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iikümet, kuvvetinden 
leclisin hükUmet-
1 ten istedikieri 

• 1 

emın olarak 
ıi 

neticeyi bekliyor 
R. Aras diyor ki : 

-

. ~utadımız olan soğukkanhhkla hak· 

. kımızdan ve davamızdan emin olarak: 

~':Ordunun ileri harekete geç
~ ~sı \re Hatay Türklüğünün işken

·Hataydaki kayıdişleri-

~ Ve tnezalimdeı1 kurtarılması 
~'.Osmanlı borçlarından Fransız ~,;: 
d~ıllerine isabet eden kısmın 
1Ye edilmemesi 

\I~ Fransız mekteblerinin kapa
~ ası 

~~ lozam muahedesinin Fran
~~~~ı alakadar eden kısımlarının 
~~ 1Yetten kaldırılması. 

t;ı 23 1 Büyüklerinden emir aldığı gün Türkün hakkını her vakit ve her yerde korumıya amade olan moden 

~~~n,.;~~-::~~:;:;~~~ .• ~ ::i:~i:.::~~~:~:i~::~ :::::: T u·· r k ,. yen ,. n ,- kTürkı· norducsurı,:anbhirı"' prarçaÇa na k ka 1 es ı· 
b'.%ı ~elcıcı üzerindeki vazi- behemehal mustekıl ve Turk Hata-

~ Ciddiyet ve vehametini yı \'Ücude getirmektedir. Bunun i- ı·skender n ve Antakyadır. 
" ~~ledir. çin de meb'uslar '".c Mecliste beya-

1 ita cıye Nazın yeniden natta bulunan h~tıbler şu yolları ,.--. • • • • • 
,

1 
~u~ ederek kendisine, tavsiye etmektedırler. 

~t~s; u~~rind'c rıoktai na- A-:- Ordunun i.!eri .. h~:e~et: geç- par is "öhne r'!nsız demok-JI LJ t 
lliI b.nıızın tamamilc ye - mesı ve Hatay Turkluğunun ışken.- ~ ~ n a ay 
t~ğtnı ~öylcmiştir. ce ve mezalimden bu suretle kur - Se firimizle " rasisinin müflis diplo- . 

~~dar met kat'i neticeyi a _ tanıması. 1 
bu teminata karşı gü- B- Osmanlı borclarmdan Fran- Bone ara·sında t d - --- -masisine İ İm a 1ffi1 Z Hakkında Har iciye 

-~ariciye_ ~azın Boıme Tü~kiyc. - Vek i limizin dikkate 
Buyuk Elçısı "Dnvazı kabul etmış ve ka lmamıştır 
bu görüşmede is!tendenın Sancağı _ _:. değer beyanatı 
meselesi mevzuu bahsolmuştur. Yazan: Nusret Safa COŞKUN . Hariciye Vekili Rüşdü Aras ha -

tiblerin heyecanlı ifadelerine karşı 
Dün Büyük Millet Meclisinde 

Mezarlık 
Mes'elesi, -- -
Valimizin ademi 
mes'uliyet kararı 
alması bekleniyor 

hükumet namına verdiği cevabda 
sayin millet ı·ekilleri, milletin 

bilhassa demiştir ki: 
Hatay davasındaki hassasiyetine 

Hataym elim macerası hepimi. 
:in malumudur. Ana ı·atandan cii
da düşen Türkiyenin bu mütemmim 
diyarı halkının çektiklerile bütün 
Türkiye yirmi senedenberi muz • 
t aribdir. Sakinlerinin her vakit ek. 
seriyeti Türk, bünyesı Türk"'İi., kül. 

• \.J • •• sona erecegı gun-nın 

ferde tebarüz edecek 
neticeyi beklemekteyiz 
icabı olarak makul bir hal çaresine 
varmak için 1921 denberi daima bi. 
ribirini ikmal edeceğini zannetti • 
ğimiz müzakerelerde... bulunduk. 
Zaman zaman ümid uyandıran gün. 
Zer olmadı değil Fakat devam et. 
medi. Bize karşı alınan taahhüdlc. 
Tin tatbik edilmemiş olması yiirı1n. 

Dün Mecliste mühim beyanatta 
bulunan Hariciye VekilimizB. Aru 

den tabiatile şikayete mecbur ol _ 
duk. Bu suretle her §ikayet safhcuı 

yeni bir müzakere açtı. Nihayet bil. 
diğiniz Cemiyeti Akvam kararlan. 
na varıldı. Bu kararların tatbikınm 
istilzam ettiği intihab talimatna -
mesinin bütün mııkarrerata muga. 
yir yapıldığını gene Cemiyeti Ak. 
vam makamlanna kabul ettirdi1~ • 
ten sonra, bir yenisi tanzim edildi. 
Şimdi gU,ya bu son talimatnameye 
göre yapılmakta olan intihabat saf. 
hasını Y<l§ıyoruz. Aradq Fransa ile 
bu son talimatnamenin olsun iyi 
bir tatbıka mazhar olması için iş 

birliği esnasında bir anlaşmaya va. 
nldı· •• • ..• .. . .. - . 

. .. içinde bulundu~muzu arzetti _ 
ğim intihabat safhasının daha bu • 
şında izahı ve tadadı mümkün ol • 
mıyacak kadar tertiblerle ve iyi ol. 
mı yan niyetlerle karşılaştık. . . . . .• } 
... Bu hu.susta Paris hükUmctinin ve 
Beyrutta onun ali komisyonunun ./ 
dikkat nazan celbedildi ve bu hare. ' 
ketlerin manası soruldu. Her defa • • 
sında Paris hükumetinden ve Fraıı • • 
sanın buradaki büyük elçisinden ta
ahhüdlare ve anlaşmamıza .,.iayet • 
edileceği cevabı alındı. ., 

Fransa 4li komiserinin Hatay d c> 
legesi Ankaraya geldi. Kendi.rl il 

(Devanu 2 inci sahif,_,mhdo) 

Kredi mukavelesi 
edildi • 

ımza . 

l~giHereye.~zırhMar . 

. .. 

Belediyenin otobüs ve asri me -
zarlık işlerinde bazı yolsuzluklar 
yapıldığı iddiasile tahkikat yapan 
müfettişlerin raporu Dahiliye Ve • 
kaletine verilmiŞti. 

tercüman olmağa çalı§tılar. Ça _ 
lt§ttlar diyoruz, çilnkü Vekil -
lerimizin heyecanlan nekadar 
ölçüsüz '9lttrsa olsun, hitabet 
kudretleri bu davadaki titizli -
ğimizi nekadar geniş hatlarla 
tebarüz ettirirse ettirsin, muhak. 
kak ki Türk milletinin müşterek 
şuurunun tam bir ifadesi sayıla. 

maz. Sayılamaz, ve niye çilnkü, 
artık dilimiz bizim içimizdeki 
bizi, anlatamıyacak derecede 
kendini zapt edilmez bir f enera • 

türü Türk olan Hatay ayni zamand~ 
vatanımızın büyük bir kısmının 
emniyet kapısı ve kilididir. Bu 
kıt'ayı askeri işgali altına alan 
Fransa ile senelerdenberi takibin -
den bir an bile hali kalmadığımı~ \ 

'\ ' 

·IS ni a·r 111yaC,ağ1 Z ~ ,.. • 
Bu rapor, Dahiliye Vekaleti hu _ 

kuk müşavirliğince tedkik edilmiş 

ve yolsuz muameleye tesadüf edil
mediği mütaleasilc Devlet Şurasına 
sevkolunmuştur. 

~~ii;(~D~e\:~'aim;ı iiki·i n~c~i ;.s:ı~hiiifiediei)~suilih~t~·eiiiyı~· ~gie~çiinniıie ipioilti"tiikiamiı=zı:n l Maden r erimizi işletecek, liman 1ar1m1z1 
yaptıracağız 

~n~ ştf , . Dev~et Şurası mül~iye d~irc~si d~ 1 

' ' Seybanda yapılan ge çid resmini takib eder lerken... ışte bır yolsuzluk gormcmış, f k , 
'!ile llıUt . . . • . . . • 1 Şuranın heyeti umumiyesi beş ı <:.'· 

