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Bir mahkOm demir Yeni kazanç vergisi 
tahsilatına başlandı Parmaklıkları Bay Bay 

NAHiD Ayrı ayrı her tüci~ar va esnafın ne Kırarak 
nisbetfe vergi vereceğini yazıyoruz: Hapisaneden kaçtı 

SIRRI 

Meşrutiyet rütbe tevcihini 
siviller için aşağı yukan ilga et
tikten sonra Cumhuriyet rejimi 
de paşa ile bey ve beyefendi ye
rine (Bay) ı koyıınca, paşalar ve 

Kazanç vcrgısinde yapılan son 
değ~ikhğin şehrimizdeki aliika _ 
darlara teblıiğ olunduğunu yaz _ 
mıştık. 

Bütün tüccar, esnaf ve serbest 
meslek erbabını alakadar edecek 
yeni kanun mucibince herkesin 
nekadar kazanç vergisi verece _ 
ğini, bunu karilerimiz için fay _ 
dalı bulduğumuzdan sırasile ya -
ztyoruz. 
Aşağıdaki listede bulunanlar, 

ticarethaneleri için verdikleri ki
ranın, kira kıymetinin yüzde 20 si 
nisbetinde kazanç vergisi verecek.. 
!erdir. 

Ahır, arabalık, ardiye işleteıı
ler, alçı satanlar bıçaklar, biçki 
ve dikış yurdlan açanlar, bileyL 
ciler, boş fıçı alıp satanlar, çarık_ 
cdar, çıracılar dPpo i şletenler, de
ğirmenciler (köy değirmenlerin.. 
denmuafıyet harici kalanlar ) , 
damgacılar, dans mektebi açanlar 
(yalnız tedrisat ile meşgul olan. 
!ar), deri döküntüleri, kemik boy_ 
nuz ve tırnak ticaretile iştigal e
denler, deri temızleyenler, des_ 
tel't! yapanlar, ekmek satanlar, 

fırınlarda yalnız pişit'Ocilık yapan_ 
!ar, garaj ~!etenler, han işleten
ler (köy ve kasaba hanları), ha.. 
sırcılar, hususi h:ıstane işletenler, 
halı yıkama mahalleri işletenler, 
hurdacılar eski eşyayı alıp tamir 
ve tchı.n ederek satanlar, kayık.. 
hane işletenler, kömür ve odun 
deposu işletenler veya perakende 
olarak bunları satanlar (açık veya 
kapalı), kiremit satanlar, kundu
ra tamircileri, eskil"iler, kadayıf 
kahve kurucuları, kaltakçılar (kal

tağın ~·alnız ağacını yapanlar ) , 
karagöz ve kulda oynatanlar, kı_ 
tıkcılar, hariç satanlar körük ya_ 
yapan ve satanlar (çiy kadayif), 
yapanlar, kum ve çakıl satanlar, 
kiırek9 ler (sandal, kayık, mavna 
ve emsali için), muafiyet haricin.. 
de kalan hususi mektepler açan
lar, muhtaflar muşamba kirala

yanlar (vagon ve ma\·na vestir 
nakil vesıtalarındakl eşyanın mu
hafazası i~;n}, maden kömürü sa
tanlar, makaracılar (vapur \'e ge_ 
mi nı Jaı~sl1n yapanlar). mar _ 

puççular, müc~llidler, nalıncılar, 
örücüler, parke taşı satanlar, pL 
yazı;.; aı. sama.ıcılar, saraciye rş
yasının ağaç kısmın, yapanlar, sa
yacılar, s:mitciler, semerciler, ~e
pet yapanlar, .;ucular (menba su
yu ve mukattar su satanlar dahil), 
süpürge yapanlar, soğuk hava de

poları ışletenl~r. şekerı toz ha!•ne 
getirenler, tel dolabcılar, topuk 
ynpanlar, tuğla ;sataıılar, tenis 
mahaUi işletenler, yufka yapanlar 
yelkenciler, ziraat aletleri yapan.. 
!ar ve satanlar. 

CO 25nisbetine tabi olanlar. 
Aktar, aşçılar, arzuhalcılar, 

ambalaj kağıdı satanlar, araba le
vazımı satanlar, boyahane işle_ 

tenler ( perakendecı) , balık sa _ 
tanlar, boyahane işletenler (mu_ 
harrik kuvveti olmayanlar), ba
haratçılar, bisikle~ kiralayanlar 

ı 
ve ltamir edenler, boş şişe alıp sa 
tanlar, bozacılar, camcılar, ciğer 
ve ~embe ve paça gibi şeyler 

satan sakatçılar, 9içekçiler, çama 
şırhane açanlar, çay satanlar (pe_ 
rakende), çemberciler (demir 
~mber), çorbacılar, çubuk~ular, 
değirmen işletenler (şehir ve ka.. 
sahalarda fabrika mah;ye1indeol
mayan değirmenler), demir ka 
lıpçılar, fıçı yapanlar, gardropçu
lar,gazoz ve Ş<)rbet satanlar, gra
mofon ve dikiş makinası tam:roi
cileri, güllaç yapanlar, gül sı1yu 
yapanlar, hamam işletenler(umu_ 
mi hamamlar), hancılar (şehir 

hancıları), halı 1.amircileri, haL 
!açlar (yorgan yapanlar hariç), 
hurdacılar (kulanılmış madeni 
eşya satanlar), i3tasyon büvetleri 
işletenler, işkembe çorbacıları, 

kahve değirmeni yapan ve satan_ 
larkaşıkçılar (ağaçtan kaşık ya_ 
pan ve satanlar), kalaycılar, ka
saplar, kuru kahve yapıp satan. 
!ar, kolacılar, kii.ğtt kırıcılar, (bü_ 
yük kağıtları forma haline getL 
renler), kalafatçılar, bplıca işle
tenler, kaynakçıl~r. kitapçılar ve 
kitap naşirleri, köfteci ve kebap
çılar, kese kağıdı yapanlar ve! sa_ 
tanlar, kuru yemişçiler, kuş~ular, 
kuş kafesi yapıp satanlnr, kundu.. 
ra boyacıları, lebleb'cilcr, mey _ 
vacılar, müskirat bl:ı•Jeri, motor 
tamircile~, mum s~ .. ~anlar, mus ... 
luk yapan ve satanlar, musiki ale
ti taınrcileri, nalbantlar, nişan at
ma mahalleri şletenler, otel işle
tenler, pansiyon işletenler (ye _ 
çılar, kese kağıdı yapanlar ve sa
tanlar, peynir 1·apanlar ve satan_ 
!ar, piyango bileti bayileri, seb _ 
zeciler, sabun satanlar, sandalya 
tacirlev:, sinema m1kinası tamir
cileri, sirke yapıp satanlar, sütçü
ler ve yoğurtçular, şapka kalıp _ 
çıları ve tamircileri, şemsiye ta
m.._rcileı,:, şiracılar. tenekecjler, 
tavukçular, her nev' ütücüler, 
her nevi yağ >atanlar, yumurta 
satanlar, zahire, zeyt=in . zift ve 
katran satanlar. 
Diğer nisbetlere devam edece _ 

ğiz. 

Orman 
Yangını 
700 kocaman 
ağaç yandı 

Kemalpaşa kazasının Çınar kö
yü civarında, sıra çamlar mevkiile 
maden köprüsü arasında, üç hek.. 
tadık bir sahada bır orman ·an_ 

gını çıkmış ve söndürülmüştür. 
İki .aat kadar devam eden bu 

ormaıı yangınında 15 büyük çam, 
100 küçük çam a~acı, 250 armut 
ağacı, 60 muh!elif meyva ağacı, 

250 üzüm kütüğü ve 20 kental çalı 
çalı yanmıştır Yangın, bağ yeı"n

dek! sergiyi temlzliyen çınar köy
lü Cemilin yaktığı ateşten çık

mıştır. Süçlu adliyeye verilecek-
1ıir 

Fakat sabaha karşı 
Jrine yakalandı 

Müteaddit hırsızlıklıır yapa
rak izini kaybetıneğe muvaffak 
olan ve uzun müddet ele geçmi_ 
yen Bademler köyünden Kel Hüse 
yin geçenlerde Urlanın Bademiye 
köyüne gitm~ ve yeniden bir evle 
iki dükkanı soymuştur. Suçlu Ur
.lada yakalanmış ve ·İki buçuk yıl 
hapse mahkum edilmiştir. 

Cezasını U rlada ceza ev<inde ge
çirmekte olan suçlu gece vakti 
Urla hapishanesinin ,pencerelerin.. 
deki demir parmaklıkları kollarile 
bökerek açmak suretıile kaçmıştır. 
Firarından yarım saat sonra; su

dökınek üzere kalkan bir mah
kı'.ım; Kel Hasanın yatağında oL 
madığını görerek gard;yanı uyan-

Bunun üzerine jandarmalar ta
kibe çıkmışlar ve sabaha doğru; 
yolda suluç Kel Hüseyin tekrar 
tekrar yakalanmıştır. Kel Hüse
yini yakalamakta muvaffakıyeti 
görülen Urla merkez karakol ko
mutanı Kazım Doğan takdir edil
mişbi'r. 

Tohum dağıtma 
Ve satın atma 
işleri 
büyültülügor 
Bu muamelelerin zira
at bankasına devrolun-

m.;sı kararlaştı 
Yurd çiftçi~inin istikllıalini iyi 

ve bol mahsul yetiştirme!kte bu
lan ve bu yolda tedbirler afan 
Ziraat Vekalet: bu defa da iyi c:ns 
tohum tevzıi şini bir program 
altında ve daha reniş ölçüde yap
mtyı tasarlamı ve harekete geç
miştir 

beyefendiler lıazaratile beraber 
beyler, efendiler ve "ğalar hep 
ortadan kalktılar. Ahmed Meh • 
medle beraber Ahmed ve Meh • 
med beyefendiler bazaratı cüm _ 
!eten bay, hanımlar ve hanıme -
fendiler de cümleten bayan ııl
dular. Ancak ne çare ki, tıpkı latin 
harflerini türlü ı..~vrını ve büklü. 
me sokup envaı ziynete garketıl

i':iıniz, bu harfleri icad cdenl~rin 
dirilseler hayretten ağızlarını a
çık bırakacak şekilde yeni rik'a
lar, nesihler ve sülüsler, velhasıl 
türlü hatlar uydurduğumuz gibi, 
Cumhuriyetin hiıkiın kıın:ık ist<>-
diği demokratik ve müsavatkılr 
zihniyeti de derhol kendi rulıLı
rlllll21Jl süzgecinden geçirdik; her 
kesin ayni şekil \'e dcreeeıle bay 
ve bayan olmasına imkan bır~k
madık. Nezaket ve hürmet piya_ 
sasına hiç değilse (Sayın bay) ve. 
(Çok sayın bay) l!ibi sıfatları he
men sürmekte 1' usuı etmedik. 

Geçenlerde aldığım bir mek -
tubda ise, bu yeni hiirmet usulle
rinin pek dikkate layık ve ~ ep
yeni bir şeklile l.arşılaştıın. Ban:ı 
mektub yazıp yaptırma/ta esasen 
de asla iktidarrm olmıyan işi için 
deliıletimi rica eden •·e imzası 
bende ancak pek müphem bir ba_ 
tıra uyandıran hiri, mektubunun 
zarfında bay kelimesini iki k•re 
kullanıyor, (Sayın Bay Bay Na
hid Sırrı) diye hitab ediyordu. 
Şahsımda birden fazla bayın 

kudret ve ehemmiyetini gördü _ 
ğünü anlatarak koltuklarımı ka_ 
bartmak ve beni kazanmak, av
cuna a]mak istemişti. 

Fakat benim gibi hem yazı, hem 
memurluk ha) atının en geri saf
larında kalını-; bir bi~arede iki a_ 
ded bay kuvvet \'e ehemmiyeti 
selamlı) an eloi;ulları. hakikaten 
kudret sahibi zevata yazarken ne 
yapmalı, bay miktarını koça çı

karnıalıdırlar? 
B zı mıntakabrda Vekıi!et'.n 

tohum ıslah istasyunlarında ye _ 
ti .;·tiı,;Ien ıyi ve yük.sak \'asıflı to
humluklar köylü ile mü3'adele e_ 
dilmek surctıle tevzi olunmakta 
ve pek iyi neticeler aılınma!<ta 

idi. Buna ılıi.ve oıarak lyi mahsul 
yeli~t i renlerdcn tohurnJu,k teıla _ 
nk edilPrek boznk ve fena vasıflı 
tohum.arla degı~· · rilmcsi esas iti
bar:Je nazarı dikkate alınarodt te
şebbiıslere baş.aııır.ıştır 

Ziraat Bankas.nca ted~ü edi _ 
lecek olan bu ıyi vasıflı tohum 
satın alma ,.e dağıtma işı bu şene 
Ankara, Yozgat Esk'şe>hir, Kü _ 
t:tlıya, Afyon viliıyetlerindc tat
bik olunrnıya balanacaıktır. 

Bu usul de taaınmüm ederse. 
hem zarfların küçüklerini kul _ 
!anmamak, hem de baylık adedini 
rakamla gösterm~ icab edecek
tir. Zira be5 on bay ~ıralamak 
kimseyi memnun t•lmcmeğc baş .. 
lıyaeak. hakikaten bay bay bay 
olan bazı bayların baylık dertte
lerini yazı ile hiltlirmiye de lıiç 

bir 7arfın eni hoyu kafi gchni _ 
yccektir! 

r * .,,i=z=m=i=r=f=u=a=r=ın=a=g=ı=d=e=c=e=k=o=la=n= ! 
yolcular ıçın; vapurlarımızda 

ri. 50 tenz:Iıi.t yapdması kararlaş-

Satın alınacak iyı tohumlar, 
ayni mıntaıkalardak: bozuk to -
humlan değişl =ınek iç;n o böl _ 
geler çiftçiler.n~ u.ygun bir be
delle satılacaktıı· . 

Bu sene için 4.000 ton biralık 

arpa ve 5.000 ton iyi cins buğday 
tohumluğu satın a!ınarak i;·i to
humluk istiyen köylü~ mü.ın -
kün olan kolavludar ve ucuzluk 
temin edilmek sureti!.e satılacak
tır. 

t~rı!mıştır 

* Belediyeler Bankası mahalli 
idareler bankası haline getirile_ 
cekt:r. 
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ALBE 
G i REN 

ı H 1RS1 z. 

Alamerikan bir h8dise .. 
Kibar bir ailenin genç ve masu 
apartmanda kıy~lan sahte bir n· a 

iğfal olunduğunu iddia ediyor r 
!'S~ndlslne mUfettit sUsU vererek bu ailenin d8• 
madlığına gıren :zzet ise genç kızın bir hülya 

petlnde koştuAunu söylUyor 1. 

Şehrimizde Cıngöz Recai vari 
alaınerikan bir dolandırıcılık ha
disesi cereyan etmiştir. 

Taksimde Sırascrvilerde oturan 
ve iyi bir içtimai seviyede bulu
nan bir ailenın Cennet ismindeki 
kızının başına acınacak bir fela -
ket gelmiştir. 

Genç ve güzel bir kız olan Cen· 
nete bir gün kendiSınin resmi 
Aziz namı diğer izzet ismin.de bir 
genç talib olmuştur. Genç kızın 
ailesi bu müracaati kabul etmiş
ler ve evlenm~ muamelesini'l il<.. 
mali için kızın nüfus teııkeresi ıle 
resimlErini Azize vermişlerd'r. 

Aziz evlenme işinin biran evvel j 
ikmali için Kadıköy evlenme me
murluğuna müracaat ettiğinden 

bahisle aileyi kandırırken bir yan
dan da Taksimde talimhanede bir 
apartıınar tutmuş ve kira para
sına eklenmek üwre kızdan 30 Ji_ 
ra almıştır . 

Nihayet bir ıy sonra Aziz askı 
işinın bittiğini söylem? kızın aile
sı bu müjde üzerine yeni apartı _ 
manı dö'jCmek üzere damadları_ 
na (!) l:iOO lira teslim etmişler _ 

bir semti meçhule alıp götürmüş
lerdir!.. 

Bayan Cennet evine döndiiğü 

zaman tamtakır bulmuş ve bir 
müddet kocasını beklemışst- de 
gelmediğini görü.'lce annesile be
raber Emniyet Müdürlüğüne baş 
vurmuştur. 

Polis tahkikata derhal l;~lamış 
ve Azizin müfettişlik iddilsnın 

yalan okluğunu meydana çıkar_ 

dığı g;bi evlenme işinin de snhte 
olduğunu ve Kadı'köy evie'lme 
memuru diye getirilen adamın; 

Azizin arkadaşı i..ulunduğunu tes 
bit etmiştir 

Aziz ve arkadaşı yakalanmış _ 
!ardır. 

Aziz; Bayan Cennet ile metres 
oturduğunu ve hili'ıkıs kend isinin 
onlara para yed.ıdiğini idd.a et
mektedir. K~falcle roıbten ser _ 
best bırakılmış ve hadise mL\ddL 
umumiliğe intikal etmi~tir. 

7 6 numaı·a bu 
Sabah ilk 

dlr. S 1 . 
Aziz bu para ile bir miktar eş- e erin(? 

ya alarak apartımaın getı rmıştir. 1 B / d 
Aradan iki giın geçtikten sonra da ll Ş Q l 
nikahın evde ya!Jılmasını teklif 
etmiş ve bu tekl ifi lmbul ettirme_ 
ğe de muvaffak olduğundan bir 
gün • anına Kadıköy evlenmeme_ 
muru olduğunu söyliye!l genç bir 
adamı alarak npartımana götür _ 
ınüş ve sözde nıkiıh ktydırmıştır. 

Şırketıhayriyenın Hasköydeki 
tezgahlarında Türk amek"Sı, Ti:rk 
zekası ve yerli malı ile yapılan 

2 inci yerli vapurumuz 76 numara 
bu sabahtan itLbaren seferlerlne 
başlamıştır. 

Bu münasebetle Şirkcti!h:ıyrıye 
Şükrü ismindeki bll nc!am. bazı İdaresi; dün gazetec.Jerle hükıl _ 

yerlerine Kızılay ve tayyar" pul- met ve belediye erkanına mnh _ 
ları ya pıştırılmış olan kara kablı sus olmak üzere bu 2 inci yeni 
bir deftere genç çiitler.n imza - \'apuruınuzla m:ıhteşem bir deniz 
!arını attırmış ve ayni nikah da_ gezintisi tertib l'tmiştir. 
iresindeki meras:mı de yaptır _ 

Güzel bir cazband ile zengin 
mıştır! · · ve mütenevvi bir büfenin üst 

N'kiıh gecesinin akşamtnda ve güvertesinı süslıyen 76 
onu takib eden gece apartımanda 
muhteşem bir düğü!! şenliği de 
tertib olunmu'}: cazband ve ala.. 
turka çalgı takımları arasında 

bütün akraba ve komşular, yeni ve 
genç evlilerin 5erefir.,, ·çip eğlen_ 

-..ımara-

mişlerdir 

Zi. afetin bttiği geccn:n saba _ 
hında da genç damad (!) refika _ 
sını afarak ba<başa zifaf oda,ına 
çeki!m•.ştir .. 

Bundan sonra aradan 4 gün ha
d.sesiz geçmiş genç kız, nikiihın 

kerameti (') ile zevcine büsbütün 
ısınmıştır. 

Fakat t:ım 4 gü« sonra bir ak_ 
şam A-:-:z zevcesine~ 

- Cennet yavrucuğum. Benim 
dayıma borcum vardı!.. İcr~ya 
vermiş ... Bu apartımanda eşya _ 
]arım olduğunu haber alınış .. Ya.. 
rın icra memurları geleccklerd'r. 
Sen sinirlenirsin belki ... Onuıl' için 
yarın heınşjrene git. Ben mesele
yi idare edeyim. 

Demiştir. 

Ertesi gün yeni ve genç gelin 
kızkardeşine gittiği zaman filvaki 
eve blr iki kiş gelıniş ve bunlar 
iki kamyona yüklediklerj eşyaları 

nın davetlileri, Köprü.de Sirketi
hayriye İşletm~ Şefi Ba)· İsak, 
Umumi katib Bay Asaf, teftiş he-

yeti reısi Bay Necdet tarafından 
karşılanmışlar ve evvela Kadı

köyüne, oradan da BoJaziçıne gi_ 
derek şirin boğazın mavi suları 

üzerinde 4,5 saat gezm~ler, Şir-

ketihayriyenın 'Ju sevin-;lı bay _ 
ram gününe iştirak etmişlerdır. 

* Kanadada bir İngiliz hava 
üssü kurulması hakkındaki ka -
rarı Amerika matbuatı memnu .. 
niyetle karşılamıştır. * Polis enstıliisünün jandar _ 
ma kısmından mezun olan genç _ 
!ere diploma tevzii merasimi a
yın 29 unda yapılacaktır. * Adliye vekaleti baş müfet
tisi Sırrı Ankarada vefat etmiş
tir. * Yunan:standa vukua gelen 
son zelzele münase'betile Başve
kilimiz Celal Bayarla Hariciye 
Vekilimiz Doktor Tc'l{fik Rüştü 
Aras teessür telgrafları gönder -
mişlerdir. 

Diğer taraftan Atina civarında 
yeni zelzeleler kaymolunrnuştur. 

ONU;BENv 
.G 

du. Bu, bamb~ka bir ölüm hii.Ji_ 
sesiydi. 

Naci Demirel: 
- Hayatınız bir muammaya 

- Sizi bir akşam yemeğıne da
vet etsem, bilmem ki beni redde -
der misiniz? dedi. 

Ferda düşündü. 

