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Peeta itti ... 4ıaa sif'memit •••• KURUŞ 
leketler l~ia il, 14, 7.1 •• 4 lira 

Kurultay Dün Muvaffakiyetli 
Mesaisini Bitirerek Dağı~dı 

Bir Türlü inşası 
Bitmiyen Bina 

Parti Umumi Reis Vekili Başvekil Dr. Refik· Y o 1 c u Sa 1 onu Ne 
Saydam Mühim Bir Kapanış · Nutku Söyledi Vakit Tamamlanacak 

Tarafından Y aptırıll<urultaya Karşı gösterilen alakadan ismet lnönünün iftihar duyduğunu Denizbank 
Azaya Bildiren Başvekil; "Kurultay Kararlarını Tahakkuk Ettirmek mağa Başlanan 

Denizbank tarafından Galata rıh· 
tımında yaptırılmakta olan asri yol. 
cu salonunun teslim tuihi yine .. y:ıj 
muayyen bir müddet için tehir edil 
miştir. Evvelce banka ile müteahhit 
arasında yapılan mukavele ahkamı· 
na göre salonun sene başında tesliıL 
edilmesi icabetmekte idi. Fakat mü· 

Binanın Hikayesi 

Hükumetleriniz için Milli, Mukaddes Bir Vazifedir,, Dedi 

ltalyan 
Btişmanlıgı 

Kurultayın 
Orduya takdir 
Ve İhtiramı 

~Parti umumi idare Hey'eti ve "Müs
takil Grup,, Azalan da Dün"' Seçildi 

Yazan: HG..Jia Cahid YALÇIN 

Pa.risten: 

Ankaar, 3 (Telefonla) - l Bşinci 

Büyük Kurulaty son toplantısını bu
gün saat 10 da Abdülhalik Rendanm > 

gazetelerinde Romadaı~ 

aber Türkiyeye karşı 
n açığa düşman 

österiyor. Bu 
aile Tür-

başkalmğında yapmıştır. , 
Celsenin açılışını müte~kip Ku

rultay reis vekili Abdülhalik Renda 
Kurultayın ruznamesinde mevcut 
bütün maddelerı müzakere edilerek 

bi 
habe 
kiye aras 
rak ve alaka 
fer bu ittüak 

"fı me netıcelendirmiş olduğunu bildirmiş 
ir. F..- ve söz umumi reis vekilinindir, di

enderun 
erse ttal- yerek kürsüden inmiştir. 

ya liddetli bir protes buluna • Bunu takiben Parti umumi reis 
cak. şarki Akdenizin statuquo'sun· vekili ve Başvekil Refik Saydam al
da bir değişiklik vukua geldiğini, kışlar arasında riy:;set mevkiine ge. 
bunun, manda altında bulunan yer- lerek kabul edilmiş nizamname mu
ler vaifyetinde değişikliğe bir atnek cibincc umumi id:ıre heeyti ile müs
teşltU tttiğini, Almanyanın da müs- takil grup azalarının intihap edile
te-._ ... _, . ceğini bildirmiş ve genel başkanlık 
~ermin derhal iadesini iste-

meğe hak kazandığını ileri süre _ divanının umumi idare heyeti azası 
ccktir. Ayni zamanda, bu hareketle, olarak namzet gösterdiği azaların i
Fransa Başvekili ile Hariciye N&ar simlerini okutmuştur. 
tının Fransız topraklanmn tama - Partı umuml idare heyeti 

Parti umumi idare heyeti için 
illiyeti muhafaza edileceği hakkın -
daki iddiaları ile hiç telif kabul '!t - namzet gösteriJC'n zevat şunlar idi: 

Doktor Fikri Tuzer cErzurum> 
tnediği de beyan olunacaktır. Tabii, Tevfik Fikret Sılay cKonva:., Halil 
bu son sözün anlatmak istedigı·· ma- Türkmen .zonguJdab, Ali Rıza E· 
na şu olacak: Mademki Fran~a, rı>m -.Çorum.~, Cevdet Kerim fnce
Türkiye lehine tamamiveti mülki -

J dayı cSinop>. Doktor Zihni Ülgen 
Yesini feda ederek ona Hatay ülhe· cBolu., Hamdi Yalman cOrdıı •. fs. 
sini terkediyor, ltal>'afa da bir şey kcnder Artım cErzincan>, İsmail 
vermesi lazımdır! S3buncu -.Giresun .. , Mümtaz Ök· 

Bu haberin ne dereceye kadar men cAnkara.. Nafi Atuf Kansu 

I' 

............. 
Hatay delegesinin heyecanlı hitabesi 

doğru olduğunu kestirmeğe imkan G · ~ kt c ıresun>, Rahmi Apak cTekirdağt, 5 inci Büyük Parti Kurultayaaı dDa :.ııa1him bir nutukla kapayan 
o Ur-. Hatta bu gibi karışık 7.a • Salıih Cimcoz cİstanbulı., Sırn Day 
~gazetelere akseden hava- cTrabzon>, Şevket Erdoğan cGü- Ba,vekilimiz Doktor Refik ~aydam 
diQ~'"'n çogun· un; yanlış, mübali· müşhane·, Şu''kru" Alı" Ögel cI'stan- K lt b l · ı ~ , uru ay, u namzet eri Partı u- miştir. 
61w. bir fikri mahsusa hizmet eder buh. • 
~ten olmaları çok daha muhte _ ~;;;;;;;;;:;:;;;;;;;;;;:;:;::;;:;:m:u:m:i::id:a:re=h=e=ye:t:in:e::it:ti:fa:k:la==se=ç~-t:;;::;:::(~So=n=u=S=bc=u=" ~sa=yf=an:•:":r:da~) 
~dir. Bundan başka, yukarıki I 
Böıler mantık ve hakikat bakımın -
~.o kadar fakirdir ki İtalyan dip
~isinin bu gibi mülahazalarla 
.. ~kiyeye karşı bir dUflllanlık eseri 
Cöatenneğe kalkması onun meşhur 
~ inceliği ve kurnazlığı ile hiç te
: kabul etmez . 

. lıta.amafih, bu son zamanlarda 
lbihver devletleri bizi o kadar çok 
::tıksızlığa ve minasızlığa aıu, • 
daıı ılar, Türk - tnglliz anlqmasın -
t.:..a ... ~nra o kadar köpürdüler ve 
~erini tutamu oldular ki Ro
::::111 zihniyetinden bu ttırıu inti -
dia hevesleri geçmlt oldufunu id
li .. ı:~enleri bütün bütün ciddiyf!t • 
;_~e itham etmep insanda ce • 
~ kalınamlftlr. 
l~~YJn Ttlrldyeye avdeti prki 
~ mevcut nmiyettnde bir 
ku iklik vtlcude getirmez. Çilıı -
t.n ~tay bugün zaten ana va -
ICan ıle birletmit bir haldedir. 
~ Unlar birdir, ıümrilk sed • 
~ bile yıkılıwttır; arada hiç 
~hudut mWlhuuı kalma • 
~ ır ve Hatay HUlrlimet Reisi 
'tn~ Büyük Millet Meclisinin lza-
Şa ~r. 

liıi tkı Akdenizde mevcut vaziv~ • 
h .değişmesi İtalyanın Arnavutlu
btıı 1'tiltsı ile en fena ve en barla 
'ley~kUde vukua gelmiştir. Binaen· 
"'kk llatayın anaA-atana avdeti 

10.da atız açmıya kendinde 
BÜleyta Oa1ıü YALÇIN 

<So• a llaoll •Jfanuzda> 

Gelecek Pazardan 

1 -
itibaren 

ÜÇ ESER-

Büyük Casuslar 
Umumi harpte ve dUnr• 
..rlhlnde bUyUk roller 
oynı,.n caeuaların h• 
rlkuUlde mac•r•l•n her 
biri b•fll b•fın• bir 
m•ceraym hlklye eden 
bir çok vak'alardan mU
rekkep ol•n bu tefrika
mız mevalmln en heye
canll eaerl olacaktır. 

2 - Aşkın Doğuşu 
Orhan 8. nln naklettlğl 
bU,Uk •fk ve hl• romanı 

3 - Seyid Battal Gazi 
ile Ceddi F erruhzad 

Umumi Harpte idaa edile11 bir casaa 

M. RaalmÖzgenln "Ye
ni S•bah,. için yazdılı 
bUyUk .. rlhl tefrik• 

teahhit bu müddet zarfında binayı 
kısmen ikmal ettiği halde Denizbank 
bazı ilaveler yaptırilacağını söyliye. 
rek inşaat.ı durdurmuş ve müteahhi· 
de 250 günlük bir müddet vererek 
ufak tefek bazı ilave projeleri ver· 
ınişti. Bu müddetin hitamı yaklaştı· 
ğı halde ne müteahhit taahhüdünü 
tamamen ikmal ederek inşaatı ta. 
mamlamış, ve ne de Denizbank U• 

ınumi tadilat pllnlarını hazırlıyarak 
. müteahhide vermiştir. Son olarak a. 
Iınan bir kararla müteahhide 5 aylık 
bir mühlet daha verildiğini haber 
aldık. Fakat buna rağmen tadilat 
planları el'an hazırlanarak müteah· 
hide tevdi edilmemiştir. Halihazırda 
binanın ikmal edilmiş olan bütün e
lektrik tesisatı bozularak yeni baş
tan yapılmakta ve zemin kat ile Ü· 

çüncü kattaki teşkilattan birçok yer. 
ler yıkılarak başka şekilde inşa e. 
dilmektedir. Tadilat Ye ilave plan
larının bu ayın onunda müteahhide 
tevdi edildiği takdirde inşaat ancak 
Cümhuriyet bayramından bir iki ay 
sonra nihayetlenecek ve asri salon 

EZ' 

ikbsat Vekili O..ilhelrtaa 
çıkarken 

(Sonu 3 üncü sayfamızda) 
- ~ !1 lil!ilii@!Pf1 ?T TR 

Beşiktaş Vefayı 
Dün 3 - O Yendi 

GiJ:l Kupası ve Galatasaray-Fener 
Karşılaşması BugiJ:n Yapılıyor 

Beıiktaı Vefa ma~ınclaa lıeyecaah bir aa 
(Yuua 4·1ncll •yfamızda) 

HER SABAH 

İNŞALLAH SONUNCUDUR 
Bugün koca şehir yeniden 22 sa-, şimdiye kadar tstanbulluya yüzde 

at susuz kalıyor. ümit edelim ki bu yüz su bulacağım diye musluğun3 
seferki Kerbeli tecrilbesi artık so- el atmak nasip olmamı.ştı. 
nuncu olsun ve İstanbullu badema 
susuz kalmak tchlikesile karşılaş • 
madan kendisine hiç de ucuza mal 
olmıyan sudan bol bol istifade ede· 
bilsin. 

Fazla yağmur yağar, süzgeçler 
tıkandı, denilir. susuz kalırız. Yağ
mur yağmaz, sular azaldı, tazyik 
dU§tU, derler, suswı kalınz. Hulisa, 

Bu seferki 22 saatlik susuzluğun 
sebebi yeni tazyik makinesinin yer
leştirilmesi olduğuna ve bu yeni 

makine sayesinde. şehre verilmekte 
olan su mikdarı 24.000 metre ınik· 
ahı artacağına göre inşallah bu su 
yokluğu sonuncu olur. 

A. CEMALEDDlN SARAÇOGLO 
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Dün Yine Sütten 
Zehirlenme 
Vak'ası oldu --

•• ' . ··' - -. • ... • "'' • ~ ... • • , - • t.(' • ~ _ ... ,. "·./ •• 

Okuyuculanmız 
Diyor ki ı 

Süt Fabrikası 
Paşa bahçede 
Kurulacak 

Vangelos Kaptanı 
Bastırmağ :ı Karar 

Geceleyin 
Vermiştim 

Halkın aıbhat ve hayau 
il• oynayan aUtçUler 

flddeUe takip edlllyorlar 
Dün şehrimizde yine bir sütten 

zehirlenme ;vak'osı olmuştur. 

ihtiyar bir mütekaidin 
derdi 

Ben ketebei askeriyeden müte· 
kaid olup otuz senelik hizmetime 
mukabil eski kanuna tevfikan dört 
yüz yetmiş sekiz kuruşla tekaüd 
edildim. Bir müddet sonra kanun 
neşredildi. Müracaatimde, kanunun 
makabline şümulü yoktur, cevabı· 
nı aldım. Maaile mağdur ve peri· 
şan bir vaziyette kaldık. Dört yüz 
yetmiş sekiz kuruş maaşla bir aile 
geçinmek mümkün müdür? Medari 
maişet için nereye miiracnat et~ 

mişsem tahdidi sin ·üzünden 
kabul edilmedim. Mecburi olarak 
mahkeme kapılaz=ındıı:ı yağmur, kar 
altında, güneş karşısında arzuhalci
likle nafakamı temine çalışıyor· 

dum. Maalesef çıkan avukatlık ka· 
nununaı nazaran bu işten de mah
rum edildik. (Açlık bu) altmış ya· 
şmda, hastalıklı, malı11 bir vaziyet· 
te olmaklığım dolayısile halime 
hürmeten belki bir ekmek parası 
alırım ümidile naçar o18l'ak dilen· 
meye karar verdim. Sokakları do
laştım dolaştım, evvelce bulundu~ 
ğum makamı memuriyetim gözü
mün önüne gelerek kimseye avuç 
açamadım, arıma gitti. ağlıyarak 
evime döndüm. Şu hali pürmelali· 
mi okuyan, dinliyen yürek taş ol
sa erir. Allah muinimiz olsun. 

Mütehassıs heyet tet
kiklerini bitirdj 

İstanbu1da süt meselesini tetkik 
eden komi""lyon bu hususta icabeden 
tetkikleri yapmış ve kararını ver· 
miştir. Komisyon şimdi Belediye ri
yasetine vereceği raporunu hazırla
maktadır. 

_ ......... . 
Evvalkl kısımların j 

hUll•a•ı 
Hançesteki şimer.difer köp-riisii- l 

l nü atıan voyvoda Gerçikof ile İs-ı 
toyan kaptanın çeteri Bozdağında 

; sı~ırılmıştı. Arada. şiddetli bir 
çarpışma başlamıştı. Çete kalaba
lık idi. flak.at, neticede birşey ya
pamamışlar, kımıldancre.ak halleri 
kalmamt§tt. 
Ateş Ahmet, bu çarp~mı:da bü· 

yük yararlıklar gö~tcrdiğırıjC?ı 

Binb°*ı Hamit ağa ıarafmdan tak
dir edilmiş, kendisi maiyete alın
mıştı. 

Bi~ ba~, çarpışma esnasında ya
kalanan çeteciyi dillendimıişti. 

Çete hakkında çok gen.~{ malü.mat 
almrış, ona göre kararlar verm~, 
tedbirler almı§tt. 

Bu, Rumca yazılmış bir mektup
tu. Nefrlerimden Rumca bilen Ku· 
§adalı Nuri, bunu şöylece okumuş -
tu: 

Dovişta'da, Hacı Yakof'a: 

c Yağmur mevsimi yaklaştığı için 
şimdiye kadar .Korlukdere> ile Ye
nidere arasında bulunan sürüleri -
miz, on gün sonra, Dovista yolile 
cDiyanova> ya geçin1ecektir. Sürii
lerin başında çoban Vangelos bulu
nuyor. Sürlilerimize katılacak hay· 
"\anları şimdiden hazırlıya.smız.> 

Kavalalı Mazola 

16 Eylfıl 1905 

Mektupta, çoban Vangelostan 
bahsedilmesi, sürülerin ne olduğu -
nu bana anlatmış ve hele karşımda 
füriyen Yuvanın bütün foyasını 
meydana çıkarmıştı. Hemen ellerini 
bağlatmış, müfre2.ernin arasına kat
mıştım. Hem yüri.iyor, hem de Yu
\•andan malfımat sökmeğe uğraşı • 
yordum. 

- Y•ıvaıı be. Bu mektubu yazan 
Mazola kir.ıdir ? •. 

- Ne tanırım, ne de biJirim bu 
ndamı .. 

- Sizin Dovistada c Ya kof> adın
da kimse var mı? 

- Hiç o isimde bir adam tanı . 
mıyorum. 

- Bu mektubu sana kim verdi? 
- Kimse vermedi, çavuş. Ben bu 

kavalı yolda buldum. 

- Peki, bulduğun zaman iki ağ· 
zının da tıkalı olduğunu görmedi:.ı 
mi? Merak edip hiç içine de bak • 
madın mı ayol? 

