ardır. Bunu zammedilen paradan ıniş ve nihayet inkıtaa ııl 

ya mem• eketimizder. yapağı , zey - . · ıot•• Dün Büyük Millet Meclisinde çıkarırsak 244 bin lira kadar bir pa. Münasebeilerın ın ~jı 
k 1 k . b d t k "d' tinyağı, tütün, üzüm, ıncir ve da- sından bı'r baftn 50nr•~ .. ,·b bütçe müzakerelerine dı:vam edil • ra a ır ı u parayı a e au ıye, v 

ha birçok maddeler satın alacaktır . . dak' rran " miş, bu arada Milli Müdafaa, Na - harcirah, ikramiye ve saire · gibi . tıpkı Ispan,-a • ı ,,t~· 
Buna mukabil Italyanlar da b ize, . ..ı.ıı•~ p 

fıa ve Maarif Vekaletler i bütçeleri haklara bir de talebe artımı nisbe- benziyen hır kıyam ç . u•'' 
makine, kahve ve sair şeyler ihrac d'l'o n•' ,ı tedkik ve kabul edilmis., İktısad tinde tesisata, iaşe masrafların" ve yamın lideri, Ce ı 1 d''"ı'· 

., edeceklerdir. · · .... 
v1ek.J1eti bütc;ıesi kısmen müzake. mübı·em ihtiyaçlara ..-rpiştirıniş Generaldir. Kendisını d'tJI ı / 
reye konmuş, vaktin gecikmesi hıı- bulunuyoruz. il 1, şist lideri,. olarak tak :,.,,. ~ 
sebile bütçenin müzakeresi bu. gü. İlk tedrisat hakkında bu sene (,LÇıJ !( HABERLER J: Cumhur Reisi ~ar~cn:kte ff 

b akılm t neler yapılacak? nist oldugu" nu bildırfll -~ 
ne ır ış ır. * Japonyada bir harb kabinesi .. isti"' 

Milli Müdafaa Vekaleti bütçesi Bugün elimizdP ılk tahsil ve ilk sika halkını komun ,., . 
kurulmuştur . Hariciye Nazırı Hiro- -•·t•"".,,ı k - u tedris muallimi olmak üzere 14 bin · mücadeleye çağırnı..,_;,,de iv" müzakereye ondugu sırada Vek· toda değiştirilmiş ve yerine Gene- kuv 

nlmıştır. KAzım Özalp söz alarak bilhassa küsur kişi mevcudsa da nüfusu SO(I muvaffak olduğu 1' 
D.• t aft hr" · ·n muh ral Uzaki getirilmış· tır. Askerler ka- ııı• " ıger ar an, şe ımızı - demış· tir ki: den fazla veya Sl:kİZ yüz ıle 400 ara· rak petrol kuyular ._..w• 

telli semtlerinde faaliyetine devam binede 5 nezaret almışlardır. d ı,ild•T~ 
Milli Müdafaa Vekilinin nutku smda olan köyler de dahil olmak !ar geri vereceğini e · . i 

ed kad tr tal zaman * Elektrik şirke t i hissedar ı I"'"' ·• en as 
0 

pos an, son - M'lli "dafaarun üzere bütün kasabalara ve bütün rülüyor ki Cuınlıuı_ ·ırıı· ııı· 
'd b' k ı · ka «- ı mu geçen sene- 30 haziranda fevkaliıde umumi bir ı 1( 

!arda yenı en ırçe yer erın - k b bu kabil ködere vermek üzere da.. nm petrol şirkctlerı • 
d tr 'kmal t . !erdir i bütçesile u seneki bütçesi ara - , toplantıya çag· rılmışlardır. . 

1 
_.,., i 

as osunu ı e mış · ha 12 bin muallime ihtiyacımız var. cadele yalnız dıp Oµ• ~" 
E .. 1 H be!iadadan sonra bi sında 15,000,000 lira fark vardır. Bu içtimada satınalına mukavele.. kllf· ",,ı 

zcum e ey • dır. Nüfusu 400 den aşag· ı olan 32 ·· hasır kalmıyaca o"'. 
d t "d" r· ... Kabul buyurduğunu zkanunlarla si tasdik olunacaktır. mun . 

01
;;c 

rinci mıntaka ka as ro mu ur ugu bin kö,. bunlardan ayrıdır. nebi sermayesinın bn 
ı B ve ~rdiğiniz isabetli kararlarla J * L ' t kt blerd ted tarafından yapılmakta o an urgaz Orta mcktebler·ın •·nziyeti ıse ve or a me e e - ~ı Meksika an'anesiJJ• 

ordumuzu en son sistem harb vası. · t d · ı · b 'h t • adasının kadastrosu da bitmiştir. rısa a yarın an ı ı aren nı aye ve- Meksikada Ameril<a s.e ıı'.l 
talarile teçhiz ederek milletimizin Maarifin en büyük sıkıntıl:ırın - rilecektir. bit ., 

Kanun mucibince, bu adaya aid as- dan birisi de orta tahsilde bulunan rını tatmin etmi) en ~'·' asıl şt yüksek menfaatlerini layıkile koru. * B b k rs· t · olu 352 bin .,., ... k:ı ilanları mahallerine mı ır. talebenin kemali memnuniyetle e e - ınye y iktidarı muhafaza elJll tiV 
B .. le d Kınalıada kadastrosu yacak bir hale koymuş bulunuyo - liraya ihale olunmuştur. b' f.JI" 

ugun r e - kaydediyorum, artl.l1lı nisbetinde yoktu. Birçok cenu • . 
na başlanacaktır. ruz. * Mali seneb;;şı münıısebetile İs.. d • gib•• 

Gene bu müdürlük tarafından Bu sayede bugün cili~n badiscle. muallim kadrosunun darlığıdır, art.. tanbul icra muha$cbesi ve vezne - leketlerinde ol ugıt eriV 
· · · k • ti taltib t kt · mamasıdır. Geçen sene ortamek - da d hüku'metler Mil ·" d 1 H rmı su une e e ıne eyız ve !eri ayın otuz birinci güniı sabahtan a ' ıl"'' · Fener nahiyesin e yapı an araç- teblerde ve liselerde mevcud tale. ı · ta f dan ktıtl '' 

hmed D . 1 aleyhimizde vuku bulabilecek her. itibaren haziranın 6 ıncı pazartesi ner erı ra m _,,,. " Çı Karame ve emır ıun ma- b 1 · · · d d ' lis ı d 18 270 k d.,.,.. 
hangi bir teşebbüs ve hareketi §id- e erımızın a e 1• e er e ' ' sabahına kadar kapalı bulunacaktır. menfaatlerini orıı oiP 

hallelerinin kadastrosu da ikmal o- ortamekteblerde 71 bin kus'; urdu. tutun b'I' di ScrnıaY• •ı 
detle ve ehemmiıı.etle karşılamağa * Bir sinir buhranı neticesinde a ı ır · . c • ·:J 

lurunuştur. ak d ı.. amade bulunmaktayız. •Bravo ses.. Buna mukabil muallim artması ge- ış· inden çıkarılmış olan polis Hik - da da Monro kaides~·rtOlV 
Şimdi bu mınt a a ia"'~n pos- çen sene alınan tedbirler de dahil yeni dünyanın diktato. ,.;/,~ 

ta gruplarından birı· Küçükmusta _ !eri, şiddetli alkışlar• met, Cerrahpaşa, Bakırköy ve Gu. tı . 
300 _ 350 de kalmıştır. ik hükUJııe 

d .• · d H d h il Kuvvetimizin en büyüğü, Büyük reba hastanelerinde bo; yatak bu. pan Amer a f 

Bugün harh akademi
sini gezdi bu akşam 

gidi yer 

fapaşa, ıgerı e ay ar ma a e • Leyli met'cani ru~ktebler • A cak harbden soıır• " 
d k .. Şefimizin yüksek kudreti, ve her lunmadıgı· ndan buralara alınama - n .,,ıı • · (Bınn· · el .. L"eden devanı) sinin ka astrosunu yapma uzere L 1• • t ·

1 
b . d d' · ,._ d 

0 
" 

....,. h t yüks' ek kabili' t · · g·· t ey ı meccanı a e enın a e mı h ik d <nşmi•tir: Viuon a il~ .A · ve tapu kayidlerinin çıka • usus 8 ye ını os er. mış, evvelki gün de i t anı ima. ,,. ~ b Jl"~ 
4 - Kara kontrolünü ile beraber vergı ili geçen sene gösterilen arzuya tevfL Cumhur Reıs· leri • e . 

Şehrımizde bulunan Yugoslavya. 
lı Nazır Mariç bu sabah Harlı A -
kademisine gıtınİ.f, orada Komutan 
ve Akademi talim heyeti tarafın -
dan karşılanmıştır. 

General Mariç A'kademiyi gezmiş, 
derslerde bulunmuş. bazı izahat aL 
mıştır 

M safir general badehu Metris 
çiftlı ğıne giderek topçu atış talim
l erınde bulunmll§, sonra şerefine 

verilı:ıaM: '1iyafette hazır bulunmak 
uzeı:aı! :~~abyayagitmiştir. Misafir 
general bu akşam Konvansiyonel ile 
Belgrada hareket edecek: ve mera. 
sin* uğurlanacalctır. 

Gi ı li Ve merak 
Emlak 
Wluhbirlcre verilen ik
ramiye miktarı arttı

rılacak mı? 

b 1 1 d ıniş olan m· etimizin fedakarlığı - giden ölmüştür. ,,, 
deniz kontrolünün de ba•laması. nlma.sına aş amış ar .. ır'.. kan 1500 e çıkarmış bulunuyoruz "k• e•~ ·" 

....,. Di t fta 3 kadastro dır - • Ölu··m hadisesi şüpheli görüldü _ veli, cenubi Amerı 1.,;dtıl' Tllt komite gelecek salı ve per. . ger ara n uncu l\lesleki tedrisat al d M ro .. t 
.. d .. ı .. ... t afınd apılmakta K~ım Özalp bu izahatından son.. ğünden cesed.i morga kaldırılmış • yikı tın a oıı . l<~ 

... mbe günleri toplanarak bıı pla. mu ur ugu ar an y bü · k bul .. .. · d k Sergı'de san'at mekteblerindeki maksadlara "et 0Jara~ ,~ ,,.. d M d ah ı ra tçenm a unu rıca e ere. tır w 
run tatbiki. için ihtiyar edilecek olan Aksaray a ura p_aşa. m. a • "dl 1 · · .. d"k · ı; " 

sözleri.ne nihayet vermi~tir. ev... anınızın eser erını gor u . tan vazg..,.mış· !erd.ir ..•. ,. ,. afi sel . . .: .. k lesinin kadastrosu da bıtmıştır. Bu y in bunlar dedi · k dır -- -· .. • 
masr ar me esını goruşece . . .. ki . F t'h Kab-~an orduınuza J\feclisin a ız m a erı pe az . D . il il ı· Amerı·ka emper)·ah•"" 

mh 1 t il 1 Fr k ti mahallenin tapu kutu erı a ı ·~ . . . . emıryo arımız er ıyor 
cu ur ye ç er e an ıs er nez - d 1 kt selam ve sevgisi Kıymet itibarıle yetışıyor. Fakat ş · dil . 

1 
. lin Bu 

1 
l\I 1ca· desi 500 . 

din .. d il k 1 k sicil muhafızlığına evro unma a- . k '! M'L ımen er ış erıne ge ce: o an o_nro ı • 13ıb~' e gon er ece o an omısyon • . . J" k tak Milli Müdafaa bütçemızin kabulü aded itibarıle ı ayet elmıyor. ı . t d t kt . 
1938 

k d nra 
!arın azasını ...,._ktir. dır. Gene bu miıdiır u mın al - li Müdafaa Vekaletine merbut olan sıyase. e_ . evam e me. eyız. . ongresm en so ' eıl -r--- l Ak yd S fu münasebetile iki takrirle bütün d Z td g k d gıt.. ain B' 1 ik HiiJ<ı'lıil • .. .. . . . . sında bu unan sara a o ar Ak • f b 'kal .. d .. !" senesı ıçın e ongu a a a ar y ız ır eş ,, .. 

Dünkü ıçtimaın bıdayetinde Lord hallesinin kadastrosu da bitmiş- milletin emniyet ve itimadını ka - • s erı a rı. a~ umum mu üur u- tik ve bu hattı işletmiye açtık. Sı- olduğu bir taraflı bit 1~,;,,# 
Plim ut, komite ~zasını hüsnüni~et. ~; Bu mahalledeki emlak ve ~rsa zanmış olan Cumhuriyetin kıymeL gu bu sene ıç~ bızdcn muhtel n'ıes 1 vas - Erzurum üzerinde Çetin.kaya· maktan çıkmıştır da ,.,l 
le hareket etmege davet etmıştır. sahiblerine yeni kadastro senedleri li ordusuna yüksek Meclisin selam lekte _oı'.1'ak uzere bu talebeden 450 dan Malatyaya kadar olan iİtisak smdaki bütün dcvtetlcf t 
İçtimadan sonra mumaileyh Sov- bugünlerde verilecektir. ve sPvgileri izhar edilmiş ve bu tak- tane ıstıyor. Fakat maalesef bu se- hattının da açıldığını biliyorsunuz. eden müşterek bir siY~ft~' 

yet elçisinden Moskova hükumetini 2 inci mıntaka kadastro müdür • rirler şiddetli alkışlarla karşılan.. ne çkıkacak dtalebenın odedı bunun Ondan sonra Divr ike kadar olan mıştır. Bu sebebJeclir ki 1_.ı ~ k t dil d'" k l anca yarısı ır. h . 
1 

. k B t ..., ,. ,. ararını a ve ıger azanın re - Jüğü de son günlerde Kadı öy sem- mış ı,r . " • . . 
1 

. . attı ış etmıye açtı-. u sene eş.. kfuneti, Cardenas'ııı !'·. ~. 
· · t' k tm - t 'k tm · nı h ı d t 11\laari( Vekile.ti biidcesi "nıvcrsıte ·~ erınıız ini Cumh · b d ııı yıne ı§ ıra e ege eşvı e esı tindeki faaliyetini ız an ırmı~ ır. B" .. k Ş f' . At t" k lb r erde, urıyet ayraının a rını istim!Blı: etıııCS ıı·ttD 

· te · tir ı Osm Bundan sonra Maarif Vekaleti uyu e ımız a ur · • yı aşı E · 1 ı t • • ıs mış . 'Buradaki postalar, e yevm ' - ııkl d ,. . . 
1 

. h rzmcana mut a ; suret e varacagız muhteriz davraıunış, ,,pı 
• ah il 1 . d bütçesinin konuşulmasına geçilmiş. nut arın a unıversıte erımıze a- B 1 . il~" 

10 ı h • nağa ve Caferaga m a e erın e kik efl' b' 'f tah il b • ravo ses erı.. re hükQmetinin bu~ . , ~ 
İlk .... N k' E .. H" atan ~r ı ır \'DZ1 e m u. B" "'· . 

1 
. . . ~' Yı apıs meşgul olmaktadır. sozu a ıye rgun sonra us.. . UYUA su ış erımız hareket etmesini de 1) ;;l<a 

Kadıköy kazasının kadastrosu da nü kitabcı almıştır. Hüsnü Kitabet ~dular ~u ~~zı'.e•. :ımlek~ da- Büyük su işlerine başladık. 31 Filhakika İngiltere. b bit 
Bükreş 27 (A.A.) - İkinci kolor. yakında bitirilmiş olacaktır . Bura- Maarü bütçesi münasebetile serdet.. v arının 1 

':
0 oıısını . yaca ' an- mil yon liralık bir tahsisat aldıg·unı. Meksika ış· m· de n~.il< • 

!atacak, nesilden nesile yaşıyacak bili' n f!J2 dunun askeri muhakemesi, 210 da.. daki postalar, bilahare doğruca Üs- tiği mütalealar sırasında kitabsız - zı yorsunuz. uç sene sonra su - düşmüştür: Bir ta•'~o 
kika .. b' ·· zak d nra k n k"d lık b hs' d t mas etmı'ştır' ferd ve kurumlar yaratmak gibi çok 

1 1
. . b 

1 1 
.. suren ır mu ere en so küdar semtine geçece ve us u ar a ıne e e . lı b' 'fedi ama ame ıyesıne aş amış o aca _ tebaasının hakların• .... ı 

Kodr hakkındaki kararını Ver d k d •- b l Berç Tu"rker de so··z alarak m 0 m esas ır vazı r. • İk' taraflı b ' alı ·1 f k .. ııY• ·' eano - kazasının a a as..,osuna aş ana- c - gız. ı ır ç şma ı e u a fesile mükellef gur ·dtOi,. 
miştir. caktır. leketin doktor!;Uzluk, eczasızlık Kimsesiz çocuklar için bir yurd sulama ;:;!erini de başarmış oluyo. raftan da Monro 1'•'..