Naci Demirel ertesi gün polis 
müdürüne Ömer hakkındaki bii

tün şüphelerini ve Ferdanın söy _ 
lediklerini anlattı: 

- Müddeiumumi, Ömer Beyin 
çok namuslu bir adam olduğunu 
söylüyor. Üstelik kendi karısı Fer_ 
hunde Hanım da Afiİeden daha 
güzel bir kadınmış. Eğer Ömerin 
karısı çirkin bir kadın olsaydı, A.. 
fifeye tutulmuş derdim. 3şK..!._HEYECAN 

Tefrika 
N.56 

ve 

- Sadık demek de laf mı?! Ben 
ömn.mde kocasma bu kadar bağ
lı ve duşkun h!r kadın görme -
mışt m. 

Nacı Demırel gıttıkı;c muam -
mala~an bu hikayenir. içinden çı
kanı:vord~. 

für 'Tliıddet başır. önüne ğdi.. 

D""'undü. 
Ferdanın her ded . ğıne inan 

cak mıydı? 

H .. yır 
Ndc !NmtrPI, karşısı!lda~i ka

dını ıh iyatla dıııl y ~1u Fakat, 

İHTİRAS 
yozon 

ROMANI 
lekender F. 
SERTELLi 

din.edıği bu sözler arasında haki
kate temas eder noktalar da vok 
değildi. • 

Afifenin kocasın.ı son derece 
de bağlı oluşu .. 

Ömerin kurnazlığt. 

Man•urun namı:s ve ahlak mef
humlarına herke:;t~n fazla h:ir _ 
met eden bir erkek olması. 

Bütün bunlar Ferdayı herhangi 
bir öhmet altında bulundurmak

tan uzaklaştırıyordu. 

Afifen:n ölümiı, hiçbir cınayet 
vak'asındakı esrara benzemiyor-

benziyt>r, Ferda Hanım! 
Dedt.. Ayağa kalktı. 
Ferda: 
- Bütün hayatımı size anlat -

tım! diye cevab verd.i Ömrümde 
sizin kadar samimi bir erkeğe ras.. 
lamamıştım. İçimi boşaltmak için 
bana verdiğiniz bu fırsatı kaçır
mak istemedim. Belki vaktinizi 
israf et'.im. Belki benimle daha 
başka şeyler konu~mak istiyordu_ 
nuz! Fakat .. bunları başka bir 
konuşmaya bırakabilirsiniz .. De
ğil mi? 

- Şüphesiz .. Sizi tanıyıp da tek
rar konuşmamak imkanı var mı

dır? Siz, güneşten kopmuş bir nur 
parças.na benzıyorsunuz! O ka _ 
dar kmTetli bir cazibeniz var ki.. 

Gülüştüler, 

Naci D0mırel gitmek :sti .. ordu. 
Ferdanın y•izüne bakarak: 

- Teşekkür ederim. Fakat, bu 
davet pek erken değil mi! 

- Niçin? .. Biz burada, birbirile 
aylarca konuştukları halde anla
şamıyan çiftler gibi ' değil.. Daha 
ziyade iki dost gibi konuştuk. DosL 
luğumuzun derinleşmesini arzu 
ederseniz, yarın akşam sizi bir 
oto ile gelip alayım. 

- İyi amma, ben biraz daha bu.. 
rada kalmak ve kimseye· görün.. 
mek istemiyorum da .. 

- Bana ;:.imad ediniz! Kimseye 
görünmeden gider, tenha bjr lo
kantada yemek yer, bir iki ~ar _ 
dak bira içeriz. Siz de hava almış 
ve biraz açılmış olursunuz! Me_ 
selii, Büyükderey~ gidersek, ora.. 
da sizi kim görebi!ir7 

- Pekala. Yarın akşam saat 
dokuzda bekli.veceğim sizi .. 

- Mansurun bu cinayette alıi.. 
'kası olmadığı anlaşılıyor, dedi, 
gerçi on beş seneye mahkı1rn oL 
du ama, üzerinde yürıüdüğüm iz.. 
ler ve yeni hadiseler bana Man _ 
surun masum olduğunu gösteri _ 
yor. 

Polis müdürü hiddetle sordu: 
- O halde namuslu bir adam 

gihi meydana ~ıkmalıydı .. Neden 
hala gizleniyor? • 

- Bir kere namusunu kurtar _ 
mak için mahkemede: cünu ben 
boğdum!. demtş .. Mahkum ol _ 
muş. Şimdi meydana çıkmakla bu 
hükümden yakasını nasıl kurtara
b]ir? O: •Madeınkı mahkum oL 
dum .. Nasıl olsa öldüm demektir. 
Hiç olmazsa Ömerden öcümü ala.. 
yun!• diyormuş. 

- Kim söyledi bunları sana? 
- Tımarhanedeki arkadaşları .. 

- Bendeniz, bu işte bir kadın 
parmağı olduğuna kaniim. Afifeyi 
Ömerin boğduğun:ı dair elimde 
yeni vesikalar var. 

- Haniya nerede? Göreyim ... 
- Bu vesikalar şimdilik sözdeıı 

ibaret. Size gösterilecek şekilde 
veMkalar değil. Ferdanın itiraf _ 
ları.. 

- Ömerin karısının mı? 
- Evet ... 
- Nerde gördün onu sen? Ga_ 

zeteler hala izinin bulunmadığını 
yanp duruyorlar. 

Naci Demirel, hadise ile yakın
dan alakadar olan polis müdürü_ 
ne Ferda ile nasıl tanıştığın ı an_ 
lattıktan sonra: 

(JJevaıru var) 

Berlin - Rorns 
ve Macoristeıt 

Berlin - Roına mibvcrİJIİD ~ 
laınlığı her vesile ile tekr•t 
yordu. Fakat son zaıuanlıırd' 
kisi kadar bundan bahsolııtl 
ğı da görülmüyor değil. IJ~ 
sükuta verilmek istenen ıııSt>' 
halde iki tarafın rnünascb•U 
rara lüzum olnııyacak dett<f 
kı bir dostlukla devam e<fiytıl 
mek olacak. Bununla bet~ 
çen gün Macar devlet ad. al 
nın Romayı ziyaretleriıt•0 

rinden daha uzun bir z•rııa:. 
mediği halde lıa7.1 şayanı 

. t .. aktadıl· 
neşnya goze ~arpın . 

h fT ' b ')ııteU man me a ı ının u zı ··il1'' 
dertte dikka•lc takib cı ııg . 
ten şübhe yoktu. Fakat şioı~ 

I•• geçtikçe bu meral.. ve ' 
teı:ahüratı me \• .ına ~ıkıt18~ 
İlk günlerde daima ihtİY~ 
lunarak bir ~ey söyle~ıc ~ 
kadar tabii İM• de bu sıı~1İ 
zun sürmesi de öyle tab11 

memeli . .,ı 
Orta Avrupad:ı faal bıt 

' • iJt 
namak isth'en AlrnnD.Y• ı\ · I 
carislan ih~nal edilecek gi~ 
ğildir Nitekim şimdiye k• 
reyan eden hadiseler ~·P 
göstermiştir. Onun için 
de\'let adamlarınıu Rol1l8•

1
·
1e/ 

reti olup bittikten sonr• 
nıehafili de simdi orı•>' ~ 
talı "( .. ' k a~f 

mın er surnıe ·ten v ... · 
!arın bundan onra takib ; 
!eri poliiikanın ne olar -~ 
şünmekten kendilcriııi al f 
!ar. Şimdiye kadar Mıt•r 
kası Bedin ile çok anla!i011~ 
rünüyordu. Fakat su son ıı•. . ,.., 
yareti bundan sonra :\tat• ıoJ 
Berline mi, yoksa Roın•' • 1i 
ha ziyade yanuşmak için JıJI 

ıC' vaziyet alıp alınıydcağı ıt 

ortaya koymaktadır. 
1 

Alman mehaiilinin naı•.~,ı 
katini celbeden ı.sıl kc)fı. 
oluyor; İtalya, dünkü gibİ 
de İspanya işi ile ~ok ıtl"l ııı' 
Böyle olmakla beraber flO t r 
kftmeli orta Avruııa i,ıcri\ ı 
şı büsbütün IUkayıt kalfll~ 
yetinde değildir. HalbuJ<İ ş ; 
kadar iddia edil tnekte ol•

0 

him bir nokta vardı: oerli0 

ma mihverinin bclfiıneti ~ 
İtalya ile Almanya kendi. 
kaları için hedeflerini tal 1;,,ıı 
ler, kendilerine ayrı ayrı ., 
sahaları ayırnuşlar de••'· f 
Görülüyor ki AvusturYaft1~ 
lı'.ım surette i\lnıanya i~'\,ıı. 
mesi üzerine hal ve isti!< ~ 
ha başka türlü düşilnınek 
tinde kalan l\facaristanın ı4l 
ya doğru yaklaşmak isten• j1!. 
yanın elde ettiği bir nctıt<' 
maktadır . 1~ ( 

.l\Jacaristanı bağlayan '11~ 
ahedcsinin ağır ~ıutlat1~co 
!etmek, muahedeyi yen• 

0 
deıı geçirmek yalnız şıı S"d~~ 
lerde değil, çok zaıtı8V cıJı f 
Roma politikasının sı1' ·;ti 
sürdüğü bir davadıı. JJ~;ı 
.l\Jacaristanla İtalyanın ~ 
iyi olmak liızımgeliyord~jj!", 
devam etti. Fakat şiınd• ~,ıı 
Avusturyanın ortnd:ıJl ·ıc~ 

1. 1 ,. 
olması bu yakınlığı da '. ıj~ 
türeeekse buna Bcr~iı:tın J 
kalması kabil değlldır. g' JC 
Diğer taraftan Rorn• 0,ı 

s• 
grad arasında ~u son 

0 
f 

vukua gelen deği~iklik :3ıı ~ 
lav - l\lacaristou ıniioas• 11r· 
rinde de tesirsiz kalınafl1 1~,~ 

lcr · 
ya ile Yugoslavya scııc f cıı · 

~B 1 
ra anlaşmış oldular. 1 d'/ 
ile Yugoslavya arasında 

1
, 

1 • tılP1 ' , 
aşmaya doı,>Tu adım a dJı 
Münasebatın daha ne Jı• Jii• 
liyeceği keyfiyeti ayrı<• 1 
nıektedir. · ıub r~1 

Umumi harbden ıııalı •'' 
Macaristanla galib)cr .8~t 
münascbatın i)crlcuıc5ı .,ıı~· 

(Devanı• 6 ııı 
•• l 

Sağlık l{upoııll ,~/. 
Bu kuponun yirr»' eti~ 

toplayıp idaremize ~~V' · 
kuyucularımız sofo/ _ıel { 
F'ın birinci sınıf "''~el' l 

Tı tarafından m•:'~ı~;ı. 
edileceklerdır. Kıt ıJıiı" 
gün idarehanemizJ~ 
mektediT. 

ı 

b 



Çocuk tiyatrosu 
1 emsil günlerinin arttırılarak 
biletlerin 5 kuruşa indirilmesi 

lstanbulda ilk 
Mekteb ihtiyacı
nın feminl 

tedkik ediliyor 
Bu s •. .• • Her yıl artan talebe te-

ene; şehrimizdeki butun ılk mektebler, h .. .. .. ·· 1 k 
sır acumunu on eme 

aya koyma usulü ile tiyatrQya giderek üzere 50 ilk mektebe 

~ 
tekmil talebeleri götürecekler lüzum var 

levkj'::;ktep talebelerinin •temsil> 
'r'iırk . araştırmak ve onlara 
~~ •Yatrosunu şimdiden tanı. 
ul\j lı: ~ tiyatro. nun istikba. 
'!\ <ıruırıak için; •İstanbul Şehir 

Y•lrosu 
!ıtri §e .• tarafından 3 seneden. 
~""'- hrınıizde çocuklara tems.n 

··""lektedir 
ÇOc . 

tır. 

Çocukların tiyatrodan istifade. 

)erini temin için muhakkak 

maarif memur veya müdürle -
rile birlikte gelecekler, tem • 

sil esnasında kendilerine lazım 

gelen izahat verilecektir. Çünkü 

fakir talebelerin 7,5 kuruş ücretin 

5 kuruşa indirilmesi de arzu O-

Junmaktadır. Bu hususta tetkikat 

hneo;:ı~rın anlı.)'abilerek seve. 
'Ç<Jc t b.ır şekilde tertip olunan 
b" lllı: tiyatrosu• işile Vekiilet· • sene ' yapılacaktır. 
ilıalı:tad ehemmiyetle meşgul ol. 

ır. 

lıuıııın . . 
her 00 ıçın; her mektebin ve 

• cu· elen f gun •çocuk lı<yatrosu• n. 

Sit g(i~:a~anmas: maksadfle tem. 
~ rı arttırılacaktır. 

elttepl 
~llıha er açılır açılmaz cçar. 
~eıı so Ve cumartesi• günleri oğle. 
~, nra d 

«Çocuk tiyatrosu• na karşı gös-

terilen çok fazla rağbetin bu yıl 

daha fazla artacağı tahmin edil. 
mektedir. 

Tiyatroya gitmek için sene ba. 
şından itbaren her mektep sıraya 

konacaktır. Bu suretle hazırlana. 

cak liste mucibince uzak, yakın ""~e evam edecek olan tem. 
l'ıış alıııgelen Çocuklardan 7,5 ku- bütün mektebler senenin muay. 
~lı: acak ve bunlara ayrıca bir ı yen günlenlnde tiyatroya gidec~k. 
'-. gazetesı had'ye olunacak. !erdir. 

~eınleket 
lsJ~Yvancılığın 
zahı yolunda 

traat V 
leket h eltaleti ahiren mem -
toıuıı.d •Yvancılığınm ilerlemesi 
llııştır a Yeni bir hamle daha yap. 

lı~ 
h~ e kadar t~~;ı· ,_,_. 

1 Gayrimübadiller 
j İşinin 
Tasfiyesi 

Emlak şubesine müra
caatlar başladı 

Gayri mübadi:..iere a.id işlerin 

tasfiyesi hakkındaki kanun; Def. l UllJııı 'V""'me ,..,ı..an 
~~tıeılean v.e biitün ileri ınem. terdarlığa tebliğ olunmuştur. 

{onu, ıı 'Yüksek hara komis • Şimdi; yeni lir talimatname 
Ultıııaıı 8lııı altında çalışmakta beklenmektedir. 

'nııuı (hayvanatı ıslah komis-

~0ıııısy liZası nhfren seçilerek bu 
lıu .,_on lturulmuştur. 

ıs· "0tn. 11\ılel'iııi ısyona seç.ilen zatların 
~tte . Yazıyoı:uz: 

~ Sab::t1~ işleri genel direktö. 
t.ner <! . kutınan, ııSkeri vete • 
~l 1:1 a~ reisi Tümgeneral 

~u'Vlııı •Yar, S~er Bank u. Mü. 
1 Reııeı 'ti. lral:d, Islah encüme. 

lırr, 
1 

Sekreteri Atıf Esenbel, 
Vııı ay lav, Ge 

'-Yla neral Ahmed, Sı· 
ıı•do1u hVı General Akif, Orta A. 
1'.ıı l\iıa aY'lanat l.!lah müfettişi 
dııı lıaıu l!:ren, Doçent Salahad • 

~'•lar 
17

; }{oınisyon raportörilf 
~ A.k'lı atıcılık şıııbesi müdürü 
lıu ~ un. 

d•ı <ltni:sy 
il a lopı on senede laakal iki 
t 'ki v..,,_ anarak kanunun göster. 
evd. -,.•ile v ı .• 

d ı edil ''""letçe kendisine 
~e~tir en ıneseleleri tedkik e-
1{._ıı . 

Maamafih; istihkak sahipleri; 

birer, ikişer Defterdar lığa müra. 

caat ederek mazbata ve bonoları. 

na mukabil Devlet tahvtlli alma 

muamelesine girişmiş bulunmak. 
ıtadırlar .. 

Bu işlerle; Defterdarlık emlak 
§ubesi meşgul olmaktadır. 

Tekmil muamele; 1 senede ik
mal ve tAsfıiye olunacaktır. 

Ziraat 
Müsteşarının 
R ·yaseiindeki 
He.11'el 

Önümüzdeki hafta 
Belçiknya gidiyQr 

Beynelmilel nebatat kongresi; lıı,.k uııa g·· 
~· lıaııe n"ore komisyon: Hara, önümüzdeki ay; Belçıikada topla. 
t lata..,.' uınune ağılları, tecrü- nacaktır. 

Bu kongreye; hüküınetimiz na. 

mına Ziraat Vekaleti müsteşarı 

Nakiyeddinin riyasetinde bir he-

1nt »Onla 
1 il !eg· rı ve aygır depola _ 
'"' ıs tn h '"& te'ks· a allerini ve bun _ 

"•n ır edil ,_ 
ı •tııı ~cer. damızlık hay 
una 17e ay 

lıtııı. gır depolarında bu-
nev· •Cak yet iştirak edecektir. 

ı, it)( aygırların adedile 
Ve t Ve cin ı Heyet; önümüzdek-1 hafta 

i;Je, "ksir .. s :.rinin ve ıslah 
le lığ Usulurıun tayini gibi nçinde Belçikaya hareket edecek. 

' raşacnktır. tir. 
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Yazaıı: M. 'saır.i KARAYEL 

meğini yiyen !rnlhrınız aldırış et. 
me:l:ler ... Berekt!t vers'n Mahmud 
Nedim kölenize; derhal imdada 
yetişir ... Ecdadı izamınız sefer -
!ere gidermiş, ol d~vir öyle ricab 
eylermiş ... Şimdi; buııca köleniz 
ve kulunuz varken size sefor ge. 
rckmez ... 

VaL uınu, u··-ı·· .. 
ti· •ı evı - • une duşer ah 
•dı . • er dt 

••ı ıı:arn.ıh-. trth·sunuz .. Ya, ee-•r •••lZ 'b' &;ıı. ca &en 1 gt ı sefer" cıkıp 
11; h; e erccı. ... -

Sii '"Ce ol • gc»den ırak 01-
Yl~ acak h , . , 

lııiy· ~eh · ınız .. Al.ah için 
,.tııı> tncd Alı, haklı değil 
vııı,d 

e Sut 
<\sıa an cevııb verıyordu: 

ııı, nırn ...._. !)·"·-' nasıl merak eyle -
. ~ıııı. r """'~?'!arını . 
l'ıır "' 'kur. 'Z etrafımızı 

•r ucur ·ı · ~. }i" . 1 eııgraşır du. 
ııv.,._ useyın A . . 

~d .• ..,Si SOft vnı, Mıthat 
ı.,_ e a"ııçta aları körüklerler. 
"'llt,,_ Para Yok . 

"1t. S ... Hazıne 
" an 

af Para iskr, ~k-

Valide sultanın çenesi açılmıştı. 
Habire söylüyordu ... Sultan Aziz 
de, buram buram terliyor, ve ru. 

hu sıkıldıkça sıkılryordu Lak!n; 
validesine de kalk gıt diyemezdi 
ya! ... 

Valide sultan devam ediyordu: 

- Bu yakınlard:ı aslanımı sol. 

Şehrimizdeki ilk mekteplerjn 
sa.yısı 500 e yaklaşmaktadır. 
Bunların 120 si yeni inşa olun. 

muştur. 

İstanbulun Olk mektep ihtiyacı.. 
nın tamamile temini için 50 ye 
yakın ilk mektebe daha lüzum 
görülmüştür. 

Çünkü talbe sayısı; her sene 
artmaktadır. 

Gelecek ders yıllarına ait ihbi. 
yacın şimdiden temini için Maaııif 
Vekaleti ehemmiyetle meşgul ol. 
maktadır. 

Bu sene zeytin 
Yağı bol, sade 
Yağ az olacak 
Yağcılar; kışın fiyı:ııtla· 

rın artacağını 

gÖylüy0rlar 
Son günlerde zeytin yağ fiyat. 

Jarında bo'.r düşüklük kaydolun. 
maktadır. 

Buna sebep; zeytin mahsulünün; 
bu sene fevka!Ade bereketli olma. 
sıdır. 

Ye,.; yağ istihsaline pek yakın. 
da b"§lanacaktır. 
Diğer taraftan son zamanlarda 

Trabzodan ~ehrimize ·Krema. 
sevkiyatı pek çok artmıştır. 

Sade yağ yerine daha ziyade; 
hep krema gelmekted'r. 

Yağcılar; bu vaziyet·in kışın yağ 
fiyatlarını yükselteceğini söyle. 
mekte ve kış için; şimdi' den buz. 
hanelere sade yağ depo etmekte
dirler. 
Diğer taraftan son günlerde Dı. 

yarbakır ve Karntan da epeyi sa. ' 
de yağ gelmektedir. 

Kars sade yağlarının toptan kL 
]osu 82, Dıyarbakır sade yağları 
ise 84 kuruşa şehrimizede alın. 

maktadır. 

Bir haftada 
40 kaçakçı 
Yakalandı 

Kaçakçıiarın bindiği 4 
kayık ile 22 hayvan da 

m Üsadere Qlundu 
Geçen bir hafta içinde gümrük 

muhafaza teşkilatı; memleketimi
zm muhtelif mıntakalarında 40 
kaçakçı yakalamağa muvaffak ol. 
muşlardır. 

Bunlard anbiri kuvvetlerimize 
silahla karşı geldiginden ölü ola
rak 1utulmuştur. 

Ayni zamanda 440 kilo İnhisar 
kaçağı ve kaçakçıların bindiği 4 
kayık ile 22 kaçakçı hayvanı ve 
32 fişek ele geçirilmiştir. 

muş görüyorum. Hasta ;r.ıdır? ne. 
dir diye üzülüyorum? Nası! üzül. 
mem oğlum? .. Allaha emanet, sa. 
na bir hal olursa n·ce olur bizim 
halimiz. Yoksa, hizmetinde ku -
sur mu olur. Kullar hatasız ol -
maz; bilir bilmez hala işıeyenler 
varsa, uzaklaştıralım. 