Söylemiyordu. Fakat, söyliyecek
ti. 

cPornn> ya· yakla§Illış, dere ke • 
narında bulduğum kuytuca bir ye
re efradunı yerleştirerek işe başla
mıştım. Bildiklerini söylememekte, 
gerçekten, inatçı bir eşek gibi, ayak 
direyen Yuvana layık olduğu mua
meleyi yapmak zamanı gelmişti. 
Hemen yere yıktırmış, belindeki ku· 
şağı ile ayaklarını bağlatıp, tepe a
§ağı, bir ağaca astırmıştım. Bu işi 
bitirdikten ve habisin, ben gelme • 
öikçe ağaçtan indirilmemesini ar -
kadaşlara tenbih ettikten sonrn, u
fak tefek nlmak, biraz da ortalığı 
yoklamak maksadı ile yanıma üç 
a:·kadaş olarak cPoına> )'a girmiş· 
tım. İşlerimi bitirmiş, Tahir ve 
Neşet ile birleşmek üzere, Serezde 
iken sözleştiğimiz kahveye de 
§Öyle bir bakıp geçmiştim. 1kisini 
de görmüş, tavır ve vaziyetlerinde•ı 
söylenecek pek mühim şeyleri ol • 
füığunu da anlamıştım. Fakat, u • 
!ul ve karanmı7. üzere hiç tanıma
mış gibi görünmüş, yoluma devam 
etmiştim. 

Akşam olmuş, ortalık .kararmış
tı. Gök yıldızlanmı§, her tarafı es
rarlı bir sessizlik kaplamıştı. Do • 
~istalı Yuvan, nihayet ünadından 
)azgeçmleti. Asıldığı yerden bütün 
Jırl~~ru dökmüş, her şeyi olduğu gi 
;ı soylemfşti. Beni merak ve üzün
~Uden, kendisini de azap ve işken • 
~eden kurtarmıştı. Yuvanın itiraf. 

lan ile Tahir ve Neşetin getirdikleri 
lıaberler birbirini tutuyordu. Vazi
yet anlaşılmı§tı. 

(Vangelos) kaptan, yirmi gün 
evvel Tiryandil denilen bir Yunan 
yelke..'llisi ile ( Orfano) da karaya 
çıkmıştı. Bir, iki gün cPaşaköprü~ 
de Jmldıktnn sonra, Toloz'un gar • 
bında bulunan bir dağa çekilmişti. 
Civardan gelen yerli çetecilerle gö
rüşüp anla.5mış, Dovista yolu ile Di ... 
ya nova 'ya gecmek kararını vermiş-
ti. Orada teşkilatını yaptıktan son
ra faaliyete başlıyacaktı. Kavalın 
içinde tuttuğumuz mektup da, 
(Tomba) nm bu teşkHata dahil çe
tecilerinden Kocabaş oğlu Sokrat 
tarafından Dovistada Sanoğlu La· 
zari ile Zilcioğlu Leftere yazılmış· 
tı. 

Karagümrükte Karabaş mahalle· 
•sinde oturan kunduracı Eşrefin ka
rısı Rahmiye dün meçhul bir sütçü
den alıp içtiği sütten zehirlenmiştir. 

Sancılar içinde kıvranan zavallı 
kadın, hemen hastaneye kaldırlırnış 
ve tedavi altına alınmıştır. 

Zehırli sütü satan sütçü şiddetle 
aranmaktadır. 

Rahmiyenin içtiğı sütün artığı ve 
bulaşıklı kap ta alınarak muayene 
ve tahlile gönderilmiştir. 
Diğer taraftan vak'a Sıhhiye Mü

diırlüğüne ve Beledıye reisliğine de 
bildirilmiştir. 

30 dan fazla vatandaşın yine böy· 
le zehirli sütten şehirlenerek tedavi 
al tına alınm

0

aları ;.hadisesinin üzerin· 
den pek fazla bir zaman geçmeden 
vukua gelen bu yeni vak'a, ehemmi· 
yetle nazarı dikkati celbetmiştir. 

Daha ziyade bu mevsimde rastla
nan bu kabil zehirlenme hadiseleri
ne meydan verilmemesi için icabe
den yeni tedbirler alınmakta ve va
tandaşların sıhhat ve hayatile oynı· 
yan sütçüler ehemmiyetle takip ~ 
lunmaktadırlar. 

Neşet, cZilhova> dan Porna'ya 
gelirken uğradığı F..skiramne kö -
yünde, tanıdığı bir Rumdan aldığı 
malumata dayanarak ( Vangelos) 
kaptanın, Toloz dağından • indiğini 
ve Yenidere ile Korlukdere arasın
daki arazide yataklandığını söylü
yor ve Diyanovaya ancak bir hafta 
sonra çıkabileceğine ihtimal veri • 
yordu. Bu teahhtire sebep olarak ""'""'~~""'""'~~~~AA./'V'\./'V'\A/V Bir müddet sonra gazetenizin 

Her Sabah sütununda toplanacak 
Kurultayda Maliye Vc>kilinin di

Karadenizde fırtına leklerinin beşinci maddesinde eski 
Karadeniz ve Marmara denizle- kanunla tekaüd edilenlerin maaş

rinde dün şimal istikametinde esen larının arttırılması sözü üzerine 

da •Takyanos .. dan gelecek çetecile· 
rin, her neden ise henüz çeteye ilti
hak edememiş olduklarını gösteri -
yordu. 

Kararımı vermiştim. Vangelos 
kaptanı, Takyanostan gelecek çete
cilerle birleşmeden evvel bastıra -
cak ve sonra da Takyanoslulan kar 
şılıyacaktım. O geceyi, bulunduğu -
muz dere kenarında geçirdik. Ertesi 
sabah, Yuvam hükumete teslim ve 
Binbaşının yazdığım uzun bir ra 
poru dn postahaneye tevdi etmek 
Uz ere bir nef erimi Zilhovaya gön • 
derdim. Gerek bu nefere ve gerekse 
Tahir ile Neşete, birleşme noktala
rını bildirdikten ve başkaca direk • 
tifler verdikten sonra derhal hare

kuvvetli rüzgarlarla fırtına başla· gazetede mevcud olan Milli Şef ve 
mıştır. Liman merkezlerine Ankara Refik Saydam'm resimlerini maai
rasat istasyonundan verilen mallı- le çoluk çocuk sevinç ve meserret
mat alakadarlara bildirilmiştir. Bu öptüler, var olsunlar bizim baba
sebeple seferde olan bazı vapurlar e- mız diye oynaştılar. İki gün sonra 
min limanlara iltica etmek mecbu· maaşl&rın şimdilik nrttırılmasına 
rivetinde kalmışlardır. imkan olmadıgı haberi üzerine me-

0 nızy ' an Ye u a ·ar Umu Mü- yus ve mükedder olarak <'Ski hal-
lerine rücu ettiler. Hiç olmazsa 

dürlükleri yakında faaJiyete geçiyor şimdilik bir ufak 7,am yapılmış ol-
Denizyolları ve Limanlar Umum saydı bu kadar aile evladı vatanı 

MüdürJüğünün yeni teşkilat proje- sevinmiş olacaktı. İhtiyar müteka
lcrinin mü'iakerelerinde bulunmak idleri düşünenler var olsun. 

kete geçtim. 

Müfrezemin ansızın geJişi, Yuva
nın tevkif edilişi, tabii cPorna. da 
şayi olmuş ve muhitte merak ve 
heyecan uyandırmıştı. Bilhassa bu 
gibi işlerle ilişiği bulunanları, hiç 
şiiphesiz ki kuşkulandırmıştı. Bıı 
sebeple, Pornalıları aldatmayı lü -
zumlu bulmuştum. Korvistaya gide 
ceğimi söyliyerek şimal istikame -
tini tutmuştum. Komitecilerin gizli 
gözcüleri tarafından takip edilece
ğimi bildiğim için, çok tedbirli dav
ranıyor, hareketimi milmkün oldu. 
ğu kadar ağırlaştınyordunı. Bil -
hassa pek sık olarak verdiğim mola 
ları kasden uzatıyor, bu suretle ·geri 
mi gözetlemek, yanlarımı araştır

mak imkanını hazırlıyordum. Fakat 
espiyonluğu ötedenberi pek fazla 
sevdikleıini bildiğim •Porna> lılar, 

bu defa, ya kenidlerinde cesaret 
bulamadıkları veyahut da lüzum 
görmedikleri için olacak, marifet -

Erenköyde mütekaidini 
üzer Ankaraya gitmiş. olan her iki askeriyeden: M. A. 
umum müdiirün bugün veyahut ya-1------------·--.J 
rm şehrimize dönmeleri beklenmek- f 
tedir. Limanlar Umum Müdür Mu
avini Hamit Saracoğlu dün Ankara
dan şehrimize gelmiş ve idari bazı 

hususatı tasfiye etmek üzere dün 
Denizbankta meşgul olmuştur. An-

karadan gelen haberlere· göre her 
iki müdürlüğün 15 gün zarfında fa. 
ali 1P.te geçeceği anlaşılmaktadır. 

Denizin dibindeki paralar 
bulunamadı 

Geçen gün Haliçte bir kaza neti
cesirıtıe bir sandalın parçalanarak 
yolcuların denize dökiildtiğünü yaz. 
mıştık. Vak'a esnasında sandalda 
bulunan müteahhit Nurinin içinde: 
1800 lira bulunan cüzdanı dün muh

telif dalgıçlar tarafından aranını~, 

faknt bulunamamıştır. Taharriyata 
bugün de devam edilecektir. 

lerini göstermemişlerdi. !!!!~~~~llllllll'.!!"1'!!!!!"'!!""!"11"-~~~-

\ bundaki sırtlarla, Toloz'un garbın-
7a'Ziyetin bağışladığı fırsattan 

d da bulunan münferit tepe, bir pa • 
erhal istifade ile, garba doğru dön norama gibi görünüyordu. Hemen 

müş, Sarımsaklıya giden yolu tut· sığınacak bir yer buldum. İlerim -
muştum. Biraz sonra da, yolumu -
zun üzerill(]e bulunan ve şimalden le sağ ve solumuza saldığım ikişer 

neferlik keşif postalarına ci\•arı~ı
cenuba doğrı.ı akıp ileride Korluk . 

zı arattıktan sonra, nöbetçilerle 
dereye karışan çayın yataklannn emniyetimizi sağladım. Neferlerinıi 

Firari. Şoför 
DUn köprü UatUnde bir 

bir ameleyi çl§nayon bir 
fOför, kazadan sonra 

kaçb 
1569 numaralı otomobil, dün Köp-

1 rüd~, karşıdan karşıya geçmek isti
yen Mehmet oğlu Ali isminde bir a
meleye çarpmış ve muhtelif verler
rinden ehemmiyetli surette ;,arala
mıştır. 

Yaralı amele, derhal hastaneye 
kaldırılmış ve tedavi altına alınmış· 
tır. 

Kazaya sebeb(yet veren şoför, ha
diseden sonra, hemen firar etmiştir. 
Yakalanması için her merkeze e

mir verilmiştir. 
9' • ._ .. 

Köprü Üstünde bir 
otobüs kazası 

Şoför Davutoğlu Cemal Başar • 
nın idaresindeki otobüs dün Köprü· 
den geçmekte iken, Üsküdarda ina- ~ 
diye mahallesinde oturan Salih oğlu I 
Mehmer"I çarpmış ve muhtelif y('r

sokulmuş ve akşamı beklemeğe, et· 
rafı gözlemeğe koyulmuştuk. Niha- yatırdım. Salih onbaşı ile birlikte - - - ------

bulduğumuz yiiksek bir noktadan, "•••••••••••-.. 

lerinden yaralamıştır. 

yet ortalık da kararmış, düşman • uzaklan gözlemeğe başladım. Ta T A K V f M ' 
larm kem gözleri kapanmıştı. o gü
nü, ne de olsa iyi bir istirahatle ge- gece yarısına kadar sUren bu iizün. 
çiren mUfrezemi hızlı ve zorlu bil' tülü gözcüIUk, biıze fevkalade bir 
gece yürUyUşüne geçirmiştim. De • şey temin etmiş değildi. Yalnız, bu
reyi takip ile şimendifer hattını at- lunduğumuz sırtın etelkeri ile 
lamış ve sabaha karşı, KorJukdere Korlukderesi arasında bulunan ve 
ile Yenidere arasındaki geniş vadi- karanlıkta ancak bir siyah leke gi
ye hakim olan dağın şimal etekleri- bi görünen ağaçlıklar altında, ya -
ni tutmuytum. nan fersiz bir ateşi görebilmiştik. 

O günU de, mümkün olduğu ka. Bu, pek de Umit verecek bir işaret 
dar bol dinlenmeler, sinsi yürüyüş. olmamakla beraber, iki neferle Sa
lerle geçirerek, akşam geç vaklt lih onbaşıyı o tarafa göndermiştim. 
dağın cenup sathına varmıştım'. Sabahleyin getirdikleri haber, ta.h-' 
Yemyeşil vAdi, bütün güzelliği ile minimdeki isabeti tasdik etmekten 
önUmde serili duruyordu ve bu vi~ başka bir işe yaramamıştı. 
diyi çerçe\•eliyen Yeııiderenin cev•· (Devamı var) 
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Hlcrl:15 Rebillihir USI 
1. .. 1,22 M AY ıs ı.ns 

Ruzı huır: 30 

Üç gün fırtına 
D•t• aaati. 4,29 

Oıı. ı 11,12 - falalli ı 1,,12 
Akta•: 19,36 - Yatı' : 21,36 

ı ..... :2,13 

Raporda, yapılacak fabrikanın ka
ça mal olacağı ve ne miktarda süt 
istihsal edeceği de hesap edilerek 
kat'i rakamlar halinde gösterilecek
tir. 
Yapılacak süt fabrikasının Paşa

bahçede inşası çok kuvvetli bir ihti· 
mal dahilindedir. 

İstanbul Belediyesi komisyon ı·a
rafından Yerilecek raporu kabul e· 
derse bu rnporu hazırlıyan komisyo
nun reisi' olan Ye süt meselesinde 
çok derin bir ihtisası olan profesör 
Tithcnberge bu işin organizasyonu 
vnzifesini verecektir. 

Belediye Bütçesi 
Yüksek tastikten 
Çıktı 

Yüksek tasdike iktiran eden Be· 
lediye bütçesi yüksek tasdikten çı

karak Belediyeye tebliğ edilmiştir. 
Bütçede evvelce yazdığımız Vali 
muavinlerile Belediye reisi muavin
leıini naldıkları 100 lıralık .fazla tah
sisatın kesilmesinden başka bir ta-

BELEDiYEDE : 

Valinin tetkikleri 
Vali ve Belediye Reisi Doktor 

Liitfi Kırdar eltin sabah Emlak Ban
kasından alınacak olan ..,,, yeşil sa· 
hayı tetkik etmiştir. 

Atatürk köprüsünün orta dubaları 
tamamlandı 

İnşantı devam etmekte olan Ata
türk köprı.isı.inün orta kısım duba
ları tamamlanmıştır. 

Belediye Riyasetı 5-10 giine kadar 
yerlerine konulmasına başlanoca'k I 
olan bu· dubalardan dolayı Haliçte 
seyrüseferde uğramaması \'e kaza
lara meydan ,·erilmemesi için lfi
zımgelen tedbirlerin alınması hak
kında Liman Reisliğine bir tezkere 
yazmıştır. 

Beledlye Hu· u : itler 
MUdllrh.ı!IU 

İstanbul Belediyesi Hukuk İşleri 
Müdürlüğüne tayin olunan sabık 
Kayseri Mebusu ve avukat Hasan 
Ferit vazifesine başlamıştır. Yeni 
müdür ilk iş olarak Belediye le
hinde ve aleyhinde açılan davaları 1 

tetkik etmektedir. 

Şehir Tiyatrosu Eser 
lst\yor 

Şehir Tiyatrosu direktörlüğün -
den: 

1939 - 1940 tiyatro mevsimind~ 
oynanacak eserlerin tasnifine baş
lanmıştır. Yeni piyes gii.ııdermek is
t.iyen muharrir Ye mütercimlerin, e
serlerini (tercüme olanlar P~ıllnrilc 
beraber) Şehir tiyatrosu drama -
törlüğne göndermeleri ilan olunıır. 

Kabul ve temsi lcdilen teJi~·eser • 
lcre safi hasılattan yüzde on. ter -
cümelere yüzde beş verilmektedir. 

Türkiyeain en büyük 
saati 

Limanda Denizbank tarafından 

yapılmakta olan asri yolcu salonu· 
nun 55 metre yüksekliğinde olan ta
rifesine Türkiyenin en büyük saati 
konulacaktır. Bu saatin nğırlığı 2,000 
kilo olacak ve 2,400 liraay mal ola
caktır. Saatin büyük çanının sadası 
4 saatlik mesafeden duyulacaktır. 