1
,/ 

Kodreano, 10 sene kalebendliğe, Kadastrosu biten yerlerin yeni derdi yanında \ ir de muallimsizlik açmak için etüd yapıldığını söyle- ruz. Bunu bütçemizde göreceksiniz. olduğundan l\leksik_a ~,,ıt~p 
6 sene medeni haklarından mahrum tapu kayıdları, sicil muhafızlıkla • derdi olduğunu söylemiştir. miş, program meselesini izah et - Asfalt yollarımız ğı tazyiki fiil mııd ,,pF 
kalmağa ve 200 ley mahkeme mas.. rına devredilmekte olduğundan Bundan sonra İstemat Özdamar miş'. or:a. mekteblerdeki talebelerin Şimendifer işi devam ederken bir ileri ııötüremiyor. Cat~~ 
rafı ödemeğe mahklıın olmuştur. herkesin eski kayidlere göre nlan kürsüye geldi, kültür işleri konuşu. vazıyetinı anlatır.ış ve 8onra Maarif taraftan da pahalı olan asfalt yol bildiği için Monro ı.a• • 

!ay Svaty, ikinci Premysl Otakar. tapu senedleri değiştirilmekte ve !urken kendisini heyecan içinde bı· bütçesi kabul edilmiştir. Sıra Na- işine fazla para koymak tekllfsi1ce sma sığınarak tnı:iltel 
Füzull .fagiller ellerinde mevcud I""'""'""',...- .... .,..-...,, ..... ...,.""'""'- yeni senedler verilmektedir. rakan bir hassasiyetin sardığını ifa. {:: bütçesine gelmiştir. Ali Çetinf' bir breket olur. Ötekini bitirdikten IQğuna karşı meyda~ ~ııl. 

lfulunan emlllki milliyenin tesbitlne tır. Ezciimle kaçak metruk emla!ı.ı Bu suretle tekmil İstanbulun ka- de etmiştir. ya kürsüye gelerek şu izahat sonra sıra ile buna geçeceğiz. YaL İngiltere hüküntell ·çil'. 
devam olunmaktadır. Yeni formil- haber verenlere ita olunan i.krami - dastrosu ikmal olunduğu gün bütün Osman Şevki söz alarak müta - vermiştir. nız bunun üzerinde de ufak bazı sine riayetkir o\du&ıı ,.,.. .1 
le bağlanması mukarrer olan em _ yenin artırılacağı söylenmektete _ mülk ve arsa sahiblerınin ellerin • leasını söylemiş, sözlerinın nihaye.. Nafıa Vekilinin beyanatı hareketler yapmaktayız. hükfuneti de cenubi ı\1-:;l,,J 

1 18.k.i milliye ış· !erinin ıslahı sıra _ dir. Aynca henüz tapuya bağlan - deki eski tapu senedleri de değiş - tinde musiki bahsine temas etmiş. •- illi bütçemizde 8 milyon kil· Ecnebi şirketler meselesi ek 
dl - sonra Maarif Vekili Saffet Arıkan d · ·1 d ·• · .._ . rmı rencide etıneııı . t• aında bu ife bi!lıı- ehemmiyet maınış olan em!Akin tapu muamele. tirilmiş, herkese yeni kayı ara go- sur lira var ır. Bunun ıiç !:"ı yon Geçen sene va ettıgım gi,,ı te - Meksika hüldlıneti ru , 

9 Veril~.,.'-. , _ _._,_ de hır' an evvel ikmal edilme- re yeni tapu senedleri verilmiş ola- kürsüye gelerek şu beyanatta bu - küsur lirası, diğer Vekil.Jetlerin yap. veccühünüze ve itimadmıza ma• • ·
0

ot C 
~~ .. ı.uc = llllU ileri gidemiyecekterı rt' I 

Bu mabadla rapor hazırlanmlf _ sı içln yeni tedbirler alınacaktır. caktır. lunmuştur. tırmak istedikler: yapı işlerine aid har oldukça bitireceğim dediğim bu ketleri, Cardenas'n Jı:~ f~ 

'~~~ .... ~-~~-~--~---~~~~~-~~~~=-~~=~=========~~;~;;~;:;;~~;~ bir~~~~~~Mili~~-~~ahn~~~~dik.~- dr ,. •• içini ortay;-dökmiyordu. Kim bilir kalelinin arzu ve tensibile bizim bul Elektrik şirketi işi hallolundu. çıkarmış olacaklJU' 'J~f• 'J 
bl'lki kendine göre bir düşüncesi, bütçemizde gösterilmektedir. Şu «Sürekli alkışlar ve bravo sesleri .. sikadan gelen hııberede,ııe'J, 
bir kararı vardı. Genç kadının us- halde adi bütçemizde bize aid ol- n-· ik' .. · k t kaim t r Onlar hareketinin inkişaf · • ,ı. ! 

ıger ı uç şır e ış ı · diriyor. Cumhur Reis• _,rf'_, 
luluğu, namusluğıı hoşuna bile gi.. mak üzere 5 milyon lira kadar bir da kolaylıkla hallolunuyor.. ük b. t gôSt"' f'j 
derek sabrediyor. fakat bu sabır paramız vardır. Bundan gayri ofa· Ali Çetin.kayanın şiddetle alkış - y· ır cesııı:~_:. "" 0,.ı 

· d p mmtakasma gı ...... , · tl'")ı aşkını alevlendirıyor u... eyman rak fevkalade bütçede 24 milyon li.. !anan beyanatından sonra_ Nafıa diği bir nutukta cedı ,ı 
iğrendiği halde Konyalı oğlunun ra kadar bir tahs isatımız vardır. bütçesi kabul olunmuş ve Iktısad . k 

1 
. 

8 
ııar<~~ 

R b tus " · .. z ed · k' ı ıl •1 . b" . . k ulmas şır et erı namın ,~tı 1 'J, masasını, um ozun u ... osyo ann erım ı, yapı an ve yap • Veka etı utçesının onuş ına bild. . r Asi gcrıe• --~~~ 
Pavliı;in masasına tercih ediyor, bu makta olan işler yüksek heyetin ve başlanmış, Hüsnü Kitabcı ile Berç ırğımış ır".ftı··· de tı~14i~ f 1 d k .. · · b ' kur . ul kaçtı ve çı ıgı di b' .. ·· ı b J" sa taşra ı a amın oşesını ır - memleketin arzularını tatmin ede- Türker bazı temermılerde b un - fınd . gııl c i Yalvardı ... Yakardı ... Hiç olmazsa zaman kalmaz ... Sonra pişman ola- Yakıp tutuşturan ır gonu e a - tul b • .. .. d Fak t 't cek mahiyettedir. 1 d F k t kit g iktiği ci !arı tara nn ış . ~ıı•;,ıt'. 

caksm . .. Ben sana dost gibi söylü- sına .. İlk zamanlar sabrettiğı hu uş ucagı goruyor u. a gı - muş ar '.'.· ka a . vad ec b .. - ra dağlara çekildiği er"., kapıda n dinliyeyim - dedi - Eh.. . nazlar bu çekinişler şimdi ıçinde gide Konyalı oğlu bir tehlike ha _ l\filli şoseler betle muza erenın evamı ugune . B 
1 

•··rııl>cr ;l'J 
H t tık r ·· k saat yorum d .. .. .. al d.ir. unun a ~ . dtı ,

1 a ı r yap .. . am uç çeyre ... • . . . l t Memleketini line giriyordu. Ahları, ufları taşkın.. 1939 senesin e gozonune ınma- bırakılmıştır. 'h !leı•ıl' ' ' . e'i' 
d · 1 d ' B ' .... gül' Peyman başından savmak ıçin bır bır yangın o muş u. • mının nı aye . • ,, kapı an dm e ı .. · ıraz yuzu • .. " 1 ti t tık le ketinde bıraktığ• eşinı çolu- !aşıyor, gözleri korkunçlaşıyordu. sını kararlaştırdı. Bu hükumetin de Vakıflar umunı müdürlüğünün M ks'k ·htiJull• . 41 · 

dü . Giderken yine gözleri camlara usul o.,renm ş : • ye er ar • :nem ğ akl · b'le ~etir Her ne bahasına olursa olsun ken - ehemmiyet verdiğ. bir vaziyettir. bütçesi mez ... e ı a ı ıiıı rl'~ıl'I 
takı la takıla sokakta durara dura derdi. Eğer rahatım kaçarsa başı- gunu, çocu unu ına 1 

- d ' · ı b 1 d Herhalde buna da ba•lıyacağız . Ve Vakıflar umum müdürlügu".. büt. zun surer. Genera·tdi';lP .• ~ 
't t' y k't k 1 mı alıp bende kaçarım .. Ragıb Bey miyordu. Geceler: sabahlara k_adar_ ' ısıne açı mıyan u oş mur ar so. ' ld • da b• ,,.. 

gı pı. . azıb ır a e .. l~flardan kur- de hiç kimse de nerede olduğumu saf gönlünde alevlenen bu ıptııa kaktak! pansiyon! od~sın'."b.esrarı a. eylaimpmizdağ:nçafıeş~~~ğıız~adar sür'atle çb':.si encü~enlerden çıkm.~;'\.~u ~::n~ı;ı:::..addi ı.ua~:~.jlı~ı~ 
eyma_n_ u uzun .. ' ile Peymanın yanından bir dakika damcagızı büyü ennıış gı ı sersem.. . . . utçeye gore umum mu ur uge f ,. J~ 

tulmak ıçın : . oğrenemez.. 1 ıl d teklü ettiiti bil leştirerek çıldırtıyordu Her gün Transıt yolunu b,ıkaç senedir yap 2,915,495 lira tahsisat verilmekte. na delalet eder. rı Ct"l·)' 
- Ben odama kımseyi alamam! O zaman Marlam Harikliya yel • 

0 
.. sunh adyr mi ıyorddued. ilm ;•ıı· 0 

• dolgıın bahşişler vererek ev sahib- maktayız ve yakında bitirilmesine dir. Umum müdürlüğün varidatı muvaffak olam•Y3 ,,ıı YI 
k 1 · · d ' k yılışır· tun e ıye er re ..., · 'h " muvaff•"' cı' /, - diyordu - burada rahat etmek Is. en erı suya ın ırEre · • .. 'd' . k terini avlayıp Peyrnanın kapısı ö _ çalışıyoruz. Trabzondan Karaköse • 2,913,010 lira olarak hesab edil - nm nı aı ıl 

M d -'" · t · s n Bir Buna ragınen umı mı es- k ·ı b·1· Olsa clS!I• ~ 1 t · Sabaha kadar yetmiyor - a eııuu ıs emıyor u .. .. d ti .. · d ·· ye kadar lazım gelen tamirler ya esı e • ır. ıc; '(, erım ... ak d kt c . d C" nk" genç kadın nun e saa er geçırıyor, ıçer e şup. • miştir. b. . ... t" me•·zU" J' J 
mu? daha geldiği v it ev e yo ur .e- ıruyor u. · u u d 

1
.
1 

_ he uyandmıcak bir şey olmadığına pılmıştır. Umum müdürlük bütçesinde bu ır uzun u - ~ş ·,, 
A k • riz da ona alı,mıştı. On an uza ' aş ·ı " .. d ' ·ı l'd k ' petrol şirketlcrilc l>~',.ıı - mma o san~ ne yapaca .. .. · b k 1 .1 •1 ek isle _ inanarak ferahlıyor, fakat daha so- Hududa kadar olan kısım ki 80 sene u skudar a ve ~a e ı e ıne 

111111 
,. 

Ş d b. l tu g 'decek Diye genç kadının yüzüne güler mıvor, aş a arı e eg enm . b ki ı il . E .. T k d ·k cadcle ederken, ı ,; uı a a ır sao o rup ' .. · ve işi şakaya bozardı. ,.u;-i östermiyordu.. Demek 0 da kak kapısından çıkarken lçındeki 1 k ilometre kadardır, u sene · pa- aveten, yup ve op apı a ı 1 masını da istiyeırı"o 
Kal e sende hiç merham et yok?... " g d . d amma işte (Devamı var) ralarla yıuıılacaktır. imaret daha yapılması vardır 

Amma bu genclık, bu gi.izellik her Konyalı oğlu bir belaya çatmıştı. sevıyor u, sevıyor u 

IZLAQ \ 

EDEBi ~OMA 1'f =21 

: Nezihe Muhiddin Yazan 



-S - S O " T I! L G " A • - 27 Mafts 1938 

Ceınilerimizi kendimiz yapacağız ~ Soy adları için· Mazot ve motorin ı ı:AUi> ~ 
~ y . k 1 ~ Son bir aylık Dahiliye Vekaleti 1 bu maddelerin 4ii&z-ORt enı tersanenin uru ma- - Mühlet verildi il ' ·--· • 1 1 • Kadına kar•ı 

h Artist kadınların 1 1 1 d - b (d dl -r 
1 Si azırlık[arına başlandı Anadolu turnesi Vali ve kaymakamlar ucuz atı ması azım gel ıgını 1 ır m~t!.:s:: b::a~.t~'e ~aı:~t 
'I 'h Mevsim mevsim Anadolunun resen sey adı tal<ıy@rlar yanın bardağı» diycrek yenisini 
l I •e köylerine kadar çeşidli artistle· . . . .. . B J d• J • t • arıyor, buluyor. Ve eski metre-l'sa.n em izde beşer bin fonluk rin sokulduğunu görüyoruz. Bel- . Soyadı_ışl~rı hakk.ı~da dun Da~- e e ıye efl0 mazot Ve ffi0 Orlll• sinin evine getiriyor. Tabii ka-

b ,, lib lı t' t h ilerinin yi- lıye Vekfıletınden vılayete yenı ır dınlar arasında kıskançlık yü -
h ••k k aş ıya ro eye ' · .. d ilin' r d J kt Jd ki • t"hl"' k "9ll ~l "n r.- J; 1eC8 ne bellibaşlı şehirlcrinıizde ver· emır gon. er ış .. u. . en a ma a 0 U arl ıs l a zünden kavga çıkıyor. Saçsaça, J(emı er ı ŞIJ'! • t:!ıı!I dikleri temsilim· dışında köylere Bu ~~rde henu zs~ya~ı almı)an. haşhaşa şöyle hatırı sayılır bir 

' .. .. kadar giden troplar arasında ne- !ara vılayetlerde valilerın ve kaza. resimleri indiri:ecek mücadele oluyor, kavga adam -~~lard lezgaJılarına ısmarlanan bugubnahk.u ç~şmalar, yuk~ıda mev. ler yok ki?. Bu ~eşi<lli saz, ses, Jard
1
a da kaydmak1adm!arhınlsdoyadı .. tfak akıllı kızışınca 

0 
zamana kadar 

.~n d~ Şehrimize gelen Trakı zuu ıs h gemının aynı zaman - t .1 ti ti ... d b' ·s· de ma arı, soya ı a ıgı a e nu us

1 

. uzaktan seyil'ci kalan bu adam 
'ıaıh.,._ ıg.e rlerinin de peyderpey d d f alanmış vapurları emsı ar s erı ıçın erı ırı 1 

k"l"""ne · ı · ı · ·1uıyet bir Motorın ve mazQt fıatlarının ar. muharrik kuvvet istihsal maddesı . nih t "dah 
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d' 
"U,., <lil a kisoln de a _ısl'f} r .. t kt di B geçen gün Balıkesir kazaların - u u~d bış emıyen elrlın ~'. t' t b bel di 1 ışe aye mu a t: e ıyor. ~tam' eceğini yazrnı""ı... İn - teş e ecegını gos erme e r. u d b' k" d .. 1d .. "im" ay ıçın e u muame e t•rının sure ı ırılması bazı yerlerde şikayeti mu- çok iken bunun azı e ye er K g I . • I k . t' 

k. a .~ an ır oy e o uru uş . t"hJ"- . av a anna marn o mıı ıs ıyor. :"ıci v ~n ikmal edilmiş olan gemiler tonaj itibarile ticaret filo. . . . · , katliyede ikm&l olunması bildiri!- cib olmuştu. Bu münasebetle dün tarafından yüksek ıs ı "" resmı Fakat iş 
0 
kada~ azısmış bir hal-

4ıliın apUrun haziran bidayetin.. muzu takviye ederken denizciliğin Gaze~elenn verd~lden .. malu: mektedir. Dahiliye Vekaletimiz, vilayete bir konulmakla ve müsteh~ke geçın - dedir ki oulan ayırmağa muvaf-
~~ıe:1rnıuı geleceği tahmil'! edil- mevcuddan daha fazla inkişafını da mata gore bayancagız, koyde hı- tamim göndererek bu maddelerin ciye kadar binet naklıye masraf. fak olamıyor. Nihayet eski met-
' · temı·n edecektir. raz fazla kalmayı tercih etmiş veıı· fiatlarının arttırılması sebeplerini h "l" • •ıt !arı ve saire yüzünden ta ammu un resmi belinden yakaladığı gibi 

il... teııe larfında limanımıza ta. Badema kendi gEmilerimizi ken. ölümünden gelebilecek bir mü- . ş Q r l g an ve ucuzlatılması lazım geldiğini biL fevkinde bir hadde çıkmakta oldu. üç katlı binanın penceresinden ~ """ıı geı~•- .. . tekaddim dilek olacak ki onu di · t · 
'PIQ 1 . -·~ bulunacak olan 14 dimiz hazırlamak mevzuu uzerınde d 1 k 'h ' t b Vı • f d.. rmış ır. ğu anlaşılmıştır. boşluğa fırlatıyor. Bi rmucize o-

•· •ın lO - .. ora a a ı oymuş ve m aye a- e lŞ en Onen B · d .. ı ·· ı d · ı "'aı. •. : ,000,000 liralık tahsi _ çalışmaların arttıgı goze çarpmak- b uk dd f l'k t l u tamım e ezcum e şoy e em - Ziraatle ve sanayide kullanılan !arak zavallı kadın, komşunun 
, "Ub\,... şına u m a er e a e ge - kt d' ta d" .. b b' "l~ ha ~"'· Bu paranın 6,000,000 tadır. Şehrimizde kurulması karar- m. A l l me e ır: ve rrıüstehliklere ucuzca temini JIL racasına uşayor. aygın ır 
I!, Zın~e t · dil G 1 · ış. met ıe er' Zirai ve sınai istihsal sahalarında m g 1 n bu maddeler ı'çı·n bele halde hastane.-e yatırılıyor. m;· -

' 

.. lt.ı •. ' ' emın e miştir. e. laştırılnuş o an tersanenın inşasına Yılın i inde belki öldürülen • zı e e • - J 

"'<lll i 00o 000 lir D · ·· .. d k. ı· · · · d ç ' ı ve bir k1sım motörlerin tahrikinde diyeler asgari bir istihlak resmi al- tecasir de zabıtaya teslim e i.... lteııd· • , ayı enız. önumuz e ı ma ı sene ıçerısın e değil, fakat, tecavüze uğrıyan, •• : 
"';.kıır. ' kredilerinden temin e- başlanın. ası kararla. ştırılmıştır. Te·r·· · rahatsız edilen, döğlilen artist _ Bunlar~ trenler. ~e yuzde .
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kkullu anılan ve ucuz bir muharrik malan Jiızım gelmektedir. yor. Hadise bu. 
v b b t t ı-t vvet vasıtası olan mazot ve moto. Binaenaleyh buna dikkat ve ria- Gerçi herhangi bir hadiseyi ~- lltıcıiy, it ~mızde be~e: ın .tona k.adar u: ler olduğunu da yine gazete ha- ye mış enzı a var ri f' ti tahlil etsek içinde mutlaka bil' 