l 8lı.r ehassıs değıldır. 1 sız hamıllerıne ısaLet ı>den kısmın karı;ı altı revle lüzumu muhakeme 
ıı:~i~e ~~~Öğrendiğime gti - · ı.demj tediyesi vc- Fransız ı· t •ktı::h> · ka~n vermiştir. l 
~ lelit huy~k Millet Meclisin- !erinin kapatılması. Bu karara sebep, asri mezarlık 1 
ltt~ht!i t atıblerit: ifadelendir. C- Fransızcanın rc~mi metin o- fD 2 . . 1 ·r . d ) ala ıtar k . . . evamı ıocı sa u cmız e 
~ ~ iıw c etı ıttihaz etmek tarak kabul edılmcmesı. 

~~~~eııın 1habatınm aiacağı ne- D- Hatay is tiklMınin kat'i su - ispanyada : 
~ llı~ade ~~tcdır. rette temini. -

~ lıtehas1:. hassasiyet ve heye. E- Lozan muahedesinin Fransız- Hu''ku" meıç·ı ıer . 
it ilet 1'tt .:;ıs ola:ı Türkiye Bü- ları alakadar eden kısımlarının 
fı~c ~lisi nzası arasında mer'iyetten kaldırılması. 
~-· ~~ıni efk1ıra göre' (Devam• 2 ind snhl lemizdel Ağır zayıat~ 

Salamanka 28 (A.A) - Umumi 
karargah tebliğ ediyor. 

Son yaptığı taarruz csnasm .. 1a 
düşman 3000 den fazla zayiat ver -
miştir. 

Teru~ cephesinde dü~man tara-

I ZT I AB 
çocuGu 

Etem lzı:et Benice'nin t•heseri 

ben boğdum __________ .;o_ _________________ ___ Onu 
lskendAr Fahreddinin 
:..::~~~---------------- ------ bir romanı e siz 

SULTAN AZiZ 
1------------------·--==--'-

v e GÖZDELERi ___ , ______ ._.. ......... ~--..... , __ _ 
Sami Karayel'in güzel ve mera kit eseri i~ ~llasebetlerimiz ve 

lısadi vaziyetimiz fımızdan m~lıib ve takib edilmiş- 1 Haziraf'ldO Son Telgrafta okuyacaks ı nız 
t ir . Bu _c~~hede diişmanın z~yiatiı L------------------~-.------11 
15,000 kışıdır •. (Yausı 2 inci sahifemi2de) 

• 

Hükumetimiz ile lngiltere ara. 
sında akdolunan mali anl<J§1114 dün 
Londrada imzalanml§tı.,.. 

Mukaveleyi memleketimiz namı. 

lin derecesine kadar yükseltecek, 
bundan başka lngilterc tcdiyat mu. 
kabilinde de sipari§lerini alacak • 

(Devamı ikinci sahif Pdc) 

j 
na Londra büyük elçimiz Fethi ============= 
Okyar ve iş Bankası umum mü - Asi General 
dürü Muammer Eri§ imzalamı§lar. 
dır. 

Fethi Okyar, imza merasiminden 
sonra tahassüslerini ~ suretle ifa. 
de etmi§tirs 

c- lngiltere ile yapılan bu mali 
anlaşma çok hayırlı bir i§tir ve 

Yakayı 
Ele verdi 

memleketimizin iktısadi uyanma _ Mekalkeda sUkQnet t a · 
sına muhakkak ki çok hakim ola _ 
caktır.• esaUsedebllecek m i ? 

lngiliz BCl§vekili Çemberlayn cu Meksiko 28 (A.A.)- Milli Müda
krediye aid üç mukaveleyi dün a. faa Nezareti tebliğ eoıyor: 
vam kamarasına izah etmi§tir. Bu Cedillo tayyare ile kaçmıştır. Gc
arada .Mister Çemberlayn'in Tiir _ neral Elzeuzontl~ ~iftliğinde iken 
kiyenin zı.,.hlılarını lngUteredc yap. bir süvari kıt'ası ani olnrak çiftl ği 
tıracağmı, lngiltereden mühimmat basmış ve Cedillo ancak bir tayya
alacağını, ve tediyatı sonra yapaca. reye atlamağa vakit bulmuştur. 
ğını, l ngiltere hükumetinin bunu ;Firar ederken CedClo hava m ey. 
tekeffül ettiğini anlatmıstır. danında tayyare.si ele .geçfriln i:'itlr. 

Türkiye hükumeti bundan böyle Fakat General, henüz tevl.if cdi!e
lngiltereye ihracatını 500,000 ster. 1 memiştir. 

. , 
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Bü çe müzakere
leri ve ordumuz .. 

Mezrlıklar Son SOz Türk Ordusun undur 
Mes'eleSİ Meclisin hükOmet- Köhne Fransız demokra· Rüşdü Aras ·ıife 

<Birinci ..ııiıecı- dnam> _ t diki r"ı sının dlplomaaısıne 1tı· Diyor ki: Orta Avrupa 1<r1 

sahasında evvelce Eşref isminde bir den IS e e madımız kalmamıtdır 
zatın dönümünü 30 liraya aldığı a- (Birinci ı.ıııfeden devam) (Biri.Del sahifeden devam) P@l@nY11 .. r;-4 
raziyi biraz sonra beleı!iyenin dö • Gallb noktai nazar her nevi i' - (Birinci sahifeden devam) uzun uzadıya konuşuldu. Hataya ed şiiltf'l ; 
ntimünti 50 liradan mumaileyhten kence ve mezalime maruz bırakılan nın, asabiyetin, bir izzeti n~fis avdetinde ilk if olarak ycptığı, Ha... Yazan: Ahm . .ı\lıPao ·) 
satın alması ve bu suretle Eşrefe 19 Hatay TilrklÜ"ünü daha ,.ok zulüm zelzelesınln sarsıntılanna bagl.a.. ı tayın gayri askerliği ahkamına rağ. Çekoslovakyadakı ,.ısı, ~ 

" > t dtıoC·Jı bin lira kadar bir paranın açıktan görmesine meydan bırakılmadan mlf ır. men hakiki bir ıebep olmadan as. yetinin mukad era ~rıııı~ ~ 
kazandırılmış olınası iddiasıdır. bir müdahale ile tahrik edil _ Bu bağlanıştır ki yirminci yüz ket- getirmek oldu. Hddiseler sonra katte büyük devfctJ~r f~rr ~ 

•Maddi ve manevi kuvvetleri iftihara değer bir derecede olan ŞQranın kararı a!Akadarlara teb- meleri neticesine tekasüf et _ yıl dünyasında orta çağın engi. bunun hedefini bize öğretti. lki gün mücadeleden ibareıtır(,~·~1'~1 f !iğ edilmiştir. Vali ve Belediye reisi, mektedlr. Fakat azamt sulliperver zisyon mezalimini bile utandı • evvel Paris büyük elçimzi Fransa olmasaydı, AlnıanY~{, bı~ ~,# ordumtE:ın• Atatürk'ün ~k sevk V!_ idar,.!; .ve kumandası alt~ 

da nekadar büyük işler başarabileceğini takdirini::_e bırakıyorum.• 

Yazan: MURAT KAYAHAN 

üyük Millet Meclisi büdce müzakerelerinde kıymetli ve
killerimiz hüdcelerini izaJı ettiler. Hepimizin samimi ve 
hudud~uz bir aJaka ile takib etmekte olduğumuz bu mü-

zakcrelcl'de bilhassa Milli Müdafaa Vekilimiz Kazım Öza)p'm 
i2ahatı Türk milletine ordusunu selamlamak ve .. en yüksek gu
rurlu alkışlamak fırsatını bir daha verdi. 

* •Ordumuzu en son sistem harb vasıtalarile teçhiz ederek 
milletimizin yüksek me;.ılaatlerini lfıyıkile koruyacak bir hale 
koymuş bulunuyorıız.» 

Özalp 'ın bu sözleri Türk milletinin kanşık diinya politikası 
içinde yarından hiçMr zaman emin olamamak korkusuna düşme
den yaşıyabileccğini anlaqnaktadır. 

Ordusu kuvvetli olan bir millet harb korkusu lıissetmiye
cektir. Çünkü sulhun kuvvetle kaim olduğu son zamanlarda an• 
laşılmış ve .. birbirforill! diielloda bulunan Avrupa diplomatları· 
nın bugünlerdeki hali bunun doğruluğunu tekrarlamıştır. 

Türk milletinin aklına ilk gelen yaşama şeraiti sulhla kuvvet 
bir muhitte bulunur. 

Ve .. Türk yurdu bu şeraitin en fazla refahı verdiği toprak· 
lard1r. 

Yıılnız; hu millet bir gün sınırlarına uzanmak ha~'alinde bu
lunanlarla kar~ıla~ırsa o zaman gene K. Özalp'ın dediği gibi: 

•Bütün dünyayı ateşe verecek ve bize de sirayet edebilecek 
bir hcrbin zuhur etmiyeceğini hiç kimse iddia demez. Ordumuz 
her an, her ihtimale karşı hazırdır.• 

Büyük Türk ordusunun kuvveti başka milletlere el atmak, 
diinya sulhunu tehlikeye koymak için değil, kendi sınırlarına ve 
bütün Türk milletinin refahına tecavüz edeceklere karşı koya
caktır. 

Tiirk her harekPtinde en soiıukkanlı ve.. en mütevazi in
sandır. Yalnız Tiirk milletinin hakkı çiğnenmek istenilirse o za
man Türk yekpare hir ordudur ve .. karşısındaki mütecavize düş. 
tüğü yanlı~ yolun neticesini çok çabuk hatırlatmıya, ~ahsiyetini, 
yurdunu konımıya kadirdir. .. 

.Meclis müzakerelerinde K. Ozalp'ın tekrarladığı hakikat: 
•Maddi ve manevi kuvvetleri iftihara de!;er bir derecede 

olan Grdumuzun, Atatürk'ün yüksek sevk ve idare ve kumandası 
altında ne kadar büyük işler başarabileceğini takdirinize bırakı-
yorum.• .. 

Mecliste bulunanlar Ozalp'ın sözlerini, Türk ordusunu tak
dir ve h-:yrnnhkla alkışlamışlardır. 

MURAT KAYAHAN 

Büdce müzakereleri 
tamamlandı 

buna itiraz edecek; icabı halinde davranan ve bütün haklarına ince: raca.le vahşet nümune!eri karşı • Hariciye Nazın ile konuştu ve §ikli- ile arasındaki iJıt.il• ktai ~ 
mahkemeye de girecektir. den inceye riayelkAr olan hüküıne- sında bizi ancak sonu muazzam yetlerimizi saydı döktü. Kat'! emir. man içinde kcııdı 00r~i. f."';J 

Devlet ŞCirasının hakkında lü zu. timiz kat'l netice alınmadan yuka- bir infil<ik olacak ıükute mec • ler verileceği vadini aldı. uygun şekilde halled•JJI j)b"I.'. 
mu muhakeme kararı verdiği zevat rıda da işaret ettiğim veçhile her. bur bırakıyor. Hataydan gelen haberler orada bilhassa AvusturtaJI ~)'et - I 
arasında Belediye daimi encümen l hangi bir mutlak harekete tevessül Vekillerimiz biraz olsun içi • tüyler ürpertici bir tedhiş manza • sonra, Fransa ve So t 1 f! ,İ 
azasından Avni Yağtz,Mehmed Ali etmekten müctenib bulunmakta - mizde tortulaşan nefret ve is • rası hük:ii.mferma olduğunu göste • • ittifakla bağlı bulu~•: bııi<"J 
Gökçen, İhsan Namık, Mehmed Ali dır. tikrah irinini deıarje etmi§ bu. riyor. intihabat binbir türlü tazyik. vakyayı kendi emııı~• Jl~J 
Yürüker, Şerefeddin, Suphi, Arten, Vaziyet en kat'i şeklile bugünler- lunuyorlar. Hükumetin radikal Zer içinde cereyan ediyor. Vaziyetin tehlikeli görmektcdır. 

0 
,., • p 

Cevdet Kerim İncedayı, Bayan Na. de tevazzuh etmiş olacaktır. Hükı1- hareket için zaruri olan bir te • ciddiyeti, hatta vahameti U§ikıirdır. Çekoslovakyayı Frnn>aır.:ıYoıl·jt 
kiye, mezarlıklar mtidürü Süley • met kendisi için tesbit ettiği hattı- enni ile neticeyi beklemesi sinir. Cumhuriyet 1ıükümetinin bu milli Rusyadan ayırnııY3 ~ çek~r 
man, eski belediye reis muavini HL hareketin dışında ve hadiselerin !eri iki ucundan haddi azamiye meseleyi behemehal kat 1 ve iyi bir nun en kolay y~fublr .~~ « 
mid ve eskl vali merhum Hayda - verdiği heyecanın tesiri a!tında bu· kadar gerilmi§ olan Türk efkcln hal suretine isal etmek hususvn • Almanlanna genı~ ,~,ı. tl 
rın riyasetindeki lstimUk komis - !unmuş olsa muhal.kak ki Hatay umumiyesini biraz daha sabırZ. daki karan da maiılmunuzdur. Mu. min ederek, bun!ot roı;ıil-
yonu azası da bulunacaktır. Türklüğünün selametine herşeydcn olmağa sevkediyor. tadımız olan soğukkanlılıkla hak • Çekoslovak iç v~ dı\ur. 1 

Devlet Şılrası, bu karara yapıla. önce haklı bir mildahalı-de buluna- Efkan umumiye Hatay dava • hmızdan ve davamızdan emin ola... rinde müessir oınıuŞ ,J<Y~o"' ·ı 
cak itirazları dinliyecek ve bu iti _ kt sında üç cepheden 1Uabilernek • rak, Ha.taydaki kayıd i§lerinin sona Fransada Çeko,l0 " ~,ıııli 
razların reddi takdirinde evrak ca M~lisde söz söyliyen yirmiyi mü tedir: ereceği yakın günlerde tebariiz e. niiluzuna kapılnı••~'.~,li '" J 
Temyiz mahkemesine verilecektir. tecaviz hatib hep bu noktayı işar<'t 1 - Haza Milletler Cemiyetinin decek neticeyi beklemekteyiz. Bi... yeti bakımından tch '10,ı~ ~· 

Muhakeme netioesinde gerek Va. ettiler. Bunların için lilhassa eski kararlan yerine getirilmemiştir. naenaleyh hatiblerin bu mesele et. den bu devletler h•t ı~• ~ 1 
11 ve Belediye reisi Muhiddin üstün. Maarif Vekili Hikmet, Hatay (lava- Milletler Cemiyeti isimli fanta • rafındaki suallerine arzettiğim bıı manevi yardımı yov"',~k •1

1
; 

d ğ k .. azal b 1ı b ziye lııild inanmakta devam etti.. netıc· e1ıı'n tezahu··-·•n-'en evvel cevab m·ış görünüyor J)•ll i•'1 
a ın ve gere encumen arının sında çok sa ır ve vakarlı ulun. • ~ " · 111r' ·tf. 

ademi mes'uliyet kararı alınalan duğumuza işaret ederek demiştir ğimiz için.. istemekte ısrar edilmemesini rica birinci dcrercde ch<r••"'l 
çok kuvvetli bir ihtimal dahilinde ki 2 - Oradaki kardeşlerimize ederim. Avrupa muvazene>'. İ"~' 
görtilmektedir. _ Karşımızda resmi değil, fakat dünyanın en medeni geçinen bir ... Bu sabah Paris büyük elçimizcle11 caba bu muvarcnc ıÇ 19:11 l 
-- _.., fili bir düşman vardır. Bu düşman milletinin elile mezalim yapıldı. aldığım bir telgrafta şahsan kıymet.' nın yeri nerededir?.~ ,,,ull~İ 

Fransadır. Vakit kazanmak, ken - ğı için.. J !i eski bir dostumuz olan Fransamn 1 kodar böyle bir sııa"ıoı•~' : 

Dün gece gitti 
Dost ve mtittefl!c Yugoslavyanın 

Bahriye ve Harbiye Nazırı General 
Mariç dün akşamkı konvansiyone
le bağlanan hususi bir vagonla şeh.. 
rimizden Yugoslavyaya hareket et-
miştir. 

Muhterem General, Sirkeci istas
yonunda büyük askeri merasim ile 
teşyi olunmuştur. 

Teşyi merasiminde vaktin gecik
miş olmasına rağmen kesif bir halk 
tabakası da hazıc bulunmuş ve kıy
metli misafirimizi candan harareile 
alkışlamıştır. 

3 V ··h · . b d ~ · P" r•· disini Orta Avrupada ve Akdeni:ı.dc - e .. en mu ımmı, " a. I yeni Hariciye Nazınnın biraz evvel le akla gclmcı 1• ,..,1 !1' 
b. At t .. k d ld • 1 k Idık" ıl tazyik eden meseleleri birer birer vanın ır a ur avası 0 ugu 1 arzettiğim kat'i vadini yazılı beya... esaret altında a . o) 

tasfiye ettikten sonra Hatay ~ze- için.. .. 1 nat ile tcyid etmiş olduğunu öğreıı., !akil devlet ho~ ~'.~;~, ~f 
rinde istediği gibi hareket et • Ataturk davasının en kısa za. diğimi ayrıca te \ -rüz ettirmeliyim .. basmaz mukadd••~ "' ~ 
mek iıııkanını arıyor. Bu imkanı on- manda ve en radikal şekilde hal. • hağlamısh. Ve .Avr"\_,ı l 
lara vermemeliyiz. Geç kalıyoruz. !ini görmeğe alışmış olan büyü/< Yav r 1 c u gv un Fransan;n kayıdsıt ~~~.· ı 
İlk yapacağımız iş, fesad karıştın- Türk milleti, At'.18ının davas~nı, J cısı idi. Ancak l'r•

81011
, ~:jll 

lan intihabı durdurmak, Türkiy~ye Atası kadar radıkal takıb edı! - , karşı daima sadık k '< JJ' ~ 
mesini istiyor. Bunun zamanı s v " n bir siya,et takib et 11" 11;ıl•'~ dost olan diğer devletlerin bize mü- 8" gozu ". 

zaheretlerini temin etmek olmalı - geldiğine de milli şuur kanidir. !A . karno muahed<'i:'.i 'd;;rıl'',1. 
Çünkü orada bir ırkdaşımıza .,, bistanı ihmal etnı•Ş· .,cııf dır. Bu bin türlü tazyik ve işkence ııı ı· 

altında Türk Hataylılara rey ver- inen şamar bizim yüzümüze vu. Ku··•arılacak mı " ı nı yaparken ~arklO 1 f 
rulmıış demektir. , jl ı i'

1 
, outmuş, Llıi•I"" 1 a•ııı''~),ı dirmemeğe ve istedikleri neticeyi • ı r ı• ~ 

1879 tarih teve!!üd!il köhne 1 1934 senesinde Flit ". 1,ını" almağa çalışan Fransızlar bu seçi.. ı ~ 
Fransız demokrasisinin müflıs Amerikada, beş haftalık bir ;o - rafından uzatıhtn c ' , P' me bir nevi plebisit çehresi verme- rııP· 
diplomatına artık itimadımız kal. cuğun sol gözünde kanser alaimi senedenberi de A" ı o'~, 

ğe çalışmaktadırlar. Bu bakımdan marn.ıştır. Şimdiye kadar Jan Jak 'ı bulunduğu ameliyat yapıldığını sinde iki taraflı bir '0ı;ı;•~' 
kaybed' iş bir iııtihab dlinya e[- b · ı uuı 
karı umumiyesi karşısında Fransız nısoııun hukuku beşer eyanna.. yazmıştık. dır. Bu rol, ita ya Jllu•" 

mesile hürriyetini vaftiz ettiği O zamanlar, doktorlar her iki den evvel Avrııl'' r )I' ./' propagan~mın işlemesirıe fırs•t zi'" · 1• 

I<. redı• verecelt ve Frans.ı nihayet işte Türk Fransız milletinin devlet adam.. gözün de çıkarılmasına lüzum gös-

1 

oynadığı role beD j,Jc•' r J 
!arı gerek Milletler Cemiyetinde, termişler, aksi takdırde çocuğun ö. ki İtalya Büyük 1ınr Jı.1111 I ler seçill'i kaybettiler. Hakikat bu- , 1;1·1 ~ 

Mukavelesl• gerek aramızda yapılan müza - leceg"ini söylemişlerdi. manyaya bir iti~"., ı·,.,ı.•~'11.J>4 dur, diye bir tezi manen ve mad- .. O ,. 
deten d,ünya milletleri karşıs !nda kerelerde ve gereksr, Hatayda Zavallı yavrucağın anası ve baba. kat Fransa ile l• • ,cıı l• 1 . 

(Birinci sahifeden devam) müdafaa \!tmek imkanını bulacak _ üç perdelik bir Fransız vodı'İ!i si bu hususta bir karar vermemiş • zaladıktan sonra. lı1~
1

1,"rıb'.., 
tır. Türkiye yeni kredi sayesinde !ardır. · temsil etmişlerdir. !er, işi mütehassıslara bırakmışiar • meselede Fransa 1 

• 1,,,?"'fl, 
bilhassa madeni kaynaklannı istis. Bu soğuk vodvilin, Fransız dı. mektc idi. Bugiin d~.ııd•r·. 

Fransız gazetelerinin Hatay da - 1 1 "' mar için lngiltereden makineler a.. vasından bugüne k:ıdar bıhsetme- devletiııin şerefini temsil eden Mütehassıslar, yalnız kanserli gö. saya bir itlifaklu. '.,: ııuı ~ 
lacaktır. Bundan başka Tiirkiye li. meleri ve hakikati I<'ransız mil'e _ teminatlı lıôdiselerinde maalesef zün çıkarılmasını muvafık görmüş. manya ile 1934 ı~•·:Jrn ,? 
manlarını ıslah edecek ve iki taraf tinden sak~amalan bu hedefi isti'ı- hiç biri bu şerefe layık bir haki. !erdi. tan sonra, uıuuı~·rJiP' )~ 

~iiyük, ~lllet Meclısinde dün de calini de ziyaret etrnek fırsatını bul-· arasında münakalatı yapacak bir sale matuftur. kat taşıyan sözün yerine geti - Son gelen haberler, çocuğun sağ de Almanya ile 1 ., 

1 şim<Nf~jltadar müzakere edilmemİf duk ve iyi komşuiuk ve dostluk mii gemi kumpanyası kurulacatır. Eski Maarif Vekilinin esaslarını 

1 

rildiği~.i gö~~dik. Çokta.n iflı'.- gözünün r;' tehlik'."1e bulu.~du.ğu. - ted~. 1ııı•"~:ı" f'J 
olan- bjidceler tedkik ve kabul olun- nasebetlerimizı karşılıklı teyid et· Hddise İngilterede memnuniyet. tebarüz ettirdiği bu nutkundan son- sına hukmedıltp beynelmılel bır nu ve çıkarılması lazımgeldıgını bıL Eger Frans• A 1011 ıJ. f 
muş, bu suretle bildce müzakere - mekle bahtiyar oJjuk. le kar.,lanmıştır. hacr altına alınon Fransız diplo. diriyorlar. ı zuna uğrarsa. f'odc<''~ıil~ll' • ra muhtelif hatibler de Fransa alcy < ,. 
J.,..Jn. e l'lhayet verilmi,tir. Macaristana borçlu olduğumuz zi- masisi bizi alc'attığın:, oyaladı • Fransaya yardıDl 1 .1 ~ib , · -=- S } hinde hükumete şiddet tavsiye e - K D .1,. " I \ ·· 1 • · , • Devletlerle milııasebetiıniz yareti yerine getirmek tasa\-vurun· u•• det erı" n gı· nı ,anıyorsa, söylemek isteriz OnQ 0 81 1 T1 09 U, Almanyarun bug. uı bilri" / 

• den beyanatta bulunmuş!ıırdır . \ k I• 0 Hariciye büdcesinin müzakeresi da bulunduğumuzu da ınemnuni • S 1 R . y k ki bir kere daha a. ldanıyor.. . A .,derson'ı... kızı" le· litika .. ve ask. e_rh · 
81 

, v''.I. 
münasebetUe Vekil Rüştü Aras yetle kaydetmelıyim. T J amsun say avı uşenı ar ın Diin Büyük Mıl!et Meclısınde • • '" da boyle hır ıhtıııı 

1
ri' ;/, 

Mecliste dış siyasamız ve Hatay va. Bundan sonra Haricıye büdcesi op antJSJ da söylediği heyecanlı hitabesi a - Hariciye Vekil<miz Fransanın ye. evlendi Almanya ile FranSll ~,,. 
ld 

rasında bilhassa demiştir ki: ı rs:t• ı 
ziyeti hakkında urun ve mühim be- olduğu gibi kabul edilmiştir. Geri• bırakı I ni bir vadinden bahsetti. harb çıkacak o ıı ·. f." 

. •- Arkadaşlar, Atatürk Türk 8U'1d!ln böyle Şer IOI<: ·bı. ~~ 
yanatta bulunmuştur. Bu beyanatın lktısad büdcesi Hak oyunu üçtür. Verdiği üç Hoım sıe Ki Drlt satıcısı evvel olduğu S' ·•~' · 8 AA) Al S"d t t vatanının hududlarını çizmiştir. pn• 1 ı Hataya ald kısmını ayrıca verdik. Bundan sonrl Iktısad Vekaletinin Prag 2 ( · · - man u e a- soru ıutmıyan Fransanın bu kücüK kızın heyallerl Fransaya karşı'" •

1
·,b i' · . .ıı 

lk d f Hatay Türk vatanı haricinde bir O• V'·. 
Diğer devletrle olan umumi müna- bildcesirıe geçilnılştir. Vekil Kesebir !ebesinin umumi kongresı, i ~ a dördüncü sözüne inanmıyoruz. eynı çe•ı oltınaa ile başlıyacaktır. . .pıP. 

1 k 2 d 6 h · k d t ı parça değildir. Türkiye nekadar K f 8n~ .ır I sebatımıza ald beyanata gelince, bu izahata karşı şu beyanatta bu • o ara en azırana a ar op a- Bunu çekinmeden bir kere dalıa 001 c. Ş·O·C· o re, Alman.ya, r ld·,,~~/.,. 
· il · müstakil ''e nekadar taarruzdan • ~ Rüştü Aras blllıassa demiştir ki: Iunmuştur: nacaktı. Bu toplantıdan vazgeç· mış- söylemek hakikati ifade etmek • ı Londradan bıldirilıyo·r·: .. rupada alik. adar"··• ft ~ 

masun olarak yaşamağa kadirse - k • Türkiyenln milletlerarası vaziye- Fiatların imkan dahilindeki indi- tir. tir. Şarlok Holmes mubdiı Dön Arttır harbe girışece . • ıJll 
Hatay Türkleri de ayni haklarla da. . ır• ıv -• " ti durmadan yükseliyor. Şarki Ak. rilmesi yolundaki çalışmalara de • Bunun içı'n hükumetten radi • Konan Doil'in .ortanc·a· oğlu Adri • devlete yardıın ıç•·•. ,Ç";

11 
r 

. . d 1 · h li ima müstakil yaş1yacaklardır. Fran_ - İ k ... ~,. denizde, Karadenizde, Balkanlarda vam olunmaktadır. şun istihsalı ıçın e tesi~ erın ay kal hareketler bekliyoruz. Sabrı.. yan Konan Doil buyük sveç ro - fi harb yapac• . .ı 
d d sızlar Türk vatanının harimine Ça. biJ' ... ~ ve Garbi Asyaıb müttefiklerimiz- Benzine ispirto kar!ştırmak, bir· ilerlemış olacağını şim i en arze· mız artık frenlenmiyecek bir ha. mancısı Anderson'un yeğeni evlen. meselesi en iyi ,..ı~ .rf', 

le ve dostlarımızla birlikte bir sulh kaç senedenberi hatta daha evvele debilirim. nakka!eye ayak bastıkları vakit o· ki k d' 1 · tt p ı nyantJI .ıo• ,.-1 
Türklerden ne cevab aldılarsa Ha - le gelmiştir. ıyorı.ız • artı son ı. . ıuye e o o çel<"°" ·ı'-' 

ve istikrar lrnilı olarak çalışılmık· irca edilerek 6-7 seneden beri ortaya Önümüzdekı ser.e başından itiba,. söz Türk ordusunundur. Datmazel Anna Anderson çok şı.. br? Polonyan'." tiii ,ı ~ 
tadır. çıkmış ve billhara üzerınde müte- ren Karabük fa!:ırikalarının ilk o- tayda yerleşmeğe karar verdikleri Nnsret Safa COŞKUN rin, çok sevimli bir Danimarka g'.i.. selesinde takıb e~ .. j. ~.:J. 
KoınJUDluz Sovyet Rusya ile mü- addid fenni tetkikler yapılmış, pet.. cakları yanını~ ve ıstilıSa!ata baş- vakit de ayni cevabı alacaklardır. zelidir. Babası, Kopenhagın en zen. kılacak olursa. b0~iıııif'/ 
·--~ t ., ... ..,; d ... . . 1 t 1 k b 1 edll lanmış olacaktır. Çünkü bugün Türkiyenin ikinci bir - . . --f ZI --t..- . t" 1 . d dir Fran ardıın .,. n.....,.,a uruz ı-. .,~n e .. ı aamımıye- ro araş ırma arımız son a u • Ç akk 

1 
. İ k d A tak Meb'us Profesör Yusu ya nu gın arma or erın en . saya y • .,rıır-

1 d 1 b D · ı· ı· · ı · ·k· hed an a est s en erun ve n ... . . İ İ 1 b lk b 0 ta r> t tını muhafaza 3tmektedir. Gnrpte miş o an mı en pcogramımız a ir enız ıcare ı ış erı ı ı cep en kunu şu cümlelerle betırıyordu: ki genç, ngiliz Kra ının taç giy- e i de ıı r . 1ıiP ıl-
FranHdan maadası He dostluk mU- derece daha kuvvetlendirilmiştir. takıb edilmektedır. Sıpariş edilmif yadır.• Vekili Yusuf Kc. _ Halayın istikU.line ve miılki- me merasiminde, alayı seyretmek paylaşmasında bı~pı~, 
nasebatımız mfitemadlyen ilerle - Et mevzuu dol.ıyısile İstanbul i- olan yeni vapurlardan ilki sularımı- Eski Hariciye yetine kefalet etrnek emniyetine del için ayni pencereyi kiralamışlar ve için Almanyoııın <.~!.' ~/ 

mal sözlerin[ -bitirirken Türk-Fran- k Jo ~ r mektedir. çin alınmış olan t!!dbirlerin bütün za gelmış ve hizmete girmiş bulun. kefil olmaktır. 
1 
bu vesile ile birbirlerini tanımış _ br. Gerçi Çe 05 .fı b' .l 

İn k d Siz itilafını 15 sene evvel imzalıyan p ı nyp '' ı Büyük devletlerden g!ltere ile memlekete teşmili arzusuna iştirak ma ta ır. İnsanlar ölür, evler b. asıl.ırke.n I !ardı. . . .. .. . bin kadar _o o eJ;O~_ı_•. ~ 
inkişafında devam edel) iyi dostluk etmemek kabil değildir. İhracatımız muntazam artmakta- (Franklen Buyoni un ifade ettiği kefili bulunduğumuz emnıyetı tesıs Adrıyan Konan Doıl, buyük bır vardır ve egcr Ç b"'lir· ~ 

ı l 1 hr taahhüd bu mu olacaktı. Aldandık ı·-•· ııt münasebatımız bugün Londı ada im- stanbulda alınmış olan tedbirin dır. 935 te 75 mi yon o an i acatı- etmek için daha ne bekliyoruz. O- spor amatörüdür. Çok güzel oto • çalanacak o u•~ btı1' '1 
za edilmış olan klering ve kredi mu. milessiriyetini ve faydasını tamami- mız, 36 da 90 küsür milyon, 37 de demiyorum. Fakat bugüne kadar ve radaki hiidiselere müdahale etme • mobil kullanır. Yarışlara iştirak e. Almanya almakla Jıiİ(Iİ~ 

b 1. • ı l rilen bütün sözlere boş yere inan- . 1ıı t ~ kavelesi ile blc kat daha resanet le gördük. Canh hayvan sevkiyatı.. 109 milyona a ıg o muş ur. liyiz der. Fakat, düğün hediyesi olarak çası Macarıstan ' cliP~ 
peyda etmiş olacaktır. nın azalması, st~k bulunmaması Bu beyanattan sonra büdcenin fa- mışız diyorum. Heyecanlı Mecliste çok alkış top. nişanlısına, badema otomobil kul. sı da Polonyan•" • ,,.ı. , 

· l · ıı ilın · k b ı 1 Hükümet dahu müessır tedbirler o ta,. r ltalyanın boğazlar mukave esme müşkülatı arttırmıştır Tedbir mu- sı arına geç ış ve a u o unmuş lıyan sözlerile dikkati celbeden !anmamak sözünü vermiştir. Fakat acaba r teıııi~ P~ J 
· ik t ffak ı y k ı d ı almalıdır. demiştir. h ya )~ -'· iltih•kı aramızdakı gıtt çe ar an va o muştur. a ın gün er e ur. Bav Kerestecivan hattı hareketimi- Genç evliler, düğün merasimin • yaya egemo~ yol•" ·,ı.' 

- · b. · b. f' t t l k' h' 1 B d d " Vek•t tlenn· Maraş saylavı Hasan R~şıd sözle. · , b'' l b' tıcc eJ 'J dostluk miınasebetlerimizın yem ır yem ır ıa enzi ine im an ~sı un an sonra ıger a e zi ifade ederken bilhasso şöyle di- den sonra Konan Doil'in eski malL oy e ır oe . e cif . f 
tezahurlİ olmuştur. Almanya ile olacağına da bu '.şle meşgul olan he- büdceleri de tedkik ,.e kabul cdiL rini şu cilınlelerle bitirm;ştir: kanesine gitmişlerdir. Oradan, Bal- receye kadar ;şı\ıir ~',l/ 
berdevam olan ıyi münasebetlerin, yetlerim.iz tahmin etmektedirler. miştlr. - Türkiyenin gösterdiği sulh • yordu: tık denizinde Bom Holm adasına unutmamak gercyoıoıı) ,"// 

Perverlik bütün dünvanın dahi men - Türkün sesi Türk topunun ağ· 
1 1 

. de 
Berlinde açılması derpiş edilen mü- 937 senesi üzüm rekoltesi 42 bin Başvekilin sözleri :

11 
zındadır. Eğer kahraman Türk or. gideceklerdir. Bu ada, yalçın kaya. er mese esın ,o:ıı d't· İ, 

zakerelerin o"nu··r\u' zdekı' ayın son • tondur. Bir sene evvel 70 bin ton Bundan sonra biıdce heyeti wnu· faatine olsa Türk mı eti Hataydalti 1 b ı kçıl bilh h yeti, ÇekosJova. l<iY ,.~.il '.• 
- b !il· t 'ke t· ha il! d dusu Antakyaya giderse orada icab arı, a 1 ar ve assa meş ur u " ,•· 1 d ğ 1 k lkt Uzerl.nde olan rekolte geçen sene 42 'miyesinin 343 reyle kabul edlldi"i- u ze ane azyı " mm e e· o · k hik' ı · d b' · den çok daha ıY 

0
.r' arına o ru yapı ınası aran, J· " t t'h b d d l ·1 eden hesabları da almasını bilecek- anımar a aye erın en ırı O- d n s " n• 

d• h d · b. · ı ·ğ bin tona dilşmüştlİ. Önümüzdeki se- nin riyasetçe tebli"i üzerin Ba!'Ve· mez. n ı a ın ur uru ması 0 mı · k Çekoslovakya • • . .-ıır' I sa ı sa a a yem ır genış ı e maz. " • 1 tl . b 'tih b tt t .1 h. tir. Fransızlar bunu bilmelidirler. lan ckibrit satıcısı üçük kız. ile b't ,.., l>' 
har olacağını ümit ettirmektedir. ne için bu mikdarın iki misline çı.. 

0

kil Celal Bayar kürsüye gelerek te. e erın u 1 a • a amamı e · a. meşhurdur. kalliyeti olaıı ı ~', 
Mısıra ilk Harıc'ye Vekil. olarak kacağı, yani seksen bin tona baliğ ~kkürlerinl bildirdi ve büdcenin kim olan bizimle teşriki hareketle· Oradaki Ermeniler de Fransanın ta- tidir. ··rt· C.';I · 

gitmekle mes'ud oldum Orada gör- olacağı tahmin edilmektedir. 1 gerek encümenlerde tedkikinde, ge- rinl temenni içindir. rihi seyri içinde Çarlık Rusyanın rin dost bulunacaklarını idrak et - İstatistiklere go i•' ~·' 111 düğüm dostluk as.rı cidden büyük Maden istlhsaliıtımızın J ,700,000 l•rek heyeti umumiyedeki milzake - Antalya say lavı Rasih Kaptan ' ker.dilerine karşı kullandığı taktik meli ve Türkiyeye dört elle sarıl - yadaki ekalliyetler ~"~ -;f 
ve iki memleketin samimi münase- ton kömüre 250 bin ton demıre, . releri sıra••nda izhar edilen arzu - hararetli nutkunda şu tezi müdn -j hareketlerinden belli. malıdırlar. 1 dır ve al1 

1 {aa etm1•tir: Fransızların orada teşkil ettikler! Türkiye yüksek mıllettir. Ve !le- otuzdan faza a ·.,~Jııo,, • betlerinin delilid;r. 120,000 ton krom eevherine, 10 bin !arı dikkatle taldb ettiğini, çalışa.. ~ , •,. 

1 ğ b .. d · k b lll il b' Hak il t Milli il ve bildirdiklerı 30 hin Ermeni ken- di"im gibi Tiitkün sesi daima Tı'irk da beş milyon ,, :;~c Son seyahatımiz esnasında komşu 1 standard bakıra varacağı ve gümtiş- ca ını ve 11 cenın a u n ır - ver mez a ınır. m • " ~ p 

ve dost Bulgarishnın kıymetli ri • lü kurşun ve altınlı gtimüşlti kur-J itimad telakki ettiğin! beyan etti. 1 cadale bunu bize anlattı, dilerın.ı Fransızların değil, Türkle. topunun ağzındadır. (De"•JJll 
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~ ~stanbutda kaç aile var? . Lisan Katil Çoc~kların/Bu da bir l.1AUi ~ 
ile Yazımı Beyoğlu kaza· Öğr~tmeni Ciir~O Ahlakı c· t · 4fWZoro 

~'nd k b ld iyi lisan öğretmeni Cürümlerin azalmASI İlk melrteb öğretmen- ına ye mı Bir şikayetin 
1:ı a evvel i gün itiri i yetişmesi için bu s~ne için tedbirler almak leri bu sene mühim va- Balık pazarında sekiz Tam ya:~~!!!ı:a hazır • 

ı:.gl" Avrupaya talebe Üzere tedkikata zifeler alacaklar yaşlarında bir çl9cuk lanmıştım. Bir zatın heni gör • 

ı .. lı/e kadar vilayet dahilinde gönderiliy0r başlandı ilkmektcblcrdc çocukların ahla - cesedi bulundu imek istediğini haber \erdiler. Oltf.. kile daha yakından alakadar olun- .. . Gazetemizin ve ~ütunumuzun 
1\ fl71 • 1 k d/ d Maarif Vekaleti lise ve ortamek- Adliye Vekilı Bay Şükrü Sara - Bu sabah Balıkpazarı onlerınde ka .1 . d 

1 
b Ed" az1.e agı arı meg ana tel>lerde yabancı lisan tedrisatınt coğlu bütçe müzakereleri sırasın - ması kararlaştırılmıştır. Önıimüz - b' d. 1 t n enn en o an ll zal ırne-

deki ders senesinden itibaren öğ _ ır cesc ou unmuş ur. ı kapıda Avcibey mahallesinde o-

k 
takviye için verdig" i kararın tatbi- da mecliste vaki beyanatında, ka- B d 8 1 d 

l l k t ı k. ·k t 1 b 1 · . · u cese ; yaş arın a kadar tah- turdugun' u ve bi.r sikaveti oldu-~·itd· Çl arı mış O aca kına bu seneden itibaren başlıya _ til davalarının evvelki senelere nis- re men er uçu ~ e e erın ıyı ye_ , . 
~ beti k ld - .. 1 · tişmeleri için çok mühim vazifeler min olunan bir çocuğa a:ddir. ğunu söyledi. Kendi.ini dinle • 

ı.... 'Ye Çok . caktır. Vekalet Galatasaray lisesile c ço aza ıgını soy emış ve d" E' "k' 
"il!;. ıs b tı· b k ı B · b.. .. ·ı· t dah'l 1 k .. alacaklardır Cesedin üzerindeki elbi•el ga_ ım. ger şı a"eti '· •alnız •ahsi ~"'le b a e ı ir arar a u ış, utun vı aye ı Oma U- Alman, İngiliz ve Fransız liselerini böyle olmakla beraber hapisane ve · · · er ' ' 
1.,·lııiik aşladığı aile kayıdlarına zere, eyliılde tamamen ikmal ed;ı_ iyi derece ile bitiren gençlerden ar- levkifhancdeki katil mcvcu.ıunun Çocukların terbiyesi bakımından yet temizdir. veya mahalli kalsaydı aziz ziya-

~~tı/~ı bir istatistik hazır- miş olacaktır. zu edenleri lisan öğretmeni yetiş- diğer memleketlere nisbctle çok _ mekteblerde bugüne kadar tatbik Polis, bir cinayete \'eya bir ka-1 ::;~:nal~es~~::n~::~::t ~=~:; 
b.. llilı.ı.,·1 t _ iyelerde, kazalarda Aile kayıdlarının tesbili birçok tirecektir. !uğuna işaret etmişti. edilen usullerden iyi neticeler eldL k b ·ı · k ht ı 
.~ , "'İanb ~ zaya ur an gı mcs: ço mu eme geçirmezdim. 

'

aile uJ vilayetinde 11e bakımlardan çok faydalıdır. Kaza - Ög"retmen olmak ı"stı·yen gençler Aldığımız haberlere göre Adliye edilmiş \'e ilk mektebler çalışkan 1 b k h k d h · 
Vardır• o an u çocu a kır. a e emmi - Bakınız bu zat nr diyor? ~;-?" . Bunlar kaç ııü- !arda hazırlanacak olan muntazlm evvela" bı'r sene mu"ddetle I'stanbul- Vekaleti diğer adli işlerde olduğu ld • k d hl"k b 1 ,'"ı ••e kad li k d · 'ki · d h ı 0 ugu a ar 3 a 1 ozu mamış, yetlc tahkikat yapmaktadır. «Şikayetim üç esas üzerinde ~"? .... ar ev , ne a ar istatıstı er sayesın e er aranı an d gibi bu mevzu üzerinde de ehemmi- 'bı' la' kı·s du .. zelmı'ş nıezunlar \•ermı·,_ "' B tü da ers göreceklerdri. Sene sonun- 0 toplanır: 

,, • 01.a U n bunlar kat'i VP adam derhal bulunabilecektır. Bu yetle durarak tedkikata başlamı~tır. .. 14 d 
'''' "il' k nl da bir eleme yapılacak ve bunlar - lerdir. Ancak ahlak mevzuuna da _ .S İ l Su 2 Elektrik· 3- 1 bt:"Yet ~ aşılacaktır. itibarla icabı halinde bu kayıdlar - Bu tedkikler alınacak tedbirleri a a e - ' - • yo · 

, .... Y,1,r a.i~alıi.lindeki kazalar ve dan polis de istifade edebili;-. Yer dan en iyileri seçilerek Avrupaya tesbit içindir. Katiller niçin çoğa _ ha çok ehemmiyet verilmesinin de 1- Edirnek::ıpıda Avcıbey ve 
~ak e kayıdlarını meydana değiştirme vak'aları, tıpkı otellerde gönderilecektir. Gençl~r Avrupada lır? Cürmün işlenmemesi için ne her zaman faydalı olacakı muhak _ Pa ydOS Molla Aşkı mahallelerinde bir 
~'~e ha:vzuu üzerinde hası.a _ olduğu gibi, birer beyanname ile da bir sene mesleki ders gördükten gibi tedbirler alınmalıdır? Katil kaktır. Yeni kararlarda bu cihet tek çeşme yoklur. Burada otu-
oı~. ıı· 1ıklarını ikmale çalı _ ihbar edilecektir. Kazalardaki def- sonra da memlekete dönecek ve cürmünün saikleri üzerinde yapı _ gözönıinde tutularak verilmiştir. Yazı,, daire:erln erken ranlar ötedenlıeri Eğrikapıdaki 

.. ~ta.: .. ır taraftan da işin tatbik !erlerde buna göre tashihat yupı _ Vekaletin gösterdiği mekteblcrde lacak esaslı tedkikat bütün bu ci- Önümüzdeki ders '<'nesinden itL çeşmeden su alırlardı ve ihtiyac-
"'•1· ~·a aza • r ... t ı· -· ki d kapatı 1ması muhtemel lannı o suretle uidc rrirlerdi: Bu , '«lir Illl gayret sadedi! - lacaktır. ısan ogre men ıgı yapaca ar ır. hetleri meydana çıkaracak ve bu baren öğretmenler herhangi bir " 
·~ · · p · ı d t ı d L ' .. - nJ · Devlet idarelerindt ) az günlerin- çeşmenin suyu Kll'kfe~ıne sula-
~'!e "'rı· ilm ansıyon ar a o u.ran ar yer c - ısan ogretme erı yetiştirilmesi suretle alınacak tedbirler de daha ders gibi talebe,·~ sık sı'-. ahla·k 

"' § d , < ' d .. ·1 d 14 k d rile beraber kesilince bütün o 
l e~etı . e en evvel hirçok ğiştirdikleri zaman hüviyetlcriıoi sayesinde talebeler de derslerini müsaid şekilde tesbit edilmiş ola _ e og e en sonra S2Jt c a ar me-
~d erın t tb b d mevzuu üzerinde ders \'e öğüd ve- civar ba•tanba•n so.,uz kaldı. Bir 
1 

eıı g"'ır' . .a ik ettiği usuller bildirmek mec uriyetin e olduk - yeni sistemlerden fayda görerek da_ caktır. sai yapılması hakkında bir cereyan ' .,.... 
.._ -, ;ı_,_ . receklerdir. Teneffüs zamanlarında yangın ihtimali semtimiz sakin-

~ .. :"~uııda -~ ve uzun çalışına- !arına gcire pansiyon sahibleri gene esaslı kavrıyacak ve lise mezunları Adliye Vekaleti bu mevzu üze _ mevcuddur. 
"Ciıt ınuk b b ·ı b 'b' k' ı da öğretmenler çocuklarla daha e- !erinin tüylerini ürpertmektc -lı ~ek emme! ir sistem eyanname ı e u gı ı va a arı tahsil derecelerinin icab ettirdiği rinde Vekalete bildirilecek fikir ve Bu mesl'lc Ankarad;; bir komis -

