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AHONE ŞARTLARI 
1 . :rürkiye Ecnebi 

900 Kr. seneliği 2400 K. ı 

500 Kr. 6 aylığı 1200 K. 
260 Kr. 3 aylığı 600 K. 

90 Kr. 1 "yhğı 300 K. 

Her yerde 

3 
İlk teşrin 
1938 

Telefon: - 20795 

Birinci yıl - 'No. 167 
______________________________ ......., __ _ 

GÜNDELiK SiYASi GAZETE 
Poata ittihadına l'irmemlt ınem• KURUŞ 

.!:•tler için 24, 14, 7.S .,,. 4 lira. 1 

·ıurk'ün Sıhhati 1 Kudüste Sokak 

B ~ ••k o·· d . s hh~ 1T • t• J . Muharebeleri uyu n erın ı ı v azıye ınae ... 
D ğ . .kl .k k Asiler Şehrin Eski Ma-Mühim Bir e ışı ı yo hallesine Girdiler 

__ ........,,.. <:c::::ı=----

Oniversitenin 
Tekemmülü için 

Dün Neşredilen 
Gündüz Neşredilen Tebliğ Gece 

Tebliğler 
Neşredilen Tebliğ 

bir Yangın. Neticesinde Polis 
kezi Yandı~ Ölü Ve. Yaralılar 

Mer
Var 

İstanbul, 18 (A.A.) - Riyaaeticümhur Umumi İstanbul, 18 (A.A.) - Riyaseticümhur Umumi 
Katipliğinden: 

1 - Reisicumhur Atatürk'ün sıhhi vaziyetleri 

hakkında mü_davi ve mütavir tabipleri tarafından bu 
sabah aaat 10 da verilen rapor ikinci maddededir: 

2 - Atatürk'ün umumi vaziyetinde büyük bir 

deği9iklik yoktur. Geceyi daha iyi seçirdiler. Nabız 
90 • 100 arasında, teneffüs 18, hararet derecesi 

Katipliiinden: 

1 - Reisicumhur Atatürk'ün sıhhi vaziyetleri 

hakkında müdavi ve mü9avir tabipleri tarafından bu 
aktam saat 20 de verilen rapor ikinci maddededir: 

2 - Reisicumhur Atatürk'ün rahatsızlığı aynı 

halde devam etmektedir. Nabız: 120, teneffüs: 22, 

, Oniveraitıemizin altıncı yatına 

basmasını büyük bir meserretle 
kartıladık; üniveraiteyi dolatarak 
Jıeyeti umumiyesi itibarile bir fi. 
kir edindik. Üniversitenin yeni ve 
mükemmel müesse&elerini ve ıa1a· 
ea muhtaç taraflarını gördük. 
\ Bütün bu ziyaret esnasında 
fikre bir sual geliyor ve kendisine 
cevap istiyordu: Üniversite bekle
diğimiz neticeyi temin etmiş mi
dir? Beş sene içinde üniversitenin 
-memleket ihtiyacını karşılayacak 
bir netice temin etmiş olduğunu 
zaten kimse iddia etmez ve böyle 
boş bir ümide kimse kapılmaz. A· 
ml dilşünillecek nokta üniversite
nin kendisine bağladığımız büyük 
ümitleri fiile çıkaracak bir yol 
tutup tutmadığıdır. Bu yol doğru 
ise istikbalden çok hayırlı semere
ler bekliyebiliriz. 

36.4 tür. ve hararet derecesi: 38 dir. 

Her şeyden evvel, şurasını bil
yilk bir memnuniyet ile müşahede 
ve kaydetmeliyiz ki ecnebi profe
sör erin Türk niversitesine inti
bakları cidden 1yi bir tesir ha ıl 
.etmiştir. Ecnebi profesörler, heye
ti umumiyeleri itibarile, gerek ida
r~ heyetinde gerek talebeler ara
sında. muhabbet ve samimiyet ka
zanmışlar ve kendilerine hürmet 
ve itimat celbetrnişlerdir. Osmnnlı 
imparatorluğu Avrupadan çok mü
tehassıs ve hoca getirirdi. Fakat 
4>unlnr kendilerini memlekete da
ima yabancı tutarlar ve mensup 
oldukları milletin bir nevi avuka
tı sıfatile içimizde mevki alırlardı. 
Üniverslt~mize iştirak eden yük
sek ecnebi lim ndamlan ise tam 
ibir ilim adamına yakışacak ciddi-

1 

yet ve samimiyet ile şimdi bu mem 
leket çocuklarının manevi terbiyc
lerin ehizmet ediyorlar. :Bunu mü
şahade etmekten duyulalı hnz çok 
bilyükUir. 

Japon Orduları . "' 
Kanton'un Onünde 
Şehir Şiddetle Bombardıman .Edildi 
Bütün Müdafaa Tedbirleri Alındı 

Polonya Mancukoyu Tanıdı . 

Japonl rın tehdidinde bulunan Kanton şehri 

llongkong, 18 (A.A.) - Şek- tiği mıntakada şiddetli muharebe 1 
lunga sekiz kilometre mesafede başlamış, hfıHi devam etmektedir. 
Şark ve Şaho nehirlerinin birleş- (Sonu 3 üncü sayfada) 

Sofya Suikasdi Neden 
E d~şe Uyandırdı? 

DENİZ BANK . 
TEŞKiLATI 
tAMAMLANDI 

Memleketteki bütün deniz mü
esseselerini bir araya toplıyan De
nizbankın teşkilatı tamamlanmış 

bulunmnktadır. Teşkilat esas itiba
rile de üç şubeden mUı·ckkeptir: 

l --- tşlctm~ 
2 ••• Fen, 
3 --· Bankacılık. 
Sekiz aylık tecrübeden sonrn 

hem bu knnuna uymak hem de ay
ni mahiyette olup muhtelif şekil -
lerde çalışan grupları tevhit ıçın 
Denizbank teşkilô.tı şu şekilde ya -
pılmıştır: 

Bankanın esaslı teşkilatı şun • 
lardan ibal'('ttir: 

1 ··· Umum mi.idürliik, 2 • İstan
bul şubesi. 3 • tzmir şubesi. 4 - Trab 
zon şubesi. 5 - Van ı:ıubesi. 6 - Şu
belerimizin bulunmadığı mah:ı.ller

deki banka acenteleri. 
Umum müdilrlük servisleri için

de iş1etme dairesi doğrudan doğru· 
ya Hamdi Emin Çapın idaresi altın· 
dadır. Bu şube Denizbankın bütün 
memleketteki işletmelerinin nazımı 
vazifesini görilr, ve bütun tali ser· 
\·isleri on bir tanedir. 

Hamdi Emin Çapa İşletme Di· 
rektörleri olarak Rauf Manyaslı, 
Hamit Saraçoğlu, Yusuf Ziya Kala
fatçıoğlu yardım. edeceklerdir. Bu 
şekilde Deniz Yollan işletmesi, A
kay işletmesi, Liman i~letmesi, İz

mir körfezi vnpurları, Van gölü iş
letmesi, Tahlisiye, Fenerler ve Kı
la \'uzluk gibi işler tamamile tevhit 
edilmiştir. 

Bundan sonra Deniz Yollan va
purları ve Akay vapurları yoktur. 
Hepsi Denizb:ınkın uzak sah!ller ve 

(Sonu 3 üncü aayfada) 

Üniversite idaresi ecnebi pro
fes5rlerin hizmetlerini şükran ile 
yadediyor ve kendilerinden edilen 
istifndedenme mnuniyetle bahsey
liyor. Talebe de ayni duygularla 
mütehassistir. İlk günlerin bazı 
zorlarına veı dedikodularına rağ
men arada çok samimi bir ahenk 
ve pek sıkı bir dostluk rabıtası te
essüs etmiştir. Bunu üniversitemi
zin terakkisi hususunda kıymetli 
bir amil olarak kaydeyliyoruz. 

Mih'lilof Ne Vakit Sahneye Çıktı? HER ~ABAH: 
Komitenin Yaptığı Bazı Suikastler Kt=~'f.ff,LMAYDIK ı .. Yalnız bütün işin bununla temin 

edilip bitmiş olmıyacağını da unut
mamak iktiza eder. Üniversiteyi 
biz bir ilim ocağı olarak göğsümii· 
ze basıyoruz ve onun yalnız ders 
okutan bir mektep değil ilim ya
pan yüksek ve münevver bir mer
kez olmasını da istiyoruz. Üniver
sitemiz bu gayeyi temin ediyor 
mu? 

Bu sual üzerinde düşününce, 

iptida bir zaman meselesi ile kar
şılaşırız. Bu .aradığımız netice beş 
sene içinde elde edilemez. Fakat 
öyle görlinüyor ki bugünkü tuttu
ğumuz mesleke göre yirmi beş se
ne sonra da ayni suale cevap ara
dığımız vakit bizi tatmin edecek 
bir verim temin edilmiş olduğunu 
gönniyeceğiz. 

Bu I\oktada karşımıza çıkan en 
büyük engel para meselesidir. Ha
yatlarını ilme vakfeden kim eler 
için en birinci gaye para değildir. 

(Sonu 3 üncü sayfada) 
Hüseyin Cahid YALÇIN 

Yazan : D. T. BALKAN 
Stanbulisk L.dürilldükten sonra "Makedonya 

kom. lSı,. Bulgaristanın mukadderatına aşağı yu
karı h •. 'dm vaziyete gelmişti. Bu sırada bir kısım ar·:ı.titı·"~LL' 
münö\ er zabitler, memleketin sonu meçhul bir 

mm.~ "'lya doğru sürüklendiğini görmüşler v& buna 

uırşı tedbir almak lüzumuna kail olmuşlardı. "Ma
kedonya komitası,, da bunu haber almış ve tehlik& 
;i sezdiğinden bilmukabele harekete geçmeğe ka 
~ .. r vererek kendilerine muhalefette bulunan mi\ 

nevver zabitlere karşı suikastler tertip etmeğe ba~ 

ladı. 

Ev\'elfı miralay :Marinopolskiyi öldürdüleı 

Gazetelere de kendisi için "intihar etti,, diye ya2. 
dırdılar. İkinci olarak hükumet darbesi yapmakll. 
şöhret kazanmış olan miralay Velçef'e karşı bir su: 

kast yapıldı. Fakat Velçef bu suikasti atlatmağl. 
muvaffak oldu. Üçüncü kurbanları yüzbaşı Aleks, 

yef oldu. Bu adama karşı komite büyük bir vahşe. 

gösterdi. Ve zavallı adama akıl ve hayale gclmiy" 
cek ışkenleceler yaptı. (Sonu 3 üncü sayfada) Mihailof 

Bu sütunlarda Almanlar son 
Çekoslovakya muzafferiyetinden 
sonra bot durmazlar, bir gün ge· 
lir mutlaka eski müatemlekelerini 
de isterler, demittilt. Meğer tah
minimizde yanılnııyormUfUZ. Mü
nih toplantısında dört hatvekilin 
sulh lehinde aöyledikleri sözlerin 
akisleri henüz sönmeden Alman· 
lar eski müstemlekeleri meselesini 
ortaya atmıt bulunuyorlar. Bir ri
vayete söre Hitler tarafından es
ki müstemlekeler hakkında hazır
lanmıt olan muhtıra Berlindeki 
İngiliı: maslahatgüzarı vasıtaaiyle 

Londra hükumetine tevdi edi1mif. 
Acaba yakında yine harp dedi

kodularına, heyecan verici milli.. 
katlara, helecan doğurucu bulut
malara tahit mi olacağız 7 .• 

Galiba bu ıiditle bu yıl bütün 
dünyaya ı-ahat bir nefes almak na
aip olmıyacak .. 

A. C. 

... 

Fi1istınde bomba ile yold n çıkarılan bir tren 

Kudüs, 18 (A.A.) - Filistin de. 
dün birçok hfıdiselcr cereyan et • I 
miştir. Asiler, Kudiisün eski rna • 
hallelcrine girmeğe muvaffak ol
muşlardır. Müslüman mahallesin
de çıkarılan bir yangm neticesin
de polis merkezi harap olmuştur. 
Polis devriye kollarile asiler ara
sında flokak muharebeleri olmuş -
tur. Asiler Yahudi müessecıelerine 
hücum etmişlerdir. Yahudi mabet
lerinin önüne bir bomba atılmıştır. 

7inci TIP 

Vaziyet vchnmetiııi muhafaza et· 
tiği için resmi makamlar, 23 ola 
rnk tesbit edilen ışık söndürme sa
atini şehrin heyeti umumiyesin 
teşmil etmişlerdir. 

Eyaletin muhtelif kısımlarmd: 
cereyan E>den hadiseler neticesin 
de 5 kişi olmuş, 8 kişi yarnlanmı~ 
tır. 

Filiatin Hudutları Kapatıldı. 
Kudüs, 18 (A.A.) - Bugün 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Dün de Artkarada Toplan ılarına 
Devam Etti. Bir Çol~ 

Tebliğler Yapıldı 
l •• • 

Tıp köngresine iştirak eden doktorlar (Foto: A. A.) 

Ankara, 18 (A.A.) - Yedinci milli tıp kongresinin bugünkü top
lantısında profesör ve doktorlar muhtelif mevzular üzerinde tebli· 
gatta bulunmuşlardır. 

OKUYUCULARLA 
HASBIHAL 

Gazetemizi basan makinenin bozulması bizi iki gün çok m.11.şkül 
vaziyette bıraktı. Müracaat ettiğimiz diğer gazetelerin Yeni Sabahı btı8?'Mk 

tan imtina etmeleri, bizi az daha gazetemizi çıkaramaw.ak vaziyetinde 
bırakaraktı. Niteki?n bu yüzden diln gazetemizi çok •mahdut bir miktar
da ve dilz kitap makinesinde ve 6 sayfa olarak basnuığa mecbur kaldık 
l'e geniş okuyucu kütlemizin büyük bir kı.smı iki gün gazetemizi bula-

madı. ""' 
Çok şilkllr lci bu vaziyet geçrrıış bulunmaktadır. Okuyucularımız 

artık g'lzetcmizi her gün mntazam bir şekilde ve daha iyi basılmış ola. 
Tak bulabileceklerdir. Bıt rniişkiil vaziyette telef onla ve bizzat müracaat 
cdetok vaziyeti .'lormak ve bizi teselli etmek suretile sev11i ve merbuti
yet gösteren ve bize manen yardım eden muhterem okuyuculan.mıza son
suz tcşckkürlrrimizi sunanz. 

' 
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IJ!'ı • · • \ İtalya İle ~ 1 li'-1--···---ll\l Kadın Eğitmen ' 
~-'-~~====.=:;;;;;;:;:::::-:-=----=-__,u Ticaretve Klirtng OkU(UCUlarımız Kursları ' 

RADYO 
' ANKARA 

19 B. T.,.rin 1938 Ça,..amba 
Öğle n"frİyatı: 

Hat 1 r a B r su a 1 Anlaşması . Di,vor ki Açılacak 
G e 1 e b l· ı ı· r d •. !stanbulda başlayıp Ankarada MBeaynoağvlluanrdaki Eskişehir ve Arifiyedeki eğit

men kurslarından, köylüyü tenvir 
ve okutma bakımından büyük isti· 
fadeler edildiği görülmüş, kadın -
!arı okutmak ve irşat etmek üze
re kadın eğitmen kursları da açıl
ması kararlaştırılmıştır. Bu kur~ -
!ardan birincisi, Eskişehirde açıla
caktır. Bu kur.un hazırlıklarına 

12,80 Alaturka pliik neşriyatı, 
Hl haberler, 13,15 kanşık p;ik 
neşriyatı, 14 son. 

devam eden müzakereler tıonunda .. i İtalyayla aramızda ktolunan tica-

.Aceba Cemiyeti Hafiye Diye Ortada ~:~:eı~~~r:~~ i~~~;;:d~~r:::~:ı7:~ • za.~:_r~~~a~:~~mi~~
1

;~.y~~d;;1~ 
J timize gelen Sinyor Mazi, Arive- f mız bır mektupta denılıyor kı: 

Hakı.katen bir Teşekku"'} Varını ı·dı•? ra ve Aloiziden mürekkep İtalyan tf.,., "Bilhfassbıı Beyoilkuhtaradfın- t 
• f t h t' A k d h · · 'Il&, e"na ın urnu pe ava a .. 

Aktam netriyatı: 
18,30 Dans pl!k neşriyatı 

19,15 TUrk musikisi ve halk şar
kıları (Makbule Çakar), 20 saat 
ayan ve arapça söylev, 21,10 ha
beelrr, 20,15 halk türklcri (Mus
tafa Çağlar ve Semah.at) 21,16 
stüdyo salon orkestrası: 

1 - Bortki evinz: Gavotte-Cap 
rice. 

2 - Borki ewticz . 
3 - Weber: No. 1 mosaique. 

31 
ıcare . eye 1 n ara an şe_ rımı- a Hele manavlar... Kavunun çli-

- - ze gelmış ve ltalyaya donmıı.şttir .. •' ... .. . 'b · · · · 
A l l b l d 

.~t rugunu, uzumun cı resını. ıncı- ı 

Eski sinop menusu Rıza Nur zaliman•de" dolayı tt•ihat ve Te- n aşma ar, ugun er e, as -, · k rtl f t b 1 başlanmak üzeredir. d'k d'l k .. V k'll H ı rın u usunu, ırsa u unca K k d 
Jieyj dinledik. "Cemiyeti Hafiye,, rakk•ye ka•şı muhalefeti vicdan .' e ı '."e u:ere : _ı e: . ~ye- müşteriye vermekten hiç çrkin- f adın el!;itmenler, köy a ın-
meselesinin içyüzünü anlatırken vazifesı 8,·dım. tıne verılecektır. Ôgre11d•ı\'ımıze . 1 G . b 1 b 1 d' !arına yalnız okuyup yazmak de -, 

1 
mıyor ar. lerçı, un ar e P ı- ı 

tıu zatın ifşaatından öğrendiğimiz Sonra Hasan Fehm nin ve Ah göre, yen anlaşmada. talya.nlıtr,jı Yeve götürülilp zabıt tutturu- gil, diki~. nakış, ev idaresi, çocuk 
JllÜsbet, kati hakikatler şunlardır: met Samim n şehad tı ve İşt rak memleketimıze se'lede 23R mılyonJ İu~a e<naf ceza görmektey'e f b~kımı ve ameli çocuk terbi~·e•i gi-
"' ı _Doktor Münir Şerif (pa- liretliK konten.jan ayırm. ı~lardır. f de. bu, uzun bı'r 1-....... f bı bir ev.·.kadınına lazım olan şey-
' gazetesi sahib, H.lmi beyı'I Sami- , 

'

a) nın kartını Sinop mebusuna 
1 

• 'd rı ğ h kk d k Bu konten1an n !l mılyonu Yll· ı n <l b t · f rl 1. ı !eri de ogreteceklerdir. 

4 - Tschaik.avski: Divert!men
to. 

22, haberler ve hava raporu. ... 
, ml'I ı am o unaca ı a ın a , 2• 0 nunu a er ara e e ·m... ~~ 

i'&tİrİP '·ermiştir. 1 ihbaratını meluu olan rıektubc murta, üç mılyonu taze balık, 0 ~!e•elıi, çürük kRvıın Vt'Yll 
!'.~:·' POLİSTE 

22,16 son. , 

İSTANBUL· 
~ 2 - Bundan daha evvel Şerifi (Gene batbaamızd tabolurmuş • bin halık yumurtası ve havyar, ı kı,-ırcık yerine karaman eli •I 
llp••a) nın harenıı' prenses bı'r ı"h- ) B "~ rılvor ı bug· dav 2 mi!von,ı ~av b " -, tur a a yalnız muha'efet değil ~ ' • • ' . . Yermeğe çabalayan 'r manav f 
t:iyar kadınla Sinop mebusunun e-' kendi ba ım IS)'<l etmek ce nre- dar, 13 m iyonu arpa, 3 mıl) onu f nva bir ka•aha bir söz ,ö,·liYe- t 
vine gelmis, kendisini İttihat ve b'l 1 diğer rububat, 10 milvonu k ırıı f k 1 • · . t.ni ı e • haın ed y ırd•ı · !l .. ce o sanız, 
:r"erakkiye karşı yapageldiğ• mu- sebzeıer, L5 milyonu kuru zum. f - S'en etten ne anların~ 

B cihetlen Kemal beğe bertaf · k b 5 tıalefette devama teşvik etmiş ve yarı-n ,.,.ıl> on.ı eç . oynuzu. __ f - Ka\•tınun t.0 tlı•ı bnvle o- ı 
sil anlat.ırtı. Bti> :!k hır c. kJcatle ı ·ı " · 

hatta kendisine "İttihat ve Terak- mı yonu tütün :ı.5 mı vonıı yag 
1 f ı s d k d a din'iyen Kemal bey derhal el !lli · k - ıır... en e avun an amm 

'-' cemı"yetı'nı· du··şu"rmek içı'n bir ı tohumlar, 2 milyonu .. balı_ ya_ıı:ı_, f d 1 h 1 ·b· b f .., s karak h' t ı.ı f t k 'f' _ a an armışsın a .... gı ı ır 
..., " , de bul d a aret e ·arşı aşıyor'1ınuz. tAAkı'J•t '"apılsa nasıl olacag"ını,, . • şu veç 1 a. 