Val·Ide sultanın bu sözleri ha -
zinedara taştı. Kurnaz hazinedar 
kulağını kapıya vermiş dinliyor. 
du. Tek bir şey kaçırmıyordu. 

Hoş ustanm bu halim validei pa. 
dişahi de bilirdi. Fakat hıç olmaz
sa oğlunu doldurmayı b;r vazife 
biliyordu. 

Çenesi açılmışLı. Söyleniyordu: 

- Arzıniyaz ne işler? ... Neden 
mukayyed olmaz '8lanıma'/ 

Sultan Aziz, bu iM iızcrine küp. 
lere binmişti. Validesine lfıfı kısa 
kesmesini ima eder bir tavırla 
mukabele etti: 

- Valide; daha nice eylesin 

kend,ini ustamız• .. Ne ister durur. 
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KITABLAR ARASINDA 

Olmıyan şeyler 
Ertuğrul Şevket, küçük bildi • 

yelerinden birincisini •Olmıyan 

§eyler• adile bir araya topladı. 

Daha ilk hikayeyi okuduğum 

zaman kendimi hayretten alama. 

dım. Hayatın bir parçasını lü -
zumsuz teferrtıattan kaçınarak 

olduğu gibi gözümün önün,e seren 
bu küçük hikaye, realizm düş -
manlarını susturacak bir kuvvet
tedir. 

Vaık'a, umumh2nelerin birinde 
geçmektedir. Sermaye kızlarla ev 
sahihlerinin mün&sebetleri haya. 
tın kendisi kadar acı olarak gö -
zümüzün önüne serilmektedir. 

Muharririn intihap ettiği mev. 
zu ağır olduğu nisbette şimdiye 

kadar temas edilmemiş bir içti -
mai çukurun tam kendisidir. Biz 
sermaye denilen biçare kızların 

hayatını ilk defa Ertuğrul Şevke. 
tin kaleminden öğreniyoruz. Eti.. 
ni pazara çıkar:ınların bol eleıt

trik ışığı altında ipekli elbiselere 
bürünerek aç midelerini avuçla -
rik! nasıl bastırdıklarını bize bu 
hikaye anlatmaktadır. 

Teknrk, üs!Cıb hikayenin aza • 
metini bir kat daha arttırmakta. 
dır. 

Edebiyat alemimiz için başlı 

başına bir hadlse teşkil edecek 
kıymette olan bu hikayeden baş. 
ka ki'abda •Vapurda, rnr insan 

ve bir kaç balık, İki Usıta, Anne
sini bekliyen çocuk. gil:ıi birl<aç 
insanı şöhrete xavuşturacak kuv. 
vette h;.kayeler de vard!r. 

Yerimizin darlığı bu hikaye _ 
!erden ayrı ayrı bahsetmemize 
imkan vermemektedir. 

Realizmin bizde tek ve kuv • 
vetli muharrlrı olduğuna inan -
<lığımız Ertuj(rul Şevket hllki _ 

kalen beynelmiiel bir şöhretin 

namzedi olarak ~deb!yat atemi _ 
mize girmiş bulunmaktadır. 

BÜRHAN CEVAD 

Şehir meseleleri 
Sayfiyelerde otel 
bulunamıyor ! 

iç ve 
ken 

dış turizmi teşvik eder-
otel ihtigacı~ı da göz 

önünde tutmıya mecburuz 
Bu sene i}'azlık oteller ve eğlen.. 

ce yerleri pek kalabalıktır. An -
karadan istirahat için şehrimize 
gelen bir arkadaşım, yazlık otel -
Jeri dolaşmış, anrak bir tanesinde 
yer bulabilmiştir. Yazlık otel buh. 
ram son günlerde daha 2iyade art. 
mıştır. Hergün Ankaradan, ve 
Anadolunun muhteliİ yerlerin -
den, gezmek için İstanbula akın 
vardır . 

Bundan anlıyoruz kıi memle -
ket dahilinde turizm işleri pek 
ilerlemiştir. Turizm idaresi, mem. 
leke\ içinde de seyahatleri arttır. 
mış, memleket halkına yurdu • 
muzun her tarafını tanıtmak için 
nyi bir ~eşkiliit yapıruştır. İslan -
bul, Ankara, İzmir, Bursa gibi yer. 
lerde turizm teş:rilaundan çok is. 
tifade edilmektedir. Nitekim bu 
teşkilatın tesirl4'rinı, otellerin eğ. 
lence Jerleriıı:'n kalabalık olma -
smdan anlıyoruz. 

istanbula, memleketimizin muh. 
telif yerlerinden akın olmasından 
pek mmenun oluyoruz. Fakat 
memleket dahiJ.ind" seyaha·~ e -
dcnlerin bütün yazlık oteller:i doL 

durması, hatırım121 İstanbulda o. 
tel meselesi diye ortaya bir mese. 
le r•karı;.•or. Mevcu:i oteller, mem. 
Ieket içinde seyahat edenlere 1.a. 
fi gelmezse, dışarıdan gelen sey. 
yahlar nerede oturacaklar? 

Bu suali sormakla haklıyız. İs. 

tanbulun yazlık otelleri ihtiyaca 
kafi değildir. Mesela Fenerbah -
çede, tek bir 01'.!i vardır. Bu otel 
de doludur. Ada otellerinde de 
yer yoktur. Esasen Ada otelleri 
ihayaca killi değildir. Adada yaz. 
!ık balolar yapıldığı zaman, ba. 
laya gelenlerin otellerde yer bu. 
lamadığı çok vakidir. 

Yazlık oteller açmak meselesi, 
Belediyeye daha ziyade tur·izm 
teşkilatına aid vazifedir. Turizm 
idaresi, İstanbu!Ull en güzel yer. 
leı:inde, oteller yaptırdığı takdir. 
de, şehrin büyük bir ihtiyacını te.. 
min etmiş olur. 

Çamlıca, dünyanın en güzel ye. 
ri olduğu halde, Çamlıcada otel 
yoktur. Geçenlerd~ Yunanistan. 
dan gelen bir aile, çamlıcada o -
turmak için, ne otel ne de bir 
pans:yon bulabilmiştir. 
Boğaziçinin pek az yerlerinde 

otel vardır. Yen:köyde, Tarahya
da, Büyükdere<le... Halbuki bu 
otellerin ekserisi de küçüktür. 
Boğazi9'nin Anadolu yakasında 
otel bulmak kabil değildir. Kan. 
lıcada, Beykozda, Çubukluda nl. 
çin O' eller olmasın: ... 

Yazlık otel buhranı, şehrın ih. 
tiyaçlarından birini teşkil eden 
mesele olduğu için, Belediyenin 
de bu işle al§kadar olması icab 
eder. 

FİAT :\l:ESELESİ 

""I 

istanbuJ - Erzincan - Erzurum de. 
Bundan başka, yazlık otellerin 

ekserisi pahalıdır. Bu pahalılık o. 
tellerfn azlığından ileri gelmek. 
tedir. Eğer turizm idaresi mli'<eın 
mel oteller yapaca'< olursa, otel 
fiatları pek tabii o1srak daha zi. 
yade ucuzlıyacaktır. mirvolu inşaatında hummaf ı 

bir çahşma var ! .. 
H.A. 

Bunlar mı yeril ? 
Arkada.şuna sordum: 
- Nereden geliyorsun? 
İstihfafla dudaklarını biikerek: 
- Galatasaray mektebinden. 

dedi. 
- Çoeuğu mektebe yazdırmak 

için filan mı? 
Diye kurcalamak ve zamirini 

deşmek istedim. 
- Bayır canın\ sergiden. de i i. 
Mükeınmeliyctinde lıerkesi•ı 

ittifak ettiği bir sergi aleyhin.'.• 
koauşmıya .kazJrianan dosttu ı 

hayret ve korku içinde sordurn 
- Beğenn1edin mi? 
- Hayır! de 'i. Üstiiııdc ~erli 

maHar yazılı. Onların neresi yerli 
Allah aşkına. Benim gördüğiinı 
tabloların hep'i Avrupa i<idir. 

Bir Avrupalı r~sam da mcın . 
leketi bu kadar kötiili) ebilir. 
Sonra orada rcsil!ı te~lıir edenle. 
rin bir ikisi müstesna ressam1ar
dan hemen hiçbirini tanı~·ama
dım. 

Edith Antsdıer. Harilaos K<an. 
tapulo, Greta Sperco. Pcrof. '.\l. 
Kalmikof, Viktor~·a Sir~·an '"C ilah 
gibi.. 
Bunların ve arkada~larının is •• 

)eri yerli olmndıiiı r,ibi imzaları
nın imla:Jan bile tiirlc~e dejtilılir. 

Ve anladım ki ıırkada~ım ,van. 
lışlıkla yerli mallar sergisinin yal. 
nız resim sergisi kısnunı gcznti'}. 

HALK FİLOZOFU 

Bizden mal 
Almak 
1 . 1 
stıyenre·r 

27 büyük ecnebi mü
ess esc müraca;>t etti 

Pozan. Krakovv, Wilno ve d•ğer 
muhtelif yerlerde bulunan 10 bü. 
yük firma memleketimizden uku. 
ru meyva• almak i~tedikkrin 

Türk ofisine bildirmişlerdir. 
Varşova ve Kotowice'de 2 firma 

da; bizden bağırsak almak ve di. 
ğer 17 yabancı müessesr de k tre. 
halı, pamuk, yün, susam, deri ve 
kürk almak üzere ofise müracaat 
etmişlerdir. 

·reşrinevvelde Erzincanda; Öbür Teşrinevvel
de de Erzurumda Q)acak 

Kaçakçının 
Midesi kaçak 
mahzenidir 

{"' k [ f b l Hastanede yapılan 'ı!ar tan s an u a me yva ve bi müdahale 

Gece bekçisini diri di
ri sabun kazanına atan 

tıb- katilin muhakemesi 

kasablık hayvan sevkigatını ih .. 
ya edecek olan bu hatta 

131 tünel açılıyor 
Bu cümhuriyet bayramınd3 de. 

miryolunun Erzincana varması 

için hümmalı bir şekilde faaliyete 

devam olunmaktadır. 
Her gün vasati olarak 800 metre 

dem'ryolu döşenmektedir. 

Tren Erzincana vardıktan 

sonra muhtelif me)valarla kasap. 

!ık hayvanların; daha bol ve geniş 

miktarda şehrimize ve garbi Ana. 

doluya gelmesi temin edilmiş ola. 
caktır. 

Diğer taraftan Erzincan Erzu. 
rum hattının da, 16 ıncı cumhuri. 

yet bayramımıza; yanı gelecek sc. 
neye kadar ikmal edilmesine çalı. 
§ılacaktır. 

O vakıt 548 kilemetre uzunlu. 
ğundaki Sıvas..Erzurum demıryo. 

lu üzerinde 131 tünel bulunacak. 
tır. 

Dağlık ve zor arazide açılacak 

olan bu tunellerin; bazılarının de. 
!inmesi işi; daha şimdiden ikmal 
olunmuştur. 

1- Meşhur sabıkalılardan Hıf. 

zının Kumkapıoa eroin sattığı 

kaçakçılık bürosu memurları ta. 
rafından haber alınarak yaka -
]andığı sırada b:r miktar afyon 
ve eroin yutmuş, bunun üzerine 
suçlu derhal hastaneye götürü. 
!erek midesinde'! yuttuğu afyon 
ve eroin çıkarıforak yine mahke
meye verilmiştir. 

ı- Galatada bır kahve önünde 
oturduğu görülen Sami ismindeki 
sabıkalı da memurları görünce 
üzerinde bulunan bir miktar es. 
rarı ağzına a\&"ak yutmak iste
miş, fakat bun~ meydan verilmL 
yerek esrar miisadere edilmiş ve 
suç üzerin.de tırtulan sabıkalı 

meşhud cürümler mahkemesine 
verilmiştir. 

Tahtakalede Ahmedin sabun 
fabrikasının gece bekçısi Şe\'keti 
sabun kazanına atarak öldüren 
Mansurun muhakemesine dün a. 
ğırcezada devam olunmuştur. 

Dün şahidlerden arabacı Sa -
deddin ve hamal Erzurumlu Hü -
seyin dinlenmiştir. 

Bunlardan birincisı, :!<fansurun 
evvelce fabrikadan çaldığı 6 tene. 
ke zeytinyağını hıdsızlık malı ol. 
duğunu bilmiyere1< naklctınış di. 
ğeri de satın almı~tır. 

Ntı~icede ahçı z;pfi ile hakka! 
Mahmudun celbi iç'n muhakeme 
talik olunmuşt•ı:. 

Açık iş ve 
Memuriyetler 

___ __ -·-- ~Katib, t<>hsildnr, fst0ğ-
!ar benim bendemden... Hüseyin 
Avni, Mithat kim oluyormuş ki; 
fiskufücur yapıyorlarmış ... Bil • 
mez misin ki Mahmud Nedimi, 
halk istemez, daim serziniş eyler 
dururlar ... Softalar ayak direr, 
ahali ayak sürür, vükela çekin -
genlik eyler, büyle nazik tenıin 

bir zamanda idare lazım olduğu. 
nıı neden teyakkun eylemezsiz? 

Sultan Aziz, öfkelenmiş, bağıra, 
bağıra söylenip duruyordu. 

Hazinedar us'.a; valide sultanın 
mağlübiyetine içinden kıs, kıs gü. 
lü·yordu. Koca bir valide sultan 
nihayet bir Çerkez halayığı ile 
başa çıkamıyordu. 

Sultan Aziz, ileri geri epeyce 
söylendi. Ve bin müşkül ile vali • 
desini başından savdı. 

Valide sultan, kapıdan çıkıp 

giderken, Arzıniyazı son derece 

hiddetli ,.e sinırli b:X çehre ile 
karşılamıştı. 

Fakat; hazinedara vız geliyordu. 

o, senelerce böyle kaç varta at - ceği taşa söyle bir göz attıktan rafçı ve muhakemat 
latıruştı. so:a~ehmed Alı··, keyf.'m kaçtı. müdürü arı\nıyer Sultan Aziz; validesi gittik.ten 
sonra bile hiddetini teskin edeme. Artık ne taş sürebilirim ve ne 
miş bir müddet sonra, damadına: 
· - Mehmed AJ;, söyle be canım! 
Hakkım yok mu? Hiç rahat ver. 
mezler bana ..• 

Damad paşa; onüne bakarak sü
kut ediyordu. Ne evet; ne hayır 
diyordu. Hem ne haddine idi. Pa. 
dişahlar her şeyi söylerlerdi. Kul 
tayfasına laf düşmezd'. 

Hazinedar, darbenin geldiği ye. 
ri bildiği iQin inıtkam ıılmak hır. 
sile diş biliyordu. Nuridilin, kız • 
larağasının, hatta valide sultanın 
kör Mahmud Nedim Paşaları var. 
sa, onun da aslanlar gibi İspartalı 
Hüseyin Avni Pa~ası vardı. Hem 
öyle Avni Paşa ki bütün zabitan 
ve askerler elinde idi. İsterse her 
şeyi bir anda yok edebilirdi. 

Sultan Azizin keyfi kaçml§tı. ö. 

de oyuna kafamı verebilirim. Ak. 
şam da oldu zaten ... 

Damad Paşa; efendisinin bu 
sözlerinden kalk git. manasını der. 
hal anlamıştı. Olduğu yerden doğ. 
ruldu. Elpençe divan durup mü. 
saade ds'.er vaziyet takındı. 

Sultan Aziz; somurtmuş, kaş • 
)arını çatmış pencereden dıı;an 

bakıyordu. Damadının kalktığın _ 
dan haberdar bile değildi. 

Mehmed Ali Paşa; birkaç da _ 
kika ayakta dikil:p kaldı. Neden 
sonra; efendisi başını çevirmiş ve 
onu ayakta elpençe divan durur 
görmüştü. 

Sultan Aziz; damadının g·dcr a. 
t)'ak olduğunu görünce: 

Ankara mahkemelerinde 3 ü 14, 
2 .sı lii liralık olm1k üzere 5 kat:b. 
lik ve 1114, 1 ide 16 liralık 2 icra 
dairesi tahsildariığı münhaldir. 

Yarınkıi çarşamlia günü saat 12 
de Ankara Cumhuriyet Müddeiu. 
mumi!iğinde hır imtihan yapıla. 
caktır. 

Ankarada Harita umum mudur. 
içm 30 temmuz günü orada yapı. 
lacak olan imtihana iştirak dmek 
ve kazanmak şartile askerliğıni 

yapmış ve 35 yaşını geçmem ş o. 

]anlardan bir retuş bilen fotoğrof. 
çı aranmak•s.dır. Şimdilik 60 lıra 
ücrtı vardır. İle"'de arttınlacak. 
tır . 

Ankara 
Müdürlüğü 

ücrtlidir. 

Maliye ınuhakem1t 

mü, hald:ı·. 200 lira 

Acele Ankara Maliye muhake. 
mat Müdürlü~iine müracaat lL 

nündeki dama tahtasına ve süre. 

- Ne o, Mehmcd Ali gidiyor 
musun? Haydi hoşça git; benim 
~ibi dertli olma ... Görüyorsun ya!.l 

(Devamı var) zımdır. 
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}-!iKAY~~ Sıçanla 
Şempanze 

ÇEK iŞiNDE ALMANYA! 
Londra ile Berfin arasında 

teati edildi ? 

~ 

n Bir İhtira Kurbanı 
Sıçanı görünce çıl· 
dıraıın maymunu öl
dürm~kten başka 
çare kalmamıştı ne gibi 

Yaz~n: N. 

teklifler 
Bir sıçan bil V~bıta lrocaman bir 

Şempanıen.ıı ô imüııe sebcb oidu. 

Bakınız na~ıl: Nevyorkta, Bruk. 
lın ınahallı>. •nde ikamet e:icn 

Gertrüd Lenz a:llı btr kadın, 

Şempanze ınavmunları yetiıt : r -

mekte ihtı.<as peyda etmışti 

Cambazhanek·de gôrülen meş • 

hur Garga.ntu3 maymununu ye. 
tiştiren, terbıye eden odur. Son 

yetişt:rdiği •Uı~g.'i• adlı maymLın 

henüz üç y~ııa<1 e:dır. cGıggs•, 

bahçede, kocam:•n kafes gibi hır 
yerde yaşıyor<lu. birkaç gün ev. 

ve! Madam L~ııl . garib bir gUrul

tü ışittı, pencereye koştu. Giggsin 
kafesin i~inJ~ ç rpındığını, bir h. 

raftan diğer t;r;,fa sıçradığını 

gordü. Kafes.n ıçinde kocaman 
bir sıçan dola~ıyordu . 

lngiltere; Almanyadan çıkarıian Yahudilerin vaziyetini korumak iç1n 
hangi esasları ileri sördü, bu teklif ieri Almanya kabu' edebilir mi ? 
MAZARiK HITLER HENLAYN 

Suzan, lüks bir otomobilde mu. 
kavemet edilmez vaidlerle kan. 
dırılmış ve götüı üldüğii bir yer. 
de zavallı ismeti sefil bir ırz kar. 
manyolacısı tar3fından alçakça • 
sına çalınmış~ır. 

Hayvani arzu ta;m:n edildikten 
sonra eski nazarlar tamamile de. 
ğişmiş. Yalvaran bakışlarır. yeri.. 
ne, hakimane hatta amirane emir. 
!er ve cebirler kaim olmuştur. 

Suzan seviyor; aynizamanda 
lekeli iffetile cemiyetin ·içinde yeri 
omadığını pek iyi bildiği için bu 
küstah adamın hareketlerine bo • 
yun eğerek kendisini mukaddera. 
tın kucağına tevekkülle bırakı • 
yordu. 

Gıggs, pa: maklıklardan birini 
kırd ı. Çılgı 1 gibi evin pencerele

rıne sıçrad•, ikinci kata çıktı, ban.. 
yo odasına girdi, kapıyı kap3dı. 

s:!.;:enmesine rağmen 

kap•~ı lçnıadı Nihayet Madam 
Leıız polıse miın.caa.te m!!cbur 
kaldı. 

•Giggs• 1<apının önünde büyük 
bır kıalabalık toplandığını anla • 
yınca penccrPclcn çıktı, oluklara 
sarılarak aşağıya bdi. Evin arka 
kapısında ntçeni girdı; ne var ne 
yok kırıp dökmeğe başladı. 

Maymunun :nülayemotle yola 
getirilmesi ını.kaı.ı kalmadığını 

gören Mad3m Lenz, bir faciaya 
meydan vermemek için öldürül
mesini poll lprden rica etti. 

İlk kurşunla hafifce yaTalanan 
maymun ypre yattı, ellerile yü. 
zünü kapat:•r..k azlamağa başladı. 
Zav&llı hayvan ~rra'k üçüncü 
kurşund c .. n ver . 

iki yüz yirmi beş 
süren uyku 

gün 

Çekaslavakyanın fikir~ 
ferini müdafaa 

ediy0r 

Çek Almanlarının hakkını k o ruya· 
b i lmek için lngilteren in tahdid i tes
lihat müzakerelerinin başlanması

n ı yaveri vasıtesile t ek lif m i etti ? 

Alınan ekalliyetinin reisi bun.. 
dan iki üç ay evvel Londraya git
miş, orada İngiliz devlet adamla • 
rile temas etmişti. O zaman ken. 
disine anlatıimı;;tı ki Orta Avru. 
pada Çekoslovakyanın idares:nde
ki Almanların yüzünden bir harb 
çıkma.sına İngiltere asla razı ola. 
cak gibi değildir. Onun ıçin me
seleyi sulh yollarile halletmek ik. 
tiraza eder dediler. İşte o zaman. 
danberi • gazeteier arasındaki 

münakaşalar şöyle bir tarafa bı.. 

rakllırsa _ hep müzakere yolla -
rile meselenin halline gidilmekte 
olduğu görülüyor. 