~~~~hij~~~ oçl~mşıl~~tgı_urİç~: ::~ bil~~~e~;:~yi'::n adresler için bir kuvvette lisan öğrenmiş olarak mşıliıı'ytalac~::~ dKaamtı'lemndavuanlaiyreıntlıne kaazral~ =~ı bir şekilde meşgul olacaklar- yonda tedkik edilmektedir. di~- Edirnekapıdan Eğrikapıya 
.,"'<tıııı •- mekteblerini terkedeceklerdir. Komisyona verilen raporda saat- k d tek b" ı k ·ı ı· b llıec,_ '<'Sbit işi azami süratle darbi mesel varılır: «İstanbuUa ması birçok bakımlardan memnu _ İleride yeni terbiye sistemleri teş- a ar ır " c trı c am ası 
ıı •..,d. !er şu suretle takib olunmaktadır: kt Ze f b A 

., i[ek ~· sarı çizmeli Mehmed ağa!• derler. niyeti mucib bir keyfiyettir. Katil kil edildikten sonra talebelerle bu yo ur. Y ın urnuna ve Y • 
"'"'-'."."' ilındi 1 d ' · il k 'dl · · t t" s • 15 hazirandan 15 eylıile kadar vansaraya gitmek için geceden ili ""1~ ye kadar yapılan Be e ııyenın a e ayı erı ıs a ıs - 1 nema davalarının azalması birçok bakım- sistemler dahilinde uğraşılacaktır. 
'Ilı ııu,, il~-çok iyi neticeler elde tikleri sayesinde bundan sonra bu lardan memnuniyeti mucib bir devam edecek yaz mesai saat sabah yola çıkan amelelerin halini ve 

•. ..ı~. ç/ı.:Oglu kazasında aile ya- lafın da yer.ive manası kalmamış Yerı· ne keyfiyettir. Katil davalarile bera - El "k . . . saat 8 de başlıyacak, saat 14 de de- e:;irraya yataklık eden karanlık 
."il; ~r kısa bir zamanda ol - olmaktadır. lstanbulun falanca ka - her diğer birçok cürümlerin de es.. ekfrı şırketını n vair tatil olunacaktır. yollan bir dü~üminiiz. 
· "'· e, e•n. iki · 3- Ya çamur ve batak halin-'ıt "llilde . • •e · gün bitirilmiş- zasında oturan bir kimse soy adı bı- ki senelere nisbetle bir hayli azal _ , Kış mesai saati ise sab:ıh dokuz-
~ "naııtibıır.en de Beşiktaş ka.., lindiği takdirde derhal bulunacak- K u k 1 a d - t l 1 . t t' t'kl .. te dan 12 ye ve 13,5 d&n 17 ye kadar deki yollar. Onlar da ayn bir 
~' l§ınalara başlanmıştır. tır. ~~~~i~. uİ::;na ı~rü:ı:~~ ~~ lesi ı"m m ua me'esı• olacaktır. faciadır. Zira; Ayvan~araya inen 

/\ ] Şişhane raddesi başl<lnbaşa kal-(-"l' Ahlaki, içtimai ve sıhhi bakım - kat daha azalmasına çalışmak, Ve- chrımlan bozuk bir haldedir." 
V1 ı~ A /ı d kaletin herzamanki isabetli Ye ye- B •• ••kd 

41 ~ em ar lardan doğan bir takım mahzurlar Elektrik şirketinin satın alınma- UYU ere Ve ~ikayctini şö) le bitirdi: rinde kararlarındadır. 
~ dolayısile küçük çocukların sinema- sından sonra devir ve tesellüm mu_ •Siz yazarsanız hemen nazarı 

~ .. Q1t1elat parti ya gitmesinin tervic olunmadığını Dul "etı"m ameıesine ı haziranda başlanacak_ Fidanlıgw ına dikkate alınu , .e ora lıalkın• se-'"'e yazmıştık. Bınıu nazarı itibara alan I ı vindirıniş olursunuz ... ,.,,,,_ 1 Jjl k • J h tır. Bu muamele; bir ayda ikmal 
A ••r.t.ertarı l.YleT ezznue Cum uriyet Halk Part:s; Kadıki\y 'P l b l Bir defa sil, ışık 'e yol istiyen 
'\~ b - Halkevi küçük çocukların bedii Ve teka üdlerin olunacaktır. Bu suretle 1 temmuz I a e e a ınıgor bir taleb makul bir ınüracaattir. 
)~tı· aşından itibaren Dün akşam muvaffak zevklerini verimli bjr şekilde tat - 938 de işletme, filen hükümete in - • Sonra gazetenin yazdığı herşe-

1 r min edecek ve küçük cocukıara si- 3 aylık/arl tikal etmiş oıacaktır. Talebeler gece dersı yin hemen yapıhverıncsi kanaa-
esnıi elbiseJerİnİ bir t0planh yapıldı nemayı aratmıyacak bir çare bul _ _ _ Diğer taraftan elektrik şirketime- görecekler, gündüz para ti .~Y~nı h~met ~ir dü~üncedir. 

l iİye ki C. H. Partisi Alemdar Kanununa muştur: Hertarafda Hazı·ranın murları arasında ehemmiyetli bir ·ı l ki Çunku kande alakada,. maka -l',.."'llıi,, Ce er bag" lı uçaklar tarafından her on b0.ş Bu çare g" d .. "! k kl l e ça ışaca ar k d" t" · · ·· .'~ ,et Ilı" ~ un en gune o en • u a tebeddül olmıyacağı söylenmekte _ mın en ı sem mı gezıp gorme-
~ ltıu Udürltiğünde vaziie günde bir yapılmakta olan toplan_ oyunu• nu yenı başdan canlandır - ı İfk haftasında veriJİyer diı· Btiyükderedeki vilayet fidanlik:- diği eğer görür, işitir 'e öğre -
1.: bit <lıııelat memurları için tılar devam etmekte olup dün ak- maktır. Bu maksadla yeni tip kuk- Dul 

1
. t k .. d) . .. 1 b • ı1 k ı·ı.. .. t 1 be nirse onun ihtiyacını tatmine 

"'1 tıb ~kil lb d k 1 1 d . k , ye ım ve e au erın uç ay- arı \'C agc ı ens ı usane a e 
~' ·-.iJ,,.1.,t. e ise nümunesi ka- şam a amun toplantısı olmak Ü- a ar an ıl takım yapılarak geçen- 1 ki . . h . ·ık h ftası d K" "k kt bı· ı 1 k 1 hemen şitab edeceği k::ınaati var-
,"l "', ır B l d K dk" If lk . ı arı ıçın azıranın ı · a n a UÇU me e j er a ınması arar aştırılmıştır. Bu ta_ . ~.llıu<lıı · eş sınıf:ı ayrılmış zere kamun merkezi olan Alay köş-

1
er e a tı 1 oy t aB.evınkde çocuk.. her tarafta tevziata başknacaktır. . dır. işte gazete hu r;ibi mürac:at-

\.'lttıeri ela~ memurlarının yeni künde saat 21 de yapılmış!lr. ara oyna ı mış ır. ır ta ım kukla T 1 1 !ebeler köy mekteblerini iyi derce- !erin, ihtiyaçların bireı- makesi 
~~ 'f~1~ l>olıs elbisesi ı·enginde - Toplantıda C. H. Partisi Eminö- 26 buçuk liraya malolmuştur. 1 Bu meyanda Eminönü malmüdür- ayyare er e de bitirmiş bağ \'e bahçe sahibi o- olmak itibarile vazifesini yap -
~ı~~ lıtuııarııı önleri açıktır. nü kaza koluna bağlı Eminönü, Kadıköy Halkevi bıınun büt~ · lüğü mıntakasından maaş alanların lan köy çocukiarından seçilecektir. maktadır. Geçenlerde •gazetenin 
11ı~_hııı:.:~a Yeşil renkte birer a- Küçükpazar, Beyazıd kamunu yön Halkevlerine tamimini merkezden\kolayca maaşları t~vzi edilebilınC'si LJÇdUlar Tahsil müddeti 2 senedir. Bunlar yazdığın başlıklı bir yazımda da 
ıı.. ""t~e""'ıll. alttadır. Ayrıca bun- kurol başkan~a~ı ile üyeleri davetli istemiştir. Bu taleb kabul olunduğu için Defterdarlık bınasında Emni · geceleri ders görecekler, gündüzle- bu husu.su izah etnıişHm. 
l."'t( ,,_ e11ııe göre omuzlarına bi- bulunmakta ıdıler. Bundan başka takdirde •kulda• oyunu her şehir yet müdürlüğünün tahliye etmiş ol- İ Bu şikayet Avcıbey mııhalie • 

t,_ -··ı.ı d - k s d alt k t 1 nJ d st11ınbul 6 ıncı 9 uncu ri bağ ve bahçelerde tatbikat yapa_ 
1• "\1! içtıı. 5 Alemdar kamununun Kızılay, ha _ ve kasabamızda ihya olunacaktır. ugu ı ım a a sa o ar an ı sinin ~ikiyeti olmaktan başka 
~i Cil sııııt 3 demir, ikinci sınıf va, çocuk esirgeme kurumu, okul - biri tadil edilmışfa. Ayrıca burada ve 10 UOCU mektebJerİn caklardır. Bunların gündüz tatbi- bütüıı lstanbuluıı da şikayeti de-
ı. tı... ' dördüncü sınıf 2, ı d h ' h ti · .. /( k d maaş sahihlerinin istirahatlerini te- . • • • kat çalışmalarına münasib bı'rer me'-''r. 