1 
e ' ın-\ 10 milyonu zeytinyagı, l.ıO hını f h k ı k l i 

· b'J k d' d ı.n ~: balmumıı, 60 mil,·onu pamuk, 1' f ıormak cesaretini ı e en ın el ' E•nafa, bu yolda hareketin 
"ulmu-+ur. - H"kOmcti razırayı fik••" milyonu pamuk döküntü,ü, 15. !llil f 
l' •• ica!l edPrse fi'en hal tmeg· e soz. k' 1. k m t ft•k ve çok kötü bir Ş•Y olcluğıınu an-
t- Şimdi hatıra bir sual gelebilir: yonu ır ı \'e yı an ış · f !atmak mıimkuıı olmaz mı eler· f 
!Acaba 'Cemiyeti hafiye., dcye or- '\"er•yor mu n' yün, l milyonu yun dôküntii•ı\, 1.5 f · 0 f 

E t d d b ti 
· k l 1 h l 9 'l sıruz · .,, 

tada hakikaten bir teşekkül var· ,v• e JT"" ve u sure e cemı- m·Jronu ı ı m ronu a ı, - mı - ------• • • • •-

d 
, yete girmiş o'dum. \ yon.ı ipek koza'1, 1 milyonu ipek 1 , 

mıy ı ..... Vakıa Doktor Rıza Nurun ha- Ben, veni goruştüğüm doktor ve dökiintü•O. 15 milyonu krom Ye :.;• MAHKEMELERDE·~: 
tıratından böyle bir teşekkülün ku l\Iün•r i e l!amJi efendiler Kemal krom t, 600 bini manganez ce,·he
rulmuş olabileceğinden, şöyle üs-ı beye takdim ettım ve onları da iş- ri, 3.5 mılyonu kurşun cevheri. 1 5 
tün kapalı bir şekilde bahsolunu- tirak e•tirdim. Artık herkes ta- mJyonu antimvan, 1 milyonu zım· 
yor ama kendisin bu gizli cemiye- raftar arıyarak efradı çoğaltmıya para taşı, 6 milyonu köftir, 1 mil
te girmemiş olduğundan bu bapta ç lısıyordu. Avrup'ld&k. Şerifi yonu ham am:yant, 500.000 i boy
.kati bir hüküm vermek kabil ol • paşa i e Kemıı. n uhabere ed yor- nuz ve kemik, 500 000 i kitre, l 00 

du. Ve <laımıı efradın teksirıne bini tıbbi nebatlar, 3 milyonu af -
çal ıl yor ise -le paraya ihtiyaç yon, 1.5 milyonu deb~atta kulla ; 
var dıyerek mekturlar yazıyordu; nılan maddeler, 10 milyonu ham 
ben Kem.ılin zaruı;etine bakarak deri, 5 milyonu vulaf, 250.000i ke· 
bun~n b.r ibt ~·açtan mtinbais ol- pek, 500.000 i tuzlu bağır,ak. bir 
duğunu t.naenaleyh hiç bir vakit milyon iki yüz elli bini paçavra, 
mat!Qp netice "n h <ul b:.ılmıyaca- 4 l'.'lilyon lireti de diğer maddeler 

muyor. Binaenaleyh bu sualin ce
vabını da gene 'Cemiyeti haf'ye., 
me•elesi yüzünden o zamanlar tev 
.kif edilip Mrguya çekilmiş oı n 
tıabık maarif memurlarından Bay 
Süleyman Sırrının "Bekirağa bö· 
Ulğünde., Unvanlı hatıratından a
lalım. Bu hatırat okunurken görü 
lecektir ki "Cemiyeti hafiye., adlı 
gizli bir teşekkül hakikaen kurutl
muşur ve bu gizli cemiyet hakkın 
da o zamanki hükOmetin bir ta-
kım tedbirlere baş vurması da, öy
le doktor Rıza Nurun dediği gibi 
m. anasız değil, bilakis peJ;: yerinde 1 
ve makul bir hattı haııi\ketti. 

Bakınız Bay Süleyman Sırrı 

gizli cemiyetin kuruluşunu ne ka
<lar vazıh ve inkar edilmez bir ha· 
;kikat euretind& tasvir ediyor: 

Cemiyeti Hafiyenin Kurulutu 

ğını hissettim ve Kemalin Şerif pa- için aynlmıştır. 
şadan çek •• ek istediğı ga•ri meş- 12 ltalyan ada•ile TraJ:ılu• ve 
ru bir paraya kend mizi ilet etme- Bingaziye ihraç edilmek üzere de 
mek ıçin hisİsyatımı doktor Münir 250 bin liretlik sigala yağı, 600 
ile Hamdi efendive ar.lattım. Ve ·bin l retlik pirina, 1400.000 liPeilik 
Kemal beye bad~ma cemıyet için kuru Uzum, 1 milyon J'retlik fa - ı 
çalışamıyacagt"'lızı müşterek im- •ulye. mercimek, nohut ve diğer 
zalı mektup a bild;rdik. Halbuki kuru sebzeler: 3 .milyon liretlik_ ~e \ 
sonra bunlar Kemal ile anlaşmış- canlı Ye ke•ıl1:1ış hayvanlar ıı;ın 
!ar. Şerif pasanın gônderdiiii pa- kontenjan ayrılmıştır. 
rayı Ke~q\ aldığı gib Avrupada 
solugu a)d'. Renim söziimü din
Jemiyenler•n cebine bir para gir
mediğı halde abdalcasına da da
yak yediler. 

Yalnız şunu izah •devim: B \. 
l'ıhare cemiye•e ilt'hak etlen bazı 
zevat sırf vatani dü<üncelerle ha· 
reket et•i'er ve Ke"'!al g;bi para 
h iyle çalışır kimseler değildiler. 

(Sonu var) 

. İNHISARLARDA · 
, . \"- * . -

iNHiSARLAR 
BÜLTENi 

Kadıköyünde ikamet ediyor· 
dul<. Gümrük memurlarından 
Xemal bey namındaki bir zatla 
!kaymdeperimin del!letiyle görüş
m~üm. Bu zat babamla da sıkı' 
ııılcı görüşüyor ve ekseriya müsa· 
Jıabeleri mahrem oluyordu. 
~ Ben mahrem olan müsahabele- ... 
rini anlamak merakına düştüm. 17 Bin Liralık 
:Kı.f yakla.şmıştı. Hasekideki eve 

İnhi•arlar idaresi Cumhuriyetin 
on beşinci yılı müna•ebetile büyük 
bir bülten hazırlamaktadır. Yakın
da neşredilecek bu nüsh:ıda İnhi· 
~arlar idaresinin 15 yıllık faaliyeti
ne ait bütün malilııııat istatistik 
ııeklinde gösterilecektir. 

Yeni tip sigara 
İnhisarlar idaresi yakında İz -

mir isminde yeni bir tip si~ara çı
karacaktır. 

11akıetınıştik. Gene Kemaı bey Bir Sahtekarlık! 
81k sık gelmeğe başladı ve benim 
tecessüsümü arttırdı. O gece biraz - -~ 
•et ediliyordu. Babamın bulun· Bir ölü namına sahte sened 
:matlığı bir sırada kendisine ba- yapan 6 kişinin tecziyesi istendi 

Yeni kibrit kutulan • 
- Kibrit inhisarı Cumhuriyetin 
on beşinci yılı münasebetile yeni 
sistem kutular dahilinde başka bir 
tipte kibrit çıkaracaktır. 

- . ' • .. 

SABi KALI SAHTE 
'MÜFETTiŞ 

Evvelki gün kendisine maliye 
müfetti~i süsit vererek salamon is~ 
minde bir tabak tüccarının vergi
•ini tenzil edeceğinden bah•le do· 
land-ırıcılık yapmak i•tiyen hiri•i· 
nin rüşvet alırken yakalandığını! 
yzaroıştık. 

İki sene evvel de ayni şekilde 
bir ıqjbıkası olduğu anlaşılan do -
land!rrıcı dün a11liye dördüncü ce~ 

za ~ahkem.,ine verilmiştir. 
!.minin \'ehbi olduğu anlaşı -

lan bu adam polise Adil diye yan
lıı; isim verdiğnden ayrıca takbat 
yapılma•ı ve rüşvetle dolandırıcı - 1 
lık mesele•inden dolayı da tevkif 
olunma•ı kararlaştırılmıştır. 

O tobüs davası 
Otobüs dava•ına dün a•liye bi· 

rinci ticaret mahkl'me<inde nak
zen yeniden bakılmıştır. 

Bu cel•ede yalnız, •uçlulardan 
Ahmet Emin Yalmanla Yekilleri 
hjızır bulunmuş; diğerleri gelme
miştir. 

Suçlulardan Recai Nüzhet Ra
ban - diln de yazdığımız gibi - hak 
kindaki kararın tMhihi için tem

~+ıe milracaat etmi' olduğundan 
dCinkü celsede duruşma yapılama. 
mış ve yalnız dos)•anın temyiz mah 
kemesine gönderilmesi kararlaştı
rılmıştır. • 

Eski elektrik şirketi dava edıldi 
Eski elektrik Türk anonim ~ir

keti aleyhine Eyıipte Bay Kadri 
Bulca ve arkadaşları tarafından 
şayanı dikkat bir dava açılmıştır. 

Davaya sebep şudur: 

KAFASINI YARDI 
Beyoglunda Başağa çeşme RO· 

kağında oturan Fatma komşusu 

Virjininin oğlu 11 yaşlarında An· 
deria tarafından atılan bir taşla 
raralanarak hastahaneye kaldı • 
rılmıştır. 

Bir çöpçüyfi yaraladılar! 
Yenişehirde İrmak sokağuıda 

oturan tütün amelesinden Bayram 
ile Marika isminde bir kadın çöp 
ıılmak yüzünden ç1kan kavra neti
ce•inde çöpçü Mu•tafayı dövmüş· 
ler ve ü•telik sopa ile başından :,ra
raladıklarından yakalanmışlardİr. 

Ameleyi çiynedi 
Dlin gece ııaat bir sıralarında 

(261 7) numaralı otomobili idare 
eden şoför Kadri Şişhane yokuşun 
da tramvay rayları arasında k&l -
dırımları tamir eden ameleden Ve
liye çarparak hafifçe yaralamlŞ 
tır. Suçlu Kadri yakalanmıştır. 

Arkadaşını vurmuş 
Cağaloğlunda oturan N~ati 

Karaköyden geçerken Fatihtj O· 

turan Abdülkadirı yok yere d öv -

müştür. 

Necati, bu yüzden cezala~rı
Jacağını ,anlayınca da, kendi in 
bir tecavüze uğradığı ve muk e

~ 

leye mecbur kaldığı hi .. ini ver • 
mek üzere sustalı çakısını kendi-
nin muhtelif yerlerine batırmağa 

başlamıştır. Fakat gelen poli~ler 
kendi•ini yakalamışlar ve tahkik& 
ta başlamışlardır. 

Bir kaput hırsızı yakalandı 
Dün akşam Gülhane hastaha-

f Aktam netriyatı: ' 
18,30 Keman konseri: Kadı.; 

köy Halkevi namına, konservatu
var profesörlerinden İskender Ar
dan, piyanoda Rana Seven, 19 kon 
ferans: Fatih Halkevi namına, Rttş 
tü Diktürk (İçtimaiyatta halk ev. 
!erinin rolü), 19,30 halk türküleri 
İmrahim Hakkı tarafından, 19,55 
borsa haberleri, 20 Nezihe Uyu 
ve arkadaşları tarafından Tllrlı: 

musikisi ve halk şarkıları, 20,40 
Ömer Rıza Doğrul tarafından a
rapça söylev, ın saat ayan: .or. 
kestra: 

1 - Valdtenfel: Espana- vals. ) 
- '\Vohe: Habanera. 
3 - Si•de: Entermezzo. 
21,30 Safiye ve .arkadaşlan ta. 

rafından Türk musikisi ve halk 
-'arkıları, 22,10 hava raporu, 21,13 
darilttalim musiki heyeti: Fahri 
Kopuz ve arkadaşları tarafından, 
22,50 son ha herler ve ertesi günün 
programı, 23 saat ayarı, htiklAI 
marşı, son. 

FIKRA 
Ya atın içeri deseydi ! 

Bi>" rihte eliınilden l.:ııl' a 
72 kişilik bir tüccar kafi:es, Lan
gaza kasabasına gidiyorlarmış. 

Bunlar Selanikle La'lgaza ar .. • n
da rahat rahat yollrın devam eder 
!erken karşılarına ikı haram· çı

kar. Ellerinde silah, sökülün para
ları diye tehdide başlarlar. 72 ki
şilik kafile neleri varsa hep 'ni 
meydana koyar, tabii artık gide
cekleri yerde işleri kalmadığı ipin 
geri dönerler. Fakat hükQınete de 
müracattan geri rlurmul r. İçle
rinden en cesurlarını eeçerek vali
ye yollarlar. Davacı, valinin huzu

ne•i civarında sırtında bir torba runa ç~car, olanı, blteni anlatır, ~ 
olan bir adamın acele acele dolaş- Vali sorar; 
tığı görülerek muhafaza memuru _Siz taç kişi idiniz?, 
Ziya tarafından yoldan alakonul- - Yetmiş iki. • 
muş ve torba açıldığı vakit içinde - Hırsızlar?, 
10 tane eski kaput ile muhtelif pi- - İki.. 
jamalar ve bir de pantalon bulun- Hemen zile liasar, ....... g!ren ~· 
duğu görülmüştür. metçiye davacıyı işaretle: 

Yapılan tahkikatta bu eşyanın - Atın şunu dı~rıyal 
Gülhane hastahanesinden çalındı· Der. ., __..... 
iı anl1i4ılarak J!ltfi ismindeki bu Davacı hem dışan:r& ç:ıklYlil) 

· hır•ız, d iln Sultanahmet tlçilncü hem de bir yandan: 
•ulh ceza mahkemesi huzuruna - Allah razı olsun, '6fty11]i a. 
çıkarılmıştır. dam, iyi .adam, merhametli adımı] 

Lütfi mahkemede, bunları çal- Diye valiye dua ediyor, 
madığını ve süprüntüler arasından Hademe sorar: 
topladığını ( !) iddia etmiŞ8e de - Yahu işitmedin mi, atın aı. 

bamla olan sohbetinin içyüzü ne
den ibaret ise anlatmasını nca et
tim. Ve o da hafi bir cemiyet teş· 
kil olunduğunu n arzu edersem 
kanaatimi dinledikten sonra mak· 
eadı ve icraatın neden ibaret ola· 
cağını aöyliyeceğini vadetti. Bu
nun üzerine kanaatimi anlattım. 

Beyoğlurcla o•uran Yorgi is • 
minde bır adam bundan bir müd • 
det evvel vefat etmş ve ( 1 7000) li
ralık lıir mira• bırakmışt1r. 

Yerginin mirasçılarından bir 
kısmı Yunanistanda olduğu, bu -
rada kimsesi bulunmadığı için Bo 
dosaki ve Meletki ismindeki İki ki· I 

Tütün satışı hararetli 
- Bu sene memleketimizden kül
liyetli miktarda tütün alacak olan 
birçok Avrupa firmalarının mU -
messilleri şehrimize gelerek ']'ürk 
tütün limited şirketile temasa b14· 
Jamışlardır. Geçen hafta şehrımiı
den Bulgar~stana giden Alman alı
cılar, yarın memleketimize g•le -
rek Egeye gideceklerdir. Rumen 
grupunun da yarın Egeden şehri 
mize döneceği limit edilm~tedir. 

dinlenen şahitler yakanın hırsızlık şanya dedi; ne diye dua. edfyJ!l• 

noksan ve gayri fenni tesiut yap· olduğunu is bat eylemişler ve bun- sun?· ,... ( 

b b l 
Davacı cevap verirf _ 

İddiaya göre mezk<lr ~irket; 
davacıların Eyüpteki garajında 

Ben kanaaten İttihat ve Terakki 
lhfıkQmetine muhaliftim. Bu fikir 
'1e kanaat lttihat ve Terakkinin ni 
hayet bu memleketi izmih!Ale uğ
ratacağına kalbimde, zihnimde 
lıuıl olan emniyet ve itminandan 
doğuyordu. 

Bu muhalefetin bende sebebi 
)ıusul!l şöyle idi: 

Bidayeti meşrutiyette bir mat
baa teııis etmiştik. O zamanın 
muhalif ne~riyatı matbaamızda 
tabediliyordu. Bu meyanda Ser
beııti .başmuharriri Hasan Fehmi 
beyi her gece dinlerdim. Mumai
leyh Avrupadaki tarzı mesaisini 
"'e sonra kimlerin kahramanı hür
riyet ke•ildiğini bir lisanı teessürle 
snlatırdı. O sıralarda Fedakaran 
cemıyet! azasına yapılan muamele 
ve onu takip eden hadisat ve hil
Jıassa otuz bir mart vaka•ınclaki i-ı 
damlar ve tehditler ve saır icraatı 

mış ve u se epe; garajda yangln !ardan biri; mezk<lr hastahaneden r - Ya atın içeri deseydi, ıivde 
çıkarak tamamen yanmasına sebe- evvelce de dört defa eski pijama çolıık çocuğun hali ne olurdn? ... 
biyet vermiştir. ve kaputlar çalındığını söylemişlir. ~~~~~~~~~~~~~~~ 

Dünkü muhakemede, davacılar Mahkeme, sabıkalı hırsızı tev- ı ' ~i sahte iki senet tanzim ederek 
bir• (7350), diğeri (9000) liralık 

olan ve Ali, Nazım, Şefik ve Mah
mut isminde 4 şahit muvacehesin
de yaptıkları bu senetlerle Yor -
giyi Rifat ve Lütfi bminde iki ki
şiye borçlu göstermişierdir. 

vekili avukat Bay Mesut Selen da- kif etmiştir. 
vayı izah etmiş ve 5 • 6 bin lira ka-~~ Ne Pişireyim? 

-·-~iraz son~a, kanım! mirasçılar Motörler heryere yanaşabilece 
şelırımıze gelınce keyf;yet anlaşıl- Boğaziçi sahillerinin umu 

dar olan zararlarının tazminini şir 
ketten istemiştir. 

Şirket vekili avukat Bav CelAI 
ise, elektrik şirketinin hükfimete 

intikal etmiş olduğunu binaen& -
leyh tazminatın oradan isteımıeai 

llzımgeldiği li iddiasında bulun • mış ~e suçlular _yakalanar~k .hadi- cadde rıhtımlarına yolcu almak ve 
se agır cezaya ıntıkal etmıştır. çıkarmak için yanaşan motör ve 

Bir noter yanında katip olara le kayıklara, bu caddeler üzerindeki muştur. 
çalışmış olan Şefik de mezkOr no- bina sahiplerinin mümanaat ettik- Davacı vekili de, vakanın eski 
terliğe aıt bir makbuzu bu işte !eri yapılan müteaddit şikilyetler _ şirket zamıı.nında cereyan etmesi 

k 11 d 
• d d ı aebebile taıminatın o vakitki ida

u an ıgın an o a aynca suç u den anlaşılmıştır. Bu ~bi sahiller-
bulunmuştur. de, belediyeye ait olan umumi yol- reye, yani kendilerine raci olaca. 

Dünkü celsede müddeiumumi !ar üzerindeki rıhtımlara değil, ~tıı beyan etmiştir. 
iddianamesini serdetmiş ve cürmü hususi olarak yapı.lan iskelelere • Mahmeke heyeti yangm esna
sab t görerek suçluların hepsinin dahi herkesin yanaşabileceğini ve· eııİda yapılmış olan keşif evrakile 
tecziyes'ni ite~· tır. , b umüdahelelerin yer•iz olduğu vi- mezkur te•~ata ait fen evrakı'lın 

lllahkeme, mildafa icin talikı Jaye+te nalilkadarlara tebliğ edil- celbine lüzum görmüş ve mahke-
olunmustur. ıniştir, meyi talik etmiştir, 

1 
DENİZLERDE 

ÇARŞAMBA 

t DOMATİSLİ PİRİNÇ CORBASI YENi YOLCU 
SALONU . ' FİLE ALAMlNOT 

Denizbank id~resini~ lımaida MAKARNA 
yaptırmakta oldugu yem yolcu sa- r 
!onunun inşaatı ilerlemektedir. Sa- KAVUN 
!onun açılışı yılbaşında yapılacak- ti File Alaminüt _ 
tır. · "" • Filetoyu biftek gibi kesip tok • 

EMiNÖNÜ MEYDAN/ makla yassılatıp tuzlayınız Kızart 
ma sahanın& et suyu koyup biraz 
çeviriniz Sonra fileleri diziniz. Harlı 
ateşte biraz durduktan sonra çekip 

Eminönü meydanının açılma • 
sına devam edilmektedir. Yenica-
miin önündeki kısmın yıkılmasına lizerine yağlı bir kilğıt örtüp fınna 
da dünden itibaren başlanmıştır. sürünüz. Orada pişince alıp filden 
K

0

emere kadar imtidat eden bu kı· yemek sahanına koyunuz ve suyu· 
•tmrlaki dükkiin~r tamamen boşal nu biraz et suyu ile ~e,~rdikten son· 
tılmıştır, \ r& ü:aerine döküp sofraya verinız. 
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'Çekosloyak:f ada Y elti Deniz Ban 
Vahinl~Hidiseler Teşkilatı 

eki Fikri 
Bir gazete : "infirad, Kolaylıkla Milli ifJa~ 

Manasını ifade Edebilir " diyor 

Bunlar alim olmakla zengin olmak 
arasında bir fark bulunduğunu ve 
daima bulunacağını takdir ederler. 
Fakat ilme nefislerini hasreden
lerin de mutlaka zaruret ve ihti
yaç içinde yaşamaları için hiç bir 
sebep yoktur. Bugiln bir asistanın 
kırk lira aylığı olduğunu işitiyo
ruz. Doçentlerin asli maaşlarının 
70 liraya. çıkarılma ı doçentlere 
ait olan zorluğu bir miıddet için 
ortadan kaldırmışsa da asistanla
rın hali cidde iıdOşünUlecek bir 
ıeydir. 

Nevyork, 18 (A.A.) - Demokrasiler tarafından son derece de 
silahlanmak için verilmit olan kararlar hakkında mutalaalar serde
den Nevyork Time• gazetesi, ailahlanma.nın yalnız batına demokrasi 
rejimlerini muhafaza edemiyeceğini belki bugün ne kadar gözden 
diifmüt oluraa olsun kollektif emniyet ai&temini yeniden canlandır-
mak muktezi olduğu fikrinde bulunmaktadır. ~ .,,,. 

