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22 Nisan 19a - . 
..... CUMA 

.-.. 

-- veren akşam gazetesi 
Telefon No. 20827 
lst. Nuruosmaniye caddesi. 

r- '"' SAGLIK KUPONU 
Bu kuponun yirn.i tanesi11i topl"JJ'1' 

idaremize getiren o k.i '111 ıcui'l~ nıu.: SOJV 
TELGRAF'ın birinci sın./ mii tchassıs
ları tarafından mecc01:en tedavi edile
ceklerdir. Kuponlar, her giin idarehane
mizde değiştirilmektedir. 

Feliket mıntakasınd~ 
uğUltular, hili 

Maddi zarar yekünu 

sarsıntı, 
devam 

çöküntü ve 
ediyor .. uc 

' 
milyon 

l, Orta Anad0ludaki zelzele felaketinden intibalar : 
t 

1•t U•tUnda kal•ıran Akpınar körUnUn facı hall, harabalerln kar,ısında feUlketzedelar; facia mahalllndeld 
~ faallr•tte, fallkat mıntakasında rerdan fıtkıran karnar suların bastıfiı 

lirayı aşıyor, 

kHrlUlar bir 
bir roı . 

arada, Hll611ahmarln yardım tatkllltı 

• 

• 

.. eızeıe sahasında derinden gelen bo- 2·-3-----.--J_a_p_o_n_y_a_·_ 
1 9Uk sesler arasında harıl harıl enkaz . -· 
1 ~azıhp, araştırmalar yapılmakta ır .. . Nısan 
60oo den fazla hane 400 e yakın köy kısmen =:;,;:~~~:.~t~~ 
Ve d nisan, bundan tam 18 yıl önce bu-

)/ Q tamamen harab olmuş vaziyette ir. :nk!e~a: ~::e~r~~~:t~ 

Qaib vatanda$1ardan bir çoğu bulunmuştur. ~:§":i~j{:]i S 4.ııadolada felaket mmtakumdan tüyler ih'pertici tafsilat; ı!dilcn birçok vntanduşlnrm şuradan buradan meydana çıknıakt.ı olma- manlı devletinden ayrı olarak 
~ lı.ıı. de"-nt ettiği clbl, bu mmtakada, ıeçen ciinlcre nisbeten da-, )arıdır. • - - -:--- --: -:- .-... .. •Türkiye Büyük Millet Meclisi 
.._ ....., olıııalıJa 1 Fel k t t '- •md:ı çalışmak! 1 n uh 1 b hükümeti• adile yeni bir hükO. -""' '---L-- · "'küntül' h•l' .. .. 't kt a e mm aJ<a,, a o a m arrır erımızın ugune 

' s kadar tesbıt ettıklerı focıanın kat'l bılançosu şudur: me urmuş ar, unun aşına a • ucıa...,... ursmh ve 'O er a a surup gı me e-ı . . . . . • t k 1 b b d 

~ 11.ııct.Jıt · 130 ölü, 91 ağır ve hafif yaralı, 50 kayıb; 340 hasara uğrıyan köy, Mustafa Kemali reis seçmişlerdi. 
IJıı Ve ltıı lıeyffalı ve korku tamami1e clderilememif, yalnız hüku-1 36 tamamen hnrab olan köy, 4000 tamamen yıkılan ev, 2000 J.ısmen yı- İşte, o gündenberi muntazam bir 
~-U~ ılaYID müessir ve seri surette yardımda bulumn.alan b~ ;kılan ev, 1000 duvnrlnn çııtlıyan binalar, 2500 telef olan muhtelif cins. devlet olarak çalışmağa başlıyan 

l>ıt 11lırabiamıı tahfif eylemektedir. lbayvan, 3 milyon liralık maddi zıırar. bu hükümet, onun eşsiz şefi Ulu 
' ~--''tı.r.ttan pyuıı fllkraıı olan bir nokta da evvelki ııkıam ve ~ Muharrirlerimizin felaket hakkında gönderdikleri yeni tafsilatı Önderin tuttuğu yol neticesi az 
,. tııı • h"L- zamanda zafere kavuşmuş. sonra llleınatlarmclaıl haber ıılıımııyan Ye öldllklenne Ü&w htiva eden dijier telır,.fları aşağıda sırasile yazıyoruz: 

da Cumhuriyet illan etmişti. 23 
Kırşehir 22 (Geccyarısından son

/ ra, sureti mahsus.1 da gönder<liği -
miz muhabirimizden) - Burası ve 

nisan ayni zamanda yerınm bü -
yükleri olan ve Atatürkün Cum -
huriyeti kendilerine emanet etti
ği genelerin ve çocukların hayra -
mıdır. 

Mareşal Şan Kay Şek 
rejimi devirmek 

istiyor. 

• 

Çin işlerinin bir elden idaresi 
• • • 
ıçın yenı tedbirler alınıyor. 

Tokyo 22 (A.A.) - Şimal Çinilc: 
orta Çinde ;xaptığı teftiş seyahatin
den dönen Harbiye Bakanı Sugiya
ma bugün toplanacak olan nazırlar 
meclisinde seyahatinin neticesi halt 
landa izahat verecektir. 

Nazır, Konoye ile Çinde Çankay
fclı: rejiminin devrilmesi için alına· 
cak tedbirler hakkında görüşmüş • · 
tür. 
Nazırın izahatini müteakıb kabl• 

ne, Çin işlerinin bir yerden idaresj 
hakkında müzakerede bulunacak • 
tır. 

Bundan başka, yeni Çin hükiıme-

Japon Bıırblye Nazın Suıiyama 

tinin tanınması ve politik vaziyetın 
istikrarı için alınacak tedbırler de 
tetkik edilecdı:tir. 

civarımız son 24 saattir gene kısa 

fasılarla sarsıldı ... Yeni çöküntü -
ler oldu ... Bilhassa, arlık tamamen 
harab olmuş olan Akpınar köyün -
de bu sarsıntılar daha ~iddetle du
yuldu ... 

Bu iki bayramı her yıl olduğu 

gibi, bu sene de büyük merasimle 1 =================================================~ 

'-- Enbs altmu kalanlan kurtarmak için yapılan kazı 

4rneri ka Demir parmaklıklara Hatay da 
~~anevi siyasetini bile vaziyed ediliyor Yeni • 

eı ~e mecbur Berlin 22 (A.A.) - Demir kıtlığı, 
it mu evlerin önündeki parmaklıkların 

seçım 

Kanunu !\alacak ? yerine çimentodan, tuğladan, ve ya 
'l . , hud dikili fidanlardan çitler vücu- f f 

,, aıııı"' de getı·rmek b . . t· . t 1.d ransızl•r tara ından 'et . • <>•Oıı 22 . . mec urıJ e ını ev ı , • 
çı •Yaııct (A.A.) - Cumhuri- etmıştır dUn mer ıyet mevkllne 

l'i~'l'ehlik.e :n Vayt demiştir ki: Dahiliye Nezaretinin bir tamimi, konuldu 
~.aya k aşıstıerin b' d" t • 
"ita . arşı besl . ce.nu ı A".'e- ~: . se_ne ~~a.nının ~oıniseri olan ~ataydaki seçim hakkında ısdar 
dit ile ihtira 1 edıklerı teveccüh- Gorıngın butun komı.inleri nihayet edilen kanunun tatbik edılmediği 
te~~ll~ tehJi~:dan ibaret değil - 1 ağustos 1938 tarihine kadar mu - ve bu yüzden bir çok ihtilaflar, ba
le h~ı Atııetika ~ha vardır .. B.azı h~faza.sı _;lzem olmıyan b~tün de - zı hadiseler meydana geldiğini da-

leca11ii .. emleketlerı boy- mır• 'fiarm~~ları yıkmaga ve on- ha evvelki sayılarımızda hat.er ver-
(ı:ı:u seınpati ile kar~ı -; rlfı hırda~.ai demir t.ıc;rlerine sat- miştik. 

V•nu 6 mcı ..ııifede)} , (<YÜısı altıncı sahifemizde) (Devamı G mcı sahifemlıde) 
i " l "' .. 

,,. 

Sırataş ve Çanak tepelerinden 
korkunc homurtular gelmekte ve 
yerin altındaki boğuk uğultular 

devam etmektedir. Bilhassa demiı.ı 

ovayı saran kara zulmet arasında 

çok korkunc bir gürültü ile yeni bir 
sarsıntı daha oldu ..• Ve civar tepe
lerden kwl bir alev yükselip kay -
boldu. 

Felakete uğnyan halkın ilk te -
!aş ve heyecanı tamamen yatışmış

(Devaını 6 mcı sahüemlıde) 

kutlulamak üzere icab eden ha -
zırlıklar yapılmıştır. Bu arada na
kil vasıtalarile şehir baştan başa 

donaltılmış ve resmi daire ve mü
esseselerle, mektebler 1:,ugün saat 
13 te tatil edilmiştir. 

Başvekil bu akşam Anka
radan hareket ediyor 

Bayram münasebetile yarın da 
her yer kapalı kalacak, pazartesi Başvekile 
sabahı tekrar açılacaktır. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
vekalet edecek Bir hafta sürecek ıılan çocuk 

bayramı münasebetile gerek ya- Ankara 22 •Hususi muhabirimizden telefonla• - Başvekil Celil 
rın gerek <liğer günler şehrimiz- Bayar bu ak,.<am sııat 19,15 te eksprese takılacak hususi vagonla İstan
deki kaza ve nahiyelerle Halkev- bula müteveccihen şehrimizden hareket edecektir. 
!erinde merasim yapılacak, mü • Kendisi istasyonda törenle teşyi edilecektir. Celil Bayar yarın sa
samereler verilecektir. hah saat dokU2da İstaııbulda bulunacak ve gene merasimle karşılana

cak, pazartesi günü ele hususi trenle Atinaya müteveccihen İstanbul
dan hareket edecektir. 

Başvekil memleket dışına seyahat ettiği için kepdisine avdetine 
kadar Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya vekô.let 
edecektir. 

Romanya: 

F aşitslere karşı şid- t 

detli tedbirler alıyor 
GENiŞ BiR CASUS ŞEBE
KESi DE MEVCU1 iMiŞ ! 
Bükreş 22 (A.A) - Rador ajansı tarafından verilen izahatı mütea .' 

tebliğ e<liyor: kıb nazırlar meclisi 20 nısanda §il 

Pek az evvel bıırmdıi[ı. çatıyı şimdi ayaklarının altında bulan 
bir köylü kızJ 

Demir muhafızların faaliyeti hak kararı vermiştir: ' 
landa Dahiliye ve Adliye nazırları (Devamı 6 mcı sahüemlı:de) 



• 
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Yazan: SERDENGECTI 

Kimya fenninin harikaları 
u son fen ;ı.,rJ~mrlcrinin en korkuncu muhakkak ki kimya 
fenninde oluyor. l\I<.selıi sivrisinekten tereyağı çıkması Muse
'iılcn para çıkması kadar olmıyacak işlerdendir, de~! mi?'. .. 

Elo~hı çı•,arı) or! Bundan on sene evvel suin önünüze kahvaltıda hır 

tabak la• kömürü ı:etirip de: 

- Buyurunuz tereyağınızı! .. 

Dc,elcrdi, l\fillctler C"miyetine daim1 aza oldunuz da Habc~istan 

d
_ ..... ,_,_,. 

hakkında nükte yapılı:v•r zanııc cnuıu.. •••. 

Halbuki Jıugün biitün Almanya taş kömürünü en nefis tereyağı 

. ' olarnh. şapır ~apır yı~or.... ... 

Hem de Almanlar bizim İstanbuldaki Balıkpazarında tcrcyagı ye

mcgc asla alışmamı$ oldukl&rı halde!!... 

Bugünkü ihııin medeni insanı ne bale getirdiğin<! lıakm ki Alman

lar otııruıı taş kömürü yiyorlar, hem de daha gürbüz olmak için!.. Na-

l k . ıı· J lstanbulda hic basta olmamak için pasta yiyerek bütün sı . ı ızcr ~ 

ilarları birden ııldığımız gibi!! .. 

, l\fe!>elenin asıl ı!c~ti bu kimya hokkabazlığının encamı fenaya 

gittigidir. Zira yiyecek maddelerimiz bu suretle yavaş yavq~ büyük 

sanayiin lokması olma;;'ll başladı. Mesela İtalyada koyun sütünden, yi

"nc Almanvnda l;nlıkl;mlan ipek çılı:anlıyorL Şimdi de Japonlar bakla

dan ipek ~tkarmağa lı:ışlumışlar!, Bir Kanadalı da doıruılcs kabuğun
dan kauçuk çıkarmağa b:.şlamış! .. 

Yani bu gidişle, şu diinynda ağzımıza üç beş lokma ntabiliyorduk, 
onlar da' böylelikle birer birer sanayi devinin ağzına diişerse, desene 
ki, kursağımıza ııfabilcceğimiz şu gıda maddeleri de kimya olarak! .• 

Anuphlılar yeni A\7llpa fenninin bu garib terakkilerine kiınbilir 
nPkadar mağrurdurlar. HıJbuki biz bu işde de onları gölgede bırnkmı
şuriır evvel allah .. 

Nt·dcn nıi? 

Onlar nihayet taş I..önıüründen tereyağı, domatesten kan~ıık, bak
fodan ipek çıkarıyorlar .. Bu o kadar büyük birşey değil; Ayol, biz lm
ru fasıılyadan ınujıarrir, edib, fikir adamı çıkarıyoruz!! 

** Ra r zeytin va~ları 1 •• ~:..:.......::...;;;..;:...;.;..;;,;_~ 

Ş 
imdi, beri tarafta işe bakın: Bizim gazeteler pi) asada saf zey
tinyağı J..nJmaını~fır, diye yazıp duruy~~lar. l(uı~u fasulyadan 
çıkmış adamlar! dünyanın farkında degıllcr! .. Hıç bıı znman-

do, hu kndnr ar,ıkgöz arasında saf zeytinyağı kalır mı?.. Yağma ını 

var? .. 

Yani zeytinyağlar iz'aDsız mı olsıın istiyorsunıız?! .. 

** 

ı~~1~niversiteli ~~~rü dün lştanbul U?,ak Modelcilik 
İzmite gidiyor Ankaradan geldi kursu dun kapandı 

Gençlerimiz terefine iz. lzmlrden getirilecek va· 
mit vlllyetl bUyUk bir pur, 25 gUn sonra 

progrr.m hazırladı llmanımızda .. olacaktır 
İstanbul Üniversitesi Hukuk ve Bundan bırkaç gun evvel ~~ -~ 

. raya gitmiş olan (Akay) muduru İktısad fakülteleri talebelerınden B C mil d.. hr. · d"" . u··ş 
ay e un şe unıze onm -

500 kişilik bir grup, yarın hususi tür. Bay Cemil, yaklaşan yaz mev-
bir trenle İzmite gideceklerdir. simi münasebetile yeni tedbirler al-
İzmit Halkevinin misafiri olacak makta ve Y alovanın imarı işile de 

olan genelerin istikbal ve ağırlan - meşgul olmaktadır. 
ması için İzmit vilayeti; güzel bir Diğer taraftan Akay idaresinin 
program hazırlamıştır. yaz tarifesine ilave edilen Yörük -

Genclerimiz, kağıd fabrikasını ali - Büyükada ve diğer adalar ara 
ziyaret edecekler ve İzmitte bir seferleri için İzmirden alınacak va
maç da yapacaklardır. pıırun muamelesi bitirilmiştir. Va

Bu münasebetle, yarın şehrimi -

ze gelmesi ve Karagümrük İdman 

takımile bir maç yapması karar -

laştırılan İzmit futbol takımının bu 

seyahati, öbür güne bırakılmıştır. 

pur yakında İzmirden hareketle 
mayısın 15 ·inde limanımıza gelmiş 
bulunacak, bazı eksiklerinin ta -
mamlanrnası ve boyanmak için 
Halice çekildikten sonra yaz sefer
lerine başbyacaktır. 

---- --<>---

F. Vienna Lokantacılar 
Şişli ve Pera ile Cemiyeti intihabı 
Karş:laşılyor Dün yapılamadı 

seçim tehir edi'di İstanbul, Ankara ve İzmir muh -

da Viyanalılarla karşılacaklardır. 

Bu münasebetle 25 kadın ve erkek 
muallime ehliyetnameleri verildi 

-- -- · anlaşarak bır şırket kurmuşlardır. iiiii!ii!!i!ii!iii(iii!!ii!!~ii!!!!~!!~~iıii!i'~~~~ sustur» dedi. Ve bu sözünü isbat rlı. Bu büro, Ru~ casuslarının büro- Akşam olunca, erkanı harbiye re- Bu şirket yazlığa çıkac~k olanlara ,-_ ıfii«. . \ l<vz-- 1 ~ı.ıl için, şu kısa vak'ayı anlattı: su idi. Lüzumunda kuUanmak ıc;m isi kendini yemeğe davet etti. o, ka- bir kolaylık olmak ve onları uzun 
_ ~} 111111 •- Ge.1enlerde, Polonya erkanı sahte Polonya zabitleri, neferleri de bul etmek istemiyor, fakat reis ıs- uzadıya zahmetten kurtarmak için 
-===- CWll" Ol •• aı-ı harbiye heyeti hafı bir içtimaa da- vardı. rar ediyordu. Nihayet: tesis olunmuş ve bunda halkın -=-~ • . vet olundu. İçtimada, dost devlet- Bir kaç sene evvel, Varşovada bu- - Peki, dedi. Fakat, müsaade edi- menfaati korunmuştur. 