Molo•lklet çarptı 
Bürhanettin ısmindeki bir gencin 

idaresindeki 299 numaralı motosik
let, dün Kırkçeşme mahallesinde o
turan Abdullah oğlu 11 yaşında Tur
hana çarparak bacaklarından yara
lamıştır · 
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Prens Pol'ün Berlin 
seyahat 

Yugoslavya Kral Naibi Prens 
Pol, Romnya geçenlerde yaptığı zi· 
yareti takiben bu sefer de Berline 
gitmiş ve Alman Devlet Reisi :M. 
Hitler tarafından kabul edilmiştir. 
Berlinde Prens Pol'e karşı gösteri· 
len büyük dostluk tezahürat\ ve Al· 
man matbuatındaki ha-:areili ne§· 
riyat, Yugoslavyayı mihver siyase· 
tin .. imale etmek için sarfedilen fa· 
aliyet cümlesinden addedilebilir. 

Fakat dahili vaziyeti, Sırp ve 
Hırvatları anla§t.ırarnk dilzeltmek 
ve harici siyasetinde de taahhütle· 
rine sadık kalmak istikameti güden 
Yugoslavya, müttefiklerine mugayir 
herhangi bir ikna ve tazyik siyase· 
tine boyun eğıniyecek haldedir. 

Roma ziyaretinde M. Mussolini 
ve Hariciye Nazırı Kont Ciano, 

•Prens Pol'ü mihver siyasetine idha· 
le ve hele anti komintern pakta gir· 
meğe ikna edememi§ti. Bu sefer, 
Berlinde, Almruı Devlet Reisi M. 
Bitler ile Hariciye Nazın Von Rib· 
bentrop da ayni si:ıasette muvaf · 
fak ol:ııuıyacal.. gibi görünmekte • 
dirler. Zira Yugoslavya harici siya· 
seti itibarile tecavüze dayanan bir 
siyaset takip etmediği gibi, §imdiki 
Yugoslav devlet adamları da rea • 
list bir hattı hareket takip etmek • 
tedirler. 

Şüphesiz ki Belgradın vaziyeti 
çok naziktir. A vusturyanın Alman· 
ya tarafından ilhakı ve Arnavutlu· 
ğun da İtalyanlar tarafuıdan işgali 
üzerine Yugoslavya mihver devlet· 
lerile ister istemez sıkı bir münase
bette bulunmak zaruretindedir. Yal 
nız hadisatın seyri, Be1gradm siyasi 
sahada tamamile kararma ve mu • 
kadderatına hakim, menfaatlerini 
müdrik bir siyaset takip emelinde ol 
duğunu göstermektedir. Ve bunu te 
min eden bir nokta da, Roma '1:iya· 
retinde mevzubahs edilen ve itnl -
yanın tavassut etmek istediği Ma· 
car · Yugoslav ihtilaflı meseleleri· 
nin henüz halledilmemiş olmasıdır. 
Belgrat, siyasi tazyik ve uüfuzdan, 
milli karakteri, siyasi hayatta 
geçirdiiğ tecrübeler dolay:ıislc 

kat'iyen hoşlanmıyan bir siyaseti 
hedef ittihaz etmiştir. Yalnız Yu • 
goslavyn, iktısadi sahada Berlin ile 
sıkı temaslarda. bulunmak zarure • 
tinde kalabilir. thracatınııı hemen 
yansından fazlasını Almanyaya ya· 
pan Belgradın, Romanyanın geçeıı 

aylarda yapmış olduğu iktısadi an· 
laşmalar kabilindc.n veŞsikalar imw 
etmesi imkanı vardır. Tabiri diğer· 
le, Yugoslavyanın,. siyasetinde, şimdi 
lik ancak iktısadi sahada bir anlaş· 
ma imkanı mevcut olabilir. Ve bıı 

da, hadisatın seyri icabıdır. Bu su
retle Prens Pol'ün BerJini ziyareti. 
tıpkı Roma ziyareti gibi umumi si -
yaset noktasından yapılan görü§ • 
meler mahiyetinde kalması ve diğer 
taraftan da sırf iki hemhudut mem· 
leketi alakadar eden dostluk bağla· 
rı ve hem de bugün hayati bir me· 
sele olarak tezahür eden iktısacH 
münasebetlerin inkişafının temini 
emrinde temaslarda bulunulması ne 
ticesini doğurabileceği müşahede e· 
dilmektcdir. 

Dr. Retad SAGA Y 
VVVVvvvvvv~vv""'""""""'V'..""""~AAJ 

Belediye iktisat MUdUrU· 
nUn tatklklerl 

Belediye İktisat l\födürü Saffet 
Sezer diin 'Üskiidara giderek 'Üskü· 
dar kaymakamı ile beraber Üskil· 
dardaki tarife nisbetkrini tetkik et· 
miştir. Yapl•an bu tetkikatın gayesi 
tarifeh'!r üzerinde tenzilat imkfmln· 
rını araştırmaktadır. , 

ÖLÜM 
Serezli merhum Hacı Şükri.i kızı 

Serezli merhum Faik eşi Pendik 
Bakteriyoloji Enstitüsünde Dr. 
Veteriner Mahir Bağana, askeri 
tıbbiye okul müzakerecisi Doktor 
Binbaşı Abdullah Bağana ve Darp· 
hane muhasebe 2 numaralı müte· 
davil sermaye şefi Galip Bıığano ve 
Aliye Bağana'mn anneleri Zeynep 
Bağana vefat etmiştir. Cenazesi, 
bugün saat 14 buçukta Cihangir 
caddesindeki D niz apartımsmnd~ 
7 numaradan ka dırılarak Ka~ataş 
iskelesindeki hususi motörle Çcn· 
gelköyüne nakledilerek aile kab· 
ristanına defnedilecektir. Cenabı· 
'1ak rahmet eylesin, imin. 
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S-o .... vyet Cevabı Dün Düş~!.~lıi~ü .. !,_
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Lond raya . Bi idi ri idi ::: ~~·~~r:::.~. bir hllkômet v••-

Bugün fiilen Türk vatanının bir 

Cevap; 
----------=.. parçası halinde bulunan Hatayın 

Mı·""sbet ve , 'mit Verici Türkiyeye resmen iadesi ancak teş-
u V ı rifat kabilinden bir iş olmaktan 

Üç taraflı bir itilafı kabul eden Sovyetler lngiliz
F ransız garantisinin Baltık devletlerine de 

teşmili11i istiyorlar 
Londra, 3 (A.A.) - So\•yetlerin 

cevabı, öğleye do~ru Haricıye Ne
zaretine gelmiştir. Ilk alınan haber
lere gör~ bu cevap, e\'\·elcc tahmin 
edildiğinden daha çok memnuniyete 
§ayandır. Cevapta Fransız ve İngiliz 
teklifleri madde, mııdde tetkik ve 
te~rih edilmekte, Moskova t:ırafın
dan gayri kafi i1ddedılen maddeler 
hakkında miısbPt teklıflerde bulu
nuırnakta ve sureti umumivede So\·
Yet hükuınetinın bir ,tilüfa \'3nnak 
fı'ltninde bulundugu irpat edilmekt.e
dır 

Mukabil teklifler 
Paris, 3 (A.A.) - Salahiyettar 

mahfellerde söylendiğine göre İn
giliz - Fransız tekliflerine So,·yetle
rın verdıği cevapta mukabil teklif
ler serdedilmemekte, yalnız bu tek
liflerde bazı tadılat yııpılması talep 
edilmektedir. 

Sovyet hükumeti, prt"nsip itibari
le üç tarsflı bir it.iliıf akdini kabul 
etmektE.', fakat İngiliz - Fransız ga
rant:sinin Baltık devletlerine de teş
mılıni ve bu garantinin otomatik ol
masını istemektedir. 

Gelecek haftanın başında Sovyet 
cevabı hakkında Fransa ile İngiltere 
arasında noktai nazar teatisine baş
lanacaktır. 

Yugoslav Kral 
Naibi Berlinde 
Dün Bazı Ziyaretlerde Bulunan 

Prens Pol Şeref ine Alman Hari
ciye Nazırı Bir Ziyafet Verdi 
Berlin, 3 (A.A.) - Y~oslavya 

Naibi Prens P .. uı, Ber!in Belediye 
reisi Lippert'i kabul etmiştir. Bele
diye reisi Pı·ens'c hoşgeldiniz de
'rniştiJ·. 

Prens Paul ile Prenses Olga, bun
dan sonra Potsdam sarayını gezmiş
ler ve Von Ribbentrop tarafmdan 1 
şereflerine verilen ·>ğle \"emeğinde 
hazır bulunmuşlardır. 

Yugoslav ga.<:etelerhıin neşrıyatı 
Belgrad, (A.A.) - Büti.in Yugos

lav gazeteleri, saHifelerini Naib 
Prens PatİI ile Prenses Olga'nın 
Berlin .seyahatlerine tahsis etmek
tedirler. Diin öğleden sonra çıkan 
gazeteler, Berlin'de misafirlerin şe
refine dün sabah tertip edilen bü
yük geçit resmim! ait uzun haberler 
neşretmektedirler. 

Kral Zogo Kazaya Uğrayan 
Fransaya Gidiyor Denizaltı Gemisi 

- . 
loıo ve aile.i iç"n Ver.saillede 

bir pto ~ iralandı 
Versaillcs, 3 (A-A.) - Kral Zogo 

ile Kraliçe Jeraldin ve çocuklarıle 
ll'laiyetlcri, gelecek h .. ftanın sonun-

1 da Versailles'a geleccklerd iı. Kral, 
burada üç ay mı.iddetle Maye şato
sunu kiralamıştır. 
Şatonun kir'"lanması için kralın 

kayınbiraderi Prens Habıd teşeb
büste bulunmuştu~. Şatoda haz rlık
lar yapılmaktadır. 

Askeri Heyetimiz 
8otyadan geçerken la
taayond• sellmlandı 
s . 1 ofya, 3 (A.A.) - Londray~ gıt-

1 

---· 
Thetis'in kurtan ~ması 

ümidi kalmadı 
J..ondra, 3 - TecrUbe.leri yapılır

ken, içinde bulunan 7.abitan, tek -
nisyen ve mürettebattan miiteşek -
şekkil lğl kişi ile batan Thetis de -
nizaltı gemisinde bulunanları kur -
atrmak için yapılan biltün çalışma.-

lar akim kalmaktadır. Datis aletile 
kurtulmıya muvaffak olan 4 kişi -
den başka diğerlerinin kurtarılma
sı Umidi kalmamıştır. Thetis deniz
altısının deniz altnda seyrederken 

bir vapur leşine çarptğı zannedil -
mektedir. 

Londra, 3 (A.A.) - Amirallık da
iresinden gelen ve Cammel Laird 
tezgahlarının merkez binası kapısı
na aSllan bir telgraf, Thetis deniz-

altı gemisinde bulunanların hayat
larının kurtarılması hakkındaki bü-
tün ümitlerin artık nihayete ermiş 

başka beynelmilel siyaset sahasın
da bir tesir yapamaz. Almanyanın 
da müstemlekelerinin derhal iadesi
ni istemesi için kendisine bir hak 
veremez. ötedeuberi bu sütunlarcia 
açık ve kat'i surette müdafaa e~~i -
ğimiz veçhile, biz Almanların mus -
temlekelerini istemek hakkını esa -
sen teslim ediyoruz. Almanyada bu 
hak me\'cuttur. Hatay meselesi il.! 
bu hak arasında hiç bir rabıta ve 
münasebet yoktur. 

Yalnız, aradaki fark Türk ve Al
man hükümetlerinin tuttukları hattı 
hareketten ileri geliyor. Türkiy~ 
bugün, Yakın aşrkın ve d?l~yı_sile 
bütün cihan sulhünün en bınncı L

millerinden biri olarak sulh ve sü -
kün dairesinde inkişaf etmeğe çalı
şan bir devlettir. Halbuki Almany4 
dünyanın rahatım, huzurunu kaçı -
ran, normal inkişafına mini olan, 
hiç hak ve adalet mefhumu tanımı
yan, küçük milletlerin istiklaline te
cavüz eden, her tarafı istila etmek 
emeli besliyen bir devlet şeklinde 
kendisini gösteriyor. Almanya ile İ
talya medeniyet ailesi içnide, elbir
liğile çalışmayı ve za\'allı insanlara 
bir dakikacık bir rahat temin etme
li düşünecek yerde insanlar için bir 
tehlike \'e felaket membaı olmayı 
tercih etmişlerdir. Bundan dolayı -
dır ki Alma..nya, müstemlekelerini 
geri istemek hakkını kaybetmiştir. 

Çüllkii istemekten istemeğe farl, 
vardır. Alman hiıkfımetinin eski 
an'anesi, kendisini kuvvetli gördüğü 
zaman karşısmdakjne hakaret ede· 
rek, karşısındakini ezerek, bir ha -
kim ve amir tanile söz söylemek 
ve antipati celbetmekti. İnkılap ol· 
du, ~ok şeyler değişti. Fakat Alman 
diplomasisi bu haşin, bu kırıcı an -
.atıeyi unutamadı: hatta şiddetlen -
diroi. ~r Almanya milli vahdetini 
temin ettikten ve eski şeref ve 
kudretini tekrar kazandıktan sonra 
yüksek ve medeni bir siyaset ile 
cihanda bir sulh ve sükun imili ol· 
saydı şimdiye kadar çoktan müs -
temlekelerini ele geçirmiş olurdu: 

dünya bu ailihlanma felaketine uğ
ra!Y!azdı; beynelmilel ticaret ve 
mübadele normal şekil alırdı Al · 
maıılar da ellerine geçen parayı si· 
l&ha vermekten dolayı bugünkü sı
kıntıya ve açlığa düşme~lerdi. 

Fakat ne İtalyanlar, ne Almanlar 
bir medeni sosyete için vazife teş • 
kil eden beşeri hattı hareketi tak -
dil' edemediler. Medeniyete arka ç~
virdiler ve «jungle• hayatını tercih 
ettiler. Bu 11şrtlar altında kendileri
ne müstemleke vermek bizi daha ko
laylıkla öldürmeleri veya esir et · 
melcri için kendilerine yeni bir si · 

liih \'ermek olur. 
Hatay meselesinin takip ettiği 

safhalar, Türkiyenin Versay mua -
hedenamesi ahkamını tadil ettir -
mek için tuttuju meslek, medeni bir 
dünyada, medeni bir memleketin 

haklarını na~ıl müdafaa ve teınin 
ettiğini totaliter devleUere öğrete -
cek bir örnektir. Türkiye hakkını 
müdafaada ne kadar sairin, basi -

ll'\ekte olan Türk askeri he ytı bu- ı 
IÜn saat 15 te buradan geçmiş ve 
istasyonda Türkive El,,iliği erkanı 
ile Bulgar hüku~eti ~dma Sof ya 1 

Carnizon kumandar.ı General Lukaç 
tarafından sel8mlanmıştır. 
liariciye Vekilimizin 
Moskova seyahati 
Londra, 3 (A.A.) - Gazetelere 

Cöre, Türkiye Hariciye Vekili Şükrü 

olduğunu bildirmektedir. retli ve itidali dem .uhibi ise kendi-

8aracoğlu, Gafenco'nun yapacağı 
.\nkara z.iyaretinden sonra haziran 

Ortalarında Moskovaya giderek B. 
_.otern.kin'in zivaretini iade edecek-

1 t· . ır. 

'l'~iy_asi mahfeller, bu m~n~~betle 
lltkıye ile Sovyetler Bırlıgı ara-

aı.nda siyasi görüşmelere devam e
dıleceğini zannetmektedirler. 

Dany Telegraph gazetesine Anka

l'adan bildirildiğine göre, B. Saraç

~lu ve Potemkin, barış cephesi 
~ktları sisteminden tevellüt edebi-

ek rnüşterek tedbirleri müzakere 
tdeceklerdir. 

Paris Sefirimiz 
be. Fransız Hariciye NaıırıDı 

ziyaret etti 
it l>aris, 3 (A.A.) - B. Bonnet Tür-

1l'e Büyük llçlsini kabul et~i§t!r. 

Tezgah. merkez binasının önünde sine tevcih edilen düşmanlıklara 
mukabelede de o kadar azimli, mc

toplanmış bulunan halk bunun üze- tin ve şedittir. İtalyanlara .atfolu -
rine hıçkırmıya ve Thetis'de bulu- nan bu tasavvurlar sahih ise, Tür -
narların anaları, kardeşleri, karılan kiyenin gürültüye papuç bırakım -
ve çocukları ümitsizlik içinde çır- yacağını söylemekle iktifa ederiz. 

pınmıya başlamışlardır. Manzara, ======"=öse=·=y=in=C=abi="t=Y=ALÇ==l=N== 
çok teessür verici idi. 