Bu gazete. şöyle devam ediyoı · I 
"Elde edilecek gaye ne. k'.ıdar 

azak olur n ol un, kollektif emni
yet, ı•ımniyete ulaşmak için takip 
edilecek olan yegane ;>oldur. hal
buki infirad kolaylıkla "milli lf -
tas,, manasını ifade edebilir.,, 

Avusturalyanın Müdafaaaı 

Sydney, 18 (A.A.) - Avustu
talya mudafan ı lerinin tanzımi 
planını tetkik etmek üzere a~debi 
ihtimal bu ayın 21 inde Konberr -
da hususi bir komite toplanacak -
lır. E ki proJede 8 seneye taksim 
edilmek üzere 43 milyon sterline 
baliğ olan bir masraf derpiş edil -
mekte itli. Yeni planda bu meblağ, 
!kuvvetli bir ihtimalle mühim mik -
ıtarda arttırılacaktır. Bu karar son 
huhran neticesinde ittihaz edil -
;miştir. 

Duff Cooper'in Halet~ " 
fo 

0

Londra, l S(A.A.) - Çember-

Amerİkadakİ 
Casusluk 
Da·rası 

Nevyork, 'ıs (A.A.r - Casus
luk davasında iddianamesini ser
deden müddeiumumi, Alrnanvayı 
açıkça bir casusluk şebekesi ihdas 
\Te idare etmekle itham etmiştır .. 
::Müddeiumumi ·rar etmiş olan 
maznunlcırd~n Şluternin maznun 
Rümrihe Alman vapurundaki pos· 
ta torbalarını açarak Bethleem 
Steel kumpanyası ile Amerikada
.ki Sovyetle rbirliğ~nin ticaret ajan 
lığı ara ında akte<lilen konturat ! 
la ~rn fotoğraflarını çekebilecek 
vaziyette bulunduğunu söylediğini 
patırlatmıştır. 

'Vorld Telegrnm ajansının zan
ncttif,ine göre müddeiumumi A -
anerlkadaki casusluk hadiseııilE' a
ilakadar olup Almanya ile malfi -
mat teati etmiş olan diğer bir mil
~etin ismini <le zikredec ktir. 

BELÇIKADA 
iNTiHABAT 

Brilksel, 18 (A.A.) - Belgn 
aJnnsının neşrettiği bir ha'here gö 
re, şark kantonlarında. ya]lılnn 
!kommün intihabları neticesinde bu 
ımıntaknlard.aki milli partiler bü -
1Yilk muvaffal jyctler kazanmışlar
Ciır. 

t Heimarl:trene cephesi, namzet
Qiğini Jı::oyduğu kommünlerde tam 
bir rnuvaff akiyetsizliğe uğramış

itır. Bu cephe, ekseriyeti muhafaza 
ettiği yegane merkez olan Eupen
"'e ancak bir azalık alabilmişler -
dir. Millf partilerde bu mıntakada 
~ir azalık alabilmişlerdir. 

1 Malocdy'de milli partiler 7 a -
rEalık, Heimmattrene cephesi 14 a
zalık almışlardır. 

Cenubi Amerikada bir ihlilaf 
1 Vaşington, 18 (A.A.) - Reisi-
cumhur, Peru ile Ekvatör .arasın
daki hudut ihtilafında tavassutta 
bulunması için Ekvatör cumhurre-
4lsi tarafından yapılan talebi kabul 
ve muslihane bir hal çaresi bulu
nacağı ümidini izhar etmiştir. Ruz
' elt, "Ekvatör ve Peru hükOmet -
leri bazı Amerika hukfımetlerinin 
<lostane ve bitarafnns yardımını 

.kabul ettikleri takdirde,, bir sure
ti tesviye bulunması için çalışacağı 
nı vnndctmiştir. 

r-- Amerikanın bir teşebbüsü 

layn, yarın Londraya avdet edecek 
ve Duff Cooperin istihliıfı mese
lesini halledecektir. lsrarla dola -
şan bazı şayialara göre vukun ge-

lecek tebeddülfit neticesinde iki 
yeni nezaret ihdas edilecektir. Bun 
)ardan biri iaşe nezareti, diğeri 

milli hizmet nezareHdir. Bu iki ye
n· nezaretin ihdnsile koordinasyon 
nl'zar tin'n iı:.leri o kadar azala -
caktır ki, net'cede belki hu daire 
lfı ğvedilecek ve 111ıı.kip, başka ne • 
zarete tayin edilecektir. 

Pnrlftmento mahfellerinde ha
sıl olan kanaate göre hava müda

faa işlerinde ihtisaııı olan John An 
derson, yeni nazırlıklardan l:iirine 

tnyin edilecektir. Amirallik maka
mı için de Stanhofe'nin ismi zikre
dilmektedir. Kabinenin istinat et
tiği siya i esasın genişletilece2'in

den ştiphe edilmemektedir. 

Polonya ile 
Litvanva Arasın-

~ 

da Bir Hadise 

Fakat yalnız mevcut .asistanla
rın ve doçentlerin mna~lnrını art
tırmakla da işin bitmiyeceği anla
şılıyor. Bir profesörün yanına veri
lecek asistanları arttırmak kati 
bir mecburiyet teşkil ediyor. Bu
gunkü vaziyet ancak talebeye ders 
verme ihtiyacını temin edebiliyor. 
Fakat. dediğimiz s:ribi, llniverı::ite
nin gayec;i -yalnız ders vermekten 
ibaret değ.ldir. İlim için çalışacak 
ve orijinal araştırma!ar yapacak 
gençlere de lüzum vardır. Profe
sörler buulara rehber olacaklar, 

y"ol gösterecekler ve bunları yetiş
tireceklerdir. 

Halbuki üniversitemiz bugün 
böyle bir imkandan mahrum bulu
nuyor. Bu lüzumu pek güzel tak
dir eden ve sünllerimiz kar ısında 
vaziyeti açıkça izah eden kıymet
li rektör bugOnku üniversite tahsi
eatı ile bu ihtiyacı tatmine imkan 
olmadığını söylüyor. CniverEıitemi
zin tahsisatı bir milyon yedi yüz 
bin lirn kadar bir paradan ibaret-! 
tir. Araştırmalarımız neticesinde 
meydana çıkan hakikate göre üni
versite bütçesini en aşağı iki mil- 1 

yon liraya çıkarmadıkça doçentle
ri ve asistanları Jırttırmağa imkan 

Varşova, 18 (A.A.) - Polonya yoktur. Halbuki, Türk iiniversite
ile Litvanya arasındaki ihtilafın sinin müstakbel profesörleri, Türk 
geçen mart ayında halledildiği ta- ilminin müstakbel halefleri bunlar 
rihtenberi ilk defa olarak re mi olacakbr. Yetişecek genç profe-ı 
gazeteler, Kavnas hükumetine Lit- sörler bütün zamanların"ı her gün
' anyalı Lehler arasında vukua ge- kii derslerde profesörlere yardıma 
len arbedeler ve Kavnasın Polon- hasrederlerse kendi başlarına ori
ya ekalliyetino karşı ittihaz etmiş jinal çalışmalar için bittabi vakiti 
olduğu tenkil tedbirleri milnase - bulamazlar. 
betile hücum etmektedirler. Bu Binaenaleyh, memleketin ihti-ı 
hadi e dolayısiyle Litvanyadaki yacı ile mütena ip, bağladığınuz 
Polonya birliği, Litvanyadaki Po- ümitleri tatmin etmeğe kabiliyet
lonyalılnrın müdafaası için hükO- li bir Türk üniversitesi kurmak is-ı 
mete zecri tedbirler tatbik edilme- tiyorsak ne yapıp yapıp daha faz
si talebini mutazammın bir müra- la feda karlık iht{yar etmek iztira-
c.aatta bulunmuştur. rındayız. Bir taraftan üniversite-

/ RLAN O AN/ N nin ma<ldi vesaitini çoğaltmalı ve 
T AKS/ J tamamlamah. Diğer taraftan ha-

M yatlarını ilme hasredecek gençle-
Dliblin, 18 (A.A.)" - B. dö rin yetişmesini temin edecek şera

Valeramn Irlandanın tak~irni me- iti hazırlamalı ve ayni zamanda 
selesini halletmek için Vestmnis - üniversite için bir talebe mahallesi 
ter pnrlfimentosu muhtariyetini Ir- kurmalı. Hele bu son mevzu adeta 
landa parlfimentosuna naklini il- el sürülmemiş bir halde bizim him
tizam eder mahiyette Evening metimizi bekleyip duruyor. 
Stantlar gazetesine vaki bevanatı Hüseyin Cahid YALÇIN 
İrlandada bir nebze heyecan tev- ==========:....===== 
lit etmiştir. Kudu"sde Sokak 

B, do Valera, 1rlandanm hiç bir 
zaman İngilterenin muhtemel düş Muharebeleri 
manlarına karşı taarruz füısü teş-
k

.1 · (Batlarafı 1 inci aayfa.da) 
ı etmıyeceğini beyan etmiş ve ne 

tice olarak Irlanda parçalanmış bir neşrolunan bir kararname ile polis 
halde ve İngiliz askerlerinin işgali teşkilAtı kamilen ordunun emrine 
altında bulundukça İrlanda mille- verilmiştir. 

Bugünden itibaren Filistinde 
tinin herhangi bir ihtilafta İngilte bütün harekatın mesuliyeti orduya 
re ile teşriki mesaiye düşman ola -
cağını .söylemiştir. geçmiştir. Bu hareket asi ATap şe-

.... birlerinin işgalini istihdaf etmek-
Yugoslavyada muhalefet tedir. Öğledenberi Filistin hudut-

- Belgrad, 18 (A.A.) - Haber ları kapatılmıştır. Kudüste müte -
alındığına göre, birbirine zıt bir - rnadiyen zırhlı otomobiller <lolaş
çok so~yal aki<lelerdeki unsurl.an makta ve harekat sahası üzerinde 
ihtiva eden muhalefet birliği muh tayy.areler uçuşmaktadır. 

telif noktalarda itifak etmiştir. Bu İtalya.da Yahudi mes'~leıi , 
noktalardan başlıcnlan kraliyet, 
milli mudaf.an, hudutların tamam- - Roma, 18 (A.A.)- ttalyan bil 
hğ1 ve Hırvat meselesinin her şey kfimeti, ltalyada oturan yahudilet 
den evYel milli prensiplerini ihtiva hakkındaki Vaşington notasına ce 
eylemektedir. .....,.- v.abını Amerikanın Roma büyük el

çisine vermiştir. 
Memetde Hadiseler -. _..,/ Umumiyetle iyi malO.mat alan 

Meme], 18 (A.A.) - Cuma gü mahfiller, bu cevabın bugünkü ,art 
nü toplanacak olan diyet meclisin lar dahilinde ne .kadar mümkünse 
de Almnn teşkilatı Alman listesi o kadar tatbin edici mahiyette ol
şeklinde görülecektir. Bereımy ve duğunu bildiriyorlar. 
Perein'de Ukranyah halkın teza - Brezilyada isyana hazırlık 
hurntta bulunarak istiklal istedi- lf' Rio _de_ Janerio 18 (A.A.)' _ 
ği bildiriliyor. 11 mayıs isyanı şeflerlnd&n olup o 

Milli meclis Uşgorodda. topla- zaman kaçan fakat aon günlerde 
narak Ukranya bölgesinin parça- yakalanan bir şahsın üzerinde ye
lanması aleyhinde bir beyanname ni bir isyanın hazırlanmakta bulun 
neşretmiştir. duğunu ve b uieyana hUkftmet a-

Be,·anname, doğu Slovakya böl- zasına !üikastler yapılmak sureti
gE'lf.rınin llkranyaya raptını iste - le başlanmak istendiği öğ,renilmiş-

Nevyork, 18 (A.A.) - Hernld 
Tribune gazetesine göre, bahriye 
nezareti dnimt bir atlantik filosu 
ihdaı:ına. Prensip itibarHe karar 
vermiştir. Bu filonun nti,·esini ik" 
hafta evvel ibda ed"len 38 cüziı
t ırd n ibaret hır filo ti' k:l ed -
tekfr. j mektedır, / tir.• 

MacarlarlaMeskiinÇekSehirlerinde Tamamlan 1 
çarpışmalar Dahili Harp Halini Aldı (Batta.rafı 1 inci aayf da) 

yakın sahiller vapurlarıdır. \ e ı 

Macar Ba S ve kt 1 inin Beyanatı ~==e~~!: ~=:~~;n~r 
Budapefte, 18 (A.A.) - Batvekil 8. lmredi, Macar ajanaına, Denız fenerleri, cankurtaran 

Çekoalovakyanın bugünkü vaziyeti e~afında atağıdııki beyanatta bu- Kılavuzluk, RomorkorlUk ve Pal 
lunmuttur. mnr işleri Denız emnıyeti servısın 

"- Komarno m'\tzakerelerinin seler gittikçe bir iç harbi şeklini verılmiştir. --
inkıtaını müteakip, ilk tabii teşeb- almaktadır. Birçok yaralı vardır. Akay müdilni Cemil Enanın mu-
bilsümüzü, mühim kararlarına iş- Bir Hadise r §a\irlik servisine nakledilmiştır. 
tirak etmiş olan ve bizimle dostane FEN DAtRESt Uzhorod, 18 (A.A.) - Leli a- Fen dairesi, Umum mlıdür mu-
münasebet halinde bulunan Al • ı J·anRı bı'ldı"rı"yor: 

! 
· avini Harun tlmen'ın ıdaresı rı· 

man ve tal~·an büyük devletlerine :Rir Çek devriyesi, Rutenya öaş 
ti h d ·· d d"w · · dadır. Haliçteki fabrika ve havu -

sure rna usa a gon er ıgımız vekilı" B. BrodiJ" otomobille Behe-
1 

• lar, İstinyedelti doklar, atelyeler, 
zevat vnsıtasi e bu vazıyet iizerin- rovoya giderken otomobile agw ır ma 

1 lzmir ve Vandaki ter!'\ane dogru-
deki ııoktai nazarımızı bi dirmek kineli tiıfckle .ates armıştır. Baş-
t k ·ı · ı· '" · t b · Y dan doğruya buraya mt'rbutt 1r. 
eş ı etmış ır. .ıuacarıs anın u vekile bir şey olmamıştır. 

teşebbüı:leri neticesinde, Macarlar -ı BA.l\"KACILIK 
la meı:;kun arazinin seri ve kati bir Çek - Macar Müzakereleri Bankacılık ve mali işler umum 

Varşo\·a. 18 (A.A.) - Gazet- müdür muavini Tahir Kefkep'e mer 
surette l\lacaristana rabtı mesele
sinde karar vermc-k maksadile' 
muhtelif hariciye nezaretini ara-I 
sında bliyiik bir diplomatik faali-j 
yet başlamıştır. Macar efkarıumu 1 
miyesi, bu harekete anlaşılması ta
bii bir sabırsızlıkla intizar eyle
mektedir Ye Macar hükumeti, bu ı 
mc. elenin hallini çabuklaştırmak 

için elinden geleni yapmaktadır .. 
Her türlü tehir ve talike, eıı azim
kar bir surete muhalif bulunuyo
ruz. Zira gayri sarih vandler ve 
taktik manevralardan bıktık. 

Hudutlarımızın ötesinde azap 
çekenler, bizim olan Macarlardır. 
Kendi hakkında karar vermek hak 
kı da, milli devletleri;ı hudutları ı 
haricinde yaşıyan bütiin milliyet -
letiııe aittir. Mevzubahs olan me • ı 
sele o derece ciddi ve o derece de
rindir ki, bunu muallakta bırak -
manın imkanı yoktur. Macar mil
leti ve .Macar hükumeti, hakkani
yete müesses l\facnr tezinin muvaf 
fak olmasına azmetmiş bulunmak
tadır.,, 

Kanlı Hadiseler 
Budapeşte, 18 (A.A.) - Ma -

car ajansı, gPçen pazar giinü Poz. 
soy - Bratislava - da bir kilise önün 
de Macarlara karşı kanlı taşkınlık 
lar yapıldığını bildiriyor. 

Klise önünde Macar milli mar
şını söyliyen ~facarlara Çek tpolis
memurları ile Slovak gençleri hü
cum etmişler ve l 1 i ağır olmak ü
zere birçok kim eler yaralanmış
tır. Tezahüratta bulunan Macarlar 
dan birçoğu tevkif edilmiştir. 1 

Rutenyada Vaziyet 
Budapeşte, 18 (A.A.) - Macar 

ajansı bildiriyor: Hududdan gelen 
haberlere göre, Rutenyada hadi -

1 

ta Polskanın hususi muhabiri Bu- buttur. Tahir Kefkep ayni zaman
.dapeşteden bildiriyor- da bankacılık ve bankanın t.eşekkül

Yeııi bir Çek_ .l\Iacar konfmn lerinin para ihtiyacını gidermek va
sının toplanabilmesi için Pragın zifesile ınUkellef olan İstanbul §11-

Budapeşteye yeni mukabil teklif- besinin müdünidur. < 

lerde bulunması icabeder. Pragın KADRO _ 
bu husustaki notası Budape, tede ...,.. Yeni teşkilat dolayısiyle oçıkt:ı 
bugün beklenmektedir. Müzakere- kimse kalmıyacaktır. 

DEN1ZBANKJN FORSU 
lere çarşamba günü Komarnoda ve 
yahut Bratislnvadn başlanabilecek 
tir. Budapeşte, müzakerelerin bir 
kaç günden fazla sürmemesi arzu
sundadır. 

Kati Çek - Alman Hududu 
Prag, 18 (A.A.) - Alman ga

zetelerine göre, Çekoslovak hukCi 
meti ile Alman hiikCimeti, bir ka
rar ittihaz etmişlerdir Bu karara 
göre 18 ilkteşrinden 27 ilkte~rine 

kadar Alman tayyareleri, Çekos -
lovakya ile Almany.a arasındaki 

Yeni fors için tetkikler yapılmalt 
tadır. Vapur bacalarmm üstleri sı
yah ve alt kısmı sarıya boyanmak
tadır. 

Fors hakkında memleketin yük
sek rec:sam, santakarlarının fikirle
ri alınmıştır. llk tecriıbe Suvat va
purunda yapılacaktır. Duşı.inülen 
fors §Udur: 

Tarihi bir resmi işaret eden bir 
kadirga ve üzerindeki yelkenlerin 
çizdiği (D. B.) şekli de Denizbankı 
ifade etmektedir. 

yeni hudut h:ıtının Berlin süfera ==========-======
Japon Ord 
Kantonun 

konferanısı tarafından tesbit edil
miş şeklinde fotoğrafilerinin ala
caklardır. 

Bu fotoğrafiler, yeni Cermen - Çe
koslovak hududunun kati olarak 
zilme inde vesıka hizmeti göre -
cektir. 

Önünde 
(Battarafı t inci acy(ada) 

Alman tayyareleri, hususi bir -
çizilmesinde vesika hizmeti göre -
işaret taşıyacaklar ve bitaraf mın
taka dahilinde üç kilometreden 

Şark nehri mıntakasına mtı -
him miktarda Çin takviye kıtala
rı gelmektedir. Kanton için her tü 
lü tehlikenin bertaraf edilmiş ol
duğundan emin bulunnn Çin umu
mi karargahı, Kantondan bir mil
yon kadar kişinin çıkardığını tah 
min etmektedir. Çinliler, Şumşu -
mun 25 kilometre şimalinde Tan
kaya demir köprüyü berhav.a.. et -
mişler ve telgraf hatlarını da ka -
dırarak Kantonu bütün butune tec 

fazla Herlcmiyeceklerdir. Berlin
dcki Çek sefaretine her fotoğrafi
nin bir kopyesi verilecektir. 

Benet Profeaörlük Yapacak 

Şikago, 18 (A.A.) - Üniver
site reisi, B. Beneşin Şikago üni
versitesinde bir konferans kürsü
sü kabul etmiş olduğunu beyan 
etmiştir. rit eylemişlerdir. 

Sofya Suikasdı Neden 
Endişe Uyandırdı? · 

Ayni zamanda dahildtn Kan
tona bu şehrin müdafaası için mü
him miktarda Çin askerleri gbn4e
rilmektedir. 

Demiryolu Kesildi 
Toky<>, 18 (A.A.) - İmpara .. 

torluk büyük umumi karargahı, 

Japon kuvvetlerinin dtin öğleden 
sonra Kanton - Heulun demirjTolu
nu kesmiş olduklarını bildirmek· 
tedir. 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) 
.Komiteciler Aleksiyefi bir tu

zağa düşürerek ele geçirdiler. Ve 
kendisini katledilen miralay Mari
nopolski'nin intihar ettiği hakkın
da şahit yapmak i tediler. O, bu
nu kabul etmedi. Bunun üzerine 
.bacaklarına kızgın şişle,r soktular. 
Göğsünden etler kopardılar. Daha. 
tiırlil işkenceler yaptılar. Fakat 
yüzbaşı her şeye tahammül etti.. 
Ve tıapseBilmi~ olduğu bir odada 
yalnız !kalmasından bilistifade da
marlarını kesti. Ve çıkan kanla 
duvara, "Marinopolski katledildi,, 
diye yazdı. 