!erden birinin ümerasından bir zat na benzer bir vak'aya daha şahid niz, otele kadar gideyim, geleyim... Yazlığa çıkmak fatiyenler, bu şir-
Almanya, İngiltere, Fransa ve Rusya hizme~.de bu· da bulunacaktı. Miralaylardan biri- oldum: . . . Otele gitti. Uzun müddet sofrada kete müracaat cdccck!!'r ve eşya _ 
lunan dört casusun, ıısri casusluk hakkındaki ifşaatı si, celsenin küşadında, mühim bir Haribye nazaretı, Baltık de~ızın - beklediler. Ne gelen var, ne dı> gi- !arını Akay hatları boyunca nereye 

YAZAN : PİYER PİKAR ÇEVİREN : F. S. İSTANBUL. evrakı evinde· unuttuğunu gördü. deki Polonya limanının torpıll~rle den. Ertesi gün de meydana çıkma- kadar isterlerse orava kadar bütün 
16 Karısına telefon etti, evrakı alması seddine dair bir plan tertıb ctmı~tı. dı. Kayıblara karışmıştı. ·ı rı · . k 

1 

"d 

1 için bir mülii.zi Jngöndereceğini söy- Bunu, umumı ~e er er ı P anına Otele sordular. Aynı gece çıkıp k .. ·r .. , ki d" V İ N G İ L İ Z C A S U S U. ledi. ithal etmeden evvel, bir Fransız mü- gittiği <'evabı verildi. Harbiye na- ma uzere go uru.ece er ır. e 
• f b ı·k ı . vesaı ve masra arı şır e e aı o -

•İçtima devam ediyordu, fakat tehassısına göstermek, reyini alnıak . zareti şaşırmış kalmıştı. eşyaları evlerinden '.'"1ba~.ajlanarak 
Sahte binbaşı, iki gün sonra ko - hadiseyi, bütün dost devletlere ha- müliızim meydanda yoktu. Bir miıd- istedi. 1 Nıhayet, muayyen günde, hakiki kamyonlar ve hususı motorlerle gı-

misyonu almak için geldi. Konso - ber verdi. Bu gibi sahtekarların tu- det sonra, miralayın karısı telefon- Fransa Bahriye nazareti, Polonya binbaşı Marşal Paristen geldi, mese- decekleri yere naklolunacaktır. 
Jos, masanın üzerine 100 marklık zağına düşmemelerini tavsiye etti. la kendisini aradı, ve evrakı almak hükılmetinin ricasını kabul etti, ve le de anlaşıldı. Yeni şirket, İstanbulun herhangi 
bir banknot bıraktı. Ve binbaşıdan, Az sonra, Romanya hükı'.ıme~i a- üzere ikinci bir zabitin geldiğini binbaşı Marşa! isminde birini göıı- İlk gelen binbaşı, Rus casusu idi. bir semtinden almamak ve bütün 
parayı almazdan evvel, hüviyetini janından cevab ~dı. O da, aynı ve- haber verdi. Miralay, derhal evine derdiğini bildirdi. Beraberindeki çantada bir fotograf masraf dahil olmak üzere 100 ki -
müsbit bir kağıd göstermesini rica sikayı satın aldıgını yazıyordu. koştu. Gönderdği zabiti orada bul- Br kaç gün sonra, binbaşı Marşa!, makinesi vardı. Artık, planın, Yesi- !oya kadar olan denkleri 120 kuru
etti. Bu suretle karşısındaki adamın Komünist ajanları çok tehlikeli- du. Evrakın bir casus tarafından a- Polonya harbiye nazaretiııe geldi, kaların iptal edildiğini, tatbikinden şa en uzak iskeleye taşıyacaktır. 
eski Avusturya ordusu binbaşı!~- dir ve her yerde mevcuddur. Bunla- lındığını anladı. tavsiyenamesini gösterdi. Ve işe baş vazgeçildiğini söylemeğe lüzum var ' Hamal ve sair bütün masraflar bu
dan biri oldu~, B~rli~de oturdugu, rın en ço~ bulunduğu yer Polon:r.a- cİçtimaa nihayet _verildi. Ç_ünkü, ladı. K~~~isine hususi b~ _oda ver- mı?... nun içindedir. Ayrıca Akay vapur

casuslukla geçındigını anladı. . . dır. En zıyade bıırada faalıyet gos- tetkik olunaca~ vesikal~r,_ duşnıan dıler. Butun planları da onune koy- Bazı memıırlar, casuslardan çok lan ile yapılacak [:Öçler için de bü-

Konsolos, parayı verdi ve İngıliz !erirler. casuslarının elıne geçmıştı. du. . .. korkarlar. Ve bu korkuları hazin yük tenzilat icra olunması karar -
kadının eşkiilini tarif etti, kendisini Polonya erkanı harbiyesine men- •Neden sonra, erkanı harbiye da- Nazarete gelirken, beraberınde bu h" h .t . h.di 

1 
. h laştırılmıştır 

• · · · ·· · • dı ·· k b" t ı· · t" İoindc ıç oşa gı mıyen a se erın zu u- . tanıyıp tanımadıgını sordu. sub bır zabıt, bır gun bana: iresinin telefonuna bır tel ba_glan . - Y'.'ce ır çan a ge ırmış :· ' .. runa meydan verir. Bu tenzilatın nisbeti geçen se -
Avusturyalı binbaşı, kadını pek a- •-Bir arada gördüğüftüz üç Po- ğı_ ve konuşulan şeylerın __ gızlı bır kıtab ve dosyalar bulundugunu soy (Devamı var) neye nazaran yüzde 12 dir. 

la tanıdığını söyledi- Konsolos bu lonya zabitinin mutlaka birisi ca - buro tarafından dinlendıgı anlaşıl- luyordu. 

Birimizin derdi 
Hepimizin der 

Hokkabaz 
Külahı m1? 
Kesekağıdı mı 1 

Son günlerde şehrimiziP 
pazar yerlerinde bir kısıııı 

d yar meyvacılar gene hile,. 
mağa başladılar. Mesela d~ 

şaın Çemberlitaştaki paZııf' 
kilo elma ile 20 tane P"1 

aldım. Akşam karanlığı lı8 
üzere olduğu için bir seYI' 

tıcının harekatına pek ~ğ 
demedim. Fakat kese )(J 

ı: 
koyduğu bu yem~lcr ar 

0 hiç çürük, ezik bulunııı, 
gördüm. 

·ı 
Lakin eve geldiğim va1'1 

'. ret!.. Bir de ne bakayııtı "r 
zim o canım elmaların ,·c ıi 
kalların altından hepsi c 
çürümüş hemcinsleri çı~ 
mı? ... Bunların hepsi; bıl 

ı' haz küJahı gibi hazırJanııı..; 
kağıdlarının altında oldılu, 

i'i ve hilekarlığı anJadıJ!l· 

B ·· ·· k k 1-• • dları.ıııfl. uyu ese .ıuıgı <ti' 
na bu çüriık meyvalar_.e_~iJr 
doldurulmuş ve sonra ıı> ~ 

benim gözümün önünde .ıııcl 
dan konmuştu!. .. Bu vııı•> :ı5 
me şikayet edeyim? ve ti 
pat edeyim?.. el 

Son Telgraf - 01<u!l"Jİ' 
zun bu mektubunu .8e~1,ı 
arzediyoruz. Belediye ıa eıf' 
murlannın bu hıı.sustG 1~,ıı fiddetle mücadele etme 
menni ederiz. 
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!_erberler cemigetinin 
!_en; teşehbii.sı;;.i ,., --

,. 

ÇİN-
8 - 9 O • T I! L G il A P - 22 Mina 1918 

JAPON il~~ · ~oru 
ektebden mezun olmıyan berberlerln 
Çe 1 •• • Bir tarafta beşik gibi sallanan şe-IŞl11ası na müsaade dil memesi İngiliz - İtaıyan miizakereleri ar- Deniz nakliyat müdü- Çinliler her suretle mukavemet gostererek Ja- birler, temellerınden çatırdayarak 

b 1 d • tık neticelenerek bir anlaşmaya va- •• • • d b •• k h k A b 

Arayı bulmak pek zor! Matem 

Apolyond 
Gölünde tedki
kat yapılıyor 

e ediyeden İ ten 1 rıldıktan sonra Paris ile r...ma ara- TUQraya gıtti p0nları yeni en Üyu are ata mec Ur tutuy@r devrilen evler. Öte tarafta yıkılın~ İş k .. .. smda konuşulmağa başlanacağı söy Bir müddetten beri şehrimizde çölımüş bir tava~ ~tıo~a .can : ·eren 
anununun butuo berberlere seyyanen lendi. Kaç gündür biribirini tnkib bulunan İktısad Vekfileti deniz Bu gldltl• sulhu bulmak kolay deAlldlr... vatandaşlar. Tabıatııı sılkindıgı yer-

tatbiki İçin İş bür@suna bir müracaat yapıldı eden haberler de bunu teyid ~t.mek- n~yat. müdürü Bay Ayet, Bursa- Çin - Japon harbi başka bir renk vaziyette kalmak da kendileri için de yorganına ~arıl:ıraı k~ç ı~a~ , .e 
tedir._ Roma.da Fr.~s~.uın clçıs_ı ol - ya gıtnuştır. .. aldı. Şu günlerde Çinlilerin mu _ zordur. Yeni silfihlarla kuvvetlen _ yavrusunu bagrına basarak da~~a;: 

. !:"11eikı .. t . . tı- madıgı malum. Çunkıı son elçı de - Bay Ayet, oradan Apolyond glılu vaffakiyeti karşısında ne diyecek- mi§, muntazam surete hareket e - dan yuvarlanan kayaların ar as lliıı Pazar ~r stanbul berberlerı- tıraş 12:5. kuruşa mal ol~ B: ğiştirildiği zaman, onun yerine yol- civarına gidecek ve bu gölden isti- ]erini bilemiyen bir kısım Avru - den Çinliler karşısında tedafüi va- anrısına yalvaran kndınlar. 
Salışaıı ark d ı ınde seyya_r - olarak raş bezının 100 paraya yı ":" ığım, lanacak yeni sefirm itimadnamesin- fade hakkında tetkikatta bulun - palılar da ister istemez şunu kabul ziyetin bozulmadan nekadar devam Kırşehirin bahar.ı hazırlanan ulilııe:inden \~ların~an şikayet . e.t- ~.ğ:r malzemesinin ~ fıatlarını de İtalya Kral.mm Habe§iston İm - duktan sonra doğruca Ankarayıı ediyorlar: Çinlilerin gösterdiği mu- edip gideceği şüphelidir. Onun için ~!arına .. u~l~arl:ı gelen bu ani ~lrler al ııetm~, bunun ~çın gozonüne alınca bu netıceye çabu-1paratoru oldugunun da tanınması dönecektir. kavemet karşısında Japonlar yeni- Tokyonun kararı harbi yeni feda _ felaket, b•ıhn Türk vatanda~lnrının 
~ik. Bınn:~ktıı olduğunu bı~ • cak varır. noktasında Roma hükumeti ısrar den kuvvet göndermeğe ve yeniden karlıklarla, şiddetli hareketlerle kalbini çı.,latacak kadar hazin ve 
Yeti reisi İ ug~ Berberler cem'. • Binaenaleyh 15 kuruşa yapılan gösterdi. Fransa hükfımeti ise bunu büyük bir gayret göstermeğe mec • Japonların lehine çevirmektir. §eametli oldu. 

~ beyan= H~ b~ ~e bir tıraş mües_ses~ye ~cak 2,5 ku - y.a~ma~~~- Şi"'.~ müz~kcrata ~- K Ög ga fl bur kalacaklardır. Şimdiye kadar Çin - J~pon h~rbi. dokuz aydır Tabiatin nasıl zalim bir elidi .. ki "erıyoruz. alarak karilerımıze ruş bırakır ki bır muessese fazla rışilecegı soylendigı §U gımlerde ıse ele geçirmiş oldukları yerleri tuta- devam ediyor. Şıındıye kadar hep dağları etek)er;nden sarsarak yuı-
. l>azar tatili . . . .. sürümden belki para kazanır. Bu - diğer bir nokta daha nazarıdikkati Mekfeb/eri bilmek için yeni yeni fedakfirlık - Japon muvaffakiyetlerinden "" Ierce vatandaşımızı enkaz altında llııe beledi kendı ~~lerı uze : günkü fiatları normal Z!lruridir. celbetmektedir. Fral1S3 iki memlc- ' bıraktı. . . . . , ... 

ediıen berb~~e kendı.lerıne teşmil Mayısın haftasında yapılacak ket arasında kendini gösteren bir- AÇ l 1 
• • Bütün bu feliık.,tli gecenin saba-)ıırlığı te . !erden bır kısmı, seJt makine kursu imtihanları içın se - , takım meseleleri, daha evvel halle- l l gor hında müşfık hükfunr timizin tatlı ~lıt:b d rcıh etmektedirler. Buna çilen heyete Berber mektebinden derek ondan sonra elçisini Roınaya 

•· e ae (A t b 1 )d H • ve vaitJ. ·r sesini duyunca büaz fc-"' .. Çbir :.,,"_Y-Yar. olarak çaı~. ar. ilci. allim kine ve sanay·ı u _ yollamağı ve IIabeşistandaki itııl - za 0 a arı a azı-
... .,.. lle!i mu ına rablıyan içımizde ve ölenlerin ar -llbi c,.,,,.__ e yet ödemediklerı ' _ yan hakimiyetini tasdik etmcği dü- d f ı· t k 

\._ ·-·-..yetıe al~kaıu olmıyan bir mum müdürlüğünden 1 mutehassıs .. kt d' ö 1 k. p . Ro- ran a a:\ ıye e geçece dmdan dökülen göz yaşlarımızda .,...lllı ı. ... al S hh t .. d .. ı ··gun·· · şunme c ır. ye ı arıs ve be di • K h' llıa!ıırı;;1 arın bu işe önayak ol - fen mem~ru, '.. a mu ur~ - ma arasında bu hususta hemen ko- _Memleketimizin . her . ~~da teselliler lir . Eger ırşc ır, 
llerJıe · den bir cild mutehassısı lştırak e- nuşularak Milletler Cemiyetinin koy yatı mekteblerı adedinın sur - dünkü ra'şeden vatandaşın mezarı 8\ısta rler Cemiyeti reisi bu hu - decek ve imtihanlar bunların hu- mayıstaki toplantısından evvel bir atle artırılması kararlaştırılmıştır. olmasaydı baştan ba~a t:ıriinıar o-

dillııeıı Yukarı.ki !iltir!erı ileri sür - zıırunda yapılacaktır. anlaşma imza edilmesi arzusu var- Bilhassa Trakya mıntakasında lan köylerden içimizde en küçük 
lisıne sonra ce:nıyctin Şehir mec- Berberler cemiyeti yeni idare dır mevcud 18 köy yatı mektebi bu yıl bir lı: bile kalmaya<aktı. Çiinkü yı-
lh., Yaptıg" ı b. ·· · anı t · b 25 · · • b. · li · ıw k -·""'ta· ır rnuracaatı a - heyeti seçirnı u ayın ıncı pa - Fransız Başvekilile Hariciye Na- ır mıs çoga aca tır. 

..... Ş~· zartesi günü cemiyetin m!!rkez bi- nrmm Londraya çağırıldıkları ma- Ayrıca bu sene köy çocul<lan için ra ır ınecli · · tç ü h 
Caat ettilı sıne cemıye e m - nasında yapılacak, diğer idare e- lfundur, Londrada konuşulacak müteaddid azat obaları açılacaktır. 

lııelttebind · BUndan sonra Berber yeti de ayın 26 sından itibaren bil- mevzu kolayca tahmin edilmekte - Bu hayulı işin tahakkuku için v1-

ç~lır11ın en mezun . olmıyanlar~ fiil işe başlıyacaktır.• dir: Avrupanm umumi vaziyetini !ayetler btçelerine yardım edecek -
~e~ ediı.~IDalarını ı..<tedik; bu ış y ki d b bahse de _ gözden ı:eçirmek, İngiliz - İtalyan tir 
gllıılze ıyor; neticede karar iste- arın ksayımbeız ba u f d.. anlaşmasından sonr:ı Milletler C<>- · h -"~-
lıL Uyar~-- vam edece ve r er esna ının u- · Bu yıl yalnız Trakya av........., -~ işin - o zaman bu seyyar- miyeti politikasının istikameti ne ' . 

h e Dihayet verı·lmiş olur şüncelerini cemiyetten şik~yet ve 1 • t . t k .b. de 20 azat obası küşad ledilecektlr. "l!llıekt · • o acagını ayın e ıne gı ı. 
lleıedi ed~. temennilerini ayrı ayrı ya7.acagız.. Fakat bundan daha ileri giderek Bu obalarda, 1000 köylü çocuğu, ye-

ne llıilr Yenin Maarif müdürlüğü - söylendiğine göre Fransa ile İngil- dirilecek, içirilecek, eğlendirilecek 
tehi ~.caaij üzerine Berber mek- Bir esnaf tere aı'.asmda büyük bir t"'jriki me- ve hertürlü bakımları temin oluna-

lalan bir şehir parçasmın yerine 

daha sağlam, daha giizei ve cennet 
ııibi bir diyan betonarme temeller
le kurmak bizim en l<üçük i~le

rimizden biri olurdu. '.1- \!kılana -deiJI yurddaşa ağlıy";:.' 'tlatcmi-
miz onun içindir. 

HALK FİLOZOFU 

Konservecilerin larııa da l§b~ilmiş, . v~rilen ra~r - sai ıı:ızırlığı ı:_?rülecektir. İki mem- caktır. !ara katlanacaklardır. İşte gere~ fi- Çinli he~etlerin~~n bahse.den tel-11-~Si haı· ranın bır ılıtısas mues- Has f a·nesi leketın de mudafaa vasıtaları ara- Çocukların başlarında, doktorları mali Çinde, ve gerek orta Çınde grafların §lllldl degışerek Çinli mu-
tııl§tir. lDde buhınduğu bildiri! - smda irtibat temin edilmek, ica - ve bakıcı öğretmenleri de, daima Japonlar bu halde bulunuyorlar. vaffakiyetlerini bildirmesi Uzak - Bir kısım lmalAthane 

ller1ıe . Yapılacak hında İngilterenln Fr~nsaya ve hazır bulunacaklardır. Nankin alındığı zaman büyük şark harbinin yeni ve mühim bir ••hlpleri sanayi mU· ~'§ııuı r1 ıııektebı gece tedrisatile Fransanm da İngiltereye eu mües- mikyastaki hare.kfit da ağırlaşmış- safuaya girdiğini gösterıneğe yeter. dU IUAU • 
11 

l 

Bir derdi 

ti b 
0 

ına1rta hal 14 tal b · tt d d b" • .. y İ 1 b I .~... . . r 11 n m racaa lıl11ııııı ve en e e- H . t b k sır sure e yar ım e e almelel't du- arın a e e er tı. Fakat Mareşal Çankay...,,.. vası Çinlilerin muvaffakiyeti §unU da ttı ~e açıı•ca ak~dır. Maamafih ileri - er cemıye ' U ma - şünülecektir. salfihiyetlerle bütün askeri işleri e- gösteriyor ki bu harb kolay kolay e . . . 
ıı, taıe1ıe k ~ır (permanant) kursu ' satla para ayınyar Milletlerarası politikasının attet- Husus"ı vapurlarla le alarak kendisini yalnız askerlik bitecek gibi değildir. Daha aylarca !stan~ul. konserve,~lerı~den bır lııetı~;~. lDıktan artırılacak, Şehir Esnaf . ti . b. u·· . tiği bu safha, yani Londra ile Pa - ;•!erine verdikten sonra Çinliler devam edeceg-lni tahmin etmek pek kısım ımalathane sa .ııblerı sanayı lııe ""ID . cemıye erı ır gının mev- . -. .. d .. ı · · ·· ·· tmişl l>~b ıııC:~:;;eğıı karardan sonra cud revirini bir hastane h.1Iine if - rıs arasında bu kadar sıkı bir dost- Gezecek1er toplandı. o Çinliler ki daha ~vvel zor olmıyacağı gibi senelerce sür - : ~~guneb mu~:c~~~ k~n e ~r 
h._ 'rına o acakhr. b d f ted . edil luk tesisi cihetine gidilmesi keyfi- aylarca çetin muharebeler netıce - mesi de daima imkan dahilindedir. · ar, azı ucu s rve -

1 . ....-sıa e~ant makinelerinin müte - :~i v~a~::d~;s~:;~ t:~~ikln~ yeti Paris - Roma miizakerelerini 4 bU Uk va ur talelerl, sinde dağ).lmış, ehe~yetini kay- Acaba ilci taraf da uzun bir harbin ellerin ko~~~e ınıdnLı d1 mu: • ı ~l!lıafii erde kullanılması halkın . . kolaylaştıracak demektir. 'I : .ıı. h betmişti. Fakat bu perışanlık artık korkunc neticelerile karşılaşmak - mele vergısının muaf Lulurdugu, 0

tı.UtııUıana1:11'1a elzem olduğundan : geçılmiştir. . . . . Ahmet Rauf boAaze ve 8
11

1t aneye nihayete ermiş görünüyor. Çtlnkü tansa bu silfihlı kavgayı şimdiden binaenaleyh fiatça dah:ı ucuza mnl 11

haıı.a. eJti ayda yapılacak bir im- !'fer esnaf cemıyetı, bu. ış~ . bır götllre :ek Çinli Mareşal yeniden yeniye ordu- bir anlaşma ile bağlayıvermenin lü- ettikleri konserveleri daha ucuza• 
la lcaıı llıuvaffak olamıyan bilhas- miktar para vermek suretıle ıştırak Uf /ı/ı Yarın yapılacak olan 23 nisan ıar vücude getirerek düşmanla dö- zumunu anlamıyacaklar mı? diye satarak rekabet haline geçtiklcrıni, ltıtıııac~I berberleri bir kursa tfibi ede~ek,. toplanan paralarla hasta - C7 l ZlSSl a bayramı münasebetile, ilk okullar vüşmek iınkfinını hazırl~tır. Bu soranlar da vardır. Geçen sonba - bu yüzden _zarar glırmek~'.: bulun. - • 
~"11er Çal ar Ve kursa iştirak etmi- nenın ınşasına başlanacaktır. Bu r; • yardım birliğl, uzak semtlerde bu- mücadele yalnız çete harbı suretile harda Alnmayanın bir tavassutta du.klarını bınaenaleyh digerlcrın ın 
biğ- ıştırılmtyacaklardır. meyanda İstanbul Berberler cemi - nOmzSgOnU . tal bel . . . Japonları bıktırıp usandırmak de - bulunduğu unutulmamıştır. Fakat de muamele vergı.ıne tabi bulup -

t
1 

" tarafta . lunan fakir e erın gezn,esını - d b .. . .. d rulmal • f teisı . n Berberler cemiye- yeti de aza başına yarım lıralık mu- .. . . . . . ğil, muntazam oldugu ka ar u - Japonya o zaman kuvvetine guve - u arının tenunı etra ında bır lıaltku;dl§ kanununun şümul sahası avenet hissesi itibarile 500 liralık Dun lop/andı temın maksadile bır denız gezınesı yük kuvvetten geniş mikyasta ha- nerek Çin harbini istediği gibi biti- dilek izhar etmişlerdır. 5 beygir ~ ~e b~ bazı fikirler ileri sürmek- bir hisse ile buna iştirak etmekte _ . . .. programı h~.~amıştır. .. _ rekata girişmekle olacaktır. Den - receği kanaatinde olduğundan böy- kuvvetinden aşağı lnıvvette motör l'iıı lıisıer~arla bir kısım berberle - dir. . ~ilayet ~ıssıhha. meclısı, .d~ 23 nisan gühu saat 14 .te kopru. - diğine göre Çan.kayşek 1,000,000 le bir tavassut neticesiz k~tır. kullanan ve imalathanelerinde on 
1_ ı._ ıne tercüman oirıaktadır .. vilayette valı muavml Bay Hudaı nün Haydarpaşa iskelesınden bır muntazam askere maliktır. Japon - Çankayşek de koca Çinin kuvvet kişi.d . . 