Denizaltı gemisini su üstüne çı

karabilmek ve sahile çekebilmek i

çin gayretlere halen devam olun
maktadır. 

Bir Japon tayyaresi yolcu taşıyan 
bir feribotu bombardrman etti 
Fuşou, 3 (A.A.) 7 Bir Japon tay

y .. re filosu Fuşou civarında nehir 

üzerinde yolcu n kliyatı yapan bir 

ferribot'u bombardıman etmiştir. 

Bombalar isabet etmediğinden 

tayyarelerden biri bir kaç dakika 

ferribot'u mitralyöz ateşine tutmuş 

ve 36 yolcuyı: öldürmiiştiir. Yolcu

lımhn P.l\Cak btrl kuıtulnmştıu-. 

Kasımpaşada 
Bir Cinayet Oldu 
Bir adam amc. zadealnl 

ta yerinden vurdu' 
Kasımpaşada, Kulaksızda oturan 

Hüsnü isminde bir adam, metresi 
Kadriye ile aralarında gizli müna -
sebet bulunduğu vehmile amca za -

desi Kazım ile dün kavga etmiştir. 
Evveli Hüsnü, Kizımı tokatla -

ımş, buna kızan Kazım da bıçağını 
çekerek 12 yerinden Hüsnüyü ağr 
surette vurmuetur. 

HUsnUnUn hayatından ümit kesil 
miotlr. 

Kurultay Dağlldı 
(Baştarafı 1 inci sa.yfada) 

Müstakrll grupa seçil!nier 

ğına da şuphe etmemekteyiz. 

Kurultay Parti Genel Başka~l~k 
divanınca Parti Müstakil grupu ıçm 
gösterilep ve a~ağıda isin~le:i yazılı 
namzetleri de ~ıwıp etmıştır. 

Bu namzetler de şunı~rdır: 
Doktor Hüsamettin Kural cAğrı:., 

Atıf Akkuç cBursa•, Fazlı Güleç 
cBurs3ıt, Emin Aslan Tokat ~Deniz
li•, Zeki Mes'ut Alsan cDiyarbakır>, 

Azız Akyürek "Erzu um,, l~
zet Aru"•n "F..s':cit:biı·,, Ali 
Rana Tarhan" lstanhl'I,, Ahmet 
Şükrü Esmer clstanbuh, Ziya Ka
ramürsel cİstanbuh, Şehime Yunus 
.tzmir .. , Ali Rıza Türel cKonya::., 
Sadri Ertem Kütahya .. , Emrullah 
Barkan .Malatya>. Rıdvan Nafiz 
cManisa•, Hüsnü Kitapçı cMuğla>, 
Fuat Sirmen cRize~, Kemalettin 
Karni cRize.t, Abdurr hman Naci 
cSıvas,,, Nazım Poray cTokab. 

Ankara, 3 (A.A. 1 Başvekil ve 
Partisi beşinci büyük kurultayını a
Saydam bugün saat 10,30 da C. H. 
Partisi beşinci büyük kuıultayını a
şağıdaki nutku ile kapamıştır: 

Azız arkadaşlarını, 

Hal ve istikbal için en musip ka
rarları almak, partimizin değişmez 
bir vasfıdır. Almış olduğun~z ka. -
rarlar daıma büyük rr.Hlelıınız, azız 
vataoıruız için mes'ut neticeler ver· 

miştir. . 
Halkımızın bütiin tabakaları, ı. 

dcalleriLıi tahakkuk ettiren ur.sur -
iarı, kurultaylb.ımızın kararları?:]~ 
aramışlar ve bulmuşlardır. Beş~ncı 
büyük kurultayca alınan karann 
da ayni kıymet ve isabette oldu~la
rında hiç şl.i.phe.ni~ yoktur. Her ım
kandan istifade ederek bunları ~a. -
hakkuk ettirmenin, hiiküınetlerınız 
için milli \'e mukaddes bir vazife o
lacağını söylemekle en büyiik hazzı 
duyarım. 

Partimizin rnaizdeki ağır şartla· 

ra rağmen memleketin yükselmesı 
yolunda aldığı mesafeleri gö~ön~ -
ne getirdikçe, istikbalde de mıllctı -
mize ve vatanımıza daha parlak 
hizmetler göreceğine büyük imanı· 
ınız vardır. 

·Büyük milletimizin muhabbeti, 

Kızılayın . · 
Yüksek Hamiyeti 

Bugünkü yazım\ Kız.ılayın gös -
terdiği yüksek hamiyeti tebarüz et· 
tirmeğe hasretmekle sonst.iz bir se
vjn ç duyuyorum. 

Dava m:tlüm: 
Bir kaza Ro111ında ayağını kaybe· 

den 22 yaşında bir genç bana biı 
mektup yaz:ıı·ak evinden dışarı ~ık
mak \'e bir iş bulup çalışabilmek i· 
çin yüksek hükümetimizden bil
tahta bacak istemişti. Genç yaşın -
da uğradığı bu felakete rağme!l e -
nerji ve azmini ksybctmiyen bu 
gencin vaziyetini efkarı umumiyeyc 
cıııvıırdum. Birçok vatandaşlar yük
sek duygularını gösteı erek kendisi
ne gazetemiz vasıtasile• para yarciı
mıncla bulundular. 

Büy~k kurultayın muhterem i -
zası, 

Partimizin beşinci büyük kurul -
tayı nıznamesindeki meseleleı'İn 

müzakeresini muvaffakıyetle bitir -

• Büyük Millet Meclisimizin rehberli· 
ği, Milli Şefimizin cihandeğer yar • 
dım ve müzahereti bu ümit ve ima
nımızın en biıyük teminatıdır. (Al • 
kışlar). 

Dün ise memleketimizin en bü -
yük ve en şerefli yardım ocağı olan 
Kızılay Cemiyeti müşfik kolunu bu 
bedbaht gence uzatmıştır. Gazete -
mize telefon eden İstanbul Kızllay 
deposu Direktöıü Bay Haydar, An
kara Kızılay Cemiyetinden aldıkları 
bir emirle pazartesi günü bu gen -
cin evine giderek ayağının ölçüsü
nü alacaklarını ve en kısa bir za -
manda kendisine sun'i bir bacak tak
tıracaklarını bildirdi. 

miştir. 
Büyük kurultayın açılma tarzı, 

delege arkadaşlarımızın gösterdik -
leri ciddi ve samimi alaka, geçmiş 

ve gelecek yılların icraatı hakkın -
daki güzel düşüncP.leri, bilhassa ar
kaaaşlarımızın milletimiz, mc>mleke
timiz için faydıılı bulundukları ka -
naat ve mütalealarını serbestçe VP. 

isabetli bir tar.7.da izhar etmiş ol · 
maları, parti mcnsuplarıiın de\·let 
işlerini ne kadar yakından taf.;p ve 
murakabe ettiğine de giizcl bir mi -
sal teşkil etti. Bu hal, milletimizin 
takdirini. Milli Şef'imizin iftiharını 
tahrik eden, parti hayatımızda ol • 
duuğ kadar, milli hayRtımızda da 
kıymetli bir hatıra olarak kalacak 
mes'ut bir hadisedir. 

Kurultayımızın müzakerelerini ya 
kından takip buyurmuş olan değiş· 
mez Genel Baskanımız İsmet İnönü, 
milzakuelerin cereyan tarzından, 

bilhassa vazifelerini büyük bir ikti
dar ve Jrifayetle ba§armaktan ha -
kikaten iftihar duyduklannı size 
arza beni memur etmişlerciir. (Al
kışlar). 

Aziz arkadaşlarımızın bize ver • 
miş oldukları bu güzel misal, biitün 
parti teşkilatımızın vazifelerini ya
parken gösterdikleri dikkat \'e te · 
yakkuzun canlı bir delili olmuştur. 

Büyük kurultay. partimizin bü · 
tün hesaplarını inceden inceye tct " 
kik ettikten sonra vermiş olduğu 

kararla, parti hesaı>larının munta
zam \'e sarfiyatın usul ve mevzua -
ta mutabık olduğunu, alakalılarm 

bu işdeki dikkat ve itinasını teba · 
rüz ettirdi. 

Köy ve mahalle kongrelerinden 
başlıyarak, nahiye, kaza ve vilayet 
kongrelerinin tetkikinden geçen, 
büyük kurultayın müzakere me\'ZU

larının en mühimmini teşkil ve yur 

dumuzun bütün ihtiyaçlarını ihtiva 
eden dilek ve şikayetler hakkında 

almış olduğu kararlar, izhar etmiş 
olduğu temenniler, bütün memle -
kette dikkat ve alaka celbeden par
ti hükümleriniri' müstakbel icraa " 
tında rehber olmak mahiyetini mah 
fuz tutan iaabetli, faydalı kararlar 
tecelli etmiştir. 

BiiyUk kurultayın yeniden göz · 
den geçirmiş olduğu parti progra -
mı da, parti hükumetlerine hald.J \'C 

istikbalde takip edecek en isabetli 
yolu göstermiş oldu. 

BUyUk kurultayın yeni hükümler 
de ili.ve etmek suretile kabul etmiş 
olduğu nizamnamemiz, partililer a
rasında samimiyet ve bağlılığı kuv· 
vetlendirecek, milletimizin, teşkilii -
tıınıza karşı muhabbet ve alakasını 
artıracak esasları ihtiva etmekte -
dir. 

Nizamnamenin yeni hükmlerine 
göre teşkili karar altna alınan Mec
lis müstakil grupunun, milli mura -
kabe cihazlarımızı takviye edecek 
ve bu bakımdan aziz milletimiz için ; 
bir teminat haızrlıyacak mahiyette ı 
olduğu kadar, Cümhuriyet hüku - ! 
metine de esaslı yardımaıraa bulu -
nacağına samimiyetle inanmakta 
yız. 

thdas etmiş olduğunuz daimi tef
tiş teşkilatının, parli ve Halkevleri 
faaliyetini teşvik, tanzim ve mura
kabe ede~k mUfit bir cihaz olaca -

Hepinizi hürmetle, muhabbetle 
selamlarım. 
Cümhuıiyet Halk Partisinin be -

şinci kuı ultayını kapıyorum. (Şid -
cletli alkışlaı ) . 
ımm Şt-f'imiw kurulta~,n tazimi 

Bu intıhapl,u-dan soma, bir he -
yet vasıtasile Milli Şef ismet 1nö -
nı.i'.1<! kongrenin derin sevgi ve r;ağ 
lılıklarmın arzı alkışlar nrasnda ka-

Yüksek ve hamiyetli Kızılay Ce
miyetinin göstermiş olduğu bu bü -
yük şefkat nümunesi ne kadar 
övülse azdır. Atıl ve ölmüş bir gen
cin diriltilmesi demek olan bu hare
ket, onun bu halile müteellim olan 
bütün bir efkin umumiyeyi, bütün 

bul olunmuştur. bir cemiyeti sevindirmiştir. Burada 
Diğer bir takrirle de, B:ışve~U Kızılay Cemiyetinin her felaket kar 

Doktor Refik Saydam ile İcra Ve - şısmda derhal harekete geçen mu -
killeri Heyetine, Parti Genel Sekre- kaddes bir \•arlık olan hüviyeti bü
teri Doktor Fikri Tuzer'e ve idare tün parlaklığile meydana çıkmış 
hcydine liurultayn s~gılannm ib • bulunmaktadır. 
lH.ğı tasvip olunmuştur. Böyle bir cemiyeti kim sevmez? 

Orduya hü':"ıet n selamh" Böyle bir cemiyete kim bütün kalbi 
Kurultay; yıne alkı:;lar arasında 1 ve varlığile bağlanmaz? 

tasvip ettiği bir ta~rirle ıle. n:vıe· 1 MUı{AD SERTO:.Lu 
tin sarsılmaz temelı olan \'arlıgı ve 
inkılabı kollıyan ve koruyan Cüm • i ===-
huriyet ordusuna kongrenin hürmeti Açıllta kal•n Beleplr• 
ve takdirlerinin bildiri!mesini kabul Memurları YerletUrUlyor 
etmiş \'e Kurultay Başkanı, bu va- Vali ve Belediye Reisi Doktor 
zifcnin yapılacağını işaret eylemiş- LUtfi Kırdar dün akşsm açıkta ka-

tir. lan 145 memurun Belediye münhal-
Bu takrirlcrden sonra Antalya )erine tayini işile geç vakile kadar 

deleg~i bir söylevde bulunmuş \'e meşgul olmuştur. Malum ~lduğu ll
bu meynnda Türk milletinin barış- zer Vali ve Belediye Reisi Istanbub 
severliğine i~aret ederek Türk · İn-ı geldiği andan itibaren Belediye 
giliz anlqmasile Türk milletinin ta- nıünhallerine memur tayin etme
rih huzurunda en biiyük \'azifesini 1 

1 mckte idi. 
yapmış olduğunu beyan etm$tir. 1 Dün ;;kş mkı çalışma neticeı."ııde 

Hatay de~ge!tinin sözltti 1 Yeni vazıfeler tavin olunan \'e açık-
Bunu mütcakıp Hatay delegesi 1 ta kalmıı:: olan Belediye memurl .. rı 

B. Doktor İbrahim İnal, sürekli al-· 
kışlar arasında hitabede buulnmuş 
\'e Hataylıları esaretten kurtaran 
Ebedi Şef Atatürk'ün manevi hu • 
zurunda eğildikten sonra ezcümle 
demiştir ki: 

c- Arkadaşlar, Hatay, sizindir. 
Oradaki bütün Hataylılar da emir
lerinizi ifaya muntazır bir kıt'adır. 
(Alkışlar) 

Hataylılar, kendilerini ayrı bir 
devlet olmaktan ziyade ana vata · 
nın bir vilayeti olarak telikki et -
mekte ''e bu haklı düşüncesile her 
zaman iftihar etmektedir. (Alkış -
lar). 

Hatiplerin bu beyanatlarında.. 

sonra Genel Başkan vekili Doktor 
Refik Saydam, alkışlar arasında a
yağa aklkarak kapanış nutkunu o
kumuştur. 

Bir türlü inşası 
bitm;yen bina 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

da tam bir senelik teahhürle hüku
metin eline geçebilecektir. Halbuki 
burada ecnebi yolcular için yapıla
cak oturma odaları, gazinolar vesa
ireden edilecek istıfadeden b~ks 
gümrük idarelC'ri mühim istifadeler 
temin edebilecekti. İnşaatın bu su-
1 etle gecikmiş olması asgari olarak 
hi.ikümctin ayda bin lira zarar et
mesini intaç etmektedir. 

Bundan başka mütemadi tadil ve 
ilavelerle bu bina Türkiyede şim
diye kadar yııpılan binaların hemen 
hemen en p:ıhalıya mal olanıdır. As
ri yolcu salonunun metre karesi 
gayet pahalı alındığı iddia edilen 
Satie Elektrik Şirketi binasından t. 
ki misli daha fazlaya mal olmakta
dır. 

İktisat Vekaletinin nazan dikka· 
tini cdbederiz. 

şunlardır: 

Çn:ş. Mezat kontrolörlüğündep a
cıkta k lan Ferit Muhasebe müra
kipliğine, İktis .. t Mudür muavinli
ğinden açlkta kalan 1I liit yeni fü
das olunan Tahsil Müdür muav nli
ğine, ilga olunan Vı;rid .. t Mudürlü
~Hinden açıkta kalan İsmail H kkı 
Muh rnbe Müı·akipliğinc, İktisat 
müdürlüğü mürakipliğinden açıkta 

kalan Hikmet Bah,? Kamil. Tedik 
Hesap işleri Mürakiplıklerine, sine 
İktisat Miidi.irlüğü mtirskipliğinden 

açıkta kalan Aiiettin Eyüo Beledi
ye başk~tiplığinf'. Eyüp tahsil vez
nedalrığından açıkta kalan Tevfik. 
Mezat Dairesi memurluğuna. Şipt 
Tahakkuk katipliğinden ~çıkta ka

lan Cevat. Temiz.Jik İı:leri am9ar 
m~murluğuna, Yol Tahakkuk me
murlu!!undan ıarı?..t k1bn Selim 
Konservatuar Depo memurluğuna, 

Zat İşleri müdürlüğünden açıkta ka
lan Fahire Sarıyer Belediye yazı iş-

lerine, Eminönü Belediyesinden a

çıkta kalan Baki Beşiktaş Yazı işleri 
katipliğine, Cibayet memurluğun
dan açıkta kalan Mustafa ihtiyat su 

l.nem•/rluğuna, İktisat işleri birinci 
kısım şefliğine Mucip, Hukuk işleri 

avukat katipliğine Kazım, İmar bil· 
rosu harita ve kütüphane memurlu
ğuna Vefa Biren, Eski vakiıf i;,lcri 
mütehassıslığından açıkt kalan Ni
yazi yine ayni vazifeye tayin olun
muşlardır. 