""l•ııı adar yeniden vapur ıs.. yük gemıler ınşa cdıleeektır. Yem vadisleri arasında okumu• bu • İş arıyan ameleler hakkında dün n gibi petrol müştekaları ıa arı- yet olunması icab eder. • hayli •oyanı dik·kat noktalar 
~. •ıııı. h " nın arttırıldığı hakkında vaki şika. Ald - ı • t g·· e bu ta- .,... . .,~. ''e..,'.ıe azır gemiler satın al. tersaneftin kurulması hazırlıklarına Iunuyoruz. Nafıa Vekaletinden vilayete şu ta. y ıgımız ma uma a or · bulmamız mümkündür. F" ı 

v rı etler nazarı itibare alınarak tetki. mim üzerine, belediyeler, yeniden 

l n kararlar dahilinde başlanmıştır. Artist, hüviyeti ile "a•ıyan ve mim. gönderilmiştir: k ı ı bilhassa bunda ii.tcrine parm, .. . -
~ ., ., at icra o unmuş ur. 
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tedkikat yapacaklardır. G cemiyet içindeki ~öhretini bu •lş bulmak ve yalıud iş yerlerin- mızı basmak istedijtimiz şu ü~ rk M•JJ" M••d f d d" k k Neticede, karı ve vergilerile bir· Bu tedkiklerden sonra, motorin ) ) U a aa hüviyet ile yayan unsurdur. Dip- en onme üzcıe seyahat edeee . noktayı mühimsemek lazımdır. b !omasını mektebden değil, liya- amelelere bir kol~ylık olmak üzere . Jikle halen motorinin depoda ma. ve mazot istihi'ıik resimlerinden pek Bir defa bu adam nikahsız bir 
l;ll•ı Vekili şehrimize katinden alır ve onun tasdikini en az 5 amele bir araya gelmek şar- lıyet fiatının 7 kuruş olduğu vej az bir istihlak resmi alınması te - kadınla yaşarken bir ikincini _ 

\1 gar ammeye yaptırır. Bu artist mem tile, bunlara Devlet Dcmiryolların- bu miktar bile sanayi ve ziraatin min olunacaktır. kihsız ile hayat arkadaşlığ'ına 
lı"d Ge11dı" leketin tanıdığ1, sım'atını kabul da esas tarifelerden •: 70 tenzilat başlıyor, sonra hu yetmiyormuş 
fi" "d 1 tti" "zid li" t't d'"' icra olunmaktadır "/k k b l b l • • • gı'bi bu ikinci kadını evvelce be-" Und ~ 'tik e gı, gu e gıne ı re ıgı san- . J e f fn· e e erl lÇln 

a gumr Milli Müdafaa Vekili General Kil. atkhdır ki adedleri muayyen Bu çok mühim tcnziliıta demir. m e ı,& raber yaşadığı kadının evine ge-
" bı'nası zım Özalp eksprese bag"Janan husu- b' ' · · · · 1 yolları bak1mınd~n başka, fakir tirmek suretile ötekine ıztırab 'liı{. ır sayı çerçevesı ıçt11dedır. Bu-
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h Jk'n · h 1 k 
1 

'd it.~."' b~ llwgar hududunda mun- si vagonla bu sabah Ankaradan şeh- d d b k dm d h a 1 ış sa a ar,na o ayca gı e- B ti d • d vermiş oluyor. Bu da kiıfi dej!-il-.~ 'f nun ışın_ a akr daa m.dalı:ı sah.- rek kazanması ve inşaat mahalle · ı s er e yenı en miş gibi ilk kadını tutup peı. lıtıı:~e ~ binası olmadJğı ri~~~i ~:~~~·Vekilimiz Haydar- n~ ?:a~ag;:a d ! ~•thcşıd 1 
• ır l rinde her zaman amele bulunabil - a ZI em cereden atıyor. 

'' tutuıarak bazı kararlar paşa istasyonunda vali ile şehri _ surunun şı ıgı ru e e yıne mesi gibi umumi scbeblere de dik- Gerçi nikiıhı medeniden evvel 
~. hpt. lltıigarlar orada iyi bir mizde bulunan bütün askeri erkan ar~~ttir. F'.'1<at, bu rütbe .verilen kat olunmuştur. b hçeler"ı açılacak şeriatin dörde kadar evlenmeyi ~~dır llırıak üzere p!An hazırla- ve diğer birçok zevat tarafından degıl, ~etki de vurulan hır d~~· ı Tenzilat nisbetinın yüksıik olma- oyun a mazur gördüğü devirleri gör'' 
lıı~ ıtır; Gitınrük kontrollarının karşılanmıştır. gadı~. işte, bu ~ıımganın sahibı- / sı maksadın suüstimai olunması te- amma, sarıklı imanun kıydıg . 
~""'4ı •Ue "c asrl bir şeklide ya- ne dikkat etmege nıecbunı:ı;. Bu şebbüslerini tevlid edebileceğin • Yaz tatilinde de öğretmenler çocuk- bir •Boşol.n tabirilc zevcenin ~ blııav~ kontrol memurları için mecburiyet iki esasdan geliyor: den bu tarifenin yalmz ıımele ol _ yabancılaşıverdiği bir akidenin 
~ lıiıı ~ea edilmesi düşüncesile / mza bu gıine Birincisi sosyal ahlakm sağlığın- duklarını tevsik edenlere tatbik e- ıarıa meş9uı oıacakıar artık çok uzaklarında ııuıunuyo 
ıı.~._Ue k._gün:ırük idaresinin de V l'd dan, ikincisi de köy ve kasaba • dHmesi kabul olunmuştur. • ruz. 
""ıııiiıı llıııştereken başarılması nQ l lının mali bünyesinin koruyu - Yapılan tedkiklerde bu tarife - İlkmekteb talebelerinin akşam ü. yacak vasıtalar da çoğaltılacaktır. Bundan ba~ka kadının 
QIQ,, • .,_asıb göriilm .. tür culuğunu yapmaktan... den istifade ettirilenlerin birçokla- zerleri okullardan çılttıklan sonra Bilhassa spor levazimatı alınacak, kafes ardında J!IUtfak ve ya 
~ :"lilt Uııı .. u.~ .. · Bazı formaliteltrin ikmali dün Artist mademki bugün için rının amele bulunmayıp tediye ka_ sokaklarda oynıyarak ahlaklarının talebenin gıirbüz yetişmesini temin işini halletmekle mükellef bi... ~,.ııe.lillıiıı uın muduru. ~ay Mah yetiştirilememiş olduğundan İngil- bir resmi hüviyet tazyiki içinde biliyeti müsaid olun lüe<!ar veya bozulmaması için tedbirler alın •
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1 maksadile fenni sporlar yaptınla - hizmetkar olına<lığmı anlamak -
"IÔl!l iştirak ettiğı Peşte tere hiikfımeti tarafından açılan 16 ·.ı "ld' b k • tk' hh' 1 tıl kt lı" sıııda i:ıegı ır ve u unvan olaylık}a san a ar <1ldukları görütnıüştür. 1 mıştı. Bir senelik tecrübe oyun bah- cak, sı ı oyun ar oyna aca ır. gımız lazım gelt>n bir del•İl'de 

Ve ;ı_, da bu mevzua temas milyon İngiliz liralık kredi muka. ı b'I ı h · J d tat'! 
..,1 a ına ı en ve ".erilebilen bir Bu itibarla ba. d.em_ a veı_·.ilece.k ve-. çelerinin çocuklar ıçin çok faydalı lkınci mi.ı im bır mese e e ı kendini böyle cariyelerini .. S:· C.. ~ b;. taraf murahhasları a- velesi bu sabah imzalanacaktır. lk l d t ' · ~' k · ı d ki be t kal k 

:'Ilı; .,. unvandır. O takdırde de artistin \s· a ara azamı ı .na goslerılmesı olduğunu göster;nıştır. Ea at şım - ay arın a çocu arın ser s - ram, sıram» ar~ısına dizen se-
~~le anıaşmaya varılmıştır. İmza merasL"Iline Lonrlra Büyük girdiği köy ve kasabada «tem _ lazımdır. • diye kadar açılan oyun bahçelerinin • malarıdır. Karılı kocalı çalışmak fih bil' hükümdar vaziyetinde 
'<t~ı ~ \rekAJeti de binanın ya· Elçimiz Bay Fethi Okyar ve Muam- did ve ihtiyarı ikamet buyur • aded itibarile ihtiyacı karş ılaya - ve bütçe darlığı yüzünden müreb • görmek ve engizisyondan fark -
lıı.,,<ıı uvafık görmüştür. Ha. mer Eriş ile İngiliz murahhasları ması» ile hususiyetler temin et- Canavar mamakla olduğu anlaşılmıştır. Her biye tutamamak mecburiyeti kar - sız olan işkence zihniyetile bir 
~1iı. ~a~ üzerinde tedklkler iştirak edeceklerdir. mesine mani olnt<1k İazımdır. sene okullara, yeniden giren tale. şısında bazı ailelerin çocukları üç kadını tuttuğu gibi pencereıJ, ' 
~-~'it.~ llZıranda inşaata başla- AT .. 1 Konserini verir, temsilini ya • Düdük/eri be adedi, mekteblerden mezun o - aydan fazla bir zaman devam eden aşağı atmak, birkaç suçun. ı 
fıı~ &fi~r~suretıe Bulgar hudu- J Y U USa nar, şen olasın .. der ve yürür! ---·- arın yekununu aştığından , talebe. yaz tatilinde başı boş kalmakta. kaç facianın telaki ettiğ'i bir ha-
ıı,:li ·.::'.'i

1 
ük kontrol ve muaye- / G • BURHAN CE\'ı•"" leti ruhiyenin ifadesidir. "" •,., .,..., Her şehirde muhak- nin iyi yetişmesi için başvurulan ça. hazan da komşu nezaretinde ma -~tır. Çatı altında görülmüş eçmzgen relerin çoğalması ve vasıtaların art- halle çocuklarının arasına katıl _ Bu satırları bir ubıtaı vak'a-

f"ı Memleketimizdeki kak birer tane tınlması lizumu hasıl olmaktadır. maktadır. sına mevzu olan bir mamun,,. 
'-Q • - ... - Vukuat bulunacak Kültür direktörlüğü bu mühim Bu cihet gözönünde tutularak o. muhakemesini yapmış olmaJ< 

1\. ~l .,. • .,. Alman İ k " .. .. yuı1 bahçelerı'nın· .vazın da açı~ çin yazmadım. Bununla mede V ç stanbul ve diğfr bazı büyük şe- ciheti gözönünde tutara unumu?- ' • 
B ·· ·· k J A • b ı k bulundurulması ı·cab edecektir. yetin ihsan kafasında yaptığı llı.t "l utun ayıt ar umumı hirlerimizde olduğu gibi tekmil vi- deki ders senesı aş ar en oyun .. --'-' 

'41 lf l • K ı j · · b r Mevcud bahçeler ihtiyacı karşılıya- muvazen.,,.=ıilderden bir misal ıS ' erın •- 1 t b" t t ı onsa os arı !ayet merkezleri \"e kazalarda da l bahçesi adedini de imkan nıs e 11"- olan şu hadise ile bütün buna ll ~ ~Gntre a a ı u u uyer uhakk k b" d"d" """ d g"altmag"a karar VPrmiştir Bu madımndan okulların büyu"k, kü -
Q l. l m a ırer •canavar u ugu• e ço . çük ;;balarından istifade edilecek_ benzerlerine ve benzemeseler bi 

h il <1.rr Dahiliye Vekfılcti geçmi~ sene - bulunması Dahiliy~ Vekaletince maksadla şimdiden tedkiklere baş. le ayni haleti ruhlyenin mahsulü 
ı~ı. lerdenberi işlenmemiş olan nüfus Y azif e mıntakaJarı tak- münasib görülmüştür. • lanmıştır. Şehrin muhtelif yerlerin. tir. Çocuklar oyun ve mekteb bah. olan facialara işaret etmek is-

l(llta - 1 - kütükleri varsa bunların tekmil ka- sim Glundu \ Dahiliye V'ekaleti; bu arzusunu de bilhassa okul binalarına yakın çelerinde de kendi hallerine bıra - tedik. · 
Po is mu""zesı"ne yıdların umumi bir kontroldan ge. bütün belediyelere bildirmiştir. semtlerde çocukların ov. namalarına kılmıyacaklardır. Ögr" etmenler nö. z il 

1 
k 

.. aman er edi çe insanlık ge-\>u, ~Otıd "j k çirilerek bir an evvel ikmal olun- Memleketimizdeki Alman konso- Bu emirde her belediy~nin mu _ elverişli sahalar aranmaktadır. o _ betle mektebde vazife alacak ve ço. riliyor galiba!. 
"ııı ·~etı, er:ı ece masını ve ayrıca tekmil ölüm, do- loslarının vazife ııııntakaları tesbit hakkak birer •canavar düdüğü• te- yun bahçelerinde çocukları oyala _ cuklarla meşgul olacaklardır. BALK FİLOZOFU 
~ oı.r~de aranıa veya suç malı ğum ve evlenmelerin bir an evvel edilmiştir. Bu meyanda Almanya - min etmesi ve satın alınacak •cana- ~ _ 

"'1~ ııı.ıhı tıılisaJere olunan her kütüğe kaydolunmas: İcab ettiğini nın İzmir konsolosluğunun memu - var düdükleri• nin evsafının Dahi- Mz"l/ı"' em la"'k Aydın Sulh Hukuk mahkeme~in. vasının 23/5/938 tarihli muhakeın 
~ t<ıı :r arasında bulunan ve bütün nüfus dairelerine tebliğ et- riyet havzası şu suretle tesbit olun- !iye Vekaletince teslıit olunduğu den : celsesinde dava arzuhalinin şekline 

t- ı 'ltı "' ı· miştir im ktad A d d kah · M h din A 'd · t ~Ver· .,o ıs müzesi• ne kon- · muştur: yazı a ır. - l • . . b.. Y ın a veeı e me Y- aı ıtiraz ile dava ikamA~inin u•· 

'
~~lı 
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§1! Silfth , d"" b k Bu emrin yerine getirilmesi için Bu suretle bütün halkımız her Jş erl lÇln ır dında göz doktoru Arif ve saire süzlügun" .. den bahls itirao mahk•ı teı· 'e ıger u a. · k Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, ı ' 
1 ıf a!At .. . . icab ederse cıvar ·azaların nüfus gün saat 12 de saatlerini ayar ede •

1 
aleyhine taksim kabi!iyeti olm1yan ce varid görülmiyercl< reddine ve 

"ti~. Ve llıun ı cur:nıye.~ın a:rıı- katibleri de işi çok nüfus şubelerine Antalya, Aydın, Cebelibereket, De- bilecek ve bir hava tehlikesi ile her Anket gapı/dı gayrimenkullerin satılmak suretile müddeialeyhlerin esasa cevab 
:ııt bah . lazaman gonderilme yardım edeeeklerdir. Bu suretle hiç nizli, İçel, İzmir, İsparta, Konya, hangi bir afet vukuunda hemen ! _ _ şüyuunun izalesiJıe dair açtığı da - vermeleri lüzumuna karar ve-

1>\ıtYetı Uıy.~ Vekaletinden tek- bir yerde işlenmemiş hiçbir nüfus Kütahya, M~nisa, Mersin, Muğla ve halkımız haberdar edilmiş olacak- • d • "b vanın hissedarlardan Denizlide Sa. rilerek muhakeme 1 / 7 / 938 
ere bildirilmiştir . kaydı kalmıyacaktır. Niğde. tır. Hazıran an ıh aren raçoğlu Talat karısı Feride ile İs - cuma saat 14 de talik kılıP.mış olrlu-

:-~~----------~--~-~~-~~-~~-~--~~~---~~~--~~~~~-~·-~-~-~ y~i t~iW br~ac~~~AksarQ~~ane~~~~~~~d~i~i~cE. ~' L Ü,.. ~ON L" O" M - Niçin bu akşam değil de ya. da böyle adi bir kadınla.. Maliye Vekaleti, milli emlak iş- Sarımusa mahallesinde No. 11 de vab layihası vermesi ve belli gL\ntle 
" ı·ın '· .. Bu sefer· ben onun ag· 'ını ka _ d 1 h . Saffettin ikametgahlarının meçhu- mahkemeye gelmesi Ji\zumu ika _ ~ !erini idare etmek maksa i e azı-

- Böyle ciddi meseleler gece. patarak, sözünü kestim : !iyeli hasebile ve gazetede ilan SU- metgahı meçhul bulunan (!Talız) 
lh Y A z A N randan itibaren yen i bir teşkilat · ı k. t bl' ti · t' d y f ı· · '1 lJ ~ yarısı münakaşa edilmel, bir.. - Rica ederim Cina.. retı e va ı e ıga arn ıs ına en usu a i anen teblig olunur . 

....._ S R E T S A F A C O Ş K U N 1 konuşmak için sen de, ben de - Ona liif söyletmiyorsun! yapmağı kararlaştırmıştır. gıyablarında cereyan eden ıııuha - . ('?979) 
~ E O E 8 T R O düşünmek zorundayız, iki .. Senin - Gayet tabii çünkü o bu sıfa. Bunun için Vekaletçe bütün vi- keme sonunda, Aydın Veysipaşa ~ • Çı~ M A N: 134 - mahallesinde ve tapu kütüğünde B57 Hıcrl 1 BS4 KJ nı , ,, 'Ilı "1-ıııad asabın bozuk, üç .. Bu1aya gel - ta Hiyık değildir. !ayetler arasındJ mılli emlak işle. Rcbı'u"lcvvcl Mayıs i ~b Y, ım. - Gördün ya beni .. Git artık. kayıtlı iki kaıt'a ev arsasının satıl-'lt> l!ıcırı men.. - O halde sen bu kadını sevi- rinin idaresi hakkında neler düşü- ' ~i.... ısı durdu. Söyle - Hem bu akşam sizde olmasaydım mak suretile şüyuunun izalesine 27 14 

"· ~·nan Old Elile ağzımı kapattı: yorsun!.. "Jd"ğün' d . b' k t 1 111--....;;;;~-:--:-~-~..;_:;_ __ ,; 
h "ıt .... , U. Çünkü: ne olacaktı•. nu u e aır ır an e açı mış - 11/1/937 tarihinde karar verilıniş , ~Ilı .. ,, - Daha sayacak mJSın? - Dostluktan başka hiçbir şey YJ 1938,Ay!i, Giiıı147,Hızır 2:2 . 