1 
t k ı..." "'<tl1 - • Paranın tamamlanmasını mute - K · . altı d lruımı 

1 

en az ~çı ça ış ıran onserve-°"'ltııJ~UJıun halen tatbik edilen · f ar'l.YIIl rıyasetı n a top ş- vapur kalkacak ve Eminönü - Be- ların zayıf bulundu~.ları yerlerde membalarını gözönün~ g~tirerek cilerin muamele vergisinden muaf \ııııôltı da, 10 kişiden aşağı . i akı~ c.en.u~et ~a~a.yı ecna cen~lyet- tır. iktaş Beyoğlu kazalarındaki ilk - onlara kolaylıkla hucum etmek, mu.kavemete hazırlandıgı içın o da bulunuşları noktasından yapılan bu lııa<lııtıanıarın iş kanununa tfibi ~-len bırlığı reıslı~ıne verecektır. Bu toplantıda, ~\-v~ıa,_şehrimi~ !ıekt~b çocuklarını alarak gezdire- Çinliler için kolay olmaktadır. . t~vassutu kabul edemiyordu. Şim- itiraz milli sanayi birliğince tetkik 
~rıerı ~·.bunun ise bir kısım her- • • u_mıı_mt sıhht vazıyetı gozden geçı- cektir. Hergün gelen telgrafların ve~?i- dı ~e .İtalyanın tavassutundan bah- edilmeğe başlanmıştır, ğı ile . ilıtılaflara seb b. t d. Prens Seyfeddının rılm~ ve geçen Sl!ne, bu aylar zar- ş· k t· H . . bi ği malı'.ımatı takib ettiğinize gore sedildıse de bunun da sonu gelme - T tk.kl r . d b. ~ lt •• rı sİitiilınekted · e Bıye ver. '. - m"ır&SI ne Of&"Bk ? fında memleketimizde görülen bu - Ayrıca ır e ı ayrıyenın r va- Japonların son günlerde uğramış miştir. h el ı erkne ıc;-;kıtn ed Vırk"lrapor 
;> ~•ııııu ır. unun ıçın, w 1 ık h lıkl lın .d 1 puru da saat 11 de Beykozdan kal- azır anaca ve ı ısa e a ctıne ~erı. n~ bütün berberlere sey G enlerde ehrimizde ölen Prens . aş. asta 8:'ın, a an cı d ve . . olduğu zayiatı da okumuşsun~z~ur. İngilterenin iki tarafı b~tır - gönderilecektir. ~Cii tatbilq hakkında cemi et ü- eç . . ş. . ihtımarnlı tedbırlerle bu yıl çok a- karalt Sarıyere uğrıyaca_k ve ~~.:ki Şantongun cenubunda Çınlıler mak için falıyette bulundugu veya 
ne bı. IDıııtaka i• b. • ~ 1. . Seyfeddinin mırası mese!esı, me - zaldığı ve umumi sıhhl vaziyetin kazanın çocuklarını BJgaza gotu - tarafından yapılan taarruzun ehem- bulunacağı rivayetleri ise filiyat sa- ::::;;:;;;;=:;;;;;;;;.,_,.... _______ _ _ 
!•- " l?ı'· ' urosu amır ığı- · fh d h·ı 1 t G .. b.. ki k tli ı "'Cıs· . llracaat y raklı bır sa aya a ı O muş ur. çok şayant memnuniyet olduğıı gö- recektir. Gene 65 numaralı vapur miyeti hakkında hepimiz bugün az hasından uzak kalmış sözlerden ur uz çocu ar uvve ne51 ve llJ.i '--ı.. apııuştır. Ve ne· M h Pr S fedd. · M ·· ·· ·· · · · ·ıı · d li · 1-iilıq """-'eınektedir: er um ens . ey . '?'? ı - rülmuştur. da, Şehremini ve bavalisindeki ço- çok bir fikir edinmış bulunuyoruz. ibar~:tir. Çünkü herhangı bır te - mı etin saa et· atısinı gösterir. 
l>aıı.,_ Yet tır •• u··cr ti . d . b sırda bul~an varıslerı, Türk teba- Bundan sonra, temizliğin başlıca cukları Bog· azda gezdirecektir Japonlara gelince, Çinlilerin mu- şebbus olmamıştır. Sonra unutnıa- e e ı., .• ,.. " ...., e erıne aır e- . lnız . ' • . J nl ç· d Hank d ~q t· .. eçen ce.ın· . .. asından olan zevcesınc ya 25 amil ve vasıtalarından olan ha - . .. .. t 9 d d kavemetini kırmak için icab ederse malı ki apo ar ın e eo a- Merhamet ve şefkatin yıldız • 
q •• la.Uatın n0 ..... ?1 etldreı~~ı bugunb - bin-lira vermek istemişlerdir. mamlara terkos suyunun daha u -

24 ~skn pi ~rd gunk~ 1~~ ak a 
1 

a, yeniden büyük. bir gayret ve feda- ki milli hiikfuneti tanımadıklarını 
..., d., ·~ ... o ugunu, un- Fener 1 e esın en a .... c 0 an . • . 

1 
di ç· .

1 
.. k t !arı öksüzler ve terkedilmiş yav -

tara °"'13 Ucuza 'ıraş Prenses bu parayı kabul etme - cuza verilmesi ve halk hamamları - d E .. b • ak karlıkta tekrar işe sarılmak kararın ilan etmış er · ın ı e muza ere e - rulardır. Bunları kanadınız altına 
q . llıaJ ol . • . yapmanın za- . ' . . . _ . Halic vapuru a yu e ugrıyac da örünen Japonlar şimdi mühim meği kabul edince bu ltarardan da ~tir . acağını ileri sürmüş ve ~ ve kanuni hakkından başka bır nın bır an evvel açılması meselelerı b tak d ki ilkm kt b g .. . ç·· ıkü. d.. k ıazı 

1 
k 

1 
Fakat ne alınız. 

ki: . .•. . . .. rü ülmü ve bu hususta riyaset ve u mm a a e e ço - kuvvetler gonderıyorlar. uı onme .:" ge ece .... 
. ' 'l'ıtaş . şey ıstemedıgını, aksı halde dava go ş ş . cuklarını Kiığıdhaneye götürerek Japonların vaziyeti çok naziktir. demeli? .. Dünyada , nıce olmaz de- ---- ----------ğucl!r. ll . fi~tıarı hiı; de pahalı de- açmağa mecbur kalacağını bildir - makamına teklif yapılması karar • dola acaktır. Öyle ki tedafüi harb sahnesine bir nilen şeyler olmuştur değil mi?.. IE& İrıncı sınıf bir berberde bir rni§tir. laştırılrnıştır. ştır "' ~ 

· d "'ldir gene kimbilir, kendi.mi bilmiye - ~!?J? b ralık bıraktığı iki küme arasın - zannettiğin hisler, sevgı egı 
iL U.. ~ o N lL aa M AVge-ı .. a.rken her kadın güzeldir. kızım .. Buna acımak denir. rek kıvrandığım geceler ne vazi-dan, tam kapanmamış bir tiyat- b 

Sen bana otomobille çarptın, yetler gösterdim. Bütün unlar, d .. k k d karşısın ro, perdesinden görünen de - . d Gözyaşı o en a ın - 1 ak çok fecı· bir vaziyette beni teker- beni yaralamış olman, ışim en, k k t nl bile kor gibi ıslak göz erini anc se-
Y A Z A N da her erke a ra aşmış !ekler altından çıkararak kolla - gücümden, yaşamamdan nlakoy- Lodos, yağmur, zelzele, fırtına ve ... U S l 1 k t• yumuşadıgıru" çebiliyordum. k ka 1 k h b 1 .,. R E T S A F A C O Ş K U N ° sa mu aveme ın ' rının arasına aldın. Bu vaziyette muş olman, nihayet yabancı mem- ar ası ar sına ge en :ıra a er er dik d ah · tini·n iflas et - cı·na! dedim .. Sükfuıetle be- · deki b ha h ti · dııh k 

- · ve anu § sıye - gördüğün adam, sana ancak acı- lekette yayalnız bir adamı ıstı - \ içimız · a r asre nı a ço "ı· E D E 8 T R O M A N : 106 - tı·g· ı·n·ı hisseder. ni dinle .. Bunu anlamıyor deği - di S d h bl b b b akm 
1 

hız! d ıyor 
<. ma telkin edebilir ·. en a .a ra a aş aşa ır ış o nıan an ır · ~ıın biraz 

50 
. .. . . Bende yavaş yavaş içimde di - lim. Anlamamak için çok hissiz, hfila· 

0 
kaza anının tesır· ı· altında • di le . . .. ..

1 
. d İnsanlarm her ı:e•cn gun·· e deg" il nra sıcak bır et par O bunlar le c ye kadar en şe rı, tlzuntu erı arasın a, • 

1
1\ te - • ı soy yın ı · · d ·· ·· ·· 1 · anlav-.şsız bır· adam olmak ı• - · ·· t il k " tııasını h. . . g· er sevgılerın ve uşunuş erın , . " 1 d k d b h . 

1 
saate ve sanıyeye gore ar an a a -"Udo•-• ıssettı. kendımi toplamıştım. Tam bir top- . .. .. • .. zım! sın... E ı · şuurun a ıpır anan u ıs ere -.ıarı av"'·- . . . . . . · malzemesile ordugum mukave • 

1 
dl k · · t tr lık ve vefasızlıklarından galiba ta • ,. ...._ <\ııı.ı,, ·-uun ıçındeydı. !ayış, kendime geliş de dıyemem _ .... 

1 
• k Dur, başını sallama.. vve a yan ~ a ar ta manı ın ac e L 

"•eğe çaıı'or:ıun, fakat belli etme - buna .. Yalnız şaşkınlığım gitmişti. me: aglarının_ çozu mege, op - Ne zamandanberi bana olan sözlerimi bitirmeme müsaade et.. (Devamı var) biat de kendine bir pay çıknrıyor 
&ibi şıyorsun Suad' Se . deli B h . . b ki di". b. .t. maga başladıgını duyuyordum. sempatini hissediyorum. Fakat Ondan sonra ı·tiraz edersin!.. ve o da kendi karakterinden deği -b. ~\>i"o , ... nı u er an ıçın e e gım ır ı ı - . k h km tmi • • 
ılitııin t:kruın. Sana, seni otomo _ raf olmakla beraber, bilmiyorum, Lakin mukabele etnuyece • bu sempatinin senin ü e Ş Evet Cina .. Hfila 

0 
dakikanın şiklik örnekleri vermek için insan-

rıp k ' erlek!e · d k . . tim olduğun şekilde bir aşk olduğu - Açık muhabere: !arla relµıbete giri~iyor. • o!Jarı rı arasın an çı ·a- neden şaşırmaktan kendimi alama- · _ . . . d kika ı takib eden aza blı 
heri aşık ına aldığım dakikadan • ~tun. Belki de burada ve bu ka- Bunu yatıgım dakıkada, iki • nu zannetmiyorum. ve 0 a Y Kadıköy Yeldeğirmeni .Bayan. Ya dünyanın ilkbahar, ;vaz, •on • 
gırı. Yatt.'·llı! l<endini bilmeden dal- dar çabuk beklemiyordum. miz içinde sonu hüsran olacak Sen içinde yaşattığın hislerin günlerin tesiri altında bulunu • .Saadet ve Atikalıpaşa caddesi Bay bahar kış. . diye tasnife tutulan 
~a~ gın gece! . ' • . bir dramın ilk perdesini aç~ mahiyetini tamamile anlamış ve yorsun. Rauf Karasuya: 1 mev~iınleri yanlış bölümlere ay -uar b er senı sabahlara Aglamak, kadının en tehli.kelı, · 

"ta~ • aşucunda . . bulunacaktım. isim vermiş değilsin! Gene bir adamın ölümiıne, sa- .. - Rom an kitab haline kon•ıl _ rılmış, yahud da bütün bunlar bir b. uıgı,,_ &da seyrettım .. Benmı insanı en can alan yerinden vu - .kalın b b ı b · h d b. 
ile "ek"''. IDsın .. Bunu babama ran bir silahı olmakla beraber, Muhalefet etmesine rağmen Sakın, sanma ki, seni şuursuz- kat asına se e o muş u - maktadır efendim. Alakanıza te- . geçmış zamana nıa susruıış a ız 

t ' 

1

nııı d d gr· uldum lukla itham ediyorum .. Hayır Ci- lunmak ihtimali seni korku ile sekkür ederim. .. . . .. . . ... .. halü bu realitenin gafleti içindeJiz. 1'tıı •-h; ~ en söyledim. Seviye- şüphe yok ki, en güzel jestidir 0 
· • .f • d d •. . 

~b·""'" Suad ş· . de Başı göğsüne sarkmıştı. na .. Ellerini bana uzat .. Sözleri - örülmüş bir ıstırabla bana acı- ... Vefa erkek lise.ıinden Bay Hil- . t Eğer, ~snı dogru . 3. egış.ınış •n~ ·· •mdı soruyorıım ·· olan tabıat karaklerısı ısc hakıka-y ue b · • me dikkat et! Aldanmadığımı ve mağa sevketti. seyine: . d 
1 

~=~ Yok enıın için ayrılmış bır Ağlıyan bir kadın kadar insa- Saçları yüzüne dökülmtlştii. . K bil. b . t k 
1 

ki . 
1 

A _ a ınaalc ten bızc de, ona a yazık .. 
""'il., mu• B b. k • t · d Ortadan ayrılmış olan ,;açları. aldanmadığını göreceksin! Scnın im ır, enı e ere erın a - .- rzunu;u ııapmag -.

1 
"<tı?, ••• ... u kadar dolu mu na, bilhassa ır er ege esır e en, N S C M De 

1

• Kale 
ıd - k t d · tt ıkardın · "e sef imkan yoktur. u. a. .o. . • ı m dır nın Yüzu .. nc döküldügu" ·· zaman a - bana karşı duymuş o ugun, aş ın an ne vazıyc e ç , ' \ çok az şey var • 

Bahar hasreti 
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.Fikir ve ---
.-· ··~sa-n'at 

Pireyi deve, ~eveyi pire yapan bir .LEOPOLD 
san 'atkar mıdır? LEVY Solan Resim 

Patronlar, Gazeteciler 
muharrirler ne 

ve gazeteci 
diyorlar? 

olmıyan 

Bugürı de Etem izzet, Muhiddin Bir
gen, Mahmud Yesari, Vahid Ramiz 

ve ismet Hulusi' nin cevablarını 
ne~ d. 1 re ıyoruz ... 

Reportajı yapan : Nusret Safa COŞKUN 

Yazan: EUF NACI 
Yazan: Sacide ATAŞ 

Bugüne kadar Tiirkiyedekl re - Amaların fil hik!yesine htırlattı -
sim hareketlerinin en mühimmi şüp Jar. Dünkü sayıdan devam ralım, diyorlar. Ben, artık oıı0 

he yok ki Leopold Levy 'nin güzel O Amalar ki her biri filin baca - - Ben, onun yanında kalmak rebilir miyim? ~ 
San'atler Akademisinde açılan ser- ğına sarılarak onu direğe, sırtına çı kendi elimle derecesini alabilmek i~ - Hayır, bana başka bir d 

1 

gisidir. Bu sergi, bize hem beyne!- karak, dağa, hortumunu tutarak bo- çin vazifemi, işlerimi bırakıyordum. getirin. ~ 
, milel şöhreti olan bir resim üsta - ruya, kulağına yapışarak halıya, En ateşli günlerinde baş ucunda!l Kulaklarımda bütün günlel 
1 dının orijinal tabloların.' kendi se- kuyruğuna asılarak kıl süpürgesine ~yrılmadım. Fakat 0 bana lakayddı. rah.atsız :den, kıvrandıran o bil l< 
: maınız altında seyredebilmek fırsa- benzetmişlerdir. Öyle görünüyordu. Eminim beni kelime oğulduyor: tırı) 
'tını kazandırmış oluyor, hem de Leopold Levynin resimlerini hiç yalnız roman olsun diye sevlyordu. - Bizim mütehassıs, on yıl ll 
, Türk resminin mukadderatını eli - bir şeye benzetemiyenlerden birine Bir gün, geçirdiği tehlikeli bir apan- ri o kadınla sevişir. l'in 

1 

ne teslim ettiğimiz bir san'atkiırın yaklaştım. Biraz evvel Levy'nin, disit krizi esnasında bunu kendi de Göz1erimin önünde, muaYe !i<Je 
. neler yapabileceği hakkında bir fi- fransızca olarak verdiği konferans - açıkça söyledi. Hiç unutmam: nenin aydınlık odası fırıl fırıl 1-ı 
' kir edinmke imkllnını bize bahşet - dan bir şey anlayıp anlamadığını - Bak, ne güzel, dedi. Ben has- nüyor. Yine o günü hatırlıl 
miş bulunuyor. sordum. Fransızca bilmediği için tayım, tehlike içerisinde kıvranarak O gün, muayenehanede iki aP 
. Bug~~ .. r~sim d~yası şöhre - bir ş.:~ anlamadığını söyledi. Onun yatıyorum. Baş ucumda, tıpkı ro _ ~'."dı. ?n'.111 b.u sabah te:eloJI 

tıy!e ruştunu ısbat etr:uş sayılan Le- verdıgı konferansı anlamak için na- manlardaki gibi kurşuni saçlı bir gını, mühım hır kişi çıktıgı ıı? 
opold Levi, b~ ~rgide bi:e resim sıl . ki F.ransızca bilmek lazımsa doktor bekliyor, ve ben, bu doktoru l~miyeceğ~ söyl~di.ler. On~ 
hakkında bugunku kanııatile de - resimlerınden anlamak için de res _ seviyorum. bir aydır gormemıştım. Son 
ğil, şahsiyetinin geç~'.~ y~~arı ay -imin -~~n.uştuğu dili öğrenmek ıınm Ona, gün geçtikçe daha çok bağla- !arda, işlerinde~ ~e h~stalsrı'1 ııı «Gazeteci, pireyi deve, deveyi pi- Verdiği cevab şu: dınlatan ışıklarla gorundu. İnsana geldigını kendisine izah ettim. nıyordum. o, benim bu alakamı yarı bahsederek, benı gormege ge. 