Fakat şimdi Avrupa matbuatı. 
nı meşgul eden diğer bir dediko. 
du var: 

Her H:tlerin yaveri Londraya 
giderek İngiliz devlet adamlarile 
temas etti edeli Avrupa gazete -
!erinde de söz ek;ık olmuyor. BiL 
h.ssa Londranın da daima meraklı 
haberler vermekle tanınmış ga • 
zetelerinin sütunlarında Her Hit. 
len:n yaverine ayrılmış her gün 
bir sütuna tesadüf ediliyor. Yeni 
gelen İngilız gazetelerinden Dey
li Ekspres bu husu~ta ortaya şa. 
yanı dikkat şeyler atıyor Alman 
devlet reisınin şahsi doı;tu olan 

ve çdk itimad ettiği yaveri Friç 
Vaydman bundan evvel mayısta 
da İngiliz paytahtını ziyaret etti.. 
ği geçen gün •Son Telgraf• ın b11 
sütunlarında yazılmıştı. Fakat o 
sefevki ziyaret hakikaten mahrum 
kalmış olduğu halde bu sefer ya. 
verin Londraya ı:ıitmesi etrafında 
gazeteler vaktinde malılmat al -
maktan geııi kalma\iılar. Her Hit. 
!erin yaveri Alman devle: reisi 
tarafından gelel'l!k İngiliz Hari. 
ciye Nazın Lord Hali faksı gör • 
müştür. Fakat kendisi resmi bir 
diplomat, resmi h'r elçi olmadığı 
için Hariciye Nazın onu maka -
mında kabul etmemiş, yalnız ta. 
nıdığı bir dostu sıfatile evinde gö. 
rüşmüş, konuşmuştur. İşte bu 
farklara dikkat edilmiştir. Alman 
devlet re'si yaveri vasıtasile İn. 
gili;ı; Hariciye Nazırına şunu bil
dirmiş oluyor: Almanya sulhu 
muhafaza için son derece hüsnü. 
niyet sahibidir. İn~ltere ile Al. 
manya arasındaki dostluğu kuv. 
vetlendirıncl<. lazımdır. 

Orta Avrupanın bugün en mü
him bir meselesi olan Çekoslo • 
vakya işinin de sulh yolunda haL 
ledilmesi ümid edilmektedir. Çe. 
koslovakyadaki Almanların vazi-

Südetlerin Çekaslavak
yadan istediklerini 

söylüy0r 
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Südetlerin reİ•İ B. Henlayn 

yetine daır alınacak kararlar hep 
sulh yolunda verılmek müınkıin 
olacaktır. 

Buna karşı Ingilız Hariciye 
Nazırı memnun olduğunu söyle. 
miş, kendi şahsi arzusu olarak da 
şu temenniyi izh~r etmiştir; 

Talih, ona !ıugüne kadar hep 
arkasını çevirmiş; ıztırab ise koL 
larını açarak bütün cazibesne za. 
valıyı bağrının üzerine çekmişti. 

O, zaman zaman kollarını meç. 
hu! bucaklardaki Tanrıya kaldı • 
rarak, ıl'Jlırabla saadetinin yerle • 
rini değiştirmesi ıçın hıçkıra hıç. 
kıra ağlıyarak yalvardı: 

Acaba varlığım derin ve şüp • 
hesiz bir inanışla tasdik ettiğimiz 
o ilahi kudret, bu hayattan bez • 
miş kızın içten gelen feryadlarını 
bilmiyor muydu? Yoksa işittiği 

halde bu elemli yalvarışlarla mllf. 
tehir olarak sessiz mi kalıyordu? .. 
Bilinmez. 

Her doğan güneş yeni bir facia 
dekoru aydınlatıyor, her batım 
güneş başka bir felaket müjdeli • 
yor. 

Otomdbilli adam kendi milfe~ 
:keresınde •sırnaşık kız• diye isim 
lend!rdiği zavallı Suzancığın en 
son ümidlerini, her giin başka bir 
rezalet sahnesi!e baltalamak yo • 
lunu tutmuştu. 

O, bu mülevves adamın alçakça 
hareketi karşısında neden susu • 
yor; neden o hain, canavara isyan 
etmiyordu? Kuş kadar vücudü, L 
ciz kollarile ne yapabilirdi?. Ka. 
nun mu?. İşte ona müracaata hiç 
de yüzü yoktu. Eğer ailesi bunu 
işitirse tarumar olrr.uş bir bekA. 
retle on11 evlildlıktan müebbeden 
reddederlerdi. Sofyalı Pavl"v adlı bir ar"\ele, 

geçen •ene İlkk ·ınunun ·iıkinci gü. 
nü evine geln• ş, y.:ırgun olduğun. 
da bahsıle soyunup yatmış. 

. Çekoslovakyamn Londra elçisi 
B. Mazarik Enteresan bir mahkeme 

Almanyadan ve Almanya ile 
Avusturyanın m.ılc.nı şekilde bir. 
!eşmesi üzerine Avusturyadan çı
kan ve ba~a m~mleketlere ol • 

duğu gibı İngilterıye de iltica e. 
den birçok Yahudi vardır. B11 
Yahudilerin bir yere yerleştiril. 

mesi bugün büyük bir meseledir. 
Bu meselenin halli 'çin A \manya 
hükumeti de y3rdını etmeli. 

Sokak ortasında kimsesiz kal • 
mak, günahların en büyüğünü ka. 
nun önünde itiraf etmek, bütün 
bunlar onu sükl)te sevkediyordu. Y•tı~ o yatış!. O gündenberi 

kendillini uvarıdırmail< için yapı

lan teşebbiıs!er akim kalmış. 

Giizlerinı açmadan tamam 225 
gun uyumuş. Bu müddet zarfın. 
da ağzına su ve yPmek vererek 
beslemışler. 

Nihayet g(-Çen gün. Pavlov bu 
uwn uykudan uyanmış. Ve rahat 
rahat uyudu~unu, başka b'.r şey 
hfswt!Tl('(Ji{!ini Eövlemi<. - - --·- -- ... . - - --

KALBE 
G i REN 
HIRSIZ 

Çekoslovakya işlerı ehemmi • 
yetli surette politika alemini meş 
gul ediyor. Şimdiye kadar olan 
şeyleri te-krara lüzum gönmcksi -
zin söylenebilir ki daha uzun za. 
man Çekoslovakya meselesi ve 
'onun la beraber Orta Avrupanın 
vaziyeti dünya matbuatını meş. 
gul edip duracaktır. Çekoslovak. 
yadaki Alm•n !arın reisi olan Hen 
!ayn ile Çeko3!ovakya hükumeti 
müzakerelere g :r~ti. 

Bu da malılmd.ır. Alman ekal
liyetlerinın vaziyetini esaslı su • 
rette değiştirmek ıcin yeni baş • 
tan bir lılyiha hazırlanmıştır. Fa. 
kat yalnız Alman ckall:yeti de -
ğil, Çekoslovakya devletini teş • 
kil eden diğer ekalliyetlerin de 
vaziyetleri on.ı göre değiştirile • 
cektir. 

Eo~ayı çekerken iki bohça arasından kağıtlar, 
kartlar filand~ böküldü. Refik, bohçayı bırakdı, kağı.. 
dın birinı aldı. 

- Bir rrektub! 
F.,ıh:ı"ldcye yazılmış bır mektup. Okumaya baş· 

!adı. L\~k rr.ektubu. 
- Aman yarabbi!. Karıma aşıkından gelen mek. 

tuplar ha .. 

Fransanın şimdiye kadar 
görmediği bir hiıdise 

Detektivden : 
Ooczmi l'ater, gc"e yArısından iki saat sonra işinden çıkmış, evine 

gidiyordu. Yolda teen~üze uğıadı, yaralandL. 
Adi bir zabıta Ynk'a" diyorsunuz, değil mi? .. 

, Evet amma, garib bir vak'a ... Mütecavizin, yirmiden fazla sabıkası 

!
var Tabii ~ akıılanı) or. 111ahkemeye veriliyor. 

Hakim (Mznuoa) - Müddeinin gece yarısından sonra karşısına 

çıktığınızı, teca•üzdc bıılıınduğuıızu kabul cdiyorsunıı7 değil mi? Şim. 
di kendL•ini isticvab edcccil-iz iyi dinle .. (l\1ösyö Pefer) söyleyinziz ba. 

, kalım, vak'a nasıl oldu? .. 
Müddei (Gülüm'i~·crclc) - Gece yarıı.ından sonra evime gidiyor. 

ı
dum. SPn Jak bıılvurıııda bu aılam .karşıma çıktı, elindeki izmariti 
uzattı, ahir Jdbritini;ı; \'ar mı, bay? .. • dedi. Ben: •U3y değilim, kahve 

lgnrsonuyum. Kibritim de yok.• cevabını verdim (Handeler) .. 
- Vak'nyı anlatınız.. (Devamı 7 inci sahifemizde) 

Yazan: 

Buna cevab olarak vaver de İn
giliz Hariciye Naıırının bu te • 
mennisinı Her Hitlere gidip söy. 
liyeceğini anlatmıştır. İng'liz ga. 
zetelerinin yazwrından ar.laşılı

yor ki Londra nıchafili Yahudi 
m"9elesinin hallini, yani İng:ıte • 
reye gelen Yahudilerin yerleşti • 
rilmesi meselesini ileri sürmek • 
ten geri kalmıyacaktır. Deyli Eks 
presin dediğine göre Almanyada 
ve Avustııxyada Yahudiler a 1 ey
hine yapılan muamelelerin artık 
durarak oralardan ç•kıp giden 

ı Vcu..ru ~ ınci ~e) 

Sustu; günlerce sustu. Nihayet 
bir akşam annesi onu db:ln!n dl. 
bine oturtt11. Uzun bir mukadde • 
meden sonra, k>?ndıslni hukuk me. 
zunu bir gencin ailesi vasıtaslle 
istediğini söylryerek fikl'lnl sordu. 

Bu haber ne güzel, ne fena, ne 
korkunç ~ ne sevimli bir müjde 
;di.! Ani bir heyecan buhranlle 
kendini kaybeden Suzanın bu hıç. 
kınkları arasında şu sözler işltl. 

liyordu! 

- Anneciğim benden ne çabuk 
bıktınız. Benim kocaya gidecek 
zamanım mı? Demek artık bu sı. 
cak şefkat dolu :ıuvada işim kaL 
madı! Eğer muhakkak gi!mem 
mukadderse giderim. Fakat ko • 
caya değil ölilmil nerede bulur. 
sam. 

F?kat, oevab iki takat oldu. 

- Şırak ... Şıra'.k! 

n2.1ıa sonra bir tekme. 

Eli. ş'mşek. gibi alnına gitti, kızgın avcu başını 
kavrAdı. ÇörMldiği yerden kalkamayor. Kanının buz 
gibi soğudt:{:uau. üşüdücü ter tanelerinin saç diple. 
rmden fışkırdıgını his ediyor. Öteki kağıtlara, gözıi. 
nün llniine serilen kartlara elini uzaıtmaya cesaret e ... 
demiyor. Bu cesaretsızlik yerinde. Talihin zulmu 
l:luna derl~r. Bır sanıye evvel kalbin bütün berraklığı 
saadetin bı.itür. heycanile bohça •rayordu. Meralın 

bohçasnı, cocuğL• için bohça!. Halbu ld, şimdi, karısı_ 
nın aşkı elile yazılan mektuplarla karşı karşıya. Her 
'l"Yi unut.mak isterken, herşeyi: 

Edebi Roman 
No. 56 Etem izzet BENiCE 

FerhUJlde çocuk.la beraber yere yuvaclandı, lı:ll

çük viyank viyank bağırdı, medh<I} anne yavrusuna 
sarıldı, gözler yatağından fırladı, çene kasıldı, y!U 
derileri çarpıldı, saçlar dağıldı, tekmeler çoğaldı! 

Mağlubiyetin hıncı, kocalık dolgunluğunun kini, aL 
danmanın deliliiti, nefretin azgınlığı... Reffk vura 
vura. :üküre tüküre bu hıncı çıkardıktan ve Ferhun. 
deyi de, Merali de yerlere serdikten sonra, tekrar kon 
solun t'rıüne koştu, kağıd demetlerini aV'llçlannın (,. 
çinde ll'parladı, getirdi karısının yüzüne attı, bağı~. 

dı: 

-Yok .. . 
Farz iderken nihayet hiyanetin bütün safhaları 

ve sahneleri ile yü.zyüze gelmek .. Pençepençeye kal. 
mak. Artık: 

- K~rım bana hiyanct etti mi?.. 
Demeye, 

-lftıra, ed yorlar Ferhunde beni aldatsay dı 
mutl•ka elime geçerdı. günlerce yJptığım yoklama 
tahkık ~'" hap'i beni aldatam~zdı .. 

Dıye boş yere avunmaya m~ydan yok. hakıkot 

bir tPsadüfün elile ortaya abldı! 

Refik, bir iki saniye duraklacıık.tan sonra, çömel. 
diği yerden kaltı, mektupları, kartları topladı; Geldi, 

konsolun önüne dikildi, kollarını mermer taşın üze. 

rine koydu ve başını bu zina vesıksların demetine 

yasladı. 

- Allahım mahvoldum! ... 

Diye hüngür hüngür ağlamıy.ı başladı. Şüphe in. 

sanları kudurtuyor, faıkat hakikat yıldırıyor. Acız. 

tam, mutlak, dili tutan, kolu ve kmadı kıran bir acız! 

- Mağlubum ... 

Dedi<:ten bir aciz. Zaafın hakimiyeti. 

Eğer, Ferhunde bu sırada Meral kucağında yuka. 

rıya çı.kıp .da: 
Ne oluyorsun Refik, bu ne hAl? .. 

Dem..,ydi kim bilir, daha ne kadar da ağlayacak-

tı! Mukl>bil hamle, iradenin kiç ve gayzı, mağlılbiyc. 
tin de'lı~etnak •ayhası hakikatin donuk ve puslu yüzü 
bundan ~onradır ki, tufan ettı. Ve.. Refık karısının 

yüzüne bağırdı: 

- Sanan" alçak karı? ... 

Gözyaşları derhal durdu, Refik bir kaplan hid.. 

detile Ferhundenin üzerine atıldı: 
- Rezil beni aldatmaktan utnnma.dın mı?. 

F'erhunde, şimdiye kadar hiç alışmadığı bu hitab 

ve delic~ hamle karşısında birdenbire şaşırdı, yüzü 

bembPy&z oldu, dudaklarında renk kalmadı, dili tı.ı. 

tuldu: 

- A ... A ... Deh mi oldun ReCik? ... 

Dıyebıldi. 

- Sadece bu. 

Bu kadar!. 

- Orospu bunlar ne?... 

Fcrhundede oevab vermiye takat yok. Bel ağ. 
rıları, tekme acıları, şaşkınlık, dehşeti Ancak kııca.. 
ğından kurtul'Bn ve odanın bir tarafına yuvarlanan 
çocuğunu tekrar kucağına çekmek için kımıldadı, 1)

na doğru süründü. Refik bir daha haykırdıı 
- Rezil karı, namussuz kan s!lylesene bunlar ne? 

- Öldllreceğim •eni söyle?. Kim, kim bu herif?. 
- Söyle ... diyorum, geberteceğim şimdi!. 
Ferhunde ne yapacıı;,ıını, ne eöyliyeoeğini, bil.. 

mi\'or. Hatta vüzüne fırlatılan bu hıya11eot relıberle. . . . 
rinın ne olduğunu bile bilmlyenı herşeyi yen! gören, 

veni bilen, ansızın bir baskına uğrıyan inean halt ifa.. 
de ediyor. thtlmal, bunwı için aadeceı 

Alp"Jirav 
Kadıncağız bu müelltfll s.'l~ 

karşısında ne yapacağını şaıı~, 
•sus kızım sus ~t')nı meobur tr''' 
yok, fıkrinı almak ıstcırı•ı 

1
,, 

Sözlerile iktifa ederek kızın• 
kin etmışti. ı~ 

Bu taraftan Suzan felıik~t~b 
lattığı iç'n sevine dursun •. ııd
yanda kadıncağız bu ş '.ddctlı · ,,j 
de mana vermek ıçın ç~şid ç<•, 
muhakemeler yürütüyor. 19 t'ııı 
şına gelmiş güzel, açık fik rh ~ 
kızın evlenme teklifine ~u k~ 
muhalif oluşu hatmna tuılu 
!er getiriyordu. f 

Gece oldu. Kocasile od",sın~ııJI 
Jdldikleri zam3n meseıeyı 0\il'~ 
gibi anlattı. Nimet Bey .. g~.ııç ~ 
de birçok kadınlarla duşuP ~ 
mış ve hala da yerin; tarıı' ~ 

PkJP 
terketmemiş eski bir ça ~~ 

Bu hikayeyi dinleyince ~:,ıl 
na, kimbilir hangi kadın, ı!J1' 
macera geldı ki yerinden fı 
rak: il' 

- Nazmıye, dedi. Bu kıl ,f 
dü:r.en yapıyor. Şimdı git ds~ ~ 
mamıştır. Eğer sevdiği va • ~ 
kılmasın söylesin! Yoksa 0 ~ 
gence red cevabı verenıerıı ıi/ 
Onu şefkatlmlzden, yuvaıı1~ 
uzakl.aştırdığımız yok ki ç n J 
buraya alacağız. Biliyors~ 
kimsesi yok. o-1 
Kadının ağzından danılB ı.I 

dökülen zehirler Suzanl.ll k 6: 
de derin bir yara açıyor. bU[ıl)~ 
suallerine makul cevabi.ar ki 
mayınca yastığının üze~ıne iJ 
nıp hüngür hilngiir nglarıı 
kendini alamıyordu. 

Annesi 24 saat düşünllle·ııL 
!eti verdikten ,;onra çıktı gı (11 

Ertesi gün kendisinl bU e~I 
diselere kurban olan 8 

yazıhanesine koşarak: 
1
(1 

- Geldim, dedi. Ne ysP 
yap bem! 

Zengin bir adamın yoluP'' 
parasını soyarlar, sirkatıerl & 
dana çıkmasın dıye zava!l•Y

1 

rüp hendeklere atarlar. tşteıl, 
de geldim. Kızlık ismin! [tif 

sefil mevcudiyetıml ortad~ 
dır. Yoksa ga;yri meşru ç ı./ 
karnımda hergün bir parça f 
b.. .. Y d' bab~ uyuyor. e ı ay sonra 
caksın. Anladın mı baba? et ~ 
Vahşi bir kahkaha bu ıP d/ 

rek sesin son hecelerini ıcc0 • 
tizazları arasında ı!ade ettı-, 

- Budala kadın! Eğer ~ f 
doğurmadan baba hazırlaJl1 ,p; 
tiyorsan deli derim snııs o' p. 
Onun ba!balarını hesııiılaS1 

neyi geçer. lfll. 
- Sı.rs sefil'. Şimdi de '~,r11 

tini inkar ettikten sonra r~ 
ve çocuğuna ruh1Jnun kiri• :rı 11' 
mi bulaştırmak istiyorsuıı. 
manı ifrit!. 11 ~ 

- Defol buradan kahbe· 
seni polisle attırırım! ~ 

- O kanun benden ön~e 
8
,/ 

yakana yapışacak, sefiı cıP ·~p 
nin hesabını bir bir snr3

';/ 

Defolmuyorum, gidi roruP'· 
0 

-/ 

davamıza ruzu mahşerde eyı ~ 
yük ha.kim b1kacak. l{aP~ o' 

'tl1 rarcasına kapadı, çıktı gı · ~,tf 
b• • r şam annsine, vreceği ceva ıc• 

·ıı r 
ha kadar tehir etmesi içı 
diyordu. 

* ı•' 
Ertesi gün evin içini sar~~ııl ~ 

zelerin içinde Suzan duY!!0yıP~ 
yuyor; zavallı anne .. clJeP ~e~ 
kızımın katili benim, b€P ~!"~ 
oldum• diye saçını başıııı )' oııı1· 
ı.vürekleri parçalıyan f~r~:ıöPı[I 
kızının soğumuş _v;;c_~:::ı:. ./ 
hüngür hüngü~ 

Etimesğut 
Radyosu ~ 

. ı;tıll1 ıJ• 
Inşaa tı ikmal olunaıı • t A~1 

. rıev~. 
radyo istasyonunun ıhza b't' ~ 
!eri de birkaç güne kad~r 0~~. 
lerek yeni radyo :sta5Y0 v1 .. 

ktıf· . i• 
hemen faaliyete gcçece ııı~· , 
mesğud istasyonu çaJıştılı' faal• 

da 
çe cİstanbul radyosu• #_ 
ıyetine devam edecektir:·ıel ' , 

Yalnız şehrimizden g~ıer 'f, 
san'atkıirlarla bazı artiS ıı)I'' 

t o 
Ankara radyosuna dave 

caklard>r. 

ç 



salahiyeti 
~eye kadar varıyor? 
hneyi kurtarmak için 
tocuğu almakla 

Çocuk düşürmek ara
sındaki büyük fark 1 

.. 
', 

Çoban kıznun katili 1 

Tüyler Ürpertici ca
na varın cina yeti eri 

40 sene 
hayali 

geçtiği halde 
kaybolmudı ! 

Küçük Lüsil Tiseran henüz 15 
... yaşında idi. Yaşına nisbetle bil. 
yük görünüyordu. Güçlü ve kuv. 

vetli idi. Tarlada çalışıyordu. Ek. 
seriyetle koyunları, inekleri otlat.. 
mağa götürüyordu. 

İşte o gün de sürüyü önüne kat.. 

- Hayır!.. Mutlaka bir şey var • 
Yoksa bu vakte kadar kalmazdı. 

Sonra bağırdı: 
Lea!... 

Ortanca kızı, on üç yaşlarında 
Lea nefes nefe&e geldi. 