B1.1 eırada 1928 - 1934 sOikast 
ve terör seneleri geldi. Ye bu altı 
eene zarfında binden fazla kişi su
ikaste kurban gitti. Bu devirde Mi
hailof da birinci pllnda görllnme-

ğe ba,ıadı. Ve en başta kendi ar
kadaşları olmak üzere birçok kim
.seleri bizzat öldürdü. Cinayetler 
.cinayetleri, suikastler suikastleri 
takip ediyordu. Suikasiçiler resmi 
polis elbisesini ve hükOmet ıilih
larını kullanıyorlardı. Birçok de -
talar öl dOrülenlerin yanıbatlann
.da polis kasketleri ve tabancala-
n bulunuyordu. ..,..,.ll't.'lllı.ıi"" 

Bu hadiseler, Bulgaristanın }ia 
Tice karşı da itibarını fazla.sile sars 
m~ bulunuyordu. Bu vaziyete Bul
gar milletinin de tahammülü kal
mamıştı. Nihayet zabitan birliği 
19 mayıs 1934 de bir hükQmet dar 

besile bu vaziyete nihayet verme
ğe muvaffak oldu. Gayri rnesul
leri hükumete müdahaleden me -

netti. Bazı kimseleri de Bulgaris -
tandan uzaklaştırdı. Bulgaristanın 
yeni siyaseti, bütün milletlerle ve 
bilhassa komşularile sulh içinde 
geçinmekti. 

Bu cümleden olmak üzere ev
vern Yugoslavya ile bir dostluk an
laşması imzaladı. Bunu mütakip 
M ontı ı.:de Boğazların Türkiyenin 

kontroHine terki tezini kabul et -
nıek suretile Türkiyeye karşı iyi 
niyetini isbat etti. Başvekil Celal 
Bayarla Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Arasın Sofyayı son ziyaret
leri esnasında iki mlllet arasındaki 
dostluk büsbütün kuvvet buldu. 
Artık komşularının itimadını ka -
zanmış olan Bulgaristana SelAnik 
anlnşmasile serbestçe silahlanmak 
müsaadesi de verildi. ., 

İşte bundan dolayıdır ki Sof -
yada vukua gelen son suikast, ma
ziye doğru bir dönüş alameti olma
sından korkulduğu için komşula
rında haklı bir endişe uyandırmış-

tır. Fakat Bulgar hükftmetinin işe 

lüzumu .kadar ehemmiyet verdiği 
ve derhal lazımgelen tedbirleri ~ı
dığı görfilmektedir. Bu kati hattı 
htreket, onun d6st1annda bir hu
zur ve inşirah uyaııdırmaktadır. 

D.T.BALKAN 

Kanton Bombardıman Edildi 
Kanton, 18 (A.A.) - Jı:.pon 

ilerlemesi sebebiyle dün gece Kan 
tonda örfi idare ilan ıedilmiştir. 
Şehrin bombardımanı saat 7 den 
17 ye kadar fasıla ız devam e+-mış 
tir. Uong a garının bombardıma
nında. 20 sivil Olmuş ve yaralan ~ 
mıştır. 

Tean Düttb. _ • 
Tokyo, 18 (A.A.) - Gazete 

haberlerine göre Japon kıtaatı, 

bu sabah Tennı zaptetmişlerdir. 
Polonya Mançukoyu Tanıdı 

- Tokyo, 18 (A.A) - Yarın bu 
rada Polonya ile l\!ançuko aracım
da bir dostluk muahedesi imzala
nacaktır. Domei ajansının ta~rih 

ettiğine göre, bu muahede mud -
bince, iki memleket araı:;ında dip
lomatik müna bet te us eyr ·e
cek ve her iki memleket ko ı olo -
lar da teati edecektir. 

---o---. . 
Rumen tayyareci düştü 
Nevyork, 18 (A.A.) - Flori 

<l:ı.'da Miamiden bildirildiğ"ne go
re bugün Bükreş& doğru tayyare 
.ile sefere çıkan Rumen tayyarecısi 
Papa Papana, proje inde nvaz -
geçmi tir. Tayyare \"er.e d 

harap olmu t ır. P"lot ' 
na bir şey olmamı,tır.' 
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~a.ı.a,~a,, 111. rkTll.l<I 
IJJ2l'IO~l(I, 
Hem mizah, hem hakikat 

Bir gazetede H. lrvin imzasile 
çıkan bir makale okudum. Bir 
kadın tarafından yazılan bu maka 
lede erkeklerin hoyratlığından ve __ 

beceriksizliğinden bahisle dünya- p ı k Satıştan Sonra 

Fener bahçe bu yıl niçin 
muvaffak olamıyor? 

nın bütün işle~ini ~adınlara ver- azar ı sız 
menın çok yerınde bır hareket ola 
cağı misaller getirilerek isbat 
edilmek isteniliyor. 

ÇARSI DOLAŞILAOAK OLURSA BU /$ DE MÜŞ
TERiLERiN ZARAR ETTiKLERi GÖRÜLÜYOR 

Mesela bir erkeğin yıkanıp çık
tığı bir banyo kabinesinin manza
rası, dünya üzerindeki erkek eli-
nin umumi tahribatına bir örnek Matbaaların birinde bir mu- ki fiyatları 4. liradan yukarı çık-
olarak gösteriliyor ve buradaki harrir arkadaşımıza rastladım. Yazan •. mazdı. soo ku~uş üzerinde idi. 
eşyanın perişan vaziyeti, edebiyat Şundan bundan konuşuyorduk. Halbuki rakamlar fırlamış. 300 
yapılarak tasvir ediliyor. Birdenbire ayağa kalkarak saati- Ne rı' m an H' ık met biçimsizler .. Bir parça hoşa giden 

Bayan lrvin düşünmiyor ki, bir ne baktı: !er 3,5, 400, 500, 600 .. Benim 5.f> 
erkek eğer banyodan çıkarken - Tamam vakit gelmiş, dedi. ••••••••••••••• ğa aldığımın üstünde de "600,, 
orasını karışık bir halde ter ket- 1 Gidip şu " 50., kuruşumu alayım. yazılı bir etiket vardı. 

d 
b "b . 

1 
Masanın üstünde duran yeni - Aldığım sebzelerin yerine ! . . d kk' mişse, arkasın an - u gı i ış ere k b . k .

1
• satıcısına göre fiyatı değişiyor. çerı gır im. Dil arıcıya mese 

daha yakışık olan- bir kadın elinin şap asını aşına geçırere ı ave leyi anlattım. Oradakiler ne dese tf ..,, Bir yere gidiyorum. Fasulyeler 15 
her şeyi yerli yerine koyacağından e 1

: -- beğenirsiniz: • . b t - Bunu aldığım yere ~diyo- kuruşa bir tarafa gidiyorum 12,50 
emin oldugu içın · öyle yapmış ır. kuru~· diyordu. Ona: - O zaman biz hep zarar eder-

! · h kil t 'd · rum diyerek bize yepyeni bir pa- .,.. Bayan rvın, ü me ı aresı dik. Siz zorla bizden o parayı kır-
zarlık usulünün şeklini anlattı. - Belki cinsleri ayrıdır dedim. 

gibi ağır bir yükün kadınların za- mış olacaksınız. Bu ayakkabının Arkadaş pazarlık kanununun - Hayır, hayır hepsi bir cins. yıf omuzlarına yükletilmesinin asıl fiyatı, değeri işte budur.. di-
zaruri olduğunu kaydettikten son- tatbik edilmesine bir gün kala Ben bu kadar senedir alış veriş yorlar. 

1 d 
. d söylediği şapkacı dükkanına gidi- ediyorum, artık anlamaz olur mu-

ra, erkek erin ev i aresın e, çarşı Dışarı çıktım. Bir de Mahmut 

1 d k 1 
· 

1 
d yor, şimdiki başına giydiği şapka- yum? diye itiraz etti. ve pazar ar a i a ış verış er e paşaya inmek istiyordum. Çarşı-

b 
., __ . !'ki · d h nın pazarlığını rapıyor. Son fiyat * ecerı""ız ı erm en, para ar- nın kapısından çıkarken gözüm 

k d k 
olarak ondan 5 lira istiyorlar. Ka- B b k d d' cama usullerine va ıf olma ı la- ugün a ayım e ım pazar- çorapçılara ilişti. Yine vaktile 

1 k b ·ı d'kl · d nunun tatbi1<inden birkaç gün son-rından, pazar ı ı me ı erın en lıksız satıştanberi şu bizim Çarşı- "65,, e alınan sakatlı ipek çorap-

h d k t 
• ht 1 ra da almağa gidiyor. Ayni şap-ele ka ın ve ız ezga ar ara içi ile Mahmut paşa ne alemdedir !arın ilstünde 75 kuruş yazılı idi. 

kayı çıkarıyorlar. Bu sefer ondan karşı bilyük bir zaaf göstererek b ? K Jkt ) · Bu etiketlerde hakı'katen .bir sır 15,5 lira istiyorlar. Evvelce bu şap- aca a . a ım ora arın vazıye-
onlraın önlerine koydukları mal- t' · nl k · · •tt• var. Yokusu baştan aşag"ı indim. kayı 5 liraya vereceklerini hatır- ını a ama ıçın gı ım. . 
ları ve istedikleri fiyatları tered- Sanki Beyog"lu İstiklal caddesin-latınca dükkan sahibi bir iki sa- Mağazaların, dükkanların önün 
dütsüz kabul ettiklerinden şika- d · d B ı k den geçı'yordum. Du"kka"n sahı'ple-

1 
niye düşünüyor ve: en geçıyor um. asma arın, u-

yette bu unuyor. ı ht l'f ı ri tıpkı evvelce orada maktu fı'-
. 'b' •ı - Aman bayım diyor. Siz şim- maş arın ve mu e ı eşya arın 

Dl,inya ıdaresbi gı 1 " emşümul di 5,5 lira verin de yarın tekrar üzerlerindeki etiketlerde yazılı yatla satış yapanlar gibi haller 
bir meseleden ahsedilirken bir- k ı b' · il takınmışlar .. Adama ı'ster •I ı'ster 

1 
gelip buradan yarım liranızı alı _ ra am an ır parça garıp gör yor ~ 

denbire çarşı ve pazar a ış veriş- dum .. Bu etiketler mallara ne gibi alma der gibi bakıyorlardı. Hatta 
!eri gibi basit bir mevzua, ne mü- nız.. - • çok konuşma, alacaksan çabuk al 

·b ti ti Jd • ı ı O arkadaşımız hakikaten s,ap- birer hususiyet veriyoru. Fiyatlar-nase e e a anmış -O ugu an aşı· diyen tavırlar takınmışlardı. 
kacıya gı'tmek pa ı k .. da pek hafif bir kabarıklık hiMe-

mıyor. Fakat burada hayrete de- rasını a ma uze Pazarlıksız satışın ..,o···. termı·ş ol-
- b' kt d k' d re matbaadan çıktı gitti. diyordum. Etiket onların cinsleri- ,,. ' 
ger ır no a var ır ı o a er- duğu manzara s,imdilik budur. P·-

k ki 
· k d t ı 'b Yine bir mütekait tanıdık anla- ni mi değiştiriyor nasıl bir kıy- ~ e erın, a ın sa ıcı arın cazı e- zarlık usullerinin yeni şekilleri 

· k ld ki · · · b' k tıyordu • - - met veriyor doğrusu burası bir sıne apı ı an ıçın, yıne ır a- · ...,, icat olunmakta .. Bir de öteden be-
dın tarafından muaheze edilmesi- "' - Diln akşam şeker gibi bir ka- muamma .. Birkaç ay evvel bir 
dir. Bu vaziyet maruf "hem suçlu, vun aldım .. Her zaman ayni yer- ayakkabı aldığım dükkanın önil- :~:a~P~:nk:~~~~=~e ~:v:~k :;~~ 
hem güçlü,, darbımeselini hatırı- den aldığım için kavuncu beni ta- ne gelmiştim. Vitrinde sıralanmış 

ra getı·n·yor nır. Ben onun' 10 kuru•luk kavun ayakkabılara bakıyordum . nun olduğunu ve rahat ettiğini söy 
• v !Uyordu. Elbette memnundurlar. 

Eğer kadınlar, kendi fıtri cazi- !arına 8 kuruş verdim. Parayı Ayakkabıcılarda da bir başka- Bunu bir de mü•teriye, halka •o-
belerinden istifade ederek, alış avucuna sıkıştırınca "bereket ver- lık vardı. Eskiden Karaköyden bu ralım acaba onlar da ayni mem-
verişte erkekleri kandırıyorlarsa sin,, der cebine atar.. fiyatlarla aldığımız ayakkabıları nuniyeti göstererekler mirlir? 
kabahat erkeklerin değil, kadın- Bir ev kadını da: buradan daha ucuza alrdık. Evvel Neriman Hikmet 
!arındır. Pazarlıkta. bir kaç kuruş <XX:X:XXXXXXXXXXX<X::X::CCCCO::O::X:X:X:X:X:X:XXXXXX)C<X::X::XX-"""""OCX~O::XXX:X:X:X:';<"'"'X~'):~'):-'):~X:X::'.)():'.)()~~www;;_~~ 
aldanmamak kaygısile kadın te- Hava Seferlerı" HAMiYETLi BfR 
bessilmü, kadın işvesi, kadın gü-
zelliği karşısuıda erkeklerden bir Nı"sanda VATANDAŞ 
taş katılığı beklemek, pek zali- • Giresun (Hususi) - İhracat 
mane bir istek olmaz mı? Erkek- B } k tilccarlarından Bay P. P. Dani-
lerin bu derece kalbsiz ve hissiz aş ıyac::_ elsen'in (Kızılay) ın şehrimiz şu-
olabileceğine bayan İrvin nasıl ih- İstanbul _ Ankara _ tzmir _ Ada- besine ( 405) lira taberru ettiği 
timal veriyor? , na arasında hava seferlerine nisan- memnuniyetle haber alınmıştır. 

Sayın bayan şu hadiseyi kadın dan itibaren başlanması kararlaştı- Daima iyiliği ve yardım etme-
lann işgüzarlığına bir misal ola- rılmıştır. ği seven Bay P. P. Danielsen'in bu 
raJc ileri sürüyor: ,. kıymetli ve insani duygularını tak-Bu hususta hava yollan umum 

Vaktile Şika,goda bir kadın, so- müdürlüğünce şimdiden icap eden dir ile anıp teşekkür ederken, baş-

Görünmez kaza 
Dün Yeşilköyde acıklı bir va

ka olmuştur: 
Ye~lköyde 15 numaralı Kaptan 

paşa köşkünde oturan Harun is -

minde av meraklısı bir zatın henüz 

16 yaşlarındaki genç ve güzel kızı 
Mihri, dün babasının yatak oda -
sında duvarda asılı av tiifeğini, 

çamurlarını temizlemek üzere al
mıştır. 

Takımın Seyaliyetin bozan Bazı 
Oyuncuları Çıkarmak lazımdır 

F n bahçe t .kını ın bu1üı:kü kadro u 

Fenerbahçeniıı, geçen mevsiır ı 
uğradığı muvaffakıyetsizlikler, 
bir sebep arayıp, bu sene muvaı 

fakıyet bekliyen taraftarları, mev
simin ilk iki oyununda takımları
nın, eksik ve formunda olmıyan 
rakiplerine karşı aldığı neticeler
den pek haklı olarak teessur için
deler. 

Güreş, denizcilik, voleybol, at
letizm, basketbol ve. sair diğer 
spor şubalariyle hiç bir zaman ra
kipleri kadar uğraşmıyan ve bü
tün maddi, manevi varlığını fut
fole harcıyan bu klübümüziin ta -
kımının diğer rakiplerinden, ne
den bir iki kalas üstün olmadığını 
pek haklı olarak biribirimize so
rabiliriz. Fakat Fenerbahçe klii
bünde işin içyüzü başka türlüdür. 
İşte ben bu yazımla okuyucula
ra takımın neden muvaffak ola
madığım kendi görüşüme göre an
latmağa çalışacağım. 

Son senelerde takımla hiç bir 
zaman yakından uğraşmıyan ida
reciler antrenmanlarda bir defa 
olsun bulunmadıkları halde takım 
teşkilinde kendi adamlarını oynat 
mak için titizlik gösteriyo;lar. 

Geçen sene sonuna doğru 
memleketine dönen antrenör Elyot 
futboldan anlamıyordu. Fakat o
nu bir kıymet olarak ellerinden 
kaçırmamak istiyenler takımın 
sayyal oyun tarzının bozulmasın
da onunla beraber oldular. 

tık. Nihayet geçen sene sonunda 
klübe e•ki ve kıymetli antrenör 
Şveng getirildi. Kendisiyle Anka 
rnda iken, burayı gelip gittiği za
man görüştüğümüz içın artık ta
kımın düzeleceğini sanıyorduk. 

Fakat daha ilk haftada kendisinin 
takımın se~'yaliyetini burduklarını 

iddia ettiği oyuncuları sahada gör
dük. 

Brn b utakımların Şvenkin reyi 
ile yapılmadığını iddia edebilirim. 
Şveıık B takımında Saim gibi, Fik
ret gibi, Şinasi ce Süleyman gibi 
daha bazı gençler dururken mu
vaffak olmıy,,11 bazı oyuncuları 
takımın bu mevkilerine koymaz 
zannediyorum. 

Ile~ikaş maçından •onra Sai
min •ağ içte oynatılmaeırıın daha 
doğru olacağ1Pı bazı alakadarlara 
sciylediğim zı.ma ; aldığım cevap 

Ll .al 
- İyi, fakat korkak. 
Bu korbk, cesur iddia.ı yüzün 

den sahalarımız döğüş meydanına 
döndü. Keşke korkak, fakat ze
ki, teknik, seyyal oyuncularımız 
olsa. Bence Fenerbahçeyi bu hale 
koyanların yapacakları yegane iş 
çekilmek olmalıdır. 

.. 
•• 

M. SENCAR 

Anlı ara 1ücü Muhafızla 
berabere kaldı 

kaklan temizleme işinin kendisine bütün tedbirler alınmıştır. Adana- ka tilccarlarımıza da örnek teşkil 
verilmesini hükumetten istemiş. da yaptırılmakta olan hava limanı etmesini isteriz. 
Hükilmet, kadının dileğini kabul 
etmiş. Kadın şehri temizlemek için 
öyle mükemmel tedbirler almış ki, 
bütün sokaklar aynaya dönmüş. 

Halbuki bu işi eğer bir erkek ba
şarmağa çalışsa imiş, bunun ya
nsı kadar bile muvaffak olamaz

da tamamlanmış ve yeni limanın in
şaatı bittikten sonra Hava yollan• 
idaresi tarafından tetki edilmiştir. 
Yeni Adana hava limanı çok mü
himdir. Ve mevki itibarile de yarı
nın en büyük hava limanlarından 
biri olacaktır. 

Ekmek fiah 
lsanbul belediyesi riyasetinden: 
19.10.938 tarihinden itibaren bi

r inci nevi ekmek dokuz kuruş otuz 
para, ikinci nevi ekmek dokuz ku
ruıı on para, francala on dört kuruş 
yirmi paradır. 

Genç kız, boş zannettiği silahı 
tam silmeğe hazırlandığı bir sıra

da parmağı - her nasılsa - tetiğe 

dokunmuş ve çıkan kurşun genç 

kızın sol memesinin altından gire
ren ağır surette yaralamıştır. 

Birçok gençleri kendi mevki
lerinden alarak başka yerlerde oy 
natan bu adam, birkaç kıymetin 
sönmesine sebep oldu. 

Bu hareketlere hiç bir kimse 
mani olmadı. 

Biz o zaman bu kıymetlerin o 
mevkide muvaffak olamıyacakla
rını oynatılmamalarını ve hiç kim
senin bu oyuncuları harcamağa 
hakkı olmadığını söylemiştik. 

Ankara, (Hususi) --· Bu hafta· 
nın en mühim karaılaşması Anka
ragücü --- MuhafIZ arasında idi. Bel' 
iki taraf da birer sayı yaparak be
rabere ka!Ôllar. j 

Haftanın en mühim karşılaııma.· 
sı olan bu maç Ankaragücü saha• 
sında, dam uzerlerinden ve tahta 
perde arkalarından seyredenler de 
dahil olmak üzere beş bine yakın 
bir seyirci önünde oynandı. Saat 
15,35 te hakem Servet özün !da· 
resinde oyuna başlandığı zaman 
iki taraf şu kadrolarla oynuyorJ.ar 
dı: l 

mııı. 

Bunu gayet tabit görmek lazım
dır. Çünkü temizleme ve silip sü
pürme meseleleri, esasen erkekler 
den ziyade kadınların akıl erdire
bilecekleri ve onların ihtisasları 

dahilindeki işlerdendir. Bunun 
için övünmek biraz fazla hodbin
lik olmaz mı? 

Bir muaheze daha: Erkekler 
vakit harcamasını bilmezlermiş. 

Komisyon, komite, meclis vesaire 
gibi toplantılarla vakit geçirirler
miş. 

Ne yapsın zavallılar? Konu 
komşuyu çekiştirmek, ayna karşı
sında saatlerce boyanmak, bütün 
gün moda atölyelerinin birinden 
öbürüne taban tepmek gibi fayda
lı surette vakit geçirecek vasıtala
ra malik olmadıkları için, boş ve 
)ilzumsuz meşgalelerle zamanları
nı öldürmek mecburiyetinde kalı
yorlar! Kendilerini mazur görün! 

Erkekler para harcamasını ve 
tasarruf yapmasını da bilmezler
miş. 

Evet bilmezler v• kadın istipda
dından kurtulmadıkça bunları öğ

renmelerine imkan da yoktur! 
"Sorsalar mağdurunu gaddar 

kendin ırösterir .• f 
TiLKi 

-·-Bursada hayvan panayiri ~ 
açıldı 

Bursa, (Hususi) - Ehli hay
vanlar panayırı dün Atıcılarda 
panayır komisyonunun huzuriyle 
açılmıştır. Panayırda çok güzel 
bir surette yetiştirilmiş birçok kıy
metli hayvan getirilmişti. 

Bu seferki panayıra ilkbahar 
panayırından daha çok rağbet e
dildiği görülmektedir. Panayır on 

Fazla kan zayi eden genç kız 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

Cumartesi ve Pazar günleri izdihamdan F ilmi g öremiyeo 

BiNLERCE KiŞiNiN ARZU ve ISRARLARI ÜZERIKE 

Charles Boyer ve Grete Garbo'nun şaheseri 

(;KONTES VALEVSKA;) 
r·~:ı:: .iPEK ·~:::::-ı 
•••••••••••••••••••••••• J 

Daha bir kaç gün temdit edilmiştir. 

gün devam edecektir. Havaların 

pek iyi gitmesi panayıra rağbeti 
arttırmakta amil olmuştur. 