re yapan sanatkardır. Hasan Kum- MAHMUD YASARI başka b~ş~ ressamlar tarafından ya Onun resimlerinde ağacı, denizi, lakayd, kendi hayal aleminde yü _ du. !.çime gizli bir üzüntü d~ 
çayı, namı diğeri Asım Us yarı cid- - Ben, gazeteci değilim. Fakat P~ış g .. ıbı gele.n, ayrı ayrı tarzların havayı, tarlayı, dağı, bayırı gören- züyordu. Bir gün karşıma, yine 0 bu sozlere, kendi kendime rıı., 
di yarı şaka böyle söyİüyor. b ) 1 ı bul ak h ,_3g• ~lelerin, çı,ktıkları memleketin ırer n~unesı o an resimlerine ba erden ona tabiatçı damgasını vu - kadın çıktı. Ve genç çocuğun baş u- er ar , onu aklı buıw I' 

Gazeteci bu muduı? İyi bilmiyo- ruhunu, ahlakını, içtitnal seviyesini, kılınca bır san'atkArın kendini bula- ranlara döndüm. cunda geçirdiğim, 0 tatlı rüya, ya- şıyordum. Onu göreceğim b~ . 
rum amma, benim bu meseleyi ha- siyasi rejimini bir ayna gibi goster- bilmek için ruhuna maveralarında Gerçi Leopold'un resimleri ve vaş yavaş soldu. Yeniden döndüm ne kadar heyecanla beklefll 
kikaten deve yapmış olduğum mu- diklerini görüyorum. Dünyanın hPr ne 'kadar üzüntülü araştırmelarla müdafaa ettiği san'at, suyu sıkıl _ ona!... Gelrniyeceğini söyledikleri 

1 

hakkak ... •Kurun• başmuharririnin d d"d' · gög"sum·· .. "b b" - k ıad1 a. ı ınmıye, çırpanmıya muhtaç ol - mış ve posası aT.ılr.ıış bir tabiatın - Sorıra ... Sonra hasta ne oldu u garı ır agrı ap 
bir fıkrasından çıkardığım bu gaze- İdeal gazete ve gazetecilik na • duğu derhal anla,ılmaktadır. Le - ilhmlarıdır. ağabey? lamamak için dişlerimi sıka!~ 
leci tarifini nasıl bulduklarının, bü- ce ·· ··d·· · .ıcıı' 

sıl olmalı? diye sorarsanız, buna bir opold Levy yalnız Güzel San'atlar Lakin erik ağacı Hazreti Adem _ - İyi İffet ... Yeniden hayat ve reye yuru um. Teyzemın 
tün Ankara caddesi mensubinine · · d d fıkra ile cevab vereyim: Akademisi talebesine değil, bütün den beri çiçek açar y,, ınsan go .. zü sağlık buldu. Fakat tedavisi devam nım ıyi ~stum Bedi anın yar 
birer birer sordum. - ııııı 
Maksadım, iki elim yanıma Herif'." .biri,. ar~.bca bilirim iddi- Türk _ressamlarına .bu sergisiyle gü o"u daima görmti;ı ve ona hayran _ ediyor. Ayda bir defa goruyorum. soyunnıaga ba~~adım:. O~a e j)I 

asında ımış; bır gun, sormuşlar: zel hır ders vermış oluyor. Eser- lık duymuştur. E ı heyecan, sizin - Peki, o seni unuttu mu acaba? v.anla ayrılı diger koşesınd 
gelecek, niye yalan söy!iyeyim, tat- A Öy t k ı dı - rabcada koyuna ne derler? !erinde ve şahsiyetınd~ olgunluk id C:"yduğunuzdan Leopold Levy'nin - le zannederim, İffet. Öyle sıs an onuşuyor ar . 
Jı tatlı dedikodu yapmaktan, etrafı G rı1' 

- anem! derler. dia eden nesilleri utandıran bu re- gürüşü sizin gii:ıişünüzden nasıl görünüyor. Yalnız eskisi gibi göz - - Bizimkinin mühim işle 
birbirine karıştırmaktan ziyade ga- __..- ' - Pek, kuzuya? simler, ressamın tabiatiyle şahsiye- farl<Jı olmasın k.i 9, devriııjn ve !erime, yüzüme bakmıyor ... Kırgın vaş yavaş anlamağa başlıyortJll' 
zetecilerin çıkardıkları ve çalıştık- H il d 
!arı, muharrirlerin yazı yazdıkları Etem İzzet er üşünmüş, düşünmüş, ni- tini nasıl yoğurarak çalışmıya mec- se.n'atinin içinde erimiştir. ;dibi... iDaha doğrusu ağlamaktan; - Pek geç kalmışsın azi:ıil"" 
nesneyi ve bu mesleği nasıl telakki . . .. bayet yumurtlamış: . 1 bur olduğunu da öğretmiş buhuıu • Ona .• şantajcı diye cevab bile ver- korkuyormuş gibi bir hali var ... Ga- - Sen daha mı evvel anla 

tt.kl . . t b"t t kt' ıçıncre mutalea edlebilecek 00, mef- - Beklerler, beklerler, yıne ga- yor. Sergının açıldığı gün tablolar meden yürüdüm. rib bir çocuktur o!... - Elbette, bizim müteh~ 
e ı erıru es ı e me ır . h 1 bilir" . d 1 ı ·· 

B d .. .. ·ıed· ki d"" b .. um o a kı, bu da yine realite- nem .. er er. . .. uzerind •. e ko. n.uşan münevverlere ku Akademi talebesinin bugünkü mu - Sus ağabey! Artık seni hiç sev- senedenberi, üç gu··nde bir 
u uşunce ı ır , un u su- · dı d b" .. . D d ı yin l - ı k 

t 1 d T t . sahibi . nın şın a ır goriışün ifadesi sa- oner o aşır, e iŞ o acagına a muşavırı oldıun. Kimi onu ta- vaffakıyeti benim ~ehadetlme muh - miyorum. damlıyan kadını sever. 
urı ar a, an gaze esı erın - yılmak 1• d B .. .. . b P 

. . azım ır. ugunun en agır varır. iatçı, realist, kimı acemi, kimi taç olmıyacak kadar belagatli ve - Nelen, İffet? - On sene olduğunu nerede 
den M. Zekerıya, muharrır ve gaze- b lı MUHiDDiN BiRGEN 1 teci Nizameddin Nazil, Akbaba'cı aş •sansasyon vasfından azade ve şantajcı olarak anlamıya ve aıi!at _ meydandadır. - Neden olacak'/ Muhakkak ki yorsun? 
Yusuf Ziya, Suad Derviş ve Selfuni vakarlı matbuatı muhakkak ki Türk .son Posta. başmuharriri Muhiddin mıya çalışıyorl~f·, B'unlar bana, . ELİF NACİ o, seni unutmamıg~ ... Cinayet işle- _ Dostlar sağ olsun. Böyle • 
İzzC'llen aldığım cevabları ne-ret _ matbuatıdır. Bırgen de, iki sigara ve bir kahve Ö · . - - -- --.--· _ --· _ _ - ™ mişsin ağabey. Madem ki onu teda- çabuk dııyulur . 

. t· B .. d 1 ld~. Maamafih hadise, yalnız dediko- arasında fikrini şöylece hulasa eltı· tır. yle bakterıy~~glar vardır kı,lzeteye veyahud gazetesine göre de- vi eden doktor sPnd;n onu harl:es- Bedia ila birb" . . bB~ 
mış ım. u gun e, a mış o ugum d . ah · dünyayı tesadüfen ik k 1 •. . · ırımıze 
karşılıklardan bir ka mı daha bu- u. ~e ınız bakımından mütalea - Gazeteciyi, pireyi deve, deveyi .. . m . ros op .arı - gışır. Ben Avrupada gazeteler bili- ten çok düşünen, yine sen olacak- Hemşire bu bakışlardaki 

. . . ç edilirse o takdirde bana düşen ce- pire yapan sanatkar olarak taril et- nın altına duşeıı li!ir, mıkropla ızaha yorum ki, pireyi pire, deveyi deve tın. Halbuki en büyuk darbeyi ona sezdi ki 'susmalarını anı tll'lıı]c 14 
rava geçınyorum. ' b d • • kalkarlar Bütün b 1 'li d 1 k • ' ' a Ci ( 

S. b hl _. k'" dl k ıtu• va payı a şu olmak lazımgelir: mege benim aklım ermedi. Benim · ar ı m a am-. o ara yazmaga fevkalade itina e- sen irulirmişsin. Bir hastanın gön- gı"bi acele acele· 
a a eyın, agı arı o gııma M tb bil .•. !arıdır Ve mübalag"ad 1 f d ,_ Al İ · Cda a uat zaten pirelerle develerin digım, bu marifetleri yapan ada- . ' • .. a, maa <!se eru:r. man ve ngiliz gazetecili- Iüyle, gençliğiyle niçin oynadın a- _ H unııl 

gırtlak gırtlağa geldiği garib bir · çok cıd.di m_e_vzu zerınde yaptık- ği, bu bahiste fevkalade dikkatlidir. ğabey? asta .soyundu, b~yur • lııon 
Ring'dir. Pirelerin develere galebe [ -ı tarı mubalagalarla gazetecileri ge- Amerika gazeteciliği ... Evet, pireyi Doktor, karc(eşine kırgın kırgın mık b~y, dı:e s~sl~ndı. • pi ~~i 
ettiğı hiç görülmemiştir amma, de- ı 1 rı bıra~mışla.rdır. Sade ilim. adam- deve yapmazsa bile, hiç olmazsa bir baktı. Bir şey söylemedi. O gun, g~zlerımın ısl~k.lııl~e 
velerin pireleri boğuk boğuk hay- ! 

1 
ıarı degıl, şaıder ~e gazetecılerden kısmı deveye kanad açtırmağa alış- Dışarıda horoz sesleri duyuluyor- ba~cılara ~ostermemek ıçın pı ~'1-a 

kırttıkları her gün bütün sahneleri ,. daha_ fazla . pır~yı deve ya parla~. ı<ın ve mütemayildir. Demek oluyor du. Aralık kalan balkon kapısından ezıye.t çektım yarabbı .. · ona !it 
ile gözlerimizin önündedir ve bu ·• Hatt~. sa~e ~ıreyı,deve yapsal~r ıyı, ki, gazetec.i, sad:.gazeteye ~eya ga- içeri, serin bir gece rüzgarı doluyor- d"..1" .. ın~, ne kadar a~ıŞ r· ~ 
mevzuu ortaya atan •Hasan Kumça- / pı_rey ı gune~ bıl.e . yaparl~r- Bunun zetesıne gore degıl, karıe gore, yani du Artık konuşacak bir şey kalma- Bu_t~n duny.~, y~rım saat ı~rıı' ~ ~ 
yı• da henüz deve midir, pire midir? ıçın ben, gaz:.tecıyı bu suretle. tarıfc memlekete ve muhlte göre de de- mış gibi, kalktılar. İffet, kapıdan degışmiş ,~oz~e'.'.1"~e solu\/ 1 tıçı 
Bu da hala bir türlü anlaşılamamış- 1. taraftar degılım. Hatta bır a . ğisen bir ıı.ahlüktur Bu kadar ka k k d kto d • 1 ·m1 · Etrafımdakı butun ınsanları, llı 

dı . . . . . .. .. > . • - çı ar en, o r, agı an resı erı k • .. .. r~ ~ 
tır. • m daha ılerı gıdecegım, bugunku rışık aınıllerin altında hareket eden t 1 d urşunı gozlu ve kurşuni sa, 1 ~" 

. . . . . op uyor u. - b 1 o "il" 
Maamafih, hakkı da var. Pireyi M hlddl ' gazetecılık bızım otuz sene evvelkı gazeteciyi toptan bir tarifle ifade et- Ü mege aş amıştım. Hemen • 1 ı 

deve, habbeyi kubbe yapmak da bir u n Birgen 1. HuJOsl gaz~teciliğe nisbet.le pire~i deve Y.ap mek güçtür. Bununla beraber ıec- 1f1id'in not defterinden b."..şlı~a~ m~thiş bir b~la~tı~ 1~t, 
sanattır amma, bu da yine ona göre ma hokkabaz derler ... Hayatta ilk ~~ga daha az m.~ıemayı~~ır. ~un- rübe edeyim: . .bir kaç .. parça: .•. . cı.ge~ıı:nın agrısını, kalbımlfl r• d~~I 

Vah .d Rahlz M. Yasar! değil. Erbabı pireyken deve, deve ve en çok sevdiğim meslek gazete- ku, gazetecıler gunden gune gor - Gazeteci, dünyayı, kariin ve mu- « ... Hın hır tesaduf, benlıgını alt bırbırıne karıştırmış, benı oı. 
sıkıştırıp, gazeteciyi tarü edecek ga- iken de dev oluyor da, bizim Hasan cilik oldu. Eğer ben bunun hokka- dükleri şeyi yazmağa taraftar olu- bitin göziyle görmeğe çalışan ve gör üst etti. Hasta yatağımda bir b.~çuk kada k~vu~.muştu. E~e, bi~'~ı ~. 
zetcci bulmak ıçin matbaadan çıkar hala çayda boğuluyor! ... • b.azlık olduğunu zannetseydim, i yarlar. Yalnız man~aya triraz fır- diiğü şeyleri fırçasiyle az veya çok y~danberi .içİilli aydını.atan guneş, h.alde do.~d':"11. He: gun ~enı l ı~: ı 
ken gazetemizin sahib ve ba5mu-ı Etem İzzet Benicenin cevabını çımde ona karşı bir meyil hissetmez: ;a karışhr'."ıy~r .degilfordır. Zaten karışık renkler vermek istiyen bir hır anda sondu. İşte bır h:ft~dan- ~ım ve ~mıd~e .d°.gruldu~u~ 
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harriri Etem izzet Benice'ye tesa- böylece kaydettikten sonra çıkmağa dirn. Çünkü, hokkabazı ben, yalnız frrçasız fıkır hıssıyatı bıraz da sal- insandır- beri yine başım yastıklara duşt'ı. En gıma, o gun bır olu katılıgıyl ( k v 
düf ettim. h~zırlaruyo_rd~m. k.i. karşımda kimi seyr~tmesini se.verim. B~tün.~nscn- çasız. yemeğe, nikotinsiz sigar.ay~: VAHiD RAMIZ fena.bir iştahs'.zlık ve bulantı, beni dım. Anne~i~ ~~dişeyle ~ak9; a 

_ Üstad, dedim ... Eğer şu elim- gorsem begenırsınız: !ar gıbı gazetecıler de mubalaga ya,. kaprıssız. kadına. benzer. Bugunku Muhiddin Birgenle konuştuktan bıtirıyor. Rengım gene soldu. Gezle lerınden yuzumu saklıyabılll'I ~· (l'f A.s 
de gördüğüniız kağıdların, benim Mahmud Yesari'yi: parlar Fakat en büyük ilim adam- ga_ı:eteı:ılık nazarıye ve hay•lı sev- sonra, matbaaya döndüğüm zaman rimin etrafını hafif bir gölge kapla- başın:ı.ı -~astıklara gömdüm: i,, ı~tar 
dördüncü sahifede doldurmağa mec- Güzide romancı, eserleri kadar !arının bile yaptıkları «ilimde• bu mı!.0r.. Fal::C!~ ıle de çok mcşıı,uı bizim neşriyat müdürü Vahid Rami- dı. Avuçlarımı karyolanın demirle - ılk ~onul acımı anneme s01 "r ~ 
bur olduğum yeri kapatacak kadar mebzul saçlarını ancak örten şapka- mubalağa temayülleri vardır. d~gı.l~~- Goruyor ve y~zıy~r . G~_r- zi, işini bitirmiş elinden hiç düşıni- rinde soğuturken, yüzqm yastıkla- se!.~un· Fakat buna imkan ~~ ~~ 
yüklü dönmesini temin etmek ister- sını portm~ııtoya asarken, c:nabı İlim adamı .Marks, b_ir ~übaüığa- düğünu yazarken kendi psıkoloıık y~n siyah tesbihini derin bir te\'ek- ra gömülü, hıçk1:ıyorum. Ann~'."· Gogsum hıçkırık, .~u~klarııı Jılf ~e~ 
seniz, ilk siftahı yapmak suretiyle hakkın ayagıma kadar yolladıgı bu cıdan başka bır şey degildir. Filosof bünyesinin tasiriyle deveyi zaten pi- külle çekerken buldum. Vahid Ra- babam, kardeşlerım, etrafımda, uz- '.:ık dolu. A?aba cıg~rım bu la, 
uğurunuzu deneyebilirsiniz. kısmeti kaçırmıyayım diye hemen Fro~d bütün ahayt:_nın _s:rrını rüya re yapamaz. Gazeteci var, gazeteci miz, yirmi senelik tecrübeli bir ga- gün ve şaşkın dolaşıyorlar. Hepsin_ln ga dayanabılecek mı? ıııl lı-

Sordu. İzah ettim. Bizim patron, sordum: ile ızah etmekle mubalaga yapmış- var . Yani az çok her gazeteci ga- (Devamı 6 ıncı sahifemizde) dudaklarında ayni isim. Onu çagı- (Sonu Y~ ıitıı~ 
sizden iyi olmasın, kimsenin arzıısu- -- -- - _ -~-- gitiı 

nu kırmıyacak kadar yumuşak yüz- - Ha, kızım ... Peki, kızım... ~ yüzde beş ihtimallf! başka bir şey konuşabilir~ ç~Vri 
Iüdtir. Bu da, okuyacağınız cevabı Derken şimdi hiç yüzüme bakınıyor. Gözleri a- züntü ve nıı:rak kadar da yürüğe kabus gib1 
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almış olmakla mertebei sübuta var- yak burununun ucunda. Suratı asık! müsibet olmıyor. Bir saniyelik üzüntü beş :.8 ~irıe, 
mış bulunuyor; buyurunuz, cevabı- - Bey babacığım, buraya kadar gelmi~ken. bu- y<>r!iunluk kadar insanı sersemletiyor. en, l 
ru beraber dinliyelim: · •~i~ı 

_ Gazeteci, realiteyi olduğu gibi Duyurıın yukarıya çıkın. Hem yorgunluğunuzu hede; 
gören ve her hadiseye kendi hak- alırsınız, hem de yemeği beraber yeriz. Vecdet'e bir tadar 
kı ek vazüe ve mes'u emriniz mi vardı? ROı 109 Baba oğul muhaveresi gittikçe uzuyord~~. 

