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BU GAZETE 
İ~tanbulun en çok satılan hakiki 

akşam gazetesidir 

1 
İlanlarını SON TELGRAF'a veren
ler en çok okunan bir vasıtadan ı 
hakkile istifade etmiş olurlar. 
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liatay kend~ kendini idare etmiye hazırlanıyor 
Milli meclis en geç 20 Eylülde toplanacak 

... Uriye ''Antakya ve Ankara itilaflarını,, kabul etmezse Fransa da 
·'' Fransız - Suriye itilafını ,, tasdik etmivecek 

Suriye vatani partisi bugünkü kongresinde bu vaziyeti de görüşecek 

!Sıo 
Cletıe çarpışmaya beşlıyan lspenyollar, 

ıı, herb sıperlerınae 
hu, rseıon 1 

!ine sokacak her türlü tahrikata i • .\ıaıı 9 (A.A.)- Reisicum 
~d e~ dün öğleden sonra aleyhtar olduğunu söylemiştir. 
~ 'bi, lnill' olduğu bir nutukta Hatib, bu harbe ancak ihtilafın 

ere 11t· ı Ve beynelmilel olmak 
etıır ı nokta 
Ilı" '4tir /\. ı nazardan tedkik 
~ Ud•haİes·zana, her türlü ecnebi 
d •ııı~ "•k ınden al2de bir İspan. 
ı~n bır suı~r ve haysiyeti da~ilin
~ llıuştlı Yapılması le-hinde bu. 
a lıarhinr. 11\ış~rünileyh, İspan. 

ı lıtnumi bir :Jı tilıii şek~ 

umumileşmemesinde menfaati O-

lan devletlerin nihayet verebile. 
' ~eklerini söylemiştir. Azana, müs

t~kil İspanya için sulhun zaruri 

olduğundan bahsetmiş ve netice 
'olarak, sulh, merhamet ve affı ile
ri sürmüştür • 

• 

lngiliz hükümdarları F ran- ·.-~ 
saya hareket ettiler 

1 

Bu ziyaret Avrupa sulh unu 
sağlamlaştıracaktır. 

Söylendiğine göre, Fransa daha ciddi bir uzlaş
tırıcı politika takib etmeğe ve başkaları yüzün
den mevcudiyetini tehlikeye koymıyacak ted-

birler almıya davet olunacak 

• 

Orta Avrupada m ü h im b ir mevkii olan 
Mecarl stenın merKez ı Peşte 

Roma müzakere
leri devam ediyor 

iki Başvekil karşılıklı ve · 
samimi nutuklar irad ettiler 

Roma 19 (A.A.)- İtalyan ve ri kalmıştır. 
Macar devlet adamlan arasındaki İmredl sefüleri kabul etti 
görüşemelere dün öğleden sonra Roma 19 (A.A.)- İmre-di, dün 
iki saat müddet devam edilmiştir. akşam Romadaki Alman sefiri ile 
Bu müzakerelerde Musolini, İm- İtalyan hükfırneti nezdindeki 
r edi, Kont Ciano ve dö Kanyo iş.. Bürgos mümessi!Jni k· .,..ı ' e•miş-
tirak etmişlerdir. tir. 

Londra 19 (Hususi)- Romada Roma 19 (.~ ' ı ' "' li• i ile 
Macar devlet ada;nlarile İtalya İmredi dün • ' ı• · e t, rafın.. 
ricali arasındaki tı:maslara devam dan Venedik sarayında ver~n zi-

İtalyanın da iştirakile yeni bir derek birer hitabe irııd etmişler • 

.. 
edilmekte-dir. Nazi istilasına karşı ı yaiette karşılıklı idarei ekdah e-

kanı Fransadan Kale limanına çı. =b=l .. ok=te=ş=k=ilı=· =m=es=e=Jes= i =şi=m=d=il=ik=ge=-==dir=· =· ===cc======-'" 
kacaklardır 

Fransayı zlycıret için busebah lnglltereden 
cıyrı ıan lnglllz Kral ve Kre ll ces ı 

Londra 19 (Hususi) - İngiliz 
Kral ve Kraliçesi bugün otomo.. 
. bil ile Bukingham sarayından h a
reket ederek Viktorya istasyonuna 
gitmişlerdir. 

İngiliz hükümdar !arı oradan 
Duvr'a gitm~k üzere trene bine • 
ceklerdir. 

Harj.ciye Nazırı Lord Halifaks 
hükümdarlarla birlikte Fransaya 
gitmektedir. 

Kral ve Kraliçe ile maiyeti er
kanı amiralltk yatile Duvr'dan 
Fransaya hareket edeceklerdir . 
Yata İngiliz deniz ve hava kuvvet
lerinden birer filo refakat ede • 
cektir. 

İngiliz hükümdarları Fransız 

sularında Fransız deniz ve hava 
kuvvetleri tarafından merasimle 
karşılanacaklardır 

Kral ve Kraliça il~ maiyeti er. 

Vekillerimiz muhtelif 
sahalarda tedkikleri

ne devam ediyorlar 
Başvekilim iz bugünlerde istirahat için 

Yalova'ya gi jecek 
Bir müddettenberi şehrim:zde 

istirahat etmekta olan Başvekil 

Celiil Bayar, bugünlerde Yal o -

vaya gidecektir. Başvekilimiz bir 
müddet de Yalovadı istirahat ede. 
cektir. 

Kendisinin İzmir fuarının açılış 
töreninde bulunup bulunmıyaca. 

ğı henüz belli değildir. 
ZiRAAT VEKİLİ 

Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu, dün 
bazı zirai müesse~elcri, vilayet 
ziraat, baytar ve orman müdür • 
lüklerini ziyaret etmiştir. Vekil, 
alakadar müdürlerle konu!Jllrak, 

(Devamı 6 ncı &ayfamızda) 

Daha sonra Parise hareket ede. 
cekler ve Paris istasyonunda Bay 
ve Bayan Lebr un tarafından fev. 
kalade merasimle karşıl.anacak • 
lardır. Evvele.? hazırlanan kar -
§ılama ve ağırlama programı ay. 
nen t atbik olunacaktır. 

Bütün Parls gazeteleri, halkı 
İngiltere Kral ve Kraliçesini İn -

Lora H a llfaKs 

giltere ile Fransa arasında dest • 
!uğun samimiyet ve kuvvetini 

(De,•amı il mcı sahifede) 

Kraliçe 
Mari 
Öldü Yazısı 

6 ıncıda 

Kredi mukavele- . 
sinin tatbik tarzları 
hakkında müzakere-

1 ere başlandı 
lngiltereye 6 milyon lngiliz li
ralık lıarb gemisi ısmarladık 
İngilteN!den alacağımız 16 mil. 

yon İngiliz lirasının 6 milyon ster. 
lini yeni harb gemileri mübayaa. 
sına tahsis olunmuştur. 

Bu hususta hazırla!lan program 
dairesinde sipariş yapmak üzere 
deniz albayı Sai diıı reisliğinde 
şehrmizden hareket eden heye -
timiz Londraya vasıl olmuştur. 

İngiltereye ısmarlanan yeni harp 
gemilerimiz 15 tanedir ve süratli 
bir hafif kruvazôr, 6 torpido, 8 de
nizaltı gemisinden terekküb et • 
mektedir. 
Ayrıca birkaç tane de filo hiz. 

met sefinesi inşa ettirilecektir. 
Bu gemilerimizin donanmamıza 

yakın bir zamanda iltihakmı te
min için mümkün olduğu kadar 
kısa bir zamanda inşa edilmelerine 
gayret olunacaktır. 
Diğer taraftan Ege ve havalisin. 

l(red ı ıtııa rının tetblKat 
müzekeke ler ini yepmıya 

başııyan M uam m er Er iş 

(Devamı 6 mcı aahifemizdo) 
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Sus Vapuru 
c "'l?EN. Seferlerine 

Gençliği sakat Başlıyor 
d • ' Dün sbah limanımıza gelen De. e ıyoruz . . nizyolları idaresinin Sus vapurun. 

da açık deniz seferlerine mahsus 

Musiki şlnaslar 
san'atkar mıdırlar 
Esnaf mı? . 

Bir idam hükmünü temyiz 
mahkemesi nakzett i 

Ve, cinayet yerinde bulunan ayak izlerinin 
maznuna aid elduğunun nasıl isbat 

edildiğini serdl.I 1 

Avrupa mes'elelef1 

karşısında 
Fransa • İtalya hududwıda ili' 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 
• • . . d 

U nıversıte e bu yıl yapılan imtihanlarda talebenın· f 
f k . t• muva -
a ıyc ı va511ttan aşağıyadır. En başta Hukuk Fakültesi 

. gelmekte, geçen ve döneııler hakkında neşredilen rakam· 
lar ın~na hayret vermektedir. 

• Lisl'yi bitirt-n, olgunluk imtihanını da veren ve Üniversiteye 
gırcn gençle~ niçin bu haziu netice ile karşılaşnıış bulunuyorlar?. 

• llu. h:ıkikaten tetlJdk edffiniyQı üzerinde ısrarla durulmıya 
dt-l[e« btr lıiıılisedir. Gösterilen muhtelü sebebler arasında ~unlar 

olan tertibatın çıkarılmasına ve 
engin denizin boyalara yapbğı 

arızaların tamirine bu sabahtan 
itibaren başlanm:ştır. 

Yeni vapur bu hafta içinde 
seferlerine başlıyacaktır. 

Sus haitad~ ~ gün Galata rıh. 
tımından hareket ederek Bandır. 
ma ekspresi postasını yapacaktır. 
Şimdi 7 saat olan ve geee icra e. 
dHen bu mes~fcyi Sus 4,5 saatte 
katedecektir. 

"Musiki san'atkarlan 
cemiyeti,, 2 inci reisi 

ne diyor 
Şehrimizdeki musiki sanatkar. 

Iarının esnaf telakki olunarak 
kendilerine muayene cüzdanı ve. 
rilmesinin •Musiki sanatki.ran• 
cemiyeti tarafından doğru bulun. 
mıyarak kendllerinin cs:ınatki.r• 

addedilmesini bekdiyeden rica et. 
tikleri yazılmıştı. 

Suçlu vekaletini deruhte edenlerden sabık 
adliye vekili Mahmud Esad Bozkurd, 

son celsede müdafaasını yapacak 

Fransız gencinin yaralaonıa!1 ' 

çıkan hadise artık kapaonııılf 
İtalya lıükilmeti tarafmdıın f~ 
len teminat Fransa hülcO"" 
tatmin etmi~tlr Bu hıid~ 
Paris ile Roma :ıra•mdaki mat' 

b •. ' se atı daha geıginleştirecell1 

rafındaki tahminler resuU ~ 
ela dotru çıkmamıştır. Bu r . 

da vıırdır: ~ 

izi vardır. Ve bu iz üzerinde bir 
çok tcdkikler yapılmakta ve mele.. 
tum kalan bazı hadiselerin failleri 

a - Gen~lik Üniversite tahsilini kolaylıkJa takib edebilecek 
bir çağda yetişmiş o.lamk u~edeıı gelemiyor. 

b - l\'Iuallimleri ile ile kafi derecede meşgul olmak fırsatını 
hulnıııı~ı;ırlar. 

Bandırma • İzmir trenlerinin 
hareket saatinde de tadilat yapıla. 
cağından bu suretle sabahleyin 
şehrimizden kalkan bir yolcu ak. 
şama İzmir;e ,·armış olacaktır. 

Bu münasebetle diin görüştüğü. 
müz mezkiır c~miyet ılrinci reısi; 
kendilerinin •esnaf. addolwıma • 
!arından memnun bulunduklarını 
bu telıikkiye muariz olan teşekkü. 
lün; •Musıkişinaslar ~emiyeti. 
namile ortaya çıkan kurum oL 
duğunu söylemiş ve musiki sanat. 
karlarının bu teşekkülle alakadar 
olmadıklarını iddia ve beyan et. 
miştir!.. 

N arlıderede kasab Mustafayı 1 
çifte tüfengile öldürmekten suçlu 
İbrahimin cumartesı günü İzmir 
ağırceza mahkemesind~ nakzen 
duruşmasına devam edilmiştir. 

Suçlu İbrahim idama mahküm 
olduktan sonra, bas müddeiumu. 
ınilik tarafından temyiz edilmiş ve 
mahkemei temyiz uınwni heyeti 
tarafından işbu hükmün bazı nok. 
talardan bozulmasına karar vi'!ri. 
!erek evrak, İzmir ağırceza mah. 
kem esine iade edilmiştir. 

parmak izınden meydana çıkarıl. 
maktadır. 

Fakat ~yak izi henüz tatbik sa. 
hasına girmemiştir. İ§te nakız se. 

il~ de anlaşılıyor ki politik• ~ 
mmde bugün "" göze çarpaJI 
keyfi~et varsa o da her ıu~j 
kendi sahası dahilinde b~ 
teınayülleridir. Büyümek ist1"' 
dı gösteren hadiseleri veni ti' 
şıklıklara meydan verO:eınel< 
retile mahdud çerçeveleri İ(;,' 
bırakabilmek ;~i ise çok del• i' 
!ay olmamaktadır. f c :-- ~?iversi~ .~leb...'Si 11.ıyatını kazanmak mecburiyetinde 

oldugu ıçm vaktim boluholuna derse veremiyor. 

.. Bu se~bleri tedkik, tahlil ve bir neticeye, ı!aJıa doğrusu 
~.ıısl!.t>tc ~aglam~ bizden :riyade bizim kadar lıiizünle vaziyeti 
Jordıikler.ne eının h!J.lunr~ak istediğimiz alik:ıdarları meşgul 
etmelidir. 

Bizim şa.~~. karuıatimize göre gençliği sakat eden ve yarım 
bıı:a~ en b~yıik sebcb, memlekette tedrici bir surette her işin 
hır~ di~~omaya bağlan1!1a<ndır. Bu gidişle mahalle bekçisin 
denden bile yüksek mekteb dıPloması istiyeceğimiz yıllar uzakta 
değil,yakınınıızdadır. 

Sus 500 yolcu alabilmektedir. 

Ankara da: 

Şiddetli 
Yağmurlar 
Devam ediyor 

Dün akşam üzeri Ankarad3 yine 
şiddetli sağnak şeklind~ bir yağ. 

Tayyare 
Haftası 
Hazırlıkları 

mur yağmıştır. H f b• . . .. .. 

Nakzen devam eden duruşma 

sırasında bozma kararına uyularak 
noksanların ikmalin;, başlanmış 

ve işbu dvadd dinlenen bilumum 
şahidler celbedilerek tekrar mu. 
vaceheleri yapılmıştır. 

beblerınden obn bu ayak izi taL. 
bikatının, nelere istinad ettiği hu. 
susaılnın, tatbikat yapanlardan 

sorulması ve izahat alınması la. 
zım gelmekt.,dir. 

Fransız Baş vekili geçen 
bir nutuk ıöyledi. 

~~ nutuk Avrupada beki~ 
tesın hasıl etmi_• ve Fransı• 

• • _jf 
kilmet reisinin sözleri istik~ 
çin anlaşmak yollarının pek 
olduğuna dair be•lenen ÜJllİ41' 
rin beyhude olmadığını g;;.tt< 
miştir. 

Yüksek ta~il ve diploma memleket için de, genç için de 
daiın."l en başta gelen ihtiyaçdır. Bütiin Türkiye halkını yüksek 
tııhsil yapmış görmek t-n üstiiıı bir arzu ve dilektir. Fakat hiçbir 
zaman hiçbir memlekette bu arzu bir hakikat lladesine inkıtab 
edememiştir. 

Her i~de ve her yeni alınan tedbirde bilhası.a devlet memu
riyetlerinde ve büyiik müessselerde tekamülü ~ü.ksek tahsil şar
tııw bağlııdı~ İ!;in J?Ck tabii olarak her genç dt> daha ilk tah· 

Müthiş sell~r yine bazı evleri a tanın ırıcı gunu 
istila etmiş ve bu ara talebe kamp. y eşilköyde büyük l a
ları da sellerden zarar görmüştür. va gösterileri yapı ·acak 

Bozma sebeblerinden biri de a. 
yak izlerine aiddir. Hadisenin a _ 
kabinde zabıta tarafından yapılan 
ayak izleri tatbikatında, bu izlerin 
suçlunun aylğın~ uygun olduğuna 
dair bir zabıt tanzim edilmiş ve 
o zaman bu zabıt varakası, zabı. 
ta memurları tarafından imza e. 
dilmişti. 

Bu itibarla o zabıt varakasını 

imza eden ve elyevm terhis edil • 
miş olan kankol kumandanı Ha. 
san çavuşla Cemalin şahid olarak 
istima edilmelerin~ karar veril • 
mişken cumartesi günkü duruş • 
mada Cemal gelmiş ve ayak izleri 
tatbikatının o zaman uygun oldu. 
ğu hakkındakı zaptı kendisi de 
imza ettiğınt söylemiştir. 

Hasan çavuşun da celbi ıçin du.. 
ruşma 4 ağustosl talik edilmiştir. 

Vüzulı ile kat'iyet çok del•~ 
karışık meseleleri halletıııelıll 
İJe yarıyan çareler olduğut'• f 
re Fransanııı müttefiki olaP (/ 

koslovakyaya karşı olan ta-!'~ 
lerine taınamile •adık oJduP" . 

yeniden td<rar <'ılilmeııi _.;,ı/ 
aydınlatmakta çok faydalı ol-' 

tur. Bu11un hiç hir müpbelll ,1 
ta kalouyarak sarih bir •uı1 
anlatılması ne kadar faydalı 

sile girerken gözünü Universitenin veya yüksek tahsilin eşiğine 
dikmek rn.ecburiyetin'i'e kalıyor. Ayni zamanda memleketteki 
maarif sistemimizin kuruluş tarzı da gençliği bu bakımdan tahsil 
wccburiyetincle bırakıyor. Her çocuğun veya her çocuk sahibi 
babanın yüksek tahsili başarıp başaramıyacağı ilk adımda tedkik 

ve endişe me\ zuu olabilece~i gibi Üniver ·iteyi bitirmemi~ bir 
gt-nç İçin de bugünkü ~artlar içinde yarım kalmak mukadderdir. 

Binaenaleyh davayı bu ana mevzu üzerinde halletmek icab 
etmektedir. Elene elene Ünivresiteye gidecek genç behemehal 
iyi ve muvaffak şıırtlar içinde yüksek tahsilini yapmağa sevke
dilirken daha kolay şekilde ve daha kısa mesafe içinde tahsil ya-

pabilecek ve bu taJısillu maddi defah ve kazancına kavuşmak isti
yecek gençliğe de bir pay ayırmak lazımdır. T::ıiı~il sistemimizin 
gayesi mutlaka Üniversite olarak kaldıkça Üniversitedeki imti

hanlann da daima bu menfi neticeyi kaydede<'P~ini tabii bir ~e
kilde kar§ılamamız yerinde oluyor. 

Etem İzzet BENİCE 

Muamele vergisi 
hakkında 

Maliyenin bir tebliği 
Ankara 18 (A.A) '-Maliye Ve. 

kaletinden l2bliğ edilmekt~cilr: 
2430 numa.alı muamele ver • 

gisi kanununun bazı ınaddeler;ni 
deği>jtil'en 35~5 sayıl: ve 29/6/038 
tarihli kanun 16 temmu~ 938 ta. 
rihinden itibaren meriyet mcvk i. 
ne girmi~tir. 

Bu kanunla muamele vergsi ka. 
nununun ikinci maddesinde yapı. 
lan değişiklike mebo. muharrik 
kuvveti beş l>eygir •beş dahib ve 

günde çalıştırdığı işçi sayısı en 
fazla on.a kadar •On dahih olan 

sınai mue;..,,;elerin sabun, alkol. 
süz meşrubat, süt ve mamulatı, 

ayakkabı elastik ayakkabı harıc• 
soba, znrf, ~gpk~, isvcnçiyarı ve 
tıbbi müst1hzarlar, meş!n ve sah. 
tiyan fabrika ve imal<ithaneleriıe 
dondurmacılar, teııekecıler, kuru 
kahveciler, tuz değirmenlerı, ter. 
zihaneler ve kuyumculor hariç oL 
mak üzere diğer bilümum fahri. 
ka ile imalathaneler muamele 
vergis'ne tabi tutulmuştur. 

Binaenaleyh bu fabrika ve ıına. 

lathaneler 3257 numaralı ve 12/6/ 
1938 tarihli kanunun 8 inci mad. 

desi mucibınce 30 temmuz 93A cu. 
martesi günü dairelerin çalışrna 

saatlerinin hitmesinc kadar bağlı 

ONU,BEHv ı' 
• GOGDUH 

_i\ŞK, 
Tefrika 
N. 49 

HEYECAN ve 

Ve luçkırardk yalvarmağa ba~
ladı. 

- Artık benden öte:.:i cınayet
ler,min hesabtnı sorn1aj~ın, Man_ 
sur bey! Çüıtkt.i ben onları işledı. 
ğ nı zaman zaten huviyetımi, şe
rdımı, namusLtmu kaybetm~tim. 
Artık rer şeyı yapabil;rdim ·:e 
yoptım. 

* l\! r r, '.\l 1. l'I \foci::h ·n kö. 
\'U ,de otunıdur>'Jn .Bız gele' m 
Nuc DelJ",re ... ın t k u tına. 

O. gur·in 1Jıriııde Fcrhund~n.n 

izınt bu~n1u1~u. 

İHTİRAS ROMANI 
veızan: lskender F. 

SERTELLi 

Ferhunde Taksımde Sıraservi. 

!erde Ay~e Hanım isminde bir ka
dının pansiyonunda yatıyordu. 

Oturuyordu d;emıyorum. Evet, 
yatıyordu. Ve hast" idi. Hatta 
Naci Demirel onun yaralı oldu • 
ğundan da §Üpiı'.! ediyordu 

O gün taharri memur Kamil, 
Naci Dcmirele dedı ki 

- Ayşenin aparlınıaııın:ı bırçok 

eroinciler geltr gı<ler. Ayşe benim 
adamımdır. O, tehlikelı zehircile. 
rin hem paralarını alır, hem de 
gizlı.ce bize haber veriı· Onları 

yakalatıtr. 

Sirkeci 
1 slas gonunda 
\-er.i meydan için yı-

kılan eski yerler 
Etrafının açılmasına b• !anılan 

Sirkaci meydanıııda faelıyetle de. 
vam olunmakta·l•r. 

Burdaki çalgılı ıolasvon gr.zın.:ı. 
sunun yıkılması bitmis ı;ib:dir 
Şimdi de; tamdmen bo~altılan 

istasyon poll> knrakolu, a>kPl'İ 

voklama ve inzibat odasile başka. 
!iplik odasının :i ı yıkıl'!la"1M ge. 
çilmektedir. 

Bu son kısımhr tanı~n.en orta. 
dan kaldırıldı klan sonra sırf ban. 
liyo yolcuları i~ııı yeni ve hususi 
bir kısım yapıacl ktıı 

SirkE>C( ara be,· ıpuru"lun yana~
tığı iskele de; ·cenıden t' ınır ve 
tecdit olunacaktır. 

Bu iskelen•n :, anı basında ı;ir. 

kin bir mannra orzeden pı~ hela 
da ortadan kldırılaoaktır. 

istimlak edilecek d·ğcr dükkan 
vC' yerlere ait so~ for'11-:ı. 1 ıteler de 
yakında hallolunacaktır. 

oldukları varidat dail'elerine bir 
beyanname vererek adreslerın;, 

iştigal mevzularuıı. san·aııarmı, 

yaptıkları r.uhallerı, depolarını, 

muharrik kuvvet ve işçı miktar _ 
tarını bildiMH•kle ve 2430 numa _ 
ralı kanunu.ı 21) inci maddesinde 
yaz.ılı muamel~ ve iptidai madde 
alım ve sarf defterlerini tasdik 
ettirmekle miıkcl!eftirler. 

Muamele vcrgısı kanununun 
2 inci maddes•nin A, B, C, D, E, 
G, J, K ve N fıkralarında yazılı 

madde ve müesseselerin muafi -
yelleri mahfuzdur. 

Nacı Demitel. Kamile sordu: 
- Şimdiye kadar kaç kişi ya -

kaladınız onun vasıtasile? . 
- Bugün, kad~.- yirmi kışı~·i 

geçti. Merkezde Jistesı ve •dres _ 
leri vardır .. 

- Çok iıla Ben bu adamları da 
tanımak isterim. F3kat. her §"Y -

den önce şu Ayşı• i!G görüşeyim. 
Ve Kamilin d~Ja1etıle Nacı De

mirel _ Ayşenın dostu olmuştu. 
Ayşe, Naci De.nirelın değerli ve 

nüfuzlu bir zabıta memuru oldu _ 
ğunu anlayınca ona, papağan gi
bi, bütün bildiklerini söylemeğe, 
içini dökmeğe başlamıştı. 