Muhtelif köylerden gelenlerle • • 
Atıcılarda dün büyük bir kalaba- ~·-------varın Akşam·------· 
!ık toplanmıştı. Şehirden de bir SARAY SİNEMASINDA l 
otobüs panayırı görmek ve gez-
mek istiyenleri Cumhuriyet mey-danından Atıcılara götürmekte- Muhteşem bir Filmde Büyük bir 

Macerayı tasvir eden 
dir, -- • 

Buraada belediye lzalarma 
tebliğ 1 

Bursa, (Hususi) - Geçenler
de yapılan belediye seçiminde 
meclis azalığına intihap edilen as
li ve yedek azaya tebligat yapıla
rak hepsi keyfiyetten resmen ha
berdar edilmişlerdir, 

BiR MI LLETIN 
iSTiKLALi 

- Şaheseri başlıyor. Bat rollerde : 

TOEL MAC - GREA ve FRANCES DEE 
2000 Figuran... Muazzam Dekorlar ••• Büyllk ve İht rash 

mevzu... A,k ve Kahramanlık .. . 

• 

Fakat bazı kimsel&r, bunların 
rakip müdafaaya rahat top vur
durmıyan ideal santrafor oldukla
rını; bir arkadaşımız da kendi de 
o mevkide oynatılmasını arzu et
miyen Bülent için gazetesinde Sa
roşi demişti. Zaman, bu işte ne 
kadar haklı olduğumuzu göster
miş bulunuyor. 

Klüpteki idaresizlikleri, daha 
iyi anlatabilmek için bir hadiseyi 
kaydedeyim: 

Geçen sene takımın, Zekiden 
sonra santrafor mevkiinde oyna
mış ve sonra vazifesi dolayısiyle 
Anadoluya gitmiş kıymetli bir o
yuncusu !stanbula gelmişti. Türk 
spor tarihinde büyük bir kıymet 
olan bu oyuncunun gelişiyle hepi
miz sevinmiş ve takımın canlana
cağını tahmin etmiştik. 

Fakat bazı kimseler bazı se
beplerden dolayı, takımını canlan
dırabilmek için durmak bilmeden 
ç alışan ve B takımında aynıyan bu 
oyuncuyu atlatabilmek için muh
telif planlar kurdular ve bir defa
sında da artık ellerinde anfreör o
larak değil, kukla olarak oynat
tıkları İngilize bu temiz sporcuyu 
anternmandan kovdurdular. 

İşte o zaman idarecilerin doğ
ru hareket etmediklerini anlamış-

Muzaffer --- Fethi, Saffet -·- Ah 
met, Ahat, Haşim --- Atıf, lbrahim, 
A. Rıza, Şahin, Naci. ~ 

Ankaragücü: Karagümr\iklli Nu 
rullahla, Beşiktaşlı Muzafferi de 
takıma almıştı: 

Natık --- Enver, A. Rıza -·- Mus
tafa, Abdül, Nusret --- lbrahim, 
Nurullah, Muzaffer, Fahri, Fikret. 

Güneşe karşı oyruyan Ankara· 
gücü vuruşuyla oyuna başladı. llk 
dakikalar her iki tarafın da biribi
rini denemelerile geçiyor. 

Güçlüler 21 inci dakikada büyük 
bir korku geçirdiler. Muhafız sağ
dan indi. Soliçe geçti. Kuvvetli bir 
şüt kalecinin göğsüne çarpıp geri 
geldi. Tekrar bir şüt 3 metreden 
avuta gitti. Akabinde bir Muhafız 
akını sağiçi kuvvetli bir şilt ve top 
ağlarda. 

Bu arada Güçlülerden akın ya
pıyorlar, fakat forvetin anlaşmama 
sı oyun üzerinde bir değişklik ya
pamıyor ve birinci devrede 1 - O 
Muhafız Ienıne bitiyor. 

ikinci devreye bir Muhafız akı
nı ile başlandı. Fakat Güçlüler bU 
devrede atak oynamıya başladılar. 
Ve bunun neticesinde bariz bir hii-

(Sonu 7 nci aayfada) 
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Mô'dern Filolarda İ-lava Cellat ·Kara Ali 'Deli "İb· , .. 

Hücumu Manevraları rahimi Nasıl Boğdu·? 
Son - Manevralar lngiliz Deniz 
Gayet Mükemmel işlediğini 

T opçuluğunun 1 
lsbat Etmiştir. 

S ADRAZAM CELLADIN YÜZÜNE VURUYOR : 
11BRE MELUN, iŞiNi G ÖR,, DiYE BAGIRIYORDU 

- 3-
:· Tayyare ve tayyareciliğin son 
seneler zarfındaki, tekamülü, her 
devlet bahriyesini bir ha;·u tdaşa 
düşürdü. Bu itibarla modern filo 
ve gemilerde keşif vazifesini gör
ımek için birer ikişer deniz tayya
resi bulundurulduğu gibi ayrıca 
tayyare taşıyan "tayyare ana ge
mileri,, de her kuvvetli donanma
nın mühim bir rüknü sırasına geç
ti. 

Bir taraftan asri deniz kuvvct
aeri havacılığın terakki ve tcka
anüllerinden istifadeyi dUşilnilrler
Jcen bir taraftan da düşman tayya
relerine karşı korunmak, ani bir 
hava hücumunu karşılamak ve 
def etmek için esaslı tedbirler al
mak mecburiyetinde kald'llar: Ye
ıni yapılan harp gemilerinin güver
teleri, havadan inecek tayyare 
!bombalarına mukavemet edebile
cek bir şekilde kalın zırh tabaka
farile kuvvetlendirildi. Nisbeten 
eski gemilerin zırh güverteleri 
takviye olundu. 

Asrımızın modern harp gemisi 
kendini bu suretle tayyare bomba 
larına karşı mühmaimkan koru
-0.uktan sonra yani tedafüi tedbir
leri aldıktan sonra kendisine hü
cum edecek tayyareyi veya tayya
releri kaçırtmak için taarruz siljh 
lnrile yani uzun menzilli ce seri 
gteşli tayyare dafi toplarla techiz 
olundu. İngiliz bahriyesinde 
"yüksek zaviyeli tayyare d.afii 
toplar,, isfni altında anılan bu si
ifihların her bakımdan mütekamil 
ve sıhhatı endnht noktai nazarın
dan birer şaheser oldukları söyle
niyor. 

İngiliz bahriyesi donanma~mı 

terkip eden bUtün gemilere tabiye 
ıettiği bu "yüksek zaviyeli tayya
re dafii toplar,, ın ne derece mües 
si\- olduklarını tabii müteaddit 
tecrübelerle elbet denemiştir. An
eak eylOIUn ilk haftasında İngiliz 
ana vatan filosuna mensup en son 
sistem kruvazörler İngiliz halkı
nın ve dilnya efkarıumumiyesinin 
hemen hemen gözü önünde tayya- . 
re dafii topların ne derece tesir
li <>lduklannı gösteren büyük bir 
manevra yaptılar. Hakiki mermi 

file yapılan bu tecrübe rnanevrala
nnda hiç şüphe yok ki hedef ola
rak sahici tayyareler kullanıla-

1 mazdı. Zira bu takdirde hedef 
1 h izmeti görecek olan tayyarelerin 
1 pilotları ve makinistleri ölüm ten
i iikesine maruz kalmış olurlardı. 
Buun için de İngiliz bahriyesi bü
yük fedakArlıklar ve emekler sar
file "Arı kraliçesi,, Jakapını ver
dikleri tayyareler vücuda getirdi-
for. · 

İçlerine pilot yerine tahta r>ir 
bebek oturtulan ve harici manza
ra, motör itibaı·ile hakiki son sis-

Bir yeniçeri isyanile sadrıazam- . 

lıktan yuvarlanıp halefi sofu Meh
met paşanın sarayına iltica ettiği 
Hezarpare Ahmet paşanın gizle
diği serveti nerelere saklamış ol
duğunu birer birer söylettikten 
sonra kendisini cellat Kara Aliye 
teslim etmiş olduğunu bundan ev
velki müsahabemizde anlatmıştık. 
Hez.arpare gece yarısı yatağından 
fırlayıp karşısında cellat Kara A
liyi görür görmez başına gelecek 
feHike-ti anladı. 

Kara Ali hiç itidalini bozmadı. 
Paşa uyku sersemliği ile koluna 
Kara Alinin girmiş olduğunu gö
rünce bfüıbiltün şaşırdı. Yalnız du
daklarından bir: 

- Hny kafir kahhe oğlu!. ni
dası çıktı. Bu suretle belki ken
disine güler yüz göstermekle be
raber yine cellfida teslim eden ha
lefi sofu Mehmet paşayı tahkir 
etmek istiyordu. Lakin cellat bu 
hatayı kendisine alındı ve bundan 
yiiz bularak: , 

Hava hedefi olarak kullan lan bir «Arı Kr?liçesi» içindeki 
t ahtad:n s ... ht e p ilo t ile manevralardan sonra 

- Hay benim devletlı1 efen
dim! dedi, eğil<li ve Hezarpare 
Ahmet p.aşayı göğcıünden öpmeğe 

başlarlı. Cellarlın yamağı hamal 
Ali de pnşaııın sol kolunn girdi. 
Hczaı·pare perişan bir halde idi. 
Beti. benzi sararmış. mecali kal
mamıştı. Bu hazin kafile sofu 
l\t1>hmet paşa sarayının ahırının 

k " pısı önüne gelince durdu. Kara 
Ali başınd aki ce l lfı.tlara m.ııhc::ns 

kırmızı takyeyi ale lacele cıkardı, 

beline soktu . Sonra ve7:razamın 

ka,·u~unu yakaladı, kendi başına 
geçirdi. 

«Ana gemi» sine alır.ırken O zaman eski sadrıazamla pa
dişah celltıdı arasında iıf.a k bir 
münazaa vukun geldi. Hezarpare 
güçlü, kuvvetli bir adamdı. Maa
mafih cellat Kara Ali sadrıazamı 
zorla ahır kapısından içeriye sü
rüyor, kafasına yumruklar indiri
yordu. 

Yazan : 
A. c. Saracoğlu 

tem bir tayyareden farksız &!an 
bu "Arı kraliçer,, leri telsiz mev
celerile idare olunabilecek t1:rti
batla techiz edildiler. Sahııd.!ki 

muayyen bir noktada kurul:nıış 

olan telsiz merkezinden idare ılu

nan ve en rneharetli bir pilotun 
sevki altında hakiki bir tayyar f?

nin uçuş esnasında yapa tJtJeccii 

her türlü manevrayı y.apabilect!k 
bir kabiliyette bulunan bu sahte 
tayyareler havalandırılarak nıa

nevraya iştirak eden harp R"P.mil~ 

rinin üzerleine salıverildiler. 

Pilot mevkiine oturtulmuş tah
tadan pilotlarile uzaktan hakiki 
bir tayyare gibi uçuşlar yapP.n bu 
"Arı kraliçe,, leri son sürat le Sf'Y

reden kruvazörlere hücum va7.iyı~
ti alınca gemiler "yüksek zaviyeli 
tayyare dafü topları., le ateşe baş
ladılar ve manevraların neticesin-

de görüldü ki bu topların sıhhat 
endahtları cidden mükemmeldir; 
zira hücuma iştirak eden "An 
kraliçe,, )erinden hemen hepsine 
müteaddit isabetler vaki oldu. 
Bazıları tam isabet alarak teker, 
meker denize yu\•arlandılar. Bu 
manevralardan bah~eden İngiliz- 1 
lerin "The Navy,, ismindeki de
nizcilik mecmuası diyor ki: 

" Telsiz mevcelerilc idare olu
nan ve bahriye manevralarında 

hedef olarak kullanılan "Arı kra
liçe., Hl.kaplı hedef tayyareleri ı:;on 
manevralarda ideal hava hedefle
r i oldukları nı isbat ettiler. Bunlar 
ihtira olununcaya kadn r deniz 
topçuluğu hakiki bir tayyareye 
pek benziyen" seyyar bir hedefe 

ateş açmak fırsatını hiçbir zaman 
elde edememişti. Müstakil harp
lerde bir hava hücumunun ne yol

da cereyan edeceğini ancak takri
bi bir surette biliyordu. Bu sahr~ 
tayyareleri telsiz mcvcelerile se\•k 
ve idare eden mütehassıs zabitler 
onlara, hücum esnasında ateş teh
likesi karşısnda, hücuma geçen 

hakiki tayyarelerin yapabilecek
leri bütün hareketleri yaptırmak, 
m eh ar etini gösterdiklerinden ge-

miler deki hava dafii topların mü
temadiyen har eket eden, mevki 

değiştiren, takla atan, hulRsa bir 
noktada bir saniye bile durmayan 

Nihayet paşayı di zii ~t ı r''' ,. -
ti, belindeki kemendı 7..,, "I' 1ı 1 

boynuna geçirdi, bir ticu l:hn ke11 
di, öbür ucundan yamağı '!ıa-nai 

Ali çekti. Zorla, bir c::ıkışt:ı ne~<ır

pnreyi boğuverdi. Hezarparc ,\ h
met paşanın Kara Aliye son söz
leri şu oldu: 

- Hay kafir kahhe oğlu! .. 
Cellat Kara Ali vazifesinde cid

di idi. His karıştırmazdı. İşini bi
tirdikten sonra sadrıazamı güzel
ce soydu, ölüsünü bir beygire bağ
ladı, önüne yamağı hamal Ali 
geçti, kendi de arkadan hayvanı 

kırbaçlaya, kırbaçlaya At meyda
nına getirdi. 

P ADIŞAH CELLADI 
Cellat Kara Alinin en mühim 

eseri padişah deli İbrahimin katli 
olmuştur. Kara Ali şe,,.-hisliim, sad
rıilzam sofu Mehmet paşa, Kazas-
ker, y.amağı hamal Ali hep birlik
te padişahlıktan indirilip karanlık 
bir daireye hapsedilmiş olan deli 
İbrahimi boğmaya geldikleri za
man ilk defa olmak üzere emek
tar cellat sanatında bir zaaf gös
termişti. 

Ccllfi.t Kara Ali, dördüncü Mu
rad zamanındanberi vezirler kes-

bu hedeflere isabet temin etmeleri 
müşkülün müşkül il bir işti. Buna j 
rağm en deniz topçularımız kendi- ~~~'!'!!!!!!!!!!!!!'!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

lerine hücum eden bu sahte tayya

r eler in hemen hepsine birer, iki
şer isabet teminine muvaffak ol

d ula r ki nişancılıktaki bu meharet . 
de onların ne kadar güzel yetişti
rllmiş olduklarına delalet eder. 

"An kraliçe,, ler i tayyar e ve 
telsizle idare ed ilmeleri için ayrı
ca techiz edildikleri aletler bakı
mından pek kıymetli şeylerdir. Bu 
itibarla isabet alıp denize düştük-

malarına ehemmiyet verilmekte
dir. 

miş, şeyhleri n boynunu vurmuş, 

devetliler boğmuştu. Lakin ilk de
fa olmak üzere bir taclı başa el 
uzatacak, hükümdarlık etmiş bir 
adamı öldürecekti. 

Deli İbrahime gelince perişan 

müteessir ağlıyor, feryat ed iyor
du . Kara Ali bu kargaşalıkta kim
senin haberi olmadan usulcacık sı
vıştı. Sadrıazam elinde değnek, 
celladın peşinden koştu: 

- Bre melun, neredesin? diye 
bağırmaya başladı. Fakat Kara 
Ali, kelleleri bir vuruşta uçuran 
tecrübeli cellat korkuyordu. Dör
düncü :\turad gibi cellatlar celladı 
olan kanlı bir tacıdarın has ölüm 
makinesi sadrıaznmın ayağına ka
pandı, ağladı, yalvardı: 

- Devletli. Beni öldür! Korku
rlan elim ayağım tutmaz! diye sız
landı. Bütün vücudu titriyor, sad
rıazama ağlaya ağlaya yalvarı

yordu. Lakin cellat yalvardıkça 

sadrıazRm değnekle yüzüne gö
zUne vuruyor, muttasıl: 

- Bre mel un! İşini g6r. diye 
haykırıyordu. Nihayet Kara Ali, 
yamağı Ali ile Sultan İbrahimin 
mahpus olduğu odaya girdi; fer
yatlar ve göz yaşları arasında deli 
padişahı boğdu. Cellfitlıkta nam 
veren Kara Ali kalbinde .zayıf bir 

'"\ 
merhamet noktası bulunduğunu 

göstermiş, bir mecnunu öldürmek
, te geciktiği için şeyhislamın ve 
sadrıfıznmın azarını işitmişti. 

CİNCi HOCA .. 

Cellat Kara Alinin ahrete gön
derdiği son meşhur sima deli İb· 
rahimin meşhur dalkavuğu Cinci 

hoca olmuştur. Şayet cellat Kara 
Ali o zamana kadar uçurduğu sa-

yısız kellelerin ahrette hesabını 

verecekse 'Cinci hocayı öldrmek 

auretile kazandığı sevap belki hu
zuru kibriyada öbür günahlarını 
affettirir. 

Koca cellat, Cinci hocayı kor
kutacak, topraklara göm(i)ü altın-

larını, gilğUmlerle saklı filorilerini 
meydana çıkaracaktı. Bunun için 
de tabii Cinciye işkence yapılacak 
tı. 

Cinci hoca, paralarını muttasıl 
inkar ediyor, yemin üzerine ka-

sem ederek on p.ara!lı olmadığını 
söyliiyordu. 

Cellat Kara Ali, kemali vakar
la Cincinin hapsedildiği odaya 
girdi. Hocanın beti benzi atmıştı. 

önüne diz-0.i. Sonra Cinci Hocaya 
dönüp miilayim bir sesle: 

- Söyle efendi sultanım söyle 1 
Bu hazırlıkl ar senin içindir ... 

Dedi Cinci Hoca şaşırmış sıfırı 
tüketmişti. Mamafih paraların ı 

gizlediği yeri bir türlü itiraf ede 
miyor, muttasıl ağlıyor, göz yaşı 
döküyordu. 

Cellat Kara Ali; ıztıraba, göz 
yaşına kalbinin merhamet kapıla
rını ebediyen kapamış olan bu 
hissiz ölüm makinesi bir kelime 
bile söylemeden işkence aletlerinı 

hnzırlamağa başladı. Cinci Haca 
da nihayet dıvarlarda, merdiven 
altlarında, bahçe köşelerinde gö
mülil çil akçelerini, ayarları halis 
}'ırıl pırıl .altınlarını itiraf etti. 

Cellat Kara Alinin .bu hizmeti 
memlekete son ve faydalı bir hiz
metti. Zira Cinci hocayı söyletip 
meydana çıkarttığı bu çil gümüş 
ve altın sikkelerle askerin uluf esi 
verilecek, Cinci parası diye anılan 
eksik ve kalp çingene akçesinden 
başka bir şey görmiyen İstanbul 
piyasasına bu ayarları halis parlar 
dağılacak, esnafın yilzü gülecekti. 

Cellat Kara Ali Cinci hoca va
kasnile, bu son vazif esile mesJe. 
ğini tetviç etti; lakin o sene kendi 
de zelil \'e hakir, gözlerini bu fant 
dünyaya yumarak kurbanlarmın 
yanına gitti. 

-SON -

Tarihi binalann 
rnuhaf a7ası 

Şehrimizin birçok semtlerinde 
tarihi kıymetleri olan bir takım me 

bani muhtelif eşhas elinde bulun -

makta olduğu için zamanla tarihi 

kıymetlerini kaybederek harap ol
maktadır. Müzeler umum mildilr-

lilğü bunu nazarı itibara alarak 

tarihi kıymetleri olan bütiln meba. 
ninin tek bir €lden idare edilmesi 

için a11ikadarlar nezdinde teşeb • 
büslerde bulunmuştur. 

Orduda mektep kitap!arı 
Ordu (Hususi) - Vilayetimi

ze ait ilkokul kitapları eksiksiz 
gelmiştir. Tam ders başlangıcın 
da yetişen kitaplar geçmiş yıllar· 

daki teessüre şayan tezebzübe ni

hayet verilmiş olduğunu müjdele 
mektedir. Buna çocuklar kadar 
biz <le sevindik. 

Telsizle idc1re edilen bir «Arı Kraliçesi>> t ayyaresi tam isabet 
-.Iup denize dUşUrüldükten sonra 

. leri zaman bunların batıp gitme

melerine f evJrnlade dikkat edil
m ekte kurtarılarak gemiye alın-

Bu uçan hava hedeflerinin ye
gane kusurları .az miktarda ben
zin alabilmeleri, yani uçuş kuvvet
lerinin mahd ut olmasıdır. Bir "Arı 
kraliçesi., aldığı benzinle 3 buçuk 
saatten fazla uçamıyor. Maama
fih bunların ancak hedef olarak 
kullanıldıkları 3 buçuk saatlik bir 
uçuşun da bir hava hücumu tec
rübesi için belagan mabelağ :kafi 
geleceği düşünülecek olursa bu
nun da büyük bir mahzur teşkil 

etrniyeceği aşikardır.,, 

Kara Ali hiç istifini boz,madı. O
danın ocağına iki taş koydu. Ka
mış aşık ve daha sair işkence 

lletlerini meydana döküp Hocanın 

Ortaokul kitaplannın da bir" " 
evvel gönderilmesini ilgili makar 
lardan dileriz. 