~ edillı. - Otomobili garajdan çıkarır Ateş gibi Y.anan avucu içinden yok aramızda.. tır. olmakla işbu ilan tarihinden itiba. 
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CUMA , 
b ~adı. e.ine kadar gelirdim! ağzımı kurtarmağa çalıştım: _ Bu dostluğun nasıl meyda _ Hemen bütün vilayetler, bu me- ren sekiz gün içinde t.ımyiz edil _ 
"~a bitııı • ., - Çocuk!... - Bu kadar sebep yeter de ar- na geldiğine şaşıyorum . yanda İstanbul Defterdarlığı da bu mesi ve aksi halde hükmün kesbi 

''li~ h· '""i mi?. tar bile.. - Ben de.. ankete )azım gelen cevabları ver - kat'iyet edeceği ilan olunur. il 1l'§ey · - Sevginin büyüklüğünü an _ 
\ı le söylemedim ki!.. - Peki, mdecegı"'m. Yalnız iki Nataşa ile olan dostluğumuzun k ·· d · 1 cll094• ı' 'i ad~ kaf' lamıyorsun?.. .,. mişler ve An araya gon ermış er - _.,. _ ______ ...,........,.....~-~ 

'
'll~Jıı.ı'lvar •• ,_ • ı. sualime cevab vereceksin! hesabını vermek, Cinanın bu kıs. İstanbul Asliye birinci ticaret 

qu" - Anlıyorum! dir . . •ııı. ,,1. . sana beş dakika - Kısa olmak şartile.. kançlık tezahürlerini karşılama _ mahkemesinden: 
lıit '' çı b Anla d Toplanan malumat 'J ekiıletçe ted-'ını n enimle konuş- - say ın.. - Kısa .. Hfila o kadın, yani Na. ğa çalışmak çok tuhafıma git _ İstanbul Belediyesi tarafından 

l:ı. Sır Yorsun?.. - Çok iyi anlıyorum Fakat taşa sana geliyor mu?.. mekle beraber, itiraf ederim ki, kik ve tasnif olunmuştur. Hüseyin Hilmi ile KurrJ:apıda Sa _ ıı::;ıı,. llaı de, .
1 

'll? es,o. gı .. Buraya gelişin ~imdi sırası değil yavrum. Bur.ıı.- -~ İki gündür görmedim. Fa - garib bir zevk duyuyorum. Bunu Pek yakında milli emlak müdür- raç İshak mahallesinde Köşklüha _ 
" """il B 

" unun yarını yok da daha uzun müddet kalınan se. kat gelebilir ve görebilirim. kendi kendime izah edemiyorum. Jüklerinin yeni idare şekli hakkın. marn çıkmazı sokağında 2 numarada 
bıo.. ~•ıııı . . nin için de, benim içinde zararlı- İsyan etti: Herkesten telakki itibarile ay - da şehrimize ve diğer l'ila~etlere oturan ve Hasanpaşa r.addesinde 
, ·• " ' ıçıtıı d • h ld k kl kısk al sah M ""', ""Yl ... 1.. Yanarak uyandı _ dır. Haydi, odana gı·t. Yarın uzun - İstemiyorum bu kadını .. Se. rıl ıgım a e, er e er anç- lı 

1 
ak 143 numar ı fırın i~i ehmed •q''"' "'' tıı lazım gelen te ligat icra o unac -""a~1<li. Seni görmeden uzun konuşmak fırsatını bulaca- nin onunla dost olmana taham _ lıktm hoşlanırlar, sözüne gayri - oğlu (Hafız) Yusuf aleyhine 9~~/52 

jız. mü! edemiyorum. Nasıl oluyor 'Uevamı var) tır. dosya numarasile açılan alacak da. 
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KOSLOVAKY A l~i büy.ük devıeıi 
Bırleştıren 

Bugünkü Çekoslovakya ordusu
nun kuvveti ve elindeki vasıtaları 

SEFERBERLiK BORUSU ÇAL 1 N C A .. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-

ütün Çekler silah altı·na koştu. 
Fakat yalnız san'atkarlar 

kışlalara alındı. 

Çek süvarileri 

Umumi Harb esnasında, Ameri -
kada bulunan Alınan sefiri Kont 
Brenstorf'un genç bazı kadınlarla 

beraber çıkarılmış resminin nasıl e
le geçerek İngiliz propagan
dacılara büyük bir sermaye oldu _ 
ğunu Amerikada İngiliz istihbarat 
şebekesinin reisi Amiral Gaunt'un 
hatıratından hulasa ederek dünkü 
cSon Telgraf> yazıyordu. Amiral 
hatıratının alt tarafını da anlatı • 
yor: 

Bu fotograf İngiliz Propaganda 
Nazırı Lord Nortkılif'in eline ge • 
çince: - Çocuklar daima çocuktur 
gibi bir şey söylemiş. Sonra bu res. 

1 

mi neşrettirm!ştir. Resmin neşre • 
dildiği bir Ingiliz mecmuasuıda 

fusu gitgide artmaktadır. Her sene j yüzünden rekabet vardı. Bugüı~ bu resmin altına şöyle bir cümle ya _ 
yeni nüfus ilave ediliyor. Yeni asker yoktur. Artık Almanyanın Bagda- zılmıştı: 

geliyor. Askerliğe elverişlı olını • , da doğru takip ettiği bir şark siya.. •Harbin böyle en şiddetli bir za. 
yanlar da tabii az değı F h:at 

1 

seti de yoktur. Ruslarla Habsburg-ı manında bile orta Avrupa devlet -
o.skcr.e alınanlar daha çok, :r. !ar arasında Balkan~ard~ da rekabet leri.'.'den birinin elçisi biraz eğlen • 

Silah altına alınar.lnr yalnız bun- kalınmıştır. Ren shıllerınde de ın - mege vakıt bulabılıyor!.• 
dan ibaret değildir. Elinden iş gelir tikam politikası yoktur.• Diğer ta- 1 İşin bu hale gelmesi tabiidir ki 
ne kadar mütehassıs varsa onlar da raftan Çekoslovakya hadiseleri Le- / Almanların canını son derece sıkt. 
>.;kere çağırılmışlardır: telgrafçı, histanda da büyük bir merakla ta- yordu. Avruparun her tarafına y:ı _ 
makinist ve saire ... Bunların da mik- kib edilmiş ve Çekoslovak ihtiyat -ı yılan bu resim dolayısile yapılan 
darı tam olarak kaç kişi olduğu bL !arının silah altına ça~ırılması Var- propagandalara Almanlar kızıyor _ 
!inmiyor. Keza şimdi orduya çağı- şova hükCımetinin nazarıdikkatini ı du. Fakat bitaraf kalan memleket _ 
rılan mütehassısların da yaşları beL celbederek Prag hükumetinden bu- !erde de bu resim hadisesi az dedi
li değildir. Çünkü bunların arasın- na dair malumat istenmiştir. Hulıl. kodu mevzuu olmuyordu. Daha A
da yaşı kırkı geçmiş ol.anlar var ki' sa 0 günler Paris, Londra, Berlin merika Umumi Harbe karışmamış _ 
onlara da davet gelmıştır. Sudet .b. k 1 d h b'· .. k h tı. Amerikada da birçok Almna ta.. 

w gı L mer ez er e ep uyu ve a-
Almanlarının bulundugu yerlere de 1 ti' b' . . f 1. ti . taftan vardı. Bunların canı sıkı _ .. . . .. . . . rare ı ır sıyası aa ıye ~ geçmış, 
tabııdır kı boyle davetıyeler gıtmış- Berlindcki İngiliz Elçisi birkaç kere lıyordu. İhtiyarlamış, bir türlü ko
tir. akat oradaki Almanlar da ses Al H . . N .. k caya gidemiyerek kalmış olan yaşlı . . 1 man arıcıye azırını gorere 
çıkarmaksızın askere gitmışlerdır kızlar da Kont Brenstorf'un resmi-

Ç ·koslovakyanın resmi ajansı bu- Gören ve görmiyealeri ni gördükçe başlarını önlerine e -
U'I bır sefuberlik mah!yctinde ol- tekrar tekrar görmderi için ğerek onun hesabına utanıyorlardı. 

madıgırıı bildııiyordu. Avrupa ga- TU"" RKÇE SÖZLÜ Tabiidir ki Amerikanın payitahtın_ 
zcteleri, şimdiye kadar telgraf ha_ da elçilik eden kont için bu pek acı 

berlerınin günü gününe bildirdiği ş E y H A H M E o olmuştu. Nihayet, günler haftalar, 
vukuatın tafsilatını veriyorlar. L:L aylar geçti. Bu tarihten aşağı yu -
km bu cihet ayrı bir bahistir. Çe _ karı bir sene sonra, 917 baharında 
ko lov'lkva - Almanyıı hududunda- A L K A z A R Amerika da Umumi Harbe girdi. 
k hiıdısevı de bir tarafa bırakarak Brenstorf da pasaportlarını alarak 

l\.!mJn matbuatının 'jayn'1ıdikkat 0 _ s :r.e masııda devam ediyor. memleketine döndü . 
J rak ne d, Q ~ini görmek daha me- Ayrıca: Söylendiğine göre Brenstorf Ber-

r.J.lı olac'lkt ... Mesel.ı Frnnkforter ttUDU~ HA YDUDLARI 1 !ine döndüi:,>ii zaman Kayser kcndi-
1:C:m:ımJüyük se:glızeşt lılmı-.ıııallıl 1' sı'nı· kabul etmemı·ş, Kont bu suı·e• ZJy c ~g r..ız.:-t sı bu hadiseler do - ı• • ._ 

Mes'ud izdivac 
Majeste . Kral Foruk'un büyük 

Yazan: 

de anlatıyor: 
- Birgün elime birçok harfler ya

zılı bir kağıd geldi. Bu harfler bir 
takım işaretler demekti. Bunlardan 
birşey anlamak için evvela hallet • 
mek !azım geliyordu. Bunları ya _ 
zan bir Amreikalı idi. Fakat aslı 
Avusturyalı olan bir Amerikalı ki 
gene Avusturyayı seviyor, gönlü o 
tarafta bulunuyordu. 

Nihayet bu harflerle ne demek is
tendiği anlaşıldı. Yazan Amerikalı 
veya daha doğrusu Avusturyalı bir 
gençti. Adı Tiryest olan bu gencin 
yazdığı şeyden anlaşıldığına göre 
kendisi Kanada hududuna gitmiş, o
radan sahte bir isimi~ İngiltereye 
kadar yollanmış, daha sonra da do. 
nanma hizmetine girerek telsiz teL 
graf memuru olmuştu!.. Kendisi 
Sikayaflo'da bulunan İngiliz amira
linin gemisinde telsiz telgraf zabiti 
imiş! .. 

Bu genç Amerikalı daha doğrusu 
Avusturyalı şunu da yazıyordu: 

Eğer benim tasavvurlarım yerine 
gelirse İngiliz ve Fransız müttefik 

le bir kere daha mahud resmi ha. devletleri donanmaları için felaket 
tırlamıştır. hazırdır! 

Nihayet gel zaman git zaman harb Bunun üzerine ben elime geçen 
bitmiş, mütareke olmuş, bu hatıra- bu kağıddan çıkan manayı İngilte. 
tı anlatan ing;J.iz amirali de harb- redeki donanma istihbarat reisi olan 
den sonra Berline gidince orada ile- Amiral Hale bildirdim. Bu amiralin 
ri gelen Almanlarla temas etmi~ ye adı bundan evvelki yazılarda da sı.. 
bu bahsi tazelemiştir. Almanlar rası geldikçe geçiyordu. Amiral tah. 
Brenstorf'un resmi ettftfında hala kikikat yaparak bunu meydana çı. 
meraklarını halledememişler, bu - karmış, genç de yakalanmıştı. Di
nun nasıl olup da İngiliz propagan. vanı harbe çıkarıldığı zaman genç 
dacılarını nelinde Almanya aleyhi- her şeyi itiraf etmişti. 
ne böyle mükemmel bir silah ola _ Aradan zaman geçmişti. Bundan 
rak kullanıldığını soruyorlardı. Al- sonra daha birçok şeyler birbirini 
manlar bu resm.)n uydurulmuş ol • takib etti. Öyle ki bu telsiz telgraf. 
duğunu zannediyorlardı. Halbuki çı unutulmuştu artık. 

Kont ile yanındaki kadınlar farkın_ Bir gün bana telefon ediyorlardı. 
da olmaksızın bu fotograf çekiliver. Piyerpon Morgan eğer !?eni ziyaret 
mişti. Fakat İngiliz istihbarat şebe_ etmek isterse kendisile görüşüp gö
kesinin Amerikadaki faaliyeti yal _ rüşmiycceğimi soruyordu. 
nız böyle Alman elçisinin kadın _ Piyerpon Morgan Amerikanın en 
!arla birlikte alınmış resmini elde zengin, en meşhur bankeridir ki 
ederek ortalığa yaymaktan ibaret milletler arası para ve politika ate_ 
değil~i. Amiral daha başka şeyler (Devamı 7 inci salıilemizde) 

Muazzez KAPTANOGLU 

f /ôiseleıinizi 
GÜVELEREN; 

ffllT.$1 Koruyunuz .~ 
.{; 



'· 
Kadın intikamı 

ALTIN KRALICESI 
' 

Sarik kocasını 
adamla 

iflas ettiren 
evlendi 

Mahkeme kararını vermişti Jan.. 
darmalar, kürek cezasına mahkum 
olan Grey biraderleri götürüyor -
!ardı. 

O sırada, mahkiimlardan birinin 
sabık zevcesi Desil Grey adlı gayet 
güzel ve şık bir kadın, etrafını alan 
gazete muhabirlerine şu sözleri söy
ledi: 

- Banker Şarel Broy'le evleni -
yorum. Gazetenize yazabilirsiniz. 
Greyler aleyhine dava açabilmesi 
Lazım gelen parayı ben verdim. 
Mahkiim ettirmeye muvaffak ol -
duk. Mükafatı haketti. Kendisile 
evleneceğim. 

Ve gülerek mahkeme salonundan 
çıktı. İşte, Grey ailesi arasında ge_ 
çimsizlik bu suretle nihayet bul _ 

• muş oldu. 

~ O K O °== 193~~~~e:~~~:~:~:;alky':ıı İS-~ ~ minde zengin bir banger, ilindi~ _ 
~ tanda seyahat ederken ufak bir In-

~ ~ giliz memurun kızile tanışıyor. 
~I. ============::.::======! Sesi!; genç, güzel fakat fakir bir 

1\ Qençliğinin 10 nUnCU yıl dÖnÜmÜ kızdır. Banker bu kıza gönül veri
yor, evleniyorl~r, Avustralyadn A. 

tı nesli kutlanacak? delaid şehrine geliyorlar. 

• llQ 1- 1934. Zengin bangerin karısı ma-

'C Q/ feşkı"/a"'fının dam Desi! Grey, birdenbire koca. 
sını terkediyor: 

:~ıo"alt 
h . - Migel Grey çok zalim, çok ha.. fari l Vt! gageSl sis bir adam ... Kendisi gibi haşin 

~ '<\> Sv Ya milleti _ Prince ilham alan bu ıki zat Sokol hareke-
olan iki kardeşi, geldiğim günden • 
beri bana yapmadıklarını bırakma
dılar. ~ lııı~a:ty, ikinci Premysl Ota - tini Çekoslovak milletinin siyasal 

t ~'"<! atar 4 üncü Kare1, Jan ve kültürel ihyası maksadına isti - Kocam, kay,ınlarıll), .~ünde belki 
1 

Jirj nvıu Zizka, Podebrady nad etmişlerdir. yirmi defa fakirliğimi yüzüme çar-
' Vlıil!et hocası Koınensky Onların nazarında eski zamanla- pıyorlar, hakaret ediyorla]'dı. Beni 

elıet '~çok zevatın şöhretleri rın cMens sana in corpore sano• çok hakir görüyorlardı. Evde, hiz.. 
aytl 1'dudlarının haricinde düsturu mucibince jimıpstik bü - metçiden farkım yoktu. Hatta, di.. 
~ Gfe~tştır - Masaryk in cha - tün bir milletin disiplininin insica_ yebilirim ki hizmetçiler benden da
•avda ab olur. manasına ge_ mının ve tekalmülünün membaı O- ha ziyade hüsnü muamele gör~or
bj uııı "1t:zi düsturu sayesin.. lan meharet, çeviklik ve ahliik te- !ardı. 
~y~.\iını cehenneminde hür- mizliğinin esasını teşkil eaer. Ve, 1935 senesi ilkbaharı. Altı aydan_ 
lt,n'~eslni istirdad etmiştir. her cihetçe sağlam olan bir millete beri Adelaid'de Madam Sesi! Grey
~1 dısıni asıl ismile, yük _ de milletler ailesi arasında şer~fli den bahsolunduğunu i1ilen yok. 

ıı.,li lııh llıahsuıat ve mamulatile bir mevki almasına hiçbir kimse · Altına karşı akın 
\ liıellı asındaki faaliyetle, dün- muhalefet edemez. Jimnastik ile, 1935 senesi sonbaharı. Aslan İn -
\ ~ Ve ~r haınamlarile tanı! - milleti ihya ve müstakbel ~ın~iyeti- giliz olan genç bir kadının Barar _ 

altın madeni bulduğu şayi oluyor.! Greyi görmeğe birisi geliyor. Kar. 
1936. Avustralyada çok zengin bir tını veriyor: 

maliyeci kadln türeyor: Barar - cMigel Grey ... • 
Greek altın madenleri sahibi Ma -
dam Desi! Grey ... 

Genç kadın, derhal em\r veriyor: 

- Buyursun! ... 
Eski kocası yalvarıyor: 

- İflas etmek, rezil olmak teh -

Altın madenlerine karşı büyük 
bir akın başlıyor. Civarındaki ara
zinin kıymeti günden güne artıyor. 

likesine maruz bulunuyorum ... BeAvustralya halkı, genç kadına (aL 
ni bundan kurtaracak yalnız bir kl.. tın kraliçesi) Unvanını veriyor. 