- Çabuk git ... Lu.sili ara. 

r .~.~-;--·- • -....,......... "*7- -·~ • _,__,._. 'r ---...,-. .,... . 

"' 

kü çocuğun alınması için operatör 
bir alet kullanmıştır. Bu da ka
nunun o maddesine göre çocuk 
düşürtmek sayılacak1ır. Çünkü 
çocuğun düşürülmesi lazım gele
ceğine dair hekimler arasında it.. 
ti.fek olmadığı gibi buna göre ve. 
rilmiş bir mahkeme hükmü de 
yoktur. 

İşte iddia makamının bu -"'""'tle 
davayı teşrih c-tmesinden sonra 
müdafaa vekili geçen celseye aid 
malumat verilirken yazıldığl ü. 
zere kadın doktor Malleson'a u
zun uzadıya sual: 90I'muş ve o. 
nun ağ:wıdan opel'atör lehine cı.. 

kacak bazı sözler almak istemiş. 
tir. 

1 
Profesör Pikar denizin 9000 metre 

i n m i y e h a z ır 1 a n ı y o r. 
derinllOine ' 

,..-.. 
• 

. . 
' • 

'~~~ ~Clrı 'lleoerı bttraete 
eaıean Operatör 

~ Sourne 
.. ı...~terede 
~~i!l b· op beş yaşında ge-
~ ttl ır kızcağızın çocuğunu 
"t~~ e&elesi etrafında çok si. 
lbı....' ~ Çocuğu alan opera _ 
~ AtUh ahkemeye sevkedil • 
~ ~ &kerncn'in cereyanına 
ı._ • hu~ taf~ilatı •Son Tel -
~ İııli~ ed;yordu. Yeni ge. 
~ d' Bazt:telerinde muha. 
'1ı ~e ı~er bır güne bırakılan. 
~~toy~ tafsHat varclır. Bu. 

(\.._ oı .. .: ~~ e hulasa etmek müm
"ll ~tır: 
~~tlc Y.aşındaki kız taarruza 
~ da he~be kalmış, anası, ba. 
ı.., liir. "- ıttle müracaat etmiş. 
"it k -ıı~atö 
ıq; ~ r Eurn bu yaşta 
~ ~ t 90c~k büyütemiyeccği. 
~ ~li.ıt ~ırdre sıhhati büyük 
\ ~i7'e gireceğini söyl:ye
ıa.:.'~rı alrnıya karar vermiş. 
.. ~ ana8 b 
tet~ ltttış . ~· abası bu hususta 
ııq~ l'ap1bn ışın mahrem bir su. 
~rıı . ~ır.ı, kimsenin duy. 

l ~llt ,_ l.Stemişlerdir. 
t.L ıı.ııın k 

t ~!( bııs arnındaki çocuğu 

~lı ~tırı~Unda hekimlerin fik
'~tı~Utı uy~~rnaktadır. Çün. 
~tı llııı s h buyumesi mutlaka 
~lııııl\ı he~. ~atine tehlikeli ola. 
d.. ıt. 1 

abnJ etmiyorlar. Bu 
~~lor Opera t .. 
11~tıı ~aıı or Burn, kadın 
~e bu ~on nıuhalütir. Mah. 
~. : " ı li'- . adın doktor bu hu -
-~ııı ıı.rıni . 
t~ 1\ da.iti soylemişti Kızın 
''>e darı al ÇOcugun operatör ta. 
~ıı ll'ıUQ'h:lllast Ozerinc iş~ ad. 
l&iı ~"ett e etmnştir. Çünkü 
'.'t ~ çı~aeski bir kanun vardır. 
ll~~lılları n bu kanuna göre bir 
tG~ ~i ~!'ak bir kadının kar. 
ltt\ıı e~ Oluğu a1ırıak, ~cuk dü-
lıı'ı~;or. Bu da bir cürü~ 

~~I\ :~~keınesind~ halk ta. 
' 0~ ilıerj ab edilerek vicdan 
~ b ~ığ:e ortada cürüm o. 
~'la ~etine 1 ı.ayıin edecek olan 
a.. b cl~i<K hıtab eden hakim 
"it 'Q(!llı: · Y•lt ki: 
> Ilı 1 tay· 
°"-':~ıe k ın edemiyeceğiniz 
~ .. lllq. •ıı. arşısında bulunu -
~ ~ '-b ı:.ıser · . 
.~ "'hiyet· .çınbıde bu hu-
~ ~Jghı ı olrnadğını gören 

>111. ~i1-bı · Yeı·iye baş'bsı in. 
""'(llt • • 

b Hiri h 
'~ lı hu eyeti azası kendi. 
>...:~ "1 8Uata s 1.h. 
f~l Cdttıt k 8 a ıyettar gö.. 

ıa..._:·~rıe anaatlerini söyli-
\ob_~ıu Yem ın . 
·ıı ~ lllurnı · etmışlerdir. 

' 

tiJı et ie>çen celsede da 
mı -

~ ~e oPer ş ."e 1861 kanunu 
~l~ Rtor Burn'un mu. 

Sini istemişttr. Çün 

İngiltere-de böyle bir dava ilk 
defa görülmektedir. Bunun hu
susiyet ve ehemmiyeti şundandır 
ki am~liyatı yapan ...ı "'<tor bunun 
elzem olduğu fikrindedir. Onun 
için bu öyle çocuk düşürtme1< cür. 
mü sayılamıyac=ı.ktır. 

BILINMIYEN ALEMLER AR
TIK HAKiKAT OLACAKTIR! 

Sonra çocuğu alınan anne on 
beş yaşındadır. Bir taarruza uğ. 
rıyarak zavallı kızcağız gebe kal. 
mıitır. 

Muhayy el 
en 

tahakkuku medeniyetin 
eseri olabilirmiş ? 

planların 

büyük 

Bu seferki celsede müdafaa ve
kili söz alarak jüri heyetine hita. 
ben demiştir ki: 

- Birçdk kimseler operatörün 
kanuna muhalif hareket ettiğini, 
fakat bunu kıza acıyarak yaptı. 
ğı için şimdi jüri hPyetinin de o. 

• na acıyarak kendisini affetmesini 
söylüyorlar. Halb\iki ke;vfiyet 
böyle değildir. Operatör her ne 
yapdıysa kanun dahilinde yap ~ 
mıştır. Namuskarane yapmıştır. 

Kanuna aykırı bir cihet yoktur. 
Bundan bir net:c.e çıkıyor ki o dş 
artlk hekimlik i'ı1rmi ile kar.un a. 
rasıOOa ihtilat knlmıyacak suret. 

(Devamı 1 ı~ı sahifede) 

Birkaç sene sonra Bretanya, 
Gaskonya sahillerinde oturanla -
ra, yaz tatilini geçirmek için gi
denler arasında şöyle bir muha. 
vereye şahid olacağımıı: muhak -
kak: 

- Deniz altındaki bahçemi ziya. 
ret etmek ister misiniz? Çok usta 
bir bahçivanım var: Yetiştirdiği 

kırmızı şakayk güller.j sergide 
herkesin takdirim kazandı. 

Ve yahud küçük bir çocuk, on 
beş metre derinlikte bulunan eski 
bir gemi enkazı ·~zerinde korsan 
oyunu oynamasına müsaade et. 
mesini, anasına yalvararak rica eL 
tiğinl işiteceğiz. Yahud da bir res. 
samın, paleti il~ beraber yirmi 
metre derinliğe dala:-ak yaptığı 

==========-==---=:=-.:::...-nı------·==== 

Meşhur karOzonun oğ
lu Holivudda iş ar1vor 

Mirna Loy'un nasihati 
İsminiz Duran \'eya Şimit, se. 

siniz de biraz güzel olursa hiç me. 
rak. etmeyin, Ycrıi dünyanın her 
hangi bir şehr :nde mutlaka bir iş 
bulursunuz. 

Fakat isminiz Karüzo oldu mu, 
felakettir. Henkes: 

- Böyle b ir isim sahiıbinin fev
kalade sesi olması lazımdır. 

Der. Meşhur bir şairin, bir res. 
samın oğlu için ten.k:.ide uğrama. 
dan babasının yolunu tutması ka. 
bil değildir. 

Enriko Karüzu'nwı, sesi ile 
dünyayı teshir eden bir babası 
vardı. 

Enriko belkı bir tayyareci, bir 
doktor olur; rahat yaşardı. Baıba
sı musiki öğretti. Lakin sesini 
miras bırakmadı. 

Delikanlı, kalan servetini yedi, 
bitirdi. Metel.iksiz kaklı. Şi-mdi 

geçinmek iQin ı, arıyor, Bulamı • . 
yor. 

* Karüzo. Napolinin fakir bir ai. 

lesine mensubdu. 1873 de doğdu. ! 
Babası, bir fabrikada amele idi: 
Oğlunu da demirci yapmaıJc isti • 
yordu. 

Fakat Karüzo çalışmadan hoş
lanmıyordu. Kükılç yaJtanıberi 
şarkı söylüyordu. Sesi güzeldi. 
Pazar günleri kilisede teganni e. 
diyordu. Sonra lokantaları, ga -
zinoları dolaşmıya ba~adı. On 
yedi yaşına geldiği halde nota ne
dir bilmiyordu. 

M lrna Loy 

· İlk evvel, devam ettiği mekıteb. 
de verilen bir mJsamerede sah _ 

neye çıktı. Sonra bir su şehf .in _ 
deki operet kumpanyasinda çalış
tı. 

Bu sırada mı.ı.c;ikıi tahsil etti. 
Nihayet büyük bir şöhret yaptı. 
Her orunda 3 bin fran.k kaz.anmı. 
ya başladı. 

l.Devama • uaca sahifede 

bir tablonun altın bir madalya 
kazandığını göreceğiz. 

Evet, birkaç sene sonra d~miz 
eğlenceleri, yalnız plaJlarda ban. 
yo etmek, güneilenmek, sandalla 
binip gezmek, balık tutmak gibi 
şeylere münhasır kalmıyacak; 

güzel bayanlar kafal:m.u bir te. 
neffüs maskesi geçirdiler mi de. 
nizin dibine dalacaklar, çiçekıil 

bahçelerde dolaşacaklar, 10 uncu 
yüz yıldan kalma eski b.fr kilise -
yıi, Armada'nın, Luzitanya'nın en. 
kazını ge:zecekler . İhtimal, deni. 
zaltı gazinolarında oturacaklar, 
dans edecekler. Yiiz metre derin. 
likte, duvarları mercanlarla, se -
deflerle süslü mağaralarda ilk mu. 
habbet beyitlerini teat, edecek -
ler. Fakat, buseden vaz geçecek -
ler. Çünkü yüzdeki maske buna 
mani .. . Meğer ki fabrikalardan bL 
ri, sevdalılar için hususi bir mas
ke icad etmiş ola .. . 

Bugün bu hayal gibı görünen 
bu şeyin pek yakında hakikat ol. 
duğunu göreceğiz. 

1 

DENİZLERİN ESRARI 

Denizaltı tenezzühleru Ameri -
kada moda olmıya başlamıştır . 
Bunun için lazım gelen aletler de 
hazırlanmıştır. 

Esasen insanlar, c:.kı zamanlar. 
danberi denizlerin esrarını anla. 
mıya çalışmışlardır: 

Kolomblar, MoJellaı.'lar, Gamo. 
lar, Peruz'lı:ır, 'iaha bir çokları ... 

Bunlardan evvel, tar. hin isim. 
!erini kaydedemediği nekadaı.· a. 
damlar. denizlerin dibinde ne bu. 
lunduğunu öğrenmiye uğraşmış _ 
lardır. 

Amerıkah Uimyan Bceb, yaz _ 
dığı bir eserde bızi deni71Pı·in dL 
binde gezdiriyor: 

cOkyanus, bundan bir buçuk 
milyar sene c\·vel teŞ{'kkül ettiği 
zaman suyu tatlı idi. Bilahare, 
karadaki madenlerlı• karıştı, tuz. 
landı. Sonra buiutlar. yn~mur _ 
lar. nehirler teşekkül etti, binler. 
ce madde:ri denize sürükledi. 
Bugün Okyanusun suyu hafif 
tuzludur. Çok eski devirlerde in _ 
sanlar denizde, tıpkı balık gibi 
yaşarlardı. Bunu iddia edenler 
çok. Yarısı balık. yarısı insan şek. 
tinde deniz kızlarının resimlerini 
resimlerr.ini hep gördük .. . 
Şimdi bavanlar. hatıranızı bL 

raz ilerilere ıtötürürseniz mutlaka 
edeniz kızı• olduğunuz zamanı ha. 
tırlarsınız. Ben de min:mif\icik 
bir balık olduğumu ... 

BÜYÜK İSKENDF.H VB 
RAKİBLERr 

İnsanların, denizin dibınde bu. 
lunan şeyleri öğrenmeye ne za. 
man merak sardıklarını bilmiyo. 
ruz. her halck buc:uk eski olsa ge. 
rek. Zira. Jliy:ıd, yalnız denizle _ 
rin üstünde değil, dibinde de mü. 

cadele eden bir babayiğıtten bah
sediyor. 

Mitolojide, Tuvazon Dori ele 
geçirmek için Argo gemisini yap. 
tıran Gloküs'ün denizlerin dibi. 
ne daldığını, birçok garib 9içek • 
ler ve balıklar çıkardığını haber 
veriyor. 

Sonra bir efsaneye göre büyük 
İskender çok mahir bir dalgıç idl 
Camdan bir fıçı yaptırmıştı. Bu 
fıçının küçük balıkları tutmıya 
mahsus bir de hususi kapanı var. 
dı. İskender, sahile bir zbıclrle 
bağlı olan' bu fıçıya giriyor, de _ 
nizin dibine iniyordu. Hatta bir 
seferinde seksen gün, yukarı çık. 
madan, denizm dibinde kalmıştı. 

(Devamı 8 ancı sabifembde) 

. 
mıştı, şarkı söyliyerek meraya gi.. 
diyordu. Kocaman köpeği yanında 
dd.i, ımer'a çiftlıg:n bir kilemetre 
ilerisinde id .. 

Fakat tenha idi. Ne kolübe var. 
dı. Ne de bir geçen oluyordu. 

Buraya her zaman geliyordu. 
Korkacak bir şey yoktu. 

Lusil! Lusil!... 

,Akşam oldu, karanlık bastı. Saat 
10 a geldi. Çoban kızı h51a eve 
dönmemışti. Saat l 1 oldu. Anası 
sofrayı hazırlamış, bekliyordu. 
Merak etmiye başladı. Kocası: 

- İhtimal dedi bir yere uğra. 
mıştır. Merak etme ... Şimdi nere.. 
de ise gelir ... 

IKADDN 
-~======================== 

Bu mevsimin en fazla 
rağbet bulan 

Spor e 1 b i s e 1 e r i 
n e j ~ rdir? 

kip , 'en p • t•l biseler içinde da_ 
ha ı ......... güzel görünen bayanlara 
bir kaç giyim şkl ı vriyo.-uz. 

1 - Kahve rengi yünlü kumaş 
tan önden iliklisıkı erkek yeleği 
biQJmi şarabi bir bluz ve kahve 
rengi bir etek giyilmektedir. BIU.. 
zun cepleri jaketin renginde ve 
şekildedir. Etek yerine arzuya gö. 
re bfr .J•ıı.ıe culotte• da giyilebilir. 
Şapka kıem hasırdandır. Tepe. 

sinde küçük bir çiçek buketi gö. 
rünmektedir. Geniş çanta kahve 
rengi domuz derisindendir. 

, Topukları içeri gömük olan a. 
• yakkabılar siyah podösüetten 

bağları da deridendir. 

Orinal b ir plaj elbisesi. Mayyo 
.:>ir kilot ve yandan tutulmuş bır 
Sutyen gorj 'dan ibarettir. Uzeri 
mavi ve pembe çızgilidir. Keten
den \'e pek kısa bir Bolerosu ve 
ön t:ırafı açık bir etekl~ği vardır. 

~ Bu mevsim için çok fazla raibet 
bulan elbıseıerm adedı mahdut. 
tur. 

Bılhas:ia spor hareketlerinı ta-

2 - Bir çok düömelt gri fanill 
bir bolero ile koyu gri fanila sık 
plili bir etek. İçerden koyu gri 
yünden bir süveter ~yiliyor. 

Siklamen rengı hasır şapka ile 
siklamen reng i!caşkol biribirıine 

uymaktadır. Önlel'i uzun ve sade 
olan ayakkabıları deniz mavisi 
süettenc:tir. Bu elbise ancak pek 
zayıf ve biçimli bayanlar tarafın. 
dan gi}"l1ebilir. 

3 - Açık eflatun zemin üzerine 
koyu eflltun çizgili olan jaket 
açık eflitu sade bir etekle giyil. 
rnektedfr. 

Kemerin yerini tutan iki taraL 
takıi röverler belin lnceliğıini gös. 
termektedir. 

Eteklik ayni zamanda lavanta 

Ha,ydi, kOf ..• 
Lea evden çıktı, çok uzaklara 

gitti. Aradı. Yollarda .ldmseler 
yoktu. Lea, mer'aya gelince ko.. 

1 ların, ineklerin otlamakta de-
vam ettiklerini gördil. Bağırmı1a 
başladı: · 

- Lüsil! Lüsil! ... 
Silkilt. Küçük kız, hendeif. at. 

ladı, çayıra girdi. Yerde bir clstm 
yatıyordu. Başı açaık bir şemsiye 
ile örtülü idi. Köpek., koştuKL 
çük kızın yanına geldi. Acı acı 
havlamıya başladı. 

Lea nerede idi? Niçin cevap 
vermiyordu. Acaba bir yerde yat. 
tı, uyuya mı kaldı? .. 

- Lüsil! Lüsill .• 
Küçük klz, yerdeki cisme yak. 

laştı. şemşiyeyi kaldırdı. Eğildi, 

baktı. Korkudan dondu, kaldL Az 
sonra avazı çıktığı kadar bağıra
rak koşmıya başladı: 

- İmdat! İmdat!. .. 
Lüsilin kafasını kesmişler! .• 
Zavallı çoban kızı! kafası kesiL 

miş. upuzun yerde yatıyordu. 
Lea'nın ferySJ.dını işiden bir kaç 

köylü koşup geldiler. Facia çift. 
likten çiftliğe, nihayet zabıtaya 
aksetti: Çoban km katlolunmuş! .. 

Köylüler tüfeklerini, biçak
larını yakaladılar. KatiH aramıya 
çıktılar. Jandarmalar da geldi. 
Mer'aya yakın bir çiftlğin sahibi 
Madam Tamporal: 

- Saat 10 u 15 geçe Lüsil'in 
köpeğinin acı acı havladığını işit.. 
tim. 

dedi. Ciyanet bu saatte ika o.. 
lunmuştu. fakat katil kıim ve nere 
de? .. 
Köpeği bir delıkanlı, sabahle

y!n kadife elbseli, bnşı açık 1-ir yol 
çantası bulunan bir adamın mer'
adadolaştığım gördüğünü söyledi. 
Ve eşkalini tarif etti. 

Vaşar'in hayali. 
Az sonra yakalandı. 80 den faz_ 

la sabıkası olan bir cani oldub'U 
anl~ıldı. 

çiçeöi rengi' ipekliden de yapıla. 
binr. 

Deniz mavisi hasır şapkayı 

pembe bir kurdeli ve tüy süsle_ 
mektedir. 

Koyu mavi podösüet ayakkabı
ların bağları ve içeri doğru gö.. 
mük olan topuklarının reng.ı şa. 
rabidir. 

Bu gibi elbiseler, her türlü spor 
müsamere ve müsabakalaraa giyi. 
leceği gibi bilhassa tuvalet giyiL 
miyen at yarışlarında zarafet pra. 
tiklik fübarile tercih edilmelidir. 
Ta~f edilen elbiselerin üçü dtt 

zayıf bayanlar için ınüsaitttr. 
Bunlara yapılacak uf ak, tefek ban 
tadilat onları şişmanların emrine 
(Devamı ı ma aalallemlsde) 
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Hekimlerin sa~ah,yeti 
nereye kadar vanyor? 

(Devamı G ua sayfamızda) 
te lazım gelen tadilatı yapmak 
lazımdır. Operatör Bum kızın sıh 
hati tehlikeye düşmesin diye bu 
a.meliyatı yapmıztır. En ileri ge
len hekimler de bu fikirdedir. 
Müddeiumumi şunu öğrenmek 

istedi ki eğer bu kızın çocuğu a
lınma.saydı kendi.$: ölecek miy
di? Fakat düşünmeli ki on beş 
yaşındaki kız .karnındaki çor.uğu 

büyütecek -0lsaydı1 aklı, vücudü 
ve sinirleri perişan <>lacaktı. Öpe
ratör bunu görmüş, anlamış ve 
na.muskarane bir duygu ile bu ame 
liyatı yapmıştır. Bundan dolayı 
onu muahaze etmek adıı.lete mu
vafı'k değildir. 

Avukat, bundan sonra sesine 
daha kuvvet vermiş ve j~iri t:.eye. 
tine daha ziyade ısrar üe bakarak 
!ilave etmiştir: · 

-.Mudafaa ettiğım opera:3r bu 
işte ister k.ababa:'li görülsib, is
ter görüL"nesin. O, şundan emin
dir ki üzerine düşeıı mühim bir 
vazüeyi yapmıştır Bir k:7.cağız, 
ko.nkunç bir felakete uğranl ~
Bir hekim o kızı bu felaketin a -
b~t!rrden kurtarmıştır. Kızcağız 
§imdi hayatta ken.dısi itin d,,ı.a 
mü.sa:id bir haldedir. 