L .. U,. ~e"l]• 1 demir koyacaklardır. ar a 1maye eye erı mumessilleri um anı l k t k KU 

~ııı;ıt at ve parti bay ve bayanlarından mü_ !' Q min maksadile 8 gişe leşkilatı ya - sene 1 gezın ısı çe yevmiye de verileceği gibi ayrıca Bu zat yalnız kendi mahallesi 
~ e ~'1il ~emurJarımn kasket- rekkeb kalamalık davetli kütlesi B • ı· pılmıştır. Veznedarlar bu 8 gişden şen geçti yeme ve içmelere de enstitüden o- namına değil, bii(ün İstanbullu· · 
• 'rj UA bır kenarlık ve E. M. bulunmuştur. l !" ı m an maaş tevzi edecekkrdir. 1 1 . 
'I ' g Ders kesimi münasebetile mek - lacaktır. Kendileri1'e 2 senelik bir ar namına ses cnıyor; 

~~ '14ıııe~!et ufak bir remiz de Toplantı İstiklal marşile açılmış "apılacak Bundan başka oturacak kanape - lehler tenezzüh ve tatbikat gezin - tahsil müddeti sonunda mütehassıs •Su, ışık ve yol ısti~·onn• di-
t.;...~''' 1 

de mevcuttur. ve bunu müteakıb Alemdar kamunu I ı !er konduğu gib; salon bol elektrik yor 
,"t] "'t ın tilerini bitirmeğe haşlamışlardır. diploması veril~ektir , • 
~ ,~l'l h... ernurları bu yeni el- başkanı İsmail Safa ocak toplantı- ziyası ile de tenvir olunmuştur. Te- . . .. •Ağlamıyan ı:oaıf(a meme ve· 

•••tı ""llhd 1 d b k k t 1 B • • • 10 OOQ h k d Şımdıye kadar tenezzuhe çıkmıyan B p k ilin d· -· . k .. J •1 A ., ~, ~· an itibarer giyme- arın an aş a amun op antı - u ış ıçın ' acüm vu uun ıı salonu havalan_ - eyaz ar r e ıgını» ço. ı~ı J1 en vcı-
t~ cakıardır. luını da yapmağa karar verildi _ dırmak için de bazı tertibat alın _ mektebler de yıllık gezintilerini bı- bey mahallesi sakinleri şimdi • 
\~ l' _ __ ğini ve bu münasebetle Eminönü lira ayrıldı mıştır. rer birer yapmaktadırlar. Bıı cüm · j Y ] den müsterih olabilirler. Zira 
L ~i holoııyn hükfunetinden Is- ilçesine bağlı kamunların yön kruL Deniz Ticaret Müdürliiğü Kum- Evvelki gün De!terdAr yanın vi- leden olmak üzere Istanbul 6 ırıcı, afJil a"'l JyOr şimdiye kadar alakadarlar orıı-
'l.ı ' ~·-' b k nJ 's' 1 1' "< ~U~n..,.. ~nıanlarının Çekos· !arı ile kamun aş a arının davet kapıda bir liman yapmağa karar !ayet muhasebecisi Vahid olduğu 9 uncu ve 10 uncu ilkokul talebeleri • . . . . • . .. ük . nın derdini lıilmiyorlnrdı. Şim-
1- ~ıı~, lııetınden istediklerine edildiğini söylemiş ve gelenlere te- vermiştir. halde bu yeni salonu gezm•ş ve icab de bütün öğretmenlerile beraber Bogazıçnıın ıncısı Buy dere di delıiletimizlc ögre!ıdiler. Ve 

~lı tli• t , l>il!er taıaftan Alınan. şekkür etmiştir. Bilahare kamun~n Bu karara göre Kuınkapı deniz eden tertibatın ikmali için emirler Yeşilköye gitmişlerdir. BEYAZ PARK 2!1 mayıs pazar 1 hiç ~üphe yok ki bildilden ve öğ-
•eıı~'- himayesindeki gençler tarafından sahili taranarak temizlenecek ve günü açılıyor. Memleketimizin rendikten ;onra orasını ayni •e· • ti ''""nek d p ı vermiştir. Yeşilköyde öğleye kadar tayyare • 11... ~......_ e 0 onyanm alaturka bir konser verilmiş !az o- elyevm mevcud olan kayalıkların tanınmış sazendelerı"nden mu·· • kilde bırakamazlar. .'\ksini dii • 

> 'Q•. -·..,eı G"-'"" k" O t r ·ı d Dig"er taraftan Defterdarlık·, her hangarları, tamir atelyelcri ve gra- .. k I .. 
•ıı. ... 1ı.1 •• -_ ouuuyor ı r a yunları ve mono og ar an sonra da- üzerine 9975 liraya bir mendirek in- rekkeb ALA1'URKA MUSI'Kı· şunme ıur_ mets_ ·.u.lik rnvınsız -
l ""'"' ....,ınıycc tr f dak" b · h • b ' mıntakada nıaaş tevzi olunan yer- mofon, plak fabrikaları eezilmiştir. lık 1 D b 'lı .... .\] 1 c a ın • u vetliler içın ususı ır suretle ha _ şa edilecektir. ük 

1 
CAZ o ur. ıye ılınm ko ı.,, taya 

"ıııı ~ ~an mücadelesinde Po- zırlanmış olan büfeden çay ve pas- Bu inşaat Deniz Ticaret Müdür- teri tedkık etmektedir.. Bunlardan Öğleden sonr:. da bazı talebeler ve m emme . suya da, ışığa da, yola ..ı,. . .ıvu-
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\ •y1 tat . etmiş oluyorum. 
~ı ~ltıııı0 . tn.ın etmek lazım son
İtt toıı dıçııı lazım ki, beni beL 
l&.ııı1 .. •dah ~fa gören bu genç kızı 
ı • ~ "• ın ·ı "\~,_, liirıu ·~. tneden ve kalbine 
tıı\'llada §Uphelerin iğnesini 

{) n terketmek istiyo • 
\~ ~ıı b 
'"'"' irdh "ı ·~ belli a a görmiyecek de 

ı.~tıııa; ırı için yanlış kanaat-
"'lı•- tnı arzu t 

t"tQ •aııııllı e mem. 
lılli e U!t d aktan hoşlanmak su
"ııı Ilı bıı <l ~fa kendimde hisset
liıı,ı~ aı.:§:~iklik acaba, Cina • 
~~ ı St!b• ?dama kadar geli • 
"ıi ilıd;ı. ol ebın beni büyüliyen, 

~.. tn.ad 1dir• an sarhoşlatan te. 

Ben, yoksa Cina'yı seviyor mu_ 
yum? 

Sevdiğimi biliyorum. 
Fakat bu sevgi ruhumdaki bü_ 

tün enkazı sürükleyip atacak ve 
yerine diktatör bir sevginin ça -
tısını çatıp, tepesine bayrağını mı 
dikecek? .. 

Yeni, bütün mabzurlan, mani 
olarak önümde belirdiğini tahay_ 
yül ettiğim şeyleri ortadan kaL 
dıracal< mı? .. 
Sanmıyorum. 

İraderr · her şekilde dizginle -
dlğim halde, yavaş yavaş bir mu
kavemet kırklığı hissediyorum 
içimde .. 

Odamda bulunUfu doğru d~L 

Gitmesini müteaddid defalar 
ihtar ettiğim halde, gitmesini ge_ 
ne gönlüm arzu etmiyor. Fakat 
kalmasını da .. 

Çocuklaştıkça, 

Hoşlanıyorum. 

çocuklaşıyor. 

Bu kadar kısa fasılalarla rı.'lun 
kararsız tahavvüHer 
görülmüş şey değildir. 

İhtar ettim: 

geçirmesi 

- İkinci sualini de sor, hemen 
odana dön Cina! .. 

- Birinciye inandırmadın ki .. 
- Bana itimad et!.. 
- Ettiğim için inanmadım ya:. 
- Unutma ki, bir erkeğin her 

cinsten ve her türlü dostları ola
bilir. Aradaki mahiyet farkı seni 
üzüyorsa, sırf üzülmemeni temin 
m.ıksadile, sana böyle bir şeyin 

mevetA olmadığını söy Jiyebl11 • 
rlm. 

İkinciyi, biraz çekinerek sordu: 
- Babama verdiğin cevabı me. 

rak ediyorum. 

- Söylemedi mi? .. 
Yatak çarşafının ucile oyııu _ 

yordu. Karanlığa alışan gözlerim, 
balkon kapısından bizi gözetliyen 
ayın yardımile yüzünü hemen he. 
men görüyordu. 
Düşünceli ve mahzundu: 

- •Düşüneceğim!• demişsi11!. 

- Doğru .. 
- Bu yarıyarıya red demektir. 

Niçin düşünmek lüzumunu. duy _ 
dun! 

- Oooo. Sen haddini aştın. Bu 
üçüncü sual.. Pazarlıkta bu yok _ 
tu. Yarın konuşmıyacak mıydık?. 

- Suad!. 
Beni , arkama, yastığa doğru i

terek göğsüme yaslandı. Yumu _ 
şak göğsünü, göğsüme istinad 
yaptı. Ellerini omuzlarıma koy _ 
du. Vücudü tamamen vücudüme 
intıbak etmiş bir vaziyete geldi. 

Sarsıldım. 

Vücudundan ve nefesinden ta
şan koku ve bu yaslanız beni 

kendimden geçirmeğe kafi gel -
mişti. 

Geceliğinin arasından bu dar 
kumaş parçasına isyan ederek ta_ 
mamen dışarı fırlıyan göğsü, ken
di vücudünün ağırhğile, benim 
göğsüm arasında eziliyordu. 

Doğrulmağa çclıştım. 

Omuzlarımı daha ziyade bas -
tırdı. Kalçalarının tazyikini bir 
parça daha artırmıştı. Ben karan
lıkta kalmıştım. Ay ışığı onun yü
zünde gölgeler hasıl etmişti. Du -
daldarı titriyordu. Gözleri süzül
müştü. Hızlı hızlı nefes alıyordu. 

Sayıklar gibi söylendi: 

- Suad .. Suad .. Senin için çıl
dırdığımı bilmiyor musun? .. 

Kendimi bu tazyikten kurtar
mağa uğraştım. Tırnaklarını 0-

muzuma batırarak canımı yakb. 

Kollarımı da kıskıvrak yakalı -

yarak, kıpırdıyamaz bir hale ge
tirdi. 

- Kararın sürati için yalnız bu 
kafi değil Cina .. 
Duymamıştı bile.. Ayni içten 

konuşusa devam etti: 
- Beni sevmiy0r •un.. Kiın

bilir beni ne kadar ayıplıyor, ma
nasız, şımarık, hatta ahlaksız bir 
kız diyorsundur? Hakkımda ver
diğin hükümler keşke bu kadar 
hafif olsa .. 

Ellerimı kurtarmağa, bu vazL 
yete bir nihayet verrneğe çalış • 
tım. 

Saçlarımın dibinden kalkan ka_ 
famın · derisini yırtacak kadar 
kuvvvetli bir sızı ile buna mani 
oldu. Saçlarımı avuçlamış, gü
cünün yettiği kadar çekiyordu. 

- Kıpırdamıyacaksın, beni din. 
liyeceksin Suad!.. 

Vücudümün bütün mesamatı 

ter fışkırıyordu sanki.. 

İçimde mukavemet ve şehvet 
isimli iki kuv\'et birbirini yiyor • 
du. 

Cığerlerimi doldur~n ılık nrrcs 
göğsümde körükleıırn yumuşak 
iki et paı·çası, omuzlarımı yata _ 
ğa çivileyen ateşli bir vücud, 
mukavemetin ellerini kollarım 

bağlamak üzere idı. 

- Peki dinliyeceğim .. Müsaade 
et doğrulayım!. 

- Hayır böyle konuşacağız. 
Yarabbi, ne yapabilirdim. 
Ne yapmam .. 
Yahud ne yapmamam lazım! .. 
Mukavemetim damla damla e_ 

riyor, bu eriyen damlalar bir 
şehvet gölü meydana getiriyorlar 
içimde .. 

Gözlerimi yumdum. 
Hiç olmazsa çenemin altındaki, 

dud<ıklarıma doğru u-a:ılmış iki 
kızıl et parçasını görnıi ·eyim!. 

O konuşuyor: 

- Suad sana tapıyorum. Sen 
aşkımın allahısın 1 Onu sen yarat
tın . Ancak sen yok edebilirsin! .. 

(Devamı var) 
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.. re a r a d a Saltanatın son günleriydi... j k:ırdı. Yegane gaye: ~:g '1J4': 

''Ölmek istemezseniz 
söylediklerimi yapınız!,, 

Umumi Harb esnasında Avustur- düreceğim, anlıyor musunuz? 
yalı bir gencin İngiliz donanmasına Öldüreceğim. Bs.ba ile oğlun dö
girmeğe muvaffak olarak Amiral nüp gelmesi için size bir ay mühlet 
gemisinde telsiz telgraf zabiti oldu. veriyorum!. 
ğunu İngiliz istihbarat şebekesinin Ben kadına lazım gelen şeyleri 
Amerikadaki reisi tarafından şim- söyledim, anlattım. O kendince ver-

. d: ' azılmakta olan hatıratından çı- miş olduğu kararında sebat ediyor
k !arak •Son Telgraf,, da dün ya- du. Eğer bir ay sonra baba ile oğul 

.. nıştı. dönüp Amerikaya gelmezlerse be
A vusturyada doğmuş, fakat kalbi nim öldürüleceğimi söylüyordu. NL 

Amerikalı olduğunu söyliyen ve 1 hayet bu kararından şaşmıy:.. ra ' 
'Lryest isminde ouın bu gene Umu. .kadın biraz sonra çekiHp gitti. Ben 
mi Harbde Amerikada bulunuyordu de derhal bunları 1ngilteredeki do
Fakat asıl vatanına karşı olan mu- nanma istihbarat reisi Amiral Hale 
habbeti onu casusluğa scvketmiş - •müstaceh bir telgrafla bildirdim. 
tir. İngilizler onu Amerikadaki is - Eğer benim sağ kalmaklığım lazım 
tihbarat şebekesinin reisi tarafın - ise işin ona göre nazarı dikkate a
dan verilen mallımat üzerine yaka- lınmasını söyledim. Artık işi Ami
lamışlardı. Fakat Amerikanın en ral ona göre halledecekti. 
zengin bir bangcri olan meşhur Pi- Umumi Harb esnasında Ameri
yerpon Morgan müracaat ederek kada bulunan İngilizlerin kendile
bu genci kurtarmak istemişti. Bu rini çağıran vazifelerine koşmak 
cihetler dün yazılmıştı. hususunda vakit geçirmemiş olan 

Amerikadaki İngiliz Entellicens İngilizlerin hepsi memleketlerine 
Servisin şefi olan Amiral Gauntl dönerek askere girdiler. Amerika
hatıratını anlatar:ık bu olmuş. hi- Iılar bunu görerek oradaki Alman. 
kayenin alt tarafını dn şöyle söylü. larla mukayese ediyorlardı. Ameri
vor kada birçok Alınan vardı ki bunlar 
w ingiltercdeki donanma istihbarat ı memleketlerine gitmiyoclardı. A
reisi olan Amiral Hal"den bu gencin merika daha Avrupa harbine ka _ 
kurtarılmasını Amerikadan telgraf- rışmamıştı. Almanyanın Amerika
la istediğim zaman bunun imkan - da, Amerikanın da Almanyada el -
sızlıgını bildirdı. Fakat Piyerpon çileri vardı. 
Morgan'm ısrarile ben de Amiral Amerika hükumetinin bitaraflığı 

Hal'e tekrar. müracaat ederek bu devam ettikçe Amerikadaki Alman. 
çocuk affedilirse ondan istüade e- lar da bir yere gitmiyorlardı. Bu hal 
debileceğımi, kurşun:ı dizilerek öl- nazarı dikkati celbediyordu. Asker
dimildüğü takdırde ise hiçbir fay- lik edecek birçok Almanın böyle 
da elde edilemiyeceğini bildirdim. bitaraf Amerikada kalması ne de
Nihayet benim ısrarımla Amiral Hal mekti?. 
genci kurşuna dizilmekten kurtar- Amerikanın o zaman Berlindeki 
dı. \'alnız şu şartla: Çocuğun baba- sefirı Jirard bir gün Alman Harici
sı lngıltereye giderek teslim ola. ye nezareti müsteşan Zimmerman 
cak, orada kal.ıcaktı. Avusturyalı ile görüşüyormuş. Zimmerman ha. 
gencin babasına haber yolladım. raretli hararetli lakırdı ed;yor. A -
geldi, beni buldu. Adamcağız oğlu- merikan elçisi ile münakaşaya giri
nun başına gelen akıbetten son de- şiyormuş. Sefire birçok fevkaltide
rcce müteessird:. İşi kendisine an- liklerden bahsetmiş, Almanların ne_ 
Jattıın . Oğlunwı hayatını kurtar _ ler yapacağını söylemiş. Nihayet 
mak için bu şartı kabul etmesini söy birçok lakırdı ırasında f:Öz Ameri
lcdim. Kabul etti. Başka çare yok- kadaki Almanlara gelmiştir. Müste
tu. Hemen Nevyorktan hareket e- teşar Zimmerman kendjn! tutamı
decek ilk vapura binerek İngilte- yarak Jirard'a ~Ciyle demiştir : 
reye doğru yollanac"ğını söyledi. - Siz ne diyorsunuz~. Bugün A-
Adamcağlzın gözleri yaşarmıştı. merika hükılnıeti dahi.linde tam 
Benden ayrılırken de <ığlıyordu. Fa. 500,000 Alman vardır!. lcab ederse 
kat gözü yaşlı olan bu baba benden 1 bu Almanlar hemen Amerika hu -
ayrılıp giderken _çcrı) birdenbire j dudunu Clş.arak Kanadaya geçecek
bir kadın girdi. Bu Ja İngilterede ler, orada Ingilizlerı.! büyük bir dar
tutulan Avusturyalı gencin annesi be indirebileceklerdir!. Beş yüz bin 
imiş!. Fakat oğlunun kurtarılması Almanın Kanadaya geçerek İngiliz. 
için yalvarmağs gelmiş değildi. Bi- lere darbe indirebileceğini söyliyen 
l:ıkis beni görür görmez haykıra - hariciye müsteşarı o • Almanların 
rak : kendilerine verilecek bir emirle he 

- Benim zavallı çocuğumu yaka- men harekete geçebileceklerini de 
}attınız. Şimdi de bu zavallı baba.. ilave ediyordu. Bn Almanlar ihti
sını böyle desise ile, kurnazlıklarla yat bulunuyorlar, demPk ki onun 
yakalamak istiyorsunuz değil mi? için memleketlerine aönmüyorlar-
dedi. dı!. 

Mekteb sıralarında tanımıştım o. dı okumaktı. Okurn . iJet1 

nu .. Kimsenin yüz vermediği, her- mak saY.esinde b~1 ğe 

k 1 1 kesin alay ettiği antipatik bir ço - ş~şşşşşş- - çirJcill 

a m a m 1 Ş . çuktu.. Etrafını saran alay sisini mevki sahibi olup şu . ço• 
1 .. ~ .. .. k lernektl·· _..s 

yırtmak için o zayıf vücudile bazan ugunu mas 1e~ Jcitıbl~; · 
gerginlik 

İngiliz gazetelerinin verdiği ma. 
lümat gösteriyor ki Londrada bü .. 
yük bir faaliyet var. Başvekn ile 
Hariciye N azm baş başa vererek bir 
plan hazırlıyorlar. Yeni gelen İn
giliz gazetelerinir. yazdığına g'ore 
bu plan tatbik edilince artık Çe .. 
koslovakyadakı Almanlar yüzünden 
Avrupa sulhu tehlikeye düşmiye .. 
cektir. Bu plana göre İngiltere her 
iki tarafın arasına girerek barıştı
rıcı ve uzlaştırıcı roiüriü yapacak
tır. Çekoslovakya Başvekili Hodza 
ile Südet Almanlarının başı olan 
Henlein'in kar~ı karşıya gelerek ko
nuşmaları temin edilecektir. Bu 
suretle Çekoslovakyadaki Alman 
meselesi artık sulhu tehdid eder gi. 
bi olmaktan çıkacaktır. İngiliz Hıı
riciye Nazırı Lord Halifaks da her 
tarafa müracaat ederek müzaker~
lerin devamı sırasında müşkülat çı
karmamak için dikkat edilmesini, 
yeniden hadiselere meydan veril. 
memesini tenbih cdccE kt~r. Bugün
lerde Pragdan, Bcrlinuer. Londra 
Hariciye Nezaretine uzun uzadıya 
raporlar gelmektedir. 

1 
çabalar, fakat muvaffak olamaz. yordu .. Harç ıgını r tıııt"' 
lamaz. Kuvvetin önünde boyun eğ- n? aç kaldığı gecele . .!.Ji& 

meğe me.tmr olurdu. bıle .. olu.~d~. . vıneZı çitv',ı 
Vücudü, Allahın beşeriyeti hal - Gunduzu hıç ~e .~ini sa~ 

kettiği ve onun en müstesna, en a. perdeliyen, acayıblıg ıııctıı d .ı~ 
cayib ve nisbetsiz uzuvları ayırıp celere bayılır, karan bir ~v . 
sonra bunları eğri büğrü birbirine saflı, daha mütevazı un s0l~d 
eklemesinden meydana getirdi bir nımazdı. İsli bir rnufll uıeııır: 
karikatürü andırdı. Adeta ... küçük altında sabaha kadar ~rıidel' 
Yaşta iken dökülmüş saçları, içeri çalşır, gün ağırınca ! ciı11d 

"neşıl'l ~ d 
çökmüş birer nohud tanesi büyük- mıya başlıyan gu )t9 

lüğündeki gözleri, çatık kaşlarının dar gördüklerinden bl1Ş)11Jııl' 
altından başlayıp yassı bir şekilde gibi alay mevzuı.~rını 11J<ot~' 
ta dudaklarına kadar indikten son. ğını düşüne düşune, 1tolıı' 

tasıl'lı ıı 
ra birdenbire ileriye doğru iki de- yırtık, patlak çan olıJll 
likli kıvrık bir boru gibi uzayan kıştırarak mektebin y 
burnu, ağzından dışarı fırlayp du - dı. . defi bit 
daklarn örten birer temel çivisi gibi Devrin ekabirlerın bC oıı 

·ı h .. rneıcte ..i 
dişlerile yüzü ne kadar acayible _ nın og u er gun içeı· 
şiyorsa vücudü de o nisbette fütü. gelirdi.. Daha kapıdal'ldB /. 
rist bir resmin bütün teferi'Üatı ken on dört yaşlarıl'l ıebt 

•fll tıı JI 
toplanmıştı. Kendilerine eğlence a. mındaki bu muhter~ . 0ııll 
rıyan çocuklar grup grup onun etra. rasimi hürmeti ifa ıçıl'l #! 
fını sararlar, kimisi başına vurur, leyip ayağa kalktık:;e.· 
kimi iter kimi de uydurdug· u bir - Buyurun paşa ı·· 

51,18 ı. o 
beyti tekrarlardı: Diyen kapıcıya ilk d" Jı'li7. 

Köprü burun kafası kel Süleyman - Süleyman gel -~ e ·ıtı•tıl 

İngiliz Başvekili kabineyi topla. mesini Berlindeki İngiliz elçisi Sir hur Van Sittard da bu konuşma -
mış, gelen raporlara dair Haricıye Nevil Henderson un Alman hüklı _ larda bulunmuştur. 
Nazırının izahatı dinlenmiştir. Bun. meti nezdinde üç defa yaptığı 'te _ Diğe rtaraftan Brezilyanın Lon _ 
dan başka Londrada Fransa, Çe. - şebbüsler neticesine atfettikler i ~i- dı·ada bulunan elçisi-de İngiliz na. 