Halbuki sabık kocasi\e kardeşle- şi var: Sen ... 
rinin işleri bozuluyor. Buna da se- Diyor. Sesil dinliyor. İhtiyacı o
bep müesseselerile rakib Şarl Bo- lan paranın miktarını soruyor. Za -
yer bankası arasın açılan mücade- · vallı adam, anlatıyor, felAketlni, 
ledir. yesini acı acı tasvir ediyor ve su -

Hayatımın en güzel günü suyor. Cevab bekliyor. Sesli müs.. 
1938 sonkanun. Barav _ Greek al- tehziyane gülümseyerek: 

tın madenleri sahibi Madam Sesi! ı - Teşekkür ederim, diyor. Bana, 

" "' u lllilletın' ı'stikla-linden ni tm• etmek; işte Sokolızmın ~ -
'I ~ 1 Greek yakininde, gaib zengin bir lı; '~de S 'ni zamanlarda, dünya sası, ruhu bundan ibarettir. Tyrs ve ~~;;,,,;;,;;;.::.:;;;~.:....~::.::...;;;;,::ı;:;,;,_.:;::.:.,_.....,.,.,,,.,.,,,.,.,,,...,,,.,,.,.,,,.,.,,,,,.......,.....,.....,.....,.,,. hayatımın en güzel gününü yaşa _ 

~ tİbi . tnetana, Dvorak ve Pur_ Fügner, o zaman cari bulunan ah_ takriben 5.5 i doğrudan doğruya ekonomik zenginliklerini görüp öğ- tınız. Buyurunuz, gidebilirsiniz ... 
, 1 >.o... 131 1tıı.ler ihda etmış' oldu _ kam' ı kanuniyeye tevfikan bir ko_ Sok il b ı J k k · · b" "k b' f t b h , .. , ııı o ara mer u o up, ısını aza_ renme ıçın uyu ır ırsa a - Hiddetinden çehresi kıpkırmızı 

btirda ektedir. Devlet istik _ mite kurmuşlar ve bu da çok geç- mı da bilvasıta Sokolların sıhhat, şetmekted.i~. Bunlar, ç~klukları .• ve olan Migel, cebinden bir rovelver 
\~ Ola d edişinin 20 inci yıl meden her Çekoslovun en samimi kuvvet, zindelik ve adal2t mefkure- vasıfları ıtıb.arıle hakıkatte dı~e'. 1 çıkarıyor, fakat 

0 
sırada büronun 

~tın 0: 1939 jübile senesi de, ~deolo.j~ ~ağlarla bağlanmı~ oldu_ sine bağlı bulunmaktadır. Sokol memleketlerın arzedebıleccklerını kapısı açılıyor, iki memtır üzerine 
~. ~tı·ı. Unc_u .f.ederal bayramı gu. mı. ili hır harekete ınkılab et - terbiyesi çocukların (talebelerin) hayli geride bırakmaktadır. Çün - atıl r k · 

1 
b 'd' 

· ·~ ' b k" ıyo , urşun ar oşa gı ıyor. '-1: ,,.. ' utun dünya, Çe - mıştır. 6 yaşından itibaren başlar. Bu ter- u · 
!>.. · "•Ill · Sesil sükiinetle telefonu . '"le.-1 ı. etinin bu" yük· ahla·kı· Bugıın" Çekoslovakya So.ko.lun. un biye üniversel, f,izik ve ınoral olup 

·• " 1 - Çekoslovakya, tabii su teda-~ " 
1Yllıetini takdir etmek erkek, kadın, genç ve her ıkı emse erkeklere olduğu kadar kadınlara vileri memleketid.ir 

~e~~.elttedir. cSokob is _ mens~b talebelerden mürek~eb oL da şamilcjir. Sokolların jimnastiği Yüzlerce senedenberi, mustarib 
~ t tn hududları haricin- mak uzere ve 2,265 m:ıhallı tşek- sıhhi, ahlaki, ekonomik, soysal, di-
~ ••ayı· kimselere şifa bahşeden ve dünya-r ı.. ı zaınand b . t nın küllere münkasim 800,000 azası var - siplinler, gayeler takib etmekle be-

açıyor. 

polisi çağırıyor. Sabık kocasını, ve 
iki kardeşi tevkif ettiriyor. Mah -
keme her üçünü katle teşebbüs 
cürmile kürek cezasına mahkum 
ediyor ... 

9 - S O N T " t. G q - " - 27 Meyut 1~18 

Çallşan ve muvaffak olan 
Bir san'at müessesesi 

Eminönü Halkevi Temsil I<.o
hazırlıkları !unun • 

genı 
Temsil heyeti rejisörü Dr. Ce lal Tahsin: Meydan temsilleri, 

halkımız tarafından çok tutulan yeni bir sahne tarzıdır. Memle· 
ketimizin bu salmeye ihtiyacı vardır, diyor. 

Yazan: CELAL CENGİZ 

Eminönü Halkevinin temsil şu - rında binlerce seyirci bulacaklardı 
besi, bu yıl san'at iı!emimlze yeni Piyesi seyrederken kendi kendime 
bir adımla girdı. 23 nisan çocuk - Şu semtte oturanlara ne mut 
bayramında ve geçen g•;n 19 mayıs lu! dedim, haftanın muayyen gece 
idman şenliklerinde Beyazıd mey- !erinde şehir tiyatrosunu aratmıyar 
danında kurduğu açık sahnede iki güzel temsiller !{Örüyorlar ve tlyat 
meydan temsili verdi. Sahnede oy- ro ihtiyaclarını bu suretle tatmlr 
nıyan artistlerin sözlerini uzaktan etmiş bulunuyorlar. 
işitemiyenler, etrafa konulan ho- Yanımda ayakta duran uzun boy 
parlörlerle temsilı çok iyi taklb et- lu bir gene, halinden be!Jiydl ki, bı 

tiler. sahneye mensubdu. Arkadaşım: 
Bu adımı, memleketimizde ilk - - İşte, dedi, kibarlık budalasın-

önce Eminönü Halkevi temsil kolu da meşhur uşak rolünü oynıya, ' 
atmıştır. Dün temsil kolu başkanı makyajda çok muvaffak olan bı. 

ve rejisörü Dr. Celal Tahsini gör- san'atkar. Kend;sini tebrik etme~ 

mek üzere Alayköşküne gitmiştim. fırsatını, ne yazık k;, kaçırmıştım. 

Bu vesile ile gece umuma temsil e- Birdenbire yanınıdıuı kayboldu. 
dilen (Yalnız bir kelime) adlı pi- •Yalnız bir kelime• piyasi alkış 
yesi de seyretmiş bulundum. !arla bitti. 

Salon hıncahınç dolu idi. Piyesi 
iki aydanberi oynuyorlarmış. Doğ
rusu bu gene san'atkarlerı böyle 
modern mevzulu bir piyeste - ka

vuklu sahnelerde olduğu kadar -
muvaffak olacakfarını umuyordum. 
Eğer sahne büyük t·e salon geniş ol

saydı, hem san'atkarlar dah;ı . 1 -

best oynıyacaklar, hem de karşıla-

Rejisör Ce!a! Tafilini tebrik et 
tim. 

- Yıllardanberi dedim, yorulm' 
dan çalışan ve muvaffak olan b 
san'at müessesesinin yeni hazırl 1 k 

Jar yaptığını dufdı;m ... Beni bira: 
tenvir eder misiniz! 