Müddeiumumi -- Anlaşılması 
lkaıbil olaca'k birtakım sebeblt•r .. 
den dolayı bazı kadınların geb E
ğe nihayet vermek istiyeceklı>ri 
hiller vardır. Vekil de bunu ~;; ·
lema istiyor. Halbuki bunun ne
ticesi olaTak dünyaya gelecek bir 
takım insanlnrn h:ıyatına nlha _ 
yet verilmiş oluver. Bu :vazh-et•e 
.iki nokta var; Aı::ne .olacak b~ ka
<iının sıhhatini kor.umak, dü.nva.. 
ya gelecek bir insanın y.aşaın, sı
na .inikfın bırakmamak. Bunla _ 
dan hangisi tercih edilir:' •. Hayatı 
korumalk başkadır, sıhhati .koru
maftt başkadır. 

Bundan .sonr.a hakim p.ınları 

.söylemiştir: 

- Maznunun, 1861 tarihli ka
nunun 58 inci maddesine .gô e 
muhanteme edilmesi taleb e.1 m s
tir. EğE>r jüri heyeti maz nun 
hüsnüniy,et ile bu ameliyatı yap_ 
m.adığına, maksadı~ anne olac..:k 
kadının haya1ını korumak o· ma. 
dığma kanaat getirirse bu n. 'a ı 
<>zaman o maddeye nazaran gö -
rülür. Jüri, vicdani !kanaatini bil
dirsin. Bu dav.ada verilecek ibu _ 
lriim çok .ehemmiyetli olacaktır. 

Taıbabet alemini son derece ;ılô _ 
kadar eden bir !karar verilecek -
tir söz, jürinindir. 

da düşünmüşler, şimdıye .kadar 
dinlemiş oldukiarı muhakeme ne
ticesinde vicdani kanaatlerini biL 
clirmek üzere uzun uzadıya dü • 
şünceye dalmışlardır 

Kır.k dakika sonra heyet tekrar 
mahkemeye gejerek mevkiine 
geçmiş ve vicdani kana.atini bil
dirmiştir: 

- Operatör Bum mücrim de
ğildir .• 

Bu anlaşıldıktan sonra hakim, 
kararı anlDJtarak demiştir ki: 

- Jüri heyeti her halde ben • 
den daha bahtiyardır. Çünkü itL 
raf ederim ki şimdiye kadar iddia 
makamı ile müdafaa vekili ara
sındaki münak<ı~aların manası ne 
olduğunu anlayamamıştım. Çün
kü bütün hayat sıhhate istinad 
eder. Sıhhat son derece tehlikeye 
girince ölüm de kendini gösterir. 
Müddeiumumi hayat tehlikesi ile 
sıhhat teblikes ni ayırıyordu. Bu 
böyle midir? Sıhhat için tehlikeli 
olan şeyler vardır ki hayat içjn 
değildir. İşte romatizma.. her 
halde hayat için teh~ikeli olmasa 
gerek. Fakat sıhhat için tehlikeli
dir!. 

Kanser hayat için en büyük teh.. 
llkedir. F~at 1<!"rübe gösteriyor 
iki .kanser bir zall".an için sıhhate 
tehlike değildir. Öyle hastalıkla!' 
var ki sıhhat lÇin tehlikedir. D:
ğer birtalkım ha t3.1ıklar da hayat 
için tehlikedir. F2.kat arada bu:ı
ları .ayıracak vazıh bir çizgi va,,. 
mıdır'? Ben de o kanaatteyim ki 
sıhhate karşı tehlike büyüdükoc 
nihayet hay.at için de tehlike t~
.kil edebilir. 

Jüri heyeti annenin hayatını 

muhafaza için bu arnel:yatır ya
pıldığını nazarı dikkate :alarak 
makul surett:! karnr vermıştir. 

Hekimler arasıncil büyük bir ih
tilaf var. Gebe olan bir kadın is· 
te<lir..· zaman .;"'l'-."U~un .. aldıralJ:_ 

ı:r fikrinde oı 1 .!ar bulum.:yor. 
Bunu kanwı k:abuı etmez. Diğer 
bir bmıı da ne o!ursa olsun böy. 
le bir ameliyat: C'ai7 görmüyorlar. 

Bu fikir dr kanullJ. değildir. E.. 
ğ.e:- r.ebelil· bL· kadının hayatı ;çin 
tehlikeli olur da ÇJCUğun alınması 
mutlaka lnz.ımgcli- de kendisine 
bu hususta n'Ü•acaat ed;lcn he
kim böyle bil' ameliyatı yapmaz_ 
s.:ı mes'ul tuhı·ur. Fakat çocuk ai-
mak keyfiyeti yalnız bir hekime 
bırakılmaz. Çor.uk almayı kendi
lerine iş edinmis olanlar<- maru 
olmak lazungelir. Onun için ço
otk ala~ bir hekınıin, diğer sa-

Jüri, mah'kemeden ayrı.ar~k 

heyetin azası. çe..'ltlldikleri sa.on-
f ilhiye~ s~hibi m<>-,lekdaşlanmn 

da reyini alaca~ı şübhesizdir. 

Dünyanın en 
Bakınköyünde Cevizlikte fü.') -

han caddesinde 28 numaralı e\·de 
-<>turan Hasan oğlu İsmailin og:ı.ı 
6 yaşında Yılmaz ile 9 yaşında 
ikardeşi İsmail, yıkanmak üzere 
dün denize girdikleri l:ıir sırada 

yine Bakırıköyünde Yurd sahibi 
sokağında 10 numaralı evde otu
ran 16 yaşlarında Ohanes ile 14 
yaşlarında Miço ısminde 2 çocuk 
yanlarına gelmişler ve henüz 6 
yaşndaki masumcağıza 60 para ve 
rerek sahilin kenar bir yerinde 

• 
şenı cinayeti 
bu küstah mütecaviz oğlanların 

derhı;ıl tevkifine karar vermiştir. 
2 mütecaviz bu sabah saat 11 de 

tevkifhaneden jandarmaların ne
zareti al tında Ağırceza mahke. 
meslne getirilmişler ve muhake. 
melerine devanı olunmuştur. 

Bugün gizli yapılan muhake -
mede şahid 13 yasında Sermed 
Özbarut ile Vaye Mutaf isminde 
diğer küçük bir oocuk dinfonmiş. 
lerdir. 

Muhakeme devam etmektedir. 
alçakça tecavüz etmişlerdir. !==-============ 

Bunlardan Omnes; sonra Yıl
mazın ağabeyisı 9 yaşındaki İs
maile de tecavu:ıe yeltenmişse de 
lıağmnası üzerine etraftan yctı -
şenler .tarafındaıı her ikisi de ya
kalanmışlardu-. 

Bu hadise; diin akşam cürmü
meşhud olarak geri.ilen ilk ağır_ 
cezalı suç olara:< Ağırceza mah
kemes:ne verilmiştir. 

6 ve 9 yaşındaki bedbaht ço -
cuklar; hıçkıra hıçkıra aohyan 
zaval.ı annelen ıle babalarının 

yanında dün gece saat 22 de Ağır
ceza muhakemes buz.uruna ç;ıka
rılmısln dır. 

Gecen 1 bu ıieı lemşi saatinde; 
2 küçük davac yas rının icabı 

ufkuyo tahammül edemedilde -

rinde uyuklam.şlar ve hafi yap 1-

ması kararlastırılan duruşmada; 

babalnrı ile s:.nnLıin kiıçiiklüğüne 
rağmen bu en bil; ük alçakhk ve 
ahlak dtlskünlüğunü irt.ikfil> eden 
maznun Ohanr .. ile arkadRşı Miço 
bulunmuş1ard~r. 

Muhakeme duru~madan sonra 

SiNEMA 
(5 inci sahifeden devam) 

Şöhreti Anıerik::.ya aksetti. Bir 

kumpanya, Amcrıkanın 24 şeh _ 

rinde bir sene müddetle şarkı 

söylemesi i~.in 1 .:n l~.on dolar tek. 
lif ettı. 

Karüzo Amerık3ya g~tti. Mil -

yanlarla döndü. Fakat ömrü uzun 
sürmedi, 48 yaşımla vefat etti. 
Oğlu 33 yaşında. Ba'basını ta -

nıyanlar kend'sine karşı hürmet 
göster yorlar. F ... kat iş veren ydk. 

Halbuki o, bir tiyatronun kolist

leri arasında buhınmıya bile razı. 
·~lj-·-

ZAYI 
Devlet Demiryollnrı Sirkeci mü. 

dürlüğiınden aldığım 57 koniş _ 

me.nto .numaralı Akşehir banka _ 

sına .aid ordinoyn zavi ettlın. Ye

nisin~ çıkaracağımdan eskisinin 

hükmü olmadığı !1.iın olunur. 

Etem Öke 

Başvekil 
iz mire 
Gidiyor 

CBiriııci sahifeden aevam) 
muharririni de memleket sanayii 
hakkında vaki beyanatları ile tal-
tif etmişlerdir: • 

Sanayiin büyük ehemmiyetine 
işaret eden Başvekilimizin bu 
beyanatı ıberveçhi ati.:iır: 

c- Bence sergı1erimizi iki nok
tai nazardan mütalea etmek fay. 
dalı olur. Birincisi memleketin 
istihsalatını ve her sene yenileri.. 
nin kemiyet ve keyfiyet ıitibarile 
eskilere nazaran fiat farklarını 
mukayese ederek bu ıstilısallerin 
daha randabl bir hale gelip gel _ 
mediğini göstermektir. 

Memleketim.izm istıihsalatının 

arttığına, kalitelerinin ~ün geç _ 
filçe iyıileşmekte olduğunc; ve 
hatta müstehlik lehine hiat fark _ 
ları vücude geldiğine şüphe etme. 
mek caiz olur. Serginin gelecek 
senelerde bize bu bahiste daha 
müsbet bir fikir v~rmesini temen. 
tııi.ye layık görürüm. 

İkincisi dekorasyon ve Ar kıs _ 
mıdır. Bu sahada d3.hi hayli :yol 
&ldığunız muhakkaktır. Fakat 
memleketin feyızlı bir mücsseses. 
olan Galatasar;ıy buıasının bize 
bu hususta kat'i bir fikir verme
dıiğini söylersek herkesin bunu 
mazur görmesini ümicl etmek Ja. 
zım gelir. Şu halde bu kısımlar 
hakkındaki ıterakki ve inkişafın 
da seyrini tam manaı-ile göstere _ 
bilmek için, bu maksadı temin e
debilecek bir sergi binasıııa ihti
yacımız vardır. 

Bu defaki sergidt! yeni \•e en
teresan maddeler nazarı dikkatfi_ 
mizi celbetmişlir. Sergi, heyeti u
mumiyesile memleketin iktısadi 

sahasında kalkmma hareketine 
doğru yürüyüşünü!l güz\!l misal _ 
k>rinden biridir. Fakat b:.itün gör
düklerim'.zin, memleketin umumi 
ka1kmma harek .... tinir: tam mik_ya_ 
sıdır öersek aldanmış olur•ıı. Bu 
hareket ilerde de yapılacak işlerin 
fi(;?vamlı olacağını jfade et'ıcbilir. 

Gayemiz, iktısndi ışlerimizi bu 
umumi yürüyüşle hedefe yaklaş
tırmaktır. 

Mevcud şeraite göre se-rg yi mu. 
vaf:fak bir eser telakki edebiliriz. 
Müteşebbis1erini tebrik ve takdir 
ederim. Milli ekonomi namına e
serler meydana koyan mütrşeb _ 
bis san'atkarlara da büyük, hayırlı 
muvbaffakiyetl"'t diler·m. 

Sanayi demek, med<'niyc-t de _ 
mektir .. Mcdeniy~t ise mühala _ 
ğasız olarak sanayi demektir. Es
kiler, sanayi :Ie ziraatı ayrı te _ 
ilakkilerle ifade etmek istiyorlar. 
dı. Halbuki, ziraat ve sannyi b:r_ 
birledni ikmal ve itmam eden bir 
küldür. 

Milli ekonomi ve memleketin 
umumi menaf'i bu kanaate ayrı 
nazarla bakmayı tamJmiJc me _ 
neder.» 

K AD 1 N 
--· (5 int!İ sahifemizden devam) 

amade kılar. 
Mesela: Birincinin renklerinin 

koyulaştırılması insanı zayıf gös.. 
terebilir. Ortadakinin plili eteği 

§İ§manlara hiç te yaraşmaz. Bu 
eteğin düzleştfröJmesi elbiseyi ta. 
mamile şişmanlcırın lehine tadil 
eder. 

Üçüncünün reverlerinin yerine 
konacak mce bir deri kemer beli 
inceleş ti.rir. 

Dükkanların öğle 
tati!i 

(Birinci sahifeden devaın) 

Genel merkez ahiren bu tekJüi 
kabul ettiğini f tanbula bildir -· 
miştir. Bunun ürcrine İş Dairesi 
3 üncü mmtaka ümirliği beledi.re 
ile derhal temasa geçmiş ve ka -
.rarın hemen tafltiki etrafında ça. 
lışmıyn başlamıştır. 

1''akat tatil santi henüz tcsbit. 
olunmamıştır. İş Dairesi 12-14 a .. 
rasında bir tat.ili muvafık gör • 
mektcdir. 

Belediye işi Tkareı Odıısmd.::ı 

da sormuştur. Oda ise •2 saat'ik 
tatil çokturD demektedir. Ka1'i 
karar pek yakıoda verilecektir. 

Umumiyetle esnaf da 2 saatlik 
tatili çok görmekte, işlerin hüı:-. 

bütiin azalacağını iddia etmekic. 
dir. 

l llkmekfeblerden çıkanlar nereler
deki mekteblere girecekler ? 

Memleketimizin diğer şehitle
rinde olduğu gibi; İstanbulda da 
her yıl artan 1.alebe sayısı dola
yısile, yeni mekteblere olan i.lıti

yaç, gün geçtikçe daha fazlalaş
maktadır. Her sene yeni mekteb. 
ler açılmasına roğmen bazı ı;... _ 
cukların civarlarındaki mekteb -
lere yazılmak ısttmemeleri yü _ 
zünden bir kısım mekteblerin had 
dinden fazla kalabalık; diğerle _ 
rinin ise az talebeli olduğu gö _ 
rülmüştür. 

Maarü Müdürlüğü bunun önü
ne geçmek için hangi mekteb _ 
Jerden çıkan iJk rnekteb mezunu 
talebelerin hang~ orta mekteble
re yazılacaklarını bir liste halin
de evvelden teshit etmiştir. 

Bu liste bütü11 mekteb idarele
rine de tebliğ (Jlunmuştur. 

Tekmil mekteb müdürlüklerine 
liste ile gönderilen bir emirde de 
bu liste haricinde mektelhlere va
pılaca'k mürac:ıatların kaı·;~en 
kabul olunmaması. aksi halde 
mes'ullerin cezalaııdırılacağı teb
lif! olunmuştur. 

Mekteblerin aç:lmasının vak. 
!aştığı şu sıralarda bu kabiİ ço
cuk sAhibi karilerimize bir kol~Y
Iık olmak üzere resmi listeyı ay. 
nen yazmıya başlıyoruz: 
Bakırköy 1, 2, 4, Yeşilköy 4 ün_ 

cü ilk meh"'teblerdE-n çıkanlar yal
nız (BAKIRKÖY MUHTELİT 
ORTA MEKTEBİ) ne alınacak _ 
lardır. 

Sarıyer 14, Btiyü1'dere 30. Ki
rcçburnu 36, Rumelikavağı 41. 
Paşabahçe 39, B . ·koz 40, Anado
lulkavağı 42, Çucuklu 37 inci ilk 
mektoo mezunları yalnız (BEY
KOZ MUHTELİT ORTA MEK. 

TEBİ) ne kabul olunacaklardır. 
Kasımpaşa 3, 4, 5, 6, 9, 10 ''e 

Şişhane 11, Tophane: 37, Fcriki:ıy 

17, Mecidiye köyü 42, $işli 43 ve 
44 üncü ilk mekte~1 mezunl .. ::ı , 

(BEYOGLU MUHTELİT ORTA 
MEKTEBİ) ne. 

Beşiktaş Aakaretler ıg, 38, Maç 
ka 22, Dikilitaş 34 üncü ilk mek
teb z:ıezunları (BF.ŞİKTAŞ :MUH
TELIT ORTA MEKTEBİ) ne. 
Cağaloğlu 1, Alemdar 44, Sul. 

tanahmed 2, Kadirga 3 ve 61, Ye
dikule 43, Kazlıçeşme 58 inci lk 
mekteblerini ikma1 edenler (C&
GALOGLU ERKEK ORTA 
MEKTEBİ) ne. 

Horhor 56, Fatih 63, 11, 12, 18; 
Unkapanı 54, Fatih 40 ıncı ilk 
mekteb mezunları (CİBALİ MUH 
TELİT ORTA MEKTEBİ) ne. 

Merkezeiend: 22, Çapa 31, Mal. 
tepe 32, Topkapı ~4. Bala 21, Ha. 
seki 24, Kocamustafapaşa 28, Sa
matya 29, 52; Aksaray 45, 56, 6-i 
üncü ilk mekteb mezunlarından 
kız talPbeler (ÇAPA KIZ ORTA 
MEKTEBİ) ne. 

Merkezefendi 22, Çapa 31, Mal
tepe 32, Bala 21. }Iaselki 24, Da _ 
vudpaşa 25, Kocamustafapaşa 28, 
Samatya 29 ve 52, Aksaray 45 in
ci ilk mekteb mezunlarından er. 
kek talebe1er (DA VUDPAŞA OR 
TA MEKTEBl) rı('. 

Sarıyer 14, Büyükdere 30, Ki
reçburnu 36, Rumelikavağı 41. 
Rumelihisarı 27, ı.TJuköy 28, Ycnı 

köy 33, Anaıclohıkavağı 42, Ana. 
doluhisarı 34, Kanlıca 36 ıncı ilk 
mekteb mezunfan (EMİRGAN 
ORTA MEK'I'F:Bİ) ne. 

Rami 33, Eyüb 36, Fcsbane 37, 

Nişanca 38, Deft.-ı·dnr 46, I:lalıc.

oğ!u l ve 2, Has":ı:öy 21 inci ilk 

mekteb mezunları (EYÜB MUH. 
TELİT ORTA ~:IEKTEBİ) ne. 

Yazılacaklardır. 

Diğer semU€rdeki ilk mekteb

lerden mezun o~acakların hangi 
orta mektE.•blere girmcge mecbur 
bulunduklarını tla yarın yazmıya 

devam edeceğiz. 

Yerinde bir sual 
Devletin 

ne 
28,000 lirası ile 

1 l ? 
yapııaı • 

(Birinci sahifcdl•n devam) 
bütçesine de bir ha li fedakarlık 
tahmıl eden bir mesaiyi ışareıten 
ibareWr. Memleketin irfan haya. 
tına temns cdPıı ve :?f',000 lira sarfı 
gibi büyük bir himmeti üzerinde j 
derleyen bu teşebbüsür. beklenen 
neticeyi ne hazırlık, ne d.? fiil sa

hasında henüz tanınmıle verme _ 
miş olması hakikaten insana tces . 
sür veriyor ve .. aıa•<adarların jza. 

hatlarile umumi efkarı tenvir eL 
meledni icab ettiriyor. 

Biz, bugünlük srıdecc Osman 
Fevzi Olcayın mektubunu neş _ 
retmek ve alakalılarırı izahını bek. 
lemekle iktifa ediyoruz. 

Mektub aynen şudur: 

c- Dil encümeni ile, tarih ted. 
kik heyetine müh:m bir fayda te
mini maksadile çok yerınde ola _ 
rak yüksek Maarif Vckalctı tara. 
fından düşünlilüp İstanbul kü _ 
tü bhanelerindekı mevcud olan 
ilmi asar arasında belki göze çar. 
pacak mühim nfr eserin zuhuru 
ümidi, ve ayni zamanda tarıhimi
zin karanlık kalan baz.ı hususa _ 
tını aydınlainuğa .sel>eb olur ga_ 

yesile kütübhanelerdeki asarı tecL 
kik etmek üzere halen d(>vam et. 
tirfünekte olan bir (kitab tasnif 
komisyonu) teş~kkiil ettfrihniş 

ve bu komisyonun teşckkü1ü aşa
ğı yukarı beş sene:yi tecavüz et. 
mişt..ir. 

lan \'Ücudü fazia tahammül ede
miyerek ömrü vefa vermeyip ve
fat e:miş ve komısyonun ri -
yaseti inhilal edcı ek ou~dan son. 
ra Bay Mehm('d Ali Ayni buma~ 
kamı işgal etmi:jfo:. Bu ~ki halef 
selef riyaset arasındakı devam e
den komisyonun mesailerile mey. 
dana getirilmij ·1,000 küsur (fiş) 

b€yaı bir kefene sarılarak Süley_ 
maniye kütübhanesinin ebedi hö
.ceresine kaldırılıp konmuştur. 

K~ ab tasnif komisyonunun ta
rfüi teşekkülünden düne kadar 
yapılmakta olan ve henüz ikmal 
edil!p de mevkıi intişara konul _ 
ması lftzımgelen fişlerin adedi 
aşağı yukarı yedi bini tecavüz 
ediy0r. Bunlar t~dkik ve tekamül 
sahasına konula;:-ak ne tasnif edi
lip kütübhanelerimizde bir ye _ 
nilik vücude getirilmiş, ve ne de 
kıymetli dil, ve tarih ~ncümen _ 
ler'nin umduğu şekilde istifade 
sahasına çıkarılabilmiş, ancak to. 
mar halinde Süleymaniye kütiib
hanesilc millet kü tübhanesindc 
saklanmaktan başka bı?!CY yapıl
mamıştır. 

Yüksek maarifimizin bu komis
\·Ona ·apmıs okluğu maddi feda
karlıkla gönderileıı 28,000 füa 
tahsisatın behı:?r azanın tedkik e_ 
dip tanzim eyled!kleri fi6lerln 
mecmu adedi olan 7,000 natemam 

fişle mukayese ~dersek beher fış 
adedinin maarife dört liraya mal 
olduğunu görürüz. 