Bir akşam N.ıci Demirel Ayşe 
ile görüşürken: 

- Bu dairede kaç oda var? 
Diye sordu. 
Ayşe: 

- Yed, odam var, beviml dedi. 
Birinde ben yatarım. Ötekilerini 
kira~·a verirmi. 

- Hepsi komple mi• 
- Şi.mı:lıli!< ü:;ıi komple. Üçü de 

30 Ağustosta başlı v ıcak olan 
•Tayyare haftası• münasebetıle 

şimdıden hazıritklara başlanmış.. 

tır. 

Ezcümle; bu hafta i~ıeri•inde; 
kazancı tamam~n «Ta.)'yj re cemi_ 
yeti• ne art olarak verilecek mü
samerelerin mahıl v~ progranı

ları; bir<>r btrer takip olunmakta. 
dır 

Bu programları; hl'r k.ız;,daki 
tayyare kurumları: k<>ndileri h.1. 
zırlıyarak İstanbul merkPzine biL 
direcek ir. Bvramı!'I· b'rinci günü 
Yeşıl koyde bu tik bir hava oyun. 
!arı ve tay)••re harPketlc-ri de ya. 
pılacaktır. 

Göçmen 
Nakiigafına 
2 güne kadar 
Başlanıyor 
Kiralanan 2 vapurla 
nakli~·at 4 ay devam 

ede..:ek 
Bu sene Romanyadan m<>mle. 

ketimize getırilı>eek olan g~içmen.. 
!er nakltne yarın veya öbür güıc 
başlanııacaktır. 

Bu maksatla iskan müdürlüğü 2 
vapur k,ralamıştır İlk vapur ya. 
rın veya öbür giJn limanıınızdan 
Köstenceye hareket edecektir. 

Her bır vapurla beher seferde 
1500 göçmen geUrilecek V" nakli. 
yat; 4 ay sürecektir. 

Bu müddet urfında takriben 
c25• bin vatandaş Rornı>nyadan 

gelerek ana vatana kavuşacaktır. 
Göçmenlerin mühim 'ı'r kıs'llı 

Anadoluya; mütebııkisi de Trak. 
yaya yerle9til'ilocek!t'rd r. 

boş .. 
- Kıracılar uzun müdd;et otu

rurlar mı burada? 
- Bazısı aylarc.l oturur. Bazısı 

da beş on gün oturup gıder. 
- Şımdi kimler var? 
Ayşe çekinmeden hesab verdi: 
- Biri erkek. Elli yaşlarında 

var. Komisyoncu imiş. On beş 
gündür oturuvor apartımanda. 

- Ne komisyoncusu·! .. 
Ayşe kaşlarım k!\Idırarak gül· 

dü: 
- Manifotura komısyoncusu 

değil ya, abevim1 Kadın komis. 
yoncusu .. 

- Kadın tellilı desene şuna!.. 
- Anlayıver ;şt~, beyim 1 

- Kumile neden haber verme-
din bu muzır adamı? 

- B.en henGz zazartnı P'Örme -
dim de 

- Zar rsız tellaıhrdRn ".lemek? 
- Evet. Nanuslu ailelere el ve 

dil uzatın z uzatmaz Eğlenmek 

istiycn erkek!He piyasadaki ka • 

Temyizin ':ıu bozma kararında 

bildirildiği veçhil~ vakıa parmak 

Suçlunun vekiiletıni deruhde e. 
denlerden sabık adlıye Vekili 
Mahmud E;;ad Bozkurdui'I wn cel. 
sede suçlunun müdafaasını yapa. 
cağı kuvvetle muhtemeldir. 

Hatay kendi kendini 
idareye hazırlanıyor 

(Birinci sahileden devam) 

releri miiuıkere edilmek üzere dün Antakyada resmi bir toplaııtı yapıl
mıştır. Bu müzakereler bir müddet daha devam ed.,.,ek ve Hatayuı ik. 
tısaden kalkınınası i~in mühinı kararlar verilecektir. 

1 

FRANSAr-ilN ŞARK ORDULARI BAŞKUMANllAN[ DEGİŞTİ 
Halen Halayda bulunan Fransız şark orduları Ba~kumandanı Hut. 

2iııger, Fransa askeri meclisi azalığına layfo edilmiş ve Frausaya hare
ket etmi5lir. Yerine r.cneral Kopo tayin edilmiştir. 

I'RANSA TEDBİR ALIYOR 
Antakya 19 (Husıı.i)- Burada teraşşüh eden haberlere göre, Fran. 

sa. Suri)enin Hatay ililiıllarını tanımamak i(in vı•rdiği kararı geri al. 
dırmıya karar vermi~ bulunmaktadır. 

Fransa. Türkiye - }~ran.sa iyi dostluk n1iinascbetlt'rinin idamesine 
taraftar ol<luğu cihetle Suriye yüziinden bu dostluğa halel getirnıiyc. 
cektir. 

Şam hükumeti AntakJa ,.e Ankara itilıiflarını kabul etmediği rn 
eylıi.lde toplanacak ve bir üçüzler itiia(ı yapacak olan Ankara konfe. 
ransında miisb~t bir rol oynanı.ıdığı takdirde Fransa. Fransız - Suriye 
mu.ahede5ini tasdika asla yana. mıyacaktır. 

Eylıildc Ankarada bulunacak olan Bonnel'ye refakat etmek üzeµ 
:Suriye yiiksek komiseri Kont dö Martel eylıil haftasında Ankarada 
bulunacaktır. 

VATA..11/İLER BUGÜN TOPLANIYOltLAR 
Geçenlerde Vatani ııartisi ~aıııda bir toplantı yapmıya, Suriyeyi 

alikadar eden bütiin nıf'~eleler1c Hatay işini görüşıni~ e ve ayrıca kabi
nenin vaziyetini tesbit eyleıneğe karar vcrmi~ti. Fakat bu toplantı, hü_ 
kumet tara(mdnıı ı:eri hırakılmıştL 

Buraya gelen haberlere göre bu toplantı sırf Cemil Mardanun zayıf 
Jolan mcvkiini kuvvetlendirme>i, taraftarlarını çoğaltması, kongrede 
aleyhde bir karar almıyarak iktidarı yine muhafaza edebilmesi kaygı
silc geri kalmıştı. Hi.ikU.nıet artık kongrenin toplanmas-ında bir ntahzur 
görmediğinden kongrenin bugün içtima edeceği anlaşılmaktadır. 

1 Koilı nin lfatay ıtiHiflannı kabul lehinde karar vermiyeceği, fakat 
Cemil Mardanıın nıevkiini muhafaza edeceği tahmin olunmaktadır. 

dınları bulup götürür. Fakat, ki
barlara hizmet ettiği ıçin ç~k ~ık
tır. Dalkavuklukt1 eşi yoktur. 

- Adı ne? 
- Boğos .. 

Naci Demire! sigarasını yaktı: 
- İkincisi?. 
- Bence en urarsızı bu kadın. 

İhtiyar. Hoş s<ıhbc:. Eski saraylı 
çerkezlerdenmiş. 

- Şimdi neiş görüyor? 

- Kimsesi yokmu5. İki aydır 
benim yanımda ot'!ruyor. Oda ki. 
rasını muntazam verıy"r. İşi güciı 
büyük konaklara ve yalılara gi
der. Bohçacılı1< eder. 

- Bu da n~ demek? 

- Çok eğlenceli bir iş a canm! 
Bohçasnın içinde ipekli mendil -
!er, kumaşlar, haşörtüleri, yeme • 
niler, yazma c:arşaflar. Hatta bi
zim saraylı h3nım, gittiği yel'!ere 
kredi de açar.. Aylarca mühlet 
verir. 

- Kzancı ne: bu iste? 

- Efendim. hiıla anlıyamadınız 
mı? Bu suretle gırip çıktığı yer
lerde evlenmek. ;stiyenlere kxa 
bulur. Onları baş göz eder. 

- Çöp çatıcı desene şuna .. Fena 
iş değil. 

- Aman efendim, o kadar kıirlı 
bir iş ki. .. Da.'ıa geçen gün iki 
kalbi birbirine bırleştirdi de, iki 
taraftan da para aldı. Hem de ta. 
marn yüz elli lira .. 

- Az para değil. 

- Ne diyorsunuz, beyciğim?! 

Vallahi benim elimden bu ış gel
se, apartımanı da pansiyonculuğu 
da bU'akırdım. Neme gerek elin 

adamlarile u~raşmak.. Ayda bir 
kere birinin çopfa.,li çatar, kt•yfi
me bakardım. 

Naci Demirel bir s;ğara daha 

yaktı: 

- Çok yi. Üçüncıi kiracı kim 
bakalım? O da öt kıler gıbi en • 
teresan 1111? 

(Devanu var) 

muş ise Avrupanın bugünl<a ~ 
ziyetine göre iıtifaklarq, a01 I 
malara verilecek manaları• 

".e .kadar şayanı. dikkat te~si~ 
tabı tululına>1 la7.ım bir ıt~ıl.J 
sadık kalmak vazilesi herll"" 

' <ti~~ 
bi~ ~ilahlı k.a~gan~n çıfdll') 
manı olmak ıçın gıdilecek · 

yollarında her vasıtaya baş;;:, 
mağa mani olmanıaktadır. ~ 
için bugün Avruı>antn en pii"at 

bir meselesi olaıı Çekoslo''" 
işinin bir netic<"ve baD-1auıııB"1 

• ~ 1 

çin Prag hüklln,eti nezdinde ",,.ı 
bet surette ~alışmak iii•~ rrl 
Fransa - Çekoslovakya ittif•~' ı 
tatbikat sahasın-la en kesti' 
bir tefsiri sa)·ıln•aktadır. 

Franstz Ba~\.~kilinin ııt•~"tl~ 
nun metni gOzden gecirilit~"' 

:> , fi" 
harb meydanlarında birbiri•' 
takdir atn1eyi (;ğrenrrıi~ olaıf1 ~ 
l~t~er'.n bundan ">nra ku• •'~ 
rını hır araya ;.:etirerek sulh~ ~ti' 

rumak yolundn l"alsmnları 11 " / 

sının nasıl etraflı bir surett:: 1ı 
öniine getirildıği göriilme!41' ,, 

A\rrupa harbinJeıı ıırctirilf'!1 
~ l"" 

nıisal bundan sonıaki suJh J
11 l 

isinde miiessir olmu 1 JizJl11 ~ 
diğine göre bugünkü <·etin 111

' 
. ·11' 

lelerin sakladığı korkun~ ih·' ,• 
lerin de önüne gPçmek jktiıl ~ 

. I•" 
yor. işte Çekoslova~ya ın•'' , 
kendi sahasında bırakmak ·;, 
tile bir neticeye bağlamak. b f 

ya dahili harbini de Avrup•~· fi .s#, 
rayet ettirmeden oıa.ı-a iolıı , 
tirmek yolunda sarfedil<ll ~ 
retlerin hedefi bu. ıf 

Şimdiye kadar defaatla ı•~ · 
e~ilmi.ştir. Bununla ber•~.,I' 
dıseerın, vuku•tm yürüvi.ifİ' I" 
ki manayı da sezmemek kaJıil f 
ğildir. Bu da sulhu nlllbaf_., ,ı'' 
!unda çalışılırken vüzuh "' I 
iyetin pek lüzumlu oıdıığl' r' 
şimdiye kadar cereyan edel' 

kayi hem ara> ı bulmak. ~' ;I 
ihtimallerinin önüne geçJll'~ ıi 
azami hassasivct gösterme~ ,; . . w 
zım olduğunu gösterınış. ,ıı 

ayni zamanda ı:;österilecek ~ ;• 
netin ne kadar i.ıe yarıy:ır:lı.: 
bit olmuştur. f 
_AHMED~~ 

nb· * Arnavudluk Kralı so ı' 
da, karısının doğdugu ~·0'

1

., 
1 ,·9• 

ret etrnek üzere Ç 0 kos 0 

gıdeccktır ıJ 
hl~~ ·' * Mısır Ba~vekıli !>iZ ı; 

şa dün Marsilyaya varJl" t>' 
Parise gitnıek iizere trcr:e 

s 



I 

' 

,, 
ıı 

' r 

•-SON TELGRAF-f9Temmuz 1938 

• • 
ışı !Bina 

Tahriri 
İktisadi mes' eleler - - ... -

37 m:lgon lira sar file sulama . eni sarhoşları 
önlemek için 

avzadaki ted ik-
ameliye/erine başlanıyor 

B
1
ir ~ollanda kooperatifinin de inşasına tali~ 

0 dugu yeni tesisat Balkan yarımadasındakı 
sulama işlerinin en geniş ve ehemmiyetlisidir 

10 senede bir 
yenilenecek Bir kokain mülıtclası hfıl..i.ıııc 

yalvarıyor: 
leri eticeler· 

Cııııı.ııuri • rakılacak ve ziraat teşkilatı bu İŞ
teıı azami surette istifade edecek
tir. Menderes, Gedız, Bakırçay ve 
Marmara ı:ölü sularından azami 
istifade edilmesi, sulama kanalla
rı ve kooperQtÜleri tesis eı1'lmesi 
mevzuubahistir. Bu cıvardak, r.ra
z.i göl !lehir sularından istifade 
edlerek .sulanacağı gibi sulardan 
elcktriklznme işinde de istiiade 
edılecektır. 

İstanbulda yapılan tahriri mu
sakkafattan sonra diğer büyük 
Vilıiyetlerimizde de peyderpey bu 
iş icra olunacaktır. 

Bu vümleden olmak üzere clO» 
senedenberi ev kiralarında ve ev 
kıymetlerinde rastlanan bariz dü
şüklük göz önünde tutularak bu 
sene İzmirde tahriri müsakkafat 
yapılması mÜD.isip görülmüştür. 
Esasen, kanun mucibince on sene
de bir defa müsakkafat tahrıri ya
pılması icap etmektedir. Bu hu.. 
susta İzmir viliiyeti makamile 
Maliye vekaleti arasında muhabe
re cereyan etmektedir. Vekaletin 
cevabı alındıktan sonra faaliyete 
geçilerek ve tahriri müsakkafat 
komisyonları .ıeçilecektir. 

- Çok perişanım. l\lümlıünse 
bana biraz kokain veya eroin ve .. 
riniz de aklınıı başıma de\"ljirc -
yiın. Sualleriniı<i kavrıyamı;;ı -
rum! 

Bu bir hayalin ifadesi değil, ha. 
kikatia ta kcndbidir. İstanbnl 
mahkemelerinde olmuştur. 

Amelelerin vaziyeti ile de 
meşgul olundu 

&ı Ilı ye. nafıasınm b1'ş,ırdı.. 
ıu d Uazl4Jıı işler serismdc~ ıı.ır;_ 
l.ın lar'~i An:ıdolu ovasının SU-

tası t~i't l etmckte<iır. 
tinq~ Na!ıa Vekilimız Ali Çe.. 
tifıeriJe ôlll.:ıı_ §ahst etıel'jL ve dit"t'k.. 
~ ~" senedenberi ı:w hu -
...,., Siı-to'.unan mes:ıinin mP.!!'ud 
·~~Ct'lefi · 
Y~ıııı. Ul>.n. alınacağı t:ırıh arıdt 

'41lll§ tı:r. 
:lıfulieıı · 

.\yılın ~ eı-, Bergmna, lan sa 
tillJ!i b:'~lı.asında ci delen ve _ 
~ i!\ı _şekılıi ç:ılışarak arazi 
Pr~ı \>~~!erme incelmişlt>r ve 
dır. t>rı.ıı ona göre hazlflamışlar 

31 lll.il 
p~ Yon liralık tabsıs:ı:la ya_ 
liJlıdi olan bıı yeni sulama tesı si 
ıılld Ye k. dar Balk~n yarımada. 
ge~ıı.ı1ın sulama ışl niJ1 en 

ve eh..'tnmıyetl:.S: dir. 
aııııac•' , . 

ııllda . . "" stırama tesıslerı ara-
tilitt ik. baraı, regületörier, köp. 
llu~ b ıs:ah aıneli:ıeleri \·ıudır. 
e~ U '§l~r üç sened~ ıkmal 
Ve- ,.;~~- İlk olarak ele ahr.r.n 
ıs~ ':ı:ııertı çıkarılan Bakır ay 
~ . 

1 
'n:eli~·esi ve _ {endcruteki 

lllitrı~". Bunların ihalP!~i ö _ 
y~ eAJ. hafta içinde -~ nl:arada 
M<L c,31< ve nıüteahhidlere ihale . -t "-~an.... "'· Bir Holanda sulama ··,..ran· 
lacaıı.tır uı de eksiltmeye dahil o. 

lrıaı.~a getirilecek tesısler ık
koııt~~;n~ Nafıa Vek5.letinin 

0 
Unde, mahalli idarekre bı-

Ancak elektriklenme işi, ikinci 
planda yer almaktadır. Çünkii bu 
dav• daha umumidir. Sulama 
işinde alınacak randmana ~öre 
kabi liistifade su miktarı tcs.:ıil, 
elektrklenme işi ona gilre tanzim 

Ege ovalarının yapılacak tesis
lerle önümüzdeki yaz mevsimın
den itibaren sulanacağı ümid edil
mektedir. Bu suretle, iyi sulan -
mış arazide ıstihsalat da artacak
tır. 

Nafıa Vekaletinin eksiltmeye 
çıkardığı işler şunlardır: 

1 - Bergamad:ı Bakırçay ovası 

ve nehir ıslahatı ameliyesi 1 mil
yon 564,363 liraya münakasaya 
konulmuştur. 

2 - Küçük Menderes ısiah sa
hasında yapılacak şüt. baş yatak 
başındaki şüt ve baş küçük köprü 
inşaatı 232,450 liraya eksiltmeğe 
çikarılmıştır. 

3 - M. Kemalpaşa deresinden 
Karacabe;- ovasının sulanmnsı 

335,051 liraya eksiltmeye konul -
muştur. 

~arındırma odaları 
çocuklar ~beve gni işe giden 

akşam geç vakte kadar 
llıekteblerinde kalacaklar 

~ .. 
lllektebdeki bu kabil bütün çocuklarla 
sabahları kütübhanelerde nöbetci 

Bunu; diğer yerler ta..lcip ede
cektir. 
Şehrimizdeki tahriri: müsakka.. 

fattan 10 sene sonra da kanu"I mu
cibince buradaki tahririn de yeni
lenmesi Iiizım gelmektedr 

Elektrik 
Faturalarının 
1~ahsili 

Eski usulün lbası 
muvafık görüldü 

Şehrimizdeki dükkan, oprtı

man ve evlerde istihliik olunan 
elektiriğe ait faturalar bedelleri
nin halen mer'i olan 2 ayda 1 tab. 
sil olunanması usulü yerin~; ayda 
1 kere alınması ve buna 1 eylCıldc 
başlanması muvafık görülmüştü. 

Buhusuta aldığımız mütemmim 
malumata göre; yeni elektirik 
;daresi; bu husustaki knardan 
sarfınazar etmiştir. 

Şirket zamanında mü,terilerle 
olan münasebat şeklinin değiştL 
rilmesi doğru görülm!!diğindcn 

elektrik faturaları; yine eskisi gi
bi yani 2 ayda bir mfujteriden t.ıh
sil olunacaktır 

Beyaz zehir, ne ralrıya, ne ıLa 

şu veya bu alkole benzemiyor. 
Onuıı sarhoşları cemiyetin bün -
yesini kemiriyorlar. Kokain, ero.. 

in Türk milletinin .tanıdığı, ev • 
eliği, kullandığı. nesne değildir. 

Bu zehir yenj )·C'ni tamiııı edi
liyor ve bilhassa Jrnl!r.nmıya g~nç 
!er alı tırılıyor. Aıahkemclere dii· 
çenler, akıl hastanesine giöderi -
!enler, tevkif edilenler ihtiyar 
değil, ırençtirler ve gençliklerini 
bu zehir yoluna bitirıniş halde -
diri er. 

Beyaz zebiri ve onun çe,idlerini 
memlekete sok3nJar. gençlik ara. 
smda yaymıya çah~lar menı -
lekete en büyük hıyaneti yapı -
yorlar, memleketin emniyetini 
kundakhyorlar.. demektir. Tek 

çocuk sırasına 'lC y«!f'İne güre va ... 
tan için en büyük kuvvet ''e kn<l
retin namzedidir. Bu namzedi 
doğmadan öldürmek, doğarken 

boğmak cina) etlir. Beyaz zelıir

ciJerc de canilere '·cnliğimiz hü .. 
kümleri vermekte ısl"ar ve aeele 
etmeliyiz. 

BÜRHAN CEVAD 

Ta vukculara 
6 aylık bir 
Mühlet verildi 

--· 

İktısad Vekil imiz Şakir Kese _ 
birin Zonguldak havzasında yap
tığı tedkiklerden iyi neticeler eL 
de edilmiştir. Evvelce de yazdı -
ğımız gibr bugünkü endüstri in -
ki§aiına göre, Havzada kömür is
tihsalatmı artırmak IazımdL Elde
ki hesblara göre kömür istibsalıi -
tımız şu suretle arlacuktır: 

1939 senesinde 2,200,000 ton 
1940 • 2,4:AJ,OOO • 
1941 • 2,750.001) • 
1941 senesinden sGnn, her sene 

kömür istfüsalatı 300 bin ton arta
caktır. Tabii bu artış, endüstri _ 
nin muhtac o1duğu kömür sarfi -
yatına muvazi bir surette arta -
caktır. Yalnız Karabük fabrikaları 
için senede 450 bin ton kömüre 
lüzum vardır. 

Kömür is'.ihs"llatını artırmak 

için batı<a gelen sebebler ara•-ın.. 
da, am le meselesi başta gelmek
tedir. Amele m~seiesi ötedenberi 
havzayı meşgul eden sebeblerdeıı 
biridir. Ocak sahlb~eri de, amele 
bulamadıklarından şika~·et eder -
!er. 

ZONGULDı\GA fü\1:ELE 
NERELERDEN GELİR? 

Zonguldak kömür bavza.>ına en 
ziyade, Karadeniz vilayetlerinden 
amele gider. Sabi! vilayetlerndc 
toprak mahsulk«ile geçmen köy
lüler için, şehirlerde para kazan. 
mağa ihtiyaç vardır. Vaktile bu 
lşsiz kö)·lüler, dah.ı iptidai usul -
lerle tedarik edilirdi. Bazı açik

Makine iie şişirilmiş ve gözıer, kömür crcaı.ıarının sahib-
L ~ lerile bir anla.~ma yaparlardı. Bu 
U<ıJyanmış tavuklar mı anlaşma mucibince, amele komis.. 

satılıy0rmuş yoncusu, ocak sahib!ne şu kadar 

Tavukçu dükkiınlarının ıslahı mele bulacağını v2dediyordu. A-
mele komisyoneusu sahil vil5yeL 

hakkında hazırl.ınan yeni talimaL 
namenin tatbikına 1 Ağustostan lerine kadar gider, hatta bu iş 

Beril.ne itibaren başlanılacaktır. için köy köy <lolasırdı. Köylerde 
nekadar işsiz, faklr köylü varsa, 

G l 
Bu tarihten itibaren 6 ay içinde bunlar yaya olarak slıil" inerler. i dece k 0 Q n dükkanlarını; yeni talimatname Buradan bir vapuru!ı güvertesine 

M ll 
,.. hükümlerine göre ıslah veya ta.. yerleştirilirdi. 

UQ İmler imiz dil ebniyen bü<ün tavukçu dük- Komisyoncu, amele işe girdiği 
ınuallimler me9gul 0lacak ktıııı.an kapatılacaktır. zaman, amelenın bir haftalik yev-

lııı 20 kişilik bir muallim Diğer taraftan bazı tavukçu miyesini komisvon olarak allf, di-

~Ultlar':;lrteblere devam eden ÇO- birer birer tesbit olunarak ibti _ hey' eti beynelmilel dükkanlarında kesılmış cılız, za.. ğer taraitan da ocak salıibindC!l, 
~lıtr,llııı il bal"ltarımn ann veba- y3'!a göre mekteb!erde veya tek- san'at Sergisini ziyaret yıf Ve yağSlZ taVlıklann üflenerek adam başına bir komisyon aJmağı 
tıiı"n . 