Dr. Celal Tahsin gülümsedi: 
' "''ııı an erı a - nın her tarafında şöhret kazanmış q""" 'l'y olup 1862 de doktor dır. Bunların binden fazla iyi teçhiz raber münferid mahiyette olan spor" olan Karlovy Vary (Karlsbad); Ma_ 
~~~Rn ts (1832 _ 1884) ile Jirn.. edilmiş jimnastik salonları ve iki cu ve askeri talimi reddetmektedir. rianske Lazne (Franzensbad); p

0
_ 

,..;. er (1833 18 ) f binden fazla açık oyun yerleri var- gayesi, milli, kültürel ve ekonomik d b d L b eh G af b ıı. .. edil - 65 tara ın- e ra y; u o na, r en erg; 
r,~., en Çekoslovak jimnas- dır. istiklali emniyetli bir surette ida - Piestany; Trencianske Teplise, Lu-

f-ı;t"lnbul Vakıflar Direktörlüğü l:anları =ı 

- Evet ... Çoi< şeyler yapmak fik 
rindeyiz. Fakat, sahnemız ve yeri 
miz çok dardır. Ancak yeni Halk 
evi binası yapı1dıictan sonra genü 
mikyasta faaliyete geçebileceğiz. liııııet:;e "erilen isimdir. İtaL Buna nazaran Çekoslovak mille_ me ettirecek, bedenen ve ahlakan bochna, Sliac, Strbske Pleso, Tat _ 

In İStiklaI savaşından tinin teşkilatlandırılmış tebaasının mükemmel Çekoslovak yetiştirmek_ ranska Lomnice ve daha bunlara 
tedir. 

benzer yüksek vasıfları haiz kap _ 
10 uncu Sleti, iştirak edenlerin lıcalara malik bulunmaktadır. 

adedi, bayramın şümulü ve göste-
rilecek jimnastik hareketlerinin ev- 2 - Çekoslovakya, deniz sathın
saf ve zorlukları itibarile her halde dan olan irtifaı ve mesahai sathi -

evvelki Sletlere kat kat yesinin yüzde 38 ini kap!ıyan ve 
olacaktır. Bu sletın Pragda kısmı azamı iğneli yapraklı ağaç _ 

beynelmilel jimnaslar federasyonu- !ardan mürekkeb olan ormanları _ 

nun (federation internationale des nın zengı'nliği itibarile de bütün 

gymnastes) müsabakalarile bütün Avrupanın bir eğlence mcrkezidır. 
milletlerin en güzide jimnastlarını 3 - Çekoslovakya, kıymetler.i pek 
Pragda toplıyacak olan diğer büyük büyük olan tarihi ve kültürel abide: 
müsabakaların yapılacak olması da !er ve sair kıymetli hatıralara iti_ 
hiç şüphesiz ki, Çekoslovak Sokol _ barle de zengin bir kültür mcnı _ 
!arının kuvvet ve kudretinin bır lekelidir. Merkezi A''"upanın en 
kat daha inkişafını mucib olacaktır. eski müesseselerine, kiliselerine, 

Zira Sokolların sletleri bütün çe_ saray ve şatolarına ve tarihi kıy _ 
koslovak milletini heyecanlı bir ha- meli olan eski binalara, zengin kü
rekete sürüklemekte ve birçokları tüphanelere, müteaddid kolleksi _ 
milli elbiselerile bir sürü masraf yanlara, zengin bir sosyete haya _ 

tına malik olup, şark ve garb mem
ve şahsi fedakarlıklarla buna iştL leketlerinin ortasında bulunması 
rak edeceği gibi, sletleri de cumhu- dolayısile de bunların birbirle•inir. 
riyetin her tarafının ve ecnebi kültür ve ilimlerini mütekabilcn 
memleketlerin bütün kuvvet ve gü_ tedkik etmeleri hususunda en ınü
zellikleri temsil edileceği için bu kemmel bir merkez teşkil etmek _ 
sleti bilhassa ecnebiler iç\'l gönüllü tedir. 
teşkilat ile neer yapılabileceğini 

4 - Bundan maada, Çckoslovak
göster~n ve dünyanın hiçbir tara - ya, eski ve yüksek bir ekonomi\ 
fında eşine tesadüf edilmiyen bır kültüre de maliktir. Ziroatı, A\Tll
manzara arzedecektir. pnııın en ileri ziraatlcrındtn b:r 

Slet'i ziyaret, Çekoslovakyanın 

1 

olup, yaşamak için lüzumlu her Ş('
tabii güzelliklerini ve ki•Jtürel t·c yi bol bol istihsal etmc!<tedir J _ 

Kıymeti 

L. K. 

900 00 

1000 00 

250 00 

850 00 

700 00 

900 00 

Pey akçesi 
L. K. 

67 50 

75 00 

18 75 

63 75 

52 50 

67 50 

Ayvansarayda Atikmustafapaşa ma 
hallesinin Gülhan sokağında 7 No. lı 
ve iki katta iki oda bir mutfak bir 
sofa ve bir halayı ve ayni çatı al
tında 9 No. rayı taşıyan yine iki 
katta üç oda, bir mutfak bir sofa ve 
bir hala ile bahçeyi mü "•mil iki 
evin tamamı. 
Balatta Hızırçavuş mahalles:n.n 
Çorbacı~eşmesi sokağıncla eski 32 
yeni 40 No. Jı ve üç katta beş oda 
bir mutfak ve bahçesı bulunan kar
gir evin tamamı. 
Balat Hacıali mahallesinin Demirci_ 
hüseyin sokağında 25 ve halen 33 
No. lı 3 oda ve bir mutfağı müşte
mi! kargir evin tamamı. 
Ayvansarayda Atikmustafapaşa ma 
hallesinin Hamam sokağında 12 No. 
Iı evin tamamı. 
Balatta Hamamimuhiddin mahalle
si eski Kilise yeni Karapapak soka
ğında 10 No. Iı 3 katla 3 oda bir 
mutfak ve tarasası hulunan kargir 
evin tamamı. 
Cibalide eski Seferikoz yrni Haraç_ 
cı Karamehmet malıalll's;nin yeni 
Abdülaziz caddesinde 112 No. lı 
dükkanın tamamı. 

Yukarıda ycızı!ı cn1J:ik 15 gün müddetle arttırın~ya Çikarılmıştır. 

1halcc,i 13/6/9:18 pazartcsı günü sa'lt 15 de icra edilece~inclen istcklilcrın 
Çemberlita~da Vakıflar Başmüdürlüğüne müracaatları. (3099) 

- Yeni binanın ve yeni sahnenir. 
ne zaman biteceğini umuyorsunuzl 

- Önümüzdeki Cumh:ıriyet bay. 
ramıa yetiştirilmesi arzu ediliyor. 

- Fakat, önümüzde çok kısa biı 
zaman var? 

- Herhalde kış mevsımını yeni 
sahnede geçireceğimi7.den eminim. 

Ce!J.I Tahsin bun;:;aıı ı.oııra mey
dan temsi!Jerine geçerek: 

- Bu, halkımı' tarafından çok 
tutuldu, dedi, memleketimiz;n bu 
sahneye çok ihtiyacı vardır. Bilhas 
sa halkı irşad ve tenvir bakımından 

- Meydan temsilleri için yeni pı. 
yeslcr hazırlıyor musunuz? 

- Evet. Çok yakında Eminönü 
Halkevi idare heyeti. meydan sah
neleri için yeni bir p;yes müsaba -
kası açmağa karar verecektir. Çün
kü elimizdeki piye•lcr, ayrı ayn 
sahnelerde geçllği için meydan sah_ 
nelerinde oynanamaz. Bu sahne için 
yeni piyesler lazımdır. Bunun şart
larını yakında gaz~telerle ilan ed!'
ccğiz.• 

C!:il Cengiz 

İTİZA'R 

ve 
Yrızınıızın çoklu ;unclnn dolayı 

•l\Iarmara alevler içinde• 
•Onun gölgesi,. fefriknJarını dt'r· 
Cl'dem~dik. Özi.ir dileriz. 
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IST A NBU L 
(4 üncü sahilcdcn devam) Sıra __________ M_.;;O_K;....E;;;...L_.;;L;....;;E;....F_l_N __ 

ği bu adama, (Yeşil Bıırç) kadar No: isim ve şöhrt ti iştıgal nevi Ticarcthant! adrt!~ i 

renkli ve temiz bir hayat hazırla_ j-
mağa ahdederek, dinlemişti. 1 Kalost 

ikisinin de temennisi . Sessiz. gös-

ahcı B. Pangaltı Cumbariyet 
Cd 12 

ter~siz bir hayat sürmek ... ö.nür _ 2 Ömer garaj 

!erini, heyecanlarını, sevgilerini bir-
birleri için harcayarak yaşamJk ve 3 Vasi! oğlu Hi- kunduracı 

ölmekti. risto 
Kaç defa, kalplerinin tek bir 

sesle çırpınan bu sessiz duasilc. b;r_ 
leştirdilderi ömürlerini beyaz sev
gilerine vereceklerini ahdett!!cr. 

Fakat bir gün ayrılmaları Bz:m
dı... Uzun yıllardan sonra bir gün, 
tekrar birleşmek üzere ayr!lırıak 

mecburiyetinde idiler. 
Bu, ikisi için de acı oldu .. 
Fakat, birbirlerine ~ylc inanmış

lar, öyle bağlanmışlardı ki ... Bir da
ha buluşmamağı, ihtimal halinde 
bile düşünmediler! ... 

Hahri, bu mes'ud duygunun sa _ 
nunda... Kendisini, hiç tanımaı'ığı 
yabancı bir ülkede buldu. 

Işık gözlü sevgilisi yanında de -
ğildl artık! .. 

O, engin denizlerin, yüksek dağ-

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ların ardında kalmıştı. ı 11 
Buna rağmen, öyle canlı olarak 

yanındaydı ki!.- Ne zaman gözlerini 12 
kapasa, hatırası, bir bıçak gibi ma-
ziyi yarıyor... ve o, bütün caE !ılı _ 
ğile her an için karşısında beliri -
yordu. 
Bir gün yoktu ki, sıcak ellerini y\L 
zünde, ıslak gözlerinin acısını iı:in-

de bulmasın!. 

13 

15 
Sonra, sesi .. - benim adamım - di

ye, titreyen ve hayatının en dıırin 
musikisi olan sesi, hiç susmıyaıı bir ı 
ahenkle kulaklarında uğuldardı j 16 

Yıllardan sonra bir gün .. Fahri -
ııin yolu .. ilk gençlik hulyalarını 
kurduğu yeşil burca kadar uzadı. 

Yalnız başına öyle acılarla kıv
ranmış.. Öyle yorulmuş, yalnıılık.. • 
tan öyle bıkmıştı ki! .. 

İçinin hiç susmıyan sevgisini, ilk 
defa düşündüğü bu renkli dPknr 
içinde yaşamak istedi. Çünkü, ışık 
gözlü sevgiliye gidecek yol öyle 
kısalmıştı ki! 

17 

18 

19 

20 

21 

Yavaş yavaş yürüdü... Yıllarca 

evvel, kendine mahsus olan yeşil 22 
tepeciğin üstünde... Batı ışıkları

nın, mavi boşluğa çizdiği ince bir 23 
kadın silueti titriyordu. 

Fahrinin canı sıkıldı. 
O, istiyordu ki .. Bu akşam, gözle- 24 

rini hiç bir kadın üstünde durdur
madan hasretini içinde t;>.şıdıgı sev-
giliyi canlandırarak yaşasın!.. 25 

Fakat .ne diyebilirdi ... Yeşil bur-
cun hayranları sadece kendisi de
ğildi ya! .. Hem bu kadın, bu "Pe - ı 26 
nin yıllarca evvel kendinin bulup 
keşfettiği bir yer olduğunu ne 
bilirdi ki ı . 27 

Bir çama dayanıp, yanıp, sönen 
renkleri seyre daldı~ 1 

28 

Birden, içinde hiç susmıyan s.~in, 
aksi sadası gibi, burcun ucundaki 29 

tepeden bir se~enat yü.kseldi!. 
Bu onun çok sevdiği bir serenattı. 30 
\'e bu ses .. deli gibi özlediği sPv-

gilinin sesiydi!. 31 
Oh .. Yanılmanın imkiını yoktu!. 
Çılgın gibi atıldı. . . Arkası dönük 32 

oturup dalgın, dalgın şarkı söyliycn ı 
genç kızı, yüzünü seçmeğe Heum 
görmeden, minik bir çocuk gibi ku- 33 
cakladJ. 

1 

Genç kız, bu ani hücumun dehşe- 34 
tile çırpınırken Fahrinin heyecan _ 
dan solan yüzünü gördü. 35 

Islak gözleri, sevinçli, şaşkınlıkla 
büyüdü. Sonra: 36 

Sen öyle mi Fahri .. Sen ha'.. 
Diye haykırarak yıllardanberi 37 

hasretini çekip, nihayet bulduğu 

annesini, kaybetmekten korkan b'r 38 
çocuğun endişesile, sımsıkı boynu-
na sarılarak, ıstırablarla yorulan 39 
başını göğsüne sokup sessiz sessiz 
ağladı. 

Ve artık biç ayrılmadılar. 40 

Bundan sonra .. bir çok kurak yer
lerde dolaştılar. Birçok yaşanması 41 
güç yerlerde oturdular .. İmkansız_ 
!ıklar, ıstırablar tanıdılar. 

Fakat, sevgilerinden. heyecan - 42 
!arından birşey eksilmedi. 

Ve, yaşadıkları yer ne olursa 
olsun, içleri y~ş•l bir burc 
yaratacak kuvveL hiç kaybetmedi. 43 

Muazzez Kaptanoli lu 

İstanbul Cümhuriyet Müddeiu _ 44 
mum iliğinden: 

İspiro 

Rauf Resa 

İsmail Sezt>r 

Salih Ali 

Kir kor 

Velı ÇaV\J' 

Veli Çavuş 

Ali 

An derya 

Yani 

AJaettin 

Asnn 

Artin oğlu 
Niko 
Naim 

Ali Riza 

Halit Ziya 

Hüseyin 

Kamil 

Ahmet 

Süren 

berber 

ıtriyatçı 

ahcı 

terzi 

kömürcü 

• 

kasap 

morangoz 

ekmekci 

kundwa 
tamircisi 

kundura 
tamircisi 

sobacı 

Jni:ırangoz 

ekmekci 

kasap 

börekçi 

kasap 

tavukçu 

manav 

Mehmet kasap 

Osman oğlu Ah- manav 
met Hamdi 

Zeron terzi ve 
kolacı 

Dimitri kunduracı 

Mıgırdıç yemişçi 

Halil kahveci 

Mikael sobacı 

Mikaen • 

Parsih oğlu oto tahta 
Abraham aksamı i-

malethanesi 

Ha rop lokanta 

Bekir helvacı 

Hikmet yumwtacı, 

tavukçu 
Gülünya Avok- nalbur 
yan 
Abdullah kahveci 

Mustafa kömürcü 

Mustafa • 

İdris berber 

Andan kolacı 

Koça ve İSil'ail pasta i
liıthanesi 

Şehime ebe 

Şevket 

Şımdiye kadar YenıkC>; de bulu -
nan Ycniköy Sulh mahkemesi 1 
Haziran 938 den itıbaren Büyükde
re vapur iskelesi cadde ı 331/333 
No. Ju binada faolıyelc geçecektir. 

45 Hamdi oğlu 
Mehmet 

alıcı ve 
mahallebici 

manav 

46 Yorai kömürcü ve 
arpacı 

AhmH Bey Hı. 5 

Haliıskiır Gazı Cd. 
Na: 130/2 

Haliı,kar G, 2· Cd. 
No: 4/6 

llaliısbir Gazi Cd. 
Na: 194/9 
Firuzağa SıraM rvilcr 
Na: 20 

Pangaltı Halôsk:ir Gazi 
Na: 17 

Karakol sokak 03/80 

JUrakol sokak n 

Mecidiye Cd. Ne: 10 

Güzelbahçe No: 26 

Kısım 1 Ergenekon 
Na: 109 
Güzelbahçe 33/2 

Ihlamur No: l 

B. Pangaltı Ceıi ıdi; e 
Na: 60 
Teşvikiye Kağıthane 

Na: 81/1 
Haliiskiir Gazi Cd. 1 

Kurtuluş Tcpeustü 
No: 69 
Halaskar Gazi 
Na: 393/l 
Kuyulubostan No: 9 

Ekmekçiba~ı Kı;diriler 

Na: 126 
Cihangir Günc~Ji so
kak l/l 

Cihangır Som:, f!ır 1/ 1 

B. Pangaltı Cumhu
riyet Cd. 71 

B. Pangaltı A tauJ
hak Hamit Cd 22.12 

K:itib Musla•a Çd•bi 
Beyoğlu No: 13:-. 
Vali konağı 2J, 2 

Akkovak 2 

Küçük Pangalıı Ha
laskar Gazi 170/l 
Küçük Pangaltı H •
Jaskar Gazi 17Cı/l 

V aldeçeşmesi 3 /2 

Abidei Hürr;yet Na: 25 

Silahhane 1614 

Teşvik iyc Kiı:tıth;.ne 132 

Bozkurt Eşref Ef. l:! 

Halaskar Gazı 93-97 

Haci Emin 22 

Haci Emin 32 

Silahhane 49/2 

B. Pangaltı Şehit 
Muhtar 55 

Karakol soka1' H4 

B. Pangaltı Çayır 65 

B. Pangaltı Şehit 
Muhtar 2/8 
Katib Mustafa Çelebı 
B. Parmakkapı 21 

Kazancı Mezarlık 3W 

Senesi 

934 

• 

• 

• 

• 

937 

936 

934 

93~ 

• 

• 

> 

" 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

" 

• 

• 

• 

• 

• 

" 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

> 

> 

• 

• 

i 

• 

• 

DEFTERDAR L 1G1 N DAN~ 
V~rgisiniıı mikdan ltıbarnameı' Sır~ M Ü K E L L E F 1 M Verırısinin mikdarı 1"~ 
Lıra K. Nev'ı No. Na· i;i°m ve {Öhreti lştıjtal nevi Ticarethane adresi Senesi Lira K. Nev'ı / 

25 00 kaz~l'Ç 

5 OObuhraı; 

60 00 K. 
12 00 B. 

6 30 K. 
l 26 B. 

95 z. 
8 36 K. 
l 92 B. 
1 25 z. 

97 88 K. 
19 58 B. 
14 68 Z. 

107 10 K. 
21 4~ B. 
3 13 K. 

72 B. 
47 z. 

22 08 K. 
4 42 B. 
3 31 z. 

18 00 K. 
3 60 B. 
9 00 K. 
1 80 B. 

10 50 K. 
2 10 B. 

12 00 K. 
2 40 B. 
1 80 z. 
8 20 K. 
1 64 B. 
3 50 K. 

70 B. 
53 z. 

36 00 K. 
7 20 B. 

21 K. 
09 B. 

32 00 K. 
6 40 B. 
3 22 K. 

64 B. 
48 z. 

17 42 K. 
3 48 B. 
5 83 K. 
1 17 B. 

;ıs oo K. 
5 00 B. 

63 K. 
13 B. 

M 68 K. 
10 94 B. 
8 20 z. 

27 00 K. 
5 40 B. 
4 86 z. 

36 00 K. 
7 20 B. 
5 40 Z. 

• 1 11 K . 
33 B. 

16 29 K. 
3 36 B. 

19 83 K. 
3 97 B. 

12 60 K. 
2 52 B. 

54 00 K. 
10 80 B. 
13 50 K. 

l 70 B. 
77 47 K. 
15 49 B. 
11 62 z. 
20 00 K. 

4 00 B. 
108 00 K. 

21 60 B. 

14 94 K. 
2 99 B. 

28 05 K. 
5 61 B. 

,60 55 K. 
12 lJ B. 

12 50 K. 
2 50 B. 

12 85 K. 
2 75 B. 
1 93 z. 

13 48 K. 
2 70 B. 

21 00 K. 
4 91 B. 
3 55 z. 

24 00 K. 
4 80 B. 
3 60 z. 

24 00 misil 

30 00 K. 
6 90 B. 
4 50 z. 

108 00 K. 
21 60 B. 

7 00 K. 
l 40 B. 
l 05 z. 

27 75 K. 
5 55 B. 

1/36 

8/74 

8/91 

18/4 

7/31 

3/56 

7/51 

5/33 

11/24 

8/96 

8/84 

4/65 

8/85 

9/53 

5/82 

8/89 

6/8 

4/71 

10/57 

9/86 

16/41 

9/32 

10/93 

9/10 

1/35 

9/38 

8/64 

9/65 

3/67 

9/20 

8/93 

7/37 

10/37 

11/29 

4/72 

11/6 

9/80 

8/81 

8/67 

16/11 

2/45 

16/9 

7/34 

16/29 

5/89 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

19 

80 

81 

82 

Panayot 

Mustafa 

Kalost 

Aram Araba
cıyan 

Kiork 

Aznif 

Karakin oğlu 
Kirkor 

Kir kor 

Orhan 

Oscp oğlu 
Yana! 

Peruz 

Ohannc;; Tcn
dereciyan 

Yani oğlu 
Mihal 
Sait 

Feyzullah 

Sabri 

Sabri 

An don 

Ermano Ra
popor 
Ali Riza 

Lupo Salamon 

Abdullah oglu 
Mehmet 

Cemil oğlu 
Mehmet 
Miki Far 

Panayot 

Kamil 

Azime 

Musa 

Aristotellı 

Lef ter 

Agop 

Yani 

Hamdi 

Hasan Hulki 

Hasan 

83 Kurunfilt 

84 

85 

Hasan 

Kabriyel o~lu 
Tatyos 

gazinocu 

sütçü 

bakkal 

terzi 

kundura 
tamircisi 

ahcı 

kunduracı 

kunduracı 

aktar 

berber 

terzi 

emlak 
tellalı 

kunduracı 

'fufek at
mo mahalli 

kundura 
tamircisi 

Sunnetci 

• 

balıkçı 

komı>yoncu 

Asfalt 
deposu 

kundura 
tamircisi 

terzi 

kunduracı 

gazinocu 

kasap 

ahcı 

yemişçi 

bakkal 

ekmekçi 

tabeliicı 

ekmekçi 

kömürcü 

birJhaneci 

kahveci 

lıs:.n mu
allimi 

kahveci 

bakkal 

86 Yuvak.im Viyali kundwa 
tamircisi 

K. Pangaltı 'faşkı~la 