Gözler nohud, dişleri bel Si.Hey _ Aziz beyefendi Sul ) ar· J 
man. görmez ona doğru }coŞ 

1 Arkadan bir kahkaha sar'ası bü- başlardı. Esasen: ]<el Sil 
Köprü burun kafası 1 Sili 

oslovakya ve Alman elçilerile İn. zırile görüşmeğe gelince bundan b:ı. 

tün çocuklara sirayet eder, hepsi 
Süleymanın karşısında gülmekten 
katılırlardı. 

jliz Hariciye Nazırı arasında ko. bi Londradaki Alman elçisinin de 
~ 1 f ks t f d • l zı dedikodular çıkmıştır. Brezilya Tekmil bu zillete hazan dayana. 
nuşmalar devam etmektedir. Lord Ha i a ara ın an çagırı a. 

1 · l e.lçi.si Londra.da_ ki elçilerin en eski. I myarak ağ~amağa ba.şlıy_ an S~ley -Almanvanın Londraya yenı· gelP_n rak konuşu masına verıyor ar. _ _ 
" sıdır. Onun ıçın merasime riyaset I man, varlıgını kendıkrıne eglence 

elçisi Fon Direksen İngiliz Hariciye Fransız mehafili İngilterenin al- k etmektedir. Hariciye Nazırını gör _ mevzuu edenlere kat'iyyen ızmaz. 
Nazırı tarafından çag· ırılmış, kabL mış olduğu vaziyeti büyük bir 1 f d y 1 k ld • l l ' meğ: ge mesi vaziyete dair yeni ı... a. _ n. ız . a ıgı . zam .. an .. ar .. e me 
ne içtimaının neticesinde sefire s~.v- memnuniyetle gördüklerini sakla - _ _ 1 malumat almak için olmuştur. geçırdıgı.. hır ayna ı e yuzunu uzun 
lenmesi liizım olan şeyler söylen - mıyorlaıf. İngiltere hem kendi na - Bu malumatı aldıktan sonra diğer uzun tetkik eder .• ve : 
miştir. mına hem de Fransa namına liızım 1 N 1 h kl e çilere de vaziyet hakkında öğren- - e yapsın ar, a arı var ço. 

Diğer taraftan Alman gazeteleri. gelen senleri söylemiştir. Diyorlar. diklerini bildirmiştir. cukların .. aynadaki hayalime bıık. 
nin neşriyatı ş_ayanı Cikkat bir su. İngiliı gazetelerinin yazdığına Bu konuşmalar: bittikten sonra ı bkça benim bile güleceğim {!,r,' iyor. 
rette değişmiştir. Bu gazeteler ilk göre Lord Halifaks Alman sefirine Lord Halifaks Başvekilin dairesir.e Fakat bu dünyaya bu vaziyette gel
günleri Çekoslovakya aleyhine ç<.ık j hulfısası şöyle anlatılan beyanatta gitmiştir. meği ben mi istedim?.. Ne kadar 
şiddetli yazılar yazarken artık dil - bulunmu:ştur: Du sırada İngiliz bahriye erkanı acayib de olsam ben de bir iııs:ın 
leri değişmiş. Bilakis Çekoslovak ı _ Çekoslovakya meselesinin harbiye reisi Amiral Sir Vilyam değil miyim( Benim de izzeti nt:f. 
~illet~ ~le~hinde vuirşey besleme - sulh yolunda halledilmesi ingilterç. Ceymis de orada bulunuyordu. sim yok mu? Cemiyet niçin beni 
dıklerını soylemege başlamıştı. k h · tl" •· Dig· er taraftan orta Avrupanın va._ çerçevesine kabul etmiyor? Kime ce ço e emmıye ıeır. 

Bundan başka Çekoslovakya p,.t - ! . . .. . . b ziyeti hakkında İngiliz dominyon _ karşı bir zulüm, kime karşı bir gü-
zeteleı·ı· \'azı' yetı" zor·lao:.tıracak ya~ .. ı- 2 -. Ingıltere hukum1etlılcdull me-. :.- larına sıkı bir surette malumat \'C- nahım var? Kendimden başka .. 
lar yazmıyorlar. s. e_lenın sulh yolunda _ı~ mcsı .. - h rilmektcdir. Der ve yegane tesellisi, yegane 

B l . d ı· ·1· r· · Al J-I ıçın her suretle çalışm ... ga azırdı. 
er ın e ngı ız se ırı man a. Londranın iyi mallımat alan g:ı _ arkadaşı olan gözyaşlairle başbaşa 

riciye Nazırı ile görüşürken gazc- ~ - İ~gilt~r.e hüküme=i di~er ta. zetelerinin yazdığına göre umumi kalırdı. Kimsesi de yoktu hayatta .. 
telerin şdidetli neşriyatta bulunma. ra.:tan hı9 bırıne temayul goster - intıba vaziyetin eskisine nisbct!e Babadan kalma üç beş kuruş nıa -
ması cihetine temas etmiştir. miyecek, bu müzakerelerde tama - çok iyileşmesi gerginliğin çok g<!\·- aşla geçiniı· ve gene babadan kal -
Diğer taraftan Prag hükumeti mile bitaraf olacaktır. şemiş olduğu merkezindedir. ma köhne bir kulübede yatar kal. 

nezdinde İngiliz ve Fransız elçileri İşte İngiltere Hariciye Nazırının==============================-
tarafından yapılan temaslarda ye _ Alman sefirine söylediği Londr:-. ş f k 
niden herhangi bir hadisenin çık - gazetelerinin verdiği malümatt:ın e at 
maması için son derece dikkat edil. anlaşılan neticeler bu üç noktada 
mesi lüzumu görüşülmüştür. toplanıyor. Alman sefiri ayrıldık _ 

•• • 
numunesı 

v:.:;~~i;ae:~~:tr~~b~ 01:!~~ğ:~: ~.: ~:n ~~~~a ::~~:~: s::::;ı~!d:~s~:ş:~; ızengin ol mı yan bir ailenin şef katile 
gerginlğiin eski şiddetini kaybet . edilmiştir. Bundan başka Maliye 

tiğini gösteriyor. Fransız mehafili Nazırı Sir Con Simon, kabinenin f ! t. k 1 b • k 
de vaziyetteki gerginliğin hafi!le - harid işlerdeki müşaviri olan m•ı- se a e i en u r t u a n 1 r ç o c u 

aileye eden o ..... 
ugur getirdi 

, . . be • 
Gözler nohud, dışler~ ıe"J>9 

Mısralarında yükS ~ 
yesinde icat eden g~eJl'lıst' 
fendi idi. Hatta bu fi<ı bt 
ları tarafından o kadar pSillıfe 
tı ki mükafat olarak he / 

rer aferin kazannı~Ş~\ir1',ç 
Ben ve benim gıbı cı~ 

daş daha Süleymana ;jjc. 
kat birşey söyliyerncZ .. 1 
yin mektcbdeki rno\fJ.<11 • 

d dO 
şerrinden korkulur u Jlle 
caları bile babasınıll 
ürkerek önünde cJpençe 
dı. ...... 

Hepimiz me~tc·bi ıa.rJ' 
tik. Her kes bı.r r 
ğıldı. Bazan sokııkta Jlı 
arkadaşlarıma Sülcyırı!l 

11
e 

Kims:%lin haberi ) t ıctıı gıttlı 
dan .. Kimisi Anadolu>:a or'• 
··1d·· k. · · d dilenıY o u, ımısı e 
lardı. 20 seıı 

Böylece aradan 15 - ıtıe" t 
geçti. Ufak büyük, }le 1' ııııt 
bütün arkadaşlar aı ço 
muriyet sahibi olrnı.tŞ~irel 

Bir gün hükumet.. J3i~ 
birine işiµı düşmüştu· rı.ıı1 
dolaştıktan sonra rnertl~ 
na bir kağıd uzatt~. ~~~esı ,:ı, 

- Muamelenin yurıı iıtr 
nu müdür beyefendiye .J 
nız lazım, dedi. rııtll"' 
Kağıdı aldım, kapıyı \ 

dürün odasına girdirJ'l· tı.l1'1P' 

Ziyafete 
bir 

iştirak 
inek? 

Etrafta maroken ~ol od' 
bir zevkle döşenrnıŞ t>ıJ 
güzel bir yazıhane .. ve yııi 
nenin arkasında şık ve 'ş'J,-

Vak'ayı romanlaştırmaya ne li.i-ı Belediye reisi. mektubu okuyun- da tavırlarından teV~ !>( (. 

zum var? Hakikati olduğu gibi nak. ca zavallı kadının arzusunu kabul viyetkar bir zat. :Müdıtğıııı-" 
ledelim kafi. Birşey ilavesine hacet ediyor. Fak:ıt, çocuğun protest:ln Ay hen bunu tanıy.ac:url,,11/ 
kalmaz. dini şartları dahilinde büyütülme - Şuurum birden eskı h f ~ 

Madam Rigo kocasile beraber, sini şart koşuyor.. Kadın kabul edl. !andırdı .. Bu mük~ııe ~ıJI~ 
Sadi Karno caddesinde, büyücek yor. mükellef yazıhanenın r~tel' 
bir bahçe içinde küçük bir evde o• - Protestan olsun, katolik olsun, ran bu muhterem zat ~tı 
turuyor. Kocası duvarcı ve işsiz. bence ikisi de bir. Tek bana bir ço. larında herkesin alaY cıŞ o 
Fakat, birkimiş biraz paraları var. cuk veriniz de.. . mandı. o da beni ıan~dİ· flO 
Bunun la geçinip gidiyorlar. Diyor ve beş aylık yavruyu alı_ hemen ayağa kalktı. ?~11ti)''~ Madamın geçenlerde bir çocuğu yor, evine götürüyor. Çocuk haki - ma sarıldı. Ben gayrı 110 , .. 
oluyor. Karı ve koca sevinçten çıL kat cılız bir şey. Elbiselerile ancak _ Bravo Süleyrna11 

1 
dırıyorlar. Fakat bu sevinç çok sür. beş kilo geliyor. Gözleri çipil, ku _ d d ' #v e ım. e e~.tJ 
müyor. Çocuk hastalanıyor, birkaç lakları akıyor. Ağzında paftelar var. Süleyman başını ön~~cJe V. 
gün sonra ölüyor. Artık karı ve ko_ Karnı şiş. Henüz yürüyemiyor. _ Çalışmamın saycS1 Jl ııı'·ı 
cadaki yeis, matemi tasavvur edi- Şimdi Madam Rigo'yu dinliye - dığım, bana lfıyık 0ırn•Ya s'~ı 
niz. lim: 6 1rıt1 

(Devaını 
1936 senesi ilkkanunun 24 üncü, - Günde beş defa bezini değiş. 

1111 
yani Noel gecesi meyus ana, radyo. tiriyorum. Muayyen saatlerde eın- -- b o\ıJil ~ 

Sonra yine öyle sert bir sesle şun
ları ilave ettiğini duydum: 

Fakat Amerik;ı elçisi Jirard hazır 
cevab bir diplomat olduğu için kar- ' Şikagoda mühim bir ziraat cemiyeti azaları, her sene L 

da birçok kimsesiz çocukların ev _ ziğini veriyorum. Üç gün içinde de. ye tarafından ter.ti. ciliğ1 tıı1 
!adlık olarak verileceği~i işitiyor. ğişti. Bir ay son .. a, çıplak tarttım, m4isabakasında bır!,~Mat 11 

1 
Ve hemen belediye reisine· bir mek. yedi kilo geldi. Hele bir bakınız ... mış, 5,000 fraıık rnu 8raıt'

1 

lub yazıyor: Hakikaten giUel, bebek gibi bir Madam Rigo, bU 
1
\Jit' ıı1 

- Hayır, hayır .. Buna muvaffak 
olamıyııcaksınız! . İşte hen size söy
lüyorum: Bu adamcağız oğlu kur

tulsun diye buradan lrnlkarak İn _ 
giltercye kadar gidecek, fakat oğ

lunu da alarak beraber dönüp gel
mezse ben sizi bur:ıya gelerek öl-

şısındaki Alman rnüteşarına hemen müsabaka tcrtib ederler ve müsabakanın sonunda bir ziyafet 
~unları söylemiştir: verirler. 

- Siz 500 000 Almarıdan bahsetti- Az l d b' v b k. · f t ·· b k rl b. · · . B" d ' I · d' . . a ar an ırçogu, u sene ı zıya et e, musa n a a ırmcı-
nız. ız e 501,000 ener ıreğı dık-

1 
..... k . ... . · · 

tirdik. Almanlar harekete: ge tikleri ıgı ·azanan ıncgın de bulunması arzusunu ızhar ctmı~ler. Bu-
gün onları tutupbağlıyacağız~ nun üzerine inek tieref mevkiine geçmiş ve biiyiik bir iştiha ile 
Yarın tehlikelı bir Alman casu- yem ini yemi~. Fakat, takdirkarları, yulafındım tatmak ncza-

sundan bahsedilecektir. ketini göstermemişlerdir. 

«Zengin değilim. Bir südnine tu. kız. Müsabakaya girse birinci!iğ= frangile çocuk narnınıt 5011 ıc (j. 
tacak param da yok. Fakat, bir be- kazanacağı muhakkak. Analığı çok yango bileti almış ~·e .8 [li ~, 
beğe bakacak haldeyim. Yavrumu memnun: debüyük ikramiyeyı. ) 11-tff' 
kaybettim. Bir türlü teselli bula _ - Ne sevimli, ne zeki bir kız biL frangı, bizim parnınııl:111ı~tı' 
mıyorum. Bana bir çocuk veriniz. seniz... Henüz konuşamıyor, fakat n 150,000 lirayı kaıa ~yıes 11 

Size ömrüm oldukça minnettar, mü. her söylenileni nnlıyor. Uğurlu çocuk diye bO 
teşekkir kalacağım .. » • Bu mini mini, geçenlerde beledi- ler. 



TORKiYE 1 Hangisi güzel? 

~· 

Romanya hükumeti, Rasist ideo
ı lojisi perdesi altında gizlenen bu 

~ ... 
~l,;;: liolta• · ,.;un asıl maksadı Romanyayı, ell 
't t il ilıı !:Uıdakl (Zenci balo - \ - Bıktım artık, senin kara sura- hiç olmazsa kellesini giyotinden ve ayağı bağlı olarak düşmana tes
~l!t İfg~ edebiyatında mühim tından... kurtarmak istiyor. 1 !im etmek olduğunu aleme isbat 

'bueiiıı eder. 10 gün sonra, 11 şubat 1937 de,I·-~~-;;-;:::;::;;:;-====================== 
ı,~~erıı ~til cürmile cina - karı ve kocanın, Kastagnad soka_ K A 
\ l'a~otesı huzuruna çıkan ğındaki 30 numaralı küçük apar _ ~ 
\ l.tartiııik 1932 senesinde bu ba- tımanlarında bir facia oldu. 
\ 'dUı lı geQç, güzel bir dan.. Komşular, sabah;ı. karşı saat ye
l~~ e evıeıı etllıiş, sevişmiş ve bi- dide, Alfonsun yalnız şu sözünü 

(Q) o N 
===~----.-_ı;----::-...;...- - -··- ==·--· --ı 1 ~ere l'tıışti. işitmişlerdi: 

~ıı.~ ç:~e kumpanyasının eski - Bıktım artık, senin kara sura-

~ ._ llıiza ~ı~kanç, çok sert ve tından ... 
f.. '<ttaı ç ıdı. Evlendikten az Katilin üadesine göre kadın, ken.. 

~"il· 11a fe ı 'lıt, •ıııışı na muamele etme- disine acı sözler söy emi~, hakaret 
. t~a _€el~ 1933 de bir çocukları etmiş. Bununla da iktifa etmiyerek 

~l ı~i gÜ çocuğun kendisinden olmadığını 

Ev kadınına lüzum-
1 u tavsiyeler 

e ç~u- n sonra Alfons, ka _ sifylemiş. Bunun üzerine Alfons iti- ı Peynirli bisküvi 
, 1,\ g;tti g~nu Pariste bıraktL dalini kaybetmiş. Duvarda asılı bu- 200 Gram un 
"'Jtı. "ir ıı' aybubeti esnasında lunan tefeğini alarak mutfakta, ye_ 

t0 ara .. 150 Gram kaşar peyniri 

~ 1. . g;;.;, gonderiyordu. mek hazırlıyan kadıncağızın üze _ 
'ftı ~'•n b · 150 Gram tereyağ 
ı ı_ ve ırinde Parise dön.. rine iki el ateş etmiş ... 

>ıı ll\et ı Bir kahve kaşığı tuz. 
~ ~•~a e iksiz idi. Beledi. Margarit, sırtüstü, mutfaktaki YAPILMASI 

ı ,'~doı .. at etti. İşsizler liste _ taş teknenin kenarına düşüyor. Ya_ 
• ,,, •l\d Evvela yağ ezilecek, kaşar pcynL 
iL ta~1 ,_ u. Bııradan aldığı rası o kadar ağır değil .. Fakat, c3 -

~l "ar ri ilave edilecek, krem haline ge _ •hu ısına verivordu. navar koca, tüfeğini bir daha bo _ 
e llara, il • !inceye kadar karışacak, unla tuz 

ı llıı.c 1 e karısının nasıl çaltıyor. Çıkan kurşun zavallı ka _ 1• 
, •qh "'' a i ave edilecek, hamur haline getiri-
,,,,_ et a•· ç olrnadan ya•adı - dının ağzından giriyor, beynini par. 1 
-;,. '"ı • ecek. Hamıır çok yuğurulmıyacak. 

~t °l' dı. }{ Yordu. Şüphelenme- çalıyarak tepesinden çıkıyor. Kaşar peyniri tuzlu ise tuz konrr.«z. 
~- ehdidaedın_ cağızı sıkıştırı _ Bugün A!fonsun avukatı: 
".'il d Hamur 15 dakika duracak, 15 dakika 
b va'·t·ı ıyordu: - Kıskançhk, növrasteni saika _ t' k 

1 1 
- d 

•.'il~; " ı e bir kad "ld" il sonra yarım san ım a ın ıgın a a-
'1ııt1 ll\le ın ° ur - s e.. çılacak, beş santim kutrunda bir 
ilı,, U Ve Ş~ka olmaz•... Diyerek müdafaaya çalışıyor, hiç 1 d . ki' d k .1 k h r·f 
!), hıddetıe ilave edi _ r. . - aıre şe ın e esı ece , a ı yaz_ 

'Ilı " ' lanmış tepsiye yarımşar santım a-

1' lli:~~a~'.lllda I<atalon kanı N o v o T N 1 · J ralıkla dizilecek, üzerine yumurta 
"ar b sarısı sürülür. Ve çöreotu, susam a. 

· "'• 
1 oşanmaz öldü _ 

~ •<ı-· lınız, orta fırında 15 _ 20 dakika pi. 

~~ k BAHÇELi LOKANTA ~ri& , r ~ ltork OCasının bu sözleri Beze m erenk 
, lliin 

0 
ınıya başladı. Niha-

'11. ,ocu· Z • l"-l gunu aldı, evden engın pregram 4 Adet yumurta beyazı 

~~t;~l:,~r.a aile ocağına dön. ŞARKILI MÜZiK 300 
~::: ~~~e~ ~eakn~~ya 

~ceıas1~ıgında bulundu. Bu· J' • } • l'°APILMASI 
\ ı. • bir 1 çekti. tına 1 serVJS Yumurta beyazları çok sıkı kar 
~- av t" 1 teı Rün bu Ufcngi satın al • TEPE BAŞI- OA J,·R j: haline getirilir. Pudra şeker ve va-

dıq •u· nu tecrube ve ka. 1 _ nelya laive edilecek. Hafifçe karış-
'Yordu. ı iiıı••••••ıiıl••••qll\} tırılır. Bez huniye sekiz nu:nar:ılı 1 

madeni huni takılır ve içine doldu
rulur. Yağ kagıdı üzerine biribirin. 
den birer santim aralıkla ceviz bü. 
yüklüğünde sıkılır. Hafif fırında 30 
dakika pişirilir. 

Süpangles 
Gram un 300 

300 Gram pudra şeker 
11 Adet yumurta 

YAPIMASI 

Pudra şekerle yumurta sarısı 20 _ 
25 dakika vıırulur. Yumurta b~yaz. 
lan sıkı kar haline getirılir. Unla
beraber sarılara ilave edilir. Ha{if. 
çe karıştırılır. Yağ kağıdı üzerine 
biribirinden ikişer santim aralıkla 

ceviz büyüklüğünde sıkılır. Orta 
fırında 25 dakika pişirilir. 

Miislin pandispanya 
10 Adet yumurta sarısı 
2 Adet bütün yumurta 

300 Gram pudr.a şeker 
125 Gram nişasta 
125 Gram un 

50 Gram badem 
75 Gram erimiş tereyağ 

Yarım paket vanelya 

YAPILMASI 

Sarı ve bütün yumurtalar beş da-

1 

' 
Kırlarda gezmeyi kıızu dolma· 

gemege tercih edenleri 
takdir etmek lazım 

Sl 

Yazan : M. S ami KARAVEL 
Bu sene, yaz gelmek için ne ka- ı mevkiin havasızlığından başka; blı 

dar nazlanıyor?. Adeta bir gelin\ çok kayid ve şurutu vardır. Sigaı:. 
gibi kırıta, kırıta geliyor ... Amlya- içmek yasaktır. Fakat uzunca otur. 
ne bir tabirle fıstıkı makam bir yü. mak ve hatta biraz da borlıyarat 
rüyüşü var ... Ha, geldi. Ha, gele. kestirmek savabdır. 
cek... Sanki gezmeye çıktık ... Yanımda 

Mayısın sonuna geldik, daha hi>- ki arkadaşlardan biri liıf olsun di 
a kışın ürpertici rüzgarı, akşam - ye: 
!arı vücudümüzü yalamaktadır. -Keşke paltolarımızı alsay idik. 

Ne kotralar yelkenlendi, ve ne dedi. 
de futalar yağlanıp suya atıldı. Bir diğer arkadaş da şunları illı 

68 yaşı nda evlenen prens MişeJ 
Radzivil'nin bal ayı birçok dağda

ğa la r içinde geçiyor: 
P0l0nyada: İki kanlılı kla itham 0lunuyor. 

lngilterede: izdivaç sözünu nakzettiğinden 
dolayı hakkında takibat yapılı yor. 