• 
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!'azan: DANIŞ REMZi KOROK Tefrika: No. 17 jG"" } S 1. GJ d S h Ç BiR KAZA! •• 
- Geçmiş olsun Seniha .• Benim - Buyru"l.ız efendim .• Çilingir 

1 UZe eS J a ys Vaft O Ut .o-, 
bir ~akanu dotru zannedip bu ka~ sofrnsı .. Çoktan •izi bekliyor... kk K·ı· l d ş k s·· ı d" 
dar üzüleceiini bilseydim.. Hiç Annem derhal değişti. Ve her CU en J JSe er e ar J OY er J 

- Teyzeciğim, sana biraz ro
man okuya)'1m mı~ Dinliyecek mi-
2in? diyen Lüsil kah_valtı masasın
dan kalktı. öyle latifeler eder mi idim senin- şeye karar vermiş bir hal ile banıı • 

le? Bana danlmadın ya kızım.. lımlrane s_.• 1di: ı 

Hiç cevap verm&dim; daha doğ - Haydı Sc'll"ha' Gır life hm t, 
rusu veremedim. Başımı çe,·ircrek beyin kNuna da bize yol gösterini 
pencerenin pervazına dayadım. Bu emre itaat etti"'. Çü kü de
İçime çok fena bir acı dli•mll{ı; min anneme meydan ok. rken bu 
bir mahzunluk çökmüştu. Karşı- tarzı ben istemiş ve mücadeleye 
ki yüksek evlerin damlarında hazırlanı: ıstım. Artık harp, dö
kararan sema çizgisini gözlerimle ğUsme, v~ruşma baş'ıyor demekti. 
takip ederek içimi çektim. Aşağıya i. -tik. Yan odada gil-

Bu halim ona en açık bir ce- zel bir masa var im •t Bell ki 
yaptı. Annem dargın bir hal veyi- l\Ie met bey hnırla!!lı•. Her şe
ne tahammül ve tevekkülle: ym yerini biliyor ve o ikram ed.

- Peki öyle olsun .. Darıl.. 7.ı- yordu. 
yanı yok.. Elbet ana .. Kız; bir gün So•ra-ta uza•ı'an; veva d'lldu-
olur yine barışırız. rulup öne konu an her kadeh ben 

Dedi, döndüm uzun uzun yüzO- de herkes c t·rhkte ıçiyorc'um On 
ne baktım ve: Inrdan ne bir ılcri, M de bir geri. 

- Anne dedim. Ben seni'l k•· Anhy .. rdıır ki art k kafalal"nda 
zın mıyım, yoksa sermayen mi'.. kati bir karar vard ve bu i• bu 

Benim bu apaçık ve dosdoğru gece tatbik mevıdinc konul~caktı. 
sözümün hiç beklemediği bir za- Bu karar ise l;.ı gece ben sarhoş 
manda söylenişi onu çok fe a bir ec<erek yukarıdaki gel n o:.lası,.da 
~aşkınlığa dUşürdü. z fafa sokmaktan ba,ka . e olat.-

Bir müddet bekled kten sonra lir-ti 1 

acı acı gülerek: • Fakat , •z lal"nı k•ırsak'arı,.da 
- Bak bir cevap vermiyorsun, b. kmağa k.ırar vermış ı ·r halim 

dedi. Verecek vaziyette değilsin vard, tıenim de. Bun•m ;çır a 1 ni
zaten biliyorum. Bununla beraber yet ve ha is niyet bendeydi. 
kalklp bir takım dolaplarla bu fç ikçe açıl yor, açıldıkça etra
bah~i açmakta, kanştırmakta ar- fı daha iy• anl•y..,rdu~ Reni r
tık ne mana var? Bundan sonra hoş zann•de!l bu üç •arhos; a•ala
biz bu gibi sözleri konuşacak bir rında ııerbe t serbes' konuşur'ar
yakınhkta değiliz. Başka mevzu- ke~ ben de her şc~·i oğ•P vor, fa
lara bakalım. Senin latifeler, şa- kat all\Kadar gôrunmüyordum. 
Jcalar dediğin acı hakikati görilşe-
lim anne!... ..... 

~ Birden cevap verecek gibi ol
du. Fakat tam bu esnada Cemal 
odaya girdi. Şakacı, latifeci bir 
eda ile bize takılıyordu: 
ı - Ne o .. Ana kız ... Böyle ala
ca karanlıklarda baş başa ver
sniş ne fiskoslar ediyorsunuz. 
t Ye elektrik prizini de çevir-
dikten •onra ilave etti: 

1 - Haa... Şöyle . ., :Yüzünüzü 
gösterin yahu!.. 

Ben iğrenir gibi, tiksinir gibi 
ı;ir çehre yilzlyle Cemal ağabeyi 

11üzerken, an em de bana bakıyor
du. ,Ve arada bir Cemale de ba
kıp göz göze geliyorlardı. Cema
,lfn kOlbanb&ylere mahsus iblis gil-

Jü~ünden: -
J "- Tam zamanında yetiştim 
imdadıma... değil mi Şilkllri?., 

par gibi bir bızır manaın vardı. 

Cemal ağabeyi du•up durup: 

- ı:ıan Mehmet bey! .. Turna
yı gozü~den v ,rd.ın. B ı elden çı
karılacak, sana peşke' çek lecek 
bir mal değ•ldi am ı .. Ne ha.ted !'

sin ki iş;n ıçinde anası var. Ölils:i 
kand.ll nin. 1 

D yordu. l\!Phmet bey d" on
larıı nisbetle hen .. z olmar ış bır 
vaz'yet+e: 

- Cem.al... Sus oğlum Cemaı... [ 
Peki... Ne yııpal.m, kısmet böyle 
im~ işte ... 

Cemal o zaman daha babalanı-
yor ve: 

- Yooo ...• diye haykırıyordu ... 
Yooo ... Öyle yaf tar.taya basmam. 
Bize "yarabbi şükür!., düşmesin 
yalnı•. 'öyle değil mi ŞükO.re? .. 
Hem ne konuştuktu biz stninle. 
Yoksa va:Iahi de billahi de semti
ne bile uğramam. 

Bir fey konulJlllağa vakit kal- Ane~ hemen Cemalin boynu-

1 
rnadan Hehmet bey kapıdan ae~- na sarılıyordu: 
tendi: (Sonu var) 

Sabah, 
l Her yemekten sonra 

Öğle ve Akşam 
muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

rakta birkaç şa.ıt geçirmek teşkil 
ediyord•ı. 

•( 

• 

Teyzesi: 
- Hayır yavrucuğum! diye ce 

vap verdi. Biraz işim ,·ar ... Sen 
, bahçne in de bir dolaş! Yalnız 

şapkııını almayı unutma; güneş 

pek kızgın, başına vurur sonra. 
- Peki teyzeciğim. 
Lü•il eski fakat kıymetli ve an· 

tika eşyalarla dolu olan •alondan 
çıkarak antreye doğru yilrüdü. İta 
ate alışmış, u•lu ve terbiyeli bir in
san taYriyle a'kıdan şapkasını a
lıp başına geçirdi. 
• Lüsil yOrüye yürüye bahçenin 

caddeye bakan tarafına kadar 
gel mi-. ti. Bura<ı böğürtlenlerle ve 
çalılıklarla kaplanmıştı. Caddeye 
açılan kapı da hiç kullanılmıvordu 

ı Genç kızın hemen her günkü ge
zinti<i buradaki parmaklığın ö
nünde nihayet bulur; oradan rıhtı 
ma giden caddedeki otomobilleri 
seyrederdi. 

Ansızın bir giirültii du,-dn; bir 
dakika hayretle durdu; sonra par
maklığın kenarına koştu .. 

Yolun ü~tünde bir ağaça çar
pıp yan gelmiş bir otomobil duru-

' yordu.'. Müşkülatla ve yava~ça a
çılan otomobilin kapı.,ndan genç 
bır adam fırladı; bir yandan ko
lunu uğuştururken öbür yandan 
da arabayı muayene etmeğe koyul 
du. 

Lüsil kendini tutamıyarak ada
ma: 

Gladys Svarthout'un son resmi - Yaralandınız nıı? diye sor
du. 

Amerıkan sinemacılığının en dik 
kate değer yıldızlarından biri de 
hiç şuphcsiz güzel Glaclys Svarlhout 
dur. 

Sınemaya sesinin fevkaliiılehği 
yüzlindcn intisap etmistir. Anaaı;. 
dıı, babıu;ı da çalgıcı idiler. ÇalgıOl 
çocuğu olan çalgıcı Gladys kaderin 
şevkiyle bir çalgıcı karısı olmuş -
tur. Kocası Amerikada se•i ı:...P'Pni
len tenorlardan Trank Chapmıın-

dır. 
Küçük yaşındanberi müziğe ~a- • 

Jıştınlmıştır. Müziğe de he•:esi aım 
derecede idi. 

Sesi mektepte öğretmenlerirmr; 

evde ta ııC:ıklarının; lıom01ı'.ar·,.ıı' 
p<>k hoşuna gidiyordu. 

Mektepte bir senei devriye mii
nasebctile verilen konserde p('k bü
yük bir muvaffakiyet kazandı. F~ 
kir bir ailenin kızı olması dalayısire 
hem kilisede şarkı söylüyor, hem 
konservatuvarda ders alıyordu. Ni
hayet bir gün tam mana.sile yetişti. 

Amerikanın en meşhur oıicegtre 
takımlarından biri olan Mineapolis 
orkestra takımına girdi. Bir gece 
konserde "Ave Maria., yi söyfüyor
du. B~da o kadar beğenildi ll'i kon
serde bulunan Şikago operası ınil· 

dtirlerinden birı, onu hemen opera
sına kaydetti. 

21 yaşında genç bir kıı:ın opera
ya yazılması ve şarkı söylemeğe 

başlaması çok büyük bir muvaffa. 
kiyettir. 

Oç flene sonra da Nevyorkun 
çok meşhur olan Metropoliten ope
ra.sına girdi. Artık herkes ondan 
bahO<'tmektedir. 

Nihayet fazla ısrar karşısında 

Amerikanın en biiyük film kumpan 
yalarından biri olan Paramount'a 
intisııp etti. 

Bu güzel esmer yıldızın çevirmiş 
olduğu filmler çok beğenilmekle 
dir. 

Greta Garboya gelen 
mektuplar ... 

Sinema yıldızlarının içinde en 
fazla mektup alanların ba~ında 

meşhur Greta Garbo gelnıektedir. 

Günde vasati olarak 1.230 mek 1 
tup almaktadır. Bu mektupların 

hepsinin aşka dair olduğunu san-
mayınız. Aşk mektupları 500 ile 
650 arasındadır. Diğerleri muhte
lif sualleri, yardım isteklerini ha
vi mektujlardır. G. Garbonun bu 
mütuplar ile uğraşan katibinin is 1 

mi Torbert Haller'dir. Bu adam 
mektuplara cevap vermek için ba

•it bir çare bulmuştur. Mektupla 
rı •eriye ayırmış ve <eriye göre ce 
vaplar da hazırlamıştır. Birçok 
mektuplara da Garbonun !mza3ın1 
koymağa me7.uniyet almı~tır 1 

. •;"" ~
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- Hayır, bir şey değil! Fakat 
arabam mahvoldu. Şu dönemeci 
dönerken şaşırdım: 

Lüsil üzüntülil bir sesle: 
- Evet ama ağaç· olmasaydı 

yere yuvarlanırdınız ! dedi. 
Delikaııh, bronzlaşmış yüzüne 

pek yakışan beyaz dişlerini göste· 
rerek güldü: 

- İşim pek aceleydi; şimdi ge-• ri kaldım, dedi. 
Canının aıkıldığı yüzünden bel

liydi. ' Fakat bu can sıkıntı•ı pek 
çabuk silindi; tatlı bir bakısla Lü
aile bakarak birdenbire: 

- Şimdi ne yapacağım bil
mtm? Acaba buralarda bir garaj 
var mı? 

Lüsil biraz tereddütten sonra: 
- Galiba olacak, dedi. Aşağı

ya doğru biraz ylirürseniz ka•aba
yı görürsünüz. Meydandaki kili
senin yanında ıraraj var. 

- Teşekkür ederim; gidiyo -
rum öyleyse .. diyen deliunlı hız
lı adımlarla oradan uzaklaştı. 

Ertesi ırünil ayni saatte Lüsil 
tekrar parmaklığın önüne gitti. 
Kalbi de çarpıyordu .. Yabancı de
likanlı oradaydı. Sebebini bilme
den bunu bekliyordu. Fakat o ka
dar mütee"'ir olmuş ve sıkılmıştı 
ki parmaklık olmasaydı muhak -
kak ıreriye dönüp kaçaçaktı. 

hude yere bu azapli saniyelerden 
yakasını kurtarmağa çalıştı. Nafi

' le, anlaşılan uzun zamandır iş -
kence etmek zevkinden mahrum 

kalmı, bu insanlar ellerine geçir
likleri ilk kurban üzerinde bu zevk 

Genç kızı göre'! de' kanlı ;par
maklıkların .ara ından eıım r, iri 
elini uzattı. Liisil de sıkıla sıkıla 
mini mini elini bu kuvvcth avucu• 
içine bırakmakta tereı!d,t etmed-. 

- Bir makıwst buld, m; tra '<
törle arabamı a.akı götürc'üi•• 
Tamirat bitircere kaıl•r ~ rad-ı 

kalacağım. Belki de dal·.a fazla o
tururum. Eu kasaba <iyle sıkiıı 

bir yer ki ... Siz büt>in sene t. rada 
mı ikamet edersin.z? 

1~te biri parmaklığın bir tara
fında, diğeri karşı taraf!rda her 
gece bulaıımağa ba•ladıJı>r. ~'Kİ 
zinci günü yabancı ırenç Lü le bır 
yüzük uzatarak: 

- Bugün doil:dugunuz gO'! ol
duilunu söylemiştin'z; size kOçıik 
bir hatıra getirdim, dedi. Kabu: e
derseniz ben, baht'' ar kı!mış ol ır
.sunuz ! ... 

Ve parmak'ık.arın arasından 

Lüsili kendine doğru ~eker"..< öp • 
tii ! Genç kız .ıılt •-,t ol"'lUS bir hqJ. 
de delikanlıyı oracıkta bırakarak 

kaçtı. 

Erle•i ırün öğle yemeğinde ih
tiyar hiımetçı ;\!arya sofrayı kal
dırırken biiylik bir heı·ecanla mat
mazel Relnkle Liısile şunu anlat
mağ'a başladı: 

- Ya. dün gece kasabada l'y'e 
tuhaf şeyler olmuş k. Bir hırsız. 
onların dediği gibi, beynel,.,.ilcl bir 
haydudu tcvk f elrrişler. Pariste'i 
bu tarafa doıl'ru kaearken otomo· 
hili kazaya ııii:ram •; ke disi de 
bir otelde saklanmış .. Aran.ır h., .• 
•ızın bu olduğu bir te.r.d~f eşeri 

çıkmış poli•ler .... 
Ru h1kayeyi d;irt kıı •k'a c"i'l'i 

yen matmazel Reh-ek .ıılla1't<ın 'lla 
cak Lıi,ile bak!'lı~·ord · Y"~ekt 

kalkar kalkmaz bahrern f rl. ı 

,.e parmaklığa ko~•u P<"ınıl •ak 
gibiydi.. O, bfr h1•3ız, l:.r hnı· iııt 
ol,un !. .. Buna imkan vıı.ı- mıyd•? 

Ona hediye ettıb yllzüğü ~ im•• 
mıydı acaba? Şimd bu yUzfiğ 

na~ıl ve kime iad" Ptmel ? 

Ya huse,i! .. A'1.J..na geld kce 
içini titreten, ajtüst~cn o bu C'1 ! 
Bunları düşünilrken Lil '!in gbzle
ri yaşardı: ve biraz sonra h. •'nr
mağa başladı. 

* • Liisil bahçede kaldığı müd ieti 
bilmiyordu Fakat kendine ge:Jiğ, 
zaman ortalığın kararmağıı baş'a
dığını görerek büyUk bir korku i'e 
şatoya doğru yürUdO. Bu sırada 

kapıdan çılcan hizmetçi de onu 
görmüş ve seslenmişti: 

- Matmaz.el... Sizi sofrada 
bekliyorlar .... 

LOsil yemek odasından içeri 
l'irerken kapıda birdenbire dura
ladı ve bir hayret nidası atmaktan 
kendini alamadı. Çtinkil teyzeai 
yanında duran o yağız deI:kanlıyı 
ıröstererek gülümsiya Q"illümsiye 
şunları söylüyordu: j 

- İşte Lüsil sana her zaman 
bahsettiğim Amerikadaki kuzinin. 
Bilsen şeni öyle çok seviyor ki .• 

Hikayeci 

raplara bir yabancı olduğu halde, 
bunlara İngilizlerin biç bir zaman 

yerine getirmiyeceği birtakım va• 
atlerde bulumuş olması idi. ~ 

Teşrinisani sonlanna doğnı, 

yanına yalnız bir kişiyi alarak dur 

t Halbuki Lavrens esir dilşme 
tehlikelerin& maruz kalacak ka -
dar teşebbllllerinde muvaffakıyet 
lizliie uiruyor. :Bu esnada Lav
i'&111in tılii biraz terıı yüz göster
meie batlamıftır. :Romalı lejyo
nerlerle Gassan çoban krallarının 

yaşadıkları pıalmiyelerle s!islü gü
zel Azrakdan uzaklaşmak mecbı.:

rlretlnda kalan Lavrena, mairur 
ve hodbin Abdülkadirin - ki o ta
rihten pelı: ez sonra Cebeli dUrz!

Y• kaçmıştır -itimada 14yik bir in
ean olmadığını anlıyor. Sukutu ah 
1§.ka uğramış biraz da söylenenle
ri ~yanı emniyet bulmıyan kabile 

rtieııuını ikna ve yola getirmek 
malaıadiyle Lavrens müteaddit de 
falar, peygamber rolünü oynıyan 

bir aktör gibi beJAgat ve fesahat 

ııarfetmek mec·buriyetinde kalı-

Ya•muk vadisinde bulunan köp 
rüler berhava edileceği esnada 
d!lşnun tarafın bu işi sezinleme-
8i ve O•manlı ordusu nöbetçileri
nin müteyakkız hareketleri karşı
sında meV'addı talıribiyeyi taşıyan 

efrat bunlan bir tarafa sakladı. 