1 
<>_<!atarım. kilitleyerek mil mekteblerde yeni barındırma edecek veya makine ile şişirildiği gi_ nutmazdı. Hasılı ocak sahiblerile, 

~it l§ <!l"ıne gitm lı. ve geç gel:. odaları açılacak, bu suretle bazı bi gerilerinin san renge de bo- amele :ırasındaki bu füzuli mu -
~oı,;:Si!ecburiy~tind bulunmalarJ mekteblerdc mevcud olan harın- •Berin• de açılacak olan bey- yandığı ve bu suretle balkın alda. tavassıtlar, bu •sten büyük kar -
ııı e sok ki dırma odalarının sayısı çoğaltılmış nelmilel sanat sergisine memleke- tıldığı görülmüştür. lar temin ed~rlerdı. 

elt!{,ble · a ard:ı. kaldıkları, f 1 timiz sanat mektepleri muallim- " 
'Vve1 g•lr:,d~. zamanından daha olacaktır. Bu kabil çocuk ar sa - Her ne kadar şehir, kas:ı.ba ve AMELE ÇAVUŞLi\lilNiN ROLu 
1 ' dı 1 b blar t 7 ~o d kt b gele eri arasından bir heyetin nitmcsi ~l\ 8 "'erı ve dersler bittik- a 1 saa •" ;ı me e e • "' köylerden getirilen tavukhr: ma- . Amele ile ccak sahibi araSln -

onr bil kl kşaml t 4..5 ve tetkiklerde bulunması karar. Ve b.. ..a ev!~rine gidemedikleri ece er vtı a arı sa:ı e halli baytarlar tarafından ır.uaye- daki mutavassıtbr yalnız amele 
., ~ '"'--' kadar mekt.?bdf' kalabileceklerdir. laştırılmıştır. k · ~ ··ıd· A ı "'il •• : ~en derslerini de ıstenll- ne ounmkta iseler de; buraya dog· _ omısyoncusu ... egı ı. me e 
b '«<Zda 1 b 20 muallimden mürekkep olan 
illıa8,, ._ hazır!ıyamadıkları ve Ayrıca bu gibi çocuk ar u sa- rudan dogr· uya köyler tarafından Zonguldağa çıkaktan sonra, ıkin-

..,. " b ı · bu heyet bugün şehrimizden ha-
Yaiıntıt ış mevsiminde kar ve atlerde mekteb kütüb ane erın - reket edecektir. getirilip tavukçulara stılan ta\ uk.. ci bir mutava'3ıt eline düşerdi. 
b:ırr"•tı" altında bulunmak mec- den istifade edecekler ve kış a:ır - Bu da amele ç•vuşuydu. Amele - ,, ilde Heyete Maarif Vekaleti meslek! vuklar; ekseriya muayene kaça-
tuı"'-ı...._ •. n hast.ılandikları gö- larında sıcak odalarda barındırı.. b çavuşu ocak sah bi ile bir anlaş-

... ~~"'<! tedrisat umum müdürü bay nü,tü ğı olduklarından adema tavukçu 
h . ır. !arak, hergün bir nöbetçi mualli- reı·slı"k ~tmektedı"r. be ma yapardı. MPselıi: Şu ocaktan b qı.a3rif ~ dükkanlarında lediye baytar-
aşıııct lllÜdiirlüğü bu deı s yılı min nezareti altında ders zaman- günde şu kador ton kömür çıka-

larıa e:~ İtibaren b~ kabı! çocuk- !arı haricinde de derslerini hazır- önünde titreşerc•:< bekleştltılerini !arı tarafından da sık sık teftiş ve rırım diye bir taahhüde girerdi. 
eh .... slı ·· "l<l - konturollar yapılacaktır. • "'"'- b" eının· surette meşgul olmağı Jıyabileceklerd:r. görüp uzü ügümüz bu yaVl"u - Çavuş aldıgı paranın mti.n.i.ı:ıı 1f 

ıyeıı. k ı· Bu mua.veneler neticesinde cı- kı k · t k k l!i r ı:n · ararla tırmıştır. Bu suretle; kışın karlı tipi ı eukların heps'ne ders yılında sı- smını esesıne a ara pe az 

günkü pa:.ron ve amele münase -
betlerini ifade etmez. Kömür 
havzasına İş. Banka.il gibi, milli 
sermaye girdikten sonra, bu ipti
dai amele bulma ve çalıştırma 

usullerine nihayet verılmiştir. 

İş kanunu da çıktiktan sonra, or -
tadaki füzuli muta\·assıtlara pek 
i§ kalmamıştır. 

DAİMİ AMELE Ve 11UVAKKAT 
A iEL.li: 

Bugünkü he3ab;ar.ı göre, Zon -
guldak kömür havzaSlnda 1~ bin 
amele çalışır, fakat bu on b~ş 
bin amelenin on bınde" fazlası 

muvakkat arnelcdır. Yukarıda 

yazdığımız gi::ıi muvakkat ame • 
le, ve yarı köylü demek daha doğ. 
ru olur. Muvill:ıt amele, işe y«ni 
alınan veyahud ömründe kômı.ir 

ocağına girmıycıı bir ameleı:!İ!". Bu 
şeraiti haiz !:lir köylü, ocakta üç 
dört ay çalıştıktan sonra, biraz 
eli işe alışabilır. Fakat aradan bir 
iki ay daha geçtikten sonra, bıı 

amele şinden ayrılarak tekrar kö
yüne dönmek ister. Çünkü ocak
tan ziyade tadas•na baii.lıdır. A. 
ilesi köyiiııikdlr. Köyünde muh
telif yerlere b0rcu vardır. Bu, 
borçlarını ödemeğ~ kifayet ede -
cek derecede eline pan geçirdiği 
için, Zongu\dakh durmak istemez. 
Derhal körune döner. 

Hasılı bu yarı amele, yarı köylü 
kafilesi zo,.,~ıldakla, kiıyler ara
smda hicret ede! bir kaiiledir. 

Şimdi bu ame!e kafile5ini, Zvn.. 
guldak ocakbrı civarına yerle'< -
tirmek zaı ur<>:i hasıl olm11ı;tur. 

Çünkü kömür çıkarmağı bir ib
tısas işi olarak kendisine benım -

seıneyen '>ir adamdan pek dZ isti. 
fade edilmckted'r. Müheııdisleıin 
yaptığı he•l'>!ara göre, muvakkat 
"mele bir giincle 700 kiıo k:ömür 

çikarırdı, halbuki nıütelıa~sıs a
mele i•e 120~ ki'o kömür istihsal 
eder. Aradaki farit pek büyüktür. 
Bu farkı ort.:.rlan kaldırmak i~in 

mütehasoıs amele bulmak için ça.. 

reler aram ılıyız. 

AMELE MAHALLELERİ 
Kl:F.L'.L.L YOR 

Eti Bank teşekkül e~tikten sc,n_ 
ran, kömfr ocaklarında ameleyi 
barındırma< için evle! ve mahaL 
leler yapmıjt!r. Bu mahalleler 
kafi görülm~d·ğ, için yen:den ev

ler yapılına1<tad!r. HolbnKı Fran. 
SlZ sermaye.;i zamanında tu iş çok 
ihmal edilmiş:\. Ancak Zongul _ 
dağın den;z~ b3kan gıizel bir sır
tında, yü1<:~·ı~~ ücret nlan memur .. 

larla mühenC.:.is .t'::-e mohsus evler 
yapılmışt .. Bl! evlerden ibaret o • 
lan mahaU·~,·n adına .:Fransız 

maballesh dec!erdi. Diğer taraf -
tan aml"l?-, barakalard3 kahve kö-
şelerinde, ylar kalkardı. Milli 
sermaye. bu iptiıi.ai n·anz3r:ı.y1 o;.·. 
tadan kılrlırm~kiadu. lelin ektebde bu gibi talebe _ günlerde bile; sabahın erken saat- cak bir soba b>şı, ılı.!< bir sınıf te- lız, hastaliklı ve zayii olduğu gö- kısmını da ;rncleye verirdi. 

' esarıı._is .. i,...:;.ya;;:l;ar:,:ı.,.v~e;-,.:a::;d~e;dl;,:e;n~· !!!!!~I;;;er;;;i;;;n;;;d;;;e.,;k;;;a;;p;;;a.,;h.,;m~e~k!!te!!b!!!!!!!k!!!a,;.p.,ı l,.ar!!!ı!'!n!!!ın-!!!!!ml!!!!i n!!!!!e!!!d!!il!!!m!!!i!!!1!!!!!ol!!!a!!!c!!al,.•1.!.,·.,r .!!!!'!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!l!!!!~r!!!ü!!!le'-"n!!!!!!!t!!!avu!!!!!k!!!l!!!a!!r!!s!!!a!!ttır!!!!!!!ı!!lm!!!!!!!ı y!!!a!!c!!a!!k!!t,,,ır,.. !!!!!!!!!!!!!!!B!!ü!!t!!ü!"'n!!b!!u!!!!a_n_ı_a t-t-ık_ı_o_n.,n!!11!!z!!, .,b.,u,.-!!!!",....,... ___ ...,r ·----~°.. A.:._ 

bte:Ln <GJONlb,C 
~YAZAN 
-.............:~SRET SAFA COŞKUN l 

...._ ! E D E 8 1 R O M A N : 187 -·-----

iınıl~1::'1 Yeni hır roman yazdı. - Anlatayun! 
lı.ıııı,n hahstti Suad Sadi, Bey! Dedi. Böylece kendi bayatını 

lı;.rı :ın ıne\>ıuu nedir?. anlatmış olacak, iç.ini dökmek fır 
...... t en İlh:ındı: satını bulaeakiı: s sın· 
Ua<i?. ıni koytn;ıdın mı hfı!a - Bir adam tasavvur ediniz ki, 

..._ l:lir .. 
tullı'... turlu isim b enemiyo -

...... ı:ı 
llıev u kada• ·· k"' ZUda • ınuş ulpesendliği 

...._ li Costern:cdin 
azırctı d . 

Sah a ondan ... 
et\i. aııı bu· 
z Celııı ·aya gelmey1 arzu 
uu anı cıyc kadar ne otur mev 
., atsana b' 
"'lıad ızc . 

l',tıı dırsekl •. 
. ış el! .. e. ın koltuğa da-

~l'ııılştix ~~nı çenesinde birleş _ 
Oııra: · ır an tereddüd etti. .. 

otuz yaşını gcçmii, ciddi olarak 
hlç sevmemiştir. Bu herkesten. 
"kıambaşka. garib bir adamdır. 

Dü ünüşlen ba~kadır, telakki. 
!eri başkadır, yaşayışı başkadır. 

Tam manasile herkesten geniş 

hatlarla ayrılan bir tip ... Bir genç 
kızı seviyor. Günün birinde ... O 

kadar çok seviyor ki o ya,a ge_ 
linciye kadar hiç kimse için çarp

mıyan kalbi adeta her vuruşun
da bu genç kızın ismini seslenL 

yor, Deli gibi, çılgın gibi, kara_ 

sevdaya tutulmuş gibi Mecnuna 
parmak ısırtacak, Ferhada hay
ret verecek bir aşkla seviyor. Fa
kat sonra öğreniyor ki... 

Suad buraya gelince yorulmuş 
gibi durdu. Terini sildi ve Sem
raya bakarak tekrar anlatmıya 

başladı: 

Sonra öğreniyor ki bu 
genç kız, kız d~ğil, kadındır. Ay
ni zamanda evlidir. Romanımın 

kahramanı. Ahliık telakkilerine 
çok bağlı, namuslu, tam mana _ 
sile dürüst bir Jdrundır. Uzakla

şıyor kadından. . Fakat onu ne 

derece sevdiğini söyledim, bir 

türlü unutamıyor. Unutmak için 
yapmadığı kalmıyor, hayatına üç 

kadın daha giriyor. Lakin hiçbiri 
onu unutturmıyn muvaffak ola

mıyorlar. Ve o günden güne bir 

cinnete doğru adımlarını sıklaş

tırmıya başlıyor. 

Semra mendilini ağzına kapa-

mıştı. Ağlamamak için kendisini 
güç zaptediyordu. 

Mırıldandı: 

- Deli gönül!. 

Suad doğrulmuştu: 
- Hakkınız var, Deli gönül!. 

Sonra kendi kendine mırıldan-
dı. 

- Deli gönül, Deli gönül... Ro
mamma bundan iıla isim olamaz. 
Eserimin adı •Deli gönlüm• ola. 
cak! •.. 

.................... ················· 

... ······ ............................. . 
• 

ROl\JAN BİR TRENDE BAŞLAR 
Ve ... 

Bir trende biter. 
BİR Ö:\lÜR SÜRE~ AŞK DA 

VA DIR 
18,40 trenlndc bir genç ka -
dm ııe. . g1Jrib biı 11vleu 

Sirkeci garı.. 
Saat 13.40. 

Üçüncü kampana vurdu. 
İhtiyar me:nur, bekleme salo -

nunu perona balılıyan demir k:ı.. 

pıyı kapadı. 

Yağmur ... 

Bardaklardan boşanırcasına 

yağmur yağıyor. Garın galvani7 
çatısına vuran darbeleri lokomo
tiflerin soluyuşuna karışıyor. Ga
rın çıkıs kapısından sırsıklam ko 
şan birkaç kisı ancak son vagona 
yetişebildiler. Bunlardan biı·i 

şapkasını gözlerinin üstüie kadar 
eğmiş, paltosunun yakası kalkık, 
üstü başı çamur i!:,inde 30-34 yaş
larında bir adamdı. Son üçüncü 
mevki vagondan kadınların ikin
ci mevki vagon:ına, orad3n da 
birincıye gecti. Oturmadı. Yüriı
diı. Arkasından eğilerek birkaç 
kişi ona hayretl" baktı ... Paça -
!arı, paltosunu~ı eleği çamurdan 
rengini kaybetm"~ti. Kunduraları 
sırsıklamdı. Üotünde bir perişan
lık. vardı. Tıraşı uzamıştı. Yiizü 

karmakanşık\L Vagon kapılarını 
sür'atle, gürültü ile kapıyor, ki
mini de açık bırakıyordu. Arka _ 
sından söylenerek kapıyı hızla 

örtenlerin küfürle karışık hitab. 
!arını duymuyordu bile ... Niha
yet en son ikinci mevki vagonda 
boş bir kanapeyc oturdu. 
Hayır ... 
Buna oturmak denilemezdi. 

Adeta çöktü. 
Omuzları sarkktL Şapkasının 

önünden çıkan saçları alnına ya
pışmıştı. Kaşları asabi asabi in'p 
kalkıyor, dudağının iki kenarın

dan hafif bir salya süzülüyordu. 
Ellerile yüzündeki yağmur 

damlalarile kuca.l<la~nuş terleri 
kuruladı. Şapkasının kenarında 

birikmiş olan sular oluklan bo -
zuk bir evin damından akar gibi 
omuzlarına damlı:ı;rdu. Elinde sı. 
kı sıkı tuttuğu kl"ıçük bir pake:i 
yanına bıraktı. 

(Dn·amı tıar) 

HAYAL 
Tiyatro, konferans. ~ergi. içti. 

ma, ma( ıs:ılonlacı, kütüphaneler. 
klüp binaları, posta evleri otobüs 
g•ları, otomobil parkı• 

Bu saydığım medPniyet nişane· 
eleri yeni inşa edilecek bir ~chir 
pHlnında değil. Tadl! edilecek olan 
Taksim meydanının güzel ,·aad
leri ihtiva eden lıü:yaı;i planmda 
zikredilmektedir. 

Hayal ile hakikat arasındaki 

farl<, vaaır ile netice arasındaki 
farkın aynidir. 

Bizim, şu planda vadedilen şe~
Jer hakkında bir iıi razımız yok ..-e 
şüphesiz ki bu vaadcdilen şeyleri 
ınııvaiık ı:önniyecck onlarnı mü· 
kemmeliyefiai labul etıriyecek 

kimse de tasavvur ed;lcmez. Yal. 
nız bizim bu planda lıcl\'cnmcdiği. 
ıniz şey bunların hangi ııza1' bir 
istikbalde netkeleııccc~ini w ka 
rıncı asırda ikmal edileceğinin 

zikredil'ıncmş bu!unmasıdır. 

HALK FİLOZOFU 

10 yılın 
Matbuatı 

Önüm .. zdeki ay şehri· 
mizde muhteşem bir 

sergi açılacak 
Aldığımız m~lümata gore şeh ... 

rimizin •Eyüp• Halk Evi; önu
müzdeki ayın 10 uncu günü; clO 
yılın matbuatı• ııamıl<' muhteş~m 

bir sergi açmağı kararlnştırnı.ştır. 
Bu sergide; kabul ve ilam tam 

10 yılı bulan yen. Türk hart'crin
den sonra memleketimızıle çıkan 
bilumum yeVlnı gazete. risale, 
kitap, mecmua vesair neşr'yatm 
her seneye ait nüshaları buluna
cak ve tasnif edilmek suret,Je teş. 
hir olımacalttır. 

·Eyüp• Halk Evi; bu maksatla 
bütün Halk Evl~rine müracaat 
etmiştir: İstanbul ve mcır ıcket!
mizin her tarafında çıkan gazete
lerin kolleksiyonları mahalli 
Hallı Evlerinden istemiştir. 

Bu sergi; harf inkilalıını:h Tıirk 
matbuatının nasıl ~alış!ığını ve 
halkı inkiillpta nasıl sürüklediğini 
tebarüz ettirecektir. 

--- ---<>------

Seyahat 
Acenteleri 
Ve belediye 
Yapılan bir mür · caat 
a 1aka ile neticelendi 

Bele<liye seyahat acenlalarma 
müra:eat ederek; bunlrın memle
ketten Awupaya şehirler'ne grup 
ve umumi seyahatler tertip ettik
leri gibi; Avrupa memlekdlerin. 
den de ~hrimize seyyah celbi için 
uğraşmalarım talep etmiştir. 

Acenteler; bu •rzuyu, memnu
niyetle kabul etmı_ler ve Avrupa
daki seyahal aeentel"rile temasa 
geçmişlerdir. 

Belediy ; bu maksatb bir de 
program hazırlamağa b_lmıştır. 
Programın bPdeii; evYela •Bal. 

kan> şehirlerind".>fl SOll!"a Avrupa
dan memleketin.i;re s ~yyab cel
bidir. 

* Oteller gibi r,mıflara •yrıla
cağını bnber veı:cii!imiz lokan -
taların tefriki içb. ıe~kiklere baş· 
lanmıştır. * Şf'hrimizifa as!ıı"t olarak ye. 
ni yapılacak yolla: dan çı arıla -
cak olan parkelcrir ~ inci nere -
cede cadde ve .:oka1<arın tamiri 
kararlaştırılmış•ıı·. * Orta tedrisat umum müdu -
rü Avm 1 a°! memniyetl dün 
Ankaradan ~ehril'l'I "ze gelmişt.r. * Çin tayyareı er; dföı; döı t 
Japon gemisin! daha batırmışlar
dır. * Turk _ İngilız mali anlaşma· 
sı dün; Lordlsr kamarasında Ga 
kabul olunıruş'ur * Bol dı Ata'ilrk günü bü ·ük 
ve parlak meras ~ıe tes'd olun. 
n1u.c:tur. * Almanya h<ıva kuvvet erinı 
arttırmıya karar verın:şli·- A1 • 

manla .. ın unıum hava k '\ vet:, 
6000 tayyareye 9k ~ıacaktcr. 
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Harb çıkarsa Zengin 
Al . d .. r l . r k l A _J Dullarla .. man şımen u,-er erı ,-ev a aae Ak saçlı 

J-llKAVj 
~ . 

ONUN HATIRALARI .. 1 
haller karşısında iş görecek Kızlar •• Yazan: BEDi G ONDOZ 

vaziyette değilmiş ! .. 
Bu halde 
bulunan A l

G İZLİ T U T ULMASINA RAGMEN 
HARiCE ÇIKAN BİR RAPORA GÖRE 

VA Z IYET NE D İ R? 

manyanın askeri bir sergüzeşte gir
mek istemesi imkansız görülmektedir 

Almanyad.ı. şi!1lendiferlerin va
ziyetine dair verilen bir rapor -
dan bahsedilmektedir. Bu zaman
da har·b demek bicçok şeraite tabi 
meçhullerle dolu, akla gelmiyrn 
ihtimallerle yükii büyük bir iş 

demek olduğuna göre Alman ş;_ 

mendiferİerin : n vaziyeti de istık
balde bir sefe1·berlik vukuu halin
de çok düşünülecek bir haldedir. 
Bunu ortaya koyan Londradaki 
Deyli Ekspres gazetesı oluyor. Bu 
gazetenin ded'ğinJ göre rapor 200 
büyük sahifc::l·~n mürekkebdir. 
Rakamlarla .folu sekv: de 'ı'.i:'İlk 

istasistik sah i fesi vardır. A.,. ~u -
manyanın Di~ Reichşbahn deni -
len münakalat nezaretinin hazır
ladığı rapor alakadar mehafilde 
büyük bir alaka ve endiş~ uyan -
dırmıştır. Bu'lun üzerine bu ra -

Tarihden 

' 

' / 

porun me3d3na çıkarılmaması için ı 
çareler düşıinüımüştür. Bununla 

beraber !ngilil gazetesinin dedi -

bugüne 
1,083 gün süren seyya
hat üçbuçuk güne indi 

Sür'at asrı daha neler gösterecek 
tahmin edebilir misiniz ? 

bunu 

. " 

ğine göre raporun birçok suretleri 
daha evvel harice çıkmıştır. Pro
paganda Nazın doktor Göbels de 
bir daha bu k:ı.biı raporiarın orta_ 
ya çıkarılma!llas• için Jii.zım ge -
!enlere işi tenb:h etmiştir. 

Bu sınıfın gayesini 
biliy0r musunuz ? 
İngilterede birçok zengin var. 

Zenginlerin mühim bir kısmını da 
kadınlar teşkil ediyor. Bu mev -
zuu uzun uzndıya yazan Londralı 
bir gazetenin anhttığın1 göre bir 
çok İngilizler çalışarak ve uğra -
şarak mühim servetler biriktir -
mişler, bunlar bir kısmı yalnız 

karılarından başka mirasçıları ol
madığı için bütün parahrmı on -
lara bırakmışlardır. Bu suretle İn
gilterede pek zengın, çoğu yaşlı 
mühim bir dul kadın ekseriyeti 
vardır. Bunlardan sonra da zen -
gin, yine çoğu yaşlı kızlar gelmek
tedir. Bunla• dı babalarından ka
lan mirasa sahih olarak yaşamak
tadırlar. Kocaya gitmemişlerdir. 
Londrlı gazetenin tedkikitına 

göre bu zengın dullarl:ı zengin 
yaşlı kızlar r.rasında güzel giyın
meğe meraklı olanları hemen hiç 
yok gibidir. Giyinmek için he -
men hemen fevkalade hiçbir mas
rafları yoktuc. İyi giyinirlerse de 
bu giyiniş son derece s0 dedir. Ken
dilerini gösterecek gibi değildir. 

Fakat bunlarııı para sarfettikle
ri yerler vardır· Hayır müesse -
seleri, hast~neler gibi. Her sene 
her biri birçok parıl'!ar taahhüd e
derek bu mües~eselere vermekte -
dirler. Zengin dulların, zengin 
yaşlı kızların çoğ'.l da tenha yer -
!ere çekilereı< sakin bir hayat sür
mektedirler. 

Fakat bu mevzuu Londra ga -
zetesine tazeleten yeni bir hadi -
se vardır: Amerikanın meşhur bir 
zengini vardı. Karnegi... Bir zen_ 
gin milyarder vefat ede!! çok se
neler oldu Karısından kızına, hJ
rununa müh:m b'r servet bıraka
rak dünyaya veda etmeden evvel 
servetinin en büyük kısmını da -
ğıtmış, hayır mües~eslerine ver -
mişti. Karnegi aslen İskoçyalı 
idi. Karısı d ı öyle. Kadın kocası 

·öldükten sonra İskoçyaya gelmiş, 
çiftliğinde yapır.akladır. İşte o da 
artık İngil\erdekı zengin dulların 
birinci sırasında söylenen ve İngil 
terede havır miıesseselerine bir 
çok paralar veren bir kadın -
dır. Karnegi ölmezden evvel hayır 
miiesseselerıM 100,000,000 İngiliz 
lira~ı para verm:~tir. Klrı~ının 

o kadar para" yok'~ da k0casın
dan kalan gerve;; ile hayır müesse 
selerine yardım etmek suretile 
vaktini çok iyi geçirmektedir. 

Semtinin dilberi, gençlerin ma
budu idi o... Az değil... Fakat 
tam denmiyecek kültürü vardı. 

Fransız kız liseler inden birinde 
okumuş, oldukça lisan bilirdi. 

Allahın kadı!l nesline Necla gi_ 
bi bir güzel hediye edişi; erkekle
rin cinsi latife dahe fazla bağlan
malarını temin etmiştir desem ya- ı 
lan söylepıemiş olurum. 

Tarifi güç, her nevi güzellikle
ri kendinde toplıyan bu kızcağıza 
vurulmıyan delikanlı, aşk mek
tubu göndermiyen erkek yoktu. 

Herkes onunla evlenmek, N ec
layı kendi inhisarına almak için 
akla gelmiyen birçok şeyleri ya
pıyor !ardı. 

Fakat alın yazısı, kısmet deni
len sebebler Neclayı hiç akla geL 
miyen bir gence nasib etti. Z>-

ı 

ı' 

meriı'ı en güzeli, kadının en can. 
yakını, vücut hatları kuvvetli, 
göğsü muntazam yüksekliklerle 
süslü nihayet her erkeği hırpala
mak kudretim kendinde topla -
mıştı o ... 