nı verm - ara! k t ·· h" 1 · · d · d d ıı 0 (l'f, 
liyetini taşıyan bir elemandır. Yine sert ve haşin cevab verdi: ı ecessu.• ıs erımı yeneme ım, 0 " a tlb
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• ya çıktım. Ayaklarımın ucuna basa basa usul 
Mübaliığa, edebiyat nevilerinden- - Hayır çdc~ıyacağım, Vecclet'i bana gönder... 1 b 1 d • od k ' ·ıtil'' <lok; 

dir, gazetecilikle edebiyatçılık bir- on arın u un ugu anın apısın• kadar gı ,.u ha~; 
Yine hşları çatık, sözleri haşin. Ne oluyor?... liın bey hiddetli hiddeti" ük k l J<on~ı· ,, 

birine tamamen zıd iki meslektir. ~ ' ı Y se ses e !;ıiktı 

Beraberlik ancak tek noktadadır: Bu surat niı;in?. 5Gyledikleri dışardan işitiliyordu:' .1~ ~-: 
• oğhın~n yüzüne bakıyor da benimle alakadar bile ol- ti. Biraz sarardı. Bütün bunlara dü~üne düşüne bul- .Ari ""<tar 

tyı. yazmak. Zaten, daha ben Vecdet'e seslenmeden Vecdet Ö - Ni~.1\hı tehir edelim efendim ... Tehir ev.. (", muyer. Birdenbire ne müthiş değişiklik, ne karışık duğum sebeb : mer'in Selim beye de gitmesi idi. •' '' 
Edebiyat her entelektüelin kül - • merdivenleri indi, geldi: vaziyet! Hakikaten dediğim çıktı. Selim bey odaya çı _ Tahkikat yaparız. Ben bu dünyada şimdiye ' 1"sın 

tu··ru··nu·· besledig"i ve kafasını yaptı- - Duyr.;rsaruza bey baba... H di b b ğ d ııanmsumla yaşadım. Bir fahış· enin kavınba1'•sı l.ı.,' ~ ay · a acı ım gel, cidden son erece gü - kınca lıana ve Mel1ihate: - ' y 
g• ı gibi gazetecinin de kültürünü ta- - Hayır çıknuyacaaım ... benimle beraber <tel... ğ" , nııya tahammül edemem... ·~· i•. ,' ,., ,., cenece ım.... - Bizi biraz yalnız bırakınız.... ·nrl .. , 
marnlar ve üslubunu yapar. Edebi- Yine ayni cevab, ayni küskünlük! Oğlu da bu ha- Oğluna çok düşkün. İnadını kırdı, can sık;ntısı Dedi, biz odadan çıktık. O zaman artık iyice kani Bu sözler böyle tane tane ktılagıma gelı . J• an 
yatçı his ve hayal ile gıdalanır. En ll giiriınce bir babasının bir de benim yüzüme bak- ile karışık bir: oldum ki : Konuşulacak şeyler benim hakkımda 0 • ğu:uyorum zannettim. Elimi boğazıma giit~r 1 llin 
bol azığını ona veren damarlarıdır. tı, - Oooof... Jacak Yatak odamda Melahat bana soruyordu: yere düşüp bayılmamak için kendimi gliç tutt~~ 11t. t: 
Gazeteci mantığı, sert ve kes.kin - Ne oldu bey baba?... Çekti, içeri girdi. Vecdet'in babasını içeriye al- - Ne var abla ... Ne olmuş?... - Bir fahişe... :•kaı' 
muhakemesi, ileri görüşü ve hadi- Dedi rnak için bu kadar ısrar etmesine de aklım ermi - O ben ha' 0ir ı· 
srkre sadakatiyle vazife ve mes'u- · Kızcağız da sebeb yokken babasını bu kadar hid- • · · ··· ı~n.~ 
liyetinın tahmil ettiği ağırlığı müd- yor. Babası: detli ve Vecdet'le başbaşa verip konuşur görünce Konuşmaları <jevam ediyordu... ıJI; tl•k· 
rik olarak yaşıyan unsurdur. Cevab }Ok. Fakat, Vecdet ısrar etti: -- Gel.. gidelim: şaşırdı. Renk vermedim. - Baba ... sen haksız yere bu kızın günah 11 !;\..,~' 

Bu itibarla pireyi deve, deveyi - Rica ederim içeri gel, beni kırma baba... Dediği zaman, pek aıa, Selim beye katılıp yola - Bilmiyorum ki, çocuğum ... Kim bilir neler riyorsun O herifin sözüne bakıp da bu kad,'.,,r' lt.ı 
pire yapmak mübaliiğasına düşece- - Haydi efendim, sen yürü gidelim ... diyorum! çıkabilirdi. Demek ki, aklına bazı şeyler geldi. Ve konuşuyorlar?... lenme ... Ben, hakiki vaziyeti gayet iyi biliY0~~ rı 'te, 

ğıne akıl erdırilemez. - Vallahi olmaz ... Yine gideriz. Bir saniye ol- babasının yukarıya çıkmasında kendi hesabına bir Dedim, lafı çevirdim. Fakat, ne konuşulduğunu - Nereden bileceksin çocuğum? ... Seıı ae "'lıJa. 
Pire ve deve bahsi. gazeteciliğin sun yukarıya çıkacaksın... , mrnfaat gördü. Dikkat ettim: Saniyeler içine sığa- cğrenehilmek için de içim içimi yiyordu. Yüzde 95 göreli daha bir ay bile olmadı. Kaba»a\ pen 

d~ğil, belkı Jıavadı>cilığin çerçı;vesi Ben söze karışmadım. Selim bey siiz söylerken bilen bu hadise esnasında Vecdet'in de ren:ti değiş- rnevzuun Ömre v~ ben olduğuma emindim. Ancıı.k iyice arayıp taramadan bunu kendime seliıı Y' 

, -~-



lstanbuİun hazineleri 

J(a'riye camii ve muzaikleri 
Aynarozda Pantokrator manas- ı 
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Bir şenlik 
gecesi çıkan 
Kan davası 
Nişan merasimi 
Kanlı bir boğuş

ma ile bitti. 
• • 



GAZETECiLER Felaket devam ediyor 
Pireyi deve, deveyi 

bir san'atkar 
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(Blrind nhifeden denm)' gece y81'1Sllldan sonra burada da ll sonra verilen haberlerin, şimdi tes-
tır. Kaybolanlar birer birer mey - dakika fasıla ile yeni bir zelzele ol- bit edilmekte olan neticeleridir. 
dana çıkmağa başladığı için, ilk du. Etrafta oldukça tahribat bulun- Nüfus zayiatının 150 yi geçmiyece
tahmin olunan kara bilançodaki za- duğu zannolunnıaktadır. ğini ve yıkılan evler adedinin 3000 i 
yiat miktarı elhamdülillfilı eksil - Sungurlu kazasınn bağlı Cocul bulacağı sanılıyor. 

<4 tlnctl sahifeden -levanı) Cevabını yazdı, gönderdi, beraber miştir. köyünde üç samanlılr, ı alıır ve 1 a- Çiçek dağı kazasında en çok ha-
zetecldir. Ve istihbarat kısmında ça- okuyalım: İlk sarsıntının gündüz öğle üstü- ğıl yıkılmıştır. Tatlı köyünde de bir sara uğrıyan köyler, Abdüşağa, 
~ ~ksen g~etccilere o hocalık •Dostum Nusret Safa, bana: ne tesadüf etmesi ve ekseriyetin dı- ev çökmüştür. Ahmed · oğlu Süley- Alanoğlu ve Kızılcalı köyleridir. 
etmıştir. Bu munasebetle gazeteci- - Sana bir sual soracağım, dPdi. şarıda bulunması zayiat miktarının man ve Ömer isminde iki kardeş - Halk çadırlara yerleştirilmekte ve 
lılı: hakkında çok esaslı bir Iikri ol- Başkalarına batırdığım çuvaldızlar az olmasını intac etmiştir. ten biri ölü; diğeri yaralı olarak bu bütün ihtiyaclan temin edilmek -
ması icab eder. ~a. geldi. Kendime batacak bir Kızılayın imdad çadırları dün evin altından çıkarılmışlardır. tedir. 

Tahminimde aldanmamışım. Va- ıgııeydi amma, ben iğneden de ko- akşam gelmiş ve açıkta kalan hal- Avcı köyünün de camisi yıkılmış- Güzel memleket parçasının ve 
hld_ Ramiz hakikaten yirmi yıllık e- ".'nmak istedim. Vakit geçirmek i- ka ' sıcak bir melce olmuştur. Ayrı- tır. zelzele mıntakasındaki halkımızın 
mege yaraşan bir vukufla sualleri- çın Nusrete bir sigara uzattım. ca Kızılayın bir sıhhi imdad heyeti Dahiliye Vekaleti tarafından Kır- uğradığı büyük feliiketin; İstanbul-
mi cevablandırdı: - S_ualim şu! de facia mahalline varmıştır. Yara- şehir mıntakasındaki zelzele ma _ da Anadoluda ve diğer her yerde 

- Gazete, bir takvim ve bir gün- Dedi. lılar kamilen Kırşehir hastanesine halline gönderilen mülkiye başınü- olduğu gibi, haric memleketlerde 
lük bir tarihtir. Gerek dünya vuku- - Bir kahve içer misin? naklolunmuşlardır. fettişi Ali Server Köşkere varmış de büyük teessür ve alaka ile karşı-
atını, gerek memleket hadiselerini, Dedim. Şimdi zelzele sahasında büyü_k ve tetkiklerine devam etmekle be- lanmıştır. . .. 
bütün teferrüatiyle tesbit eder, bil- - Hasan Kumça~? bir kazma ve arama faaliyeti var- raber yapılan yardımlara nezaret Bulgar Kralı Borıs Ataturke, Yu-
dirir. Bu günlük tarihin, bittabi ha- Dedi.:: dır. Sessiz bir sükunet ve arasıra etmeğe başlamıştır. nan Başvekili Metaksas Celfil Ba-
kikati ihtiva eylemesi şarttır. An - e;; 1'.f~rref olmadım... Kahw, ~ bu sükfuıeti ihlal eden derinden ge- Kızılayın Çadırları ve yardım he- yar~ ve diğer. bir~ok s~~ler d~ 
cak, muhtelif hadisat arasında, ga- ş er~ mı olsun, yoksa sade 1DJ! len boğuk sesler arasında hanı ha- yetleri Köşkere varmıştır. Kırşehir Harıcıye V~ımıze . hük~~tl~rı 
zetenin hitab eylediği kari zümresi- Dedim. rıl çalışan yüzlerce kürek ve kaz- valisi Köşker köyleri için 1000 di _ n:ım~a ~ur ve taziyetlerını bil-
ni en ziyade alilkadar eden dahili - Bay Asım Us... ma toprakların, çöküntülerin ara - ğer köyler için de 500 çadır gönde- dirmışlerdir. . 
veya harict vak'aları daha ehemmi- Dedi. sında bir vücud, bir eşya, bir ümid rilmesini istemiştir. ŞEHRiMIZDEN .... 
yelli bir şekilde tebarüz ettirmek, - Hasan ~u~ça~ ile dost mu- aramaktadır. İç İşleri Bakanlığı mmtakaların _ .Bu sabah bir heyet şehrimi.?den. 
gazetecinin esas vazifelerinden biri- d~, yoksa bırbırlenyle kavga mı Bu arada 1ı:a~blardan birçoğu - da zelzele olup olmadığını bütün Kırşehre gitti 
dir. B~ !~barla gazeteler arasında et~er: nun cesedleri bulunuyor ... Ezcüm- vilayetlerden müstacel telgraflarla Zelzele ~ünaseb~tile . tetkikatta 
fark gor~ıur_. Fakat bu fark hiç bir edim. le yavrusuna çorab örmekle meş _ sormuştu. 57 vilayetten malumat b~~'.11< ~~re Ünıve~.sıte Fen _f~~ 
za~an. pır~~ deve ~apmak şeklinde ne:~n sus, ben sorayım! gulken elindeki yün ve şişlerle ve g~tir. On dokuzunda sarsıntı ~tc.sı ıeol?Jı ord1".ary~s profeso~.u 
telakkı edılmemelldir. Yalnız, gaze- etrafındaki çocuğile beraber duvar- hissedilmişse de hasar yapmamış Ham'.d Nafız Pamır ile profesor 
tenin karilerini teşkil eden kütle de Susmıyac.aktım amma yanıldım; ların alt d kalı .. 1 b' k d 33 vilayette ıse· •n-·-tı k dedi! ' Paraıas bu sabah saat 9 da Hay -. • _ .. .. ın a p o en ır a ının -= ay - d 
muhtelif sınıflara ayrıldığı ve gaze- sıgaraını agzıma gotütdum, kahvem ed" d d ıkanlclı mem;.+ir. ) arpaşadan hareket eden ekspre'1e 

den. yud ·çı· B .. d ees ı e mey ana ç ... • • ...,. Ank . . . 
teci~in de her ııınıf halkı tatmin et- . . ' um ı ım. u yuz en biran Ayrıca felaket anında tarlasında İnsanca ve malca hasar 5 vila araya gıt_mıştir. . 
mesı vazifesi olduğu için çok gö- ıçın farkında olmadan susmuşum, o, bulun Rız . . d bedbaht b. yete inhisar etmekted. B vilı1 Oradan dogruca Kırşehre gıde -
rülmemelidir. Buniın misallerini brsat buldu; sualini sordu: k'" 1 .. ~ d~. ~mın ~. hıimilır yetler· Kırşehir y ır.d uç - cekler ve zelzelenin sebebi, istika -
Avrupa ve bilhassa Amerika matbu- - Hasan Kumça~. dedi, gazete- 01°Y un:kasilor kçocdu".~. ve.. e Kayse~i ve Ankara"~~ga ' orum, meti, şiddeti ve saire hakkında tet-

c · . t if edi an r e ar eşının uç ço - =. kik t ak 
atındadahafaz.Iamylegörınekmüm- ıyı ar yor... - d b' hald .Çocuklar na.nl k rt ld ı a yapar rapor hazırlıyacak -
künd" Merak ettim: cugunu a yanyana ır e top - . .. u u u ar . lardır. 

ur.. . . -Öğrenmekisterimdedim b' raklann altından ölü ~ıkardılar... ~amamile goçen ve bir harabe!============= 
Harf inldllbının semerelerını ye- 1 bir ku ' ' ız na Rıza Pınar bu suretle bütün ailesi haline gelen Akpınar köyünün mu- R d F • 

ni görmeğe başladığımız için matbu- Si - K şmd ğil~dzedi? . . . d efradını kaybetmiı; Ye 43 yıllık o- allimi, zezelenin neden dalla 7Jya- omanya a aşızme 
atımızın arzu edildi"' kild 'nki uş e ' 'pıre~ eve de d k dınl K 
şafı henüz ti 1 gı ~;.m.e Tül •• k- veyi pire yapan sanatkArsınız • cağı tamamile sönmü~tür!... t"~' ~ .. ~ve çocukları kurban et- arşı tedbı'rler 

ne ce enme-...,~ · r Aklım k · · k · •.. Civar köylüler ve halk felfıkete ıgıru şoy e anlatmaktadır: 
matbuatının tabı seviyesi diğer m-: şapkada:• ı:ı a i::n b1:; !~~~~ uğrıyan kardeşlerine yardıma koş- •- .:r~t öğleyi geçmişti. O (Birinci sahifeden devam) 
de~ memleketlerle mukayese edi- b ldi ç muşlardır. Kırşehirllier de arala _ saatte butün erkekler işlerinin ba _ 1 - Kordeanu'nun bir birirıi mü-
lebilecek bir hale geldikten sonra az gOel · dı d d' B t .. b rında iane topluyorlar şında idiler. Evde olanlar kadınlar teakıb kurduğu Arkanj Mişeb 
b l d" - fil bilir ş· dilik - ma , e ım. u arifi e - . • .. .. . , 
~ mese e ~şun . e · ım ğenmedim. Facianın merkezi Köşker nahi _ ~~ ç_ocuklardı. Butun evler, gördü- ede~~ muhafızlar> ve cherşey va-

Türk gazetecilerinin az çok ansik- _ Peki .. 1 ? yesi ve bu nahiyeye bağlı Akpınar gunuz bu 200 den fazla ev bir da _ tan ıçın• teşekküllerinin ilgası hak-
lopedi.k mallimatı haiz olarak bu - Dedi 'sen soy e. Develi ve diğer 22 k" d" K eh~ kika içinde yıkıldı. Hiç kimse kı - kındaki karar ipka ve bu teşekkül-
günkü sist dahilind alışama! · oy ur. ırş d • bil aki J em e ç a- _ Bu bir şak Isa dı rinin Köşker nahivesine bağlı ol 'P pır amaga e v 't bulamadı. Çı- ere aid emlak devletin müdafaası 
:dan ba§ka yapılacak bir şey yok- kendi sütunuma a~:;~::. 0 

Y • en fazla zayiat ve;en köyleri bil~- kar~ğınuz ölüler arasında .cidden h.akkındaıı:i kan~ ah~5.mma tev _ 
· . . . Dedim. riyorum: Akpınar 50 ölü, 2~ yaralı; hazın manzaralılar çoktu: Bır an_- fikan tasfiye. ~ecektır. 

_Gzetel~rln ~adi v~yetl.ennın _Şaka istemiyorum, ciddi söyle! Köşker 16 ölü, 5 yaralı; Develi 14 n_e, memede olan ypvrusunu emzı- 2 :- -~a~ye . Nazırı devletin 
duzelmesı blnnetice ferdi vazıyetle- Deci' ölü 7 alı Safr lı 2 .. 1.. 7 nrken, duvarın altında kalmıştı. emnıyetı ıçın tehlikeli olacak bir 
··dil lmsini!n ed ı. 'yar' az ou, yara-o il b h k 
nnı~ ze .. e tac er ki, bu Ömrümde bir defa ciddi laf ettim lı; aşağı Hamurlu 3 ölü, 5 yaralı; nu, _yavrus e . eraber yanyana are ette bulunan veya böyle bir 
takdirde Türk matbuatı arzulanan anım bakalım be d be- ek Tatarilyas 1 ·-r 1 alı· E"ded , . topragın altından çıkardık. harekete teşebbüs eden şahıslar i _ 

. . . 1 G . . a n e genec • o u, yar , .. exı B d Ak W . . . b • b' . 
6evıslyeye edrışahilmış o ur.uhazetecilik miyim? Demirci 16 ölü, 21 yaralı; Hacımir- 1 

.. _u ~a1 a, .. pınar ~ iki ta - ~ mec urı ır ikamet mahalli ta -
me egine · olan m telif iş bö- B . . d d . . za 3 aralı unı soy eme1~z; Evvela zelzele yın etmeğe salahiyettardır. 

.. . - ence, pıreyı eve, eve~ pı- Y . .. d.. im · - · · • ·· 
lürnlennde çalışanların seviyeleri re yapan gazete bir gazete değildi~. Bunlardan başka, Karaova, Ha _ gun uz o .. uşt~. Eger g:Ce ol~y- Ad~y~ ve mılli mu~afaa nazırla-

ve y~a~ş şartlan yükseltilmeden füiyle olunca, pireyi deve, deveyi cıselimli ve Doğ~ncı köylerinde dı 1200 küs~ nufustan hır tekmın '.ı. muc~ımlerı .mallkum ettirmek 
kendilennden daha fazla bir şey . ak tın d t . üh. h d M k kurtulması bile hemen hemen ım - ıçın adlıye nezdınde takı batta bu -
beklemek insafsızlık olur Esasen ~~e dyapm sankad _a almgaze ecı - m ~ kasar vart ıkr. edr ez kaza- kansızdı ;. İkincisi de zelzele saatin- lunmağa mezundurlar. 

· a ıru verme ogru o az. nın oş er mm a asın a yıkılan d d 63 1 k b 1 D hili 
bugünkü şartlar dahilinde arkadaş- Eğer dostum bana yazdığını, bu evlerin adedi iki bini bulmuştur. e ;"~vcu u 0 an me !e . ta e - a ye v~ Adliye Nazırlar~ b~-
lann başardıkları işler de harikul günkü' .. So p tad k d" .. tun ç· kd • k b •1 bes nın .bahçede bulunma .. ı ıd1. Bu hasa, elde edılen evraktan genış bır • n os a en ı su uıı- ıçe agı azasına ag ı 17 köy ta- bul nl h . . 
ade addedilmeg-e L§yıktır d t . tl yıl.mı 13 k" d k unuş, o ann epsının hayatını casusluk şebekesinin mevcud oldu-

. a neşre mışse, a amış sa ya- mamen, oy e ısınen harab ol- k ta d 23 · · d" d h • 1 -ISMAIL HULOSI · tu B k" 1 d .. . ur r ı. rusanı şım ı a a çok gu an aşıldıgını tebarüz ettirmiş _ 
cagım. ~uş r. u oy er e de 10 olu ve seviyorum. Bütün talebem de, ken- !erdir. 