V&kıa tehlike atlatılmı~ı ama o
rnrla rln ufak l;.r muvaffakıyeUıiz
lık olmuştu . 

~~~~( ... ..:;;:-... 
Yazan : LEON BOUSSARD 

nanın dışarıda kasırgalar kopardı

ii'ı gecelerde içinde bulundukları 

binanın niBbeten mahfuz olan bir 
kısmında ve yaktıkları ·ate,in alev
lerı karşısında kahveleri höpilrde
terek oturan bu kafilenin riyaset 
mevkıinde bulunan Lavrens ,af.a

ğın ilk ışıkları görünene kadar 
do~tu olan şef ve amirleriyle mü
bahaseye giri.tir. Anlattıkları hi
kAyeleri, masalları dinliyerek her 
kelimeden bin bir mana (bittabi 
işine yanyacak olanları) ~ı\arma
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!erini tam manasiyle tatmin etme- maksızın, dinlenmeksizin devam e
ğe azmetmişlerdi. A.skerleri bir den yorucu, öldürücü bir seyahat

yor. -
O zamanlar yegAne zevk ve 

tğlenceaini, !lmrünUn •on gOnleri
ni geHp burada geçirmeğl tMav 
vur ettiği ~irin, güzel havadıır ve 
J!.omalıların Ma..-erayı Erdündeki 
fleri karakollannı te.ş!kl eden Az-
• 

I..avren~ bu vaziyet üzerine, 
mukaddes adde•tiğ. gayesinin bel
ki neticelerer.liyeceğ ni dilşünüp 
b•nbir uzu~· içinde, boş yere al
mı.ş oldukları yolu muvaffakıyet
s.ılik yOzünden tekrar katetmek 
üzere ricate karar verdi. Gerile
ceklerdi. İşin baska çıkar tarafı 
yoktu. 

Kafi eei ile beraber tekrar Az
raka d '!'en Lavrens açıkta yat
maktıı" a esk bır saray kınntısı 
bir bina bu'.man burada konakla
mak ve kısı geç•rmek karariyle 
iç. b raz ferahi d• Hazan yıldız
lı ve avın da berrak o'-tuğ hazan 
yagmkr ve rüzgarla kanşık fırtı-

ğıı çabalardı. 

'* 
Pek uzun boylu atıl kalma-

ğa ah marn·, olıın bu ada,m, tek
rar ş;maJ,.. doğr•ı uzanarak hu•usi 
mah,yette ki ııra~t~rma ve prepa -

gandalarına devam etmek iıtedi.. 
Bu münuebetle Dereayı ziyareti 
esnasında bir Çtrkes zannedilenk 
yakalandı ve derhal beyin huzu
run.& çıkarıldı. Lavrensi bir casus 

zanneden ,ahrin beyi ona binbir 
türlü işkence ve azap etmeyi ken
dine bir eğlence adetti. Eli kolu 
bailı Lavrenıin etrafında fır fır 

dönen bu kabile reisi elindeki tş

ya ile kafasına ve omuzlarına in

dirdiği yetmiyormuş a-ibi Lavrensi 
181rmağa da koyuldu. Vücudünün 
ötesine berisine saplanan süngü uç 
larının verdi~i istırap da caba idi. 

:~. Çerkes zannile azaplı bir if • 
Jı:enceye uii'ratı]an La,7en,; i~i -
Iizce ~ikftyet "" küfür etmemek i
çin azami gayret sarf ederek bey -

yandan Amirleri bir yandan Lav
rensin canını çıkartıncıya kadar 
uğraşmı,Iar ondan sonra da bir 
killça halinde bir hangarın kö,esi
ne atıvermi,lerdi. 

Sabaha karşı biraz kendine &"e 
lebilen Lavrensin ilk işi bütün is

tıraplarını yenmeğe 1;alışarak kuv
vetini toplayıp kaçmak oldu. 

Bu vaka yüzünden uğradığı is
tırap ve heyecan sinirleri üzerinde 

öyle milthi' ve derin izler bırak
mıştı ki, binbir müşkilltla kenc\ine 
&"elebilmiş ve hatta bu işkencerWı 
izltri, ömrilnün son senelerine la
dar da vticudünti tahrip etmekten 
ıreri kalmam•ştır. 

Azraka aYdet eder etme. kafa. 

sını işgal eden başlıca dü~ünce, A-

ten sonra Akabaya vararak ora • 
dan derhal Silveyşe hereket etti. 
Silveyşte, binbaşı rü~besine terf: 
ve Viktorya nişanı ile taltif edilmiş 
olduğunu duydu. 11 kanun•ıeVl"el-

de aldığı bir binbaşı elbisesi •le 
Kudüse resmen dühıil merasimin
de hazır bulunuyor. 

Badiyler çocuğu Lavrens ile 
Boğa Allenby arasında burada ye
ni bir milkAleme dalıa geçti. Bu 
mükaleme neticesinde, Emir Fay-
salın karargAhını daha şimale Ta-.. 
filaya taşıması ve bu suretle Os -
manlı ordusuna buğdaydan mü -
rtkkep erzakın sevkine mani olun

ması Ye daha ıonraları da J erışo-
ya yerle~mesi karırlastırı iı. 

(Sonu var) 
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Siz de ruhunuzun tabi inı, hayatınız ve tabiatınız hakkında mu
faıaal rnaliımat isterseniz ilminizi, dofduiunuz tarihi, günü ve müın
künae aaatini yazarak gazetemize "Ruh tahlili,, rumuzuna bir mektup 
Yazarak müracaat edin. Mufaual ve huıuıi cevap için 6 kurutluk pul 

1 ilave edilmelıdır. 
Rumuza da cevap verilir. 

. . • • 1 
yıdir. Çilnkü hııyatınızı munt<ıam 

bir ııekilde idare edebilirsiniz. 
Hassas olduğunuzdan aRabını ~· 

bozmamağa çalışın. Bütün sık·nl.'h· 
rınızı metanetle karşılayın, talihi· 
nız yaverJir 

YENl!ABAH 

1 ! . ; ~ .. • ·•• 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkla· 
nn mikroblannı kökünden temizlemek için 

( HELMOBLÔ) kullanınız 

Böbreklerin çalıtma kudretini arhnr, kadın, erkek idrar :ı:or
luklarını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel 
ağrısını, sık sık idrar bozmalı; ve bozarken yanmalı: hallerini 
giderir. Bol idrar temin eder, Sıhhat VekAletinin ruhsatını haizdir. 1.1~ 

Her eczabanede bulunur. ( 

DiKKAT HELMOBLÖ, idrarınızı temizliyerek mavilettirir. 

Sayfa: 7 

Melllın GOZ)~ı ••• tstanbul: ı 

Aşk, sevd.ı hususunda fevkall· 
"' hır mizaca maliksmiz. Şu kadar 
ki mu'hab tır .'batınız udır. Dai 

1 
ına ye"ı bir hayal peşinde koşarak 
k de!'! • e te'l&düf edersiniz. Hatta• 
l •ıy.ır. c ·uınız zaman hakkınızda • 
ki ı tifatl.ır azaldığını görecek ve o 
zamanda acı acı teessür'er duya • 
cakeın·z. Se~ erkex 0rı z•kllnın sa) e 
sinde kendine bendetm1>y1 bılyor • 
sun. Sana V<'recc{;un br nasihat var 
sa ıt.dalperver ol, dust rundan ıba 

1 

lll. s. : 
Hayalperest olduğunuzdan va· ~ ~1 ~ 

hi limitlere kapılırsınız. Bu haleti ~ilvt • .. Öksürenlere ve KATRAN HAKKI EKREM nıhiyeye kanıı mücadele ediniz. Gü· MüMu~ HELIOS MUESSESATI ~~i!~ı 
~tffili,a~,fi~~~=·ı===================~g~6~~=s=n=e=z=l=e=~=r=~=e============================= 
Mümkün olmıyacak şeyleri arzu e· • 

~~7:nizu!:s:: ~::;;ı:~::;i~d:~~: VEFA 80 ZASJ ÇIKTI 1 ~ Gayrimenkul Satış ilanı" rettır. 

Bahtiyar olmanız içn k!nunusa· 
nide doğmuş hır erkekle evlenme· j 
nizl tavsiye edıyorum. Sanayii r•fl
~ye fevkalade istidadınız vardır., 
Parayı ç~k sl'versinız. Kitap oku -
makta çok l>evesınız olduğundan 

lirsiniz. Herşeye kolay kanarsınız. fstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden:~ 
Kuvvei muhayyeleniz az bir şeyden 
müteessir olur. Atinizi düşünmez, Nafıa VekaA letı.nden ·. Bay Mehmedin sandığımızdan 19426 hesap No. ıı!le aldığı 400 Ura 
arzu ve hevesinize zebün olursu • borca kar,ı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemedi-

ğinden dolayı hakkında Yl'Pllan takip llzerlne 8202 No. lu kanunun 
46 eı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre 11&tılma81 foabeden Un· 
kapanında Küçtikpazar civannda Hacıka.dın mahallesinin Hıztrbey 
cami sokağında 72 kütük, 519 ada, 19 parsel, ~ki 20 yeni 26. 26/1 ka
pı No. lu kireçhanesi olan ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay mflddet. 
le açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmak
tadır. Arttırmaya girmek istiyen 220 lira pey a.kçeıi verecektir. u.!11! 
bankalıınmızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Blr!kmlt 
bütün verııilerle belediye re.!imleri, vakıf lcaresi tella'"ye ruıumu ve 
taviz bedeli borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 20 • 10 - 938 tanblıı. 

den jtibarPn tetkik etmek iatiyenlere •andık hukuk işleri ııerrisinde &• 

çık bulundurulacaktır. Tapu aicil ]Ulydı ve sair ltızumlu izahatta şart. 
namede ve takip do!yasında vardır. Arttırmaya gjrmı. olanlar, Jıanları 
tetkik ederek •atılıia çıkarılan gayrimenkul hakkında her ışeyl llğreD• 
mi4 ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 9 - 12 - 938 tarihine mllsadlf 
cuma günü Cağaloğlunda kllin aandığımızda aaat 14 ten 16 ya kadar 
yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin 
tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükellefiyeti ~le saooık ala. 
cağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın ta. 
ahhüdü baki kalmak şartile 26 - 12 • 988 tarihine müaadi:f pazartesi 
&'ilntı ayni saatte ve ayni mahalde ııon arttırma11 yapılacaktır. Bıı rt
tırmada &'•Yrimenkul en çok arttıranın üstünde bırkılacaktır. Haklan 
tapu ıicillvile ııabit olmıyan al!kadarlar ve irtitak hakkı ııahtpleıiııln 

bu haklannı ve huıusile faiz ve 111Aaarife dair iddlalannı i!An tarlhln
den itibaren 20 gün içinde enakı müııbıtelerile birlikte dalrtmln trıı. ı 
d!rmeleri lazımdır. Bu auretle haklarını bildirmeml4 olanlarla hakları 
tap!l sicillerile •ahit olmıyanlar aatıt bedelinin paylafmuından b&rig 
kalırlar. Daha fazla ma!Qmat almak istlyenlerin 937 /586 do:ıya numa

raıile sandıiııııız !ıukuk işletj aerviııine mil.r!lca&t otıı:ıe e • Uzıı ıı a 

zev l< d y 1"'31 nız. 

'AsaH m•zaç$ı"lız, llsabınıza mn -
kavemet edemezsenız sıhhatınız 

:ın-.hteldir. Sizin vticJdünüz daima 
hastalıklara nı • . ı:nnaenalPyh 
sizin için sl:iylenmesi IA.zım gelen 
bütün hllt!':sdı yaz:rak icap etse 
sUtunıar doldurmak lazım gelir. KU j 

Yaştıı. sıhhatiniz mükemmelse 
de bilyüdilğiinüz zaman gurur, asa· 
~iyet, inat sizi mahvedeceğıni gl:iz j 
0 nUnde tutarak terkine ça•·.şmanı 

zı tavsiye etmekle iktifa cdiyorum.

1 

nuz. 
Aşk, se\•daya meyya!Riniz. Er· 

kekleri kolayca cezbederim iddia· 
sında ısrar edersiniz. Halbuki ça
buk a'~anırsınız. Hoşsobbetsiniz. 

Arkadaşlarınızın dostluklarına i· 
nanmayınız. 

Size tavsiyem: 
Sıhhatiniz için hıfz:ıs•sıhhaya ri· ı 

ayet ediniz. Tembelliği terkederek 
ıntızamperver olunuz. Bunlara ria· 
yet ederseniz talihiniz fevkalade ıi· 
ze yar olacaktır. 

Mukabil teşekkürler 
Ruh tahlillerinde yüzde yüz isa· 

bet gören okuyucularımızın gön -
dermiş oldukları teşekkür mektup· 
:.ırma ayn ayrı cevap vermek im
kanı bul11namadığından, hakkımda 

gösterilen takdir ve teşekkkürleri
ne bil.mukabele arzı teşekkür ede • 

Halit ·- Nıınıan : 

thtlyat..tarsınız. Azamet ve gu. • 
rurunuz hasebile nefsirtze fevkala-1 
de itimadınız vardır. Bununla be· 
raber açık yüreklsiniz. Cüretkar ol· 
duğunuzdrıo. büyüklerinize karşı hod 1 
bin:;.lfi!z. Aynı znn· 0 nda hadidUlmi

/Zll.Ç fakat bünyeniz s~ğlamdır. Bu 1 
yüzden acı acı tecrübelere maruz } fhııan AKI l 
kalırsınız. Her çiçekten bal alan a· -===========;::::=== 

rim. 

rıya benzersinız. Nefsinize a kün· 
sünüz. Hayatta lı.iss!yata değil, akıl SPOR: 
ve mantığa göre hareket ederseniz -------
hakkınızda hayırlıdır. 

Evlilik hayatınız hafifmeşrep ve 
ihmalkarsınız. Yaratılış itibarile 
çalışkan iseniz de klbır ve gururu· 
nuz her ışinize m!nid.r. İnatçı ol
duğunuzdan birçok mahrumıyetle· 
re maruz kalırsınız. 

Sıhhatinil: mükemmeldir. Yal
nız hayatınızda tcşebbüsler!nizde 

muvaffak olmak isterseniz şu tavsi· 
;)'.elerime riayet ediniz. 
~ 1 ... Tehevvür neticesi küfretme
yin. 

2 -· 1alerinizde act11 olmayıp sa
blrlı hareket edin. 

8 -- Daldan dala kanmayınız, ee
l:ıatk!r olunuz. 

4. - Çok ya§amak !sterseniz su· 
llst!ınalden sakınınız. 

J Saniye -- Ermköy • 

Sıhhati milkemmeldlr. Yalnız 

f:llrllltttcü, kavgacı olur. Terbiyesi· 
ıııe ltlııA edilmezse inatçı ve ynlancı 
olur. Çünkti gururlu olacaktır. ı 

Aklen, fikren cevvaldir. Mukem
ınel tahsil görUnce kendilerini ha· 

(Bqtarafı 4 üncü aayfada)' 
kimiyet kurdular. Top mütemadi -
yen Muhafız kalesinde oynuyor, fa 
kat yukarda da yazdığım gibi for
vet anla.şmadığından bir uey yapa
mıyorlar. Hele Fahri btitün toplan 
öldilrüyor. Bu sırada hakem anla
şılmıyan bir sebepten Abdülü o· 
yundan çıkardı. On kişi kalan An· 
karagücü yine hakim akın ii.attiııe 
akın yapıyor, fakat neticesiz. 

Böylece 41 inci dakikaya geldik. 
Muhafız kaleei önü karıştı. Top a· 
yaktan ayağa epey dol83tı. Ve son
ra Muhafız ağlarına takıldı. V azi· 
yet birdenbire son dakikalarda çok 
heyecanlı geçti, ve neticede, hatta· 
nın bu mühim maçı 1 ··· 1 e bera
bere bitti. 

Hak m Servet: Oyunu iyi idare 
etti denemez. Verdiği kararlar hiç 
yerinde değil ve karan verirken 
çok düşünüyor, bundan dolayı halk 
ve oyuncular da çok sinirlendiler. 

B. takımlarında AnkaragUcü ••• 
Muhafızı O ••• 5 yendi. 

lıhami KILIÇATA 
D'Blf ve ve.hl ilmitlere kaptırncak bu --------------= :~:ı~u~?n!~~~:;;:0:: r- ""'"ii;;t·~~l~~w,.,,,~, 
'bestlyet vermemeli. Atilerini dii§üıı· ............................................... .. 
mez, son derece laUbali olur. Her' htiklAI cadde•lnde Şehir Tiyat. 
oeye çabuk kanar Bu hlletl ruhi· rosu ko?t'edi kısmı: 
~e mücadele ediniz. Meslek lnti· 19 - 1 O - 938 çarşamba günü !&· 
habında edebiyat buna mahsustur at 14 de ÇOCUK TİYATROSU, 
Parayı çok sevecek ve söylediğim' 19 - 10 • 938 çarşamba günü akşa. 
kusurları tadil ed.!irse sahibi ser· mı saat 20 • 30 d~ YANLIŞLIK· 
vet olacaktır. Sıhhatine riayet edil- LAR KO:IIEDYASI yazan: y. 
mezse asabı bozularak fakrüddeıne Şekspir, türkçei Avi Givda. 
dtiçar olacaktır. 

Celili Erdi - tzmit: 
T AKVIM 

Ekıiltmeye konulan iş: 
1 - Seyhan sağ sahil sulama ana kanalının kilometre 18+500 

den 37 + 500 e kadar olan son parçasile kilometre 23+1700 d, bu kô\nal 
dan ayrılan takriben 20 kilometre uzunluğundaki üçüncü yarım kan&· 

Iı keşif bedeli (401 570) liradır. 
2 - Ek•iltme 27 - 10 - 938 tarihine rastlayan perşembe günil e.ıat 

(16) da nafia vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu 
oda•ında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele, projesi, bayındırlık 
işleri genel şartnamefil, fennt fllrtname ve projeleri (20) lira (10) )curuş 
mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltİneye girebilmek için isteklilerin (19812) llra (80) ku
ruşluk muvakkat teminat vermeleri ve eksiltmenin yapılacağı günden 
en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir is 1 
tida ile vekAlete müracaat ederek bu i,e mah•us olmak üzere vesika ı 
almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri ,arttır. Bu milddet içinde vesika 
talebinde bulunmayanlar eksiltmeye i•tirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı aaatten 
bir saat evveline kadar sular umum mtidürlil~üne makbuz mukabilin
de vermeleri llzımdır. Postada olan ırecikmeler kabul edilmez. 

(4107) (7099) 

/Başka kim 
EK 

. .I S T 1 Y O R? ~ 
Sayan Marcilla, nasıl 1 O yaş ·daha 

gençleştiğini anlatıyor 

olunur, ,_.. ) r 
r·~ ~-Jo t K KAT 

; Emniyet •andılt: Sandıktan alınan gayrfmenıiıılU lpÔtU "gil8'fe";.' 
mek i•tiy&nlerin tahmin edilen kıymetin yansına kadar ikras yapıu64 
usulüne göre kolaylık göstermektedir. (7610)' 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - İdaremizin Çankırı tuzlasında plAnı ve fartnamesi mucibince 

yaptırılacak Varagele tesisatile mubayaa olunacak dekovil malzemeııt 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. "'~~~~::i'1:t;.,.1-,,s;.!~~.:ııl 

II - Tesisata ait malzemenin Sif Zonıruldak tes!1'lll vo mali&ll!• 
ne montajın yapılması, muhammen ,bedeli 13500 lir& l'e muvakkat te. 
minatı 1012.50 liradır. -

III - Eksiltme 5 • XII - 938 tarihine Paetlayan paznrtesl günQ ıa
at 15 de Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komlsyonun-

1 

da yapılacaktır. <ıoı: ık i 
IV - Pilin ve şartnameler para91z olarak her ırün sllz11 geçen fil• 

beden alınabillr. - · • ~ 
V - Eksiltmeye iştlr!k etmek iıtlyen firmaların i'iat•ı~ tenn! tek

liflerini plan ve detay resimlerini tetkik edilmek üzere ihale günllnden 
Bayan Marcillanın yü· en ğeç bir hatta evıreline kadar İnhisarlar Umum ~fOdOrlül{Q tuz fen 
zündeki şayanı hayret şubesine vermelerl-\:~e tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika ııl· 
güzellik tebeddüliinü malan Ilzımdır. - ,· .... '1 
g6steren gotoğrafları VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ve V inci mad-

s'z de böyle muvaffak Olabl' l ı' rsı' n ı'z CipeımJdbeunreSDUrk~ dede yazılı tuz fen şubesinden alınacak eksiltmeye iştirak vesike.aı Te 
~ 7.li ırüvenme parası makbuzu veya banka teminat :ıne.lctubunu lbtl· 

L"' b l k teki Biocelli va edecek olan kapalı zarflannı eksiltme gilnü en geç saat 14 de ka-
' utfen un arı o uyunuz Tokalon dar yukarda adı ıreçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 

60 • 70 yqlarmdaki kadınların bu- Kremini kullandığuJı anlattım. Bir verilmesi Ilzımdır. • (7657) 

ruşukluklan altı hafta zarfında za. çokları bana güldliler, fakat bizzat ~~~~~~~~~~~~~~===~~:=~~:====== 
il olmuotur. ı,te, hastanelerde tec- tecrübe edip !13Y&nl hayret semere· K R E M 
rübesi yapılan ve bir Viyana. Tıb siıti görUnce, hepsi de hak verdiler Baker mağazalarında 
mec:ınuası tarafmdan illn edilen ve memnun kaldılar. Geceleri yat-
oayanı hayret neticeleri... Cildin mudan evvel pembe renktek Biooel· Erkek ve kız çoculı:larına 
B10CEL oevheri ile beslenmi11 ol· ll Tokalan kremini kullanınız. Siz • 

,. 
!erin yüz tuvaleUııdeki rol l'e t.esır: 
Ieri lılyıklle bilinmediği delirlerde .. Silratl intikal sahib!ııiniz. Yük

sek zekfınız vn"Chr. Hiddet ve gıd· 
d.ctli olduğunuzdan daima zarar gö· 
reccksmlz. Bununla beraber meta
netiniz yoktur. Saadete nail olmak 1 

Çin hayatta za!f göstermeyiniz. Müs 
rifırlniz, paraya kıymet vermezsi -
=· Hayatta muvaffak olacağınız 
meslek sizin için muallim veyahut 

19 lık Teşrin 1938 Çarşamba 

Hicri: 24 Şahan 1357 
Rumi : 6 ilk te9rin 1354 

mahsus elbise daireleri tevsı 
masıdır. Bu kıymetli cevher, pem· uyurken cildinizi besler ve canlan· ı 

1 be renkteki Tokalan kreminin ter- dırır. edilmiıtir.Her yerden 111ilsait 

da memurluktur. 

Hayatta birçok aşk maceralan· ı 
na tesaillf edeceksiniz. Dostlarınız· 
dan fayda gl:ircceksiniz. Yalnız bun· 
lan tar. :'.lak ve tahlll etmek ıst. 41· 

C.... malik olac ksınız. ı 

Hızır: 167 

Dotu ıaati : 6, 14 

Ôğle : 11,59 - ikindi : 15,01 
Akoam: 17,24 - Yatsı : 18,SS 

imsak : 4,37 
~ 

Sızin ıç ~ genç yaşta evlenmek ı· , ,a:m:m•ı:ıc•••••••~ 