Kendi halinde, iyi bir mevki 
sahibi olan Nazımla evlendikleri 
zaman herkes onlara gıpta edi -
yord11. 

Necli'ının aşıkları kıskançlığın 

en koyu renkleri içinde teker te· 
ker eridiler. 

Yeni ve mes'ud evlilerin bal ayı 
seyahati neş'enin son basamağını 
da geçti. 

Necla kocasının mecburen çık
tığı Avrupa seyahati esınasnda 
oturduğu apartımanın komşula • 
rile tanıştı. Bunlar arasında ken-

'sultan Hamid devrinde 
Zindanlar, sürgünler 

Ve sürülen ler •.. 

l 

disine en fazla sokulan yaşı 40 la 
45 arasında, güzel konuşan Ke -
riman isimli bir kadındı. 
Kocasının deri ve barsak tüc -

carı olduğunu söyliyen bu kadı
nın her akşam birçok misafirleri 
geliyor, geç vakte kadar eğleni -
yorlardı. Ekseriya bu misafirler
den çoğu geceyi Kerimanın apar
tımanında geçirıyorlardı. 

Kerimanın kocası tüccar Sacid 
Keser ayda bir gece eve geliyor
du. Kerimanın sözlerine göre ko
cası İzmirde kalmak mecburiye-
tinde imiş. 
Kocasından başka Kerimanın 

beş tane de ev arkadaşı vardı. 
Bir gün Keriman Neclayı ken.. 

di katına davet ettiği zaman her 
biribirinden güzel olan, yaş -

· ıarı 17 ile 24 arasındaki bu kadın-
!ar: 

- Kardeşim NAzan, küçük kar
deşim Belkis, büyük görümcem 
Ayten, küçük görümcem Sevim 
ve.. kızım Selma. diye takdim 
etmişti. 

Necla yalnızlığın tesirile bu 
nüfusu bol aile ile çok ça·buk ah
bab olmuştu. Önce gündüzleri de
vam eden misafirlikler yavaş ya
vaş gecelere dönmiye başladı. 

Her gece birkaç erkek misafiri 
gelen Keriman, içkili, rakılı eğ

lencelere Neclayı da sık sık da_ 
vet etmiye başlamıştı. 

Necla bu eğlencelerde içkiye, 
siga~aya alıştı. Gece yarısından 
sonra ikiye, üçe kadar devam e
den poker partil~rinde; önce ka
zandığı paranın üç dört misli kay
bediyordu. 

Günlerce devam eden toplantı
larda Kerimanla 6.ralarındaki sa.. 
mimiyetle beraber Neclanın po
kerde kaybettiği paralar yüzün -
den Kerimana bir hayli borçlan
dı. 

Misafirlerin hepsi Necliinın et. 
rafında pervane gibi dönüyorlar
dı. 

Bir gün misafirlerin en genci 
olai Bürhan, Nec!Aya kıymetli bir 
yüzük hediye etti. 

Esmer, kıvırcık saçlı bir genç 
olan Bürhan, Neclilya kıymetli bir 
Neclanın sempatisini kazanma -
sına vesile oldu. 

Yine bir gece ... malUm eğlen
celerde Necla her :ııamaikinden 
fazla iç:tiği şarabın tesirile o ka
dar sarhoş olmuştu ki kendi ka
tına bile çıkamadı. Kerimanın bir 
kaç yatak odası bulunan k·atınrla 
kaldı. 

Tamamile ken.dini kaybeden 
Necliinın bu hale gelmesine yaL 
nız şarab mı sebeb olmuştu? 

~ -p~ 
Necla vücudündeki kırıkJı~ı dil 

:::~:;ı a~~~~~;:~ ::~~üPpef ~ 
yarar?. 1 lı 

Yeni bir baY' ~ 
başlıyor... ~ 

Artık Necla eski Necla d•. 
bor,ı; içinde yüzen, Kerima!ltJI ; 
rinde çalışan bir satılık kadıl' ı 

Bütün bunlar Btirhanın ~ ••• hırsı ve .. NeclAya karşı duY 
hayvani hislerin semeresiydl· gı !>~ 

Fakat şimdi ortada BürJıaP ~ ~ti. 
yok. İşinin tam ehli olan ıce0,. Jlcı d, 
man Bürhanın riyııkar!ığtJI r Si~ 
N eclfüın saflığ:ndan .is~ad~ tO Or \ 
miş ve .. onu agına düşurmuŞ Jıl' ~ ~ 

Maskeli Btit r b 
B .. h k' d'? ınd ur an ım ı. . ııı~ ~nı ' 
o .. Neclayı iyi tanıyan. ~, 

<mun saadeti için çalışan b 

damdı. ' lı" 
Nazımla, Necııl.nın arasıoı i~ 

mak için çalışmış, dalma sarı' 
görünmüştü. .. . ... 

Senelerin değiştirdiği yuı~ ,1,ı 
disini Neclanın tanınmaııt9• 
yardım etmişti. d~, 

İçinde Neclaya karşı duY ı,M 
his'Qri Nazımın yoklusunda .. 

~. fi' 
le kalleşlikle ortaya çıkarıl'l ~1' 
Kerimanın sillesi BürhanJl ıııı· 

la ile münasebatını çok ça 
kesti. 

"l~o 
Nazıın ° ,r 

50• 
Nazım .. Uzun seielerden ·ı' 

hasretle döndüğlı Y"~~~ 
boş bulacağını N cclanın rrıe 

la~ından anlamıştı. .. .. ~I·' 
Istanbula gelince butun ııı· 

seleri öğrendi. Bürhanı rırad•· 
ki öldürecekti. -1 

Fakat ne Bürhanı, ne de 
sevdiği karısını bulabildi. f~ 
Öğrendiği şey yalnız N'ec D ıf 

bir randevu evinde serrrı•:te 
duğu idi. 

1
(1 

Rapordan anla~ıldığına göre Şi
mendiferlerin tutumu için lazım 
olan ham maddeler h azlığı yü -
zünden birçok şeyler eksik kal. 
mıştır. Malumdur k • Almanya -
da harh maiz?mes: yapmak için 
geceli gündüzlü bir faaliyet var_ 
dır. Fakat top, tüfek yapmak i:;in 
demir, çelik, bakır gibi içtidai 
maddeleri ha:<cden para le almak 
lazım geliyor. Almanya kaç se -
nedr sila.Jılanm.1 yoluna girdi gi_ 
reli bu me>de kendini göster -
miştir. İptidai maddelerin eksik _ 
!iği yalnız Almanya için değil, İtal
ya için, Japonya ıçin de ne ka·lar 
ehemmiyetli olduğıı ş i mdi o:e ka_ 
dar muhtelif vesilelerle Avrupa 
matbuatında çok esaslı tedkiklere 
göre yazılmı~ y1züarda söyleni _ 
yordu. Son Telgraf bunları vesile 
düştükçe evveice hulas1 ~diy0rdu. 
Şimdi Almanyada şimendiferlerin 
tutumu bakımından o!sun, veni -
den inşaata sekte gelmiş olması 
bakımından olsun bu iptidai mad
de eksikliği yine kendıni göster -
miş oluyor. Şimendifer malzc -
mesinin bozulması yüzünden ka
kazaların da çvğ1irl 1 ğı bu rapor -
da söv leniyormuş. Çünkü mesei5 
bakır kullanılması lazım olan yer
lerde bunun yerine başka mad -
deler vücude getirilerek kullanıl. 
maktadır. 

Yazan : ZIYA ŞAKIR 

Gözlerini ancak saat 12 de aça• 
bildiği zaman Bürhanın mağrur 
gülüşü ile karşılaştı. Necla gece
yi nasıl geçirdiğ ini bu ana kadar 
neler olduğunu bilmiyordu 

Nazım rakı, ~srar .. nihayet pıı 
inden başka hiçbir şey taıı1 

yordu. i\ı 

İnsanlar, uzun müddet dünya
yı düz sanıyorlardı. Cr:sur gemi.. 
ciler, her sabah gb·ünen güneşin 
nerndcn gEld: E;n~ i C ğt'enmek için 
şarka doğru d•n 'zlere açıidılar, 

açıldılar ve bir cfaha da geri dön
mediler. Aksi cihete giden ilk kil.. 
şif, Kristof Kolombdur. 

Fakat, ilk devri alem seyahati
ni yapan, Majellondur: 1519 se -
nesi Eylulün 20 nci günü Sevil -
den hareket etmiştir. 

Majellon, Filipin adalarında kat.. 
!olundu. Arkadaşlrı da nacak 1083 
gün sonra Sevıe döndü. 

50 senedenberi birçok devrialem 
seyahatleri yapılmıştır Bunların 

ekserisi Jül Vern'in hayali reko_ 
runu kırmak istemişlerdir. 

İşte 1889 danberi yapılan devri
ale m!eyahatleri ve rekorları: 

72 gün, 6 saat, 11 dakika: Helen 
B! adlı bir İngiliz kızının rekoru. 
1889. 87 gün, 12 saat, 3 dakika. 
Fransi Tren adlı bir Nevyorklu
nun rekoru 1890 

60 gün, 13 saat, 29 dakika: Şi -
kago polis müdürü Şarl Fıçmoris 
(anlaı;ılan o devirde gangsterler 
yO"klu) in rekoru 1901. 

54 run 7 sa•t, 2 dakika: İngiliz 
o ' 

J , Vlllisin rekoru 1903. 

54 gün, 5 saat, 22 d•kika: P.anri 
Fredrik'in rekoru. 1903. 

40 gün, 19 saat, 30 dakika: ML 
ralay Brünlay Kampel'in rekoru 
1907. 

Demir ve çelik gib, maJ.dclPt BüyUk üstad bu fevkalade meraklı v e he ye• 
yerine de başka şeyler konmak canlı eserini Son T0lgraf için hazırlıyor • 
suretile ihtiyacın önüne geçilmek- "ilı•E!ll••Rım•••m::mıımZ!llmll!'llmmm•••••••' 

tDe\.amı 7 inci de) 1 ~ 

Fakat Bürhann maskeli yüzün_ 
de kalleşliğile övünen bir hal 
vardı. 

Geceleri sabahlara kadar ır~ 
yordu. Ayyaşlığı işinden çı~ 
masına sebeb oldu. 

·teÔ1 ' 
(Devamı 7 inci sahifemizd•) , ______ _ 

- Nasıl oldu bu iş? .. 
Diyenler. Uzun bir: 
- Maşallah ... 
Çekenler. 
- Aferin be Refik 

mişsin ... 

= -

sen boyle işler de becerir 

Diye kalkıp sırtını okşıyanlar ve daha birçok laf, 
şaka, alay, takdir, gülüşme, oynaşmalru- oldu ve ... bir 
iki akşamcı arkadaşın da göz göze gelip memnuni
yetlerini ifadeleri sahneyi tamamladı: 

- Eh ... Perşembenin raksını da çıkardıkl .•• 

- Birinci kısmın sonu -

İKİNCİ KISIM 

- 1-

Parmak!arın yanakları gıdık!ayışı, cudaklara do
kunuş, sevginin taşkınlığı ve keyf!e hitap: 

- Kız Meral. .. Meral... yavrum .. Gözüme bak 
bakayım ... Gözüme bak ... Gül. .. Bir oarça Q'Ül... 

Haydi. .. Haydi. .. 
- Ve ... Bir buse: 
- Ooh .. . 
Sabah! 
Erken ... 
Güneş yeni doğuyorı 
İlk bahar ~abahı! 
Deniz. 
:;engelköyü, Kandilli b<rtlarının Bebekten görü.. 

nü:;ıi' 
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'l'abiatın bütürı güzelliği ... 
Refik, denize bakan pençerenin önüne oturmuş, 

sabah kahvesinı içiyor ve çocuğunu seviyor. Çocuk 
çocuk: Daha iki buçuk aylık. Kundakta. Fakat, ne 
sevimli, ne hoş şey! Refik babalığın bütün hısile onu 
kucağına alıp: 

- Meral. .. Meral... Yavrum .. gül b~kayım ... 
Dediği zaman, hakikaten gülüyor, yanaklarının 

gıdıklanır.asıdan zevk alıyor, babasnı keyfden çıl
dırtıyor; Ş:onro yumuk yumuk ellPrini kundak bağ
larından çözür çıkarmak için ıkınıp sıkınıyor ve bir 
az morarıyor. O zamanda annesi kuraklayor, öpüyor. 

Öpüyor .. Güzel mi güzel bir çocuk! Bir içim su, ya
hudta bir lukma şeker hele, o kara, badem gibi gözle

ri iie annesinin babasının yüzüne öyle derin derin ba

kışları \'e sırıtışları var ki ... Refiğin bu anlarda çıl

dırmadıı:uıa hayret etmeliyiz. Yavrıısunu k.eyf, had 

Yavaş yava'.i 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

ve çılgınlıktan göysüne bastırıp öpe. ısıra yiyeceği 
geliyor. Faiı:at annesi bırakmıyor: 

-- A ... Kızımın yanaklarını buruş buruş edecek
sin .. 

Dıyor, b\ll>asının elinden çekiyor, kendi kolları
nın arasına a.lıyor; sıkıyor, sıkıyor! ... 

Ferhutle de evleneli beri ne kadar serpildi, geliş
ti ve giızelleşti'. Bihakkın: 

-- Enf.es ... 

Denilebilir. Sokakta, evde, gezmede, nerede o
lursa o:sun onu kocasının yanında veya yalnız gören
ler mutlaka bir iki saniye durup vecd içinde seyir 
ediyorlar: 

- Bu ne güzellik? ... 

Diyorlar. Refik de yaradılışın esiri. Evlendikleri 
gün nasılsa t>u gün de öyledir. Bir defa bile bir birle
rine: 

kendine gelen 

B 

(Devamı 6 ınc ı salı/ 

- - _5 --- -~ .. 

- Gözün ün. üzeride kaş v~r... l~f 
Demedi!eı. Ikiside uysal. Ikiside pür neş'e. b0ıı' 

de mes'ud! Hele, mehtabn enginliğinde vücud 
1 
~ 

mira! b·ı sadeti ne kadar tahakküm etti?. fal<• ~ı~ 
saadete zehir katmak, bu saadeti birdenbire ıeY~P~ı 
ber etmek ardında koşan hain bir nokta var: şu 

- Karım, beni aldatıyor mu?... . ı' 

nu şüphe, bağzan bir kasırga hışmile Refiğ';:,,
nıne hücum ediyor ve genç kocanın bütün sııı r ,,: 
kasup kavuruyor! hittetinden gözleri dönüyor• f' 
7.linde iztirapengiz bir ınerarettaşıyor, alnnd• "~ f 
naklarında acı, gergin ve kalın hat)ar birik!Y:; ; Y ~ 
zaman lada Ferhundenin saf, fakat, aşk bagı n .,! de1 
n urlu muhabbet kandili gibi yanan ve bend edC .~~ lt5 
har bakışları olmasa Refik muhakk~k delirir, Y19~~ b;ı, 

]. · tu ~ ~ 
ğinden kopub gırtlağına fışkıran kin se ının g;! ~l 

na kapılıp gider. Bu bakışlar şüpheyi sindiriyor(811ıl ~a 
ve hiddeti darmadağınık ediyor; lı;ıyatın istıtı esl le 
ıle karı;ı karşıya gelmek için genç muharrire. c ,ptıl ~.1 
verıı•or ve bu cidalde hergün bir saç teiinın d 
akland•.Rını hissediyor. sc'~r· ~e 

· · f' "un" ıl' L Bu saba'ı da vazıyet aynı. Re ık çocug f11 e 'ili 
ken b"rdenbire zalim vesvese zihnine hüCll beti" ı.~ 
birdenbire neş'esini kaçırdı. Çocuğunun göz t ~f 1 
!erine deli gibi irileşen hırçın gözleri ile bal< 

1
' 4 

di kendine: 111 fol t,, 
- Bana benziyor mu•. Niçin gözlel'i bert' aJı ~'l 

mavi değil de siyah .. . Mavi ile yeşilden sıY 
çıkar 



• 

Doktor kızın YAZ REPORT AJLARl:5 
:ksudan GOztepe suyuna, sene- Olümü 
ık Panayıra' bol havaya Sahl

•b İngiliz gaz~~~!ıerinde okundu_ 
ğuna gör eİngilteredc Şefıld'de 
Elizabet isminde bir kadın dok -

A H D s A• ~ o torun ölüsü bulunmuş ve tahkl. 

a 
. O p ) kata girişilere'< bir aşk macerası 

meydana çıkarılmıştır. Doktor E

" ·' l' az ı · · ·1 • ıP ı nası geçırıyor gazetecııerın 

lizabet otuz beş yaşlarında güzel 
ıbir kızdır. Şefiltl hastanesinde a. 
kıl hastalarını tedavi etmektedir. 

Hisar seyyahati nasıl oldu ? 
Yazan: MURAT KAY AHAN 

İ>azar g'" .. 
gitlik. Bi ~nu anadolu hısarma 

-
hadıses· zım için b·ivük bir spor 

dıJ JlıJ ı ot . . r sut·· an tutbol n~açımızın s. 

Geçen gün uzakta bulunan hem
şiresini görmek üzere trene bin
miş, tren kalkarak uzun zaman 
yoluna dev:ım. etmiştir. Fakat tren 
memurlarından birisi bir zaman 
sonra doktor kızın bıçakla yara • 
lanarak öldürülmüı olduğunu, ye. 
re yığı.lmış kaldığmı görerek ha. 
ber vermiş, tahkikata başlanmış • 
tır. Hastant?d.~ yapıl.a~ tahkikata 
göre kendisi hareketinden bir gün 
evvel kims-a göriişmemiş, ziyaret 
kabul etmemi~L Yine söylendiği. 
ne göre doktor lnzın sevdiği bir 
erkek vardır. Bu erkek ayda bir 
veya iki defa gelh-, konuşurlardı. 
Geçenlerde dokto!" kız sevdiği er
keği görmek üzere evvelce tayin 
edilen yere gitmiş, fakat bekle • 
diği halde onun gelmediğ\ni gö -
rünce müteessir olarak dönmüştü. 
Tahkikatın netice vereceği me • 
rak edilmektedir. 

J s·ı unı 
"' 1 at ile . arında çıkmıy:m taf. 
O. Orada .~ısar seyyahatimizin ve .. 

le b· gotdükle . . . b' kıs . ırı1·k rımızın ır mı-
tı te· b tıda e·ı ' u yaz anadvlu hisa. 
l'ıııilı. h g enen teri, anadola hisarı. 

Ususiyetlerini anlatacağız. 
Saat l * . 

la(eıesi ~.30 .. Köprünün Üsküdar 
bı dfllu: e_r ı~kele v~ istasyon gi_ 
hereye ~ırbırlerini kaybedenler 
rastııd gıdeceklerini şaşıranlar a-
n' a t • 
ıı()?_e ç anınmış gazeteciler 

lı arpıy 
•ıep . or. i 

haşlıy:~ ar~.fe .. gt.inünden bayrama 

1~ların ~~çuk çocuklar gibi. İn.. 
eı gi. . ı~tıf haline girdikleri bi. 

ah -:ıesı on·· · ı-ak ( unde 150 kiloluk lzzı:?t 
~ağtrıe~~k fazla nazik olmasına 
•~ile ~apuru kaçırmak kor. 
l:ı-ıalt 

1 
.hır an evvel biletlerini 

Oüçh~~n· acele ediyor. 
ÇlJtall a rle biletleri alıp feraha 
rb~Ye ))ak Pazar günü bu cende- 1 

. ı:.ltdik 
lr lltj kU ten sonra muhakkak 

ı Vapll 0 zayıflamıştır. 
1 ha"'":a doğru koşarken ŞJrke. 

.rq~en· 
tn kibar ve çalışkan 

şletme müdürü Bay Is::ıkla karşı. 
!~tığımız zaman kendisine dert 
yanmadan geri kalmadık. Katlan

dığımız azabın bize hedıye edece. 
ği anadolu Hisarı yolculuğunda 
bi:ı.e iyi eğlenceler temenni eden 
işletme müd:.irünün pazarı Köp. 
rü iskelesinde geçirmesi ehemmi-

TARiH 
m 

Yenilmez imparator 
~--~~--~--'-~-

C en g İz Han'ın 
..,~ .. 

&kh sahnelerle dolu olan hayatı 
.ve maceraları .. 

'l'r•tıı <.;engız ilan 
Q.. •lıı: 

•VrE! ın H· ı 
11~5 ler1 an t n hayatının ilk 
hiJ,, 8~nesPek sıkıntılı ı:recmişti. 