Son Posta arkadaşımızın mizahçı- e e ~ır yaralı .. olduğu .haberleri geliyor. dilerinin ikinci defa dünyaya geliş- Kordeanu'ya aid bir dosyanın 
sı muharrir İsmet HulUsi, dedi ki: Anketim yine burada bitmiş de- .akı~. k~yl.erdekı.. evlerın yüzde leri olan bu milli bayram gününü tetkikinden bu hareketin polis mü-

- Soruna, beni okuyuculannla ğildir. Diğer cevabları yannkı Sd''ı- yırmısı kamilen, yuzcle ellisi de kıs- jübile olarak kutlulıyacaklardır. diriyetinde, emniyeti umumiyede 
ba şbaşa bırakırsan cevab veririm. mızda okuyacaksınız. - ;en harabdır. Kırşehire bağlı 228 Mektebin halini görüyorsunuz: ve büyük erkanıharbiyede muhbir-

- Peki! dedim. Nusret Safa Coşkun ~~ hasara uğramıştır. Buralardaki Çatı olduğu gib1 çöktü. Eğer biz !eri bulunduğu anlaşılmıştır. 
ölu ve. yaralıların miktarı, zelzele içinde olsaydık 63 yavrumla bera - Diğer bazı evrakla da ecnebi te-

B ir 4.!enJik JstanbuJun dolayısile boz~~~ telefon ve tel - ber, bugün hiç biribirimizi hayatta şekküllede bu hareket arasmda ir-
'i! graf _hatları. yuz~nden henüz ta - bulamıyacaktınız.• tibat tesis edilmiş olduğu tesbit e-

GeceSi çıkan Hazinelerı· mamile ~esbıt edilememiştir. Muallimle beraber köyü dolaşı - dilmiştir. 
. Kırşehır 22 •Sııretı mahsusada yoruz. Bir köylü kadın ağlıyarak 

Kan davası (5 inci sahilemizden devam) gı~en ~kadaşımııdan. - Kırşehir karşımıza çıktı: ·-Ben o gün Gül- A merikada 
. . . hit'in vefatından sonra yazdığı bir vılayetmın hemen bütün köylerin- sümü bana yardım etsin diye evde . . . . 

(5 mcı sahifeden devam) mersiye· de halk kırlardadır. Şimdiye kadar alıkoymuştum. Mektebe gönder - (Bırıncı sabıfeden devam) 
tefandan daha boylu ve güzel çehre- • .' . .. .. harab olan köylerin sa 1 24 e memiştim. Eğer evliidım mektebe lamaktadırlar. 
ıı bir delikanlıydı. • ... ~ıcenab Metohıt, buyük !ego- yaklaşmaktadır yıs gitseydi kurtulacaktı evi temizi _ Vayt bu hususta kendfainde San-

Elind k b . t b fet ... Alım adam .. şu sade mezarda · ' er sas l J • t d ld e ocaman ır a anca var- - .. . . Zelzelenin Kır1ehir vilayeti i in- ken duvar üstüne yıkıldı, öldü.• di- - yone ma ~a mevcu o u -
dı Odanın ortasında durdu Genç yattıgına muteessır olma. Gerçı sen d t hr'b' • .. ç d gunu fakat Harıciye Nezaretien ra-

. · öld" fak t d" d duk e a ı at yapmadıgı koy pek az yor u. 
kız kapıya doğru ,koştu, kaçmak is- un, . a ~'.1°1ın, unya ur - dır. Kırşehirde balk· sokaktı bah- Ölümden kurtulanlar porunu vermeden evvel bu mallı -
tiyord~ Baş~ salladı: . . :. takdirle, hurmetle yfidolunacak- çele~de yatmaktadır.' n, - İki kardeş ve bir kardeş çocuğu - m~tı. ifşa edemiyeceğini ilave et -

- Kimseyı bulamıyacaksın, dedi. • • 
1 

• • • • Ankara rasad istasyonundan alı _ nun sahibi oldukları birbirine biti • mıştır. 
Hepsi ya kaçtılar ya da öldüler... •Ey fa~il'.:r. Aglayın'.'.'":. Ey ılfilıı nan malfunat ÜZP;inP. halkın müte- şik üç evde 14 kişi oturuyordu. Bun- Vayt şu beyanat~a bul.unı:nuştur: 
Sırpça fakat tereddütle söylü _ melekler. goz yaşları dokunuz ... Bu yakkız bulunm . . d 

11 
!ardan üç evin sahibi olan ü k k •AmC\r\kanın an anevı sıyasetini 

' ali d "ld" 'li d h" · · ası ıçın avu ar ve ç er e t k t k b · · d k lm yordu: m a am 0 u, 1 m e amısız tellallar çıkarılın ktadı haric geri kalanlarn hepsi öl .. • er e me mcc urıyetın e a 8 -

- Sen Marl~ İvanoviç değil mi - kaldı .. • . Geceki zelzele ade, y:~i kurban - !erdi. Hepsi ayni odada idiler :;:,u~e- mız ihtimal harkinde. değildir." Ba-
sin? k (Teod~.' .. Mdeedirto~it) ' in mezarı, ıç lar vermiştir. sadüf onları bir araya toplamıştı. zı cenubi Amerıka milletlerının sı-

E et apının onun . B B 1 Ak b'' .. 1 f yasi ve mülki tamamiyetlerini mü -
- v ... _. . . ' . , u meyanda Arabalı köyünde 1 un ar, pınarın uyu' aciası-
- İsmını bilıyorum. fabii sen de Bu mezar, etrafı beyaz mermer ölü ve 1 yaralı A k nın küçük sahneleridir. Böyle hazin dafaa etmek üzere bir harbe sürük-

b 'mkin ' · 't · · di B B · bir şerı'dle çevrilmış' d" t k" ·1 ' vanos azasında lenebiliriz.• 
enı. ı ışı m.'.'iıı:1 r. ~· orıs . . . • or. oşe y~şı da 1 ölü tesbit olunrruştur. tesadüflerin yanında mes'udlarına --------------

IstanıslAsım ... Buyük Istanıslasın oğ hır somakı taştan ıbarettır. Üzerın- ç 22 So da rasladık. Bir eve komşuluğa gi. 
lu ... Beni tanıdın değil ıni?... de yazı yoktur. orum • n Telgraf. -. Dün den üç kadın ve iki çocuihın, ev sa-

- Evet... (Miı;el Singel) ile Patrik (JPr - de olunurdu. Muhasara - esnasında hiblerile ber0 '-
0

- oturdukları oda 

• 

Fer aketzed ele re 
MAKi~ 
VERiR~ 

yard ım 
Merkez Bankası. bugünkü 

lira verdi 

t< 

Iantıda 5000 
Dahiliye Vekili makine başında 1 

ketzedelerin vaziyeti ile meşgul ol&I 
Ankara 22 •Hususi muhabirimizden telefonla• - MerkeZ 

meclisi idaresi bugün saat onda toplandı ve zelzele feIAkeuedı 

!
yardım olmak üzere 5000 liralık tahsisat kabul etti. Bu pata 
emrine verilecektir. ~ 

Dalıiliye Vekili ŞükrU Kaya felaketzedelerin vaziyetile Ço 
kından alakadar olmakta ve makine başında birçok emirler 11et. 

dir. Hükumet yıkılan yerlerin süratle ve eskisinden çok dalı3 il 
rak yapılmasını kararlaştırmış ve icab eden tedbirleri ittibaıD 
mıştır. 

Bugün tesbit edilen son rakamlara göre yıkılan ev nıiJ<tBtl 
mütecavizdir. Ölenlerin sayısı 250 i bulmaktadır. Yaralıların sa 
nüz tamamile tesbjt edilemem.iştir. Enkaz altında taharriyatB 

edilmektedir. Dağlara iltica eden ve arandıkları vakit bulun 

için ölü oannedilen vatandaşların birçoğu bulunmuştur. ~cıııl 
her tarafında felaketzedelere yardım için iane toplanmaktaJıt· 

Ziraat hazırlık! kongresi 
devam edi_qor 

Ankara 22 •Husu~i muhabirimizden telefonla• - Zir11a~ ];O 

hazırl!hlan devam etmektedir. Kongrenin 7 mayısta toplanJl'""
1 

temeldir. 

D. 'll Muhasebat karar 
Ankara 22 •Hususi muhabirimizden telefonla• - Divanı ııı 

bat reisliği divanca itıihaz edilen kararlal"ll\ kat'i olup olm~d•ii'" 
sirini Büyük Millet Meclisinden istemiştir. 

• • • 
Ademi Müdahale komitesi yi 

toplanıyor 
Lonılra 22 cA.A.• - Ademi müdalıale komitesk .. pazarteSI 

cel•esi='-: münhasıran mali tasfiyeye tahsis edilecektir. 

İtalyan, Alman, Fransız ve İngiliz heyetlerinin Sovyetıetııı 
yatta bulunmaktan irntina etmeleri takdirinde kontrol ofisi se 
sine tekrar para vermek hususunda mutabık kalmış oldukları 
lunmaktadır. 

Gönüllülerin geri çağırılması meselesinin muahhar celseYe 

kılması muhtemeldir. İngiliz projesi hakkında da birçok ihtilaflst 
cuddur. 

Bu proje, komisyonlar gönüllüleri tadada başlar başJamnı 

ve Portekiz hu<ludlannın kapanmasını ve 45 gün sonra tekrar $ 

nı derpiş etmektedirler. Sovyet murahhasları, kat'i surette btıl11 

halif bulunmakta ve bütün gönj;llüler çekildikten sonra Lud~0 
patılmasmı istemekterlirler. 

bu Milletler Cemiyetinin 
toplantısı hem mühim, hem J1 

mes' elelerin m Üzakeresine 
sahne olacak 

Cenevre 22 •A.A. • - Milletler Cemiyetinin gelecek içtiJJ•" 
sinde dünyada bütün gözler Cenevreye dönecektir. Cemiyet bO 
esnasında ba~lıca şu meseleleri tetkik edecektir. 

1 - Çinin miırac;;:ıati, 
2 - Habeşistan meselesi, ••.... ..• ·' 

3 - Anşlus neticesinde Avusturya mültecilerinin vaziyetid 
4 - Cemiyetin mukavelesini değiştirmek üzere Şili tarafıJl 

ku bulan teklif. 

Nihayet Büyük Okyanusdaki ~ 
]arı paylaşıyorlar 

Londra :!2 •A.A.• - İngiltere ile Amerika Büyük Ok1ııı. 
Kantvn ve Endesbüri adalarının hakimiyeti hakkındaki mütııl· 
ne devaııı etmektedirler. 

İyi malılmat almakta olan mehafil, müş~rek bir idare tııı'ı', 
• 1f1' 

kanım derpiş etmekte ve İngilizlerin bu meseleyi Büiiy Ol<.Y 
havai hatlar meselesine bağlamağa çalışmakta olduklarını tahııV 
lemektedirler. İngılizlerin Büyük Okyanustaki İngiliz - t.mcri~'' 
zisind~n iki memleket tarafından müsavat dairesinde istifade J! 
sini tklif etmiş oldukları sö~lnmekted!r. Bu suretle In.gilizletıeıJ 
dan ve Amerıkalılar da Yeru Zelanda'dan istifade e~ 

Demir parmaklıklara Hatayda 
1 

b' I ' d d · ı · (Birinci sahifed•JI 
j e vazıye e 1 ıyor Memnuniyetle haber 31

1 

Şimdi karşısındııkınin kim oldu- , men) de _bu manastırda defnolun - şehrin en ziyade tehlikeye maru~Jo şekilde gö~;. - .• '1 ki, bütün odaci ı 
~u~u öğrenmiı;ti: B r düşman!... muştur. Alim. fiizıl, fakat mutezile- kalan bu kısmını mulıaiaza için bulunanlar, bir büyük diğerin ta -

(Birinci sahifeden devam) göre Fransanın Suriye ıerl 
~ mağa davet etmiş olduğunu bild.ir - komiseri dün bu hususi~ ;ı 

' mektedir. Bu tacirler, bu demirleri bir emirname ile 95 m~d, 
1 

teslihat sanayü için çalışan fabri- çim kanunun emirnamcll~1i 
kalara satmağı taahhüd edecekler- den itibaren yani dündcı1 . 

H ... ı•Y• kızıyoruz, hiçbir .-v biı.i 

- Babamı, bal)n iıldürdu!... de.n olan •nisefor Greforas•, uzun Kora manastırına getirilmişti. mamile inmesine mani olduğu ça-
l.ienç kızın gözlen kinle parladı: muddet b".. manastırda malı pus kal Sayın okuyucularımız, bu camii tının bir tarafına sıkışar•k ölün • J 

- · Keşke sizi el~ oldürseydi!... ~asına ragmen fikrinden dönme - ziyaret ettikleri zaman, dışarıda ve den kurtulmuşlardı. ı 
dir. yete geçtiğini ilan etmişi~~ - Demin, penc~renin \inünum ı;e dı, ve nihayet (Kantagüzen) zama- minarenin yanındaki duvarın üze- KIRŞEHİR VALİSİNİN . 

~ulım sizi gördür ... ~e kadar gü - nında öldü ve buraya gömüldü. rinde bulunan şu dört harfi tetkik BEYANATI 
zelsiniz ... Evinize dokunulmaması. •Odiğitriya Meryemi. denilen ve etmeyi unutmamalıdırlar. Kırşehir vali vekili M. Doğu bu 

memnun etmiyor, fok ot en fenoıı: ' 

bOtiln etrofımu:dokiler bu çok k610 ı~:::::;::;;;;:;;;;;~2;;;;;;i tobialımı:ı:dorı dolayı bizden u:ı:okloııyorlor. ıl 

lıte burada ' 

VALIDOL imdadımıza yetiıirl 1 
muhafaza altına ahnması emrini ver bir çok mucizeler gösterdiğine ina- Q 1 sabah telefonla şu beyanatta buluıı-
dim. nılan tasvir, İstanbul zaptolunduğu muştur: 

- Sizin mern.m•Etıni~e ihtiya - gün bu manastırda bulunyordu. Q A · •Zelzele dün akşama kadar muh-
cım yok... Sonra ne oldu? Malılm değıL. Ri- telif fasılarla fakat hafif surette de-

- Bu merham~t değil, Maria... vayete göre bu tasvir •Sen Lürko p vam etmiı;tir. Dün gece yeni bir zel 1 
Kenç kız ilerledi. Ve: tarafından yapılmıştır. Paskalya zele olmamıştır. Yeni telefat yok-
- Niçin, dedi. Ötekiler gibi be - haftasında, büyük bir merasimle Bu dört harf (Teodor Metoh;t) in tur. Dün gece zelzele mıntakasın -

ni de öldür müyorsun ° Ne duruyor- imparator sarayına götürlür, bir imıinin ilk harfleridir. Bazıları dan şayanı dikkat bir haber gel 
sun? Haydi beni de. öldürsene" ı hafta orada .~~lır. Sonra gene me _ nın iddiaları gi-~i İmparatoriçe memiştir. Gazetelerin mütenak 

- Sonu yarın - rasımle (Odigıtrya) manastırına ia- (Teodora) nın deıııl... haberler vermeleri, ilk harekette 

Onu bir lıere tecriibe edinizı ondan scınro 
dDnyayı bir kot doho gOıel g6recelısiniı.. 

oıl 
, Üsküdarda Divitçikr mahallesinin Nasreddinhoc~ 501<'~ A 

VA L 1 DO lı damla, tablet vo 
hop holınde her eczanede bulunur, 

numaralı harab ,.e maili inhidam binanın Daimi Enc'l'lırniO ~ 
_ giin ve 2288 sayılı kararına tevfikan hedmen izalci ınaıızut'' ,,d 

~günü saat on dört buçukta icra kılınacağından binaya vazıycıl ~ 
O {. '.~ veya masraftan artacak enkazı tesellüm €tmesi için ta~r:d~ 1, 

--"'°'·;,ı.; '' "sahibinin \c talih olan yıkıcıların malÜPlu olmak üı.~re ilnl' 



' 

inhisarlar U. Müdürlüğünde~ 
.• A 

SATIŞ iLANI 
lstanbul Dördüncü icra 

1 - Şartnamesi mucibince 20 x 25 - 27 eb'adında 20,C00,000 Man- Memurluğundan: 
tar pazarlıkla satın alınacaktır. Mehmet Hüsnü tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 24117 ikraz 

II - Pazarlık 6/6/938 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14 de numarasile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek göste-
Kabataşda levazım ve mübayaat Şubesindeki alım Konusyonunda yapı· ili . 

1 
b .. . d d la tılın k .

1 lacaktır. r n.ı.ş c up crcun ödenmemesın en o yı o;a asına arar VPrı en 

~!:!. M A T III _ Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı· ve tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından 3731 lira kıymet takdir 
~!.K A -VE No. 54 Yazanı Rahmi Yağız nabilir. edilmiş olan Sarıyerde Dere sokağında eski 56 yeni 100, numarat:ıJ 78, 

~IVIE.sıa"'"' r v:ı:~nN.·~Ka.',oarm,DooadnoarnmRaambsiaz;ksa·aetı"'!b~ıihvhasat nkiuvem,=,··"zdıe·,·v"e'sşı_~üaklraiür .. TehrcUamm•ivhke,luk~tdibuar.•aharkk_• iV - Eksiltmeye iştirak et·m·e·k isteyenlerin mantar nümunelerini 80 nıımaralı bir tarafı Temiz hanım kerimesi, Zatiye ba~esi ve bahçesi, .., _ ~ , • münakasa gününden evvel alım komisyonuna vermel.eri lazımdtr. .. bir tarafı F~tma ve MEiek hane ve b~hçesi ve ba;;an '.C>:•yibc hanesi, 
V -- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve _saatte '71 7,5 gu~ bir tarafı Bostan sokağı önü dere sokağı ile çevrili iki kısımdan ibaret 

venme paralariylc birlikte yukarıda adı geçen Komısyona gelmelerı ahşa h . af sah • d • ılıdır 
il • 1 2~,.. p anenın evs ve me ası aşagı a yaz : an o unur. • ~.,. 

Halen 80 kapı numaralı kısmın: 111 .. ato·· r Rası· m beyı· n gem ı· ıe rı·- l - Listesinde mıktarları yazılı 15 - 100 santimetrelik içki şi~ele- Zemin katı: Zemini çimento şaplı bir taşlık, bir mutbak, ımıtbaihn 
rine mahsus nümuneleri mucibince 6560 adet Fırça par.at!ıkla satın alı- üzerinde bir asma oda ve ayrıca bir kapı ile geçilen diğer bir taşlık Ü· 

h b nacaktır. zerinde bir he!a, bir mutbak, odunluk, kömürlük ve bir dolap. 

1 ıl •• rbı• rle rı• ne go•• ste rı•yo rla r II - f'azarlık 9/5793~ tarihine rast~ayan_Pazartesi g~ıi saa~ 14 de Birinci kat· Bir sofa üzerinde 3 oda bir hela. 
Kabataşta levazım \'e mubayaat şubesındekı alım komrnyonunda ya- · 
pılacaktır. İkinci k:ıt : !lir sofa i:zerinde ıki oda, bir haladan ibnr~ttir . ..._ B IIT - Lısteler parasız olarak her gün sözü geçen '.)ubcctcn alınabi· Halen 78 kapı numaralı kısmın: 

Unlar, lngiliz şirkelle_rine sigortalı olacak ili. Zemin kat: Zemini tahta bir oda, bir mutbak, bir taşlık, odunluk, 
,,.., IV - tsteklilerin pazarlık için tayin edilen gı.in ve saatte % 7,5 kömürlük, bir heli. 