Yine, yeni kadro ile açı~ta kahn 
13 hademeden 5 tanesi kendi gönül
lerile, Bldktirme Sandığından para. 

larını ainrak ve ihttyarlıklarma bi· 
nHn yeni vazife istememişlerdir. a
çıkta kalanlardan 2 k:adm, 3 erkak 
tayin olunmUftiır. Dflerlerl de ~
ll.in olwıauklardJJ. 
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E 1 s p o R 1 
Sütunlarda 
Geziler 

Cümhuriyet - İngiltere nasıl si
lahln.nıyor? 

Beşiktaş Vefayı 
Tilki - Çok hummalı bir faali -

yetle. 
Cümhuriyet - Bulgaristanın ih-

3 - O Mağlüp Ett· 
raç ettiği sebze ve yaş meyvalar. 

Tilki - Dansı bizim başımıza. 
Ciimhuriyct - Bu nasıl yıldırım? 
Tilki - Yıldıı:ımın muhtelif cins 

ve nev'i olmaz ya! Basbayağı yıldı
rım işte. 

Cümhul'iyct - tiludağ çaınlık1a

nna bir haşere arız oldu. 
Tilki - O haşerenin ismine, hatı

ra alıyorum diye tutam tutam dal 
koparan ir.sa.noğlu derler. 1 

Cümhuriyet - eMilleb vapuru - ' 
nuıı (27.000) liralık tazminat mu -
hakemesi başladı. 

Tilki Gemi sahibi alacağı taz-
minatı dava ediyor. Ala. Lakin, ge
mide boğulan Türk denizcilerine 
verrr.eyi vadettiği tazminat işi ne 
oldu? Ona dair ağzını bile ac;tığı 

yok. O zavallılann hakları ne ola -
1 

cak? 
Tan - Bir günde üç kanlı dövüş. I 
Tilki - Hani zabıta vak'aları a -

zaldı, diyordun ya! .. 1 
Tan - Arabanın kapısını açınca , 

kedilerin hepsini salıvermiş. ~ 

Tilki - Belki ha~ :anları himaye ı 
cemiyetindendir de !.rtyvalara acı -
mıı:stır. 1 

Tan - Kozlu'nun nüfusu artı -
yor. 

Fener e G. saray biıgün. karşılaşıyor 

Beşiktaşlılar Bir 
Beşiktaş • Vefa takımları arasın

daki milli küme maçı dun Taksim 
stadında hakem Şnzi Tezcan idare· 
sinde oynannı. 
Vefanın iistüste yaptığı iki maçt<ı 

Be~iktaş ve Fenerb.hçe ıle beraben 
kalması. dünkü maçın ehemmıyetinı 
arttırdığından günün cumartesi ol
mcısın ragmen sahaı1a (3) bir.e ya· 
kın seyircı \'ardıö 

S nt tam 17,30 da iki takım be 
raberce ho .. rak f'ahaya çıkt.lar. Ştf 
zi TP.zcanın kumandasile halkı se. 
lamlaclılaı. Kısa bir mera::imrie1. 
soı11·a karsı karşıya geidıkleri vakit 
takımların şu şekilde teşekkül et. 
tikleri görülüyordu: 

Beşiktaş takımı: Mehmet Ali; Na. 
ci, İbrahim; Hüseyin, Bedii, Feyzi; 
H yati, Hakkı, Nazım, Şeref, Eşref. 

Vefa takını1: A , Vahit, Saim; 
Liıtfi, Hakkı, Srfer; Necip, Hilmi, 
Gazi. Şükrü, Mehmet. · 

Macar Antrenör Angaje Ettiler 

B, şiktat· Vef • takımlara lıakem Şazi kumandası D :ia 
seyircileri ıelimlarkea 

Tilki - Dansı ;,ütün memleketin 
b~ma. 

Son Posta - Almanlar, Polonya
yı paylaşmayı Ruslara teklif etmiş
lermiş. 

Tilki - Başkasının kesesinden 
cömertlik işte buna derler. 

Son PoRta - Her kadın bilmeli . 
dir. 

Oyuna Beşiktaşlılar başladılar. 
Rüzgarı a~kalarma alan Beşiktaşlı· 
lar derhal Vefa kalesini sarmıya • 
başladılar. İlk dakikalardan itiba
ren Bcşiktaşm dnha ağır bastığı ..gö
rülüyor. Vefa müdafaası. Beşiktaşın 
çok iyi işliyen hii<·um hattına karşı 
kovmak için bi.itiin encrjisile uğra
şıyor. 

Bölge Kupası Maçları 
Galata Gençler Bozkur.lu 6-0, Anadoluhisar 

Demirsporu 2 - 1 yendi 

Be.şiktaş - Vefa maçından evvel 1 

Galata Gençlerle Bozkurt ve Ana
doinhısa rı ile Dcmirspor arasında 

hblge kupası maçlarına devam edil
miştir. 

ha ziyade Demirspor baskısı altında 
devam edilirken Anadoluhisarından 
Osman takımın ilk sayısını yaptı. 

Oyun hararetini kaybetmeden de
vam ediyor ve devre H:sardan An
gclinin ve Demirspordan Nedret'in 
yaptığı birer sayıdan sonra devre 
2-1 Anadoluhisar iehine bitti. İkin
ci devre de sayı olmadan geçti ve A
nadoluhisarı 2-1 galip oiarak oyunu 
bitirdi. 

Tilki - Ev işlerini değil mi? 
Rcşiktaşın birinci 1•e ikhıci golleri 
Vefa ynrı s;.hasındaki miicadele 

t"m l4 dakıka neticesiz devam E'tti. 
N:mm, güzel bir plllse il.- Hk Beşik
tnş g<'lüniı çıkardıktan sonra BeşL1<
tacı hücum hattının daha semereli 
bir şekilde çnlışmıya başladığı gö
rülüyor. Nitekim 18 inci dakikada 
H kkı, bir ileri pas kovahyarak i-

Hakkm var. 

Akşam - 1staııbulun çirkin med 
hali. 

Tilki - Çirkin tarafı yalnız med
hali olsa öp de başına koy. 

Akşam - lki korku arasında .. 
Tilki - Sulh perisinin vaziyetin

den mi bahsediyorsun? Tllkl (Sonu 7 nci sayfamızda) 

1111939 Ağustos avı zarfında 1111•1\ 
MOSKOVAD'A 

Açdacek olan lbUyUk 

ZİRAAT SERGİSİ 
Sovy~t Ruıyada olduğu ~ibi dünyaaın her tarafı da 
da çok büyük a1i':cı uyandırmıı ve bu senenin e:ı mü
him bidiıelerindcn biri olarak telakki cdilrnekt.dir. 

İstanbul - OdesH - Ki t f - Mcs ·ova - Odeua - lstanbul 
ıebirler; arasında 20 günlük seyahat için: 

Birinci mevki T. L. 4.20.54 
i kinci 230.35 

" tı 
Turist t40.73 

" " 
Bu fiatlarda vapur, tren, otel, yemek ve otomobille günde 

dörder saat gezinti masraf arı dahildir. 

21 Temmuz, 4 Ağustos, 18 Aiustoı ve 1 Eylül 
seyahatlanna iştirak ~dt.cekler için: 

E irinci mevki T. L. •saa. 26 
ikinci ,, ,, 2t3.64 
Turist tt " 

t34.03 

Giri~ ve çıkış Sovyet vizeleri meccanidir 
malümat iıtiyenler lialatada 6 ncı Vakıf hanında 

INTURlaT 
~· Karip Mümeasilliğine miiracaat edebilirler. 
~ TELEFON : 40t55 11111 

HERGÜN KUVVETLi 

L A L E 
inema mevıiminia en kuvvetli haftalarında bile etine nadir 

tesadüf e:Hlen iki ıüper film: AM ~.RIKA UPcRASININ AL
TIN SESLİ TENORU MEŞHUR NINO MARTİNİNİN 

AŞK ŞARKISI 
Herkesjn itidalini kaybettirecek .... Heyecan ve merakla 

gözleri perdeye bailıyacak Film : 

KARA ALAY 
H!JMPHREY BOGART • ANN SHERİDAN Franıııca ı6zlü 

•• ea ıon haberler METRO JURNAL Hepıl bugQn 
LALE tinemasında 

Bu,Ua ıaat 11 ve 1 de Ucu HALK Matineleri --

H'-kem Adnan Akın, yan hakem
leri Sıtkı vr. Fikret. 

Takınılsr: Demirspor - Sabahat
tin, Nuri, Emin, Adnan, Seyfi, Me
cit, Mustafa, Kudret, Edip. Recep, 
Ferhat. 

Anadoluhisar : Mehmet, Rebii, A
laettin, Sabahattin, Hristo, Necati, 
Mehemt, Saım, Osman, Orhan, An
geli, Fuat. 

Oyuna çok seri inkişaf eden De
mırspor hiicumilc başlandı. Her iki 
tarafta ioplu bir oyundan ziyade e
nerjiye dayanım atletik bir oyun çı- ı 
karıyordu. Mütekabil akınlar ve da-

Bölge kupası maçlarının ılk oyu
nu olan Galata Gençler - Bozkurt 
karşılaşması hakem Şevki ve yan 
hakemleri Refii ve Halit idaresinde 
yapılmış, Bozkurtun atletik oyunu
na teknik ve enerjili oyunile muka
bele eden Ga\ata gençl.eT iki devre
de 6 sayı yaparak oyunu kazanmış
tır. 

ANKARA HABERLERi 

Ziya Ateş Futbol Fedarasyonuna Getirildi 
lstanbul,lzmir, Ankaranın hakem komiteleri seçildi 

Ankara, 3 (Hususi) - Beden Ter- c YENİ SABAH:t - Senelerden-
biyesi Genel Direktörü General Ce- beri spor işlerinde ve bilhassa An
mil Taner, Direktörlük Zat İşleri kaar bölgesi başkanlığında bulun

Müdürü Bay Ziya Ateşi açık bulu- muş eski bir idareci olan Bay iZya 
nan Futbol Federasyonu başkan ve- Ateşe yeni vazifesinde muvaffaki-
killiği ifaya memur etmiştir. yet diler. 

88 00 88 00 00 

H :1kem komltaları ••çlldl 
Beden Terbiyesi Genel Direktör

lüğü tarafından teşkil edilen futbol 
yüksek hakem komitesi son toplan
tısında Ankara, İstanbul ve İzmir 
bölgelerinin mahalli hakem komite
lerini seçmiştir. 

Öğrendiğimize göre bu komitele
re şu zevat seçilmiştir: 

Ankara: BB. Sami Sayran, Mitat 
Ertuğ, Halil İdil. 

İstanbul: BB. Fethi Başaran, B. 

Nihat Bekdik, Cafer (eczacı), Rüş

tü (Beşiktaşlı), Nuri Bozut. 

İzmir: BB. Hüseyin Hulki, Mus
tafa (Büyük), Hüseyin (Ağabey). 

Yugo•lavya-ltalya maçı 
BeJgrad, 3 (A.A.) - Pazar günü 

Yugoslav ekibi ile karşılaşacak olan 
milli İtalyan futbol ekibi dün Bel
grad'a gelmiştir. 

Bu maç, bilhassa Yugoslav ekibi 

lehine 1-2 ile neticelenen İngiliz ta

kımının maçından sonra bütün Yu

goslav sporcuları tarafından büyük 
bir alAka ile beklenmektedir. 

Beşiktaşlllarm 
Yen ı -
Antrenörü 

Bir taraftan spor tesisatının nok

sanlarının işile uğraşan Beşiktaşlı

lar son zamanlarda oyuncularının 

bir kısmının askeri vazifesini ifa ile 

meşgul olduklarından antrenman 

yapamamaları neticesi takımlannın 

beklenmedik neticeler almıya başla

masını görmeleri üzerine mevcut o

yuncuları antren ve yeni eleman ye

tiştirmek üzere iyi bir antrenör bul

mıya karar vermişler ve bir Macar 

antrenörle mutabık kalmı§lardır. 

Macar antrentlr şehrimize gelmiş, ö

nümüzdeki hafta konturat yapılarak 

çalışmıya başlıyacaktır. Beşiktaşlı

l~ra muvaffakiyet dileriz. 

mz 
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' 
Bir Istanbul Polis ı 

Müdürünün Hatıratı 
- t9- YAZ AN: Emekll TUmbay Hallı .Afuro§lu 

Dahiliye Nazırı Hazım 
Başından Gecen 

Be_yin 
Macera 

Maruzatımı muvafık görerek ri-1 
camı kabul ettiklerinden affına ira
de sadır olmuştu. Ertesi sabcıh Velit 
Bey Polis müdüriyetıne gelerek kar
deşinin ne \'akıt sevkedilece
ğini öğrenmek iizere beni gördü. 
Ben de Talha Beyi ve eşyalarını is
tediği zaman evine götürebileceği
ni söyleyince hayretle yii2'Üme bak
tı. Kardeşinin irade ile affedildiğini 
tebşir edince gözleri yaşarnrak te
şekkür edip biraderini de alıp bir
likte gittiler. 

İkinci Damat 1'\!rit k .. binesinin 
teşekkülünden sonra Bursa valisi 
Hazım Bey azledilip yerine Hürri
yet ve İtilaf Fırkası merkezi umu
misi azılı azasından eski Gümülcü
ne mebusu İsmail tayin olunmuştu. 
Hazım Bey gibi muktedir, mücer

rep, alim ve bilhassa meslekten ye
tişerek müteaddit valiliklerde ve 
mühim hizmetlerde bulunmuş bir 
zatın haksız yere azlile yerine hiç 
bir lr!ymeti olmıyan bir fırkacıyı ge-

• 
şu sözlerimi de ilave ettım: Dıvanı· 
harpte isticvap edildiği zaman tel· 
grafa benim de iştirakimi söy1eme· 
lerini ve hatta bu fikrimi tahriren 
de yazarak divanıharp heyetine gös
termek üzere kendilerine şimdi tak4 

dim edeceğimi söyleyince çok meın· 
nun oldular ve şöyle buyurdular: 

- Mademki sizin gibi hakikat ve 
faziletin kıyınE.·tini takdir edenler 
mevcuttur. Artık hükumetin atisilc 
istikbalinden endişe etmiyoruın. 

Mert bir askere tesadüfümden ve 
hakıkat için benimle birlikte çırpın
dığınızı görmekten mütevellit mcnı· 
nuniyctimi tarif edemem, şimdi ne 
muamele yaparlarsa yapsınlar. Mü· 
18.katımızdan öyle müteselli oldurn 
ki duyduğum teessür kamilen zail 
olmuştur. Tebliğinizi sükunetle kar· 
şılıyorum. Aldığınız emri icra ile 
beni divanıharbe gönderiniz. 

Ben de yine takibinde bulunan 
memurun refakatile divanıharbe 

naklettirdim. 

Sultanahmct mil:iagiade Mehmet Emıo nutuk söylerken 

tirmek her vatanperveri feveran 
ve isyana sevk için kafi bir \'esile 
idi. tştc Hazım Bey de bu sebep ve 
bu mütalea ile azlinden dolayı de
ğil isabetsiz nasbın aleyhinde bulu
narak Damat Feride çok şedit bir 
telgraf çekmiş, bu telgrafı ve muh
teviyatını Tasviri Efka~ gazetesi sü
tunlarına geçirmişti. Bu suretle hal
kın bu meseleyi öğrenmesinden ga
zaba gelen Damat Ferit Hazım Be
yin Bursadan İstanbula avdetinde 
derhal tcvkifile divanıharbe sevk! 
için Polis müdüriyetine emir ver
mişti. Bu muhterem zatı, hem de 
haksız yere tevkif etmek vicdanımı 
kemiriyordu. 

İkinci şubeden vazifeşinas \'e pek 
terbiyeli bir memuru bu işe tayin e
derek şöyle ·emir vermiştim: 

- Bursa valisi Hazım Beyin İstan
bula avdetinde nerede ikamet etti
ğini öğrenirsin. Müşarünileyhe his
settirmeden kendisini takip edersin. 
Polis Müdüriyeti Umumiyesi civa
rından geçtiği bir zaman nezaketle 
benim görmek istediğimi, bunun i
çin Müdüriyeti umumiyeye h1tfon 
teşriflerini rica edersin. Vazifen 
bundan ibarettir. 