~al. 'Sol O , 

~~la l'ııtı ka n arına doğru, ka _ 
~1.k'<ia ct··'np kurduğu Deligün 
~~~' İ\eit ~nyaya gelmişti. Ba -
~a~ 1 l\"suk Urciguen kabilesinin 

~ 1 tı e· . 
I\~ tla ıken \ Ö~hadur idi. On üç 
~t '-'E! k '-'l\•):\ııı i'ldü. Beş kar 

!b1.1ı end.is· 
~~·.ı tıtı 1

• anası Ögelen Te-
''ıı · "tın ~-~ .. ()~ele anası) himayesinde 

t ~•l'ı\j. tı 'I\·k .. 
~ı. /.?i il e, gunzelliği ve 

r "g {\ e trı.,.şhur idi. 
t ıt• r Suba gözlü adam 1 

t "tı Bu .. 
" ' 1 ısım, Temucin'e 

1 g lk ;ıi 
0(.IC!r h Çiinkü keskin ba

er:·ese h" · · urm-:l ve ı 

korku telkn edyordu. 
Kardeşleri de birer bah~dir idi. 

Kndisine dainu sadık kalmışlar 

ve zaferlenr • h ··aber bulun -
mu~lardır. Y .. , l!n küçükleri 
Bekter, bir aı·-ıık onunla boy öl
çüşmek sevda3ına düştü. 

Temucin, tereddüd göstermedi, 

anasını nrıcaıarına ehemmiyet 
vermedi ve or .anca kardeşi Ha -
sar'ın yardımile Bckteri boğdur

du. Ögelen, en sevgili oğlunun ö. 
lümünden çok müteessir oldu, ev-

ltıdlarına lanet etti. Huraiata ina. 

nan Teınucen bir müddet korku 
( Ü\!va m 7 ınci sayla ·mıda) 

yetli: bir hadise olsa gerek. 

Vavurda 
-Kaptan nerede? .. 
- Beşiktaştan geliyor O. 
- Yok canım.. hasta. bugün 

gelemiyecek. 

- Peki kaptammz Kim? 
- İzzet Apak. 
- Demek biz;m takıma kaptan 

olmak için kilo farkı lazım. 
- Canım kahH'Yİ kım ısmar -

larsa kaptan o olur. 
Son sözleri duyan İzzet apak 

(Heyecanla) yerınden fırladı: 
- Kahveleri Kafile reisi ısmar. 

lasın. 

- Kafile re;si Kim? 

- Ahmet İhsan. Cumhuriyet 
gazetesinin Sekreteri, Bizim ma. 
çın Hakemi, kurulduğundan beri 
mağlub olmıyan takımın kafile 
reisi. 

Ahmet İhsan, İzzetin azir8ğine 
boyun eğeceği sırada H:.ı.ber ga. 
zetesinin İdare muavini Br hram 
göze ilişti Hep bir ağızd,ın: 

- 00. 00...... İdare mü _ ı 

dürümüzde burad.ı. eh.. kahve 
paraları çıktı demektır. 

İzzet, Behrama mahzun mahzun 
baktıktan sonra: 

Garib bir 
Koleksiyon 
300,000 kartvizit 

Japonların, kolleksiyon yapmak 
merakı malumdur. Bütün şehir
lerde kolleksiyonculara mahsus 
klübler, hatta bir de borsa var • 
dır. Kolleksiyon meraklılarının 

en ziyade topladıkları şey de 
meşhur adamların kartvizitleri
dir. 

Japon kolleksiyoncularının kra
lı, Ashiga adlı bir seyyaahtır. Bu 
adam, bütün dünyayı gezmiş ve 
gezdiği yerlerdeki maruf kimse. 
lere aid olmak üzere 300,000 den 
fazla kartvizit toplamıştır. --Hanri F0rd, İsveç 

Prensi Bertilini üç 
saat id1l re etti 

Otomobil kralı Hanri Ford, yal. 
ruz otomobil imaline değil, yaşı _ 
nın ilerlemiş olmasına rağmen us
ta bir şoför gibi idareye kldir ol. 
duğunu i.sbat etmiştir. 

Amerikada bulunan İsveç Veli _ 
ahdi Prens Bertil'in otomobilini 
üç saat kullanmıştır. 

Prens Bertil: 
- Mösyö Ford cidden güzel O

tomobil kullanıyor 
Dıycrek memnuniyetini gös _ 

termiştir. 
- Paraları ay başmd.ı bizım 

maaşdan kese~rim deme sak·n. der· 
gibi bir vaziyet aldı. =========-======= 

Takımımızın yıldız1arı da bir a- Gece 
rada,,İşte iki gol kahramanı Se-
dat, takımın belkC'miğ~ ressam T 

1 Ercüment yıldı7. ahnıet odemir. uva et•ı 
Kaplan vekili Apak ıkid,,. biı o. 
yunculara: 

- Çok su iı;n:Pyın. Bir sigara 
eksik iç birader. Diye nasihatlar 
veryor. 

Hatay yadigar bavraklan ken
di.sine pek fazla y.:ıkı~an; c~siz 

Kalecimiz. Fot.:> Namık göstere- 1 

ceği muaffaki ~'eti tasar! ıyoı. yo
rulmamak için az konu5anlar. 
da yok deği.l 

Hisarda 
Vapur Hi.sar iskelesine yanaşır. 

ken bizim guruptan başka kım. 
senin hisara ı;ıkacağını zannetmi. 
yordum. 

Fakat benim tahminim bu işte 
yaya kaldı. Hisara çıkanlar 

arasında yirmi kişilik gazeteciler 
takımı görünmez oldu. 

Bir insin seli hısarı istila ede
cek sandım. 
İskelede bizi karşılamak nezaket 
ve zahmetini gösteren anadolu 

Hisar idman yurdu erknnı ara
sında Orman müdürüde görünce 
hayret etmeme:-: eli.mizder. gel. 
metli. 

Orman müdürünün geceden 
hisara gittigine 7.ahih olanlarda 
yok değildi. 

* Vapurdan çıkanlarcian bir kıs-
mı Göksuya, bir kısmı da kırlara 

Devamı 7 inci s:ıhiE .. mı ıdA 

İşte. Holivudda hu yaz mevsimi 
için en fazla rağbet bulan bir 

gece tuvaleti 
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ingiltereye göre 

TURKiYE 
" Dostluğu Türkiye kadar 
kıymetli olanı yoktur ! ,~ 

Londrada çıkan Sifir mecmuası 
son gelen nı..ishasmdı yeni Tür • 
kiyenin zer·ıyatına dair şayanı 

dikkat bir yazı yazmaktadır. Ev

vela Hatay mese~esi münasebe -
tile Türkiyenlıı bütün Akdeniz 

havzasında haiz olduğu ehemmi -
yeti kaydettiıtten sonra bu mec -
mua diyor ki. 

hafta okunan kanun bunu göster- ı 
mektedir. 

Harbden sonraki inkılablardan 
Türkiyenin ;nktiabı en ziyade ne. 
ticeli olanı ve en ziyade esaslı o. 
lamdır. İçtimai bir müşahid için 
Türkiye en meraklı bir sahadır. 
Eski an'anelet bir tarafa bırakıla. 

herşey değişmiştir. Çünkil oras 
sizin siparişltırimz telefonia oluı 
ve istediğinizi otomobil vesaiti i 
gönderi!ler. Anka,.ı on beş scnt 
evvel merkez oiduğ·ı zaman nüfı 
su 50,000 kişi idi. Bugün bu nüfuı 
135,000 derecesındedir. Hükume: 
Bunu 500,000 derecesine çıkara . 
caktır. 

Akdenizi nyıka<iığı memleket • 
ketlerden Türkiye kadar hiç bi. 
rinin dostluğu İngiltere ile kıy • 
metli değildir. İskenderunda son 
hadiseler Akden.zin şark havza • 
sında Türkiyenir: haiz olduğu e. 
hemmiyeti göstermisfü. Tı..irkive. 

İngiltere münasebat; senelerde;_ 
beri mükemmel olmuştur. Fakat 
1bu münasebatın yakın zamanlar. 
da daha sık~.'l~mas! bir ihracat 
kredisine varunuık gibi bir delile 
daha mazh::ır olnıu~tur. Bunun 

miktarı 16,00!),000 İngiliz lirasın
dadır. Bu para Tilrkiyeyı~ veril • 
mekle onu İngllteredeıı mamul 
eşya alacak 1lir h~le gefümekt-e. 
dir. 10,000,000 bgiliz Jirası sana

yün inkişafın3. tahsis edilelcektir. 
Dğer 6,000.00'.) İngt!!z lirası da 

rak bir milledn yeniden nasıl vil
cude geldiği görülmektedir. Mü- ========================= 
said bir tica~et muvazenes: ile .Sağırlar 

harb malzemesi almağa tahsis o. 
lunacaktır. Bvnun içinde harb ge. 

mileri, top, askeri techizat da _ 
hildir. Avam kamarasında geçen 

Türkiye bugü•ı fazla çalışmanın 

mükafatını görmektedır. İstanbul. Maçında 
da balıkçılar taze balık diye hay. 
kırarak satub.c. Fakat Ankarada 

FANTEZi: 
.. ~, ,. _.._ ........ .-_..w ___ , __ _ 

Saza ve caza dair 
-----... -· ---·-------•-llW'lmllllf .~ .......... .._ ............ 

Caz, m~ısikisinin hafif meşreb 
• oğlu, saz ıse· , 

. 
Aynı babanın uslu akllh 
bir evladıdır diyebiHriz 

Musiki, ruhun gıdasıdır, derler. 

Düdük yerine 
bayrak 

Sofyada, Bulgar ekipi ile Rome 
ekipi arasında bir fudbo1 maçı ya. 
pılm~ ve gli:biyet uBLgarlarda kal 
mıştır. 

Bu maçın garabeti şu ki her iki 
ekip azalan da sağırdır. Bu se • 
beble hakem, düdük yerine renkl 
bayraklar kullanmak mecburiye. 
tinde kalmıştır • 

Gizli Nüfus 
Yazımı 

Vakıa, ruhun ihtiyaclarına, vücu
dün gıdası kadar pek ehemmiyet 
vermez ama ~rasıra midemiı; dere
cesinde değilse bile, bir mikdar 
tatmin etmeyi düşünürüz. Bunu 

Gizi nüfusların yazılmasına de
• vam olunmaktadır. 

belki de bir ihtiyac olarak yapma
yız. Çoğuqıuz musikiyi bir ihti -
yac, yemek, içmek gibi tatmini i. 
cab eden bir şey addetmeyız. La

kin çok zamanlar farkında olmadsn 
ruhumuzun barsaklannda toplanan 
sıkıntıyı kulaklarımızdan aldığı_ 

mız seslerle dışarı ?tarız. Sıkmtılı 
zamanlarımızda, bilhassa 1şık o. 
!anlar herhangi bir ıztırablan bu
lunanlar, iyi bilirler, 'bazan bi; pi. 
yanonun klavyesine, hazan bir 
kemanın yayına düşüncelerim izi 
bağlayarak kendimizden gcçtığL 
miz çok zamanlar vakidır. 

Çok kerreler musiki bııe bir 
müsekkir tesiri yapar. •Kafamızı 
uyuşturur. Bizi hem doyurur, 
hem duyurur, lıem d duydurur. 

Dizim musikimiz bilhass1 içli
dir. İnsanı de'ışct1 i bir romantiz· 
me sevkeder. KendinizdC'n geç -
mek, çok derinlere dalmnk ihti -
yacını hissedersiniz dinlerken. 

Klasik garb musikisi de bizim~ 
kinin hava itbarle aynıdır. Onda 
da insana düşünmek, hayalata 
dalmak, hislerile hayallcrile haş
haşa kalmak arzusur·u telkin eden 
bir dil vardır. 

Belki de dinledikçe içımiz eziL 
diği, içimiz ezildiği için de iş -
tihamız kapandığı için musikiye 

ruhun gıdası diyorlar. Eğe!: mu
sikinin bu meziyeti için tanı bir 

kafa beraberliği hasıl olmu~ oL 
saydı, lokantalardan daha t:oka 
çalgılı yerlerin taammüm elrnesi 

iktısadi noktai nazardan çok da. 
ha tabii olurdu. Karnını drıyur -
mak istiyen: 

- Bana Bethofenin 9 uncu sen
fonisini. yahut Şöbertin bit!T'emiş 
senfonisini çal! .. 

DPr vP. rl:ıhıı u<:uza mal olması 

mümkÜn olan bir gıda rejimine 
girerdi. 

• 

Çalgılı lokanta ve birahaneler. 
de musikinin bilakis meşruba~ is. 
timalini fazlalaştırdığı hepimizce 
mallımdur. Binaenaleyh musik'yı 

ruhun gıdası olarak kabul edişi _ 
miz, bazı seslerde ve nağmelerde, 

o gün için bizi tesir altında bu _ 
lunduran hadise ile aralarında 

bir rekabet kuruşumuzdan veya 
buluşumuzdan ı;ıal:'-lt olsa gerektir. 
Bir aşığa, bir tango neler !ıatır -
latmaz? Herha'1gi bir üzüntüsü o. 
lana bir içli parça yahut gazel ne. 
ler söylemez? 

Yalnız beniın !klımın ermedi§;i 

bir şey var. Malumu aliniz caz da 
musikiden maduddur. Cazın. mü_ 
sav'i gürültü olduğu da malıimu. 
nuzdur. Her san'at şubesinde 

haı·bden sonra birtakım yabancı 
kısımlar türediği gibi musikide de 

ayni şeyin vukubulması tabiidir. 
fü~simde, heykeltraşta kiibizm, 
başımıza bela oldu. Musikide de 

caz çıktı. Tarihi tevellüdü büyük 
harbin sonlarına kadar bile ':i .. ''an~ 
mıyan caz, mnsil<inin laübıı.lı. lıa
fifmeşreb, yarı meczub bir o~lu-

N~fus Umum Müdürlüğü bu 
faaliyetle hiçbir gizli nüfus kal. 
mamasına çalışmaktadır. 

Bu husustaki faaliyeti ve gizlı 
nüfus vukml ının m;ktarını tet. 
kik ve tesbit etmek üzere alaka· 
darlara bir tamim gönderilmiştir 

Bu tamime göre ;gizli nüfusla
nn yazılmalarile nüfus para ceza. 

larının Maliye şubelerince tahsil 

olunan miktarhrı; her ayaa 1 de
fa bildirilecektir. 

dur. Klasik musiki ise ayni baba
nın uslu, akıllı, efendi yap1h bir 
evladıdır. 

Ne insanlar vardır ki çocukla
rından biri iyi, diğeri huysuz ve 
münasebetsiz çıkaı. Notaların ve 
seslerin bir araya gelişinden çı • 
kan caz isimli acayib nesneyi bir. 
çok musikişinasların altından hin. 
di yavrusu çıkmış kuluçka tavuk 
hayretile karşıladıkları ve bir ta. 
nesinin de Amerikda cazı dinleı 
dinlemez sektei kalbden rar.metı 
rahmana kavuştuğunu duyını~an 
kalmamıştır. 

Diyorlar ki harb sonu insanları 
çok sıkıntılı .. hafif şeyler istiyor. 
Taşkınlık seviyor, çılgınlık aryor 

Afrika vahşilerinin temposunu 
yirminci yüz yıl medeniyetinin 
muasır musikisi haline koyan bu
günkü zevkimize ne numara ver
mek lazımdır biJmem. Yalnı7. rad
yonun arasıra naklettiği bahçe -

lerden dinlediğim caz ve hafit mu 
siki damgalı neşriyat hakikaten 
bana, musikinin ruhun gıdası ol
duğunu kabul ettiriyor. Çünkü 
dinledikten sonra başım Rğrıdığı 
için iştahım kesiliycıı. yemek ,.j_ 

yemiyorum. Bu vakıa keseme fa:v 
da \'eriyor amma, mirleml~· nasıl 
bir mukavele ,·apacak farkında 

değilim! .. 
Nu - Sa - Co. 



lngiliz hükümdarları Vekillerimiz Makineye Türk Hava K.urum 
25. ci Tertip Fransaya hareket etti 1 Tedkiklerine· Verirken 

CBirind sahifeden devam) 
gösteren bir tarzda karşılamak için 
teşvik etmektedir. Sağın en müf
ritleri ile solun en mü:fuitleri bu 
ookta üzermde birleşmektecir. 

Sephat iki memleket arasındaki 
dostluğun ım kuvveili tezahürü 
olacaktır. 

Lendra 19 (Hususi} - İnglte _ 
re Hariciye Nazırı Lord Halifaks 
Fransa Başv.:ki .. i DaJadiye ve Ha. 
m~ Nazın Bonnet ile mühım 
konuşmalar yapacağı anlaşılmak... 

tadır. Geçen:erd~ Daladiye He 

Chamberlain arasında vuku bu
lan şahsi mulıab~.renin- D::ı.ladi::ye 

tarafindan başladığı ve Çember -
!ayin arasında vuku bulan şahsi 
muhaberenin Da.ladiy~ tarafından 

b<ı§l:adığı ve Çanl:erlayin'in buna 
mukabele ettiğı anlaşılıycrr Fakat 

mu:lıabere iki memlekett<J de bü
yük bir komşuluk uyandırmıştır. 

Cha.mberlaı.'l, dün Avam kama
rasında sorulan bir suale cevaben 

bu muhaberenin hususi mahiye -
tini anlatmış fakat bunun da iki 

memleket arasındaki kuvveili; 
dostluğu teb::ırüz ettiğini söyle • 
miştir. 

Çemberlttin İngiltere - İtalya 

anlaşmasının tatbikı ü:ıerinde İn .. 

HiKAYE 

giltere ile Fransa arasında mulıa
bere cereyan ~dip etmediği sorul .. 
muş, V€ Çemberlain böyle bir şey 
vuku bulmadığım söylemi~tir. 

İngiliz Kralının seyahati müna
sebetile yapılacaıı: temas ve mü. 
zakerelerde de İngiltere Fransaya 
karşı h~rhangi yent bir taahhüdde 
bulunmıyaesktır. İngiltere Fran.. 
sayı kendi toprakları harjcindeki 
yerlere aid taahhüd ve ittifakla. 
nndan dolayı ileri giderek mev.: 
cudiyetini tehl!key~ koymaktan 
ihtiraza bir dah:ı davet edecektir. 
Cideli bir uzlaştırmak politikasına 
Fransayı iyice celbedecektir. Bi -
n.ae.naleyh İngiliz Kralının seya
hati sulhu sağlamlaştıracaktır. 

Halkın tezahüratı 

Londra 19 (A.A.)- Kral, mavi 
ve sırmalı filo amirali üniforması 
giymişti. Halkın alkışlarına se -
Iamla mukabele ediyor, tam.amile 
siyahlara bürünmüş olan ve elbi
sesinde üç beyaz çiçek iğnelenmiş 
bultman Kraliçe ise tebessüm e
diyor ve elile h.alkı selamlıyordu. 

Kral vt? Kraliçe, trene binme -
den evvel kırmızı halılar döşen -
miş olan nhtımd:a bir müddet 
Fransız sefaretı erkim ve diğer 
bazı zevat ile görüşmüşlerdir. 

Kraliçe 
ONUN Mari 
HATIRALARI.. Öldü 

( 4 üncü ubHemhden devanı) 
Neclayı bulabilmek için her ı 

şeye başvurdu. 

Bir gün.. Şişliye doğru ağtr ıt

ğır yiirürken gayri ihtiyari dur
d u. 

Bu sırada tam Naı.ımm bulun
duğu yerde hususi bir otomobil 
durdu. 

Nazmün biı·denbh'e par1ıyan 

8Ö.Ied otomobild n çıkan kadına 
dıkildi. 

Ani bir hücumla meçhul kadJ

nm üstüne fırlıyan Nazım onu 
birkaç bıçakta yerP serdi. 

Etraftan koşanlarm kcnd'sinr 
yakalamasına meydan vermeden 

kanlı bıçağını keneli Yücudüne 

çevirdi ve .. hissizleşen etlerine 1 

J;okup çıkardı. 

Ren~i bembeyaz olan Nazım 

yere yuvarlanıı:ken: 

- Oh .. Kw·tuldum diyebildi. 

Ayni yerde, ayni bıçak ve ayni 
zamanda ölen iki .kişiden biri Ni

z.ım,öteki hüviyeti henüz meçhul ı 

b'r kadındı. 
leçh.111 kadın 

Cina) etin kurb;mı olan bu ka
dın kımdi? 

l{erimanın sennayeliğine dü _ 

şen, sonradan hiç ümid edilmi -

yen bir zamanda tüccar Hüsnü -
nün metresi olar:ık rande\'U evin 
den kurtulan kadın Necla idi. 

Nazim aradan geçen çok uzun se
nelere nğmen bir riylılkarın kur

banı olan karı ını tanı~tr. 

Almanya ve Lehlstand:a yap • 
tığı bir tedavi ve muayene seya. 
hatinden m-=mleketine dönmekte 
olan Romanya An'.l Kraliçesi Mari 
dün sabah saat 8,43 de Si11aiaya 
gelmiş ve Kral Karo! Veliaht Mi. 
şel ve Prens EJ.izabet tarafından 

karşılanmıştır. Fakat saat 11 e doğ-
ru ana Kraliçe seyahat yorgun -
luğunun verdiği yeni bir hemoraji 

ile birdenbire ağırlaşmış ve mü
him .miktarda kan kaybetmişnr. 

Bu suretle gi!tikçe fenalaşan 

Ana Krali~ Mari akşam saat 18 
de oğulları haşucunda olduğu hal
de hayata gözlerinı ebt'dfyen k<ı
pamıştır. 

Kral Karo}, bır aile ihtilafmdan 
dolayı geçen sene prenslik huku
kundan iskat edilmış ve Roman
yadan tardedilmiş olan ve elycvm 

Venedikte bulurum ka.rdeşi Prens 
Nikolayı cena7:e merasimine da -
vet et:mi§tir. 

Son Telgraf, Ana Kraliçe Ma
rinin vefatı dolayısile büyük bir 

Kraliçe ve kıymetli bir şahsıyet 
kaybetmiş olan dost ve müttefik 

Rom~ milletine en derin Vf' sa-
mimi taziyetlerini sunar. 

Bir taahlh ve itizar 
~çenlerde gazetemizde bir re

sim yanlışlığı olmuştur. Bir ı.abıta 
hadisesi içint? girecek olan kılişe 

yerine İzmir muddeiumumi mua
vinlerinden Bayan Handanın kıli-
§es.i girmiştir. Bu yanlışlıktan do
layı arzı itizar ederiz. 

T e rcüme 

Genç kız y;rrı müstehzi bir gü
Jtımserne ile iğildi ve elini o kın·
vetli elden kurtarmak istedi. Fa -
kat buna muvaffak olamadı. Ken
di sözlerile müteheyyiç o!muşa 

benzıyen deUkanlı onu şiddetle 
kendine doğru çekti. Bu o kadar 
ani oldu ki genç kız kendisini tu
tamadı. Onun göğo;üne doğru düş.. 
tü. Bir saniJ e so~ra geri çekildiği 
Z<!man o saçla1·mdan öpmüş bu -
lunuyordu. Hırcın 'bir sesle: 

- Çıldırdınız mı? dedi. 
Öteki saçlarınrn dibine kadar 

kızarmıştı. Genç kızın şiddetten 

takallüs etmiş yüzünün manası 

karşısında gitgid.~ büyüyen bir 
mahcubiyet1~. 

- Affeden:iniz dedı. 
Meseleye ciddi bir renk verme

mek için gülerek konuşuyordu: 
- Bir dakika kendimden geç -

tim dedi. Hem sonra da doğrn -
sunu isterseniz şöhretinize layık 
olup olmadığınızı bir de kendim 
tecrübe etmek istiyordum. 

Genç kız dondurucu bir sesle: 
- Artı.k şüpheniz kalmamıştır 

zannederim dedi. 
Kapıya do~ gitti kapıyı açtı 

ve muhavereler:nin kafi derecede 
siirmüş olduğunu ona gösterdi. 
Delikanlı onun önünden geçerken 
elini uzattı: 

- Aptalca yaptığım hareketi u .. 
nutunuz dedi. ica~ ettiği zamln 

Dev~B~<i~ü~!~~~ Uzak Şark ihtilafının 
=~~:~v;!~~::·i~:: halli için müzakereler 

Büyük Piyangosu 
4. üncü keşide 11- Ağustos - 938 deaii. 

Büyük ikramiye 50.000 liraoır 
Bundan başka: 15.000, 12.00'Jı 

Faik Kurdoğlu deniz ticaret mili. ı 
dürlüğün~ ~ _git~iş. ve limanlar y a p 1 ı y o r 
umum muduru Mufıd Necdet De. 
nizle bir muddet görüşmüştür. 

NAF rA VEKİLİ 

Nafıa Vekilimiz de tedkiklerjne 
devam etmektedir. Ali Çetinkaya 
ezcümle dün de mühendis mekte .. 
bini gezmiş ve mektebin önünde .. 
ki arazide ağacı bol bir bahçe 
tesis olunması için emir vermiştiı'. 

Bu yeni bahçe Beşiktaşa kadaı 
uzanacaktır. 

MALİYE VEK1Lt 
Maliye Veklli Bay Fuad Ağrah 

da bir müddettenheri şehrimizde 
istirahat etmektedir. 

Geçen sene Kilyos civarında 

kamp kurarak dınlenen muma .. 
ileyh bu yıl da tatilden bilistH'~de 
Karadeniz feneri civarında Yan -
burnu mevkimde ayni suretle sil
kCın ve inziva içinde istirahate çe. 
kilmiştir. 

ADLİYE VEKİLİ 

Adliye Vekili Saracoğlu da 
m.İ§tir. evvelki gö.in İzmire hareket 
etmiştir. 

Dün İzmirde merasimle karşı . 
!anan mumaileyh doğruca çiftli -
ğinde istirahat etmek üzere Öde .. 
mişte Gölcük yaylasına gitmiş.tir. 

MAARİF VEKİLİ 
Maarif Vekili Saffet Arıkan 

dün Gümüşhaneyf vasıl olmuş -
tur. 

Vilayet hududund.ı mahalli er
kan tarafından merasimle karşı • 
lanan mumaileyiı. Gümüşhane vL 
liryet binası.""lı. belediyeyi ziyaret 
etmiş ve kısa bir istirahatten son. 
ra şehirdeki mektebJerde teılkik
lerde bulunmuştur. 

Bay Sffet Arıkan bugUn Güm~
haneden Tr:ıbzon:ı hareke: etıni~
tir. 

Kredi 
Mukaveles~nin 
Tatbikat 
Müzakererert 

(Bırinci sahlfedea de-vllDI) 

de trok.ikler yapan İngiljz bedi 
dairesi reisi Nikson ile refkası ve 
hususi katbi dün şehrimize ciön _ 
müşlerdir. 

Mister Nikson. ile İş Bankası 
umum müdürü Muammer Eriş 
kredinin tatbika: tarzı hakkında 

bugünden itibaren şehrimi7de te
maslarına başl ıyacaklarch!.". 

Muammer Eri~, İngiliz kredı da
iresi reisi şeref:n~ bugün bir öğl(; 
zyafet~ vermi~tir. 

C 22 yi çağırmakta tereddüd et
meyiniz. O size centilmen oldu _ 
ğunu isbat edecektir. 

Genç kız kendi~ ne uzatılan eli 
görmemezliğe geidı. Fakat: 

- Telefon numaranızı unutmı
yacağım cevabmı verdi. 

Delikanlı ona bir saniye birşey 

göylemeden baktı. Genç kız ha 
reketsiz duruyordu. Delikanlı ko
ridora çıktı. Arkasından kapı ka

pandığı zam:ın omuzlarını silkti 
ve asansöre doğru ilerledi. Kapı • 
nın arkasmd:ı hareketsiz duran 
genç kız asan$iirün sesini duyun
ca tuvalet odasıM doğru gitti. B!r 

çekmeden ufak bir ampul çıkardı. 
pencereye gitti. Camı açtı. Pen .. 

cereden aşağı ampulü attı. Ve 
d~arıda olacak şeye alakadar ol· 
madan penceı·eyi kapayıp ora -
dan çekildi 

Kaldırımın üstüne düşen am • 
pul gürültü ile patladı. Karşı kal
dırımda duran poli,; pencererun 
önüne geçerek bu sesin nereden 

geldiğini an1 :ımak istedi. Kaldı -
rım üzerinde bir p<ırça camdan 

Tokyo 19 (A.A.)- Sovyetlerle Mançuko arası41da hadisenin bir hal 
suretine raptedilmesi m:ıksadlle müzakerelere devam edilmektedir. Bu 
miilı~ mafndaJd hava gerginliğini muhafaza etmekte ve Tokyoda 
hadisenin şümul peyda etmesmden endişe edilmektediı. 

• • • 
Filistinde yeni kurbanlar 

Kudüs 19 (A .A.)- Filistinde pazartesi günü akşamı arbedeler ve 
su.ikasdler yeniden altı kişinin kurban gitmesine sebebiyet verm~tir. 
Üç kişi ölmüş, üç kişi ağır surette yaralanmış -..·e dün ölenlerin miktarı 
bu suretle dokuza çıkmıştu. 

Kudüsde ve Hayfada dükkanlar hfila kapalı bulunmaktadır. Filis
tin.in şimalinde tethişçilerin tahrikat mel'kczinden k:ıçan Yahudi aile. 
leri muhacereti haber veı·ilmektedir. 

Münevver köy gençierinin şehrimiz
de ilk defa yapt ıklan bir toplantı 
Kemaliye kazasının Geze ve civarı köyle· 
rinden şehrimizde bulunanlar Eminönü 

halkevinde teplandılar 

Köyden yetlşmi1 we [sta n bu !da hayatla r1nı k a• 
zanmağa koyulmu~ o l~n bu vabındaşlar; k ö :tle· 

rinın lmartnda asil bir 1ninnet hlssiie elbir liğ l e U l er 

10.000 Liralık ikramiyelerl~ 
(10.000 ve 20.000) liralık ik1 

adet mükafat vardır . 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengi• 

eden bu piyang0ya iştirak etmek sure' 
tile siz de taliinizi deneyiniz. 

İstanbul 4 üncü İcra memurlu 
iundan: 

İstanlml 4 ünci.t icra 
ğmıdan: 

Ev-velce İstanbulda Bahçekapıda Evvel~e Kasımpaşada . ~ 
Hüseyinefindi hanında Kurdoğlu mahallesinin Eminçeşme sfJ 

Pandelinin 1 numaralı ardiyesinde 

bulunan ve ha.len adre:>i meçhul o· 
lan sebze mütea1'_lıidi İmıail Hakkı. 

mukim iken hiilen adresı 
bulunan Mehrrıe! Hamdi~·e. . ~ 
Istanbul Maliye muhakeil'l . 
dürlüğü vekili avukat J{ıi~ 

ya. Dilman dairemize müraca8 ~ 

İstanbul Maliye Muhakemat müdür ta sulh mahkemesinin 335/l 
lı ve 16 nisan 335 tarihli jla~ 

lüğü vekili avukat Kaıni Nazım Dil- ifİ 
teniden 20 liranm mas:ır 

man dairemize müracaatla, İstanbul <Jt 
lıme ve masarifi icraiy:- tP 

Asliye 2 inci: 'Iicar€t mahkemesinin 

935/1195 sayılı ve 18/12/935 tarih-

Ji ilanıııa müsteniden. 25 942 kuruş 

!> paranın 19/ağustos/926 tari -
hinden itibaren faiz, 1055 kunış ma_ 

vekaletle birlikte tahsilı d 
dairemizin 938/C35 sayılı 
takip talebinde bulunaral' t u 

mizce tanzim c~iTip ikaJ!le ~ 
gönderilen icra emr; arica5 

başire ve mahalL polis :ıı..ı:hl 
sarifi muhakeme ve icra masrafla- ttı"' . verilen meşruhatta ik.aJ'l'le . 

Evvelki gün E.>nin.önü. •Halk - lülC"r, kendi hi~selerine düşen pa- rile birlikte tahsıli zmnında daire- meçhul bulunduğu ~nıaşıl~ 
evi» salonları mütevazı, sessiz, fa ralar.ı derhal te:iarik ve temin et- mizin 938/8•17 sayılı dosyasile takip ğundan icra emrinlıl tarafı ıeb 
kat gayesi ywek bir münevver meğe söz vermışlerdir. talebinde bulunarJk dairemizce tan_ mi gün müddetle ilanen 
köylü toplantısına sahne olmuş - karar il · t· Seçilen bir: komite ta:lhhi.idatı zim edilip ikametgahınıza gönderi- ver mış ır. 
tur tophyaeak ve ktiye gönderecektir. l~n 938/847 sayılı icra emri arkası- İlanın neşri tarihindei itilı 

Cumhuriyetin binbir nimetin - ----= - gün içinde borcu öderı1eı 
den istifade eden halkınuz V! İstanbul 4. ünrii İua l\1cmurlu_ n<t mübaşiri ve mahalli polisi tara- merciinden veya temyiz \:e) 
köylülerimizin, kendilm:ini dai - ı ğundan : fından verilen m~nhatta ikamet- adei muhakeme yolile aıt. 

ma iyiye ve bPyaza götüren her f Evvelce YiınJnistanda Pirede giıhınızın meçhuı bulunduğu anla- mahkemeden icrann gerı 
Yeni faaliyeti na.c:ıl benimsiyere - T 1 da etil' - t:rm J:ıryada 20 numarada mu- şı mış olduğundan icra emrinin ta. masma ir bir ~arar g 
ona iştirak etmege koştuklarını k. ı b • •e ) 

ve şirin yurdl~rıııın güzelleşnıt•si 
için gelen. bir arzu ile nasıl çır -
pındıklanna küçlik: bir misaldir. 

l 
1mJer ıkPn .h .. len adn·s.leıi meı_;- rafınıza 30 gün müddetle ilanen ce xı icra yapılacağı \ 

1 

.. dd . . d b1 ~rııJl 
hu.l bulunan Il). a 'e Marıkaya _ tt!b.liğine karar vetilmiştir. mu et ıçın c mal ey 

T. bul 1\}f, ı ... ,. hak ,. lunmanız ve bulunmazsa.J'.11ı 
ı.c:tan J.v.ı.o..ıı~ e ..nu em.at ü1U- ilanın neşri tarihinden itibaren •· ~ 

d 
1 

tazvik olunacağınız ve haı'1 
ü.rlügi.ı ve.kil. a·.vukat .. K.ami Na.zı.m 30 gün içinde borrıı ödemez, tetkik w ıııı Malatya vilayetinin Geşo kö _ halif beyanatta bulunurı:;a il 

yü ile Kemaliye kazası arasından Dılman daıremrz~ muı at"aatla. Is- merciinden veYa temyiz ve yahut le cezalandırılacağınız tebl , 

F t h.r. . b. tanbul Aslıye 1 inci Ticaret mahke- . d . h k w 1.1 . ld ~ mına kaı·m olmak u"zere 
g~en azgın ., ıra ne mın ır I . . 

181919
.,
6 

t .h 
9361185 

ıa eı mu a eme yo ı e aıt o ugu 
mesının .1 arı \'e sa- fı.!l1 

defa orada yenılcrek modenr bir yılı ilamı.."la müsteniden İstanbulda mahkemeden icranın geri bırakıl_ müddetle icra emri tara 
köprii }'.a.pılması icab ettiğini mez masrna dair bir karar getirmedikçe olunur. 938/835. 
kur köyün bmadaki mti..."levver Balıkpa7arınd4 Şey Mehmet Gey_ b • • ı1'I 
ÇfJCuk:ları habEl" :affiws-Iar \il'! mem- !ani mahalles!.nd• Bahkpazan cad- ce rı icra yapılacağı ve yine bu İstanbul 4 iincii i crtl Afc 

desincll kain eski 121 yen· a9 sayı- müddet içinde mal beyanında bu _ dan: ) 
leketlerinin un.r:mında kendile - 1 1 d .. 1.t,· h . f kk' . E 1 B .. ··k B b~kte . . . .. _ . . . ı u \ . .ırnnn mevzu aczm e • mı lunmanız Ye bulunmazsanız hapisle vve ce uyu. e f~ 
rının de bır küc--rk hısse ve 1.§th:ak- ·r· h-,· . . hane sok"'i!ında _..,o nurı1ıı. · ve masan ı mu. cu<.eme ,.e ıcraıvc - tazyik olunacağınız \'e hakikate .. ~ 
leri bulunması .ırzusi1e bu köprü nin tahsili zımnında dair~izin . mukim iken halen r.dresı .11' 

için i~b eden pc;rayı ara}armda 937/2:t55 savılr dor.Yasile takip tale- muhalıf beyan.atta bulunursanız ha.. bulunan Kalaycı oğlu -yor, 
toplamağa karar vermişlerdir 1 b. d b 1 · 1 k . .ı . • pisle cezalandı.nlac:ığınız tebliğ ma- Mülga yetimler mı:ı.Ila!ı1 ın e u unu ara - l.iaırem;zce tan- 1 • •• •• ı.ı 

Şehrimizdt>k: ch·ar köyl·üler . .J .::ı· •ı- +~1.. •• d · •kamına kaım olmak uze.re 30 gun sandıgın~ a izafetle istan .. b··~ 
zını cw.ııp JAdrne•gi.f.llınız.a gon er:ı- 0,. 

Eminönü HaJ1{(,, · C:P toplanmıo;; - [len icra emirlerr ;ıdresinizin meçhul müddetle icra emri tarafınıza ilan Muhakemat müdiirliiğtırı. 11 
]ar ve toplanhch :3500 lira.,•a l'ı - l 938/847 33:;. tarı·hıı· ne 1"/1°19 S8}

1 

" olduğu mPşruhGtile bila tebliğ iade o unur. • · " ~ •J u • • & 
kacağı tahmin olunan mezklır "-"ene senedi mucil;ince ııl<l ,, 

edilmi.; olduğ'.ından icra e.lll.irleri- J t!I" 
köprünün 1500 lirasının Geşo kö· nin tarafınıza bir ay müddetle Ha- müddet isinde mal beyanında bu - 21921 lira 23 kuru ·un b.e:ı:ııı· 
yünde sakin halk tarafından ve- . 1 net 1/3/931 tarihinden ıtı 10 nen tebliğinc:ı kar~ ı· verilmiştir. lunmanız ve bulunmazsanız hapısle . f . ., 

3 
k . ,., 

rileceği an!aşı!mı~ ve mütebaki İ . aız, ~ıı omısvon ve 
lanın neşri tarihinden itibaren tazyik olunacağınız ve hakikate mu- vek·~,et ve ı·cra ıunasrafla!ne 

2000 lirasının da içtim::-:ı ıştirak ıo gün içinde borcu ödemez, tetkik cu dB 
edenler ve -;ehrını;z:leki h~mse _ .. d · halif beyanatta bulunursanız ha - da Kemanke~ sokağın .h 

s -s mercıın en vey~ temyız ve yahut s~ 
·ı · t fı .J ı l ft 15 .. pisle cezalandır·ıcag'"ıııız teblı'g'" ma caddesın' de 29/33/3"l nııJ1l ..., rı erı ara nu::ın la a gun iadei muhakenıt.! yolile ait olduğu "' • ·ı111v 

k k · l k ·· 30 gu··n rimenkulün paraya revr? J"' içinde temin olunması kar:ırlaş - mahkemeden icranın geri bırakıL amma aım o mn uzere " ll ı.ı•· 
ilan• dairemizin 935/1439 saY1 .,. tınlmıştır. masına dair bir karar getirmedikçe müddetle tarafınıza olunur. 1,.p 

· vaki talebi üzerin~ narrııfl .eı~ içtimada bulumm aH'ık,.dar köy- cebri icra yapılacağı ve yine bu 937 /2255. Jl >ıı 
kılınan ödeme emd, ~ı.ıı t~b 

başka birşey görmedi ve bir kiracı 1 
nın yanlışlıkla b:r <impulü düşür
düğiine hümetti. Fakat yine otelin 
cephesine bir baktı. Ilıçbirşc.y gö
remedi. Esa~n hfıdis2 o kada rc
hemmiyetsizdi ki tek!ar yerine 
döndüğü zaman nrtık bunu unut-
mllitu bile -
Eğer biraz dikkat etmiş olsaydı 

tam bu sırada Atlas otelinden çt-

kan bir delikanlının sağa sola bak
tıktan sonra Friderichstrassc'nin 
kalabalığı arasm:ı karıştığı far _ 

kedilebilirdi. Fakat herkes polis 
gibi dikkatsiz degildi. Tam tipik 

bir Alman bu 3ra okuduf.ıu gazete
yi katladı ve kapıdan çıkan deli. 
kanlının dört ~ş adım arkasından 

yürümeğe l:ıa]hd•. Onu bir dört 
yol ağzına girdikten sonra ter 
ketti. Fakat Ingiliz gizli teşkilat 
memur bu suretle de takibrl:m 
kurtulmuş dcğild: Şimdi onu ta -
kib eden bir gazete muvezzii idi. 

Bu müvezzi genç adamı Kenser .. 
hafstrasse>deki mutevazi bir bi ~ 
naya kadar takib etti. 

Birkaç dakikrı köşede durarak 

gazete satmakta devam eıtt;. Bu 
suretle adamın kendisine bir tu
zak kurup klırtn.'ldıgmı kontrol 
etmek istiy::ırdu. Nihayet nazarı 
dikkati cel!:ıetmer.lck için oradan 
uzaklaştı. 

On dakika sonra Muriel Smil.h'in 
oda kapısıntn altından şöyle bir 
kağıd sokulı1rnş bulunuyordu. 

•C 22 Kais~:hafatrasse 24 te o-
turuyor. K~ndismi tarassud altı
na aldım.> 

Genç kız heniiz kağıdı okumuş
tu ki masası üzerındcki telefon 
çaldı. 

- Allo dedi. 
- F',..·ndisini a_rıyan Poria idi. 
- Ne var ne yok Yeni bir şey 

var mı? 
Hapisancden kaçırdığı kadmın 

seı.i: 

- Bir kağ•d getirdiler, 
cevab verdi. 

- Sizin n~mmıza mı? 

diye 

- Hayır yalnız oda num:ıram 
yazılı. Bunu otel kapıcısına ceva
bını b<?klemiyen bir adam bırak -
mış. 

- İçinde ne var dive cevab ve-

riyor. 
- Okuyayım da bu akşam on 

birde Emderier Strasse Hl de bu
lununz. İstk:ıl ediniz. Başkaları 
görşmeğe hazlrciırlar. 

Genç kız bıra:ı sessiz durdu. 
Sonra sakin sesil~ cevab verdi: 

- Pekala gidersiniz. Fakat fa. 
limatı ununtm':lyınız. Yalnız daha 
evvelden bana çıkıntılardan bir 
elbise ile manto getiriniz anladı· 
nız mı? 

Cevabı bekledi. Anlaşıldığından 
emin oldnktan sonra telefonu ka
padı. 

Şimdi hem gülüyor hem de 
memnuniyetfo ellerini uğuşturu
yordu. 

1fasanın üstündeki kutudan bir 
sigara aldı yaktı ve pencerenin 
önüne gitti, dışarı baktı. ve o an
da yüzündeki gii. lümsemc kaybol-

du. Çehresi ciddi bir mana aldı. 
Çünkü ka~şı kaldmmda bir a

dam duruyordu. Orada ayakta du
ruyor ve bir:şey tarassud edere 
benziyordu. Bu adam Achille 
Bastim idi. . (Devamı var) 

zın meçhuliyeti hascbıle . iti 
lem.ediğinden ödeme eJ11rı~ ! 

·ı, neı 
müddetle tarafın1z:ı ı ıı ·f1İ ı 
ne karar verilmiştir. 'fıırl ı 
itibaren nihavet bir a.1 ı ·· ·ıe ı.ı 
935/1439 dosya numarası 1~~ "deli A 
ze müracaatla borcu n Jile--
yahut ait olduğu mahke d 
ranın geri bırakılmasınıı ~ 
karar getirmeniz l:lzıJ11dır~; ı 
dirde cebri icra yapııacıı},ei 
bu müddet içind~ mal ı t. 

·af1l 
bulunmanız b!lhmmaıs tı 

tazyik olunacu.ğmız ve 11d 
muhalif beyanatta . btıl;ı~ 
takdirde hapis cezasıle ~ 
lacağınız ve. rehnin satılB~ııP 
munuz olmak üzere bl1 tı>1119 
deme emri tebliğ mak~ dÖe~ 
olmak üzere brr 3y ınu ,39. 
fınıza ilan olunur. 935/1~ 

o 
diltl 

Yazımızın çokluğufl 

Sultan Aziz ed 
dere o 

Tefrikn.larunızı oıur 

Okuyucularımızd.'.'ll'l 



;o 

Y_az_•_n_: _R_a_hm_t_Y_a_(It __ ~ V:az repor.tajları 

Vesika, ttslm, mal Om al ve not verenler: Esl<I Osl'lllJllı donanması erk .. 
nmdan miralay Reırul, İskele ve limanlar umum kumıuıdaııı alba7 

Şükrü Pala, komodor başkatibi İhsan, batan gemi kaptanları, 
edd armatörler. Ve bogRne kadar gizli kalan vesikalar 

gem· deyince 
yan ış anlaşılmasın 

ticaret gemisi yahud büyük ona benzer 
tanesi küçük motör geıni değil bunlar •. iki 

· - tie; · 
- <\nla illi§ ll\e;;·~le anlaşıldı mı? 

taıı~lbah· şıldı beyefendi .. Yine 
ırler· b - tie ın ir oyunu! 

.._ ti Yapmışlar? 

~! tgeıniyl ateş~ vermişter!. 
k""1Yar/ bu kısa cevabı süratle 
~en ~ınıştı; birder.bire ye _ 
hptı, 

80 
alkar gibi bir hareket 

lıiiYiil'ı! :ı• .. heyecandan gıizleri 
.._ 4 Yıiye sordu: 
· e decr · , ,. 
ı ~e . ınız, uç gemiyi ateşe 
!(~ er! 

uıuı. kaptan izahat ''ermek ru
Ue ~it duydu. Kumandan acf'le 
~ •\'tıya Veli.I ınanuş, yakılan, ate-
~:n genıueri deta transp:ır 
eııo ' 'l'aon, .. . 

ı.ı: -vvc. suvarı.sL de\•am 

I~ .._ liç g"'1ı. . . 
illa.sın 1 diymce ranlış .anla.. 

''%· beyefondi Üç ticaret 
f"tııi ~/:ahud ona b~nzer büyük 
l<'ı 1-0nl~ıl .bunlar .. İki tanesi 50 
~~i ~ ıkı rnazut molörü. Bir 
it Yet1ı;en~~ büyıTkçe, 206 tonluk 

hl• çıJtrn 1 
•• Bu sabah erkenden 

~t etıııi~l~lar. Lapsekideıı hare
ıı ho,, r .. 'Gece bastırınca sa

d... ,unca ·ı "'Iiç 1 erlemekte ısrar e. 

dığımız me!lhus gemi!.. tanesini yakalıyamadık, Halbuki 
Ah bir ele geç<rsek1• onlar bize meydan okuyorlar 

Sonra yüksek sesle konuşma - - Doğru heyefeııdi ! 
sına devam etti: - Evet meydan okuyorlar ya! .. 

- Aradığımız mikrob! Barbarosu göz göre batırdılar; 

- Evet beyefendi'. , Peykişevketı işe yaramıyacak ha-
- Ötekilern yakanlar hangi tah- le soktular. irili ufaklı yiızlerce 

telbahirlerm<ş? teknemizi, batı•dılar, yaktılar, ha.. 
- Yine kaptanların malumatına rab ettiler! .. Dahası da var. 1stan-

göre söylüyorum. Birisini belle- bulrla, ta hükumet merkezinde, 
yememişler, son gemiyi yakan da sarayın önünde •D~rsaadeb va -
en büyükleri imiş. Gemiciler şim.- purunu torpU!emeğe kadar ışi 

diye kadar bu kadar büyük tah - vardırdılar. 

telbahir görmediklerini söyltiyor. -···-· ·-:-- "-'-"'-··-··:·""""""""""""8 
!ar. DEVREDiLECEK IHTİI\A 

- Marhsı ne imiş? BERATI 

- E 13... cMotörlere mhsus idrokarbür cin. 
- Bir de başımıza bu mu çıktı?. sinden yakma yağlarında ıslahat> 
- Beyefendi Marmaraya giren hakknda ihtira için verilmiş olan 22 I 

tahtalbehirler bir tane, birkaç tane Temmuz 1936 tarih ve 2204 No. ih.. 
değil ki bir sürü!.. tira beratının ihtiva ettiği hukuk 

- V. Maalesef bu sürüden bir bu kerre başkasına devir veyahut 
tanesini bile ele geçıremedik! Bo- mevkii fiile konmak için icara veri. 
ğoz topçuları iki tanesinin canına lebileceğ teklf edlmekte olduğun -
okudu1ar. Bırmı batırdılar, bir dan bu hususta fazla malumat e
tanesini yabladıl:ır. esır aldılar.. dinmek istiyenerin Galatada Aslan 
Bize gelinc2 bu k?.dar uğraşma _ Han 5 inci kat 1 - 3 numaralara mü. 
mıza göre şımdiye kadar daha bir racaat eylemeleri ilan olunur. 

(5 lııei ııahlfeden devam) 

doğru açılıyorlardı. Boğazın bu · 
tarihi mesire yerlerine gelenler 
az değil. 

Karakulak suyunun başında 
sofra kuranlar geçen günlerin ha.. 
tırasını çiğneyip soluğu adada aL 
mıyanları takdir etmek !ı'lzım. 
Havası suyu mükemmel gürültü. 
süz yerde yazın bunaltıc: sıcağın. 
dan uzak bir pazar geçirmek 
mükemmel bir iey 

Hem ıişıklar gürültüsüz yerler 
aramazlar mı! 

Emsalsiz su şehri olan İstanbu· 
lun en güzel yerlerinden biridi de 
hiç şüphesi'Z Hisardır. 

Pazar günü hisara gelenrer hiç 
şüphesiz tatlı bir gün temiz su ve 
hava bulabilenierin başlıcaları -
dır. 

* A. Hisar İdmanyurdunun bah. 
çesinde Boğazın serin havllO'ile 
ciğerlerini yıkıyan ak saçlı fut • 
bolcular ... Ankara caddesnın bu. 
naltıcı havası içerisind0 kafa pat. 
latırken hiç şüphesiz burnd:ı.ki 

kadar neş'eli değillerdir. 

İstanbul gazetelerinin foto -
grafçılarının, sekreterlerinin, mu. 
harriTlerinin bikaç sıtatlik hava 
banyosuna hehlde ihtiyaçları var. 
dır. 

Hisar klübü şen kahkahalarla 
çınlarken gazetccilel'in hoş geçen 
bir ttil günü hiç ,;;phesiz unutul
maz bir tarih olacaktır. 

Futbol maçını dün bütün gaze. 
teler yazdılar. istınbulspor ıhti. 
yarlarını yenen bizim takım dö -
nüşte gösterilen misafırperverliğe 
karşı mahcubıy~t duvmaktan kPn, 
dini alamadı. Vapurda döni.ig eğ. 
lencesi emsaline ender tesadüf e. 
dilen cümbüşlerdendir. 

* Kendimizi İstanbul halkından 

sayacağımıza göre bu pazar Hi -
sara gidenlerin ım rnanasıle eğ. 
lendiklerini kahul etmemiz lazım. 

MURAT K'A.YAHAN 
ht~f~mi. bırbirinden ayrılmış, 
~vlllt geer:ye doğru yol alını ... 
ôlıırıer· mıcıler geceleri tah!J!l-

teliııııe ın hareket etmek kabili
Gnne,ı ıı. 1ttlhrum bulunduklarını 

INHISARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN : 
Cinsi 

A, 1YOtların 
4 t,f tle ~.ş. :: 

Mikdarı Mnhammen bedeli 
Beheri Tutarı 

Tira K.S. Lira Krş. 

Muvakkat 
Tembatı 

Lira Krş 

Eksiltmenin 
Şekli Günii 

Saati 

e~.r lt Y bu ı uk bir merakla 
~llııısın~~\~nı dinliyordu, sözün 
Ut1urttu aptanın likırdı~ını 