A ..._b l ahfelbahzr korkusundan uzak seyahat rıa:e:~~!~~;~~:ıe birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri Birinci kat: Bir sofa üzerinde bir hela, bir oda. 

r.;r~-~~~-'.la_ h kaptanın gemisi le kabil 1 diyorlardı.. SATJŞ iLANI ~~=::ı ke:~.;~ H~:ı~;e::; :;;k~~a ~::~: :;:::~~ muh-
-.,, ··....-~ ......,, telif cinsden meyva ağaçları bulunan bir bahçesi vardır. Elktrik mev-

• da llas· ıskeleleri halkı a- yabancı sokmuyorlar ... Değil yalnızırenadamlaramahsusmağrurbirte- 1 f b ] D- d"" .. 1 cuddur. 
"'t Ciit•''u· _un beye aid gemilerin bu iş için, daha aylarca evvel uğ - bessümle sözüne devam etti: S an U Of UnC U Cf8 

"' şuna M 1 .ı=, d Mesahası : Umıım sahası 415,00 metre mürabbaı olub bunun 207,00 'l3unı._ e imalar yapılıyor: raştığım halde kendi alacağım mav- - Kaza nasıl mı olacak kapiten! em ur UM. Un an: 
go.... "" İn"'"- metre mürabbaı bahçe mütebakisi binadır ... 

-..,4 Ola ' ,...,;,; şirketlerine si- nalara bile ne adam buldum, ne de Mesela, bir zincirin kopması, yuka- Hüseyin tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 22761 ikraz numara· 

1 
...... llii.,,,c.'.'1<! . bunları iskelelere kaydettirebildim. rı kaldırılmış olan sandığı taşların Yukarda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrımenkulün Tamanıı 
çı ...,._n sile borç alınan paraya mukbil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup 

ıı, .\hduıı Şerrınden kıırtulmak Hem tuhaf değil mi kapiten! Satı- üzerine düşürünce, infilak kendi açık arttırmaya konmuş olup 26/5/938 tarihine rastlıyan Perşembe gü-
llıi!Jıı ah k tana d lir borcun ödenmemesinden dolyı satılmasına karar verilen ve tamamına .. 

14 
d 

16 
k y 

· ap akraba ol • !ık vasıtalara müşteri olduğum hal· kendine mey ana ge · · . .. . . . nu saat en ya adar eni postahane binasındaki dairemizde açık 
Cib; SÖzl de yüksek fiat ıstısgar edildi. Daha - Mermilerin tapaları üzerinde yeminlı uç ehlivukuf tarafından 1751 lira kıymet takdır edılmış olan arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhmmen kıymetin % 75 ini 

,, l.ıtılrabu elr, alıp. yürüyordlL az bir para ile yine kendi araların· mi? Kasımpaşada Nalıncı Hacı Hasan mahallesinin kulaksız caddesinde es- b ld • takd" d . .. . 
"'tıh. eşı..:,, •ı ugu ır e gayrunenkul en çok artıranın uzcr..r.2 ıh>.lP enile,·ek 
;,. ""' alıp ~- 'U13t Darıst'u tetkik dan adamlara, tanıdıklarına satıl- - Hepsi, son model mermiler ka- ki 23 yeni 51, 53 numralı sağ tarafı İbralıirn ağa veresesi lıanesi, sol . . .. .. . .. ' 
..,ııı re . "" lakıblere koyulunca dı' Buna ne dersiniz? ·ıenı . . . . . aksı takdırde en son arttıranın taahhudu bakı kalmak uzere &rttırma 

ngı d • · . · · pı · tarafı papa Agop arsası, arkası Alının veresesı hanesı, cebhesı kulaksız .. .. . . . . 
asında ,,_egışmış, geceleri, sefer Bu büyük yurdseverlik ve ... ya • _ Miktarı cinsleri hakkında ma- ile . . . . • d 

1 
on beş gun muddetle temdid edilerek 10/6/938 tarıhınc rastlayan Cuma 

Veril '"'Sİın b . . . . . ' caddes çevrilı hır hanenın evsaf ve mesahası aşagı a yzı ıdır: .. .. . 
~ eıı he] ey gemılcrınden hancıların ham emellerı aleyhıne lı'.imat aldın mı? gunu saat 14 den 16 ya kadar yine daıremizde ikinci açık arttırması ya-

aıııen aYOgraJ. ışıklarının manası gösterilen büyük feragat, iki yaban- _ Şüphesiz kapiten! Hne 3 kısım olub 51 numaralı kısım: pılacak ve bu ikinci arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın ü:erine 
Ca11-rıııara:aş~ıştı. cıdan sual soranın yüzünü ekşitir - - Öyleyse haydi ... Muvaffakiyet Zemin katı : Camekanla bölünmüş bir sofa üzerinde biri camekan ihle edilecektir. 
,_ııJı harb gızli seyahatler, heye- mişti. haberini bekliyorum. Yarın, akşa· bölmeli dig"erinde yük ve dolab bulunan üç oda bir hela bir kömürlük S dir ""n· ınac 1 · ' ' atış peşin · . Taliblerin arttırmaay girmezden evvel muhammen 
ra •z altılar .. era arı yaratan bu - Hımmm!... ma kadar sefere çıkmyıacağım ... zemini çimento mutbak tulumbalı sarnıç· 

ana) 1,,_ a uster tesis eden, onla- Diye çenesini kaşıyan yabancı, bir Burada bulunacağım... Saat kaçta ' ' kıymetin % 7.5 u nisbetinden pey akçesi vermeleri veya milli bir ban· 
kanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. llı•v "' Vazifes· · ·· b" !in 1 b"li 53 numaralı kısım • 

cudiyer ını goren ır e dakika düşünmüş, sonra devam et· bu işin başlangıcını haber a a ı • · 
Zaten ı meydana çıkarılmıştı. rim? Zemin katı : Bir aralık, Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifi.ve ve dellfıliye tek gemi a mişti: 

k, et ede zıya almışçasına ha- _ Pek ala ... Tertibatın nasıl? Yabancı, tekrar ayni gururla ce- Birinci katı : Bir sofa, camekan bölmeli dört oda, bir balkon, zemi- resimleri ce Vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir 20 senelik taviz 
. ...., ~ne ~-casusların arasında bir _ Anlatayım kaptan! vab vermişti: ni çimento bir mutbak, bir hela. bedeli Müşteriye aittir. 
~eden ;. ı~ nazarı dikkati celbet- Ve izahat verdi: - Bunun için saat tayin etmek İkinci kat : Çatı katı olub bir aralık ve bir oda·, 
•a~lan ..,h goren dönme (Abdullalıı 2004 numaralı icra ve ifl5s kanununun 126 ıncı maddesinin 4 ünclı 

Ve .. .' akikatte yine Davust'tu... -Yolda, cephanelerin nakli sıra· imkansız!. .. Yalnız, camları sar_s~n 37 numaralı kısım : fıkrasınca, bu gayrımenkul üzerinde ipotc!;li alacaklılar ile diğer aliı· 
il sında yapılacak bir teşebbüs akitn bir taraka duyduğunuz ~aman (1n Çimento koridor üzerinde bir dolab, bir ocak, bir kömürlük bir he- kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hıısusile faiz ve 

da ~.~ad"Ust işte, tetkikler sırasın- kalmağa mahkumdur. Binaenaleyh muvaffa~yetle başarıldıgını an ar· ladan ibaretdir. ' masrafa dair olan iddialarını, bu iliinın neşri tarihinden itibaren 20 gün 
SU% ' ilrPaŞada1t· y ld d aldığım tedbirler sırasında, nakıl a· sınız kapıten! t'- . __ , h . bed dı 1 '·' . d h"li k i~inde evrakı mü.•bitelerile bildirmeleri icab eder Aksi halde hakları ta 

n ce h ı ı ırım or u- k • . 0-· 1 h ,d· Gudbay' ımumı ev .... ı : anenın en var arı ""gır sıvasız, a ı a samı . . . . · 
~'o g p •ne sevkiyatını haber al- melelerinin _arasına oyacagım ın- - y eyse a). ı ... , . . pu sıcilile sabıt olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacak-
"anı ece, perşembe d b" sanları seçtım ... Bunlar, sandıkla • - Gudbay kapıten. . . ahşapdır. Bahlesı vardır. !arı ve daha fazh malumat almak istiyenlerin 26/4/938 tarihlndcıı itiba-
llıı· 11 Odasın~- ı·k· k paz~ını·· 3 dır rın vinçlere verileceği sırada hiç Ve... Karanlıklara karışan ıki Mesahası : Umum sahası 311 metre mürabbaı olub 80 metre mü- ren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan artt t 

., aras "" ı, arayuz u a a- . k . .. .. . . b kl d"kl . ırma şar . 
.._,. 1!\da şu k . t" nazarı dikkati celbetmeden hır a- gölge ertesı gunu ıçın e e ı erı rabbaı bina bakiyesi bahçedir. namesile 934/3530 numara! dosyasına müracaatları ilin olunur (22gO) 

''ob onuşma geçmış ı: d · ki infiliikin hayaliyle sermest Osman-
' 13 Udi! za mey ana getırece er. • d be . k Yukarda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrımenkulün Tamamı 
-... ,, UYur kaptanı _ Nasıl kaza olacak bu? lı ordusuna kat'ı ar yı vurma 

· '•tın · uz"' ere ayrılmışlardı. !Devamı var) açık arttırmaya konmuş olup 26/5/938 tarihine rastlıyan Perşembe gü· 
lıı ha,ırı ' en mühim işi yapmak i- İki adamdan birincisi, iyi iş gö-
' ,; anınalısın• 

1

nü saat 14 den 16 ya kadar Yeni postahane binasındaki dairemizde açık 
~ . k l ak .... 'l'et~?ın kapiten! Aı"le Kayıdları yapılaca arttırma ile satı ac tır. Arttırma bedeli muhmmen kıymetin o/,; 75 ini 

-... 'l' tkatın tamam mı? ! bulduğu tkdirde gayrımenkul en çok arttıranın üzerine ihale edileceı:, 
-....~::'.11aın! lslanbul Beledı"yesinden: aksi takdirde en son arttırnnın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 

Orman Koruma Genel 
Komutanlığı satınalma · 

Komisyonundan: 
" "" lYat k 1 1 - Orman koruma genel komutanlık kt'aları ihtiyacı için 9600 ç·ift "'•ra .. açta başlıyacak? on beş gün müddetle temdid edilerek 10/6/938 tarihine rastlayan Cuma 

~llıevk,·ı·ndYUı:!ü adamlardan hürmet 1580 sayılı Belediye kanunu mucibince İstanbul Umumi Meclisi fotin kapalı zarf usuliy!e ihalesi 29 /4/938 cııma günü saat 11 de Arık:ı-
b b b' k t fik günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık arttırması ya-'· ış, •

1
.e ulunan, ceblerini karış- azalığı için yapılacak seçimlerle intiha ı me usan anununa __ ev an rada Yenişehirde komutanlık binasındaki satın alma komisyonunda 

"" •gar k h ı k · t"h b d fte ı rine esas olmak uzere İs pılacak \'e iıu ikinci arttırmada gayrimenh-ul en çok arttıranın iızerinP yapılacaktır . .;: cedv 
1
. a ağıdı üzerine yazılı Belediyece azır anaca ın ı a e r e · 

-.h Ver~ ı_ eline almış, oradan ce- tanlıul Umumi Meclisi her nahiyede, intihab defterleri kılavuz kar· ihle edilecektir. 
' Sab ege koyulmuştu. tonları nRmı altında aile kayıdları tesisine karar vermiştir. Umumi Satış pe~indir. Talihleı-in arttırmaya girmezden ev·ıel muhammen 2 -Muhammen bedeli 45120 lira ve muvakkat teminatı 338~ liradır. 
~ tıht,ı:ıhleyin, Sirkeci ~e Topha· Meclis kararının tatbikine şimdilik Beyoğlu kalas:nda başlanacktu-. kıymetin % 7.5 u nisbetinden pey akçesi vermeleri veya milli bir ban- 3 - Şartnameler 2 lira 25 k.ıru ş mukabilinde satın alına komisvr>· 
l lar, do· arından yüklenecek mav- Önce Beyoğlu kzasının merkez Nahiyesi Müdürlı.iğü ve bundan sonra kanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. nundan alınab.ilir. . 
~tö·'. lll"u liaydarpaşaya gelecek· da bu kazadaki diğer Nahiye Müdürlükleri kendi mıntakalarında bu- il . 
" gl~den lunan ikametgahlara her aile için birer sual varakası dağıtucaklardır. Birikmiş verg· erle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve della!iye 4 - Isteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber teklif ınek 
'Or• so b ak l ald kl t "hte cok on g··n geçmeden resimleri ve Vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 2(! <enelik taviz tublarını ihale saatinden bir saat evveline kadar koını·syona vermele-1 "On alt nra, mıntaka askeri Aile reisleri, u var a arı ı arı arı n en .. u 
ılt•tılııı ına alınarak cephanelerin okunaklı bir surette doldurup ikametgahlara gönderilec~k memur- bedeli Müşteriye aittir. ri ilan olunur. (2005) 

llıı sa::ıııa başlanacak. !ara veay lıağlı bulundukları Nahiye Müdürüne ıade ve teslim ede- 2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesınin 4 üncü --------------------------~-
~lld· ten itibaren banliyö ve ceklerdir. Kendilerine imza mukabilinde teslim olunacak sual vara- fıkrasınca, bu gayrımenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile di"<er ala- Gaziantep Nafıa Direktörlüğünden : 

Qro3 ,,. ız nakliyatı durdurulacak. katarının müddeti içinde iade ve teslim etmiyen aile reisleri 1608 sa- kadaranın ve ı"rtı"!ak hakk h. 1 . . b h ki 
1 

.
1 

gI . 
PıJ ·•ıarş .. . ,. . .. .. . .. ı sa ıp ermın u a arını ve ıususı e aız ve 

acalt! andiz katarına irkab ya· vılı Belediyeleı·e nıuteallik ahkamı cezaıye kanunu lıukum~erme gore af . "dd" 
• dı 

1 
kl d masr a daır olan ı ıalarını, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün 

t;ı' l'elti!., . cezalan rı aca ar ır. 1 . . 
"•tın v ·~akıl vasıtalarında ter- 1 Hemşerilerin Belediye ve Meb'us seçimlerine iştir5k gibi en bil· içincle evrakı ınusbıteler;Je bildirmeleri icab eder. Aksi halde hakl3rı ta. 

Ilı 11· Zira UVaffak olamadım kapi- ihtiyar ettıgı kulfetı goz onune alarak bu ışın tahakkukuna yardım lrı ve daha fazla malumat almak ısteyenlerin 26/4/938 tarihinden itiba 

Keşif bedeli 
Lira Kuruş 

19446.75 

15796.20 

15796.20 

Maballi 

Tahta köprü 

Melikan!ı 

Alagöz Banisi 

1-ı> ~ Onaa~ mı? yük hakla~~nın __ ist~ali_ h~su_sunun kolayca_t~mini ıc;m Belediyenin i pu sicilile sabit olma~ıkça satış bedelinin paylaşmasından rariç kalacak. 

~ &örin ıı~ak deniz vesaitinde hiz· etmeleri hassaten rica olunur. (2163) ren herkesin görebilmesi için açık 1:-ulundurulacak olan arttırma şart-
- -......;; ayfalar aralarına hiç namesile 934/1457 numaralı dosyasına müracaatları ilin olunur. ( !229!) Bedeli Keşifleriyle mahalleri yukarıda yazılı Gümrük karakolları-
~011 -ZQ 

4 
--- -- --=-- \ nın inşaatı, kapalı zarf usuliyle eksiltmiye çıkarılınış ise de talih zuhur 

~omanı; 14 Hafifçe titriyen uşak, müfettişe :-- Zat~n bu, o k~dar şayanı ehem- s~:'.'nbdu~n~s~~:i~~~~~ ~~:ı~k B~:ho:et~ etmediğinden 2490 sayılı kanunun kırkıncı maddesi mucibince ve ev· 

::::;;ı:=::;;:::;:~:;~~:e~ ' doğru döndü- Onun heyecanını gö- mıyet __ ~ır şey d~gıl. _Yalnız, sizden "addesinde ıSNo.lı evde oturan aske velki şartlar dahilinde bir ay müddetle pazarlığa konmuştur. İhalesi 
ren polis müfettişi onu temin etti. şunu ogrenmek ısterım s· d 

. •. . · ız, 0 3 • ri kaymakamlığından Mütekait Os- 25/4/938 tarihine müsadif Pazartesi saat 16 da G. Antep Nafıa Müdür-
- Evvela size, şunu söyliyeyim ya geldıgınız ve kapıyı sürgülü bul- . . . . .. • .. .. . . 

ki, efendinizin ölümünün bir cina- d • ı· man aleyhine ıkame eyled.igı 501 li- lugunde muteşekkil komısyon tarafından yapılacaktır. ugunuz zaman, saa ın tam dört . 
yet olması ihtimali yoktur. Yalnız olduğundan emin misiniz• ra 18 kııruş alacak davasının ıcra Daha fazla malumat almak istiyenler G. Antep Nafıa müdürlü-
bazı ufak noktaların anlaşılması lii· - Evet mösyö. :Sofada .bir duvar kılnan muhakemesi netic~sinde ğüne müracatları ilan olunur. (20~" 
zımgeliyor. Ve siz bize, bu noktalar saat· ard G . d .. d····· 501 lira 18 kuruşun ve masarifı muı .;., ______ _, _ ___ _ ______ ___ ;;;., _ _ ___ _ 

ı v ır. erı on ugum za.maı; . .. K 
da yardım edebilirsiniz. Doktor ba- gözlerim ona ilişmişti. v t" hakeme ve on lira avukatlık ucre- Oı•man oruma Genel 

e saa ııı t" · .. dd ·aı hd t h T k & 
..._ Tercüme eaen, Hatke Hatib na, saat dörtte odaya geldiğinizi ve dört olduğunu görmüştüm. Bur.dan ının "'.u . eı ey .en _a sı _ıne a· 

!tay . kapıyı sürgülü bulduğunuzu söyle- 2minim. rar verilmış ve hazınenın faız hak - K t ı v f . ı 
.'~ıı:, t.ıhırk'. ki.ınse duymamış. Yap-ı - Bunu uşağa sormalı. İster mi- eli- M""k l ,...,_ . kındaki talebi reddedilmiş olması - OmU an IgJ Sa illa ma 
"'r •kat • • - u emme . ...,.,mek kı saat . . ->· Veya •. . nctıcesinde facianın siniz, uşagı çagırayım ını? Uşak, adeta zorla konuşuyordu: d"" tt .. .. s ' na bınaen hazıne tarafından bu K . d 
,ı~, •ıan-ı, k" . or e mosyo avren odasında yal- ktad .. d ed"lm" o omısyonun an· ~· aıııad 1 ı saat evvel geçti-ı - Sizden, bunu rica decektım. - Evet, mösyö. d h .d. no an temyızı ava ı ış s- • 
"''Yor. u.'rnk · Bir nokta onu tesbit İçinde odun yanan ~ömineye yak- _ Efendiniz her zaman, çalışır . nız ı _ve ~yatta ı ı. mana tebliğ edilmek iızere evvelce 

1 0 
k 

1 
k tanl k kıt'a! "h . . . 