Günlerce bu yolda takibatta bulu
nan memur Hazım Beve rastgelerek 
ricamı arzetmiştir. Bu davetimi der
hal kabul buyurup müdüriyete gel
diler. Müşarünileyhi ihtiramla kabul 
ettim. Tevkifi . ile divanıharbe sev
ki için Dahiliyeden rıldığım emri 
gösterdim. Bittabi çok miiteessir ol
dular. Hazım Beyi teselli etmek için 
değil. yerine ehliyetsiz bir adamın 
tercihan getirilmesinden ve nahak 
yere uğradığı haksızlıktan dolayı 

teessürümden ruhumdan kopan bir 
isyanla şu sözleri söyledim: 

- Çekmiş olduğunuz telgraf me
aline ve mütaleanıza bi.itün mevcu

diyetimle iştirak ediyorum. Evvela 
bu sözüme itimad etmediklerini ta
vir ve vaziyetlerinden hissettim. 

MaE:mafih, inanmamakta çok haklı 
idi. Çünkii; tevkifine vasıta olan po
lis müdürü hüktlmetin icraatı aley
hindeki bu sözleri nasıl söyliyebilir
di? Müşarünileyh mütaleasına işti
rakimin samimi olup olmadığını 
sordular. Cevaben, evet dedim ve 

Divanıharbin müşarünileyh hak· 
kında nasıl muamele yaptığını ve 
neye karar verdiğini bilmiyoruıl'l· 

Epeyce zaman sonra Ferit Paşa ka· 
binesinin ·sukuti1e yeni teşek· 
kül eden kabinede Hazım Bey 
Dahiliye nazırlığına tayin edil4 

mişti. Ben o zaman polis mü· · 
düriyetinden çekilmiştim. Amas· 
ya mebusu merhum İsmail Hakkl 
Paşa ile Dahiliye Nazırını tebrike 
gittik. Odası tebrike gelenlerle do
lu idi. Müşarünileyh beni görünce 
karil<'rime arzettiğim meseleyi anlat 
mıya başladı. Hiç bir iyilik yapama· 
dığım halde o günkü iltifat ve ka· 
dirşinaslığını hayatımın nihayetine 
kadar unutamıyacağım. 

Alemdar gazetesinin aleyhimde 
yaptığı neşriyattan bir ne'IJze b:ıh· 

setmiştim. Altı gün tatil ettiğimden 
oldukça zarar görmüştü. Bu zararı· 
nı teliifi etmek ve ayni zamanda in· 
sanlık dersi vermek için müntehir 
Doktor Reşit Beyin üzerinde zuhur 
eden hatıra defterini vermiştim· 

Günlerce bu hatırayı gazetesinde 
neşrettiğinden zarar ve ziyanını faZ
lasile te18fi ettiğinden teşekkür et
mişti. O zaman Alemdar gazetesiniıl 
müdürü mes'ulü de Babanzade Re· 
cai Nü7.het Bey idi. Damat Ferit ka· 
b:/ıesincle Dahiliye Nazırlığını der· 
uhte eden Mehmet Ali Bev Düveli 
İtilafiyenin müracaat vt! ar~wm i.ize• 
rine Recni Beyin te\•kif edilmesini 

polis müdüriyetine tebliğ eylemişti. 
Mumaileyh o gün tesadüfen Polis 
müdüriyetinde bir işini takibe gel• 

mişti. İşini bitirdikten sonra Dahili• 
ye Nezaretinden aldığım tevkif crn· 
rini de göstererek tevkif edilmesine 
emir verdim. 

Bilmiyerek kendi müracaetile ya• 
kalandığından şaşırmıştı. Telefonlll 

bazı zevata müracaat etmek için ri• 
ca etti. Müsaade ettim. Evvel~ Da· 
hiliye Nazırı Mehmet Ali Beye, son· 

ra Hürriyet ve İtilat Fırkası reisi 
Sadık Beye, bil~hare sadrazam D•· 
mat Ferit nezdinde teşebbüste bu• 
lunmak Uzere Sabah gazetesi sahibi 

Mihran efendiye yalvararak istir· 
hamda bulunmuşsa da kendisini 
tevkiften. kurtatmıya muvaffak olıt· 
mamıştır. (Devamı var) 



.,>YAZAN: 
y HU~D SERitJCLU1 

Çakırcalı A_rnavutları Birer 
Birer Atefe Attırıyordu 

-1•-
takırca1ı Mehmet yavaş yavaş 

'liier Arnavutlara sokuldu. Sakin 
bir &eale sordu: 

- Hanginiz bu Çabkakıcının bag 
'1&rdakçw idiniz? 

Ça.lıkakıcılann korkulan yeniden 
alevlendi. Birbirlerine bakıştılar. 
~ı tekrarladı: 

- Sözlerimi anlamıyor musu • 
lltız? Kimdir? 

Zayıf, titrek bir ses duyuldu: 
- Şaban! • 
- Şaban hanginiz? 

~ine ayni zayıf ses cevap verdi: 
- Şu baştaki! 
1'aret edilen adam, bulunduğu 

Yerde kıvrandı. · Az evvel konuşan 
arkadaşına müthiş gözlerle baktı. 
Sonra inledi: ... 

- Yalan söylüyor! jY. :ırc3Jının maktuliyeti!e .ı 
- Peki, kimdir öyle ise? celt aten ıon m~ıa~emede yara· 
- Kimse değildir. Onun muavini lanao fedakar Jand · rmalar 

Yoktur. - Cevap vermezseniz ben sizi 
AYni zayıf ses, yeniden yükseldi: nasıl konuşturacağımı bilirim. Kim 
- Odur. Hatti siz gelmeden ev - di kızı götüren? 

9el rei8 emtetti. Yörük luzuun kal- Birisi cevap verdi: 
Ç&aına bıçak sokacaktı. - Şabandı. 

Sahao, konutan adama yeniden Fakat akabinde demin Şabanın 
Yiyecek gibi baktı. Muhakkak ki şu sırlannı meydana koyan zayıf inee 
lllda eline geçse mutlaka onu par - ses yine duyuldu : 
ça.Jarm_ - Yalan söylüyor. Kendisi idi. 
Çalmcaıı bu defa zayıf ve titr~k Biraz evvel cŞnbandı. diyen hav 

8esli adama sordu: dut, bağlı bulunduğu yerde ihtilaç-
- Neden bıçağı klZlD kalçaaına la çırpındı. Gözlerini müthiş bir 

llOkacakb? kin ve nefretle zayıf, ince sesli a -
- Oynamadı diye! Reis kıza oy - daına çevirdi : 

namasını emretti. Kız oynamadı. - Bre mel'un! Bre yalancı! Al -
Bunun bz~rine Şabana, kalçasına tahtan korkmaz mısın? 
bıçağı lokmasını söyledi. O da be - - Sen götürmedin mi? Neden in-
linden l>ıçağını çekerek kızın üzer:- kar ediyorsun? 
ne vardı. Tam o anda siz meydana Haydut yerinde kıvranıyor, bir 
çıktınız! şey söyliyemiyordu. İnce, şayıf ses-

Çakırcalı, diğer haydutlara sor • füü devam etti: 
du: - Hatta yürümek istemiyen kız. 

- Doğru mu söyledikferi! cağm zorla sUrUkliyen ve tekmeli-
Etraftan: yen sen değil mi idin? Çadırdan çı-
- Doğrudtl.1"! sesleri yüksel ii. karmak için de saçlarnıdan kavra-

Bunun Uz.....rine Çakırcalı, ikinci müt mıştın. Unuttun mu? 
hiş emrini v1.:rdi: Haydut ancak: 

- Haydi kızanlar atın şu kera - - Yalan! diyebildi. Fakat ince, 
tayı da ateş..;! zayıf seslisi devam etti: 

Birkaç dalc~k:ı ~el cerern e - - lspatı kolay! Kız burada .. o· 
den tüyler ürper •ici sahne bit dah:ı na sorarız. Hatta bu hizmetine mu
tekerrur etti. Karnına bıçak yemiş kabil, reiAten istediğin şeyi de söy
danaıar gibi bağıran ve çt:pıııan liyeyim mi? Kızcağızı kendisinden 
hban, ate§in yanma kadar süriik- sonra Hk sanaverecekti. Bunu da 
leııdi. Zeybekler, Çakırcahnın ha - inkar edebilir misin? 
l'eketsiz ytlzUne yine bir defa daha Bu son sözler Çakırcalıyı birden
'baktııar. Sonra biri omuzlarından, bire sanki kudurttu. Xilziinde yine 
diieri ayaklarından kavradığı vü - fırtınalar koptu. Gözlerinde şim -
tlıdil sallamıya başladılar. Şaban, şekler çaktı: 
'!'tık kendiııini kaybetmiş olduğun- - Atın şu mel'unu da ate§e ! di'-
"-ıı Çtrpınmıyordu. ye haykırdı... Canı, reisile beraber 