Sabık karısı iki milyen frank istiy0r. 

Yukarıda: Prens Mişel Radzvil ve yeui karısının {sabık !ltada ı.. Hariyet 

İstevar Davson düğünden sonra alınan resimleri. Snğda: Madam 

Janet Süses tov 

Bütün Avrupa icra memurları, 

mahkeme muvaşirleri geçenlerde 
Londrada evlenen Prens Mişel 

Radzvil'i aramakla meşgul... 
Sabık Kayser ikinci Klyyomun 

amcazadesi olan Prens, aslan Rus 
olan zengin bir İngiliz dul kadınla 
evlenmiştir: Madam Ariyet Dav _ 
son ... 

Prens 68 yaşındadır. Karısı d\l 57 
yi geçkindir. 

Bu vakitsiz ;;divaç birçok dedi 

kodulara meydan verdiği gibi, bir 
çok hükı1metleri de işgal etmekte. 
dir. 
Varşova hükılmeti Prensi, iki ka

rılılıkla itham ediyor. 1933 de Fran. 
sız mahkemelerinin verdiği talak 
kararını Polonya hükumeti tanı _ 
ınıyor. 

Londrada geçenlerde prensle ni
şanlanan madam Düşestov adlı bir 
İngiliz kadını, izdivaçtan vaz geç_ 
tiği için prens hakkında dava açmış, 
7 milyon frank tazminat istiyor. 

kika vurulur. Pudra şekeri liave e. Fransada: Sabık karısı Markiz 
dilir. Hafif ateş üzerinde 25 dakika Danta dö Martinez, Biyarçdeki şa _ 
vurulur. Erimiş yağ, kabukları çık- tosunu rehine koyduğuı:ıu iddia ve 
mış ve kavrulmuş çekilmiş badem 2 milyon frank istiyor. 

ilave edilir. Hafifçe karıştırılır. Hulasa, Avrupanın birçok yer _ 
Yağlanmış, unlanmış bir kalıba !erinde bulunan alacaklıları yeni 
dörtte biri boş kalmak şartile dol. evli hakkında dava açmış pek müs. 
durulur. Orta fırında hiç açmadan rif bir adam olan prensin borçları 
40 dakika pişirilir. 30 milyon franktan fazladı. 

ve etti: 
- Yahu! bu sene yaza inanıp d 

öğle sıcağında paltosunu satanla 
ra şaşarım. Zannederim; Bitpaza 
rında palto satışı üzerinde tıpk 

para borsası gibi bir alış veriş vaı 
Sabah ve akşam serinlii(.nde satı 
lan paltoların fiatı yüksektir. Öğ 
üzeri okutulmağa çıkarılanlar t 

düşüktür. Diyerek hepimizi güldü 
dü. 

Bu arkadaşın hakkı vardı. Herk< 
yaz gelmiş zannederek ve öğle sı 
cağına uyarak ince elbiselerile yol 
çıkmıştı., 

Ne ise; Anadoluhisarına geldik 
Vapurumuz oldukça kalabalık b 
yolcu kafilesini kadınlı ve erke~ 
iskeleye bıraktı. 

Göksuya, Dörtkardeşlere gide 
cekler, kayıkçılara soruyor: 

- Dörtkardeşlere kaç para veı 
!im!. 
Kayıkçı nazlı bir eda ile: 
- Elli kuruş'. diyor. 

~ Dörtkardeşler nekadarcık yol k 
Elli kuruş verilmez doğrusu.. Ta 
hanları yağlıyorlar .. 

Biz, zaten kayığa binecek takın 
dan değiliz. Tabanvaycılardanız .. 
Kayığa binen bir iki aile old 

Diğerleri bizim gibi yola düzüldı 
!er. 

Yol çok güzel, aileden ziyad 
çiftler var ... Genç çiftler, kol kol 
vermiş gülüşüp oynaşıp yürüyor 
!ar.. Diyebilirim ki: Ondan faz! 
çift vardı. Hepsi de talim alıruşla 
gibi, birbirlerinin arkasından o 
beşer yirmişer adım aralıkla yüri 
yorlar ... Heyecan gözlerini bürü . 
müş, etrafı görmüyorlar. 

Çiftlerin ellerinde ne çanta \'u 

ve ne de yiyecek ve içeceğe dair biı 
paket!.. Kupkuru sallanıp gidiyor. 
!ar .. 

Fena daği!; masrafsız bir yolcu 
luk .. Eski devirleri hatırladun. Gök 
suya gitmek bir derddi. Dolmalar 
peynirli p/jeler, kuzu söğüşü \•Pv 
dolması ilMı .. Bir alay killfet ,. 
sellm!.. 

İçimden, aferin gençler size! Ku 
ru, kuru sallanıp gezin bakalım de 
dim-
Doğrusu da bu ya!.. Bir alay gü 

rültü ile gidilirse nihayet, bir ye 
re çömezlenilecek ... Dolmalar, ku 
zular, pideler açılıp Memin gözü ö 
nüne teşhir edildikten sonra üst< 
de göz hapsi altında kalınarak ba 
başa kalmaktan mahrum olunacak 

Eski ailelerde ve gençlerde zerrr 
kadar akıl yokmuş... Ben de, da 
bilim bu akılsızlıklara!.. bizimki> 
gezmek değil, hamallık, ahçLlık, u 
şaki ık imiş doğrusu ... 

Bugünkü gençler ne açıkgöz şey. 
!er? Meğer, paketsiz, çantasız ol . 
malarının sebepleri varm~!.. 
Dörtkardeşlere geldik... Kalaba . 

!ık, fakat kuru kalabalık ... Herke• 
portatif... Bir iki aile masa başları.. 
na oturmuş, pinekliyorlar ... 
Düşünüyorum. 

« ... Muhakkak bu gençler, bura.. 
ya kadar geldiler ve.tekrar geriyt 
döndüler veyahud Küçüksuya git. 

tiler.• 

• 
Sonradan anladım ki gençler kır. 

!arda gezmişler, gittikleri yerlerdr 
ne buldularsa onunla kannların 

doyurmuşlar. 
Öyle; dolmalara, kuzulara heves. 

!eri yok. 
Onlar .. Kuzudan, yemekten zi . 

yade temiz havaya, yeşil kırları 

itibar gösteriyorlar. 

İTİZAR 

Yazımızın çokluğundan dolay 
•l\farmara alevler içinde• v 
•Onun gölgesi• tefrikalarıml7 

dercedenıedik. Özür dileriz. 
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Fenerbahçe yepyeni bir yer oluyorıı KOÇUK HABERLER 1,1 A.n. k.a. radaki H 1 K Ay E t\sküdar icra l\fcmurloğundan: ·inada elektrik, l"r~l';:.~.ı~:fo 
• Hanızanın alac::ığından tcmliken · satı mevcuttur. ...,ıu · :rt 

Bu Uk SEL GiDER Kemale borçlu l1ustafa E~rcfin ıa_ •murabbaı olup ii~/' •·'ıı:.ı: 

B 1 d • b d d * Beyne~!lel hava kurumu reisi g b b. ·• baK"' sarrufunda bulunan Gözlepede aı ına ve mu ,c . JIU: e e ıye ura a mo ern PrensBuleıJrndüntayyaresileBük.. c • KUM KALIR Mehmed Efend mahallesin - 1 - İşbu gJ);lol·~r.r. 
r~ten şehrıı~ız.? gelm~ ve Yeşil - Je1' gı de Taş Mektcb sokağ:nda es- ına kararnamesı ri Ha. r. d . 

b• t 1 • t • h koyde 1 saailik bir tevakkuftan son_ - - (4 üncü sahüeden devam) kı 22. ·13 24 14 ı- 24 ··- rihinden itibarcr. ~;3, i.' ı fil' 
ır o e 1 gazına en ıs sa a• ::!<:~:~~:::.resile Ankaraya h~ - fstanbuldan 200 parça ki .. Diyerek beni koltuklardan biri- kerrer ye~i,7, ı'ı. 10. nu~aral; :~, Üsküdar ;cm daircsı"ın~i·rt 

1 

,, d .Jd' ne oturttu .. Zili çaldı. İçeriye kam _ Gülendan balıçesc solu 10 ;;rkası 6 numarasında hı:rkcsın ı 1 . 

1 k k 
* Belediye, Taksimde ycraitında eser gon en l buru birbirine karışmış bir odacı 1 i~·iıı açıktır füind~ :-:ı il 

arı Ve Par Yaptı raca otobü_s ve oton:obil. ~arajları te~is 15 mayısta Ankarada Sergi Evin. girerek Süleymanın kar~ısında e - harita numaralı arsalar ile mahdut dan fazla ~alfınıal :.lm~·ı ~ 
etmege k3;'~r \ermıştır. de açılan •Akşam kız san'at ensti-· ğildi. Süleyman yumuşalç birsesle: ve tamami 3500 lira kıyemti muham işbu sartnamevi g;ısıı;;co '1~· 

İnşasına 
sonra 

başlanan mendirekden 
denizde de birçok 
tesisah kurulacak 

spor 

* Hamıdiye mekteb ge · mineli yeni in~.ı C'dilmiş sırf mülk • · ınır 
rnımız, tuleri• ve kız san'at mektebleri ser-' - Haydi sana zahmet şurad•r. bahçer b . k l 

1 
riyetimize mür:ı ·?.a~ r tı:'I' 

R~me.n ve Bulgar Ji~anlarına yap- gisine şehrimizden gönderilen eşya_ İ ik· k h , .. l . b. 1 ı ır evın açı ı.r ırma ı c sa- 2 • - Gavrim•nkııl 6 '' 
tıgı zıyaretten bugun limar.ımıza . • . . ı a 'e soy eyıver ıze.. tılmasına karar '.'<'rılnıistır. . .. . . t lÔ "' 

!ar fevkalade begenilınıştır. no- . .. .. .. . , çarşamba gunu saa ) 
dönmüştür. grusu hır mudurun bır odacı;c. Vaziyet hazırası· Cephesi kagirl d d Ş . 5 so~· 

Yalnız şehrimizden gönderilen ı bu k d zak -ll 1 l 1 ar a erıf çesme ' ( * Südetlerin şefi Henlein ıle Çc- 200 ak . . b. 1 a ar ne e e muame e etme- duvarlı ve içinde muhtelif cins mey maralı Adl' ·e . binasında 
koslovakya hükfuneli arasınd:ı baŞ-! d . parç~ya y l ın eser :çın ayrı ır sine şaşmıştım.. Süleyman da bu va ağaçları ve yüze vakın meyva fL 1 icra ı; v odasındJ 
lıyan konuşmalar hafta sonundan aıre ta sıs o unmuştur. hayretime bıyık altından gülerek: danı bir tulumbalı .kuvusu haricen ' b v mldemuı ugu . en cQ~ ı 

Sergiye İzmirden d 140 T d • d d. - agrı ıktan sonr.ı 
e\•vel tekrar yapılacaktır. 

1 
. . k 

1 
e parça e- - anıma ın mı. e ı. Sl\'a ve badanalı iki katlı c vin zemin ihale edilir .h• 

Dü 'K d.. . ser e ıstıra o unmuştur. - Hayır k . · r ıtı'"' 
Fenerbahçe mesire mahalllir,in - n u uste asken \'e ı.abıta' · ·· atı: Tek kanatli ı;rka taroftan ıçe- Aııcak artırma bcdr 1f" 

etmek için faaliyete geçmiştiı-. k~~\'etlerile Arab çeteleri ara;;ındal - .Mekteb sı.ı:alarıııda benle al~?" _ri girildikte bir sof~ üzerinde iki o- kıymetin 'c75 ~•nı bulJll'~~ 
güzelleştirilmesi için burada bazı Ayrıca Fenerbahçeye giden ve musademeler olmuştır. Neticede 4 KONFERANS etme.den aferınler alan devlet .u. da, bir kömürlük, kagir bölme du- tışı isti n n alacarlıtıı ıu il' 
arazinin hükumet tarafından bele- yarımada halinde bulunan ça~rJık Arab maktul düşmüştür. 3 Ar3b da Şehremini Halkcvinden: saltanatlı Azız beyefendi .. Geçende j varla ayrılmış koridor üzerinde bir d" yle 

1
kl 1 lıu:ıı 11',.sı' 

' - · ok ki d dil · k .. d" ıger a aca ı ar 1 Jt 
yaralanmıştır. 29/5/ 1938 cumartesi günü saat 1 s a ar a enır en gor um, " - ı oda, bir hal:i, bir hanyo mahalli ve bunların 

0 
gay rinıcııP' .(ili' diyeye verildiğini yazmıştık. Şimdi da güzel bir park haline konula _ 

bir taraftan Moda deniz kulübü, caktır. Diğer taraftan Ma\'erayi Erdim 120,30 da evimizde oğretmen Tevfik cıdım, odacı aldı'." yanıma.. bir mutfağı olup ön tarafındaki mer edilmiş alacaklıl"rın 'n' .~ 
E · · 'bdullah d.. F·ı· ı· · k . . Odadan çıktıgını zaman ka-ı d. , · . d· . . J,. .. 1. ı ,p• 

deniz ticaret müdürlüğü ve bir yan. 

dan da belediye burasının modern 

bir mesire yeri haline getirilmesi 
jçin çalışmaktadırlar. 

Evvela deniz ticaret müdürlüğü, 

burada yatlar, kotralar ve kayıklar 

için bir mendirek yaptırbaktadır. 

Mendirek bittikten sonra, aynca 

burada büyük 2 modern bend yap-

tırılacaktır. 

Belediye de Fenerbahçedeki geniş 

mırı.-,, , un ı ıs ınt ta - mevzulu bır konferans verılecektir. . . . .. -· . ı\enın ,;anın " zemın .:ı.ta gırı ır fazla çıkmazsa en Ço"' • ~ 
Burada hükümclin yardı mile de- sim komisyonuna bir nota ,·~rmiş. 1 .!\.rarat tarafından (edebyiatımız) 1 pıda Azız_ •.kı __ bu'<lum _ıskemlcye i bir ufak kapısı vardır. Birinci kal: ahhüdii baki kain·•" uı~ ıİ 

niz yarışları, deniz eğlencel~ri de tir. Bu notada Yahudilerin bulu:ı-J DavetivelPrin e,· sekret r-. d oturmuş d~_şunuy~rdu .. Bır an dur_ I Hariçten ayrıca on basamaklı muza_ on beş gün dalın ,.ıııd fi' 
yapılacaktır. Fenerbahçe spor ku - dukları sahalarda İngiliz, Arab ve alınma~ı... er ıgın en dum. Kenaımdc oı'."ıyarak dudak . 1 yik merdi,·enle çıkılan bir sahanlık 21 temmuz 938 p<1şt'nı"':ı•d< 
lübü de su sporları ve oyunlaıı için 

birçok tesisat vücude getirecek -

!erdir. 

Bütün bu yeni ın~at ile tamamen 

yepyeni ve modern bir şekil ala _ 

cak olan Fenerbahçe tesisatının 

planı mütehassıslar tarafından ha-

Yahudıler.den müte~kl<il bir muh- '. . l la".ım. kıpırdamıştı. f tan _çiH _kanatlı kapıdan girilfüktc 16 da Üsküdardo j;ı•3°1 (. ~ 
telıt komısyon teşkılı de taleb o _ * Kartal kazasının imar planının K~pru burun, k_afası kel S~leyman 1 ze:nını çmı antre ve ~ofa uzerınde Bey çeşmesı so!<a.cınJJ ~ 
lunmaktadır. Bay Prosla yaptırılması kararlaştı_ ! Gözl~r nohud dışltrı bel .. S.uleym_aıı ı ıkı oda. ık'. beton. ayak üz!'rine ist~- lı Adliye binasınd~ ;ı:r•.,.,,d * Almanyada yaptırılan ikinci l rılmıştır. Azız başını kaMırdı. Yuzume dık- nal edılmış dem·. korkuluklu hır dasında yapılacak "ıt.r r,ı 
vapurumuz Sus, ayın yedisınde de- 1 * Bir Alman . 

1
. .· . katle baktı.. Bılmem tanıdı ır.ı? tarasa ayni kat üzerinde kagir du- li satış istıyen;n ,,ıı:c"' ~ 

. . diril k . gazetesı, S\ ıçrtvı Yalnız alçak b. l l ıı··1·· .. b 1 r r. 
nııe ın ece tır. .. ... . . • ı ır sese: var a o unmuş ir koridor üzerin- olan djğer alacaklı l . 

Ayın 22 sinde Jimanın11za gele _ b~;uk Almanya h.ududları ıı;ındc Çocukluk .. Sel gider kum ka_ de bir oda \'e bi,· h;;'ıi Ye z€mini ka- menkul ile temi:ı cd'10·', ~ 
k B d h . gosteren bazı ıwşrıvat npmıştır. 1 ıazl.·~ ' 

ce ve an ırma atlına tahsıs r. - - • ır.. . rasurnen döşeli ocak ve muslukları! !arın mecmuundan rd'' / 
dilece·k· olan bu.vapuru tes·c· llüm eL . * Seliımiçeşme - Maltepe asklt Derken gözle~indeıı iki sefaleti bulunan muntazam mutb•g·ı ve iobu suretile artıranlar• ılı~,1:,pf 

ve boş arsada yeni modern bir otel, zırlaıımaktadır. ciYardaki bir ta - 1 1 b k 1 .,, d 1 "' 
~ek uze.~e zabıta~ \'e .m~rettebatı )O.unun. azı. _ısımları .bozulmuş - ~ıışı~ın .~•n.aklarına doğru süzüldü_ 1 mutbağın ön tarafındnki k&pıdan on 

1 
le bir. b.e. del cIJ.) ' 1 

gazino, lokantalar; tenis sahaları, kım arazinin kıymetleri de bu yüz_ bırkaç gune kadar şehrımızden AL l tuı. Hazıran ıçınde tamır olunması gunu gordum... iki ayaklı mozayikli merdivenle bahl talebı duşer. . ~ 
otomobil parkları ve garajlar tesis den yükselmiş bulunmaktadır. manyaya hareket edeceklerdir. kararlaştırılmıştır. • FATİN FUAD ÖZER / çeye inilir servis merd;vcni olup bi- 3 - Artırm•. bed~1~p~, 

tırmaya i<';rak ıçır. .. d• r 

ISTANBUL D E F T E R D A R L 1 G 1 N D A N . ~~~'~;:~~~:i5b~;s~~::z 
• nat mektubu tcvdı '. .0 k 1 

Sıra iştigal 
No. isim ve şöhreti nev'i 

l Süleyman 
2 Mustaia Mümin 
3 
4 

Süleyman 
Kir kor 

5 İsmail 
6 Ali Asgar 
7 Kirkor 
8 
9 

Burhanettin 
Şinerkyan 

10 Nuri 

Sucu 
kunduracı 

Aşçı 

Kahveci 

Otelci 
Bakkal 

Terzi 
İşlemeci 

Makine ar-
diye$i 

Kunduracı 

11 Cafer Saadyan ve 

Ali Hayr•li 
Mukriz 

12 Davit 

13 Yani 

14 Agop 
15 Aslan Abdur-

rahman 
16 Matyos 
17 Artin 

18 Cemal 
19 Mustafa 

20 Kostantin 
21 Ramazan 

22 Jak Levi 
23 Artin 
24 Keğork karıs. 

Maryam 
25 Mehmet oğlu 

Ali 
26 Ahmet 

27 Todori 
28 Yorgi 

29 Yorgi 
30 Artin Hacer-

yan bini Nişan 

31 Hasan 
32 Bedia Nedim 
33 Niko Mar ·adis 

34 Esat 
35 Manok 
36 Mehmet 

37 Riza 
38 Salih 
39 O:;nıan 

40 Yusuf 
41 Haymeviç 

42 Vasi\ 

43 Kamil 

44 Ali 

45 İbrahim 

46 Lütfi 

Balmumu 
imale isi 

Terzi 

Ardiye 
Elbise 

deposu 
Elbiseci 

Sandal ya 
imalcisi 

Kömürcü 
Dokumacı 

Aşçı 

• 
Kasketçi 

Ökçe ardiyesi 
Kasket 

imalcisi 
Kundura 

imalcisi 
Kömürcü 

Kunduracı 

• 
• 

Ökçeci 

Terlikçi 

Marangoz 
Terzi 

Kunduracı 

Kasketçi 
Emek han 
müsteciri 
Kunduracı 

• 
Marangoz 

Bakkal 
Kitap ar

diyesi 

Hurdacı 

• 
Berber 

Kemençeci 

Hazır boyacı 

47 Mehmet Saliıhat- Ağızlıkçı 

tin 
48 Arif 

49 Mehmet 

50 Ardaş 

51 Ohannes 

52 Hilmi 

~3 Mehmet oğlu 
Hasan 

Divit imalcisi 

Bakkal 

• 
Terzi 

Kunduracı 

Kahveci 

Ticarethane Verginin mikdarı 
adresi 

Tarakçılar 5/1 
Tarakçılar 49 
Tarakçılar 38 
Tarakçılar 18 

15 
17 

Hamam 19 
Çakmakçılar yokuşu 11/2 
Kalcılar han birinci kat 40 
Kaşıkçı han l 3 
Elrberiye han ı 

Vahde han birinci .alt kat 20 
Valide han l 06 

Sümbüllü han 19 

Sümbüllü han 45 

Sümbüllü han 2 
Büyük Yenı han 5 

Büyük Yeni han kat 3 
Küçük Yeni han kat l 

Tığcılar 5 
Tığcilar 9 

Tığcılar 73 
Çadırcılar 3 

Çakmakçılar 5 
Mercan han 7 
Mercan camiı şerifi 10 

.Me!ekyan han l 

Şahin S. 1 

Ali Paşa han 2 kal 
Yaldız han kat 4, 3 

Yıldız ban kat 3, 4 
Kumrulu han kat 2, 7 

3 
9 

Kızlarağası h~ın birinci kat 7 

Caferiyc han 1 inci kal 7 
Caferiye han 17/l 

Caferıye har, 31 
Cafcriye han 43 
Sultan odaları 4/1 

Sultan odaları il 
Sultan odaları 12/l 
Sarnıç Jı han 25 N o 
Fincancilar çıkmazı 6 
Şark han 32 

Uzunçarşı caddesi 205 

Uzunçarşı caddesi 261/l 

Uzun Ç. 271 

Uzun Ç. 236 

Mektep sokak 15/l 

Uzun Ç. 24 

Uzun Ç. 56 

Uziın Ç. 58 

Uzun Ç. 66 
Şerif Paşa han 44 

Yasemin har. bilii No. 