Cd. 8/2 

Ayaspaşa Gtimüş~uyu 

24, 14, 2 

B. Pangaltı Bayır il~ 

B. Pangaltı Şdıit 
Muhtar Taş Apr. 79/1!0 

K. Pangaltı Şafak 46/l 

Kışlageçidi Knpıi<;i ~/29 

B. Pangaltı Şehit 
Muhtar 193/l 

Firu•ağa Soi'ıancı Na: ·ı 

Küçük Pangaltı Itır 

sokak 6/1 

B. Pangaltı I:;Jmadağı 

134/2 

K. Pangaltı 11 

K. .Pangaltı H aliıskı'ir 
Gazi No: 88/1 

Acıçe~n1c l-""aikpaşn 

No. 59 
K. Pangaltı T;ışkı~la 
Na: 8, 1/ 2 

Kuloğlu Sut~rnzi 

No: 79/ l 

Teşvikiye Karakol 
No: 138 

Teşvikiye Karakol 
No: 138 

Ergenekon 63 

Teşvikiye Vail hoııağı 
20/l 
Mecidi~·e Büyukdere 
No: 7 

,. 

Haliıskiır Gaıi Caddesi 
316/3 
Mecidiye caddPs; 
Na: 4/2 
Katip Mustafa Çelebi 
Meşelik No: 30 

B. Pangaltı Y diku
yular No: 9/7 
Halfıskar G»i Cci. ;G/l 

Küçük Pangalt! T oşkışla 
caddesi 8/2 

Kuyulubostan 9 

Halaskar Gazi caddesı 1 

Baruthane 101/6 

Ergenekon caddesi •;a/l 

Ergenekon caddesi 42 

Halaskar Gazi caddesi 
No: 393/2 

Ergenekon 123 

Ergenekon 64 

Halaskar Gazi caddesi 

Na: 49 

Ömer Avni Kabataş is
kelesi 6 1/1 

Katip Mustafa Çelebi 
Hasnun Galip 1 /2 
Ömer Avnı Kabataş is
kelesi 6 1/1 

B. Pangaltı Çarık so
kak 1/1 

Çukwcuma Acıçeşme 
85 1/2 

-

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

> 

> 

> 

• 

• 

108 00 K. 
24 84 B. 
16 20 z . 
35 00 K. 

7 00 B. 
5 25 z. 
9 69 K. 
2 90 B . 
1 45 z. 

44 28 K. 
8 46 B. 
6 64 z. 

15 00 K. 
3 00 B. 
2 25 Z. 

45 buhran ıan'ıııı 
12 00 K. 

2 76 B. 
1 80 z. 

36 00 K . 
8 18 B. 
5 40 z. 

32 40 K. 
6 48 B. 
4 88 z. 

16 88 K. 
3 38 B. 
2 53 z. 
8 40 K. 

l 68 B. 
1 26 z. 

24 60 K. 
4 92 B. 
6 30 K. 
8 37 B. 
9 00 Z. 

18 00 K. 
3 60 B. 

13 30 K. 
3 06 B. 
1 99 Z. 
8 25 K. 
1 65 B. 
1 24 Z. 

36 40 K. 
7 28 B. 
5 46 Z. 

33 60 K. 
6 72 B. 
5 04 z. 
5 98 K. 
l 20 B. 

126 00 K. 
25 20 B. 
16 80 K. 
3 36 B. 
2 52 z. 

28 20 K . 
5 64 B. 
9 00 K. 
1 80 B. 

14 40 K. 
2 88 B. 
2 16 z. 

15 10 K. 
3 02 B. 

25 98 K. 
5 98 B. 
3 90 Z. 

36 00 K. 
8 18 B. 
5 40 z. 

25 00 K. 
5 00 B. 

12 50 K. 
2 50 B. 
1 88 z. 
1 88 K . 

38 B. 
28 z. 

42 80 K . 
8 56 B. 
6 42 z. 
7 20 K . 
1 44 B. 
1 08 z. 

17 M K. 
3 51 B. 
2 63 z. 

18 72 K . 
3 74 B. 
2 81 z. 

49 50 K . 
9 00 B. 
7 43 z. 

51 15 K. 

10 23 B. 

81 00 K. 

80 00 K. 
16 00 B. 
14 00 K. 

10 50 K. 
2 lO B. 
1 57 z. 
2 63 K. 

' 

4 1 • 

~ 

' 

,ı 

" r 

f 1 

I' J· 
,ı 

I 
- ""' 39 z. . sıı"" 

53 B. . 

-~:ııcı 
(Devamı Y""" 



I 

( 8 ıncı ••Jfamızdan demam) 

" ~;;-:~~-:---:___:M~0:..!K~E,.!L:._.2L:..E:,E ,!:F_!l_!N~-
~ ~ fÖlır<ti iftıi'&I nevi Ticarelhan~ adresi 

Vergisinin mikdan 
Senesi Lira K. Nev'ı 

!>iter 
.sütçü 

( 

döşemeci 

doktor 

hallaç 

marangoz 

kömircil 

manaır 

berber 

kahveci 

kahveci 

• 

boyahane 

yemişçi 

• 

odun deposu 

ebe 

ahır işletmek 

kunduracı 

b.hvebene 

\'~~ 
it! Oğl il Ya- boyacılık 

~e Şeı iki komandit şirk. 
\' aı.;o . 
"t Oğlu Ya- boyacılık 

~ ~e feriki komandit .şirk. 
lıu,.. 
Z -tıd ZO.de 

'}ol 

lt-
lı&aıııeddin 

marangoz ve 
muzaytk t.ab. 

birahaae 

komandit 
prketi 

mukriz 

mukriz 

mukriz 

doktor 

doktor 

balıkçı 

tiyatrocu 

kunduracı 

kundura. 

tamırcisi 

kahveci 

manav 

Taksim he.. 
laları 

kömürçü 

ebe 

Sıraserviler 46/1 

Çukurcuma Hayriye 4 

Firuzağa Beyoğlu 57 /Z 

Firuzağa Beyoğlu 

No: 35 

Firuzağa Beyoğlu 

No: 45/1 

Fatma hatun caınl 
Ayaspaşa 18 

Fatmahatun cami 
Beyoğlu No: 6 

Cihangir Uzunyol 
No: 47/1 

Katip Mustafa Çelebi 
K. Parmakkapı 28, 30, 32 

Fatmahatun Dolmabahçe 

-
ıı: 

• 

" 

" 

• 

• 

• 

• 

• 

Teşvikiye Güzelbahçe 6 • 

Teşvikiye Güzelb3hçe 6 • 

Şişli Abideı Hürrıyet • 
No: 60 
Baruthane caddesi • 
No: 101/1 
Fransız mezal'lığl • 
çıkmaz• 22/l 
Fransız mezarlığı • 
çıkmaz• 22/1 
Tayyareci Fethi so- • 
kak No: 8 
Meşrutiyet Şair Ni. • • 
gar 90/6 

Meşrutiyet Kodaman • 
No: 88 

Ekmekçibaşt Boğaz

kesen 118/l 

Ömer Avnı Dolınabah
çe caddesi N o: 207 
Kıs•m 2 Fmn so. 3/5 

Kısım 2 Frrın so. 2/5 

• 

• 

• 

• 
ktst 

Meşrutiyet B. Dere 336 > 

B. Pangaltı Cumhu- • 
riyet 2/1 

K. Pangaltı lali ko- 935 
nağt 97, 99 

Şişli Kiığıthane c&d. • 
desi 173 
Şişli Kağıtha.1c cad. • 
desi 173 ktst 

Şişli Kağıthane r.ad. 
desi 173 

• 
asgari 

Şişli Kağıthane cad. • 
desi 173 asgari ktst 

Katip Mustafa Me- 936 
şelik 22 senelik 

Katip Mustafa Me

şelik 22 

Firuzağı Kadiril!!t ye>
kuşu 116 

Firuzağa Tülbentci :ı 

Firuzağa Oliva 5 l/J 

Ergenekon caddesi 63 

P. Pangaltı Abdülhak 
Hfımıt caddesi 4/ 11, 
4/13, 4/15 
B. Pangaltı Cumhuri

yet caddesı 2~5 
B. Pangaltı Cumhuri

yet caddesı 29, 1/1 

Dolapdere 24, 2'3 

Dolapdere 2·1, 26 

936 
ktst 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
ktst 

• 
kıst 

• 
kıst 

B. Pangaltı Aydede Gil- • 
neşli apartıman alttn.. 
da 311 
Büyük Pangaltı Cnm- " 
huriyet meyıfanı 1/2 

Mecidiylı<öy Mecidiye • 
caddesi 3/6 ktst 

Meşrutiyet Şair .Ni- • 
gar 90/6 kıst 

45 00 K. 
9 00 B. 

20 70 K. 
4 14 B, 

172 00 K. 
34 40 B. 
12 50 K. 
2 50 B. 
1 88 z. 

20 70 K. 
4 14 B. 
3 11 z. 
5 38 K. 
1 08 B. 

81 z. 
1 05 K. 

21 B. 
16 z. 

36 40 K. 
7 28 B. 
5 46 z. 

33 46 K. 
4 69 B. 
4 22 z. 

12 60 K. 
2 52 B. 

12 60 Misil 
20 00 K. 
4 00 B. 
3 00 K. 

60 B. 
75 60 K. 
15 12 B. 

38 K. 
8 B. 

45 00 K. 
9 00 B. 

45 00 K. 
9 00 , B. 

19 00 K. 
3 80 B. 

64 80 K. 
12 96 B. 

22 50 K. 
4 50 B. 

l!2 50 M. zam 

14 40 K. 
2 88 B. 
2 16 z. 

19 76 K. 
3 95 B. 

360 00 K. 
72 00 B. 

432 00 z. 
463 39 K. 

92 68 B. 
556 07 z. 
360 00 K. 

72 00 B. 
532 00 z. 
150 00 K. 

30 00 B. 
180 00 z. 

72 00 K. 
14 40 B. 
86 40 z. 
28 90 K. 

5 78 B. 
13 62 K. 
2 72 B. 

16 34 z. 
66 20 K. 
13 28 B. 
27 67 K. 

5 27 B. 
240 00 K. 
~ 00 B. 

288 00 z. 
63 00 K. 
12 60 B. 
75 60 z. 
9 36 K. 
1 93 B. 
1 44 z. 
9 24 K. 
1 83 B. 

25 44 K. 
5 08 B. 
3 82 z. 
5 98 K. 
1 20 B. 

56 70 K. 
11 34 B. 

33 00 K. 

6 60 B. 

21 00 K. 
4 22 B. 

9 42 K. 
1 88 B. 

62 16 K. 
13 94 B. 
7 52 z. 

12 00 K. 
2 76 B. 
1 80 z. 

75 00 K. 
15 00 B. 

4 88 x. 
98 B. 

39 96 K. 
7 99 B. 
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Sın 

No: 
ihbarname -

M0KELLEFIM 

isim ve şöhreti lştiğal nevi Ticarethane adresi 

VerfisinLıı mikdarı 

Sena! Ura K. Nev'i -
lhbarnaıoe 

No Amerikalı 
Zengin siyaset 
Sahnesinde • t 

No. 132 

8/15 

133 
5/85 

7/6 
134 

8/65 135 

136 

8/74 
137 

9/17 138 

139 
8/57 

140 
9/21 

141 

14/6'/ 

142 

9/61 143 

144 
9/S.1 

9/97 145 

'l/15 

146 
8/41 

147 
6(93 

6/94 148 

6/16 
149 

9/8 

9/50 150 

151 
8/47 

8/38 
152 

2/76 153 

2/71 154 

155 
9/46 

156 
19/37 

157 

8/11 
158 

5/24 
159 

2/84 

160 
5/81 

5/82 161 

5/59 162 

5/60 163 

8/42 1164 

8/39 1165 
166 

8/40 

167 

10/~8 
168 

9/14 
169 

9/11 j 110 

Mehmet berber Gülnar sokak 54/l 

Hafız Ahmet havuz Ömer Avni Dolma-
müsteciri bahçe 195 

Mığırdiç tırnak bo- Mezarlık sokak 22/1 

Peruz 

Hu1Us1 

Nuri 

İstepan 

Zühtü 

Mahir 

Ali Hikmet 

Ağavni 

Serkis 

Süleyman 

yacw 

terzi 

birahane 

ahci 

marangoz 

berber 

pastacı 

kunduu 
tamircisi 

tuhafiyeci 

sobacı 

kunduracı 

Yahya tenis mahalli 

Fahri kahveci 

Huh1si yumurtacı 

Ahmet kasap 

Ppostol :Cürkçü ve 

tamirc.ı 

Aram terzi 

Dimitri kızı şapkacı 

Frangin 

Arselino Gar- pansiyoncu 

beti 

Yeıvenat sobacı 

Felıks Kinler mimar 

' Ar aksi terzi 

Hasan ahcı 

Kopernık Zam

koçiyan 

dişçi 

Aleksi Nikoh 

İsmail 

İdicihan 

Hurşit 

İstepan 

ka&&p 

berber 

piyano mu

allimi 

yağcı 

turşucu ve 
boyacı 

lomisyoncu 

Antuvan Medo.. pastane 
doviç 

Cezmi Rufat terzi 

Karabet Jı,undura 

s;ı.tıcısı 

Sahak sobacı 

Abdülbaki kundura 

Serkis 

Muhsin 

boyacısı 

aklar 

talgılı ve iç

kıli bahçe 

K. Pangaltı 17 

Kuloğlu 9 

Firuzağa Ağııçaltı 6 

Firuzağa Ağahama:n 10 

Cihangir Uzu!yol 47 /1 

Valıkonağı cadd~ı 123 

Muradiye 2 inci yeni 
No: 20 

Haliiskiir Gazi caddesi 
99/l 
Hacı Mansur 81 

Paşa mahallesi Avukat 
caddesi 77 

K. Pangaltı Şafak so
kak 4/16 

Baruthane 64 

K. Pangaltı Rumeli 

caddesi 3/1 

K. Pangaltı Rumeli 
caddesi "J/2 

Firuzağa Uliva il 

K. Pangaltı Halaskar 

Gazi 36/l 

Kuloğlu Suteraıı 6/4 

Kuloğlu 11/4 

Büyükdere ~~O 

Ömer Avnı Karaabah 

No: 46 
Kısım 2 Hanunoğlu 

No: 67 

Halaskar Gazı caddesi 182 

Halaskar Gazı caddesi 

67/1 
Sakst sokak 29 

K. Pangaltı Halaskar 

Gazi 130/2 

Kısım 1 Kurtuluş 40 

Kısım 1 Halıiskar 
Gazi caddesi 203 

Feriköy Ergtnekon 12/1 

Firm:ağa Ağa.yamam 7/7 

B. Pangalh Cumhu .. 
riyet 

Halaskar Gazi 200/5 

K. Pangaltı Zafer 

No: 2 

B. Pangaltı Afet 12/1 

Kurtuluş caddesi No: 2 

Avukat caddesi 

No: 13 
Firuzağa Beyoğlu 

136. 140 

9/!J 
171 Nahid Kilman sütçiı Kısım 2 Büyükdere 

18/46 

18/45 
172 Feliks Kinter mimar 

rnıı 173 Yasef Lilla maran-
gozhone 

174 Hir1sto fırıncı 

8/61 

Ömer Avni Karaabaiı 

No: 46 

Gümüşsuyu Taşkışla 

No: 19 

Bozkurt Baysungur 

No: 1 

• 228K. 
46 B. 
35 z. 

• 90 00 K. 
18 00 B. 

• 7680K. 
15 36 B, 

• 24 60 K. 
4 92 B. 

• 393 60 K. 
78 72 B. 

• l200K. 
2 40 B. 

• 3300K. 
6 60 B. 

• 3640K. 
7 28 B. 
5 46 z. 

• 1050K. 
2 10 B. 

• 10 64 K. 
2 13 B. 
1 60 z. 

• 24 53 K. 
4 91 B. 

• 23 89 K. 
4 78 B. 

• 563K. 
• 1 13 B. 

84 z. 
12 00 K. 
2 40 B. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

935 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

936 

• 

937 

934 

12 00 M. zam 

6 16 K. 
1 24 B. 
4 66 K. 

94 B. 

21 88 K . 
5 03 B. 
3 28 z. 

80 53 K. 
16 11 B. 
12 08 z. 
31 95 K. 

6 39 B. 

16 00 K. 

3 20 B. 
2 40 z. 

207 90 K. 

41 58 B. 

27 00 K. 

46 62 K. 

9 32 B. 

34 20 K. 

6 84 B. 
6 17 z. 

36 60 K. 
7 32 B. 

54 00 K. 

18 80 B. 

4 24 K. 
1 16 B. 
1 58 z. 

88K. 

20 B. 
13 z. 

18 00 K 

3 60 B. 

15 47 K. 
310 B. 

22 50 .K. 
4 50 B. 
3 36 z. 

60 K. 
12 B. 
! z. 

25 20 K. 
8 88 B. 

30 74 M. 
48 Hava 

83 70 K. 
16 74 B . 

1 75 K. 
35 B. 

1 90 K. 

38 B. 

12 75 K. 

2 55 B. 

62 10 K. 

14 28 B. 
9 32 z. 

57 60 K. 
11 52 B. 
8 64 z. 

45 00 K. 

25 00 B. 
80 00 Maktu 

54 00 K. 

10 80 B. 

5 58 Muvazene 

8/88 

9/20 

10/13 

10/40 

14/77 

8/16 

5/6 

9/21 

11/23 

9/55 

11/13 

9/33 

9/26 

9/36 

11/30 

16/24 

16/19 

9/59 

3/28 

8/99 

6/75 

2/9 

4/52 

15/55 

16/20 

11/2 

14/77 

16/3 

5/83 

86/1 

6/72 

9/47 

1/7 

1/87 
4/86 

2/36 

5f70 

6/27 

17/62 

5/7 

4/53 

14/50 

2/65 

(4 üncll sahifeden devanı) 
mlnde ismini bilmiyen yoktur. İn.. 
giliz amirali bu telefona cevah ve. 
rerek hemen görüşmek istediğ i ni 

söylemiş, nihayet çok geçmeden Pi. 
yer Bon Morgan gelmiştir. İktsi de 
birbirlerini zaten tanıyorlaıdt. A _ 
merikan bankeri karşısındaki İngi. 
liz amiralini daha ziyade beklelme
den ziyaretinin sebebini şöyle baş.. 
lıyarak anlatmıştır: 

- Slr Tiryest isminde bir genci İn 
gilterede tevk!f ettirdiniz. Hatırlı _ 
yorsunuz değil mi? .. Şimdi sizden 
şunu öğrenmek istiyorum: Benim 
hatırım için birşey yapabilir misi
niz? .. Ben bu çocuğun babasını çok 
iyi tanırım. Çocuk A ,·usluryada 
doğmuştur. Fakat her halde kalbi 
Amerikal•dır. 

Bu teklif karştsında müşkül bir 
mevkide idim. Vaziyeti Piyerpon 
Morgana anlattım. İngilteredr bu 
genci tevkif etmişlerdi. Onu nastl 
kurtarmak kabil olacağını bilemi • 
yordum. • 

- Yalnız yapabileceğim şey şim

di hemen Amiral Hale bir telgraf 
göndermek ve sizin bana müracaa. 
tınızı anlatarak bir çare buamasını 

istemektir. 

Böylece yaptım. Fakat Halden 
beklediğim cevab gecikmedL B:ıııa 

yolladığt telgrafta ~hiçbir şey yap. 
mak mümkün, değildir>. Çünkü ya. 
kal anan gencin en teh likeH bir su. 
rette casıısluğa giriştiği sabit ol _ 
muştu. 

Divaruharb kararile bu genç de. 
likanlı kurşuna dizilecekti. Fakat 
Piyerpon Morgan ısrar ediyordu. 
Bu çocuğun affi için t~ebbüs edil
mesini istiyordu. Eğer bu delikanlı 
öldürülmez kurtulursa bu hadise 
dolayısile ben kendi maksadımıza 

göre propaganda yapacaktım. Bu 
delikanlı bu suretle bana faydalı o. 
labilirdi. Halbuki o öliirse _ne ola • 
caktı? Hiç .. Hiç .. Değil mi? 

Alt tarafı yarınki •Son Telgraf. 
tadır. 

Çalı1mcıı lı:udrelimiı. oı.o1ıyor: 
elımıı.dMı tıtÇbır ıenUı. ıt çdı.mıyor ve 
herf•Y biz.de holıu.lık. aOn do§urvyor 

lıte burada 

VALIDOL imdadımıza yotiıirl 
Ôftv btr kere tec:r\ibe edınıı. . K•ndınıı.d• y.w 

bir çolııma ı.evkınin uyond~ını g6fec.elı:11 nıı. 

VAllDOl dom&o.. ıab!et ..,, h,. 

halmc:le hw ıte:tonede bul'"'"' 

İstanbul !kinci İcra Memurluğun • 
dan: 

Mukaddema Beyoğlunda Nisan • 
taşında Süleyman Nazif sokağında 
69 No. da oturmakta iken halen ne. 
rede bulunduğu bilinml~" . ., Kostan
tin Papadopulos'a: 

9/1 

9/49 

Yukarıda adı işi v~ eski adresi yazılı Feri.köy Maliye Şubesi mük ellefleri yeni adn!slerlnl bildirme. 

miş ve yapılan araşttrmalarda da bulunamamış o'(iuklarınd.an hizalarında yazılı kazanç ve buhran vergi. 

!erine aid ihbarnamelerin bizuıt kendilerine tebliği mümkün ol:ımamı ştır. Hukuk usulü muhakemeleri 
(3106) 

Polikseninin İstanbul mahkemPi 
A.&liye dördüncü Hukuk mahkeme. 
sinin 938/1477 Mayıs v~ 54 il;im 
No. lu 2/2/938 tarihli ilfunla 525 li. 
rarun ve dava tarihi olan lG Tem • 
muz 937 tarihinden itibaren ~1-5 fa.. 
iz ve 25 lira ücreti vekalet ve 21 iL 
ra 72 kuruş mahkeme masraflanle 
birlikte tahsili hakkında verdiği ta. 
kib talebi üzerine ı:ıamınıza gönde
rilen icra emri ıkamelg~hınızın 

meçhuliyeti hasebile tebliğ edile _ 
medığinden bir ay müddtle tebli • 
gatın iliınen icrasına merci hiikim. 
liğince karar verilmiştir. İşbu ilan 
tebliği tarihinden itbaren br ay ı • 
çinde borcunuzu ödemeniz ve 3Ja. 
caklının takibat icrası hakkında 

yine bir itirazınız varsa bu bir ay 
zarfında aid olduğu mahkemeden 
icranın tehirine dair bir vesaik g~. 
tirmediğiniz takdirde cebri icraya 
devam olunacağı yıne bu müddet 
içinde icra ve iflas kanununun 76 n
cı maddesi mucibince m11 beyanın. 
da bulunmanız lfızımdu-. Beyand~ 

bulunmazsanız hapis ile tazyik olu. 
nacağınız ve hakikate muhalif be • 
yanda bulunduğunuz takdirde h a. 
pisle cezalandırılacağmız 9aC/1146 
No. lu icra emri makamına kaim 
olmak üzere keyfiyet ilan olunur. kanunu hükümlerine tevfü<an ve tebliğ yerine geçmek ü1ere keyfıyet ilan olunur. 
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Kaşelerinin tesirini öğrenenler ro
matizma veadeleağrı arını unuturlar 

Nez le kırıklık, 
rematizma 

ve emsali hastalıklara karşı 
bilhassa müessirdir. 

• 
grıp 

Terkibi ve tesirindokı sür'at iti barilc; emsalsiz olan NEVROZİN'in 
10 tanelik ambali'ıfarını tere ih ediniz, Gecelcrı tutacQk olan 

ağrılara karşı ihtiyatlı b ulunmLtŞ olursunuz .. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
İsmine dikkat. Taklidlerinden sakınınız ve Nevrozin 

marka verirlerse şiddetle reddedi niz. -
1 İnhisarlar U. Müdürlüğüııden: 

E"<sillmenin 
şekli 

ffi[* 

halli 

Açık eksiltme Göle 
• • Tortum 