"~ t ,a rııekt h k Polıs mufettişi bir müddet oda rd • ş· 1. B dd - rman oruma gene omu ı arı ı tıyacı ıçııı 8'36 • v •ııı d .. ' u lan vtrmek i· !aştı ve zili çaldı. Biraz sonra apı ken, böyle kapısını sürgüler miydi? . . ' . • otu ugu ışı omontı ca esi Nu- . . . . . · 
ıı,ltrıııuş. ~tte, oda kapısını gelip vuruldu. Gelen, uşakt!. İçeriye gir- _ Evet ... Yani... Mösyö, on beş nın_ ıç~d~ dolaştı. Sonra, gelıp ce- mara 18 ze gönderilmiş ise de orada 131(14 metre kapatluk kumaş kapalı _zarf usuWe ihalesı 29/4/038 cu-

<ltl:~l~bları b:;b aları:ıar.ıış. Girip miyar, kapının eşiğinde duruyordu. gündenberi, böyle kapısını sürgülü- sedin o~unde durdu. . .. .. bulu~~ ve es:sen yeri belli ma günü saat 10 Ankarada Yenışehirde komutanlık binaomdaki satın 
1·•pı51 . •kn-ıak ıstemiş, fakat Doktor: yordu. - Bır bakalım, dedı... Mosyo olmadıgı ıçın teblıgat yapılamamış alma komısyonunda yapılacaktır . 

....... \re sonı kılıdli bulmuş. - Bu bay polis mı.ifettişi mösyc - Daha eskiden hiç bir zaman Savren masanın üzerine düştüğü za- bu yüzden evvelce de yapılan teb-
2 

Muh bed li b h -
• 0rct · • ııra g r ' ' b lk" t" d - ammen e e er metresi 3 lira 10 kuruş ve mU\akkat d~-- Ugü zaına' e ıp de bu faciayı Bastien'dir, dedi. Kendisi. efendini- böyle sürgülemez miydi? ınan e ı saa ı urmuştur. liğatlar ilanen yapılnnş olmakla bu 

&ıl n ka A h ·ıı B t" d. ··k · = teminatı 3046 lira 68 kuruştur. 11\ı? pıyı açık bulmuş zin ölı.imünün sebeblerir.i tenvir et· - Hayır, mösyö. Eskiden hiç sür- c ı e as ıyen ız ço tı.i. na • babdaki temyiz layıhasırun dalıi teb 
ıı;;:- 'I'abii, sii: .. .. mek üzere tahkikat yapmağa gel- gülemezdi. k_imin yeleğinde görünen altın zin- liği ilanen tensip kılınr.ı~ olduğıın· 3 - Şartnameler 2 lira nıukabi tinde satın alma komisyonuııdan alı· 

..._ llıQzdi, gulu olsaydı içeriye miş. Ona ne kadar sadık olduğunu- - Peki, on beş gündür neye sür- cı:~ ~ saatı çıkarmak için, ye- kuk usul muhakemeleri kanunu • nabilir. 
Giııı A.ca1ıa ınö .. zu ben pek iyi bilirim. Onun için, gülüyordu? Bunun sebebi ne idi? legın cebıne parmaklarını soktu: nun 401 ve 402" nci maddeleri ve bir 
ll!t aııı~tda ka syo Savre_ne ç"lıştığı müfettişin soracağ suallere büyük hıtiyar uşak, omuzlarını kaldırdı. :-- Ca_~ı ıuı:ı~, dedi. Saat, tah- ay müddetle mahkeme divanhane • 

llıı ıtııiş? Pıyı hep böyle sürgü. bir emniyetle ve hiç saklamadan ce- -Bilıniyorıım mösyö, dedi. mın ettıgım gıbı, 5ukutla kırılmış. sine asılmış olduğu gazete ile ilan 
vab vermenizi rica ederim. Achille Bastiene devam e tti: (Devamı var) olunur. 34/2483 

4 - İsteklilerin şartnamesincl e yazılı vesikalarla beraber teklif 

mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona ver-

meleri ilan olunur. (2007) 
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MEYVA TUZU 
En ho~ ta1e meyvaların usarelerinden 

tabii bir meyva tozudur. 

Emsalsiz bir fen harikası ol-

dile bilmesi mümkün değildir. 

Hazınısızlığı mide yanmaları • 

tın intizamsızlıltlarını en emin 

surette ıslah ve insana hayat 

ve canlılık balı§ eder. 

İNGİLİZ KANZUK ECANESİ 

İstanbul - Beyoğlu 

istihsal ediimiş 

'I İstanbul komutanlığı ı 11Kolayhk' Terzievi 
Satıoalma Komisyonu hanları :Z.O - 25 liraya 
. -, Safi yün müntehab yerli ku-

l Istanbul Komutanlığına bağlı maşlardan ısmarlama kostüm 
ı birliklerin Hayvanatı için 1300 en sağlam malzeme kullanmak 
, dönüm çayır kiralanacaktır. Ka-

l 
suretile en müşkülpesentleri son 

palı zarfla münakasası 25 Nisan derece memnun bırakır. Bir 
938 Pazartesi günü saat 16 da tecrübe sözümüzü isbata kafi _ 
dır. Muhammen tutan 5850 li -

NEPTÜN 
SAYDI BAHRİ 

LEVAZIMI 
1 T. A. Şirketi 1937 senesi heyeti 

I umumiye toplantısı 28 Nisan 1938 
tarihine müsadif Perşembe günü sa-

at 16 da Şirketin fabrikasının kfıin dir: radır. İlk teminatı 439 liradır .. 
Ş · h ·· ·· ·ı d Sultanhamam Münevver han bulunduğu Yedikale Kuyulu suka-
artnamesı er gun og e en ev- birinci kat numara 1 _ 2 • . • 

vel Komisyonda görülebilir. İs- ;..... ____________ gında 22 numarada toplanacaktır. 
teklilerin ilk teminat makbuzu İstanbul Birinci Ticaret lllahkcmc-

kt 1 · ı 2490 lı MUzakerat ruznamesi • veya me up arıy e sayı sinden: ... ...... • 
kanunun 2 ve 3 ncü maddelerin- Ştalunyon Eskpart Limited Şir - 1 - Murakıp raporu, 
de yazılı vesikalariyle beraber keti Avukatı Feria Davut tarafın - 2 - Bilançonun tasdiki, 
münakasa saatından en az bir dan 1645,31 Rayşınark tutarı o]an 3 - Yeni murakıp tayini 
saat evveline kadar teklif mek- 839 lira 10 kuruşun tahsili hakkın - 4 M 1 .. İd ' ta 

·· aldır d 59 - ec ısı are raporunun s-
tuplannı Fındıklıda Komutan • da Galatada Yüksek K ım a dikı 
!ık Satınalma Komisyonuna ver- No. da Covanni Miletiç aleyhine i- . . . 
rneleri. •1918• kame eylediği davııdan dolayı ha - Şırketın nızanınamesinin 22 nci 

len oturduğu yeri belli olmıyan maddesi mucibince toplantı günün-
Z A y İ müddeaaleyhe ilanen yapılan teb. - den bir hafta zarfında hissedarlar 

İstanbul İthalat Gümrüğünün li ta • n mahkemeye gel - hiss ti · · · . ' . ga ragme e sene erını şırket veznesıne tes 
. 307762 No. lu depozıto makbuzunu medig-inden hakkında gıyab ka- llm. il k b.1. d . . . . . ı e mu a ı ın e alacakları tez-
. zayı ettım. Yenısını çılrnracağımdan ran verilerek muhakeme 30/5/1938 . .. 
eskisinin hükmü yoktur /l lacağım Pazartesi günü saat 14 de bırakıl • kereyı gostermek mecburiyetinde -
makbuzu Borsada kullanmıyaca . mışdır. dırler. 

KtJlağınıza küpe olsu 

EN MÜOHİ$ 
\sT\RAP'TAN 
c:.oNRA · · · 

·. ğını. Hristo P. Sarri Müddeaaleyhin mezkür gün ve l ~İ:'"s-tan_b_u_l _As_l.--
4
--.-. _l_k_k--I-

. . ıye ncu ıu u ma ı -
••mımmamı•m•••••••mı::a:ııı::ı:ız:ıımıımmmmmı•ı:I' Kadıköy tapu sicil muhafızlığından saatde mahkemeye gelmesı !uzu- kcmcsindcn : 

.. .. ·. .munu havi gıyab kararı mahkeme( . 

• 

Erenkoyunde Suadıye mahalle - . h . 1 1 kl kn · Karabet Ibranosyan vekili avukat 
dıvan anesıne ası mı:; o ma a o..:.y-

sinin şaşkın bakkal. Gül~en soka -•fiyet işbu ilan ile t~blif: olunur. Hüseyin Avni konukman tarafın- kullanmakla k b"fd" 
ğında kain es: 2-6 yeni 9 sayılı ar- · Zile hukuk Mahkemesinden : d.an Nişantaşında Vali konak cadde- a 1 1 r. 
sanın Osman adında birinden hari-1 Zilenin orta mahallesinden Ab - Rınde 79 N. lu Ger.eral Sadık aley _!.---------------------·---·--. 

h . · Bir hamlede ııez!e ve grıpı geçırır. Harareti sür'atle düşiiru 
cen satın alınmak suretile otuz beş düsseliim oğlu Ölü Hulusi Y,elim - ır.e. müvekkili Ka:abe~ lbranos -
seneden beri murisleri İsmail Fuatllt>ri Vesisi Ahmet tarafından müd- yanın mutasarrıf <-ldu~'U Be:;·,.,1\un-ı Ba5, diş, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak NEVROZIN alın 
paşanın ve onun vefatı dolayısile cleialeyh Hulusi oğlu Ahmet Turan da 1.'tşvikiye m'.lhallesinde kilğıd - auretile çarçnbuk defedilebilir. 

varisleri Fatma İsmet ve Mehmet aleyhine açılan izalei şuyu davasın hane caddesinde kfiln 61 - 69 numa- ı:...-------- Kat' Al te' s •. r ___ ,_..., 
Cel!llettinin bilii.niza ve· bilıi fasıla 1 da Müddeialeyh Ahmet Turanın i- raya kadar olan arsaların üzerine 
,.___ uf! d ld • d b . kametgfilu belli ol.nadığından ila - müddeaaleyh tarafından borcu oldu b • 
·~rr ann a o ugun an ah - : ., · · J b d •• d 3 k [ l . . . .nen yapılan davetıy~ ve gıyap ka - gundan bahısle haeız koydurmuş ol ca ın agun e aşe a zna 
jsile senetsız tasarrufata kıyasen rarı ile mahkelT'C •(• gelmenıiş ol- dug· nd kü h · f kk. t . . . . . ·.: · . u an mez r aczın e ı a-
muamele yapılması ıstenılmıştır. doğundan tarafeynin namlarına Ha lebiyle açılan davadan dolayı dava 

SATIŞ iLANI Mahallen tahkikat icrası için 7 Ma- zlrun 936 gün ve ~~ Suyı ilı> kayıtlı arzuhali müddeaaleyhin yazılı adre 
yıs 938 Cumartesi günü yerine me- Şeı h kolu malı ıllesindeki e\:in sine gönderilmiş ise de m ıımailey _ 

mur gönderileceğinden bu gayri ~~.ıarak paras':"'n tak~ı.'."ı sı;r~tıy-ıhin mezkür ikametgahı terk ettiği istanbul Dördüncü İcra 
menkul ile alakadar old~klarıru id ıe şuyw:1 ızal.esıne 817190 7 gun'·':1de ve elyevm ikamet ettiği mahallin , 

fH t\Uf55i[l iLA(IOlQ dia edenler varsa ellerindeki delil 1~ sayı ile mudd~ıaleyhın Y.okluguıı meçhul oldui;'ll tehliı): varakasına Memurluğundan ' 
vesikalarile birlikte o güne kadar da ve kabılı tem,ı~ olmak uzere ka- mübaşiri tarafından yazılan meşru- Emine Neziha ve Fatma Alime tarafindan Vakıf Paralar idare 

1 

rar verilmiş olduğundan ilan tari - • . . · · · d r Harici Askeri Kıtaatı Sultan Ahmette tapu dairesinde Ka hınden itibaren miıddeiale ·h Ah- hattan anlaşıldıgındnn dava arzu - den 24906 ikraz numarasıle borç alınan paraya mukabıl bırıncı e 
İlanları dıköy tapu sicil muhafızlığına ve - ıne~'in bir hafta içınde •em~iz ta _ hali m~~erecatından bqhisle ila - ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasıl18 

1._ ____________ _,1yahut 2 Mayıs 938 günü yerinde bu- lehinde bulunmadığı takdirde veri_ nen teblıgat yapılnıasına ve mu -ırar verilen ve tamamına ehlivukuf tarafından 1618 lira kıymet taJ<d 
. Her metresine tahmin edilen lunacak memurumuza müracaat et,. len kararın kat'ileşec~ğı ilan olu - hakemenın 23/5/938 sa~~ l 5,5 talı- dilmiş olan Şehzade başında muhtesip Karagöz (yeni Babahasan al 

fiyatı 630 kuruş olan 20500 met- meleri lüzumu ilan olunur. nur. •2282• • ~a ve b~. husus ıçı.n mu.ddeaalcyhe mahallesinde cami sokağında (yeni ismi Kavalalı sokak) eski 9 ye 
re kurşuni kaputluk kumaş ka- • bır ay muhlet verılmt'Sırıe marke-! . . 5 r 
palı rl ulil tı lın k k ild.ğ d be . (mahallen numarataı 10) numaralı şarkan 3, şımalen 8, garben 

za us e sa n a aca - mece arar ver ı ın e" nnucı- • • . . . ada 
tır. Şartnamesi 646 kuruş bedel Cildinizin tahriş bi karar yukarda adresi ve adı ya-ı numaralı mahaller ve cenuben Kavalalı sokagı ıle çevrili 941 
mukabilinde her gün M. M. Ve- zıh müddealeyhin il'in tarihinden i- parsrl numaralı bır alı~"" hanenin evsaf ve mesahası aşağıd:ı yaz 

~dilmemesini l .., kaleti Satınalll!a komisyonun - • tibaren bir ay içinde mahkemeye ge Zemin kat : Mermer bir antire üzerinde bir oda, bir helfi, " 
~an alınabilir. Ilk .temin:ıtı 77~.7_ isterseniz? !erek. dava arzuhalini tebe~üğ et - man bir mutbak, aralıkta bir kuyu, üç gömülü küp, sofadan bodr 
lira 50 kuruştur. Ihalesı 28/Nı Dünyanın her tarafında seve seve mesıne ve cevabını vermesınc ye. lı" d _ • b d. d k.. .. 1 .. k 
san/938 Perşembe günü saat 11 kullanılan, ve cildi tıraştan sonra .. ın!'n ır mer ıve,, 'e 0 1 um a omuru · 

. . yazılı gun ve saatte mahkemede ba-
de yapılacaktır. Eksıltmeye gır • pamuk gibi yumuşatan bul d • b. kil .. Birinci kat ; bir sofa üzerinde üç oda, bir hela; 

k 
· t• 1 · 2490 1 k zır unma ıgı veva ır ve gon-

me ıs ıyen erın sayı ı anu p o K E R · İkinci kat : Bir sofa üzerinde üç oda, bir heladan ibaretdif· 
2 3 ·· ·· dd 1 · d dermediğı takdirde hakkında g1yab 

nun ve uncu ma e erın e ya k . ğ- b b bdak. d Üçüncü kat : Tavanarası olub bir çalı arası ve bir korkuJukS 
zı1ı vesikaları ilk teminatlariyle ararı verılece ı ve u a ı a-

rası vardır. · 

~eir~~~~~:::~~~ı:: !~a= T raş b: ça ki arın 1 kull anını ·. ::~:ın~e a:~::ş a:~::~i i~:~~:: Umumi evsafı : Bina ahşap ve muhtacı tamirdir. İçinde ele 

veline kadar Ankarada M. M. J mevcuddur. nur. 
Vekaleti Satın alma komisyo • Mcsahası: Umum sahası 68,50 metre murabbaı olub 56,50 metre 
nuna vermeleri. •803• 

o 

BIRE~ 
1000 

TARLADIR 

rabbaı bina ve bakiyesi aralık bahçedir. 

Yukarda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrımenkulün T 
açık arttırmaya konmuş olup 26/5/938 tarihine rastlıyan PerşeJ!lııe 
nü saat 14 den 16 ya kadar Yeni postahane binasındaki dairemizde 

arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhmmen kıymetin 7c 7S 
bulduğu takdirde g:ıyrin1!'nkul en çok arttıranın üzerine ihale edil 

aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttı 
on beş gün müddetle temdid edilerek 10/6/938 tar \hine rastlayan C 
günü saat 14 ten 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık arttırması 
pılacak ve bu ikinci arttırmada gayrimenkul en çok nrttıranm uı.r 
ihle edilecektir. 

WOLANTS[ RAN~ 
UNi NV 

600 lira muhammen bedel ile 
Bakırköy Barut Fabrikasında bu 
]unan 100 ton Disülfat A>keri 
fabrikalar Salıpazarındaki Sa • 
tınalma Komisyonunca 6/5/938 
Cuma günü saat 14 de Açık art -
tırma ile satılacaktır. Muvakkat 
teminatı olan 45 liranın her -
hangi bir mal müdürlüğüne yatı
rılarak alınacak makbuzla bera
ber İsteklilerin o gün ve saatte 
2490 numaarlı kanunun istediği 
vesaikle birlikte Komisyonda 
buulnmalan. Nümune her gün 
Komisyonda görülebilir. c2278• 

Satış peşindir. Talihlerin arttırmaya girmezden evvel mu1'ııı1' 
kıymetin % 7.5 u nisbetinden pey akçesi vermeleri veya milli bit 
kanın teminat mektubunu ibraz etmeleri Jazımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiyc ve deııa 
resimleri ce Vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir 20 seneli!< 19 

bedeli Müşteriye aittir. 

r. PROFiLAKSiN 
Belseğukluğu ve Frengiden k;;,rur:=l 

Orınan Koruma Genel 
Komutanlık safınalma 

Komisyon undan: 
1 - Orman koruma genel komutanlık kıt'alar ihtiyacı için 34909 

ili\ 52345 metre yazlık elbise kum aşı kapalı zarf usuliyle ihalesi 28/4/ 

938 Perşembe günü saat 10 da Ank arada Yenişehirde komutanlık bina

sındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 28739 1 ira 75 kuruş ve muvakkat t~mınat 
2159 lira 25 kuruştur. 

3 - Şartnameler 1 lirn 45 kuruş mukabilinde satın alma komis·ıo-
nundan alınabilir. · • 

4 - İsteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber tekiil 

mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona Yer-
meleri ilan olunur. (21)()61 

_ ....... .-:.. 
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Türkiye 
Cumhuriyeti 
Ziraat 
Bankası 

2004 numaralı icra ve ülfıs kanununun 126 ıncı maddesinin 4 iJI 

fıkrasınca, bu gayrımenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğef 

kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile fııı' 
masrafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 

içide evrakı müsbitelerile bildirmeleri icab eder. Aksi halde halclııf' 
pu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylatmasından hariç kala'' 

lrı ve daha fazla malumat almak isteyenlerin 26/4/938 taı·ihinderı iU ,, 
ren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan arttırma 'Q. 

(z;l· namesile 937/6404 numaralı dosyasına müracaatları ilan olunur. 

~~~~~~~~~ .. 
Beher metre murabbaına üç lira bedel tahmin edilen AksaraY d·'" 

gın yerinde Şeyh Ferhat mahallesinde Kızıllaş sokağında 26 ıncı 3 

3 metre 50 santim yüzlü, 59 metre 15 santimetre murabbai salıal 1 . ~" 
satılmak üzre artırmaya konulmuştur. Şartnamesi leva:ım 1lüdürlt'~e) 
de görülebilir. İstekliler 13 lira 30 kuruşluk ilk teminat npkbut ' 
mektubıle beraber 6/5/938 cuma günü saat 14 de Deimi Encümende 
lunmalıdırlar. •B• (2806) 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

BASILDJGJ YER; SON TELGRAF MATBAA!'f 