~~~~~~~~~~-

Kalın makin~ k8.. 4000 top 
İnce • 5000 • 
Mü.sveddelik Kı'.ı. No. 5 3000 • 

..._ " ' SOrdu· 
ro1ı;· • 

t~a"l?tış'!. nereye \"<? niçin gıdi. 

580. -
66. -
49. 99 

2.15. 60 

~3WJ -
3300 -
1499 70 

5390 -

1740 -
24'1 -
112 47 

40·1 25 
il. llutil.ıı ..• 
d Yt!ena,, . ta:'1lat .raporda var 
ec.egiıııı S3b.h1e •m takdım e-

Çizgili kağıd No. 2 2500 • 
Çizgili ka. No 6 750 • 
Karenaj kil. 650 • 

1.25 !137, 50 71 81 
27. 49 178. 6) 13 40 

t:Ç(i . 
!'ile de ~ , 
1 ~ilrıı 0

•0 rdu tarafından talı.. 
en k·· ~ler; Erdekte lııriktıd-
lıeı,L Clııl\Uleı·; il • 
ııı .... ,na. ı c r,t: " ·erıye 

BJ.yük karbon lcl. 
Küçük karbon kil. 
Sünger kağıdı 

1000 kutu 
2500 » 

20001) tabaka 
600 kılo 

ı. 83 - rn:ıo -
84 - 2100 

30Q 

30000 aded 100 adedı 72. -?.IG Utıııuşla ıtaıı• l<i nakit> me- Battal sarı zarf 
'., r. · Sarı zarf No. 7 lG•l'ICO • 100 adedi 57. - 570 

"'\'et· '-1.,. ' &o~ra ' Siyah kurıun kalem 200UO • O. 97 194 --
~ ·~~ın . 
t ~l Sıt •m erdege ) aKlaş- Renkli kurşun K.ı. lOOGO • 3. 69 36~ -
~llda bir ~eh bird~-,lme yanla- İyi cins renklı kalem 6000 • 8. 90 ~34 -
·•uı ·•h•oıı, h ' OOG 8 °" ı., • ınllf, ... -a. ·r peyda ol- Ağaç kalem sa;ıı 1 ı • . - ov -
.. ba4 0 tJahlı Ingcliz mi.iret - Sabit mürekkeo 1/2 
"tiı.. .eııııy 

-. .,!\ e çıkmışlar reisten 
lle)•L llef"rı ' 
,.. ''"nı 1 

11 ~ kadar herkesin 
·1.1a\11. a ını .ı 

·· •%1 d ı.ar geınılere deniz 
l'tlr->t'" Oktı - J Otler ·Uş er, su ı u l-a<ınca 

"'- ~iP\• •l . 4 3.rt\ · u rnr·' 
ltıı Zan, a ~ · 
i{ dı . \'ok nında yetı~tik beye-
ı.._ \ıhda ca ' 1 tayfa sılah tehdidi 
"ili~ Yır ca . 

h nııyOr,j Ylr yanmak uzere 
<>tz U. 