Bugün en yüksek kıymetli • fb. 
ni Bina,. nın kitabı üç liraya sa

tıldığma göre bir fişin gerek ilmt 
ve gerek maddi kıymetini erbabı 
vicdanın dirayetine tahmil ede _ 
rek bu komisyonun mesaisinin 

fili netayjcini sormak hakkimız 
değil midir?» 

Denizlerin Esra 
(5 hıci sahifeden devam) 

Bu sırada çok {{arib şeyler ıgör _ 
müştü. Bunların en garibi ko _ 
caman bir balıktı. Fıçının ününden 
ancak iki gün ikı gecede geçebiL 
mişti. Artık balığın boyunun n
zunluğunu tasavvur ed'in!. .. 

İskender, bir defnsında tehli 
keli anlar geçirnı:~tir. Kocaman 
bir ba1ik, kuyruğile fıçtyı sarını§, 
sürükleyip götürmeğe başlamış. 
Fakat, neden ise biraz sonra bı _ 
rakmış •.. 

:Bunlar, şüphe yok ki b
0

irer ma
saldan ibarettir. Fakat, Plütark, 
İsadan 40 sene evvel, eğlenm<!k 
için denizlerin dibine dalanlardan 
babsedisor. Ve şu vak'ayı anla _ 
tıyor: 

«Biiyük Antuan, Kleopatr.a ile 
beraber balık avlam:ıya gitmişti. 
Gizlice dalgıçlara: Oltasına balık 
rtakmaları emrinı verdi. O kadar 
çok balık tuttu ki nihayet Kleo
patra hilenin farkına vardı. Bü. 
tün ahbablanna, Antuan'm ma _ 
hir bir balıkçı olduğunu anlattı ve 
ertesi günü gehp seyretmelerini 
nca etti. Davetliler, kayığına top. 
landılar. An ~uan olta.sını attı. 

Fakat Kleopatramn adamlarından 
bir dalgıç, oltanın ucuna konser. 
ve bir balık taktı. Antuan, ollanın 
ağırlaştığını hissedince, balık tu. 
tuldu zannetti, gururla çek1l Ar

tık umumi. kahkah"vı. Antu'mın ı 
halini bir düıünün ... ı 

İskenderun 80 gün deniz altında 
vakit geçirdiği bert.ar.af, fakat o 
devirlerde insanlarm başlarına 
çan ~eklinde blr rna.ske gecfrerek 
denıize daldıkları ·tiraz kabul et-

Dun ya siyaseti yeni 
Bir dönüm noktasına 
G r~yor 

t Birinri ~ahifcden devam) 
rüşmeler yaprru~1ır. 

Faris 26 (A.A.) ·- Bone ıle İs
panya sefiri arasındaki görüşme
nin mevLuunu ademı müdahale 
komitesinin gö.cüllülcrin geri a _ 
lınmasına müteallik olan p1finı 
teşkil etmiştir. S,,fir, Barsclona'nm 
plfım kabul ile b!r1ikt.e ileri sür _ 
müş olduğu müta1ea1ar hakkınJa 
izahat VC!'l'miştir. 

Bone, Osuski ile birlikte Çekos
lovakyadaki vaz!yeti tcdkik et
miştir. Londra, geçen pazartesi 
günü Runciman'ııı Prağa gönde _ 
rilmesini teklif etrrıi~tir. Lord Ha
lifaks, Paristeki ikamet; esnasın. 
da bu teşebbü!t.erı Fransız arka _ 
daşlarına malumat Ycrmjşti. 

Prağ 26 (A.A.) - Çeteka ajansı 
tebliğ ediyor: 

Bazı nazırlardan mütesekkil hu.. 
susi komitenin içtimaı ~üstacel 
mahiyette bulunan milliyetler me. 
reloelerirf n tedkikırıe hasrcdil _ 
ntiştir. Lisanlar hakkındaki ka _ 
nunun tadili ve milliye'lcr tsatü
sündc mündedç meseklerin he _ 
yeti mecmuası. 
Bükreş 26 (A.A.) -- ~:ızırlar, 

dün öğleden sonra bir içtima ak. 
detmişlerdir. Sp~k. arkadaşlarına 

beynelmilel vaziy'!~ ile Kopcnhağ 
konferansının neta~'ci hakkmda 
malümat vermiştir. 

(Dış politikadan devam) _... ______ .. .,. -· --
ihmal edebilecc{:i gibi değildir. 

R-0ma mehafilj hn '\'esile ile de 
tekrar ediyor ki 1talya ile Almnn-

mez bir hakikattir. dt 
Bu iptidai vasıta 1588 

edilmiştir. Toled'dc, şarl 
ve on binlerce seyirdnitı b 
runda iki Yunanlı deri e 

. il 
ve suyun altından «~J' 
mişlerdir. ·dı 

Buharlı gemlerm n':lı~tı 
her Fülton, bir de denız 
yapmıştı. 1801 de Brest o9o 
da ıtecrübe cdı:ldi. N[lpoi" 
1izlerin Fransa vı istiIJ. jçJ 

dan istifade eımejerı ~ 
düşünmüş, gemiyi ve P 
koy etmiştir. 

YA BuGüN?. · 
İnsanlar, havaları fetettl 

dıi de denizlerin altını fe 
l:ı~ıyorlar. t 

• ııJ1 Fakat, mevcnd denıı 
leri, ve dalgıç eibisclcril; 
lerin .ancak 200 metre dt, 
inebiliyorlar. Dah.::ı faıt 
Vilyam Beeb'dir. kad e 
balonla 900 metrrye ]<ııd 
tir. 
Şimdi de, profesör p·ıc 

rfnlerc ıinmeye çal.ıŞ~. 
metre e ineceğinı sÖ' Ju 

9,000 metre d<>r:ni'k'· 
sörün .kendini n"' ıl b'r 
'J€ attığını b:·liyor ırı 
İçine gireceği Ç' ı 'r balofl 
A •• lA'•"t 1t arıza gostermes !e a.ıs<-
dür. İsin fenası bu çc1'lc 
yere de barılı b·ıJuıtJ1tl 

"' Ya, denizin dibindeki fl'l8 

dan birine girer c·k~t"11 • t 
ra bu balonun suvun 
tahammül ea·p etn:·,,ecl' 
heli va paılayıvndrsr" 

Bizd<'n prof€'sör , :rrıu" 

Filistin Yah . 
taarruza geçti 

(Birinci tmhifc!W' 
ve en nihayet dün de 
Arab mahallesine: taaırıJı 
miştir. ti 

Ayni zamanda ıoornıb8 

mitle yapılan .nfiiakiııf 
sinde Havfada 41 P.~ 
müş ve 4İ Aralı Jr: yarııl 
Silahsız Araıblara karf 
bu suiatasdlar gerıek fjli6 

rek diğer Arab meırıle~~ 
fena bir tesir basıl ~;~., 

Arab çeteler.ni· ı f8~ 
şısın<la Fil.istınd: bir 
guliyet ve f.ecl 'karlı~ 
mecbur kalar,. [ngilizle: 
leri faaliyetten meııetffl ııt1 
ni bazı tedb:ırler aıdıtl~ 
meyanda çetelere kar§1 /! 
'komitacılarla karşı kcs1"~ 
nu ihtiyar ettik'eri a11l• ti 
dır. Böyle bir vaz·ye~e './ 
t:ıer. kendi karcleş:erı11t 
lıkelı olabileeek ,,azırr::U1' 
kınacaklar, hem dE t~~ 
CÜ aSkerlerini ıteJcf olfll 
rumuş bulunacai<l .. rd1t'·#, 

Hayfa hadisesin' talc de 
lıs ve şimali FiI:Et'nde ~ 
şalı'klar olmuş, Ynfada e 
edilmiştir. Grev dc\'lrı'I 
dir. ştırJd 

Hayfada ArubJ:ırın ~ıt!ıi 
hallelerine karşı }la 11tı1' 
mukabil taarruzlar 1tıU' 
tayyarelerin mütiahaleS

1
r ve 

durulmuş, ancak E'teŞ ~ıc~ 
hudi çarşısında al.irt dil Jel 
mışhr. Dahili telef?nl~tJ 
miş bulunduğu içın ıı 

başlıyan karg=ışalıkla:;;u 
tice verdiği henii:r. tafsı 
laş1lamamaktadı•. 1; 

Ancak İngilizler!n "8 1ıc 
kjm olduıkları ve k9rıŞzı!~ 
kalar a yeni kıtant ,,.e. tı~b'1 
mobiller gönde:rdikJerı 

ya arasındaki münasebat ıniikcm. 
meldir. Berlin - Roma mihverinin 
sağla.ıulığmı müdafaa edenler Mu~ 

. caristanın Alnıanyadan korkma-
rilmcktedir. _, 

- ~,, 
yorlar. Fakat bundan ~ılr ması lizıgeldiğini, çünkü l\faca

ristanm menfaati Berlin ile Ro • 
manın ayni zamanda dostJukla .• 
rmı muhafazada olduğunu s<.•ylü-

kayiin inkişafı ne Y01 .. t ~J 
ceğini artık :r.arnarı 'p~V 

AHMED 

4 • ~.·~ ...... : \ • ·....... .. ı . :.. • . - , -· -
Bu komisyon ('Vvelfi altı zattan 

ibaret olarak profesör (Riter) in rj_ 

tyasetinde çalıştırılıp riyaset rna • 
kamıl)ı idare eden bu müdekkik 
alim komisyonun \•azifosini ve ya. 
pılması ınatlub olan işlerin gaye
sini hedef ittihaz ederek bir pro. 
gram dairesjnde ça11şılmağa devam 
edilmekte iken esbabı alakadar 
makamca malılm olacağı bir me
sele yüzünden bu zat riyasetten 
e1ini çekmeğe mecbur edilmiş ve 
yerine Bay Cevdet getirilmiş idi. 
Mumaileyh ise ifün yolunda VÜ

cudünü yıprata:ı ilmi teşkilatın 
hakiki bir aşıkı olup maalesef se
rıelerce bu sahada ıyıpranmış o • 

--
Zayi - İstanbul Deniz Tica;;ii' t_ft 

Müdürlüğünden almış olduğum İle SABAH öG"" LE ve j\'f.il~t 
gemici cüzdanımı zayettiğimden 1 ıırl"' 
yenisini alacağım. Eskisinin hük. her yemekten sonra mutazaman d1f 
mü yoktur. fırçalayınız. 

Salih oğlu Mehmed Tunçal 

c 
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Yapı lılerl lllnı 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Maliye Vekaleti evrak ve det. 

terdarlık binasında yapıiacak kalorifer tesisatıdır. 

Keşif bedeli: 20000 liradır. (~ 
2 - Eksiltme 1/8/938 pazartesi günu saat 10 da yapı işleri eksiltme 

komisyonu odasında kapalı zarf usu.lile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak bır lira bedel 

mukabilinde Yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4. - İstekliler 1500 t:ralık muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa 

Vekaletinden alınmış en az bfr defa 10000 liralık kalorifer işi yaptığı. 

na dair vesika gösterme~i lizımdır. 
5 - İstekliler teklü mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar yapı işleri eksiltme komisyonu reisliğine mak

buz mukabilınde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edılmez. -

(Han • Cümrük 
lstantul 

Muhafaza . Genel Komutanheı 
Satınalma Komisyonundan : 

Mahkeme, kibrit istiyen serseriyi iki ay hapse mabkfua ediyor . --
inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - İdarcmiııin CiLali fabrikası için şartnamesi mucibince satın 

alınacak 8 adet aspiratör açık eksiltemeye konmuştur. 

1 

1- !'>133 çift erat kun<lurasının kapalı zarfla eksiltmeginde teklıl 

edilen fiat pahalı gorülduğünden 16/8/938 .salı günü saat 11 de pazar

lığı yapılacaktır. 

2 - 'l'asmlanan tutarı 22020 ltra 57 kuruş ve ille tem nalı 1652 Ura. 

dır. 

3 - Şartname ve evsafı komıs~ndadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin gün ve saatınde ilk teminat m3kbuzları ve kanuni 

vesikalarile bırlıkte Galata eskı idhaAt gümrüğünd~kı komısyun.a gel-

meleri. (4721) 

II - Muhammen bedeli 320 lira ve muvakkat teminatı 24 lirad. 
- Hey ... Sana söylüyorum. Ce- dır. venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri , 

ilAn olunur. (4381) vab ver! I II - Ek!>iltme 1/Vll l/938 tarihine rast!ıyan pazartesi günü saat 
(Devamı var) 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyo. • •• 