. Yine bir anda parmaklar gevşe - gitsin cehenneme! 
~:_Ve Şabanın iri vücudu iri bir kU- Facia üçüncü defa olarak teker-
~ gibi ateşin içine düştü. rür etti. 
...._.Alevlerin yakıcı teması Şabanın 7.eybekler, yerde kıvranan hay -
.. Yıınlığmı bir anda geçirmişti .. A- dudu alıp ateşin yanma vardılar. 
~~~dedeli gibi çırpındığı, yarı Bu seft:r Çakırcalmın suratına bak
: :-uıe ve yanmakta olan odunlan madan birkaç defa salladıktan son
~ ~çbğı görüldü. Çakırcalı ra alevlerin arasına koyuverdiler. 
""lllllll tl7.erine: Ve derhal yarı yanmış sırıklarla vü-

- Bas ı · · cudüne basarak kıvranmasına ve ~ bnn ıu domuzu· emnnı aletleri dağıtmasına mini oldular. 

1 .. ~Ybekler, yanmamış uzun odun- - Ay! .• 
~ at.ete uzatıp Şabanın kıvranan Ortalığı tiz ve acı bir ses çınlattı. 
::dtıne sapladılar. Ve tüyler Ur. , Bu ses, yerde yatan haydutlardan 

el cızırtılar duyulmıya başla _ geliyordu. Hep o yana bakWar. Za
~ l11cut hareketsiz kahncya ka - yıf • ince sesli haydut bağınyor, 
'"4111' bekledner. haykınyor, yerinde çırpınıyordu. 
bit-~ efe, yine yüzünün tek Yüzünün sol tarafı kandan kıpkızıl 
l'a battı kımıldamadan bu manza- olmuştu. Az sonra meseleyi anladı
~~ sonuna kadar likaydin.a lar. Meğer yanında uzalı yatan di • 
•~-~- Rüzglr Şabann da yanlJlll ier haydutlardan Mrf yalbğı yer • 
;::,__ ~kueunu arkadqlanna kadar de dönmüş ve dişlerile arkadaşla
;.~. Aletin tealrile gözlerinin nnı birer birer ele veren zayıf, ince 
-.~~ ~ıkardığı cpof!> sesleri yi- sesli hayaudun kulağını dişlerile 
~ içini titretti. koparm19. Kulak hil& haydudun 

t.e~ Mehmet, UçUncU def• ditleri arasında duruyordu. Ve ince 
ı.~: çılıkakıcılann yanına yak • zayıf sesli haydut mütemadiyen in
~ !emekte• ve haykırmakta devam e • 

diyordu: ı Dtw ... YU'J l.ı_- tbtiyar yörtlfUn kılını götüren 
~dl? 

-.,..~Ydutıar yine titrettiler. Hepel 
~~ llgthıctı kurbana ıelmiı ol· 
~ aıılam11b. ~ evvel gözleri
~de cereyan eden facialar 

0..L-~& oynanacaktı. 
lll ~ oevap alamaY.tnca auali
~la4ı: 

• • • 
IUz•r 

DBak& tefrikamıua ltat ta• 
rafaaa koaulaa laOJiıa, yeDi 
bqlatlıtamıı .. Komitacılar _pe
fiade,. tefrilıuma aittir. Bll
clirir, kir dileris. 

.,, .. , 
islim -TUrk 

Anslklopedlsl 
Uzun aenelerdenberl memlekeUmlzln en gUzllle 
lllmlerlnln ve en ealAhlyetll l•IAm mUtefekklrlerlnln 

lf tlraklle hazırlanan muazzam bir e••r 

Asarı ilmiye kütüphan~si İsi.~~. -f 
Türk ansiklopedisi namıle buyuk 
bir ansiklopedi neşrine teşebbüs 

etmiştir. 

İslam - Türk ansiklopedisi, çok 
büyük, milli ve ilmi bir vazifenin ! 
ifasını üzerine almış bir eserdir. 
Türk, islamiyetin zuhurundan çok 
kısa bir zaman sonra islim camia
sına girmiş ve çok geçmeden bu ca
mianın siyasi ilimdarlığı gibi kültür 
ilimdarlığını da üzerine almış bir 
millettir. O zamandan bu zamana ka 
dar Tüı k bir çok islam milletlerile 
beraber çalışarak ilmE>, sanaıte, me
deniyete hizmet etmektedir. Türkün 
islam tarihi çerçevesi içinde yetiş

tirdiği bütün büyüklerini ve büyük-
1 

lüklerini anlatmak bu eserin hede-
fidir. 

Türkün islam tarihi içinde yaşa
dığı devri, b:.itiin medeni cserlerilf>, 
bütün muvaffakıyetlerile anlatabil
mek içın a:ı,. ni çerçc\·e içinde ya~ı· 
yan. ayni hedefleri takip eden, ay
ni gayPlere hizmet eden bütün un
surları hep beraber göstermek '!e 
hep birlikl-e yaşatmak · gerekleşır. 
Çünkü ancak bütün çerçevenin iha
ta ettiği varlığı tebarüz ettirmek!e 
Türkün her istikamette kendini gös
teren, her vadide büyük muvaffa
kıyetler kazanan, erlik meydanla
rında olduğu gibi ilim, sanat ve me
deniyet yollarının her birinde hem 
islamhk, hem bütün insanlık dün
yasına ışık salan büyük başarıları
nı tebariiz ettirmek mümkündür. 
Bu yüzden bu eser bir islim - Türk. 
ansiklopedisidir. 

İslam - Türk ansiklopedisi bütün 
islam milletlerinin ve bilhassa Türk 
milletinin islam tarihi çerçevesi 
içindeki bütün faalivetlerini ihata 
etmekle Türk tarihinin bütün men
faatlerine büyük hizmet ifa edece
ğine kanidir. Çünkü Türkün en ve
rimli faaliyetlerine ait muazzam bir 
devri kaleme almış ve aydınlatmış, 
Türk tarihinin münebbilerine kab
lelislam olan Türkü tf'tkik etmeyi 
ve araştırmayı bırakmış olacaktır. 

Türkün islam tarihi içinoeki ba
sarıları, hakikaten iftihara değer. 

Türk, ta başlangıçtan benir.ısf'diği 
islam davasını çok ileri götürmüş, 
bu davayı çok büyük buhranlardan 
kurtarmış, asil ve necip bir millet
tir. Onun benimsediği büyük dava
nın kıymeti ve ehemmiyeti bu eser
de, bütün saffet ve samimiyetile, fa
kııt en müşkülpesend ilmt usul ile 
etüd edilecek ve bu suretle Türk 
milletinin varlığını korumağa, ta
rihini yükseltmeğe, başarılarını ya
şatmağa ve bugünkü tarihi hayatı
na ulaştırmağa hizmet eden en kıy
metli amiller, tam bil' vuzuh içinde 
tebariiz ettirilecektir. 

Bütün Türk büyükleri, Türk bü
yüklerini meşgul eden bütün mese
leler ve düşünceler, ayni tesir altın
da kaldıkları vey#l birlikte çalıştık
lan diğer islam büyüklerile beraber 
bu eserin içinde toplanacaktır. 
İslam - Türk ansiklopedisini ya

zanlar bir veya birkaç kişi değildir. 
Şark ve garp muharrirlerinin ihti· 
sas sahipleri ve bilhassa Türk mil· 
letinin güzideleridir. Senelerdenbe
ri devam eden çalışmalann, her 

mesele üzerinde ihtisası müsellem 
olan güzidelerle temas ve muhabe
renin, bu yolda i'rk ile garpte neş-
rolunan bütün eserleri tetkik etme
nin ve bu tetkikleri en ince süzgeç
ten geçirmenin neticesi olan bu eser, 
en nihayet ilmi salAhiyeti memle
ketimizce müsellem olan kıymetli 
bir heyetin nezareti altında yazıl
maktadır. 

Israr ile anlatmak istediğimiz bir 
nokta, İslam-Türk ansiklopedisinin, 
ilmi salahiyet ve ehliyetleri derece· 
sinde ahllki fazilet ve kıymetleri u
mumiyetle müsellem olan en güzide 

Türk Alimlerinin eseri olduğudur. 
Mısırda, Filistinde, Suriyede, Irak
ta, Hindistanda en yüksek şöhreti 
kazanan bugünün en tanınmış is
lim uleması, münhasıran bu eser 
için yazdıkları tetebbülerle eserin 
tellftne !ftlrak etmişlerdir. 

Gerçi Avrupanın muhtelif lisan-

larile neşrolunan bir islam anSik· 
lopt?disi Yardır. Fakat bu eser, müs
teşriklerin yığın yığın hatilarile do
ludur. Bu eser Mısırda arapçaya 
tercüme olunduğu zaman içindeki 
yanlışları da tashih için uğraşılmı§, 
fı.kat birçok Mısır uleması tashih 
ipne iştirak ettikleri halde bu ağır 
yükün altından kalkamamış ve her 
gayrete rağmen eser yanlışlar için
de kalmıştır. 

Böyle bir eseri aynen tercüme 
ederek işin içinden çıkmak çok ko
lay olabilirdi. Fakat o zaman milli 
irfanımıza hizmet etmemiş, istifa· 
de etmek ve aydınlanmak için ese
re müracaat edenlerin zi~ine kalp 
malumat sokmuş olurduk. 

Esasen Avrupa lisanlarile vücude 
getirilen islı\m ansiklopedisinin sırf 
ilmi bir endişenin mahsulü olduğuna 
inanmıık ta s:ıfdillik olur. 

Onun için her zahmete katlana
rak. her fedakarlığa göğüs gererek, 
çalışmaktan yorulmıyarak ve yıl
mıvarak kendi alimlerimizin him
m;tinden Vj! siyinden, ayni zaman
da· devrin en büyük islim alimleri
nin yardımından istifade ederek bu 
eseri vücude geüri~or ve neşre ha
zırlanıyorUJ. 

Hiç şüphe yok ki bu eser, bugü
nün en samimi ve en mübrem bir 
ihtiyacına tekabül ediyor. Kendimi
zi kendimize tanıtmak, kendimizi 
kendimize daha fazla sevdirmek, 
bizim için meçhul kalan veya anlı
yamıyacaiımız ~itapların sinesinde 
gizli kaldığı için bize birşeyler söy
lemiyen herşeyi apaçık göstererek 
ve apaçık anlatarak kendimizi içten 
içe tanımağCt yardım etmek bakım
ı ... nnan da bu eserin ayrı değeri 

vardır. 

Yakında kavuşacağınız bu kıy
metli esere şimdiden rağbet ve mü
zaheret göstermekle milli kültürü
müze karşı en büyük vazifeyi ifa 
etmiş olursunuz. Çünkü bu eserde 
bütün islam tarihini, islim meselele
rini, islam medeniyetinin esaslarını, 
islfım harsının kıymetini, islam mü· 
e$eselcrinin hizmetini, islam alim
lerini, İslam - Türk ulularını, İs
lam - Türk devletlerini, İslam-Türk 
irfanını, İslam - Türk sanatini, el· 
hasıl İslam - Türk çerçevesi içine 
giren herşeyi en derli toplu şekilde 
bulacaksınız. 

İslam • Türk ansiklopedisi gayet 
açık ve sade bir lisanla yazılmıştır. 
Maksad, herkesin kolaylıkla okuyup 
anlıya bilmesidir. 
İslam - Türk ansiklopedisi her 

İslam - Türk evinde bulunması li
zımgelen ana kitapların en başlıca
larından biridir. Bu sebeple bütün 
müslüman Türklerin bu ansiklope.
di ile ciddi surette alAk:ıdaı- olması, 
bu eseri muntazaman.. takip etmesi 
iktiza eder. 

••• 
İslam - Türk ansiklopedisi büyük 

kıtada on cild kadar olacaktır. Her 
cild 60 forma, yani bin sahifeder. 
Senede laakal iki cild neşrine çalı
sılacaktır. Her clldin fiatı altı lira· 
dır. 

Şimdilik yalnız birinci cildine 
abone kaydine başlanmıştır. Şimdi
den birinci cilde abone ohnlar için 
abone bedeli beş liradır. Bunu iki 
defada da tediye mümkündür. 

Bu kadar uf ak fedakarlıkların 
birleşmesile meydana gelecek bu 
muazzam eser, İslim - Türkün ilim 
ve medeniyet sahasındaki varlığını, 
ıerefini bir kat daha arttırmış ola
caktır. 

Şimdilik yalnız birinci cildine 
abone kaydetmekten maksad, her
kesin eseri görüp ehemmiyeti hak
kında tamamile mutmain olması 
içindir. 

Eserin kağıd ve tab'ı izim mas
rafları istilzam ettiği için basılacak 
miktar eseri alacak kariler nisbe
tinde olmak mecburiyeti vardır. 

Yoksa tonlarca kiğıdı karalayıp de
polara doldurmak hem manasız, 
hem imkansızdır. Onun için şimdi
den abone olmak hususunda hiç 
kimse ihmal göstermesin. İstanbul
da Asarı ilmiye kütüphanesi adre
sine beş lira abone bedelini - bir 

Yurdda 19 Mayıs 
• $! MÇ , "" 

B&tlln yurdda canlılıkla katlulanan 19 mayıı ıençlik Ye 

spor bayramından Bç inbba: Birinci ve ikin :i relİ ııler Gire

•ada yapılan ıpor bayramıaı pıtermektedir. Oçüucll resim 

Çorluda 19 mayıs bayramıdır. 

Universite Kampı 
Bu ••n• iki devrede 

J•ptlllC•k 
ı Temmuzda başlıyacak olan 'O· 

niversite kamplarının bu sene iki 
devrede ikmal edilmesi kararlaştı -
rllmıştır. 

Kampın birinciôevresi 1 temnıu
•c;Jan yirmi temmuza kadar devam 
edecek ve bu devreye Eczacı mekte
bi, Diş tababeti, Güzel San'atlar A
kademisi, İktisat ve Hukuk Fakuite
lerile Yüksek ticaret mW'tebi i§ti
rak edeceklerdir. 

5 ağustostan 25 ağustosa kadar 
devam edecek olan iKınci devr~ye 
Tıp, Edebiyat; Fen fakUltelcrile 
Yüksek Mühendis mektebi iştirak 
edecektir. 

Bu kamplara 4000 Üniversiteli 
iotirak edecektir. Kamplann Pen -
dikte yapılması muhtemeldir. 

Antalyada kİnln buhr•nı 
Antalya (Hususi) - Şehrimizde 

iki aydan fazla bir zamandanberi 
rıevıet kinini bulunamamakta, halk, 
bu yüzden sıkıntı çekmektedir. 

__ frL5 

veya iki defada - göndermek lutfun
da bulunsun. Bu izahatımızı oku
yan - hitfen gazeteden keserek • 
okumayana okutsun. Bütün tanı
dıklarını da abone kaydettirsin. Bü
tün İslam - Türk münevverlerinden 
bunu rica ederiz. 

Memleketimizin ilim ve irfanına 
hizmet yolundaki bu teşebbilsümü
ze Maarif Vekaleti, Diyanet riyase
ti, Halkevleri gibi kültür milesseae
lerimizin de manevi mllzaheretlerf
ni deriğ etmemek lOtfunda buluna· 
csklarını şüphesiz addederiz. 

Aıan ilmiye kütüphaneri 
ılahibi: Ef"!f •dtp 

• 

!Antalya Modern 
• 

Sinema lsti.,vor 
Antalya (Hususi) -- Nüfusu 25 

bini geçen Antalyamızda modern 
bir sinema binası"a çok ihtiyaç var4 

dır. Halihazırda mevcut sinema hem 
ufak ve hem de en kötü filmleri 

. gösterdiğinden ha~k tarafından ral· 
bet görmemektedir. Gösterilen en 
yeni filmler üç dört sene önce çev
rilmiş ve kullana, kullana eskimiş 
olduğundan mevzuları bile anlaşıl· 
mamakta, sesler yarım ve boğuk 

olarak işitilmektedir. 

İstediği gibi eğlenemiyen Antal· 
ya halkı sinemasızlıktan şikayet et
tiği şu günlerde, İstanbul Şehir ti· 
yatrosunun Antalyaya geleceğini 

bildiren ilanları şehir sokaklan-
na yapıştırılalıdanberi san'atkArlı· 

nmızı sabırsızlıkla beklemektedir. 
Her sene, Anadolu turnesine çıkan 
İstanbul Şehir tiyatrosunun Antal
yaya da uğramasını tstiyen Antal· 
ya halkı, hiç olmazsa mevcut sine· 
mamıza iyi ve yeni filmlerin aelme
sf ni temin etmek için Antalya sine-
ma direktörlüğünden ve Antaly:ı
nın büyüklerinden rica etmekte-

dir ..• 

LOlıburıaz Ha!kBYindı Çalışmalar 
Lüleburgaz (Hususi) - Bu yıl 

içinde Halkevimizin her kolu büyük 
bir :faaliyet göstermiştir. Bu arada 
kıymetli ve f aıydalı çalıımalarile 
temayüz eden temsil kolu muhitin 
büyük takdirini kazanmıftır. Bil
hassa Uçak günü, Mahçuplar, Him· 
metin oğlu ve Yaşıyan öltl Marleri 
büyük muvaffakiyetle temsil edil· 
miftir. Temsil kolu ion bir temmlin 
orta okul inşaatı menfaatine tahsh 
e~iş olup provalarına denm et· 
mektedir. 
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. I' u;--uentt. IUAHM Sultan Aziz Devri 

insan Hali Bu Ya? .. 
Sivasın Yıldıze l i Başpehlivanları 
Kazasını Ziyaret 

Yazan : NUzhet ERTUÖ 

işlerim o kadar çoktu ki, günde 
birkaç defa tramvayla seyahat et • 
mek beni bıktırmıştı. tşte o gün yi
ne, mühim bir işime yetişmek için, 
bindiğim tramvay, kalabalık dene
cek derecede idi. Bir yer bulmak ii
midile gözlerimi arabanın içerisin~ 
gezdirdiğim zaman orta sıraların bi
rinde gazete okumakla meşgul bir 

san 1stanbula gelir de h iç eski a r • 
kadaşları böyle çiğneyip geçer mi? 
Yazık .. vallahi çok yazık! .. 

Kaymakamın idare Ettiği iyi Bir 
Kasaba 

Karabekir-

1
-Akkoyunlu Kazıkçı 

-s7- YAZAN: SAMI KARAVEL 

- Fakat efendim .. 
- Fakatl makatı yok. Haydi, 

Güzelleşiyor Gitgide 
' . . 

Karabekir Büyü~ 
Ortaya da Çikmadı 

zat gözüme ilişti. 
Hayret! .. Bizim Sermet; o, o ola

cak; acaba ne zaman 1stanbula gel-

haydi .. ben sana aargınım. Demek 
böyle beni de unutacak kadar sen • · 
de de hakıkatsizlik varınış. Tabü .. 
malum canım .• insan biraz yilkselir
se, ,ışağıdakini ufak ~örUrmi.iş. Sen 
oe b1zleı; unuttun .. öyle mi? 

- Affedersiniz amnın, ben ... 
- Seni aif etmek mi? Hayır, ha-

Ali Bey Onun Bu Hareketine 
Kızıyor Yerinde Duramıyordu 

di? 
S.rmet'le oldukça iyi yaş:mılımş. 

arkadaşlık hattralanmız vardır. Ni- ı 
hayet bulunduğu dairede çalıskanh· 
ğı göze alınarak terfian taşrada l..h' 
yüksek memuriyet verildi ve onun . 
mevki sahibi bir zat olmasına yar 
dım etmişti. 

yu·. Ha .. şimdi, haydi bakalım, bu· 
ı :!darı ıncHm .. seni bızc mutlaka gö
tiırc\;cğ!nı. Bak, aklıma geldi: Bi - \ 
ı.ım I·'.,hmi de seni sorup duruyoı·. 
Seni goriince ne knöar 3eviuecek .. 

Bu sözleri o kaadr ç::.'iıuk ve he -
yecanln :.öylüyordum ki, zavn Ilı ar
kadaşım lx:nım sesime bo~rulmu'j , 
gibi ağzını bile açmıya meydan ?u
lernıyordu. 

Ondan, çohtanberi mektup da a-

1 
Jamıyoröuın. Demek, istımbula gel
miş de böyle habersiz, kendini gös- 1 
termeden geziyor. Bu hali beni kız-, 
cbnr gibi oldu. Hakikatsiz arkada
şıma şimdi bir sürpriz yapmak için 
fikrimde bir plan hazırlarken aklı

Rircien, uykudan uyanır gibi sıl- Y aldııeliDİD umumi manıaraaa 
lcinrli \'e: 

ma bir muziplik geldi. 