Tarakçılar 51 No. 

Lira K. Nev'i 

96 Kazan, 
66 82 
10 94 
14 60 

199 19 
37 
94 

30 97 
55 35 

2 43 
41 54 

43 74 

25 67 

10 68 
44 71 

54 68 
18 23 

7 70 
36 ()() 

26 86 
28 15 

36 63 
4 65 

16 42 

18 53 

16 20 

19 87 
10 87 

10 87 
6 21 

7 25 

10 56 
7 56 

14 40 
39 12 

232 04 

3 24 
3 24 

26 05 
3 71 

24 03 

10 90 

10 10 

19 24 

8 16 

13 18 

15 31 

9 26 

8 46 
8 86 
5 29 

21 60 

H 93 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
» 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
> 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

lhbarn•mc 1 
No. 
---

23/38 
23/39 
23/40 
22/12 

22/13 
22/ 5 
22/ 5 
22/16 
15/60 

16/91 
22/23 

22/24 

22/29 

17/82 
22/58 

23/59 
24/19 

22/44 
22/45 
22/47 
22/59 
22/60 
22/61 
22/62 

24/25 

22/76 

24/36 
22/66 

22/67 
22/68 

22/70 

23/75 
22/77 

22/75 
22/82 
22/7S 

22/79 
22/20 
23/84 
22/86 
24/43 

22/90 

23/90 

23/91 

22/91 

19/4 

24/24 

23/ 7 
23/ 8 
23/ 9 
23/16 

17/27 

17/60 

Sıra 

No. isim \'C şöhreti 

54 Kahraman 

55 Karbis 

56 Nesim 
57 Şimadan 

58 Danyel 
59 Ali Ahmet 

60 Ali Ekber 

61 Garbı.o; 

62 Karabet 

63 Karabrt 

64 Hamit 

65 Eşref Kazım 

66 Paronak 
67 Karabet Abdı 

68 Hacı Ağa Abbas 

69 Veli 

70 Avadis Haçador
yan 

71 Asaf Raui 

72 Ramazan 

73 Receb 

74 Minas oğlu 
Haçik 

76 İzzet oğlu 
Mehmet 

77 Onnik n lstcpan 

78 İzzet 

79 Hasan 

80 Zaharya 

81 Arlin 

82 Yorgi 

Ali 83 

j 84 Ali 

85 Zilbergliı t 

86 Mehmet 

iştigal 
nevi 

• 
Kask elçi 

Kunduracı 

Baskıcı 

Terzi 
.Mukriz 

Çulcu 

Kask elçi 

Hazır el
biseci 

Hazır el-
biseci 

Bakkal 

Aşçı 

• 
• 

Kahveci 

Marangoz 

Ökçeci 

Manıfatura 

d•posu 

Aşçı 

Marangoz 

Cilacı 

Kahveci 

Sandalyacı 

Mani-
faturacı 

Berber 

Kunduracı 

• 
Ökçeci 

Terzi 

Kah\•eci 

Bakırcı 

Kasketçi 

87 Haytman S'nanyan 

88 Fazıl Ahme' 

Terlikçi 
Terzi 

• 
89 Hüseyin oğll. 

Şükrü 

90 Ahmet Ali 

91 Ali 

Marangoz 

Cilacı 

Ağ;zlıkçı 

92 Ali oğlu 
Ahmet 

Deri boy acısı 

93 Ahmet ve 
İsmail 

94 Hafız Ahmet 

95 Ahmet Terlikçi 

96 Osfalto Fran
ko 

97 Münevver Meh
met 

98 Münevver Meh
met 

Kah\'eci 

• 
• 

Komisyoncu 

Trikotaj 
fabrikası 

Trikotaj 
fabrikası 

Ticarcth ı oo 

adresi 

Fuatpaşa 8 

Muratyan han ~ kat 2 

Sümbüllü han kat 3 
B. Yenihan bili\ No. 

7 

Muradiye han 40 No. 
Valide han üst kat 98/1 
Valide han alt rl.at 2 

Uzunçarşı 41 

B. Yeni han 14 K. l 

B. Yeni ha~ 14 K. 1 

Abutefendi hım biliı No. 

Valide han birinci alt kat 12 
Tığcılar 73 
Tığcilar 16 

Harbiye C. 49 

Fuatpaşa 71 No. 

Tığcılar 68 

FincancıJa,· çıkmazı 7 

Tamburacı har. 62 

Düğmeciler 37 

Uzunçarşı 119 

Harbiye C. 49 

Tarakçılar 54 

Çakmakçılar 12 

Hamam 19 

Yeni han arkası 12 

B. Yeni han kat 1 

Tığcılar 66, 17 

Harbiye C. 25 

Harbiye C. 41/l 

Fuatpaşa il 

Çakmakçılar 5 

No. 57 

Kızlarağası han 15 
Caferiye han kat 3 30 

Caferiye han kat .3 ·:J 
Sarnıçlı han 24 

Fincancılar yoku~u 5 

Uzunçarşı 62 No. 

Kilitli han <at l 11 

Mercan han 8/10 

Çukur han bila No. 

Pastırmacı han 15 No. 

Abutefendi han 60 

Abutefendi han 10/11 

Abutefendi han 10/11 

4 - GayrimPnku•.
11

•1, i ..ı<.,., Verginin mikt>rı lhbarnaııe der -r· 
ihale olunan kims<' r''. 1 

L'ra K. Nev'i NJ o~'· ..Jıi 
· rilen mühlet içinde · k ~' 

5 3 

19 45 

19 87 
17 82 

6 20 
10 39 
3 64 

2 69 

10 80 

10 14 

3 88 
12 50 
26 86 
12 96 

6 80 
18 ()() 

2 24 

39 59 

9 23 

2 35 

1 25 

15 73 

14 48 

52 28 

14 

1 50 

2 59 
17 58 

8 35 

2 60 

30 13 

21 29 

2 16 
18 12 

9 94 
12 44 

9 00 

4 62 

1 97 

26 44 

28 30 

2 48 

315 35 

115 20 

172 20 

• 
> 

• 
• 
• 
• 
> 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

> 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• • 
• 

• 
.. 

- - -- se ihale fesho]unar3 kl rıe 
17170 

den ewel en y~k'C~ 1 cJdıd . 
21/45 nan kimsevc arz (trı:•~- or",,. 

/ , Jur>'' ,.. 
22 30 delle almaya razı 0 J11•'" 
22/35 'olmazsa veya bulull .ırtı~ ! 
22/36 on beş gün müddetle ,~,, "'1 

• ar:ı ~r·, 
22/21 karılıp en çok ~rtır_ İar~ ' 
22/39 Ilti ihale arasındak• ,;:ıP o? 
22/39 günler için %5 deıı be· h~ 
22/40 faiz ve diğer masrafl~urı~ 

22/41 

22/42 

22/43 
22/48 
22/49 
22/51 

22/53 

22/57 

23/ l 

23/93 

23/22 

23/20 

23/24 

23/46 

24/ 3 

24/ 2 

24/18 

23/57 

23/62 

23/72 

23/64 

23/66 
23/71 

23/73 
23/76 

23/77 
23/82 

23/92 

24/45 

24/46 

24/24 

24/26 
!!4/33 

88/87 

1/22 

10/18 

cet kalmaksızın ıııe .j 
alıcıdan tahsil oıunur·313c'~ f 

5 - ipotek sabıb• rtil~ 
diğer alacaklıların ,·e 

1

1

1 lı ;/, 
sahiplerin gayrınıerı~ ,·t ,%'. 
haklarını hususilP fs.ı 8,ııP'J 
dahil olan iddjaJar•0 .' 9~ iırjr 
üzerindeki hakların• il ·nd' / 
Tb · · .,;;n ,çı .,:ıf' 
ı ı aren yırmı .. - r.ıt••· 

müsbitelerile birlikte ' ıJef ~ 
mize bildirmeleri ·~fıil< si 
halde hakları tlpu sırıin 
madıkça satış bedel• 
sından hariç kaJıri«f· tJi~Jıf 

6 - AJıcı aı tırıı•' r f' J 
1<"(3 ,. . 

cinde olarak ih2 lc .:,.nır•· ~ 
tapu ferağ harcını ' ef;~ 

ı.iJ1 ıı 
dur. Gayrimenkul i'fr 
ğan müterakinı, ve~fi;r 1 

\'C tenviriyc ve d,.lla~j1uı~ 
ye rüsumu borçloYl. r.d" I",/ 

7 - Gösterilen gu l.:;f. 
t ·pıB I~ 

iştirak edenler ar 11 3ı~ıı'~ 
ni okumuş lüzumlu ~alı~: {; 
ve ~unları tamanıe~ul<Bf,Jı 

1
,f 

ve ıtıbar olun•J•· l' iı.il' ııf,f. 
ı şlıU · JY len gayrimenku. 1 

11& ı 

terilen artırma şartn3• 0r. ~i 
de satılacağı ilan oıun 1d'.ı 

r.: ~ elıı ~,. 
. fll~~o" 

rıiA I 
ııu ~11 I 

1 
20. l 

. ' J •'ti 
Halle san'atkir• ~3~1 rl~ 

f ı·' ~ 
!arı Miçepc:ı?' pe~':I 

Dalkavuk Opere. 3 et ' l 
DALKA vuı< oper ,.a~ · 

di.'ıet, ~,• 
Dans, solo, . j . 

i l:"'~"'""'~-~~ ıJ' ı•' 
1~~7 Hıcr/ ~' /.. 

Rebiülcvvel i6 , · 
!'I'' .ı .28 ı~ ;~ 

YıJ 193&.Ar 5. G•Pıııt'~ 
28 Mayı• ' C ~,~, 

- ııı• f> 
KoJU" kır!' 

VaklU•r 

111-----r 4 JI 
' ı ı ı-

Yukarıda adı, işi ve eski adresi yazılı Mercan Maliye şubesi mil kellefleri yeni adreslrlni bildirme

miş ve yapilan araştırmada da bu lunamaınış olduklarından hizalann aa yazılı 934 mali yılı kazanç ve 

buhran vergilerıne ve zamlarına ait ihbarnameierin bizzat kendilerine tebliği mümkün olamamıştır. Hu

kuk usulü muhakemeleri kanunu hükümlerine tevfikan ve tebllğ yer ine geçmek üzere keyfiyet ilan olu.. 

Güııeı 

Ôii• 
lkiıa:ii 

Aktııı11 

Yatsı 

llllaıı.lt 

16 10 
ı9 ,ı 

"s ~1 ;. 
ı ıı 

nur. (3147) 