~ ~~~'.aşıı.ca tahtelbahir kaç••n... ....,,,r d 
~ ""1Ş b· ~ ~ havlile Y3rl 

1ıı ~ !ıaide kendilerini kal-
' P ataı'"''"d ~ ek1 t .,..... ı ... 

t tı\ı; •hte!bahrı ıro,·ab.ın.l-..._ . 
lı;. Coreıne,ı; . 
"b Qıııı . ik lti beyefendi, da-
• 'ııı Pro!<•ktör•- . . . . ... 
lı" ez i~in t - «:rımızı gorur 
'•ra '- "nay -d..1 ' kur . a varacagını an-

trıı. :ı." su la nı~ ..,, Riiztı yı ıu hemen 

kiloluk 1500 şı~e 

istamp;ı mürekkebi ıoory • 
Büyük el tldteri 2000 aded 
Küçük el d2fter• 5000 • 

MW<avva k•plı el defteri 
clOO yap.• 1000 • 
İmza kuru tına def. 
c20· yapraklı• 
Büyük tel raptiy~ 
Küçük tel ı aptiye 
Toplu iğne 
istampa No. 2 
Cetvel taht~Sl 
Küçük siing~r 
Si.cim 50 gı-.ım1ık 
Mürekkeb lilstif,li 
<Pirelli. 
Kağıd kısk~cı 

Zınıba rorn!lesi küçük 

800 • 
1500 kutu 
1500 • 
4000 • 
500 Adeci 
500 • 

1000 • 
4000 yumak 

5000 aded 
500 • 

1• 
1 Ç~Jt a- f n kaytolmu ·tu. De- 1 
d' · ·~' ırct . boı• Uf edetr.eJı·'~· Bır ınne bile Tüy •üpiırge 

500 • 
250 • 

4~ . ç g rı;, ~· 
lıah 'l " nte,\ ren ayni 
b 

1 01iı'ln. ? 
e•ı ''•Yır ış · ~ 1 ı \) n L 
l~k · 1l . Clo<t~yı da tahkik 
~,,.,,_ 1'1ken• " 1 trıındeki 20!l t<n

g,;;:ııı.ı lq •. ' \·akan denfaaltının 
"~" ' a-e'! 

Yazı takımı tip 3 
Yazı takımı tip .ı 

Musannıf 

Kliısör 

Sumen tip ·l 
Çakı 

100 • 
150 • 

30000 • 
3000 • 

300 • 
600 • 

24. 79 371 85 
3 75 37 50 

21 95 4;~9 

4. - 200 

23. 75 237 50 
93. 50 7'lrl -

3. 25 97 50 

10. 50 420 -
17 so 
11. 90 
15 -
4-

5) 5~ 
150. -
150. -

5 50 275. --
17. - 85 --

2.50 - 12~0. -
50. - 125 -

6. - - GOO. --
1- -
3 . .99. 5 

46.95 

150. -
1198. 50 
1408. 50 

55. - 163. -
12. 50 75. --

137 25 
157 50 
22 50 

16 20 
42 75 
H 55 
2~ 67 
40 -
6-

21 8q 
2 81 

32 92 
15 -

17 81 
56 ltı 

7 31 

31. 5v 
6. 50 
4 46 

11. 25 
12. -

20. -
7. 22 

93 --
9. 37 

45. -
11. 25 

89.SH 
105. 63 

12. 3"1 
5. 62 

K. Zarf 4/&/933 10. -· 
Açık ekaıltmc 

• • 
• 10. !.) 

10. 30 

K. Zarf 4/»i9:ı~ 11. 
A. Eksıl tmc • 11. 15 
Pazarlık • 't 11. 30 

Açık 5/8/938 10. -

• • 
Pazarlık • 

• • 
Açık eksiltme • 
Pazarlık 6/8/938 
Açık Eks. • 

• 
Pazarlık 

Açık Eks. 
Pazarlık 

Açık Eks. 
Pazarlık 

• 
Açık Eks. 

Pazarlık 

Açık Eks. 
Pazarlık 

• 

• 
• 

• 
• 

8/8/938 

• 

• 
• 

• 
• 
• .. 

• .9/8/938 

• 

• 
• 

Aç.ık Eks. 
Pazarlık 

Açık Eks. 
Pazarlık 

Açık Eks. 

• 
Pazarlık 

• 

• 

• 

.. 
• 

• 
• 

10/8/938 

• 
• 

• 

10. 15 
10. 30 

11.-
11. 15 
10 -
ıo, ıs 

10. 30 
10. 4'i 

11. -
11. 13 
10. 88 
10 15 

10. 30 
10 45 

ll. -

1!. 15 
11 30 

11.45 
10 -
10. 15 

10. 30 
10. 45 

11. -
11. 15 

11. 30 
11. 45 
10 -

10. 15 
10. 30 
10. 4~ 

b~1 i~r· ,,.'. 1 ta .. 'falar iy1ce 
<ı,~'nd~ 10 ~nkıi tahtelbahir ı I. - Şartname ve nümun<!leri mucibince satın alınacak yukarı da cins ve mikdarları yazılı '.l7 ka • 

• ltalnı '>kı~ ı kadar su üs- lem kırtasiye levanmı hizalarında gösterildiği üı:ere ayrı ayrı pazarlıl<, açık eksiltme ve kapalı zarf usuHle 
"' l " 'Ş ce>" , 

1 
eksiltmeye konulmuştur. 

~rk , aş,.a >onlu: 11- Mı.ılıaır.men bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
ı:ı ası llo ' 'a U !ah ını ! III - Eksiltmeler yukarıda yazılı gün ve saatlerde Kabataşt Lev zım ve müba' agt şubesındeki alım 

1 
da L, hlba11irin ·u· ı k da ı ktı a ''l<y lk ama- komisyonun yapı aca r. 

{) \ llı 
1 
bey~z harflerle B7 IV - Şartnameler parasız olar ak her gün sözü g•(:en şubeden alır. abilir. 

~a, n l V - Pazarlı:c ve açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin "":7.5güvenme paralarile biıl kte eksilt-
~.h; bu k'll ku...- nd nı sil- me için tayin edilen gün vesaat1er. de komisyona gelmeleri, kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek stiyen 

I'! 0e1d ı •re, · Junınca !erin de mühürlü teklif mektubunu ve kanuni vesaik ile 'l 7,5 güwnme parası makbuzunu veya banka mek. 
t av:ı:r :"ırı'c r 

1 

tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların yukarıda yazılı eksiltme saat :crin3"'o hır ;;a.at en•eline kadar 
"h Jr.ıd1 ara _ adı geçen alın komisy.onu başkan lığına makbuz mukabilnid2 venne !eri Hzımdır 14616) 

7- S O 1ıl il' 41: ıL G ıK AI" - ti a'emmuz ıJl!IB 

~arihden 
Bugüne 

( 4 Uncll sahifıulen dev• 4) 

39 gün, 19, 42 dkika, 38 samye: 
Andre Jeger adlı .bir Fransızın 

rekoru 1911. 
35 gün, 21 saat, 36 dakika: A • 

merikalı Jon H. Meras'ın rekoru 
1913. 

Umumi harbden sonra tayyare 
ile devrialem seyahatleri başladı. 
Buna ılk teşebbüs eden 
bir çak Amerikan askeri 
tayyareleri 175 günde dün
yayı devre -nuvaffak oldu • 
!ar. Halbuki bu seyahati vapurlr. 
la, trenlerle daha az bir zamanda, 
yani 14 gün, 15 saatte yapmak im. 
kanı vardı. Yine rekorlara gele -
im: 

28 gün, 14 saat, 36 dakika, 5 sa. 
nişe, Edvar S. Evens ve Jon H. 
Mars adlı iki gazetecinin rekoru. 
1926. (Tayyare, vapur ve trenle). 

23 gün, 15 saat, 21 dakika: Yuz. 
başı Rollerin rekoru. 1928. (Ta.y. 
yare, vapur ve tren), 

20 gün, il saat: •Graf Zeplin• 
kabili sevk balonunun rekoru. 
1929. 

8 giın, 15 Jıaat, 51 dakika: Vilcy 
Post ve Gasti'nin rekoru. 1931. 
Tayyare ıle 25,000 kilometre kat.. 
etmişlerdir. Bu, yalnız tayyare ile 
yapılan ilk devrıalem seyahati re. 
korudur. 

7 gün, 8 saat, 49 dakika, 30 sa. 
nıye: Viley Po3t'un yeni rekoru. 
Post bu defa yalnız haşıruı se,·ahet 
etmiştir. 

İşte şimdi de Am~rıkalı milyar
der tayyareci, bu mesafeyi üc ':ıu. 
çuk günde katedertck rekoru ka. 
zanmıştır. 

-----'O-----
Harb 

Yenilmez 
(5 iııcl sahifeden devam, 

altında yaşadı, fakat, ~atı bu 
korkuyu izale ettı. 
Babasının ölümü akabınde aşi. 

reti teşkil eden kabileler, on üç 
yaşında bir çocuğun riyasetı al • 
tında bulunmayı muvafık görme
diler, ayrıldılar. Genç Temııcenın 
yanında birkaç yüz sadık aileden 
bak kimse klmadi. Bunlann yar. 
dımile asi kabilelere karşı miıca. 
dele açtı, birer birer hcpisni 
mağlüb etti. Çetin muharebelerle 
golistan denilen koca ülkeyı rşgal 
eden kabile1eri ezdi, ?d r?31 altı

na aldı. 
Kökçe adlı bir adam kendı•ıni 

tE!Ş'i ediyordu. Bu garib şıalıoıye. 
tin, Mongol imparatorunun teşek. 
külündeki rolü pek mühımclir. 

Çok alim ve fiıdıl biı· adamdı. Vak. 
tin geldiğini anl~yınca kabile reis. 
!erini topladı. Temııcıni kendile. 
rine takdim etti. Ve halkın a:lkış. 
lan arasında genç hukuındara : 
•Cıngız Han- unvanı '""rıldı . 

Cengiz Hn, 1200 senesı ':itıda -
sında cihan fütuhatına atı1dı. 
Sıyah bayrağı altına tnplınıan 

muazzam ordu. Türklerden, Uv -
gurlrdan, Tatarlardan, .KeraiL!er
den ve Tibetlilerden ın'1reklr.ebdi. 

Bir efsaneye göre Mongol miL 
leti, mavi brr kurtla beyaz imge. 
yikten doğmu~tur. Kurt, ces'.lre -
tin, şecaatin timsalidir Hakıkaten 
Mongol askerleri, ölümıi istihkar 
edecek aerecede cesur idi. 

Mongol askerleri pek mahır bi. 
rer binıci idi. Atlarmı evlacl gibi 
severler, düşm,ıııa hücum ederler 
ve ellerındeki mızraklarla daıma 
yüzlerinden vururlardı. Çıkarsa 

( ( ünt:U sahifeden devam) 
tedir. 

1218 de Çini baştan bB,fa zabLet.. 
tiler. 1219 da Türkistanı, Buhara. 
yı. Semerkandı, İndus'u: 1223 de 

Bunun gılıi evvele~ kullanıl • 
de Kafkasyayı istılfı ettiler. Rns. 

mış ve artık hizmetten çıkarıl -
yanın cenub kısmı, İran ve Hi:n • 

mış olan rnııkinelcr . ve sau·e de 
tekrar kullanılmağ~ başlarun4LU.. distan da aynı akıbete uğn<iı. 
Yapılması ıazıon u:an rayların mıi Bu muazzam ordu, Cengiz Ha. 

him bir kısnıı yapıbmarrııştır. Es. nın ve dört oğlunun kumndası al. 
kiden kullanılmı~ olan raylar tek. tında dünyayı dolaştı 
rar kullanılmağ: başlamıjtır. İmparatorluğun merkezi Kara. 
Yepıması lazım olan rayların mü. karamda idi. Temucen, buradki 
him bır kısmı yapılamamıştır. Es. krargahından emırler verı} or, 

TARİH 

imparator 
muharebelerı idare edi,yord11. 
Mangalla, zaferleriniu ilk devır
lerinde okumak, ne de yazmak 
bımezerdi. Bunu sonradan öğr~n
diler. 

Cengiz Han, pla:ıısrını zıhnen 

hazırlardı. Çok kuvvatli bır hafızı 
.SL vard1. Kuma.ndr::n ıa.:ına bir e
mir verdiği zaman d';nya barıto... 

sı göziıııiııı önWıde ranlımırdı. 

Takib olunacak yolları bizzat ç:
zerek gösterir, hangi tarihte han. 
gi yerde buluıunalaıı lazım gel -
diğini tayin ederdı. Orduların a
şacakları dağları, geçecekleri ne.. 
birleri ve çölleri ı§•k\ ede"c!i. 

Cengiz Han, zamanın en muk. 
'tedır hır tabıyecısi idi denüııe ca.. 
izdır. Ordularma zafer kaz 
un da budur. 

1215 de cP.e.kın• i zaateı.tiı~r. 

O devirde Çırule «Kın• adh bır 
Tiirk hükümdar vardı. İlıne ve 

·an'aletÇDk ehemmiyet verirdı . -
kat"'alibler,.ipck halılar ÜZM'İr.e O\ 

demetlerini attılar, liıke kuLulara 
yulaf dodurdulıır, alt.ın 1<ak!Y'alı 

vawlara kmizlerini doldurup .iç
tikten sonra pencereden fırlattı. 

!ar Sonra şehre ateş verdiler, 
yıiktılar. 

Mongolların eline geçen bütun 
şehirler: Semerkand, Bnhara, 
'Bağdad i!ıih.. da ayni suretle ha. 
rb oldu. Cengiz Hanın yaktığı, 
yıktığı ı;ehirlerm sayısı O, kaüet. 
tiği adamların sayısı dıı 4 mil ·on.. 
dan fazladır. 

Cengiz han, bu katliamlardan 
mes'ul olmakla teraber milletine 
si\·il ve askeri bir sistem verdiğı, 
.bir kanunname hazırladığı için 
takdire layıktır. 

Cengiz Han, merhamet•iı bir 
fatihti. 

122.9 da dünyanın büyük bir kıs. 
mma ha.kim elan Cengiz Han. Av. 
rupa üzerine yürüdü. 

Fakat aqsızın öldü. Rıvayett- !!İ>

re, mağlup hükümdarlardan loirı. 
nin güzel zevcesı Ahu S ltan• 
tarafından öldüriılmüş . ..Ahu 
Sultan~, Cengız Hanı öldürdül-:ten 
sonra nadim olmuş, kendini de .:e. 
hirlemıştir. 

kiden kullanılım~ olan ruylar tek.==============~=============: 
rar kullanılınığa başlamı~tır - 1 R A D y -, 

Alman r ad,ı 1929 da 24.'iOO lok o • 

motif varmış. 1\\38 senesi ba~ınd~ •--------------1 
bu miktar 21,COO olmuştur. 

Suııra şimendiferlerde ml'mur 
ve müstahdçm olaru'< çalıştmlan. 
l~ra daır de rapord• bir takım ra. 
kamlar olduğundan bah. edilmek. 
tedir. Geçen sen•! Alm;ınyada şı. 
mendifer!er~ 4.100 ki~i alınmıştır. 

Bunlar Nazi fırkasının ~ bulmak 
istediği adarıl.rdı. 

Bundan ·ba.ş1<a yine şimendifer. 
!erde 18,200 kişi d·> ayni suretle 
terfi ve terakki ettirilmiştir 

Raporda şim~ndife, kazaları 

arasında da geçm.ş zamanlar ıle 

şimdiki arasında mu'<ayese yürü. 
tülmekLedir. Mescliı 933 senesin. 
de yoldan çıkma~ sureLile olan kR. 
zalar 250 . .;arp,şr.1:t surctıle olan 
kazalar da 176 ımiş. 193~ ...-ne,.n. 
de yoldan çı-On1 kaıaları j00 ol. 
muş. müsademe kazaları da 461 
çoğamıştır. 

EGE 
Tiyatresu 

Nuri Genç 
Ve 

ARKADAŞLARI 
19 temmuz salı 1kş~mı 

Üsküdar Beyleroğlu bahç sınde 
BABA 

Komedı - Varyete 
20 temmuz çarşamba akşamı: 
Takiim Attııı tepe ahçe.."inde 

LOIOfAN ZADE 
21 temmuz perşembe ıric:,ımıı 

Büyükdere •ile bahçesınde 
FERMANLr DELİ HAZRETLERİ 

22 temmuz cwna akşam. 
Yenişehir 3 ile bahçesinde 

TAŞ PARÇASI ---
İstanbul 4 üncıı İcra memurlu.. 

ğundan: 

BUGÜNICÜ PROGR.Ut 
Ak§am negriyatı: 

18.30 Hafif müzik. Tepebaı;ı be. 
tediye bahçesindPn naklen. 19,15 
Konferans: Fatih Halkevi namı. 
na . Mes'ud Cemıl (Musiki hak -
kında). 19.55 Bors~ haberleri. 20 
Saat ayarı: Grenviç rasat.hane;;ın
den naklen. Vedıa Riza ve arka. 
daşları tar•fından Türk musikisi 
(Evıç ara, Mab,ır). 20,40 Hava 
raporu. 20,43 Ömer ruza Doğrul 
tarafından arabca söylev. 21 Sa
at ayarı: 21.30 Cemal Kamil ve 
arkadaşları tarafından Türk mu. 
sıkiii (Hıcaz). Orkestra: 

S- Drigo: Pizikato. 
1- Berliyoz: Benvento selini. 
!- Çaykm·sky: Romans. 
%2,10 Müzik ve varyete: Tepe. 

başı belediye b~hçesinden nak -
~en. '22,50 Son h~berler ve ertesi 
günün programı 23 Saat ayan: 
Son. 

Rapordn netice olarak sııylend1 • 

ğine göre şı!Y'end:fer varidatının 

alınarak ba~ka ye:-.cre sarfed,! -
memesi lazun gclınektedir. B;r 
sınıf halka ·1t'UZ tarifç üzerinden 
seyahat etmek kolaylığı gösteril. 
mekte ise de bu h~lk tabakasını 
teşkil edenler ;şıcrine güçlerine 
gidip gelenler değil, fırkanın :op -
lantılarıııa gidenler, manevralara 
iştırak ed~nlerdi:-. 

l 
Evvelce Beyo.~ı.. Taksım Tolgaİ'• -------------

sokak numara 10 d• mukun iken üddet "içinde mal beyanında bu.. 
h8.len adr~si meçhul bulunan Ka- !anmanız ve lrulu11mazsımız tıapısle 
tinaya. tazyik olnnacağınu; ve hakikate mu. 

lngili• gaz0ttsı A!manlarca ma. 
lilm olmıran, fakat harice çıkan 
bu raporun verdiği maliımat şu 

İstanbul Malıye Muhakemat mti. ha!if beyanatta bulunursanız ha -
dür vekili avukat KB.mi Nazım Dil. pisle cezaandırıl•cağıruz tebliğ ma. 
man dairemize müracaatla, İstan- kamına kaim olmak üzere 30 gün 

bul Asliye İkincı Hukuk mahkeme. müddetle icra emri tarafınıza llln 

sinin 30/3/936 tarihli ve 935/309 sa-; rol;;;u;;;n;;;u=.r.,;9;;.3_8_/8 .. 3_6_. -....:~_...;;;.;..:=-w 
yılı Hamile 740 kuruş masarifi mu- 1 1 ~~7 rtı;ri 

1 

ln 1 :J .ıı 
hakemenin masarifi ıcraiye ile bir.

1 
C · ı . T 
emazıye eve1 em:nuz 

netice •e var~yor. likte tahsil zımnında daıremızın 938/ 1 21 6 
Şimendif<'rıe~ının bu ekslkliği 836 sayılı dosyasle takip talebmde ıı------..;. ______ _ 

dolayısile Almanya öyle büyük b 1 k d . . t d ı· Yıl l!l:JS,Ay /, uon200,Hızır 75 u unara aırem1zce anzım e ı 1p 
mikyasta bir askeri sergüzeşte gi. 1lf Temmuz ı Sc:lı 

ikametgahınıza gônooilen cra emri _ ~ 

- ------ı arkasına müba-iri ve mahallı polisi 
DEVREDİLECEK İHTİRA tarafından Yerilen me·ruhatta ka. 

rebilecek halde değildir. L 
BERATI metgahınızın meçhul bulundugu ------,--------

cSun'i kösele imalatına aid ıslah. 1 Vakiti ar Vaa11tl anlaşı mış olduğundan cra emrinin 
hakkındaki ihtira için almmış olan tarafınıza 30 gün .nüddetle ilanen ,,. •. 
13 Ağusto~ 1930 tarih v~ ~88l nu.: tebliğiııe karar verilmiştir. 1"-------ı . ..:.;:.....:....ı 
maralı fütıra beratının ıbtıva ettıgı I . • . . . . Güneş ~ 43 
h k k b k başk d d

.L ilanın ııeşrı tar,hınden ıtıbarcn 
u u u erre asına e\Te ı .. . . _ . Ogle 12 20 

k h t k 
.. f' .

1 
k k 30 gun ıçınde borcu odemez, tetkık 

me vey u mev ıı ıı e onma .. . 
· · ·ı h.l · t ki f -~·ı mercıınden veya temyız ve vahut 
1çıı.n le.ara \"'en c ı ccegı c ı ıt;:Ul _ . · 

mekte olmakla bu hususta fazla nıa. iadei muhakem~ yolı1e a; t o!du gu 
hlmt ednmek ıstiyenlerin Galatada mahkemeden icranın grri bırakıl -

!Kindi 16 18 

Akşam 19 7 

'ı atsı 21 3 ) 

Eunl 

..,. ı. 

9 05 

4 42 
8 40 

lJ J ı 

5 , 

" 5 ) Aslan Han 5 inci kat 1 _ 3 numara. masına dair bi• karar getırmedıl;çe ı lnı• .<. 
!ara mtıract eylemeleri ilin olunur. cebri ıcra yapı!acağı ve :rıne bu L----------------
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~hisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
1 - İdaremızın paşa bahçe fabrikasında inşa edilecek ot kılıf anı.. 

barı için şartnamesi ve inhisarlar inşaat şubesinde intihap edilecek 

nümunesi mucbince 80.000 adet tuğla açık eksiltme usulile satın alı_ 

nacaktır. 

Senelik ilk 
Muham• temi. 

men kirası notı 

2 - Muhammen bedeli beher bin adedi 16-17 lira hesabile 1280_ Süleymaniyede saman viran sani mahallesinde 

1360 lira ve muvakkat teminatı 96-102 liradır. 

3 - Eksiltme 20/7/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 10 

da Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda 

yapılacaktu. 

4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına. 
bilir. 

5-- Eksiltıniye iştirak etmek istiyenlerin teklif edecekleri tuğladan 
3-4 adedini tedkik edilmek üzere İnhisarlar Umum Müdürlüğü in
şaat şubesine vermeleri lazımdu. İntihap edilecek nümune mubay;;. 

aya esas olacaktır. 

6 - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve % 7,5 

güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen 

yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

••• 

gün ve saatte 

(4453) 

1- Şartnamesi ve nümunesi mucibince üzüm ve anason koymağa 
mahsus 50,000 adet çuval kapalı zarf usulile satın alınacaktu. 

2-- Muhammen bedeli beheri 42 kuruş hesabile 21,000 lira ve mu. 
vakkat teminatı 1575 liradır. 

3- Eksiltme 1/8/938 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 13 de 
Kabataşta levazım ve mubayaa! şubesindeki alL'll komısyonunda yapı

lacaktır. Fiat teklif mektubunu ve teminat akç!?sı veya makbuzunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarfların ayni günde sat 12 ye kadar ko

misyon başkanlığına verilmesi lazımdır. 