kiblnde vardır. Her aabah biraz daha gençleemi§ terait ve iyi fiatlarla emsalsiz 
tvte bu kremi kullanan ve yU· kalacaksınız. Gündüzleri de beyaz 1 ve zengin çeşitler bulacak

:ıiindeki şayanı hayret güzellik te· renkteki Tokalon kremini kullanı· 
KREM PERTEV 

beddUlitını yukarıdaki fotoğrafla - nız. Bu ıuretle cildiniz yumuoamııı sınıı, °"""-
nnda &'llrUlen Pariste Bayan MAR ve beyazlaoınıı olur. Bütün siyah ·-~••••m••••mll var ldL Şöhretini kendinden illan 
CtLLA'nın tecrübesini anlatan ıu noktaları eritip &çık meeaıneleri • atlh Sul S üncü Hukuk Mah· Krem Pe"-"vi• buı;Unkü mu•uffa. 
mektubu okuyunuz: ınkla(ıtı.rır. Binlere• ahvalde gör\1- kemesindell: .., klyetinin sırrı basitti!'. Tamamen 

"Bu, benim için bir harika oldu. len tesiri kuvvetli bir garaııtldlr. KUçUkpazar 131ek sokak 4.0 nu- fenni ve titi:ıı bir itina ile ıünün te-
Takriben iki ay oluyor; alnımda ve Hemen bugünden itibaren her iki ınarada oturmakta iken oradan ay· klmölünll ta.ldb edljl ,.e memleket 
gözlerimle ağzımın etrafında bu· kre elen birer vazo alarak tecrübe rı1an Liitfunun bir sulh teşebbüsU 1 mahsulü olmakla iftihar duyuşu • 
ru§Ukluklar vardı. Bugün ise bUtüu ediniz. Birkaç hafta zarfında fay. davasından dolayı kenwaine t.ıbli· dur. 
arkadaşlanm kadife gibi yumuşak dalı tesirini ırörmediğiniz takdirde gat yapılamadığından kendısine 20 .,.,...,,.-.-----...,..,,.-,_....,_,,__ 
ve bunışukluklardan ari olan yüzü-ı bayilnize iade ederek para:ı.ıı geri gün müddetle ilanen tebligat icra· yet 20 gün zarfında tebligat mal a 
me takdirle bakıyorlar. Hepsine ne alabilirsiniz. sına karar verild;ğı cihetle keyfi· 1 mında olmak üzere ilh ohın .. -



' Sayfa: 8 

(SATIŞ İLANI) 
Biga icra Ve iflas Dairesinden : 

' . MUflis Dimetokalı Halilin borçlarından dolayı iflis dairesince ha-
ciz edilerek paraya çevrilmesine karar verilen. 

Biga tapuıunun Kanunuevvel 932 tarih ve 129 numaraıında kayıtlı 
Biganın D!metoka Kargı Çiftliği mevkiindeki Karabaşhda Taş çıktığı 
ve Karabigalı Hacı Ahmet ve Kerh oğlu Emin ve Dağlı oğlu Ahmet ve 
İsmail ve Aziz ve KoyunköprUsU ve Susak çeşmesi başı ile mahdut ta
;ınamı 30.000 dönüm mesahada bulunan "tarla. 

Bu tarlanın 10.000 dönüm yerinin toprağı kumsal, 10.000 dönüm 
yerinin toprağı ise milli toprak olup her iki kısmın yani 20.000 dönüm 
yerin toprağı ziraate elverişli ve kuvvei inbatiyesi birınci derecededir. 
Geri kalan 10.000 dönüm arazi de mahsul yetiştirmeğe ve ziraat& elve
rişli ise de toprağı daha zayıf ve kuvvei inbatiyesi de muhtelif derece
lerde ve nevilerdedir. 

Tamamı 30.000 dönüm olan bu tarlanın hali hazırda 500 dönüme 
yakın ufak bir kısmı ziraat edilmekte olup diğer kısımları mera ve ot
lakiye olarak kullanılmakta ve bu yerlerden de senevi ve asgari olarak 
bir milyon kilo ot istihsal edilmektedir. Bu vasi arazide ayrıca 300 dö
nüme yakın bir ormanlık, adedi sayılmayacak kadar ve yaygın bir hal
de yabani armut ahlat, dışbudak, karaağaç, süğüt, çınar, ve meşe ağaç
ları mevcuttur. Ormanın alt kısmında bir ırmak vardır. Saz ve ağaç 
dallarından yapılmış muhtelif yerlerde hayvan ve çobanlar için mandı
ralar barakalar, bulunan bu yer Karabiga ve Dimetoka nahiyeleri ara
ııında etekleri bayır orta kısımları düz ve iyi bir mevkide her nevi zira
ate elverişli hayvan beslemeğe müsait ve olunundan istifadesi de her 
zaman kabil olmasından dolayı tamamına ehlivukuflar tarafından 
;wo.ooo lira kıymet takdir edilmiştir. 

f Yine Biga tapuıunun Kanunuevvel 932 tarih ve 128 numaraaında 
kayıtlı Susak çeşmesi ve üvey ve Kocahala.t tarla ve yolca Kavakdere 
kulağından Kadındere çatısı ve üveyilden eğri dere başındaki yoldan 
Kargı deresi kulağı ve Çamurlu kulak ve Hamza bey yolu ve Menekşe 
deresi ve Güvem çukuru ve Kurtdede ve Kum yol kuyusu ve Yürükler 
makberesi , .. Hacı Veli kışlası ve Lebbiderya ve Çay ağzı ve Karabaş
lıda Taşçıktı ile çevrili 17500 dönüm mesahada bulunan bir mer'a. 

Bu meranın yedi bin dönümü fundalık ve ormanlık, dört bin dönü
mü kumluk ve azmak, 3500 dönümü pirenlik ve çalılık ve fundalık, ve 
3000dönümü ise çayırlık olup orman kısmının odunundan ve çayır kıs
mının d,ı. otundan ve merasından istifade iyi derecede edilebilir. Mün
bit ve verimli olan bu meranın ortasında (Kabaklı gölU) isminde ayrıca 
büyücek bir göl vardır orman dahilinde meşe, akça, dışbudak ve bir 
miktar da yabani meyva ağaçları mevcut olup arazinin Dimetoka ve Ka 
rabiga nahiyelerine ve sahil boyuna yakın olması odun ve otundan sahi
lin yakın bulunmasından az masrafla istifade temin edilmekte olduğun
da ve civarda başkaca bir çiftlik olmamasından dolayı bu çiftlik mera
sının tamamına ehlivukuflar tarafındn 40000 lira kıymet takdir edil
miştir. 

Yine Biga tapuıunun mart 932 tarih ve 30 yaıında kayıtlı tarafları 
çiftliğe ait mera ile çevrili çukur bir mevkide etrafı kerpiç ve taş du
varlarla çevrili çiftlik binası. Mesahası: 6 dönüm. 

Evsafı: Çift tahta büyük bir kapıdan içeri giril dikte büyük bir mey 
danlık etrafında ameleye mahsus iki katlı ahşap üstü kiremit iki oda 
bir hela. bir sofayı şamil eski bir bu evin sağında kerpiçten yapılmış bil
yukçe hır mutfak ve bunun yanında bir ahır ve sıra ile hayvan muhafa
zasına mahsus ön tarafları açık saçık ve saçaklık ortasında da dört göz
lü bir zahire anbarı mevcut olup solunda kerpiçten ;apılmış tek kath 
bir oda ki üstü kiremit ile örtil!Udür ve bunun yanında da ziraat maki
nalannı koyma&'a mahsus Ustü kiremitli büyük bir mağaza ve yanında 
altı hayvan ahırı ve orta tarafta bir kuyusu mevcut olan bir çiftlik bina
sındanki binalar umumiyet itibariyle pek harap bir derecede olup kı~
men duvarları çökmüş ve tahta aksamı çürümüş olup tamamına ehE· 
vukuflar tarafından 1000 lira kıymet takdir edilmiştir, 

Yukarıda yazılı 8 gayri menkulden: 
30000 dönüm tarlanın 60 hissede 9 hissesi. 
17500 dönüm meranın 60 hissede 9 hissesi. 

_ Çiftlik binasının 72 hissede 14 hissesi açık arttırma suretile sllıla
caktır .. 

Yine Biga tapuıunun Aiuıtoı 937 tarih ve 2 No. aında kayıtlı: To
kat Kırkı köyünün Kurugöl mevkiinde Doğu yol, batısı akıntı, poyrazı 
Zekeriyya ve kıblesi Ali (Halen hissedarlar arazisi) ile çevrili olan 2 
HR. 757!1 :M' mesahasındaki tarlanın beşte bir hissesi. Halen mer'a ha
linde ve hayvan otlakiyesi olarak kullanılan ziraate elverişli kuvvei in
batiyesi orta derecede arazinin bir kısmı milli topraic olup tamamına 
ehlivukuf trafından 150 lira kıymet takdir edilmiştir. 

Tapunun ayni tarih ve 3 No. aında kayıtlı: Karabiganın Şehirler 
mezarlığı mevkiinde (tamamına ehlivukuf tarafından 120 lira kıymet 
takdir edilmiş olan) doğu ve batı yol, poyrazı yol çatı, kıblesi şehitler 
mezarlığı ve Alibey arazisile çevrili 2 HR. 7579 M' mesahada bulunan 
tarlanııı Leşte bir hi•sesi. 
- ' Evaafı: Kuvvei inbatiyesi orta derecede olup ziraate elverişlidir. 

1:~punun a~i tarih ve 4 No. amda kayıtlı: Karabiganın Azatlı 
mevkıınde (ehlıvukuf tarafından 80 lira kıymet - tamamına • takdir 
edilmiş olan) tarafları Şehirli Hacı Emin oğlu ve Ragıp ve Azmak ile 
mahdut 9193 M'. me•ahasındaki tarlanın beşte bir hissesi. 

• Evaafı: Kuvvei inbatiyesi orta derecede ve her nevi ziraate elve-
rişlidir. 

~-apunun ~yni tarih ve 5 No. ımda kayıtlı: Karabiganın Kabalar 
mevkıınde .ehlıvukuf tarafından tamamına 900 lira kıymet takdir e
dilmiş olan) Doğmı_u Karabiga caddesi ve Hacı Emin oğlu kerimeleri 
ve Defterdar azmagı ve Çınar köprü arazisile çevrili 18 HR. 3860 M' 
mesahasındaki tarlanın beşte bir hissesi. 

Evsafı: Kuvvei inbatiyesi birinci derecede olup her nevi ziraat 
elverişli ve halen mer'a halinde otundan istifade edilmektedir. e 

Tapunun ayni tarih ve 6 No. ımda kayıtlı: Karabiganın mezarlık 
alça~ı m~vk~inde (Tamamına ehlivukuf tarafından 136 lira kıymet 
t~kdır edılmış olan) tarafları sahibi senet ve Metrez azmağı ile çevri
lı 3 HR. 2175 M'. ıahasında~i tarlanın beşte bir hissesi. 

Ev':"fı: Halen ziraat edilmekte olup !rnvvei inbatiyesi orta de
recededır. 

Ta~unun a!,ni tarih ve 7 No. amda kayıtlı: Karabiganın Şehitler 
mezarlıgı mevkıınde (Tamamına ehlivukuf tarafından 240 lira kı t 
takdir edilmiş olan) tarafları yol ve Ali bey, Karabiga yolu ve M ytrme 

- ·ı hd H e ez azmagı ı e ma ut 5 R. 5158 :M'. mesahadaki yarı hisse tarla 
dörtte iki hissesi 5 hisse itibarile bir hissesi. nın 

Evıafı: Kuvvei inbatiyesi birinci derecede ve her nevi zlraate el 
rişli, halen ve otlakiye olarak kullanılmaktadır. ve. 

Tapunun ayni tarih ve 8 N o. amda kayıtlı: Kara biganın ş h "ti 
1 - k"" d (T e ı er mezar ıgı mev ıın e amamına ehlivukuf tarafından 240 li k t 

takdir edilmiş olan) tarafları Alibey, Metrez azmag·ı ve sahı'br.a ıymt e . _ ı sene a-
razısıle mahdut 5 HR. 5158 M'. mesahadaki tarlanın yarı h'-- · · 
b b . h" · .... esının 
eşte ır ıssesı. 

Evsafı: Halen mer'a halinde kullanılmakta ve kuvvei inbatiye · 
orta derecede ziraate elverişlidir. sı 

Ta~unun aY.ni tarih ve 9 No. aında kayıtlı: Karabiganın şehitler 
mezarlıgı mevkıınde (Tamamına ehlivukuf tarafından 240 lira kıymet 
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Mahkemesinden: 

Ziya Gökışık tarafından karısı 
olup mukaddema İstanbul Fener 
Molla .Aşki mahallesi Aşık Yunus 
ııokak 6 sayılı evde kayıtlt iken hi
len ikametg!hı meçhul Hacer na
mı diğer Me!Alıat aleyhinde açılan 
boşanma davasının icra kılınmak -
ta olan tahkikatında: Adı geçen 

Hacer namı diğer Melahatin yeri
nin belli olmaması hasebiyle tahki
kat için tayin kılınan 24.11.938 per
ııembe günü saat 10 da hazır bulun
ması lüzumunun 15 gün müddetle 
ilanına ve davetiyenıı mahkeme di· 
vanbanesine talıkine karar verildi
ğinden mumaileyhanın yevmi mual 
lakta mahkememizde hazır bulun
ması • ..zumu teolıg yerine geçmek ı 
üzere ilan olunur. 

takdir edilmiş olan) tarafları Alibey, Metrez azmağı ve Karaağaç tar
lalarile çevrili 5 HR. 5158 M'. mesahadaki tarlanın yarı hissesinin 
beşte bir hissesi. 

EvMfı: Kuvvei inbatiyesi orta derecede ziraate elveri~li olup ha
len mer'a halinde kullanılmakta olup otundan istifade edilmektedir. 

Tapunun ayni tarih ve 10 No. aında kayıtlı: Karabiganın Şehitler 
mezarlığı mevkiinde (Tamamına e~ livukuf tarafından 65 !ıra kıymet 
takdir edilmiş olan) Ali ve Metrez azmağı ile çevrili 1 HR. 3189 M'. 
mesahasındaki tarlanın yarı hissesinin beşte bir hissesi. 

Evaafı: Kuvvei inbatiyesi orta derecede ve her nevi ziraate elve
rişlidir. 

Tapunun ayni tarih ve 11 No. amda kayıtlı: Karabiganın Kara
ağaç mevkiinde (Tamamına ehlivukuf tarafından 100 lira kıymet tak
dir edilmiş olan) Tarafları azmak ve tarafeyni sahibi senet tarlalrile 
çevrili 2 HR. 2982 M'. mesahasındaki tarlanın yarı hissesinin beşte b:r 
hissesi. 

EYaafı: Kuvvei inbatiyesi orta derecede olup ziraate elverişlidir. 
Tapunun ayni tarih ve 12 No. ımda kayıtlı: Karabiganın Kaba

tarla mevkiinde (Tamamına 950 lira kıymet takdir edilmiş olan) ta
_rafları Karabiga caddesi ve Metrez azmağı ve yol ile çevrili 18 HR. 
3860 M'. mesahasındaki tarla ve çiftlik binasının yarı hiosesinin beşte 
bir hissesi. 

EYaafı: Kuvvei inbatiyesi orta derecede ve her nevi ziraate elve
rişli bu tarla dahilinde 240 adet dut ağacı mevcut olup ayrıca şose ke
narında kerpiçten yapılmış (Dutluk Çiftliği) namile maruf çiftlik bi
nası mevcut olup bu binanın bölme duvarları ve cephesi yıkık bir vazi
yette ve umumiyet itibarile harap bir haldedir. Binanın üstü kiremit 
örtülü olup bunların bir kısmı da çökük bir haldedir. 

Tapunun ayni tarih ve 13 No. aında kayıtlı: Karabiga nahiyesinin 
Azatlı nam Metrez azmağı mevkiinde (Ehlivukuf tarafından tamamı
na 875 lira kıymet takdir edilmiş olan) Doğu Güleçköy yolu, batısı A
li, poyraz Metrez azmağı ve kıblesi Azatlı yolu ile çevrili 9 HR. 1930 
M'. mesahasındaki tarlanın yarısının beşte bir hissesi. 

EYaafı: Halen mer'a halinde kullanılan bu tarla her nevi ziraate 
elverişli ve kuvvei inbatiyesi de orta derecededir. 

Tapunun ~YDi tarih ve 14 No. amda kayıtlı: Karabiganın Azatlı 
mevkiinde (Tamamına ehlivukuf tarafından 110 lira kıymet takdir 
edilmiş olan) doğu Alibey, batı Mezarlık, poyrazı Sancıdede kıblesi 

Ragıp tarlasile çevrili 2 HR. 7579 M'. mesahasındaki tarlanın beşte bir 
hissesi. 

Evaafı: Kuvvei inbatiye•i orta derecede halen mer'a halinde kul
lanılmakta ise de her nevi ziraate elveri~lidir. 

Tapunun ayni tarih ve tS No. amda kayıtlı: Karabiganın Metrez 
azmağı mevklinde (Tamamına 370 lira kıymet takdir edilmiş olan) 
doğu Metrez azmağı, poyrazı Alibey, batı ve kıble Azatlı yolu ile çev
rili 9 HR. 1930 M' mesahasındaki tarlanın yarı hissesinin beşte bir 
hissesi. 

E.-aafı: Bu tarla halen mer'a halinde kullanılmakta ve otundan 
istifade edilmekte olup ziraate elverişli kuvvei inbatiyesi orta dere
cede olup Hayvan otlakiyesine de elverişlidir. 

Tapunun ayni tarih ve 16 No. aında kayıtlı: Karabiganın Çınar
köpril ova mevkiinde (Tamamına ehlivukuf tarafından 110 lira kıy
met takdir edilmiş olan) tarafları Sakar Mehmet ve Hacı Emin oğlu 
ve Azmak ve Bozhali ile çevrili 2 HR. 7579 M'. mesahadaki tarlanın 
be~te bir hissesi . 

Evaafı: Düz bir mevkide toprağı ziraate elverişli kuvvei inbatiyesi 
orta derecede bulunan bu yer halihazırda mer'a halinde olup otundan 
istifade edilmektedir. 

Tapunun ayni tarih ve 17 No. ımda kayıtlı: Karabiga nahiyesinin 
Kumlar mevkiinde (Tamamına 120 lira kıymet takdir edilmiş olan) 
doğusu yol, batı Anahtarcı Hakkı, poyrazı yol ve kıblesi hissedarların 
tarlalarile çevrili 8 HR. 6772 M' mesahada)<i tarlanın beşte bir hissesi. 

Evaafıı Tapu kaydına göre 8 HR. 6772 M' yazılı ve ehlivukuf ta-
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rafından 4 HR. a yakın olduğu t6'bit edilen bu yerde halen mer'a ola
rak kullanılmakta olup ziraate elverişli ve kuvvei inbatiyesi orta de

' recededir. 
'Tapunun ayni tarih ve 18 No. aında kayıtlı: Karabi-ga nahiyesinin 

Şehitler mezarlığı Göbekçi yeri mevkiinde (Tamamına ehlivukuf ta· 
rafından 300 lira kıymet takdir e dilmiş olan) d oğu u Metrez azmağı, 
batısı Azatlı yolu, Poyrazı Şerife ve kıblesi sahibi senet ve Şerife tar
lalarile çevrili 7 HR. 3544 M'. mesahagındaki tarlanın beşte bir hissesi. 

Evaafı: Toprağı kısmen milli ve ziraate elver i şli kuvvei inbatiyeai 
orta derecede ve ayni zamanda hayvan yetiştirmeğe elverişlidir. 

Tapunun ayni tarih ve 19 No. ıında kayıtlı: Karabiga nahiyesinin 
Sancıdede mevkiinde (Tamamına ehlivukuf tarafından 165 lira kıy
met takdir edilmiş olan) doğu Hacı Emin oğlu yetimleri, batı Maliye 
ha~inesi tarlası ve Zehra tarlası, poyrazı Karabiga Saman yolu, kıble
si sahibi senet tarlalarile çevrili 5 HR. 7!!16 :\1. mesahasındaki tarla
nın beşte bir hissesi. 

Evsafı: Ziraate elverişli ve kuvvei inbatiyesi orta derecede mevkii 
düzdü~ , 

Yine Biga tapuaundan Mart 933 tarih ve 9 No. aında kayıtlı: Kara
biga nahiyesinin Şehitler mezarlığı mevkiinde (Tamamına ehlivukuf 
tarafından 1200 lira kıymet takdir edilmiş olan) şarkı Şehitler mezar
lığı, şimali yol, garbi Metrez ayağı, cenubu Biga caddesile çevrili l50 
dönüm tarlanın yarı hissesinin dörtte bir hi"sesi. 

Evaafı: Tapu kaydına göre 150 ve Ehlivukuf tahminine göre de 
200 dönüme yakın olan mevkii düz kııvvei inbatiyesi iyi derecede ve 
ziraate elveriş ve halen mer'a halinde kullanılan tarla. 

Tapunun Mart 933 tarih ve 10 No. aında kayıtlı: Karabiganın Me.
zarlık alçağı mevkiinde (Tamamına ehlivukuf tarafından 900 lira 
kıymet takdir edilmiş olan) şarkı ve şimali Veli ağa tarlaları, garbi 
Metrez azmağı ve cenubu yol ile çevrili 150 dönüm tarlanın yarı hia
sesinin dörtte bir hissesi. 

Evsafı: Kuvvei inbatiyesi birinci derecede içinde ağacı ve suyu 
mevcut olmıyan ve toprağı kara olan bu tarla her nevi ziraate elveriş
lidir. 

Tapunun temmuz 326 tarih ve 103 No. aında kayıtlı: Demetoka 
nahiyesinin Bayır mevkiinde (tamamına ehlivukuf tarafından 120 Ura 
kıymet tııkdir edilmiş olan) şarken Osman bini İbrahım, garben Hacı
köy!(I Mehmet Ali, şimalen Pomak Orhaniyeli Cambaz Süleyman, ce
nubu Nuh ve Mehmet ıtrazisile çevrili 40 dönüm tarlanın dörtte bir 
hissesi. 

Evaafı: Mevkii bayır ve düz toprağı kumsal, ve gevenlik olup 10 
dönüm kadarı ziraate elverişlidir. 

Satış açık arttırma suretile yapılacağından ve arttırma bedeli de 
peşin olduğundan arttırmaya iştirak edeceklerin muhammen kıymetin 
% de 7 buçuk nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankadan teminat 
mektubu getirmeleri icap eder. Müterakim vergi tanzifat, tenviriye ve 
vakıf borçları (borçluya) ait olup ihale bedelinden tenzil olunur. . 

Birincia rttırma: 21 - 11 - 938 tarihine rastlıyan pazartesi g(lnii 
Biga icra dairesinde saat 9 dan 11 re kadar yapılacaktır. Birinci ın-t
tırmada muhammen kıymetin % 75 şini bulduğu takdirde üAtte bı.ra· 

kılacak ve aksi halde en son arttıranın ta·ahhlitleri baki kalmak uze· 
re arttırma 15 Jl"Un daha temdit edilecektir. 

İkinci arttırma: 6 - 12 - 938 tarihine rastlıyan salı günü yine sa~t 
9 dan 11 re kadar Biga İcra dairesinde yapılacak ikinci arttırma so· 
nunda en çok arttıranların üzerinde bırnkı'.acaktır .. 

2004 sayılı İcra ve iflas kanunun 242, 243 ve 244 cü maddele· 
rine göre yapılacak olan bu satış hakkında daha fazla izahat alma1' 
istiyenlerin 7 - 10 - 938 tarihinden itibaren Biga İcra ve İflas dairesin· 
de mahalli mahsusunda a•ılı bulunacak olan açık arttırma •artnamele· 
rini ve 936/643 sayılı dosya•ındaki vaziyet ve takdiri kıym~t zabıt va· 
rakalarile mevcut evrakı Jl"örüp anlıyabilecekleri ilan olunur. (11232~ 
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