ISTANBUL 
C DA~ER 

'~-Askerlik Şubesi Baş _ 

~~~~e 1- 1 Senesi ihbar No. Hesap No. Mahallesi sokabt No. -"'llll 11.nyıt ı bulunan ye- r. 
'! 'ile -- ---- -~ 

Adı 

Yokı askeri ınemurlarla 
ama ·ım·· 934 '!okı ı uhabcrleri yapı-
aınaıa • ı SUb rt yap•Jınamış o1an 

kan ay ve askeri memurların » 
n un lllueibınce 1/6/938 ta- > 

ıtıba • 
~ar Y t"m 30/6/938 akşnmı-
burada 0 lamaları yapılacağın- • 
'e il.üt bulunanlar askeri ve- • 
t<ta f Us hüviyet cüzdanı ve • 

~o· . • ada grafıle birlıkte bizzat 
\:L~alarınbulun::ırılar <ıskeri kayıt • 
.~~ ~.81.nıfhırını, doğum ta- • 
la) 'dla ını, babasının ismini, • 
, 11 rın~ ve halen bulunduk- • 
l!ıı.~- er ılc vazifelerini ve te- " 
~I alın k 
llılJcıar a ta iseler aldıkları 

llıı llıiirı .. ını taahluitH.i mektup
'""llet • • r1 1• ıçınde behC'ınehal bıl- • 

r ha~ııındır. 'Müracaat etmL • 
tduecer.~nda !<anun ahkamı tnt " 

61. 935 
~~ ---- . 
~ ~l ~t.JK DUYGUSU 
~ e~er 

~ nulll1izde en çok okunan • 
1 'a'J Ygusu) mecmuasının • 

~. ısı bu .. 
~ --qak gun içi ve dışı renk- • 

~~ llefis bir şekilde inti. : 

~ .. ~~Ygu.cr~ndan başlayan İs. • 
t~ teddınin (Kubilay) ro- • 

ter~kJarırnıza okutunuz. • 
5 kuruştur. • 

~()laylık 
ttlie . 
~ vı 
41::Q \'e 2 . 
~1 5 lıraya 
L )ili) ttı ·· 
~~lar unt~hııb çeşidli yer-

• 
• 

,. 

• 

• 
~trı ırnı1.dan en sağlam 
tııı e kullanmak sure tile en 

'~nlleri son derece » 

~~ b_ırakır. Bir tecrübe : 
"111~1\Jı ısbata kafidir. 

~ Münevver Han 

~ 
• 

~~J) .~!!!!!!!!!!!!!!!! 
tt> lLECEK İHTİRA • 

\~~~kBERATI • 
\ :~~'lldele~i~ın imalinde islti- ,. 

leıı,933 akı ıhtira için alınmış • 
\~ ~tır. ı..._ tanh ve 1510 numa _ • 
~ bt. ;eratının ihtiva ettiği • 
~ ~ ,k?.re başkasına de\•ir ve • 
~lttı~ 11 

fiile konmak için ica- • 
~ bıı lı teklif edilmekte ol _ 'h ~ İati~susıa fazla maltlmat e. ,. 
't~ $ ltıc:nlerin Galatada, As _ ,. 

. ~t e~ıı kat 1-3 numaralara ,. 
~ eıneleri ilin olunur. • 
~., 

~: e 4 ncU Hukuk Mahke- • 

'd~ ~ İb • 
~ tf~ ran0$yan vekili tara- • 
ii.l lrıde 7:aşında Vali .konağı • 

~'1-h~ No. lu General Sa- • 
' ~ clotçıll\n haczin fekki da
~bt1«ıtt ayı nıüddaaleyhe ila- • 
~ ~ lelrn:·a~ıldığı halde mah- • 
~ ~ tıı~k ınış oldu~ndan gıya • 

1 "a)a k errıeye devam oluna-
~ ~~. fdare0

?ulan haciz kaydı _ » 
\~tıct stndEn ve mezkur ha- 935 

~ i~ takip yap:hp yapıl- • 
~~ "Y~ b a rensliğinden sorul- • 
~Ilı.ili rn~ndan bahis}(' de gıyap • 
~'ııı \•e ~~d~~ialeye il/inen teb- • 
"1t l!ıfıle dısıne bir ay mühlet 
t.. .. t\lıı~e Ve muhakemenin 29/6/ • 
~' ~llt talikine karar verildi- • 'L ltda adı ve adresi yazı- • 
1 ~ ~h· • 
~t~ '~ ~f ılin tarihinden itiba_ • 

" &•ya 1
nda mahkemeye mü 

~ ~ )~tl p kartlrına itiraz etme- • 

~ell'tı~i~~ ve saatte mahke- • 
it lak~· Veya bir vekil gön- » 

ı.. e ~ lrde eıynbında mu - • 
~, evarn ı 
~~,.. gı~al> o unacağı ve bu • 

llrıtıa kararının d;:ı mahke- • 
~ Clstlrnış olduğu uan o- # 

~.j,llbı.ıı 4 .. • 
. "ti. Uncu ı cra MemurJu _ • 

"lttıyt!ti . • 
'lı 1~ llıahrnızın 937/3845 No lu 

\
11 
lle ltar cu;: olup parava çev- ,. 
lQaYii~~ Verilen yangın sön- • 

~~ fl1ıts ~-havi şişeler 3/G/938 » 
,., Caıat a ıf cuma günu saat • 
11<1 l.o ada z· 

l'~ "'itçnk ıraat Bankası so. • 
gıtı s·· l<e(e}j hanında Hı. 

ondu • 
il.tt4t rrne mağaznsında • 

'l(f ·~ıtı tna ve kı)•meti muham_ 
td ~lh;d - . • 
~ Q 7/6;

93 
e 7;,. mı bulmı:ı.cığı • 

~ t 0,30 d ~ tcırıhinde salı gii-
ıı a ık· • •eağı ınci arttırma sure_ 

,tı, blJ.iu:dan ısteklikrin ma- • 
""tt ilan Clcak memuruna mü. • 

olunur. (7990) ,. 

24/56 
25/92 
27/30 
5/18 

19/44 
21/78 
27/83 
30/24 
25/92 
25/96 
21/26 
26/25 

25 
85!! 

1976 
2466 
2613 
2943 
3142 

2930/3365 
101/3396 

2042/:~400 

1907/3423 
20:~91:~437 

J:W7/3482 
];$77/3483 

27/88 2830/3439 
3050/3546 

27/68 36/3573 
28/G9 1480/:~629 

2/27 224i 
30/ü 366 
30/32 317 
30/33 346 
30/34 3:iG 
30/38 373 
30/ 4 454 
30/43 5~0 

20/8 617/3875 
30/47 19!) 
30/48 1074 
26/54 1210 
8/99 H63/3:i47 
6/9 H'l1 /~:J4S 

7/9 1472/3a49 
8/9 147:~/ 

9/9 1474 
9/12 1179/;;350 

30/50 1511 
20/37 1537/1 
11/44 1544/3:~51 

24/14 1661/3863 

10/49 1707/3353 
6/202 1724/3313 
9Jı2 1950;:~-n;ı 

12/23 l!l68/J554 
13/40 1176/33Gl 
14/31 2305/3363 
20/83 2302 
14/53 2334/3555 

30/62 2340/ 

14/70 2361/4039 
15/46 2501/3171 
16/38 "2614/3375 
16/71 2260/3520 
16/67 2836/3381 
17/91 29U3 
30/69 3071/3394 
19/50 3103 

19/52 3219/3405 

30/8 1362/:1344 
16/24 102G/3372 
17/87 1943/3385 
10/61 3123/3402 
19/57 3118/3400 
19/37 3075/3395 
18/30 3961/3369 

19/85 3195/3404 
20/16 175/3407 
20/29 1116/3413 

20/47 473/141~ 

20/62 2032/3426 
20/67 2831/3411 
10/21 1608/J461 

19149 3101 
21/87" 3689/3509 

17/22 818/3530 

22/93 lP~/3553 

30/24 1370/3603 

24/33 357/3613 
24/35 526i361S 
22/97 1969/3627 
24/37 1950/3625 
24/42 2673/3642 

24/23 1373/3651 

23/28 46/3656 
24/43 649/3657 

23/54 3059/:rnsa 
24/51 35/3697 

24/58 253$/3720 
24/59 3723/2731 
24/61 3068/3731 
24/65 1091/3736 
24/4 1~23/384~ 

24/12 
24/13 
24/15 
26/40 
25/78 

1 

1110/3869 
1202/3862 
522/3861 
945/4034 
211/4070 

25/83 1091 1 tn75 
25/83 1090/467G 
25/91 514/~0ü5 

26/l 689/·1086 

26,.,2 4C87 /722 

26/6 23J4/3351 

2e/7 916/-109:! 
26/9 1032/337ti 

Çarşı Kalpakçllar 59 
,. Papazoğlu 40 
• Yağlıkçılar 101 
,. Fesciler 21, 23 
,. Kavukçular 17 
,. Çadırcılar 41, 43 
> Alipaşa H. 35 
,. Çadırcılar 15 
,. Kalpakçılar 33 
,. Yağlıkçılar 118 

Avni 
Leon ve Mığirdiç 

M. Nezik 
Rafa il 

Nazmiye 
Agop 

Ahmet 
Aziz 
İhrnn 
Seher 

Pandcli 
Koç o 

Serkis 
Serkis 

ve Vartan 

• Fesci ve perdahcılar 32, 26" 
» Bodrum H. 6 
» Karamanoğlu 6,8 
• Karamanoğlu ll,B 

» Bodrum H. 58, 59 
• Çadırcılar 124 
• Kalpakçılar 85 
,. Uncuoğlu 38 
,. Kürkçü adası 7 
• Takkeciler 113 
• Kolancılar 8 
• Takkeciler 57 

• Takkeciler 89 
• 'Takkeciler 12 

• 
• 

,. 

• 

» 

R. Basmacılar 32 
Kazazlar 1,3 
Kazazalar 10-12 
Keseciler 126 
Sorkuçcu H. 4-1 
Mütevelli 23-25 
Uncu oı!lu 31-33 

• 1()_12 

i4 
16-18 

> 20 
• 36 

Ilakkak.ll}r 15 
Kalcılar 6 
Kalcılar 22-24 

Halil 
Abdülkadir 
M. Kemal 

Mustafa 
Hüseyin, 

Abdullah 
Ahın et 

Mehmet 

Mahmut 
Serkis 
Hasan 

Ali Niya7.: 
Naciye 
Has . .ıı 
Rıza 

Ali 

Kiryako 
Aleko 

Ar"r. 
Kir kor 
Asador 

Taceddirı 

Abdülsaınel 

Mehmet 
Akif 

• Sıra odalar 12 Karabet ve Vartane~ 

• Çuhacı H. Ki _ 16 Aleksan 
• > 34 Agop 

• 
• 

• 

• 

,. 

,. 

• 

• 
• 
• 

Yağlıkçılar 47 
> 85 

Terlikçiler l G.18 
Sahaflar :H-36 

.. 28 
Zenneciler 31 

• 45 

l> 42 
Fesçiler 113 
Kavukçular 19 

Püskülcüler 1 
Bodrum han K. 2-4 
Lutfullah 40 

Çadırcılar 188 
H. E. Han K. 2 9 

Yanm taş H. 3 

Karamanlı oğ. 1 
Yağlıkçılar 76 

> 31 

Ali paşa H. 9-10 
• 1 

Çadırcılar 200 
.. 79 

Ali paşa H. üst kat 46 
Kalpakçılar ıeo 

Yorgancılar 57..59 

Serkis 
Naciye 
Karnık 

Hü-eyin 
Arc?m 

Hüsnü 

K:imil 

Ömer 
Ahmet 
Scrkis 

Yorgi 
Yen·ant 

Mehmet 

Mehmet 
Ali Zühtü 

Bekir 

Arst:ş 

Ahmet 

F~ k 

Nuri 
Arıf 

Yaşuva 

Mehmet 

Argin 
Fıruze 

Jak Salamon 
ve Jozef Buton 

• R. Basmacılar 72-74 
• Çukurhan 15 

• Bomdurm H . 60-61 
• Aynacılar 16 

• Hatip Emin IJ. 8 

• Hazırcılar 8 

• Gül sucu 17 

• Yağlıkçılar 81 
• Karamanlı oğlu 23 

• Takkeciler 91 

• Divrik 74 
• Yağlıkçılar 81 
• • 48 
• Pü!'külcüler 6 

• Karamanlı oğlu 33 

» Kalpakçılar 103 
» Sipahi 29 

• Çadırcılar 138-140 
• Kalpakçılar 83 

• Fesçiler 88 
• Hakkaklar 3 

• Çadırcılar 174 

• Sorguççu H. 26 
• Örücüler 40 

Muammer 
Mihran 

Sadık 

J. Foka 
A'i 

Ömer 

Garbıs 

Süleyman 
Bauta! 

İbrahim 

Hikmet 

Salih 
Mah\'ine 

Art in 

Arjak 

Art in 
Kudret 

Ali 
Bom en 

Vec i hı 
Haşım 

Ali 

Garbıs 

Hüse) in 

Yorgancılar 43,45 Mahmud ve Adit 

• Mütevelli 5, 9, 14-16 • 
Dİ\'rik 64 
Şerif Ağa 92 
Kürkçüler 36 

" Sorguççu han 28 
• • 27 

• Divrık 37 

» KcsEciler 1 

" Keseciler 7f' 

» Zenneciler 31 

• Şerif ağa 42 
• Soida ada 1 26 

Sabri 
Şemşedd:n 

Ari! 

Garbıs 

Garbis 

Çiropyan 

Davit 

Sabri 

İsmail Sabrı 

Mch.net 
Osman 
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DEFTERD-ARLIG 1 NDAN: 
işi ---

Elbi. Şapkacı 
Elmascı 

Kask etçi 
Elbiseci 
Terzi 
Koltukçu 
Mobil. ardiyesi 
Kahvehane 
Oyuncakc-ı 

Örücü 
Parçacı 

Terzi 
Kuyumcu 

• 

Kahvehane 
Hurdacı 

Terlikçi 
Cil5.cı 

Kunduracı 

Kahvehane 

• 
it 

.. 
• 

Döşemeci 

Kahvehane 
~Çl 
Kahvehane 

" 
Yorgancı 

Kuyumcu 

• 

Yaldızcı 

Aşçı 

Kahvehane 
Kuyumcu 
Kah\•ehane 
Kuyumcu 

Yaldızcı 

Kuyumcu 

Şapkacı 

Peşdemalcı 

Aşçı 

Hahcı 

Saatçı 

Kahvehane 

Saatçı 

Elbiseci 
Terzi 

Elbiseci 
Kundurnct 

Aşç1 

Kahvehane 
Hallaç 

Ardiye 

MuhlaY.ici 
Şalcı 

Peilemalcı 

Mobilyacı 

• 
Kunduracı 

Hurdacı 

Kundurac1 
Tuhafiyeci 
Camcı 

Marangoz 
İplik boy:\cısı 

Aşçı 

Halıcı 

Hallaç 

Kunduracı 

Haff~f 

Yorgancı 

Elmasçı 

Halıcı 

Perdeci 

Cüzdancı 

Manifaturac~ 

Terzi 

Kuyumcu 

Mantocu 
Züccaciye 

Tamirci 
Piyazcı 

Terzi 
Ki tamcı 

Kundurac• 

Kunduracı 

Yağlıkçı 

Mobilyacı 

Berber 
Hurdacı 

Ressam 

Kunduracı 

Tülbentçi 

Püskülcü 

Mobilyacı 

Saat T. 

Hurdacı 

HuıdacL 

Vergisi S .. nesi ihbar No. Hesap No. Mahallesi soka2ı No. Adı ı,ı Verrisi 

1,35 
1,20 

33,20 
90,72 
1,20 

25,92 
23,88 
3,02 

28, 
18,96 
14,81 
5,69 

23,35 
92 

6,52 
28,97 
22,14 
18,48 
1,86 

96 
4,98 
5,75 

6,72 
9,J6 

22.14: 
4,32 
2,74 
4,32 
S,39 
3,28 

42,46 
22,87 

42.~7 

40,50 
9,43 

15,51 
7;36 

24,83 
34,46 
11,!!3 

21.-
41,15 

40,04 
20.80 
12,64 

l 18,78 
1,92 
5,79 

11,16 

3,37 
84.72 
14,78 
69,47 
23.68 

41 
18,42 
8,64 

4,72 

07 
3,97 
8,92 
1,99 

31 
2,74 
1,63 
1,21 

15,78 
4,34 

4,85 
1,66 
3,19 

65,15 

ı,:J6 

2,28 

24,25 
.l6,70 
24,47 

17.33 

14.75 
lS,88 

6,46 
8,50 

4,08 

130,32 
13,1% 

13,64 
9,58 

15,20 
14,57 

4,04 
1,22 

69,35 

19,79 
41.80 
24.35 
7,09 
3,22 

2,82 
7,73 
5,28 

18,22 

15,30 

12,12 

56 
1,25 

• 

1 . 

26/17 1964/4001 
26/20 204n/4104 

1 

• 

.. 
• 
• 
,. 

• 

26/21 2079/4105 
26/28 1105/4113 
26/29 3118/4114 
26/31 3142/4115 
26/32 3157/1116 
26/48 2fı3/4120 

26/36 ~891/4124 

1 

• 

26/37 
26/38 
26/39 
26/40 
26/42 
22/85) 
30/42) 

29/GS 
29/65 
29/64 
30/8 
30/11 
30/13 
30/14 
30/15 
30/19 
30/23 
30/fı 

34/49 
21/19 

2508/.!1~5 

2854/4126 
2867/4127 
3225/4128 

• 
• 

!!34/4133 
557/3~5;) 

934 

L'. 
• 

781/:3678 
165/J484 

2260/367!) 
1074/ 
1349 

• 
• 
• 
• 

935 

936 

• 
.. 

22/S:i 
26/76 
26/37 

j~75 

16!16 
2008 
2249 
2930 

1145 
1404 

2102 
3179 
:nao 

• 29/75 621 
. • 29/66,67 649 

• 30/12 U2 
• 24/38,39 14C\ 
• 29/29 2998 
• 29/21 2679 

• 19/29 :W70 
• 23/31 2014 
• 24/29 866 
• 2~/40 3218 
• 21/67 2664 
• 30/80 » 

• 30/1 2060 
• 28/59 1750 

• 30/17 1067 
• 22/64 1485 
» 41/26 2641 
• 24/44 3130 
• 29/14 2507 

• 28/29 289 
• 28/41 439 
• 29/42 3233 
• 27 /53 314(1 
• 30/19 1622 
• 30/23,24--lPOO 
• 1/28 1700 

• 28/78 2134 
• 624 
• 22/13 25R9 
• 10/28 ll~9 

• 24/31 2211 

• 27/47 1612 
• 24/49 17fi0 

937 23/68 26üa 

• 
• 
• 
• 
• 

24/6 
2417 

23/93 
24/52,53 

24/57 

25/59 
1/52 

3083 
3083/l 
594 
3093 
3126 

938 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

l/70 
1/83 

24f 4l 
8/93 

24/43 
24/46 

1977 
~196 

239 
2240 

2345 
9U 

3129 
2579 

• 1/54;} 2504 
• 116'5 224 
.. lf8 55'1 
• 1m:H. '41D 
• 1/24 731 
• 24/39 2783 
• 1/42 1904 
• 24/5 3037 
• 365~ 

• 1/46 21~3 

934 20/49 4 

• 13/46 35 

• 16/46 300 

• 15/10 76 

• 16/71 54 

20/50 254 

1 

• Yağlıkçılar 125 Mehmet 
Tanaş • • 114 

• Çukur han 11-18 Ahmet 
• Yorgancılar 33 Hıfzı 

Avram 
Ahmet 
Bedros 

• Ali Paşa H. KT 1 
• » 35 
• • üst K 6 
• Sandal bedesten 21 
.. Lutfullah 20 

Feyzullah 
Arap Hakkı 

• Fesçiler 1-2, 4_6 Siyamettin 
Avni 

Şükrü 

Muznffer 
Ari! 

• Bodrum H. K 2 32..2 
• Yarım taş han ~ 
• l> 9 
• Bubye han 6 
» Kazazlar orta 73 Hüseyin 

• Keseciler 82 Rifat 
• Kalpakçılar 4_7 Mustafa O. Hamdi 
» Kalpakçılar 66, Leonida Yani 
• Kalpakçılar 5-7 Mustafa O. Hamdi 
• Varnkcı han 10 Ke\·ork 
» " 26 Ncsimi 
• Çukur han K. 1 8 Nikogos 
• Yağlıkçılar 36 Antiraııik 

,. Haffaflar 44 Ali 
• Çadırcılar 15 Azi7. 

• Kazazlar orta 73 Hüseyin 
• Yorgancılar 58 M. İbrahim 
» Çarşı solda ada 1, 32 Kevork 

• Çarsı Yağlıkçılar 118 Nikoli 
,. Ka;:azlar koltuk 5 İsmail oğ. Ali 
• Kazazlar 7 " 

• Takkeciler 57 Mehmet 
Bekir Osman 

Şnbuh 

• .. 12 

" Kalpakçılar 137 
.. Kalpakçılar 54 Yuvan 
,. Bodrum han üst K. 14/1 Nubar 

Hatip emin H. üst K. 22 Hamit O. 
Ahmet 

» Hatip • • 13 Hüseyin 
• Yağlıkçılar 87 Fofol Nikolaki 

Ahmed Hadi 
Artin K. Paplin 

Ali 
Ali 

Antranik 
Bekir Sıtkı 

• Kaznzlar orta 50 
• H. Elbiseciler 14 
• Hatip emin H. 7 
.. Hatip emin H. 7 
» Yağlıkçılar 36 
» Tığcılar 7 

• Keseciler 130 Hasan Ali 
Kevork " Solda ada 1 33 

• H. Emin han 2-3 Ali 
İbrahim Güler • Hacı Hüsnü 23 

,. Yorgancılar 21 Celal Tercan 

" Sorguççu han 20 Garbis 
• Hakikçiler 14-16 Hayik 
• Alemşah 1 Naşit 

• Hacı Hüsnü 18 Hayri 
• "Reis oğlu 15 İı:tepan Keşişyan 
• Sahaflar bedesteni 7 Armanohi 
• Knlcılar 35 Jirarcr Mektüryan 

.. Zafran han ikinci K 3 Ali Rıza 
• Sıraodalar 4 Hıristo 

» Ali Paşa H. 1 cı K. 36 Serkis 
• Kuyumcular 13 Kosti Apostal 
• Astarcı H. 14 Nureddin 

,. Varakçı han 6 Armanak Sarıyan 
.. Tığcılar 7 Kiı:;kor 

• Hatip emin H. üst K. 8 Recep 
Yılmaz 

• Marpuççular 27 Bedros 
• )J 29 • 

,. 

,. 

.. 
• 
• 

• 
• .. 

Kolancılar 20 Emit>.e 
Marpuççular 16 lıılenahim 

Hacı Hüsnü 13 Ahmet Yalaç 

Yalıkçılar 11 fak 
Kazazlar koltuk l• Kemal 
Kürkçüler 37 Ali 
Perdahçılar 14 Ahmet 
Püskülcüler 3 Hakkı 

Sipahi 28 Mehmet 
Hacı Hüsnü 21 Ö>cahim Güler 
Ali paşa H. Kısım 25 Abdurrahman 

Ark 
Yorgancılar 16 Emri 
Kürkçüler 22 Ropen Ozümciyan 
Sırada odalar Ak.2 6 Serkis elqi oğlu 
R. basmacılar 71-75 Nedim ()zgüç 

» 16 Vartuhl 
Çadırcılar 119 M. Ali O. Sabahaddin 
Sandal bedesten kaplSl 17 Kabriyal 
Yarım taş han 11 Gajez 
Uncu oğlu 13 Gürcay 
Çukur han üst kat 9 Kadir O. Sami 
Kalenderhane Şehzade Mustafa O. 

Osman 
Büyük Çatal han Kat 2 2 Ninas O. 

Boğus 

Emin bey Hasan paşa 21 Kadir o. 
Cafer 

Kalender hane Şehzade 13 Hafız O. 
Yunus 

Mimar ayaz Saraçhane 1 Mustafa O. 
Mehmed 

Emin Bey Hasan #-aşa 2 Hasan O. 
İsmet 

Peştemalcı 

Yorgancı 

Meşin boyacısa 

Mobilyacı 

Karyolacı 

Mobilye ardiye 
Kunduracı 

Kuyumcu 
Ambalajcı 

Koltukçu 
Terzi 
Döşemeci 

Tamirci 
Marangoz 
Kahveci 

Marnngoz 
Hafinf 
Yorgancı 

Kahvehane 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

Hurdavatçı 

Peştemnlcı 

Yorgnnc~ 

Kahvehane 

Terlikçi 

Tuhafiyeci 
Terzi 
'Yorgancı 

Marangoz 
Terzi 
Aşçı 

Şapkacı 

Hallaç 

Kahvehane 
Terzi 

Altun bilezik 
Hurdacı 

Marangoz 
Ta. Terzi 
Döşemeci 

KunduraCI. 
Kuyumcu 
T. Terzi 
Elbiseci 
Mobilyacı 

Köseleci 
Manifaturacı 

Ağızlık yapıcıa 

Kakmacı 

Kunduracı 

Elbiseci 
Deri boyahanell 

Avukat 
Terzi 
Hallaç 

\ 
Cendereci Teni 

Ardiye 
~erzi 

Kahvehane 

Örücü 
Tabela reSUIDl ~ 
Marangoz 
Terlikçi 
Terzi 
Tuhafiyeci 
T. Terzi 
Kundura yapteta 

Kanape yapı~ 
' Lokantacı 

Kundura yaplC&IP 
Döşemeci 

Terzi 
Koltukçu 
Köfteci 
Kanape T. 
Kuyumcu 
Terlik yapıcısı 
Kahveci 

Kunduracı 

Köfteci 

Kahveci 

Attar 

Kırtasiyeci 

, ____ _ 
11.s,1 
35,32 

2,03 
34,28 
2,98 
3,11 

14,81 
85 
62 

U.2,49 
17,02 

53 
9,3l 
2,84 

10,84 

20.94 
116,50 

79,14 
5,26 
2,88 
5,58 
4,32 
3,24 

5,76 
4,50 
5,40 
4,32 
5,14 
7,76 
1,28 
0,85 

5,40 
3,37 
0,54 

75,42 
6,:n 

10.73 

3,20 
'l,41 
2,63 

4,20 
6,48 
7,45 

2,69 
l'l,46 

1,08 
7,45 

12,34 
6,20 
1,60 

3,79 
1,83 

25,86 
11,22 

ıo 

41 
1,19 

22,16 
3;03 

5.80 
o.04 

21,!4 

24.10 
l'l.89 
4;t'1 

3,31 

2.%3 
4.14 
1,71 
4.t2 
l,03 
6.48 
7,4$ 
3.12 
3,72 
9,44 
4.66 
4.22 

92 
46,88 
1,68 

13,68 
3,90 

14,08 
?,ıı 

3,i9 
16,76 
10,22 
30,24 

!,96 

lJ.4,94 

123,12 

12,60 

10,96 

Yukarda adı, işi ve eski adresi yazılı Beyazıt Maliye Şubesi mükellefleri yeni adreslerini bildirmemiı 

ve yapılan araştırmala da bulunamamış olduklarından hizalarında gösterilen yıla ait kazanç ve buhran 
vergileri ihbarnnmelerjnin kendiler ine tebliği mümkün olaınzmıstır. 

Hukuk Usulu muhakemeleri kan unu hükümlerine göre tebliğ yer .ne ~eçmek üzere keyfiyet ilan CJlu-
nur. (3139) 



B 1 LEN KAZANIR 
Sayın bayanlarımızdan samimi ricamız; sağlıklarını, yuvalarının 

saadetini (aylık temizlik) !erinde daima 

; 
"" ·"'".. · .. ~ . 

AVCILARA MÜJDE: 
BARUT FiATLARI UCUZLADI 

1 Haziran 1938 tarihinden ı itibaren tatbik edilmek 
üzere kara av barutu satış fiyatlarında aşağıda yazıh 
tenzilat yapılmıştır. 
Kara av barutları inhisarlar bayileri tarafından mem

leketin her tarafında aşağıdaki fiatlarda satalacaktlr. 
Eski liat Yeni fiat 

Birinci . barutu 500 gramhk kutu içinde 115 110 kuruş nevı av 

" " " ikinci ,, 
" 

" " " 
" " " 

MİSKET ŞARABI 
• • 

200 el.,, 
10 ... 

soı;R,\ 

i Ş.\ll.t\l1 LAUI 

.140 "' • 
100 • 

70 • 

" 
" 
" 
" 

NiSA 

250 
" " 500 
" " 250 " " 100 " " 

. . ·- - . .. . ' . -"\ 

A 

lu Rıfat aleyhıne 325 liranın tahsi. 

" 
60 55 " 

" 
95 90 '• 

" 
50 45 ,, 

" 
22.5018 " 

p 

nur. (7986) 

Sultanahmet 3 cü .Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

1 İstanbul maliye muhakemat mü 
\ dürlüğüne izafeten hazin avukatı 
Yusuf Nuri Anter tarafından mah
kemeye bilmüracaa: Mareşal ölü 
Zeki mirasçılar! zevcesi Adviye ve 
kızı Feride; ve oğlu Fuat aleyhine 
dul ve yetim maaşından fazla me
huzları olan ıki yüz dokı.an s~kiz 

lira 50 kuruşun faiz ve masarifi mu 
hakem ve ücretı vekaletle birlikte 
tahsili hakkında ikame olunan da
van1n cari muhakemesinde hazine 
avukatı resmi kayıtlar ibraz etmiş 
ve mahkemece muameleli gıyap 

kararı ittihaz olunmuş ve miıddea
leyhlerin gösterilen ikametgahların 

1 

da bulunamamış olduğundan ilii-.;en 
teblıgat ıfasına ve muhakemenin 

1

3/6/938 saat 10 talik olunduğundan 1 1,c~ 
işb~ ilandan itibaren beş gün için-1 Şerbet gibi tatlı olduğuncıan tababette içmek suretile müstameldir, Kum, böbrek ve bilhassa ~9 11 

1 de ıtıraz etmedıkleri ve muayyen f ıl k h lıkl f • . • . tıard3ı · .. .. sa ra, sar ı asta arında, zaa ı umumıde, inkıbazda, tereyag yer ıne yemeklerde, sala 
muhakeme gumınde bizzat veya . • İN .., 
b ·ı k·ı . b t .. da, pilavda, HASAN ZEYT YAuI kullanınız. ıı(• 

ı ve a e ıs a ı vucut etmedikleri r 
takdirde.gıyaben rr.~Jıokeme icıa ,.e 1/4 şişe 40 - 1/2 50- 1 litre cice 80 • 2 litre cife 1600 
hukum ıta olunacagı tebliğ maka- T k 1 d 1 k"I 70 3 k"I 1T9TO 5 "I 300 7T "I 40 mına kaim olmak üzere ilanı keyfi- ene e er e 1 o - 1 o • kı o • kı o 
yet olunur. 938/81 1 Mutlaka Hasan markasına Hasan Deposu~ 

~-· -·... . .. 

~A rli~ıtK~YMETLt~O~EVıı'EnLE~ 1 8 4 ş 4 G R 18 ı, 0 ı ş --
Holü~e teşhir ~d•len gayet kıymetli mücevherlerden mürekkep 

kolkksıyoİıları behem~lı&i görünıiz. 

'

Oevlet Demiry~lları ve Limanları ı 
işletme U. idaresi IUiınları ·-----Muhammen bedeli 4500 lira olan 20000 desimetre murabbaı vişne 

renkli döşcrnclık keçi derisi ile 70000 desimetre murabbaı yeşil renkli 

1 döşemelik keçi derisi 7 /6/1933 salı günü saat 15 de Haydarpaşada gar 
binası dahilindeki komisyon le.rafından kapalı zarf usulile satın alına
caktır. 

Bu i~e girmek istiycnlerin 337! liralık muvakkat temınat ve kanu
nun tayin ettiği vesaiki ve tekliflerini muhtevi kapalı zarflarını ayni gün 
saat on döcde kadar komisyona teslim etmeleri liızımdır. 

Bu işe ait şartname!~r komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(2961) 

••• 
l\fuhammne bedeli; 140 lira o!an 60 ton çimento ile muhammen bede

li 500 lira olan 100 torba Siman fandü ayrı ayrı açık eksiltme usulile 
13/6/938 Paz;lrlcsı günü ""at 15.30 da Sirkecide 9 İşletme binasında ko
mısyon tara[ından ~atın Dhnacaktır. 

Bu ı~Icrc g•rmck ;,tiyenle:in her biri için ayrı ayıı % 7,5 nisbe
tinde muvakkat teminat rnektuplarile ve nizami vesika;orile komisyo-

1 na mıirocııatbrı !fızımnır Şartnameler parasız olarak komisyondan 
\·er1Jıncktcdir •3122· 

ve bütün ııtırabları teskin edel1 

G R 1 p 1 
bilhassa bunlara karşı müessirdir, rt' 

iş başında, seyahatte, evde her t.
9 

yanınızda bir kaşe 