4 - Şartnameler l lira bedel mukabilinde her gün İnhisarlar 
levazım ve mübayaat şubesile Ankara ve İzmir baş müdürlüklerinden 

alınabilir. 

5-- Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile %7,5 güvenme pa
rası makbuzunu veya mektubunu ihtiva edecek olln kapalı zarfların 

yukarıda yazılı olduğu üzere eksiltme günü en geç salt 12 ye kadar 

yukarıda adı ~eçen alım komi.syonu başkanlığına makbuz mukabilin.. 
de verilmiş olması lazımdır. (4454) 

Cinsi Mikdarı Muhammen 
Bedeli 

Beheri Tutarı 

L. K. 

••• 
Muvakkat 
Teminatı 

Lira K. 

Eksiltmenin 
Şekli Günü 

Hamam sokağında 8 No. mülazımlar medresesi 

(depo olarak kullanılacaktır.) 

Aarnavutköyünde lütfiye mahallesinde elçi so

kağında 67 /29 No. ev 

120 

48 

9 

3,60 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiralan yazılı olan mahaller 

ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartna

meleri levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizaarında göste

rilen ilk teminat makbuz veya melı.tubile beraber 21/7 /938 perşembe 

günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B 4288) 

• •• 
Beyazıt yangın yerinde yeni Tavşantaşı sokağında büyük Haydar 

mahallesinde 2 inci ada 679 kadastro ve 40/2 harita No. da 14 metre 

70 santim yüzlü 135 metre 38 santimetre murabbaı sahalı arsa ile ar

sada bulunan kargir mutbah ankazı satılmak üzere açık arttırmaya 

konulmuştur. Arsanın beher metre murabbaına 10 lira ve mutbahın 

ankazına da 250 lira tahmin edilmiştir. Şartnamesi levazım müdürlü

ğünde görülebilir. İstekliler 120 lira 28 kuruşluk ilk teminat makbuz 

veya mektubile beraber 21/7/938 perşembe günü saat 11 de Daimi En-

cümende bulunmalıdırlar. (B 4287) 

Nafıa Vekaletinden: 
26 Ağustos 938 cuma günü saat 11 de Ankarada Vekalet malzeme 

eksiltme komisyonunda 178890 lira muhammen bedelli 90 adet basit 

ve 3 aded muzaaf İngiliz makaı; takımı ile 4 basit makaslı bir telakinin 

kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Bu hususa aıt eksiltme şartnamesi ve teferruatı 895 kuruş muka.. 

bilinde Ankarada vekalet malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat ıeminat 10194 lira 50 kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını talimatnamesine göre vekaletten 

alınmış malzeme müteahhitliği vesikasile birlikte 26 ağustos 938 cuma 

günü saat 10 a kadar mezkıir komisyon reisliğine vermeleri lıizımdır. 
(2312) (4292) 

MAFSAL AGRILARI Nafıa Vekaletinderı: 
Yüksek Mühend is ve Fen flemurlll 

Yüksek Mühendis ve fen mekteplerinden mezun olupta kilo' 
' mükellef bulundukları mecburi hizmetlerini bitirmeden evvr• 

ne suretle olursa olsun vazifelerini terketmiş olanlarla bu hizrııt~ 
yapmak için şimdiye kadar müracaat etememiş veya bu husust•'ıl 

,.er~· 
vete icabet etmemiş yahut vekaletçe istenilen tazminatı 

f •O 
veya ikamtgahları meçhul kalmış olan yüksek mühendis ve ' . 
murları 3467 sa~ılı kanunun muvakkat maddesi hükmüne t•"" 

1/ Ağustos/938 den itibar<n üç ay içinde yani teşrinevvel 93.8 .g1~1 
kadar nafıa vekaletine müracaatla kanuni mükellefiyetJerıll' 

meleri lüzumu aksi takdirde mezkıir 3467 sayılı kamın hükıiın!er~ 
larında tatbik edileceğinden alakadarların bilhassa 4 üncü, 5 : 

•; 
6 ıncı maddelerdeki müeyyideler üzerine nazan dikkatleri ce'b'" 

(2452) (4~ 

SATIŞ İL.ı\NJ 

İstanbul İkinci İcra memurluğundan: 

Sait pa~a kızı Aliye Sait tarafından Cemalettin Rıza Rufaıdıi. 
alınan paray2 mukabil 80/1 hissesi birinci derecede ıpotck gö.;ll 
olup borcun ödenmemesinden dolayı yeminli üç ehlı vukuf tarı~ 

Çünkü hususi bir tertiple yapı_ (200000) !bı tamamına kıymet takdir edilmiş olan Beyoğlund3,, 
lan GRİPİN kaşeleri en muannit ağ- tasaray kaqısındaki Hırıstaki pasajı namı diğer paşa hanı narıı'" 

Çok müthiş anJar geçir~. Fa
kat bir tek kaşe GRIPIN al
makla, bütün şiddetine rağmen 
romatizme ağrısını çabucak sin
dirmek kabildir. 

rıları kısa zamanda geçirir. ruf hanın 80/1 hissesinin satılmasına karar verilmiştir. 

GRİPİ ·N 
Evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: Umum mesahası: 1322·~ 

re murabb<a olup bundan 250 metre murabbaı pasaj:n gezinlı ~ 
lidir. Diğer kısımlar kıimilen bina ile meşguldür. Gayr; menkul t•' 
!unun en şerefli bir mevkiinde olup pasaj pazar mahalli olan. ~ 

Hızır gibi imdadınıza yetişir, ağrı- caddesine aı;ılması dolay:sile pek işlek bir vaziyeti vardır. Dahil'. 
larınızı, acılarınızı defeder. İcabın- b Jı manlarından mühim bir kısmı bakımsızlık yüzünden gayri ka 1 

da günde 3 kaşe alınabilir. İsmine bir haldecHr. 
dikıkat. Taklitlerinden sakınınız. (. 

Evsafı: İstiklıil caddesine 170 numaralı dükkan zeınını merf11 
Ve GRİPİN yerine başka bir marka u' 

mir kepenkli ve camekanlı ve arka cihetiide ayrıca nı • 
verirlerse şiddetle reddediniz. ' 
--------------- .ve kuzineli bir mutfağı olan ve merdivenle içinde 
f aruki katı buıunan bir dükkan oıup aynca üstünde üç . ~ 

tanyo ve pasaj dahilinde camekanlı ve 2 kapı numaralı bıt 

!{@lenyası bir hela b'r mutbahı v•l'dır. 172 numara: Demir parmaklıklı !'_'.' 
ilk ve en b 4 nU" . j üyiik kapısıdır. Pasaj dahili 2 numara peyke mahalli ve 

111 ıyi Türk apartımanların antresidir. Birincı kat iki dairedir hiri 170 nı• 
koıonyasıdır. 
--------------- dükkanın üzerindeki dairedir. Diğeri iki oda bir pisvarlı ara!ıkt•0 lı" 

İstanbul 4 lineii icra memurin- olup boştur. İkinci kat birinci apartıman dört oda bir halfı bıt r 
ğundan: bir mutbahtan ibarettir. İkinci apartman dört oda bir mutbah b' 

---------------,---------------·ı Evvelce Sirkecide Köprülü handa 1yo bir he15dan ibarettir. Üçüncü kat iki dairedir. 3 numaralı daire 
Açık Ek. 3181938 9 Yüksek Deniz Ticareti 50 numarada mukim iken hfilen ad.loda bir banyc bir mutbah bir hela olup boştur. 4 numaralı daire Sömikok 30 ton 24.- 720.- 54 

: : ~:~~ Mektebi Müdürlüğünden: re~i lll<!Çhul bulunan Mustafa Feh. ldairenin aynidir. Dördüncü kat iki dairedir. 5 numaralı daire: ;ı 
mıye. ranın ayn'dir boştur. 6 numara 4 numaranın eşidir. Beşinci ka 

30 • 24.- 720.- 54 
40 • 24.- 960.- 72 

• 
• 
• 

Lave maden 
Kömürü 

165 • 24.- 3960.- 297 
• • 

9
·
15 

1 ..._ Mektep Lise ve Yüksek olmak üzere altı yıllıktır. Yatılı ve İstanbul Maliye muhakemat mü- ridor üzer'oe caddei kebirde zemini çimento bir tarasa i!P altı r.ı 
parasızdır. Gayesi tüccar gemilerine kaptan ve makinist yetiştirmek_ dür vekili avukat Karni Nazın Dil- bir hela ve pasaj tarafında iki tarasa ve sabit kazanla iki mermer t 

tir. Mektebe girdllrten sonra yiyim, giyim ve saire mektep tarafından man dairemize möracaatla İstanbul zemini karasimen bir çamaşırhane vardır. Bu kısmın bodrum ~aU 
temin edilir. Asliye İkinci Ticaret mahkemesiııin koridor üzerine alfı göz kömürlükten ibarettir. Pasaj da!'>ili dilk~l 

6 • 16.- 96.- 7.20 l'azarlık • 9.30 
Rekompoze maden 

• 10.30 Kömürü 500 • 15.20 7600.- 570 Kapalı zarf 
OdUll 20 çeki ~.- 60.- 4.50 Pazarlık 
Mangal 

4/8/938 9 2 _ Mek~bin yalnız lise birinci sınıfına talebe alınır. Bunların 1215 numaralı ve 9/9/938 tarihli i- 6 numara lemini mermer ve içinde asma katı olan ve 8 numars 
orta mektebi bitirmiş vt yaşları on beşten küçük ve on dokuzdan bü- lamına müsteniden 1555 lira 5() ku- mermer rtemir kepnekli bir dükkandır. 10 numara zemini merrııer 
yük olmamaları şarttu . ruşun 3925 kuruş masarifi muhake- dükkan o~up üzerinde bir odası vardır 12 numara zemini kısın•0 kömürü 9700 Kg 4.50 436.50 32.7a Açık Ek. • 9.30 

1 - Ş!ırtnameleri mucibince satın alınacak yukarıda cins ve mik 3 -- Yazılma ışi için pazartesi, çarşamba, cuma günleri mektebe 

tarı yazılı sömikok, lave ve rekompoze maden kömürü, oclun ve mangal müracaat edilmelidir. 
kömürü h;zalarında yazılı usullerle ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. I 4 - İstekJllerin Mektep Müdüriyetine karşı yazacakları istidana-

2 - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında melerine 
gösterilmiştir. A - Hüviyet cüzdanlarını 

3 - Eksiltmeler yukarıda yazılı gün ve saatlarda Kabataşta Le- B _ Aşı kağıtlarını 

vazını ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. C _ Mekteb diploma asıl veya tasdikli suretlerini veyahut tasdik. 
4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden aıı

•abilir. namelerini 
D - Polisçe musaddak iyi hal kağıtlarını 

E - Velilerinin izaiılı aörcs ve tatbik imzalarını 

F - 6 X 9 eb'adında altı ~det kartonsuz fotoğraflarını raptetme_ 

leri ltlzımdır. . 
5 - . Yazılma işi 22 Ağu~tos 1938 Pazartesi gününe kadardır. Istek

liler muayenei sıhhiye iç;n o gün saat sekizde bizzat mektepte bulun

malıdırlar, 

me ve icra masrafları ve faiz ve ÜC- mer ve k>smen ahşap döşeli iki bölmeli dükkan olup içinden pil 
reti vekaletle tahsili zımnında da- . .. . . . . . a J~ 

1dıvenle ııst kuttakı zeının• çımento mutbaha geçılır. 14 nwnar 
iremizin 928/843 savılı dosyasile ta- 1 t .d. B' . . k •t k' d 1 d"kk" 1 "zeri~ . . · : . ıman arın an resı ır. ırıncı a .. a ı o a ar u ·an arın u ., 
kıp talebınde bulunarak daıremızce d 1 d İk' . .. .. .. d"" d" .. k tl d A' od8" . . . . • .. o a ar ır. ıncı ve uçuncu ve or uncu a ar a: ıtışar ~ 

tanzım edılıp ıkametgahınıza gon- mutbahı ve bir hela 6 apartman mevcud olup hepsi de boştur ve 
derilen icra emr! arkasına mübaşiri tacı tamird'.r. Beşinci katta bir tarasa üzerine 6 göz mağaza bır 
ve mahalli polisi tarafından verilen vardu. Zemin katında bir koridor üzerinde 6 kömürlük vardır. 16 

meşruhatta ikametgfıhınızın meçhui mara zemin' mermer ve üstünde bir odası bulunan dükkandır. 
bulunduğu anla~ıimış olduğundan 20 numara antre peyke mahallidir. 
icra emrinin tar"fınıza bir ay mü~- Pasaj dahili tek numaralar: 1/1 numarada kahve ocağıdır. 1 

detle ilanen tebliğiııe karar verıl- mara asma kat bir oda clup kontrpilakla üç bölmeye ayrılmıştı'· • 
miştir. Jlla . 3/5 num&ra :.ıemini mermer iki kısımdan ibarettir. Ve as 

11anın neşri tarihinden itibaren vardır. .~r 

30 gün içinde borcu ödemeniz, tet- 7 numarı. pasaj dahilinde tiyatro sokağından 8 numarah dU 
kik merciinden veya temyiz ve ya- ile birlıkte i"timal edilir. 
hut iadei muhakeme yolile ait ol- .. ·· . 1 ıs, 
d • hk d . . Asma l:>olme kat vardır. Uzerınde bır oda mevcutiur. 9, , 1 

••• 6 - Yazla talsiJat almak istiyenlere ayrıca matbu bilgiden gön- u;~ ma e;ı; e:. ı~anın ge~ı bı- marada dükkandır. 15 numara tiyatro caddesinde 10 num<trayı ~'r 
1 - Şartname ve projesi mucibince Ardahanda yapılacak idare derilir. Muhaberatta posta pulu irsali lazımdır. (3987) ra ı masın~ . aır ır arar getır~e- numara da peyke mahallidir 16 numara üstünde bir odası var '~j 

5 - :?~z..rlık ve açık eksiltmeye iştirak etmek ist'yenlerin 7< 7,5 
güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin edılen gün ve saatlerde 
komisyona gelmeleri kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin 
de mühürlü teklif mektubunu ve kanuni vesaik ile 7c 7,5 güvenme pa
rası makbuzunu veya banka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarL 
lan eksiltme saatinden bir saat evveline kadar adı geçen alım komis
yonu başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (4619) 

binası inşaatı yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. j dıkçe .cebrı ı_c'.a /apılacagı ve yıne numara dükkandır. Üstünde bir odası vardır. 12 numara pasa) 3 

2 - Keşif bedeli 11209 lira 12 kuruş ve muvakkat teminatı 840.68 1 DOKTOR bu muddet ıçm ,e mal beyanında isidir. 6 numara aprtmar. antresidir. 
EN ("Ü l EL bulunmanız ve bulunmazsanız ha- , . ,e 

liradır. A. RIZA SAGLAR . 1 t 'k 1 ğ h k" I 6 numaralı apartman: Birinci kat bir antre bir kapıcı oassı ~· 
3 - Ek~iltme 3/8/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat I1 de Hıfzıs.nhha noktai naza- pıs e azyı 0 unaca ınız ve a ı- oda bir lıeladan ibarettir. Ve bir yazıhanedir İkinci dairede bir ; 

Jtabataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda ya- nndan her hımısta iyi i- Dahiliye miltehassL'1 kate muhalif beyar.atta b~lunursa- dor üzerinde beş oda bir hela bir mutfak bir banyo dairesinde!I ;~' ~ 
Pııacaktır. mal edilmi• ÇOCUK A _ nız hapısle cezal:nıdırılacagınız teb- 1. 416 1 d . 1 "k' 

1 
d . . 'd' 4 ~arao 

~ ır. numara ı aıre er ı ı numır .t 1 aırenın eşı ır. nUu• 

4 Ş · ı 56 k b d ı k b'J' d İ h" J RABALARI en iyi şerait !iğ makamına kaim olmak üzere 30 . . . . ·dit· " - artname ve proıe er uruş e e mu a ı ın e n ısar ar ' Hastalarını her gün saat 15 den .. .. dd 
1 

. . oda fazladır. 3 ve 5 numaralı daıreler bır numaralı daırenın eşı . 0, 
Levazım ve mubayaa! şubesile Kars müstakil müdürlüğünden ve Ar- ve en ucuz fiatlarla yal- gun mu et e :cra emrı tarafınıza - . .. • u~tJ 

sonra Beyoğlu Parmakkapı tram_ 

1 

teblig" olunur. 9381349. .4.~,6, numaralı daıreler boş ve haraptır. 4 No. !u dukkaıı 
dahan memurluğundan alınabilir. nız ---------------- bir odası •ı:ırdır. 2 numara da dü!tk3.ndır . 

5 - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme Baker Ma"azalarındıı vay durak (121) No. da kabul ve t t b ı Asi' M bk · Al ıtıı' 
!f san u ıye a emesı • · İstiklal caddesi: 176 numaralı dükkandır 174 num.ra da 

parası makbuzu veya banka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf- satılmaktadır. tedavi eder. tıncı Hukuk dairc•inden: mermer döşeli dükkandır. a 
!arın eks:ıtm~ günü ve en geç saat 10 a kadar yukarıda adı geçen alım "':'.::============:!..:.__. ____________ ...,, S · t f d k Et 8 

4618 • amıye ara. ı.n an.. ocası ye - Yukar•da hududu, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenku!ii'', 
komsiyonu başkanlığına verilmesi lazımdır. d B d t h ıı d • 

ğu 30~8 ~ayılı tuz kanununun 4 üncü maddesi mucibince ilan olu.' mez. e e:azı ı :ecıı ma a esın e 1hisse açık arttumaya koıımuş olup 24/8/938 tarihüıe ras:!ıyaıı ç• 
1

• 

1 - Şartname ve projesi 
müdürlük binası inşaatı kapalı 

JI - Keşif bedeli ·36.119• 

••• 
mucibince yaptırılacak Diyarbakır Baş· 
zarf usulile eksiltme)•C konmuştur. 

nur. (4617) Sahıl sokagınd~ 7~ snyılı evde ıken ba günü saaı 10 dan 12 ye kadar İstanbul 2 inci İcradJki da;rt·~n 
halen ikametgahı meçhul İhsan a - açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıyrrırt ·ııı 
!eyhınde açılan boşanma davasının 75 ini bulduğu takdirde gayrimenkul en çok arttıranın üzerin~ / 
icra kılınmakta olon tahkikatında: ı ıc uı. 

••• 
lira ·62• kuruş ve muvakkat tem'.natı 

1 İdaremizin İzmır Şarap Fabrikası için 1X2 metre eb'adında 
5-6 m/m kalınlıkta 52 adet ·Takriben 5000 kilo• baklavalı saç levha 

0 2700· liradır. k k ·ıt ı·ı l ı kt 
b 

.. t\ 10 açı e sı me usu ı e sa ın a ınt.ca ır. 
III _ Eksiltme 318/9:ı8 tarıhine rastlıyan çarşaın a gun saat M h b d ,. b h k·ı 18 k h b'l 900 ı· · . . 1 2 - u ammen e e ı e er ı osu uruş esa ı e ıra ve 

da Kabataşta Levazım ve Mubayaa! şubesindekı Alım komısyonunda kk t . t 67 , 0 1. d • 
muvz ·at emına ı .:-' ıra ır, 

yapılacaktır. b d 
1 

k bT d t h' ı 3 - Eksiltme 3/8/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 13 
IV - Şartname ve projeler •180· kuruş e e mu a ı ın e n .~- de Kabataşta Levazım subesindeki Alım komısyo~unda yapılacaktır. 

sarlar Levazım ve l\Iubayaat şu':ıesıle D:yarbakır ve Ankara Başmu-, 4 - İsteklilerin ek;iltme içın tayin edilecek gün ve saatte 7o 7,5 
dtir1üklerinden alınabilır. .. . · d d k · ı ı · . . 

1 
. f • k ·k' guvenme paralarıle bırlıkte yukarı a a ı geçen omısyona ge me erı 

V Eksiltmeye iştirak ctme1< ıstıyen erın ennı evra ve vesaı '-
. ı· k d · b · 'b ed ilan ounur. ,4599. ni eksiltme gününden 3 giın evve ıne a ar ınşaat şu esme ı raz e- ••• 

cck münakasaya iştirak wsık&sı almaları lazımdır. . . . . . . . .. 
Vl _ Mühürlü teklif mektubunu ve kanuni va.,ik ile, inşaat şu- 1 - İd~remızın 1z'."ır ~abrıkası ıçın şar;namesı mucıbınce 24 ton 

be• nden alınacak eksiltmeye ıst'rak vesikası ve % 7,5 güvenmE parası •Mazot• agır dızel yagı •Ç•K eksıltme usulıy·e satın alınacaktır. 
n1<1kbuzu veya banka mektub~nıın ihtiva edecek o!an kapalı zarfların. . H :-· l\~ııhammen b<deli beher kilosu İ.z'."ır teslıın 7 kuruş hesa. 
rr.ünakasa günü en geç saat 9 za kadar yukarıda adı geçen Alım komis- bıyle l!i80 !ıra_ ve muvakk~t te.m.ınatı 126 !nadır. .. .. 
yen Başkanlığına makbuz mukab;linde verilmiş oJm3sı lazımdır. Hl - Eksıltme 4/8/938 tanh·ne rastlıyan P.erşenbe gunu saat 13 de 

(4563) Kabtaşda Levazım ve Mubayaa! Şubesındckı Alım Komısyonunda 

••• yapılacaktır. 

IV - Sartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden 
Çamaltı ve Koçhisar Tuzlalarında 100 kilodan fazla alınacak tuz · 

için tuzun. müşteri vasıtalarının yanaşabileceği yere kada~ taşınması alınabilir." • . '. . . . . .. , r1 ,, .. 

için ıhliyar olunacak mosrafların içinde bulunduğumuz malı sene zar,
0 

, V - İst~"!ıler .eksıltme ıçır :ayın ed_ılcn gun .'~ &aatte ,u 7,5. ~u- -
fuıda da g~en sene olduğu gibi Çamaltı tuzlasında kiloda 15 santim vennıc· parasıyle birf!kte yukardg adı geçen komısyona gelmelerı ılan 
ve Koçhisar tuil•sında da kiloda 12 santim olar'!.k tesbit edilmiş oldu- olunur. • 4595 • Ç 1 

b 1 d .. dd . 1 h 'k t edilecek, ak'' takdirde en son arttıranın taahhüdii baki kalına si ı un ar an mu eıa ey ın ı ame - . rıı. 
• h h ı· t' b' d :rrttırma on beş gün müddetle temdit ediler~k 9/9/938 tarihırıe ,,+ 

ga ının meç u ıye ıne ınaen ave-ı ., .. . . . . . açıl< • 
tiyenin ilanen orı beş gün müddetle yan cuma gımu saat 10 dan 12 ye kadar yıne daıremızde ıkıncı 1,ııı" 
müddeialeyhc tebliğine ve tahkika- ı tırması yap'.Jacak ve ~u ikinci arttırmada da arttırma bed~~ .ııı~eri~1 

tın 20/9/938 salı saat 11 e bırakıl_ men kıymetın % 75 im bulmazsa borç 2280 numaralı kanun hukuf1'1 
masına karar verildiğinden yevmi göre beş müsavi taksitte ödenmek üzere tecil edilecektir. ı1l 
mezkıirda İstanbul Asliye Altıncı Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel ınuhart' Jı2 
Hukuk mahkemesinde hazır bulun- 'kıymetin ';{ 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri ve;.:a milli bır 
ması lüzumu tebliğ yerine kaim ol- 1 kanın teminat mektubunu ibraz etmeleri Jazımdır. 1191•1 

mak üzere ilanen tebliğ olunur. Binkm'~ vergiler belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve de V' 

Zührevi ve cild hastalıkları 
resimleri ve Vakıf icaresi satış bedelindei tenzil edilir. 20 senehl< 
bedeli müş!Prye aittir. .. 0 { 

2004 >ııımaralı İcrn ve İflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 .'';ıı· 
fıkrasınca. bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğ.r: f;' 

Öğleden sonra Beyoğlu Ağacaml kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususıl n ~ 
karşısında No. 133 Telefon: 43595. ve masrafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tarih;nden itib"rr~!~' 
,,,,,,...._.,... ______ _,.,.,..,,,,,.....,,,. gün çinde evrakı müsbitclcrile bildirmeleri icao eder. Aksi halde 1,~r•İ 

Dr. Hayri Ömer 

Sahip ve neşriyatı idare edr.. )arı tapu r!cilile sabit olmadıkça satış bedelinin payla 0m1sınd•0 (İ~:~· 
Bag muharriri kalacakları ve daha fazla malı1mat almak istiyenlerin IZ/8/938 t•8 ,ıt•1' 

ETEM İZZET BENie:... iden itibaren herkesin görebilmesi için açık buu~durularak _o1• 11 0Jılr~f· 
SON 'l'ELGRAF ll'IATBAASJ ,ma sartnamcsilc 934/3505 numaralı dosyasına muracaatları ıl~n 