• • Hasan kale 

Keşif 
bedeli 

Li. Kr. 

9674.75 
9542.09 
9272.54 

Muvakkat 
teminatı 

Li. Kr. 

725.61 
715.66 
695.H 

!;i"rtna-
menin 
bed~li 

u. Kr. 

-.10 
-.47 
-.47 

z ,rf_ 
!arın 
veri-

lecejti 
saat 

Eksılt-

--
10 
10,30 
11 

ADETA BiR MUCiZE! 
diye Bayan İnci, itiraf etti. 

Bir hafta zarfında tamamen değiştim. Şimdi on sene daha 
genç görünüyorum. Bütün arkadaş!:mm beyaz ve nermin cildi
me gıpta ediyorlar. 

Bayan İncinin tedavi 

görmeden ev\•elki ha
kiki fotoğrafı 

Yalnız 7 gün kadar 

bu tecrübeyı yapınız. 

Siz de şayanı hayret 

bir ten temin ile daha 

genç görünmüş 

olursunuz. 

Bayan İnci kullandığı 

bütün güzellik lev:ı-

zamatıru arkadaşlarına 

tavsiye ediyor. 

Bayan İnci'nin güzel
lik levazımatı kullan
dıktan 7 gim sonrakı 

hakiki fotografı 

Kolaylık 
Terzievi 

, 

20 ve 25 liraya 
Safi yün münt~hab çeşidli yer. 

li kumaşlarımızdan en sağlam 

malzeme kullanmak surctile en 

müşkülpesentleri son derece 

memnun bırakır. Bir tecrübe 

sözümüzü isbata kafidir. 

Sultanhamam Münevver Han 
kat 1, No. L2. 
.. mmB11-=ııım:11m11ıam--=• 

Hastahk,ölüm ve plsllk 

1 

İstanbul birinci iflas memurlu _ 
ğundan: \ 

1 Galatada Perşembepazarında As. r;a~~~~ 
1 l~n hanındaki' yazıhane,;i:ıde tütün [ 

tıcaretile müştagil ıken 930 senesin-1 

da iflas eden Alaçamlı Hacı Hüse _ 1 

yin oğlu Nadir masasına evvelce 

kayıd ve matlubatı kabul olunan a. 

lacaklıların 30 Mayıs 938 paazrtesi 

günü saat 10 da Dairemde yapılacak / 
toplanmada hazır bulunmalnrı ilan 
olunur. 

1 Bu toplanmaya gelecek alacaklı. 
1 ]arın evvelce alacaklarının kayıd ve 

[kabul edildiği hakkındaki vesaiki ve 

j vekili olanların da vekaletnameleri. 

ı nı bırlıkte getirmeleri Hizımdır. Bu ı 
. vesıkaları getirmiyenkr v~ alacak. 

"" !arı hakkındaki delilleri irae etıni. 

. yenlerle toplanmaya hiç gelmiyen-

reıeıl 
getiren fa 

•Benim için hakıkaten bir 
mucize oldu• diye bayan İnci 

beyan ediyor. Hafta zarfında bu 
derece şayanı hayret bir tarzda 
dc~işcccğimi zan ve üm~d et ~ 
miyordum. Bütün arkadaşlarım 
daha genç ve daha schhr.r gö
ründüğümü söylüyorlar. 

' !erin mutazarrır olmama1arı içın 
Ci_dden bu cazib tenın1e "'P- 1 b h 0 • u ususa ehcmmiv(t vHrcleri 

ile öldürünüz ta etmekle beraber nasıl temin 1 · 

ett -,·m· d b"l k . t· 1 menfaatleri icabındandır. l\füflis te ·i>' ı e ı me ıs ıyor ar. 
Bu da gayet basittir. toplanmada bulunmağa mecburdur. 

Cıldin hakiki unsuru olan Toka- '·l! ·~----------(:.:7..:9.:7..:8):..__ 
1011 kremini kullanınız. Sız de· · 1 İstanbul Cümhuriyet 

Macun ve buıtday şeklinde olup büyük •c küçük her 

sıça~ları derhal öldürür. Teıiri kal'ldir. Fareler kokmaz. . ~ 
. e• 

benim g:bi gençle~ip cazib bir ı miliğinden: 
ten temin ediniz•. 

Müddeiu. Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını ynı;lı ıı.r~oı '' 
ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere - ................................... _,,=-,.,.,...~ 

B.~ YANLARIN NAZAir DIKK.~ TiNE: 1 
Satın aldığınız Tokalan kremi vazolarının bü-

yük bir kıymeti vardır. Onları bayiinize iad~ etti-

ğinizdc beheri için 5 kuruş ala~ak, ayni "<amanda 

kıymettar mükafatları bulunan Tokalan müsabaka-

1 sına iştirak hakkını veren bir bilet takdim edecektir. 
........................... 

937 mali senesinin hitamı sebe _ 

bile kuyudnt ve dcfatkn 938 sene. 

1 sine devri iç.ıı İstanbııl frra l\·!uha. 

1 sibi Mes'ullüğünde Mayısın :ıı inci 

dır. t•lf' 

Kutusu 10 büyük 25 dört misli 30 k~ 
salı ve Haziranın birincı çarşamba 1 •D H h • m ı · .. .. ·· jcra )!• 

. . . ugun an. . ııı 
ikinci perşembe, üçüncü ccıma, dör- ı r. or QYUill l l ~stadnbu~ Doduncu 

düncü cumartesi günleri tahsilat Sırkecı tramvay yolu, Vıyana . kı\"lllctı 

t d . t otelı yanında hastalarını kabul Tamamı 800 !ıra ' ıda f' 
ve e ıya muamelesi yapılmıya - d meneli İstanbul Men·aı 

3 8ıı; e er. ..
1 

06 
caktır. şa sokağında 93 kütu' - 'o-1~ 

__ __ _____ - p~rscl ve eski 41 ycn:.~ı ~,r ~· 

10376.60 778.25 
10129.38 759.71 

Kapalı zarf Ar paçayı 
Ağrı 

-.52 l~.30 

-.51 14 

kım ve işlem~ e\ .nin temel kazıkları işi 11/, V/938 tarihınde ıhalc "dile- 1 ıle duvar, iskele ve bckçı evınin in şaatı pazarlık suretile eksiltmeye kanda nısıf hissesi ııJn 8 ıJ: 
14.30 mcdiğwdcn yeniden kapa~ı zarf usulile ck.iJtıniye konmuştur. korunuştur. itibaren 30 gün müddcll'. ·pc 

bır 
15 II - Keşif bedeli 87263 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 5613.27 II _ Keşif bedeli •267-l, !ıra • 66• kuruş ve muvakkat teminatı tırmaya konmuş olup . , t' • • • 

11154.12 836.56 
10653.09 798.99 

• • Ardahan 
Iğdır 

-.5G 14.30 
-.5·1 15 

"hl0" 1 15.30 liradır. •200• lira c60• kuruştur. arttırması 9/6/38 tarı 1 ~ • 
16 III- Eksiltme 20/Vl/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 III - Eksiltme 15/fi/938 tarihi ne rasJJayan çarşamba f,Ünü saat eden perşembe günü s33~ ,.,ııC1 • • 

10653.09 798.99 > • Doğuba-

yazıd 

-.54 15.15 16.15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 15 de Kabataşta levazım ve mübay aat şubesindeki alım komisyonunda dairede yapılacaktır ve. ~~ ilv 
yapılacaktır. Kapalı zarflar ayni günde en geç saat 14 e kadar adı gtçen yapılacaktır. %75 ini bulmadığı takd•;8 prı~ 10376.66 778.25 • • Çıldır -.52 15.30 16.30 Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. iV -- Şartname ve projeler cl4 • kuruş bedel mukabilinde İnhisar. açık arttırma dahi 27/M ilO~. '. 

1 Y k d · · · ı · ıl ah ıı d IV - Şartname ve proı·eler 4.36 lira bedel mukabilinde İnhisarlar !ar levazım ve mu·· bayaat şubesi!~. Mug"la müstakil müdıirlüı"~ünden tesadüf eden pazartest g ıır ı· -- u arı a ısım erı yaz ı m a er e şartname ve projeleri mu- al< 
·b· ı k d b al h Levazım ve Mübayaat Şu besile Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerınden ve Fethiye memurlug" undan alına bilir- mahal ve saatte yapıla_c ·ı·,ııet cı ınce yaptııı aca i are in arının inşaatı izalarında gösterildiği •· ııs 

üzere ayrı ayrı açık eksiltme ve kapalı zarf usull~rile eksiltmiye kon- alınabilir. V - İsteklilerin paazrlık için tayin edilen gün ve saatte ~, 7,5 gü. illerin kıymetin % 7•~. pif 
V- Fenni 'artnamede izah edilen esaslar daires;nde vapılacak olan venme panlarile birlikte yukarıda adı geçen komisyon~ gelmeleri pey akçası veya mi!Jı dıf· muştur. J 1 "zıı1' 

temel kazıkları işi Franki, Rodiç, Stern, Simples, Brechtl, Abolorenz, ilan olunur. •3113• mektubu vermeleri a ,~i lI- Keşif bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösteril - ·ıııc• 
Miharlis, Mast ve sair firmaların usul ve sistemlcrınc veya bunlara ••• Evsafı: Mezkur ga}" 1 "lşc• mişt:r. ,... . rottl' 
mümasil sistemler<' gore vapılacaktır. Eksiltmi•:e işt'r"k etmek istiyen 1 ı·d . . G . t B ··d·· ı··gu· ··ne bag"lı Akcakalede kalaycı dükkanı olu;> ı-)ı, 

III- Eksiltme 3/Vl/938 tarihine raslıyan Cuma günli hizalarında 
güstcrilen saatlerde Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartname ve projeler yukarıda yazılı bedellerle İnhisarlar Le
vazım ve l\1übayaat Şubesile mahalli İnhisarlar idarelerinden .alınabilir. 

. ,.. . . ~. .. .. .. · .. . - arcmızın 3zıan cp aş mu ur 1...1. ~ crı.f'o 
fırmaların fennı teklıflerını munakasa gununden 10 gun cvvdınc kadar t . . .b. t ılacak ı·dare bı·nası 'n ·oatı kapalı mirdir. Eski demir l<<'P e"'i' · . .. . şar name ve pro1csı mııcı ınc.:! yap ır . -ı.. 

1 
ı ı•· 

tetkik edilmek üzere inhisarlar Tütun ı,ıeri I· 'üdürlüğünc vermeleri f 
1
.1 k ·ıt , t dan dükkana girildik.C -'· ,.. ~ zar usu ı c e sı meye .r:onn1u; u ~·. 

1 
yel v 

lazımdır. 1 kk t . t men tahta kısmen k' a. , ~ (' 
VI- isteklilerin bir m;mar veya mühendis olm"ları ve vahut bir lI - Keşif bedeli 10606 lira 81 kuruş ve muva at emına ı lup tavanı bağdadi sıva-"1ı.:0c · 795,51 liradır. ı ııs mühendis veya mimarı iı.şaatın hıtamınJ k~dar dair. i olarak is başında tif tahta merdiven i c d' p. 

1 d • d ı d t t. a·1 · t ı·k t d"kl. b. III - Eksiltme 13/Vl/93'1 tar: hine rastlayan paazrtesı günü saat o · V- Açık eksiltmeye iştirak etmek istiycnlerin kanuni vesaik ve bu un ur;,cagına air nra arın a ca ı c ı :-:ıış no c. ı çe as ı ı ır daya çıkılır. Üstü b_ir dr~tl' 
hh .. k'" d ·ı N f \' '·ı t" d ı b "L· · l · t k' 15 de Kabataşta levazım ve mübay aat şubesindeki alım komisyonunda bO 51- 7,5 güvenme paralarılc birlikte eksiltme için tayin cdı!cn gün ve sa- tan ut agı ı ı e " ıa e><a e ın en a ınmış u gı 1 ış erı Y1P ı .arını dükkanın altında bir erı'i~ 

tt k . 1 1 . k 1 [ k ·ıt . . t· k . gösterir mliteahhitlik ,·csıltasını eksiltme gününden en geç üç gün ev- yapılacaktır. çu·· k ocak mahalli olııP ~ .. ·,r• a c omısyona geme erı, apa ı zar c sı mesıne ış ıraı< etme ısti- ı İ h · , • 
\"eline kadar inhisarlar Umum Müdürlü.fiü İnşaat Şubesine ibr~z e<kre!< iV - Şartname ve projeler ô3 kuruş bedel mukabi ind,• n isar: tadan içinde ayda 8 Jir' .

0
• ı·ı 

yenlerin: l\Iühiirlü teklif mektubunu ve kanuni vesaik ı e 'n .7 ,5 gü
venme parasını veya mektubunu ihtiva edecek olan k- pa!ı Z«.·fları yu
karıda yazılı olduğu veçhile eksiltme saatlerinden birer saat evveline 

ayrıca vesika elmaları J5zımdır. !ar levazım ve müb~ya•t şubesile Gaziantep, Urfa ve Akçakale İnhi- !aycı Ali kiracıdır. 200-ı • 
1 

tfl 

\ 'il Jlı.u· ~ur· ıu·· tel<! f mektubunu. kanuni ,·es:ıik ile VI ıncı mad- sar idarelerinden alınabilir. 1"6 ııc . ,. ve Was kanununun • ,, 51 
dede yazılı eksiltmiyc i~tirnk ,·esıkasırıı vP muvakk•t teminat p:,:~sı V - Eksıltmeyc iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ,-c vesai - sine tevfikan hakları t.ııP 

1 kadar adı geçen Komisyon Başkan!ığ.na makbuz mukabil'nde vermeleri ı k d ld • · b · b d k ·k l l" ı ·, a \"cya m<·ktubunu ilıtive edecek o•an krpalı zarf ar yu arı a yazı ıgı kini inhisarlar inşaat ~u esme i ra z e ere ayrıca vesı a a ması a - le sabit olmıyan ;pote" el, ı 
lazımdır. Posta ile gönderilecek mektubların da bu saatlerde komis.von- · k ·ı · ·· t 14 d k d kn d 1 adı ge<·en Alım d l rırı tızere e sı tme rı--ıu en geç saa c a nr yu rı . , zım ır. ile diğer alakadar a t/ · 
da bulundurulması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilemez. 

(2938) 
••• 

l 
1- ll/IV /938 tarihinde eksiltmesi tehir edilmiş olan şartname ve 

projesi mucibince İzmirde yaptırılacak Tütün Bakım ve İşleme Evi in· 
şaatı yeniden kapalı zarf usulile eksiltmıye konmuştur. 

II- Keşif bedeli 67€.960 lira 83 kuruş ve muvakkat teminatı 30.828 
lira 43 kuruştur. 

III- Eksiltme 20/VI/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günıi saat 16 
da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. Kapalı zarfların aynı günde en geç saat 15 e kadar adı 
geçen Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. 

IV- Şartname ve projeler 33.85 lira bedel mukabilinde İnhisarlar 
Levazım ve Mübayaat Şubesile Ankara ve İzmir Başmüdürlliklerındcn 
alınabilir. 

V- İstcklılerın mühendis veya mımar olmaları ve yahut bir mü
hendis veya mimari inşaatın hitamına kadar daimi olarak ış başında 

bulunduracağına dir aralarında teati edilmiş noterlikçe tusdik!i bir 
ta.ıhhüt kağıdı ile Nafıa Vekaletinden alınmış asgari 200 .000 liralık bu 
gibi inşaat yaptıklarını gösterir bir müteahhitlik vesikls.nı eksiltme 

Komis:ycııu B~<'rnnlı[,ına makbuz mukabilinde verilm ' olması lazımdır. Vl _ Mühürlü tekdif m~ktubu nu kanuni vesaik ile inşaat şube - hakkı sahiplerinin bll _ı;; dB,f 
•2578. sinden alınacak ehliyet vesikasını ve •; 7,5 güvenme parası veya mek. hususile faiz ve nıasarı· ,~ 

••• ı tubunu ihtiva edecek oloıı k1palı zarfların ihale günü en geç saat U e iddialarını ilan tarihinde~;til' 
ı _ !dartmbn Paşabahçe fabrikasında şartname ve projesi mu- kadar yukarıda adı geç~n komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 20 gün zarfında evrakı ~~eıet•, 

.b. t 1 · , k. . betonarme istınad da ·rırlar;yJc filitre veri!m!s olması ve posla ile gönderilecek mektupların da bu s:ıatte ko. biriikte dairemize 1\ !dil 
1
_1311 • 

cı ınce yap ırı aca.: :ırgır_ Ye . . _. ' ." misyonda bulundurulmaS! lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabııl tıa' 
dairesı in•aatı 91Vı938 torıhınde ıh ale edılccegındcn yemden kapalı d"l 31, 5 zımdır. Aksi takdirde ı•''D 

'.)'. · e ı mez. « .... » ı 1...,·aJl • .... ; 
zarf usuliyle ek~ılt.ney~ konmuştur. sicillerile sabit om' ııs•· 

r.dDJ1 • ..ıl 
II _Keşif hedclı 16,730 lira 37 kuruş ve muvakkat teminatı' bedelinin paylaşması· ıııl""~ · 

1254,78 lirndır. lacakları ve daha fa~:~ dJi'·ı· 
· rıı __ Eksiltme 30/V /938 tarihine rastlıyan pazart~si günü saat . mak istiyenlerin iıu ı;-·\'ııS1' 

15 de Kabataıta levazım ve miıbay aat şubesindeki alım komisyonun. 
da yapılacaktır 

iV - Şart'laM~ VL' projeler 84 kuruş bedel mtıktıbilınd~ İnhisar-

Iar ıev,~.zım ve n:L.iıayaat şubesiyle Ankara ve İzmir Ba~anudü~·!tiklc
rindcn alınabilir 

Belediye vergi ve resimleri ka nununun 10 uncu maddesine göre 

alınan otomobil, kamyon, kamyonet ve otobüslerin plaka resmi umumi 

meclisçe 3 lira 50 kuru<; olarak kabul ve tesbit edilmiş olduğu alaka -

darların malumu olmak üzere ilan olunur. cB - 3087, 
V Eksi':n·ı-ye i<,m.k etmek isteyenlerin frnni evrok ve vesai. 

~,:id;r~hisarıar in;aDt şub<.·sine ibraz ederek ay;ıca ycs•ı-:ı alır ,ı.,rı ıa-T __ ü ___ r_k __ O_k_u_t_r_n_a_K_u_r_u_m--u--M-ü ___ d_u-.-,-.-ü--g-~-ü-_-n_d_e_n 

mizin 37 /2591 sayılı do>. i)OJC 
• - . gib' J11 .,., tafsilat verilecegı · ., dı 

nuııiyesi içinde daircııı'',_ ır1 
ıı,çıı• 

nesne asılacak olan . ,~ı· 
. . k vah.lcC ' 

şartnamesını o u. 
1

., ' 
müterakim nrgilcr ile ,'. 

·-lıt 
tanzifat rüsumu boı ' .;! 

tcıı" 
bedeli müzayededen 1. ;I 

gününden en geç üç gün evveline kadar lnhis rlar inşaat Şubesine ib. Vl - l\lühlıı lü te:,·ır mektubunu kanuni v~s~ik ile in~aut :ıube. Türk okutma kururm; umumi heyeti Mayısın 29 uncu günü saat 
14 de içtima cdeceğinder. muhtcrc m azanın sözü geçen gün ve saatte 
Darüşşafakayı tcşri[Jeri rica olunur. 

. .(!r ı 
Yirmi senelik tavız b · \\ 

. nıi't 
raz ederek ayrıca vesika almaları lazımdır. sındcn alınacak chllyet vcsıkası ve 0 ; 7.5 muvakkat guvenmc parası 

Vl - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesika ile 5 ıncı maddede ,.c,·~ mektubunu ilıtirn edecek ol an kapalı zarflJrın ~k<iltmc günü 
yazıl. eksiltmeye işlırak vesikasını ,.e muvakkat .. tcmınat parası veya en geç saat 14 e l;aJar yııkarıda adı geçen alım komisyonu Başkanlı -
mektubunu ıhtıva edecek olan kapalı zarfların munakasa gunu en geç _ kh k b"I d ·ı . 1 ı· d •2714• . • gına ma · .uz mu a ı ın e verı mış o ması azım ır. 
saat 15 e kadar adı geçen Alım Komısyonu Başkanlıgına makbuz muka. 
bilinde verilmiş olması lazımdır. •2577• ••• 

••• 1 - idaremizin Muğla müstakil müdürlüğüne bağlı Fethiyedeki 
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