işinde Almanya 
~~~~~~~~ 

Avrupa sulhu için mühim bir ve. 
sile saymaktadır. Bu gazete Her 
Hitlerin yaveri törafından Lond
raya edilen seyahatten de bah • 
sediyor ve şunları söylüyor: Ya. 
verin Londraya g·derek Lord Ha
lifaks ile görüştüğü artık Ingiliz 
hükumeti tarafından resmen te
yid edilmektedir. Onun için bu 
ziyaret İngiltere ile Alman~a a. 
rasındaki konu~malarm bir de. 
vamı sayılmaktadır. 

Deyli Ekspres gazetesi Esscııli 
Alman gazetesinin bu yaz:sını o 
kadar manalı görüyor ki bu ya. 
zıların arkasında bi7.zat Mareşal 
Göring'in bulunduğunu söyle -
rnekten kendini alamıyor. Çünkü 
Mareşal Göring ötedenberi İn -
giltere ile Almanya arasındaki 

münasebetlerin cok iyileşmesi, 

kuvvetlenmesini ıstiyor diye söy. 
lenmektedir 
Mareşal Göring malumdur ki 

Almanyanın hava kuvvetlerini 
arttırmak işini de üzerine almış 
bulunuyor. Bunc1an evvel y'ne 
bu Alman gazetesinde çıknus O

lan bir yazı da Ş:mdi bu bahis
lerin tazelenmesı dolayısile bır 

kat daha manalı görünmektedir. 
Mareşal Göring'in fikirlerini 

neşrediyor diye tanınmış olan bu 
gazete neşrettiği bir başmakale _ 
sinde hulasa olank şöyle diyor. 
du: İngiltere Aln1anyadan kuşku
lanarak onun aleyhine hazırlan
masın . Almanyan:n hava kuvvet. 
leri İngiltere aleyhine değild;r. 

Onun için İngiltere bunu kendi 
aleyhine çevrilmı' bir silah gibi 
görmemeli. 

İşte son günler;n §ayanı dikkat 
neşriyatının hulasası. 

ay francalasını bıraktı. Ellerini 
çırparak; 

- İşte, dedi. Mösyö J !lber ge. 
liyor. Ah! Mösyö Jilber bizi ça _ 
ğırdığınıza ne iyi ettiniz. Par!ste 
o kadar canımız sıkılıyor ki ... 

Genç ressam, karı ve kocanı·1 
ellerini sıktı, hal ve hatırlarını 
sordu, sonra ya:ı.larma oturdu. Pek 
&inirU görünüyordu. 

- Seni biraz !ailiıca düşünceli 
görüyorum. Y oks.ı canını sıkacak, 
rahatını kaçıraca:C bir şey mi ol. 
du? ... 

- Tehlikeye maruz bulundu -
ğumu :yazmıştım. Yalnız ben ol. 
sam birşey değil, nasıl olsa ken _ 
dimi muhafaza ve müdafaa ede _ 
bilir!m. Fakat o da, sevdiğim kız 
d<i ayni tehlikeye maruz.. . İşte 
beni korkutan, endişe içinde bıra. 
kan bu .. . 

Piyer gözlerıI).i açmış, dikkatle 
d inliyordu. 

- Demek mesele mühim ... Biz 

nunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameıer parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 

alınabilir. 

Çamaltı ve Koçhisar Tuzlalarında 100 kilodan fazla alınacak tuı 

için tuzun müşteri vasıtalarının yanaşabıleceli yere kadar taşınması 
için ıhtiyar olunacak mosafların içinde bulunduğumuz mali sene zar. 

V - Eksiltmeye iştirak et!l'Pk istıyenlerin fiats:z teklıf ve kata- f 
l kl ki 

ında da geçen sene olduğu gibi Çamaltı '.uzlasında kHoda 15 santım 
o arını tet 'k edilmek üzere eksiltme gününden bir hafta evveline 

k d İ h
. 

1 
ve Koçhisar tuzlasında da kiloda 12 santim olarak tesblt edılmış oldu-

a ar n ısar ar Tütün Fabrikalar şubesi 1füdürlüğüne vermeleri lazımdır. ğu 3078 sayılı tuz kanununun 4 üncü maddesi mucibınce ıltın olu. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,, nur. (
46

l
7
) 

güvenme paralarile birlik.t.E> vukanda adı geçen komisyona gelmeleri ••• 
ilan olunur. • ('5&4) Cinsi Miktarı Muhammen B. Muvakkat 

••• Kilo B~heri Tuhn Teminatı 
Eksilt me 
şekli ıııaat 

Li. Kr. Li. K. L K. 
1 - İdaremizin Paşalimanı ·Bakımevinde şartnamesi 

yapılacak pencere tamiri işi açılı. eksiltmeye konmuştur. 
mucibince ---- ---~ 

Kalın kınnap 15.000 -.74 11100.- 832.50 Kapalı .urf 11.30 

II - Keşif bedeli 2598 lira 94 kuruş muvakkat teminatı 195 lira. 
dır. 

III - Ek.sHtme 27 /VII/938 tarihine raslıyan çarşamba günlı saat 
13 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım komisyonun. 
da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 7 kuruş bedel mukabılinde her gün sbzü geçen 
şubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin kanunen kendilerinden ara,. lan vesıka ve % 7,5 
!güvenme paralarıle bıılikte eksıltme için tayın edılen gün ve saatte 
yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (4382) 

••• 
1 - Nümum.si mucfuince 3000 adet Süpürge açık eksiltme usullle 

satın alınacaktır. 
2 - Muhammen h .deli belıeri 12 kuruştan 360 lira ve muvakkat 

teminatı 27 liradır. 
3 - Eksiltme 'l.B/7 /938 tarihine rastlıyan perşembe gi.ınü saat 10 

da kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki alım komısyonunda 
yapılacaktır. 

4 - :Nümuncler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 
5 - İsteklilerin <::ksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gU. 

venme paralarile b!rhkte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilin 
olunur. (4379) 

••• 
1 - tdaremızin Koç.hısar Tuzlası ıçın şartnamesı mucibınce 10 

adet mahruti ve 5 adet dört köşeli çadır pazarlık usulile satm alına.. 
r.aktır. 

2 - Muhammen bedeli mahrutilerin beheri 25 liradan 250 lira, 
dört köşelilerin beheri 95 liradan 475 lira cem'an 725 lira ve muvakkat 
teminatı 54.38 liradır. 

3 - Eksiltme 27 /7 /938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 10 da 
Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda ya. 
pılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı. 
nabilir. 

5 - tsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gO.. 

- O halde, buküçük senaryo, 
cadılı ~ato, ihtiyar siıtnine, ilah .. . 
Bunların hepsi doğru mu? ... 

- Evet, hepsi doğru ... 
J ilber, sankıi birisinden çekini

yormuş gibi etrafına bakınıyor, 

ihtirazla söylüyocdu. 
- Mektubundan pek o kadar 

büyük bir tehlikeye maruz oldu
ğunu yazmamıştın ... 

- Bidayette ehemmiyet ver _ 
memiştim. Fakat, sonraları iş e. 
hemmyiet kesbetti. Dışarıda ko _ 
nuşsak daha lyi ... 

Mimi, biraz istirahat için oda. 
sına gitti. J ilber'le Pıyero bah • 
çe;ye çıktılar. 

J ilber şövalye, dostuna uzattı: 
- İşte, evvelki gün aldığım teh. 

didname. Bir taşa sararak önüme 
attılar. Kim attı? Bunu tabii gör. 
medim. Görmüş olsaydım, her 
halde yakalar, sebebini sorardım. 

Piyero, kurşun k:ılemile yazı _ 
lan şu satırları ckudu: 

cLüsil dö R ... yi takibde devam 
ederseniz felakete uğrıyacnksı -
nız. O, sizinle evlenemez. Evlen. 

rnesine imkan yoktur. Vazgeçi -
niz bu sevdadan, yoksa hayatmw 
kaybedeceksiniz .. . > 

Polis hafiyesi: 
- Vay, canına! ... dedi. Amma 

tehdid! ... Fakat, lakırdıları bun.. 
lar. Şüphesiz genç kızın sevdalı. 
!arından birisi senin onunla met
gul olduğunun faı kına vardı, kıs. 
kandı. Seni korkutmak, kaçırmak 
için bu kağıdı yazdı. Telaşa düşe. 
cek birşey değil.. . 

Jilber sükut ediyordu. 

- Ben de öyle nnnettim. Al. 
dırmadım. Az sonra mesele ciddi
leşti. Benim çok sevdiğim köpeği, 
Orest'i bilirsin ... 

- Evet, nerede o? ... 
- Nerede olacak? öldü, daha 

doğrusu öldürdüler! . .. 
- Öldürdüler mi? Kim öldür. 

dü? ... 
- Geçen akşam deniz kıyısın.. 

da dolaşıyordum Orest de yanım. 
da idi. Birdenbire bir silih pat • 
ladı, zavallı köpeğim cansız yere 
yuvarlandı. 

Hafiyen.in yüzündeJa tebessüm 

Baş ipi 8.000 - .60 4800.- 360.- Açık eksiltme 12, 

1 - Şartname ve numuneleri mucibince satın alınacak yukarıda 
cins ve miktan yazılı 15.0f.JO kılo kahn ve 8000 kilo bq ipi hizalarında 
yazılı usullerle ayrı ayrı eksıltmiye konulmuştur. 

2- Muhammen bedellcrile muvakkat teminatları hizalarında gös-
terilmıştir. 

3 - Eksıltme 6/8/fl38 t .. rıhine rastlıyan cumartesi günü hızalarnda 
yazılı S(latlerde Kabataşt:ı ~azım ve mubayaat şuoesindeki alım ko.. 
misyonunda yapılacaktr. 

4 -Şartnameler parasızı olarak her gün .CSzll geçen fUbeden alı. 

na bilir . 
5 - Açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerln kanuni vesaü. vo 

% 7,5 güvenme paralarıle birlikte e'ltsiltme için tayin edilen gün ve 
saatte komisyona gelmeleri: Kttpalı zarf eksiltmesine ı:tirak etmek J!I.. 
tiyenlerin de mühürlü teklif mektubunu kanun! vesaik ile % 7/J gü.. 
venme paras veya ~nka mektubunu ihtiva edecek elan kapalı zarf. 
ları eksiltme saatinden bir saat evveline kadar alım komisyonu ba,_ 
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri llzımdır. (4716) 

• •• 
1 - Idaremi:ıın Pa~abahçe fabrıkası içı.'l şartnamesi mucibince satın 

alınacak 5000 ton Rekompoze maden kömilrll kapalı urf usuli1e ekailt. 

m ye ıtonmuştur . 
2- !v1uhammen bedelı beher tonu 12.ıll llra hesabfle 62050 lira ın~ 

vakkat teminatı 4352.50 liradır. 
3- Eksiltme fl/8/938 tarihine raatlıyan pazartesi günü saat 13 de 

Kabataşta Levazım ve Mübayaa\ ıubeslndeki alım komisyonunda ya
pılacaktı.r. 

4- Şartnameler paı asız olarak her gün İnhisarlar Levazım ve 140.. 
tayaat Şubesile Ankara ve İzmir Baımüdilrlüklerinden alınabilir. 

5- Mühürlü teklif mektubunu ve kanun! vesaik ile % 7.5 güvenme 
parası makbuzu veya banka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zari.. 
larm eksiltme fünÜ en geç saat 12 ye kadar yukarıda adı geçen alım 
komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 

c485T• 

w neş'e zail olmuştu. l49!!!!!!!!9 I R A D y O ı 
- Acemi avcılardan birinin at. 

tığı saçmalarla ölmüi olmaıınl .• • 
- Yok canım ... Bir baytar ge. 

t i.rUim, kurşunu çıkarttım. Koca. 
man bir karabina kurş~nu ... lı• 
bak ... 

P iyero arkadaşının verdiği kur
şunu dikkatle muayene etti. Sem. 
ra yeleğinin cebine koydu: 

- Müsaade et, bu bende kalsın. 
İleride lazım .. . 

- Pekala ... Kalsın sende ..• Za. 
vallı Orestl... Bana aıtılan kur§U
na hedef oldu. 

- Kimin tarafından atıldığını 
görmedin mi? ... 

Hayır! ... Etrafı aradım. tara • 

dım. Bir kimseyi göremedim ... 

- Şimdi az.izim, sana bazı teY
ler soracağım. Matmazel dö Bos • 
koel'le münasehatınızın derece -
sini bimiyorum. Buna dair bana 
biraz malfunat ver. Sana karşı 
hissiyatı nedir? Şatoda kimlerle 
beraber oturu:yor? ... Bunlar nasıl 
adamlardır? ... 

(Devuu var) 

BUGCNlttl' PROGRAM 

Akfam nefriyatı: 

Saat 18,30 Hafif müzi'k: Tep.&! • 

baş Belediye bahçesinden naklen. 
18,20 Saksoron solo: Nihat Eten-
gin. Riyaseticümhur FlArmonik 

orkestrasından. 19.55 Grenviç ra.. 

sadhanesinden naklen saat ayan, 

Vedia Rıza ve arkadaşları tarafın~ 
dan Türk musikisi (Suzinak. 

Hüzzam). 20,40 Hava raporu. 20,41 

Ömer Rıza Doğrul tarafından a _ 

rabca söylev. 21 Saat aya;ı: Or . 

kestra: 1 - Maskanyi: Kavaler. 

ya rüstikana. 2 - Svendsen · Ro 

mans. 3 - Sieee: La pupe da 

porslen. 21,30 Cemal Kamil ve ar. 

kadaşları tarafından Türk musı
.kist (Acemaşiran) 22,10 Muz k 

variyete Tepeb:qı Beledıye b h-

çesınden nak en. 22,50 & n haber-

ler \'e ertesi g nun programı. 23 

Saat ayarı. Son. 
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• l • • 

lstanbul . Belediyesi ilanları 
·. . ,.,:ı-.. -. . . . ... ~. .. . . 

Senelik ilk 
Muham men Temi-

kiraıı natı 

Karaağaç pay mahallinde 1. N. ot deposu soo 22,50 

• • • 2 • • • 370 27,75 

• • • 8 .. • • 421 31,58 

• • • 4 • • • 871 27,83 

• • • 5 • • • 300 22,50 
Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller 

kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartna
meleri levazım müdürlüğünO.E" görülebilir. İstekliler hizalarında gös _ 
t erilen ilk teminat makıbuz veya mektubile beraber 8/8/938 pazartesı gü. 
nü saat 11 de Daimi .Encümende bulunmalıdırlar. (4715) 

••• 

DOKTOR 

A.. RIZA SAGLAR 
Dahiliye mütehassısı 

Hastalarını he: gün saat 15 den 

sonra Beyoğlu Parmakkapı tram
vay durak (121) No. da kabul ve 

tedavi eder. 

Sultanahmet 5 ini sulh h ukuk 

kakrimliğinden: 

Yeşilköy telsiz telgraf istasyon 

fen müfettişi iken müptela olduğu 

hastalıktan dolayı balen bakır köy 

emrazı akHye ve asabiye hastaha-

nesinde tedavıi altında bulunan 
Mustafa oğlu Zihninin müptelA oL 

duğu hastalıktan dolayı hacrile 

kendisine Süleymaniyede Kanuni 

mdresesinde 22 No/da babası Rüş-

Belediye bastahanelerile mües.5eselerine lüzumu olan 2625 kilo te_ 

reyağ açık eksiltmeye korıurouştur. Bir kilo trayağma 95 kuruş bedel 

1ahmin edilmiştir. Şartna..":".esi levazım müdürlüğünde görü~ebilir. İs -

tekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 187 lira 3 kuruşluk ilk te-
minat mak.buz veya maktubile beraber 8/8/938 pazartesi günü saat 11 de tünün vasi ta.yin edildiği ilan olu-

Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (4712) nur. 

TDrk Hava Kurumu 
25. ci Tertip 

Büyüle Piyangosu 
4. üncü keşide 11 • Ağustos • 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 lirad1r. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 

-

EGE 
Tiyatresu 

Nuri Genç 
Ve ~ 

ARKADAŞLARI 
26 Temmuz salı akşamı Üsküdar 

Beyleroğlu bahçesinde (Son emir: 

Yere yat) 

••• 
27 Temmuz çarşamba akşamı 

Taksim Altıntepe bahçe$nde 

Kokain - Esrar 

• •• 

AKSIRIK, 
NEZLE 

Bütün Göğüs 
iiastalıklarının 

Kara Habercisidir. 

·Hastalık ihtimallerini 

GRIPl·N 
alarak yok edebilirsiniz. Gripin, 
Radyolin müesseselerinde fev
kalade itinalarla hazırlanır. Ra
hatsızlıkları, ağrıları defetmekte 
bir panzehir kudreti gösterir. 
Kalbinize, midenize ve böbrek
lerinize yorgunluk vermez. 

İcabında iiç kaşe alınabilir. 
İsmine dikkat, taklidler inden 
sakınınız . ve Gripin yerine 
başka bir marka verirlerse 

Hekimleri 
===== 

(OkuyucularımJz bu sütunlarda 

1 

mütehassıs hekimler in hastalarını 
kabul saatlerini muniazr.man bulur. 

1 Jar.J 

İç hastalıkları 
Doktor Hafız Cemal (Lok .. 

lhan Hekim ). - Pazardan 
başka günlerde öğleden sonra saat 
2,5 dan 18 e kadar 1st::ı.nbulda Divan
yolunda 104 numaralı hususi kabi -
nesinde hastalarını l:abul eder. Salı, 
Cumartesi günleri sabah 9,5 dan 12 
ye kadar hakiki fıkaraya mahsus 

1 muayenelerini yapar. Muayenehane 
ve eve telefon: 22393 -- 21044. 

Dok tor Ali Riza Sa(?Jar;- İç has.. 
talıkları mütehassısı). Her gün Be
yoğlunda Parmakkapıda tramvay 
durağında 121 numaralı Tevfik Bey 
apartımanındaki m 1.1ayenehanesinde 
saat 15 den sonra hastalarını kabul 
eder. 

Doktor Arabyan:- (İç hastalıkla
n mütehassısı). Edirnekapıda Vaiz 
Kamereddin sokağındak: muayene_ 
hanesinde her gün hastalarını tedavi 
eder. 

Doktor Kamereddi.n:- (İç hasta. 
Jıkları mtiteh~sısı). C::tğaloğlunda 

Halkevi karşısındaki muayenehane
sinde Cumartesi ve Pazardan maada 
her gün saat 2 den scınra hastalarını 
kabul eder. 

Göz hastalıkları 

Doktor Şükrü Ertan: - (Göz has 
talıklan mütehassıs:) - Cağaloğ _ 
lunda Nuruosmaniyc caddesinde 
Osman Şerafettin apartımanında 5 
nur.ıarada. Telefon: 22555 

Hflfl..BRRr 
i , .. ~~ıhhalinizı . ~ ... 

, liOtlitl edigoı 
ıJ ~C?\ .. 

İSflET SANTONİN 
Çocukların ve büyüklerin ba~ırsak ları nda yaşıyan so!ucll11 

dür mek i çi rı en birinci devadır. Ecz3nelerde kul us•ı 2•l iC 

Sandal yalar, Kar.yGlaJar, 
Ve sairıı mobilyalar 

S ATiLIYO R 

Mağazası: 

10.000 Liralık ikramiyelerle 
(10.000 ve 20.000) liralık iki 
adet mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
eden bu piyangeya iştirak etmek sure· 
tile siz de taliinizi deneyiniz. 

28 Temmuz perşembe akşamı Bü- illıiş•id•d•e•tl•e•red•d•c•d•in•i•z• . ..... . 
Sinir hastalıkları 

Doktor Kemal Osman: - (Sinir 

F ABRiKA F IATIN 

Asri Mobilya 
AH f ED FE'fZİ 

ve 

yükdere Aile bahçesinde 

(Bir donanma gecesi) 

Ayrıca Sabriye Toksesin 

kıymetli konseri 

ADEMİ İKTiDAR 

bel gevşekliğine karşı 

HOR M O B.i N 
\.Tabletlerl her eczanede arayınız. (Po•ta kutusu 1255 H ormobln 

TALiHMll>ii ZLiilllblEIU 
~AP,SI 

CILllll DliPIEIPl 

İstanbul Üçüncü İcra Memurlu- hastalıkları mütehassısı) - Cağa- İstanbul, Rız~paşa yokuşu No. 66, Tel. 23407 

ğundan: loğlunda Kapalıfırında Mescit kar~ !-;=::;====,==============~.::;::; 
Mahcuz ve paraya çevrilmeleri- şısında pazardan başka her gün 1 İstanbul Vakıfla r Direktörlüğü İ an 

ne karar verilen ve kıymetı mu .. saat 2 den sonra hastalarını kabul --.---------------------
k adderele'l'ile cins evsaf mahal eder. Madde: 1 - · Kırklareli vilayetinin Babaeski ka-.rnı::ımı bllıı 
n~ara, hudut, saha, ve' h~sselerl IKu ·ak, Beğaz, Burun 

1 

yurdu köyünde mazbute"l ianre ?lunan Gazi Hasanpa~<> vıııl< 
aşagıda yazılı gayrı menkulat açık deki tnpularında yazılı hurtudlar içinde (570) dönüm bir 
arttırmaya konmu~ olup ayrı ayrı Doktor lUehmed Ali Oya- Ku.lak f b" . (1898) d' W . (&;60). •• .. .. (612) d.. .. .. ps~' 

'11 b w .. h d ve ırı , ıgerı .. ve uçncusu onum uc 
şartnamelerle satılacağı ve biııınci burun, ogaz mute assısı oçent , . .. . . . , 11 
arttırmaları 7 /9/9:i!J tarihine müsa- Fatih tramvay durağı 75 numaralı cem an (3640) donum~len tba!'E't bır parça tarla ve uc parÇ 
dif çarşamba günü saat ıo dan 12 muayenehanesinde her gün saat 16 mülkiyetJcri satılmt&: üzere 11 Temmuz 938 gününden l ~ 
ye kadar dairemizde icra ve arttır- dan sonra hastalarını kabul eder. gününe kadar şartnamc~i mucibince kapalı zarf usulil<' artıtıf 
ma broeIUtın takd!r olunan kıymet- Ci:diy ..... , Zühr- t!vİye nulmuştur. 
lere nazaran ı;atılığa çıkarılan gay_ h -d - Madde: 2 - Yukarıda vazılı gayrimenkullerin birlikte J1I 
ci menkul hisselerine musip kıyme_ Doktor Feyzi A me · - Deniz . . 

hastahalıt:si cild ve emrazı zu-hrevı·_ bedelı (15700) lıradır 
tin % 75 ni bulmak suretile en çok 
arttıranın üstünde .bırakılacaktır. ye mütehassısı, muayenehanesi An.. Madde: 3 - - İhale ·oef!e1i peşin alınacaktır. 
Aksi halde son arttıranııı taahhüdü kara caddesi Cağaloğh• yokuşu. Pa_ Madde: 4 - İhalesi 1 Ağustos 938 tarihine mi,i.s:ıdif pazır 
bakıi kalmak üı.ere arttırma 15 gün zardan başkkn bhelr gdün 1~1• dlefn 5

2
°
3
n
89
ra saat 14 de Kırklareli Vnkıfkr müdürlüğü ihale ko:nısyonurıC~ 

hastalarını a u e er. e e . . 9 
müddetle temdit edilP.rek 22/9/938 •• Umum Müdürlüğünün tasdikine talikan yapılacaktır. 
tarihine müsadif perşembe günü perator: rll.: 

------ Madde 5 - Taliblerın · 2490• sayılı kanuna gö:-c haZ1 

ayni sdaatta yapılacak olan ikinci el 
ık t 1 d d 

Dr. CAFER TAYYAR KANKAT teklı" f mektublarını (4) cü maddedeki saatten blr saa~ evlJ 
aç ar tırma arın a ahj arttırma 
bcd ıı · u.kadd k Operatör -· Umumi cerrahi, sinır Kırklareli Vakıflar Miidürlül'h1 ihale komisyonu reis!iğine 

c erı m eı ıymetlerin % ve dimağ cerrahisi mütehassısı ve 6 .. 

75 ni bulmadığı sur€tte satış 2280 d d ğ .. t h ) lazımdır. 
No. lı kanun ahkamına tcvflikan geri (Ka ın ° um mu e assısı . . . k . d 

Adres: Beyoğlu Parmakkapı, Ru- Madde: 6 - 'l'eklıf mektubile temınatıru va tııır e ve 
b~rakılacaktır. Satış_ Peşin para ile_ meli han No. 1. Muayenehane Tele: lar arttırmaya kabul cdilmiyeceklerdir. 
dır. Arttırmaya gırmek istiyenler fon: 44086 
mukadder kıymetlere nazaran sa- • Madde: 7 -- Tahmin edilen bedele göre muvakkat tefll 

tılığa konmuş olan hisselere musip Dış lira (50) kuruştur. 
kıymetin % yedi buçuğu nispetin-~ doktoru Öbeyt Ölçer:- Edir. Madde: 8 - Satışa aid §<\rtname Ankarada Vakıil~r Uıtı 
de pey akçesi veya ulusal bir ban- K ·· ··k t d · nekapı aragumr_u_ ramvay u - lügwü Emlak Müdüriiiğünde, İstanbulda Istanbul Vakdlar . 
kanın teminan mektubunu verme- h l ı 1 rağı No. 95 er gun ıa~~a arını ka- lüğünde, Kırklarelinde Vakıflar Müdürlüğünde parusıL. verı 
leI'i lazımdır. Hakları tapu sicille- bul eder. Cumartesı gunleri ı;:aat . . . jj 
rile sabit olmıyan ipotekli alacak_ 14 ten 15 e kadar da Yalovadaki Madde: 9 -- Arttırmaya ıştırak edenler şartnamemn tı 
lılarla diğer alakadarların ve ırUfak muayenehanesinde bulunur. viyatın! kabul etıni~ sayılır. 
hakkı sahplerinin bu haklarını ve ---....-- ---- - - - ----
hususile faiz ve masarife dair olan mural:>baına bir kuruş kıymet tak- ahşap ve harap olup bahçede muh-ı 
idd i~Iarını il fın tarihinden it:ıbarcn dir edilen ve kısmen mezru bir ı telif cins meyva ağaçları vardır. 
20 gün zarfında evrakı müsbHelerL kıt'a tarlanın alt! hisse itibarile b:r HUDUDU: Sağı Cafer evi solu Dr. 
le birlikte dairemize bildirmeleri hissesi. . ı yol, arkası Topal Bayram tarlası, Öğleden sonra Beyoğ1" 
iktiza eder. Aksi halde hakları ta_ HUDUDU: Şimalen lbrahim şar- cephesi yol ile mahduttur. 
pu sicilleri sabit olmıyanlar satış kan Naile ve garben Fatma, cenu- SAHASI: Umum m'esahası 1200 karşısında No. 133 Telef 
bedelinin paylaşmasmdan harlç ka.. ben Mahmut Mümin. tar lalan ile metre murabbaı olup bundan m [f'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~ 
lırlar.; Satışa bahsedilen mezkur mahdutıttur. Ve yine aynı mahalde metre murabbaı Musakka{ ve mü- ll.;:>7 ' ıı.;rf 
g~·vpi menwkulün. h_'.sselerin;n . · neL 1 Mahmut Bet Murnt mev«tiinde ta- tebak i'si ise bahçedir. .Cemaziyeleveı 
sınden dogan bılcumle vergı mü_ mamı 7349 metre murabba! saha- V . . h ld k " . . 28 
k ll f · bo 1 . . k b " e yıne aynı ma a e oy ıçın ıı------....;.-~ 

e e ıyetı rç uya aırt olmak üze- ı sında olan, ısmen mezru ve ır k .. d k .. d'" t t f k" · Yıl l"'.1QAr ·ı, • ~u· a . . . mev ıın e aın or ara ı argır "~°' u 
· re satış bede~ınden tenzil olunur kıt'a tarlanın yine altı hıssede bır k d .1 hd t · · 26 Tem mu·• a . . · . . • uru uvar a e ma u ve zemını .. 
20 scnelık vakıf tavız bedeli ile deL hıssesı ve mezkur tarlanın beher 
!aliye resmi alıcıya aittir. metre murabbaın:ı 20 para kıymet 

SATILIGA ÇIKARILAN GAYRİ takdir edilmiştir. 
1\fENKULAT EVSAFI HUDUDU: Şimalen mer'a şarkan 

UMUM1YESf Murat oğlu Mümin, garben Ayşe ve 

Bakırköyündı:? Mahmut bey karL 
yes'r-d ~ Kadı Yakuplu mevki inde 

cenuben Ramazanın tarlalaııiJe 

mahdutıtur. 

toprak ve üstü adi kremit örtülü r 
harap bir vazi'Yette olan samanlık 1 Edirnenin 
mahallinin 12 hiss~ itibarile bir hiS- ,-----~~-
sesi. 

Takdir Olunan Kıymet: Tamamı_ 

na 30 lira kıymet takdir olunmuş
tur. 

Vakiti ar 

Yine mezkür mahalde köy için 
beher metre murabbmna cm para SAHASI: 31 metre murabbaın-
k t t kd

• 
1 

h , . mevkiinde 12 numara ile kayıtlı ve 

Güneş 

Ôğle 

İkindi 

Akşam 

Yatsı 

lm,-:.k 

ıvme a r o unan ve eye.ı u- . . 
- · · 5512 t .. bb tamamına 720 lıra kıymet takdar 

mumıyesı me re mura aı sa- ı . . . .. . 
h d b l b. k t' t 

1 
olunan bahçelı hır evın dort hısse 

asın a u un•rn ır ı a nr anın .. b .1 b" '-·· · · 
ıtı ar ı e ır Hıssesı. 

dan °ibarettir. 
HUDUDU: Sağ! Cafer evi solu 

yol, arkası Topal Bayram tarlası ile 
altı hisse itibarile bir hissesi. EVSAFI: Bahçe kapısından ha- ve cephesi yol ile mahduttur. 

HUDUDU: Şimalcn Kahraman neye grlldikte zemini toprak döşeli I Daha fazla maluma! almak istL 
Ha~ n. ı::arkan Mehmed Çavuş, gar- bir avlu üzerinde bir mutfak bir yenler 18/7/938 tarihinden itı .baren 1.i;;;;;....,.-....-.... -.....__..,. 
ben kadı mezarı, Y~ln CPnuben Mu-ı ahır. Birinci kata çıkıldıkta bir oofa dairemizde asılı bulundurulacak e 

rat Osman tarlalarıle mohdut'l.ur. üzerinde iki oda mevcut ve ikinoi arttırma şartnames;n~ ve 29/63 nu-
Yine mahalli mezkiırde Halkalı kat ise birinci katın aym olduğu maralı dosyasına müracaatla kap 

vo'u mevkiinde !2861 metre murab_ bahç:e ve haneye bitişik bir ahır ve 1 eden malumat ve izahatı almış ola-
baı sahasında bulunan beher metre ı bir fırın me\'cut ve mezkClr hane 1 cakları alin olunur. (9197) 

Sahip ve neş-ı"iyau i 
BQ.f muha# 

ETEM İZZET lJ 
SON TELGRAF ~ 