'Biraz evvel inen bir yolcudan boş 1 

katarı, Sermedin arkasındaki kane
peye sessizce oturdum. O, biha lıer 
gazetesini okuyor, et..-afla alfı.kadnr 

-- Aman bayım, rica ederim .. be· 
ni bir dakika dinleyiniz. Ben zanne
derseın, ııi:ıin bildiğiniz Bay Seımet 
filan cleğılim. Yanlışlık olacak ve 1 
sizi hiç bir suretle tanunıyorum. 

Beni rahatsız etmeyiniz, çok rica ... 

Yıldızeli (H ususi) - Sivasın gü
zel :tazalarından biri de Yenihan 
diğer ismi Yıldızelidir. Sivasa olan 
mesafesi 45 kilometredir. Kasabayı 
Çamlıbel, Çal, Akdağ, Bulamur, Yıl· 
dız, Turaş, Gürcü dağları kuşatır. 
Bu dağlar arasında Çamlıbelin ra· 
kımı 1488 ve Çal dağının 1400 Yıldız 
dağının rakımı 3000 metredir. Ev
velce kasabaya Yenihan isminin ve
rilmesi Dördüncü Murad zamanın• 
da kurulmuş ola11 bir hanın mcvcu· 
diyetinden ileri geldiği söylenmek
tedir. Kasabanın oldukça eski den~· 
bilecek bir de tarıhi mevcuddur. La
kin bu hususları aydınlatacak hiçbir 
esaslı vesikaya raslanmamaktadır. 

kr.saba ihtiyacını karşılıyabilecek 
iki parça 3000 meyva fidanı dikti· 
rilmiş, 7 kilometreden 80 beygiı· 
kuvvetinde elektrik temin edebile
cek su getirilmiştir. Halkla beraber 
belediye her sahada elele vererek 

olmuyordu. 
Elimi kaldırdım. Hiç kimsenin 

dikkat nazarını çekmiyccek derecl'!
de ensesine bir tokat savurdum. 

Tokat; istemediğim halde, her -
kesle beraber arkadaşımı da şaşır
tacak derecede hızlı kaçmıştı. Neye 
uğradığını bilmiyen bir hal ile yü -
züme şaşkın şaşkın bakıyordu. 

Hemen yerimden kalkarak yamru 
yaklaştım ve: 

- Aşkolsun Sermet... Yahu, iu -

- .... ??!! .. 
Bütün trıımvay halkı, bu gülünç 

ve hayret \erici vak'ayı o derece dik 
katle takip ediyorlarmış ki, bir lmh 
kaha tufanı ile kendime geldim. Dı
şarıya nasıl fırladığımı bilmiyorum 
ve bir sucu dükkanına girdiğimi ha
l!rlıyorum. 

Bu vak'adan sonra sokakta, ya
hut tramvayda, vapurda bir ahpa
bıma rastlasam ve görsem, başımı 

çevirir geçerim. 
Ne olur, ne olmaz .. insan hali bu 

ya ... 
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Senirkendde Halıcılık 
Şarapcılık Artıyor 

Senirkend (Hususi) - İsparta vi-ı 
liyetinin en kuvvetli nahiyesi Se
n it"kend olup değme kazalarının ço
ğundan da büyüktür. Nahiye mer
kezınin nüfusu 6,000 dan fazladır. 
H alk çok çalışkan ve tesanüdlüdür. 
Belediyesi halkın teşvik ve gayre· 
t tle kasabaya elektrik ve fenni su 
tesisatı getirmiştir ki bu iki büyük 
e serin resmi ktişadını ağustos ayı 

i çinde sabık İsparta valisi (şimdi 
Ankara mebusu Fevzi Daldal) ya
pacaktır. 

Senirkcnd maziden ~djgar kal
mış köhne rekabetleri de silerek 
Uluborlu ile sıkı bir işbirliği yapa
rak ıktu.adi, kültürel ve sıhriyet sa
halarında tam bir kardeşlik tesis et
miştir. İki memleketi pek gü~l 1 

temsil eden Uluborlu belediye reisi' 
B. Galip Ongun ile S nirkend reisi 
B. Şevket Başyiğitin bu husustaki 
gayretlerini takdirle kıarşılamak 

lazımdır. 

Seııiıkend müke>mmel bir ilkmek-

1 
tep, bir park ta yapmı~, günden gü
ne güzelleşmiştir. 

Senirkend Afyonda hır talebe yur 1 
du açmış, her sene 50 kadar genç
lerini lise mezunu yapmak fırs':lt ve 1 
imkanını vermiştir. 

Sııları: 
Kasaba çevresinde Kan, Künbet 

suları kasabada birleşerek merkez 
n .. hiyesinin Selamet, Seven köy:ieri 
arasından ve Menteşe köyü arazisi 
kinde Kayış ırmağı adını alarak 
Kızılırmağa dökülür. Kasabanın üç 
nahiyesinde de büyük, küçük ırmak 
mevcuddur. Kasaba 2315 kilometre 
murabbaı bir saha üzerine yayıl
maktadır. Bugünkü halde kasabaya 
Yıldızeli denmesinin sebebi Yıldız 
dağı eteklerine yaslanmasından ile-
r i gelmektedir. Dillerde destan olan 
Köroğlunun meşhur Çamlıbel bu 
cevredP uzanır. Köroğlunun Ç"şme-ı 
~i de yol üzerine yine gelrn, geçen 
yolcuların içini ayni soğuklukla se
rinletir. Kasaba Tokad • Sivas şose
si üzerindedir. Cumhuriyet hüku
metinin demiryol siyasetinin büyük 
zaferlerinden olan Sivas - Samsun 
demiryolu yaylayı Karadenize bu 1 
yol üzerinden bağlar. 

Kasaba civarında Sıcak Çirmik 
adı ile amlan sıcak su kaplıcaları 
vardır. Ayrıca iki saat mesafede 
Çamlıbel eteklerinde karbonatlı sı
cak su kaynağı v<ırsa da burası bu 

Halı ve dokuma mensucat tezgah
lan pek çoktur. S arayköy, Boldan, 
Babadağ gibi buraya da namlı tüc
carlar gelir, yerli ha1ı alır, götürür
ler. Bu yüzden senede tedavül eden 
p ara 850,000 liradan fazladır. Bağ
~ılık ve şarapçılık süratle inkişafın
d a devam etmektedir ki Afyon • İs
parta ve hinterlandında Senir
k end şarapları büyük rağbet gör
ınektedir. Yalnız şal".apları bir dok
tor veya eczacı elinden iyi bir stan
e ardizasyona tabi tutarak piyasaya 
ıürebilirsek kazanç 3 misli satış 4 
ınisli olacaktır. 

Bu hususta ciddi mesai sarfeden 
eczacı B. Ali Yakubun Kına Yakub 
namı alhnda Senirkend şsraplarmın 
geniş mikyasta kullBnılacağını mem 
l\unıyetle haber aldı. 

Scnirkende gelenler şu manzara
y1 görürler: Kadın, erkek durmadan 
çalışıyor. Yalnız birşey hoşa gitmi
yor. Eski evler arkalarını tamamen 1 
güneşe vermişler, maalesef mesela 
gündüz kilerden bir tabak tursu çı-ı• 
karmak için lambayı yakmak iizım

dır. Yeni evlerin güneş ziyasından 
azami istıfade ederek asrileştirildiği 1 
de memnuniyetle görülüyor. Yalnız 

doktoru ve eczahanesi yoktur. Bu 
işi Dinar ve İspartaya gelerek telA
fi etmektedirler. İnşallah yakında 
bu da hallolacaktır. 

yıl banyo haline getirilecektir. Ka
sabanın Direkli, Belcik, Çırçır adı 
ile üç ;ahiyesi ve 150 köyü vardır. 
Umumi nüfusu 48 binden fazladır. 
Kasaba ve köylerinde köy ve köylil 
davası üzerinde çalışılarak köy kal
kınma programının ana hatları bü
t ün hızı ile tatbik edilmektedir. 
Halkın ve köylünün kültüre karşı 
da yıldan yıla artan büyük bir alA
kası vardır. 

Genç ve çalışkan kaymakam Hil
mi Tuncer'in devamh gayret ve 
uğraşmaları ile kasabanın her tür
Hi ihtiyaçları karşılanmaktadır. Yol 
telefon işlerine de fazla bir ehem
miyet verilmektedir. Kasabadaki 
belediye işlerine gelince; belediye 
teşkilatı 1305 de kurulmuştur. Ka
sabada 480 hanede 2000 den fazla 

M. A . A. 

88 • ag 

- Dinar Keten, 
İçin En /yi Bir 

Kenevir 
Merkez 

Sanayii 
Olabilir -Dinar (Hususi) - Bir kol mem- ı 

baı Dinardan çıkan Mende· 
res nehrinin Dinardaki kuv
vetli sukutu ve enerjisi herkesçe 
malUmdur. Öyle hesap edilmiştir ki 
bu kuvvet Af yon - Antalya hattını 

2 nci 5 senelik planda kuracağı ken
dir, keten fabrikası için en münasip 
yerlerden birisi de Dinardll' dıyo
ruz. Bunun ispatı her zaman kolay 
ve milmkündür. 

Dinar birinci beş senelik fabrika
larımızın tam ortasındadır. 

nüfus yaşamaktadır. Belediye kasa
banın imar hareketlerine hız ver
mek için inşaat işlerine de mühim 
bir yer ayırmış bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar bir belediye binası, 
15 den fazla dükkan, bir gazino yap
tırınıştır. Son aylar içerisinde de 

ğişecektir. 

Yıl nelinin genç ve çıhşkan 
belı diye reİ!İ Muzaffer ı:s.üke 

kasabanın gftzellığine, imarına, ve 
ihtiyaçhırınm karşılanmasına büyük 
bir mesai sarfetmektedir. Kasaba
nın vıllardanberi beklediği ışık ih
tiya~ı da bu yıllar içerisinde halle
dilmiş olacaktır. Bunun için de bü
yük çalışmalar ilerilemektedir. 
Kasabanın müstakbel imar pla

nının da yapılması için teşebbüse 
geçilmiştir. İçme sulan da bol ve 
tatlı, içmeye elverişlıdiı. Kasaba
nın, göze çarpan bütün caddeleri, 
kaldırımlanacaktır. Bu yılki bele
diye bütçesi 9355 lira ol:ı.rak tesbıt 
edilmiştir. Elektrik işinin ikmalin· 
den sonra belediye kendisine bliyü~ 
bir varidat membaı teşkil ederek 
bütçeyi 14000 liraya ç.ıkaracağı kuv
\·etle ümid edilmektedir. 

Halk ziraatle meşguldür. Arpa, 
buğday işlerine fazla yer \'eriyor. 
Son yıllarda şeker panc:ırı ziraati 
de köyliinün ve halkın yüzünü gül
dürmektedir. Kasabada ~000 dönüm 
arazi üzerinde pancar ekimi yapıl
maktadır. 
Halkın toprak mahsulü ofisi t a

rafından mühim miktarda buğday 
işinden ticari vaziyeti de iyidir. Ay
rıca yağ, yapağı, arpa satışından is
tifade etmekte ve bundan dolayı da 
ticari durumu iyidir. Kasabanın 
belediye işleri üzerinde durmadan 
çalışan genç belediye reisi Muzaf
fer Büke kasaba için büyük bir is
t ikblll hazırlamaktadır. Küçük ve 
dar bütçe ile kasabl!_ yakın yıllarda 
büyük imara kavuşmuş olacaktır. 

Çalışan ellerle kasaba ismi gibi gü
zel bir kasaba haline gelmektedir. 

Teşekküller: 
Kasabada Türk Hava Kurumu 

elektrikle işletecek kudret ve kabi
liyettedir. Dinar ve Çoril, Sandıklı, 
Uluborlu bütün bu vasi mıntaka 

çok sulırktır. Pek çok kendir, keten 
yetişmektedir. O kadar ki kendir 
tarlalarında dolaşan bir süvari g6z
den kaybolabilir. Verim nisbeti iev
kol ·de yüksektir. 1Hü1rQmetimızin 

Balye ihtiyacını karşılıyac&k keten 
amba!Gj iplik vesairelerini süratle 
yetiştirmek ve ucuza mal etmek ay
nca buraya rüçhan hakkı verir. 
Şüphe yok ki böyle bir fabrikanın 
kurulduğu gün Dinarın ve çevresi
nin iktisadi çehresi biraz daha de· 

Diğer taraftan 1,5 sene evvel Bit
lis, V.an gibi şark vilayetlcrimizden 
gelmiş olan kardeşlerimizden 200 
den fazlası Dinara yerleştirilmişti. 

Şimdi onlar en çalışkan, en uslu ve 
en iyi müstahsil unsur olmuşlardır. 

başta olmak üzere Çocuk Esirgeme 
Kı7.ılay kurumları daimi bir faali
yet halindedirler. Türk Hava Kuru
mu son üç yıl içerisinde 33 bin lira 
merkeze göndermek suertile büyük 
bir alfıka ile karşılanmıştır. Spor 
işlerine de bu yıl dah a fazla bir 
önem verilecektir. Yıldızelinin sı· 

cak ve s.1mimi gençliğinin özlediği 
Halkevi de bu yıl 19 şubatta açıla
caktır Bunun icin de yeni ve mo
dern bir Halkevi yükselmektedir. 

M. A. A. N es' et l·fofiz 

Bu sözler , Sivaslıyı deli divane 
etmişti. Kahya ve efendisi işi giiciı 

bırakmı~lar, kendisile uğraşıyorlar

dı. Terbiye ve nezaketin i takındı . 

Ne de olsa, kapıaında ekmek yemiş
ti. Ağzından şu sözler döklildil: .. • • --

liyor... . 
- Siz alav edin... Görürsünut• 

cr.zgır baş~hlivanları çağırdığı Z'' 
man Bekir nasıl orta .. y ~ıkacak ! 

- Eh! .. işte bir bu eksik ... 
Diye alaya aldılar Bekiri... f B' 

kat· Ali Bey duramadı. İnat ett~ 
' ·ı~ Kalkıp Bekfrin yanına tekrar gı 

ve: 
- Bekir, bi.ıyük -0rtaya da çıknıJ' 

dığına nazaran hangi tarafa çık3' 
caksın be?.. 

1 - Beyım; ben sana rahat e t. üzli • 
me demedim mi? Korkma kursıı· 
ğımda bulunan ekmeğini haram kıl· 
marn ... dedi. 

Bekirin buliıfhırı Ali Bey için bit 
deli zırva~ndan başka birşe)· değil• 
eli. 

b dl.l(' Herif çioglu biı· deli Ri i 
l .1:.f edi' madan saçma sa.pan u \ 

yordu. 
· Hoj, Ali Beyin de hareketi ala)'' 
dan başka birşey değild i. 

Bekirin bu hali, yalnız Ali Bey \it 
etrafını değil, ihtiyar cazgırın el' 
nazarı dikkatini celbetmişti. 

(Devamı var) 
"!iı!Lf!§lii - - zııı Q ZZ'--

Davet 
istanbulda bulunduğu anlnşıLtfl 

Tercan Hakimi Faik Özdemil'in İS' 
tanbul Müddeiumumiliğine mür' 
caati. 

• •• • -. . . .. . . . . . . .. . 
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Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma• 
Nevraljl, kırıkhk ve bUtUn •Aralarınızı derhal k•••r"• 
- lcabınd• gUnde a kate •hnabll!r. --
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taş ef yı 
Borçtan dolayı mahcuz olup üç yeminli ehlivukuf tarafmdan mahal-

len kıymeti takdır ve evsafı aşağıda yazılı şekilde tesbit olunara_k satışı
na karar verilen Boğaziçinde Büyükderede Kefeli caddesinde esl:i 40 yeni 

28 - 28/1 ve mahallen 25 No. tajlı haneyi mil-:;ıtemil ote!in evsafı aşağıda 
yazıulı şartlar dairesinde satılığa çıkanlmıştır. 

Eminönü 
Hoca paşa 

Hocapcışa 

Ankara 
Ebiıssuut 

8 
15 Alatı sabite 

, 

Sil) > :ı> 

Mağllip Etti 
Konulan iradı gayn s fi 

( Baştarafı 4 inci Sayfada ) r 

Lıra Kuruş 

312 
156 

50 
25 

İtibar senesi 

929-340 
935-926 

İhbıırr.umesi Sahibı 

5/22 Ahmet Faik 
5/25 Jozef 

kinci sayıyı da ~ıkardı. 
Bu golden sonra oyunda bir mu

vazene haslı olur gibi oldu. Beşik
taşlıların hücum hattı gayretten ta· 
s:ırıırr etmiye başladılar. İşi Beşik
taş muavin ve müdafansına dayan
dı. Vefalıların zaman zaman sıkı i
nielşr yaptıklannı görüyoruz. Mna
llıafih bütün hatlarında şuurlu bir 
oy nuçıkaran Beşiktaşlılar, sadece 
~.nerjiye dayanan bu inişleri bir teh-

Bugün yapılacak et\eHzm 11 
futbol maçları 

Otelin evsafı: Sokak cihetindeki kapıdan girilir ve merdivenle birinci 

seddi teşkil eden bahçeye çıkılır, otel binası bahçe ortasındadır. Bahçenin 

sokak ciheti sokak zemininden bahçe zeminine kadar duvarla \'e ikinci 

seddi teşkil eden dağ tarafından diğer istinad duvarı olup bu kısma birinci 

sedden mozayik merdivenle demir pnrmaklık korkuluklu yerden çıkılır. 
Otelin ikinci katından arka cepheye bu sedden çıkılan bir kapı vardır, 
bunun ıttisali çimento truttuvalıdır. Birinci sedde biiyük üç çam ve mazi 

birkaç meyva ve süs ağaçlı ve çimento bilezjkli bir kuyu ve ııhşap bir 
katlı gazino ve önünde çimento döşeli dans mahalli vardır. 

Yukarıda yazılı alalı sabitelerin sahipleri bulunmadığından tebliga. 

mak .. mına kaim ohm.k üzere keyfiyet ilan olunur. (İtıraz müddeti otuz 

Galataasray - Fenerbahçe 17 ,30 
da. Süleymaniye Şişli - Kasımpaşa 
Galataspor karışığı 15,45 te. Bey
lerbeyi Kadıköy spor - 14 te. 

gündür.) (B.) (3894). 

* Otobüs imtiyazının kısa bir zaman zarfında Belediyece doğrudan doğ-

ıke olmaktan uzak bırakmıya mu 
Vaffak oluyorlardı. 
Devrcnın sonlarına doğru Beşik

taşın baskısı yeniden kendini his
ı:,e.ttirmiye ba,ladı. Hayati ·ve Eşref 
~Uzel inişler ynptılar. Fakat Hakkı 
~le Şerefi çok iyi marke eden Vefa-

Süleymaniyc sahasında: (Fut· 
bol). Topkapı - Alemdar 15,30 da. 
Süleymaniye - Davutpaşa 17,30 da. 

Fcnerbahçe stadında. (Atletizm) 
3 ve dördüncü katagori atletler a
rasında koşma, atlama ve atmalar 
saat l O dan itıbaren. 

Taksim stadında: (Futbol). 

Z('min kat:. Bu kısmın beden duvarları kagir tavanı potrel volta dö

şemelidir. Birinci kattan ahşap merdivenle inilir, zemini kırmızı çini taş
lık mermer musluk taşı vardır ve zemini kırmızı çini döşeli demır soba l 

ve mozaik tekneli mutfak ve zemini kırmızı çini sabit kazan ve ahşap tek

neli ve iki göz kömürlüğiı ve bahçeye çıkılan kapısı olan çamaşır ve taş

lıkta merdh1en altı v~rdır. 

ruya icrasına kadar devam etmek üzere :ıçılması kararlaştırılarak evvelce 

ilan edilen Eminonü-Cıhangir otobüs hattı görülen lüzum üzerine Edir· 

nckapıdan baillamnk ve mevcut otobüs güzergahını takip ederek Taksim 

Sırasen·iler tarikıle Cihangire gitmek ve avdette Cihangir, T ~ksim, A

yazpa~a, Topkcıpı, Nccatıbey caddesi, Karaköy, Eminönü ve Edimekapıya 

gelmek surctıle tesis edileceğinden ruh.satla işlemek üzere cl5, adet oto

büse ihtiyaç vardır. 
Burada otobüs işletmek isteyen ve her hangi bir hatta çalıc:ma ruh

satı bulunma) an otobüs Söhipleri haziranın lO uncu gününe müsadif 

cumartesi günü akşamına kadar tasarruf vesikaları bağlı olduğu halde 

ılar, Beşıkta lıların sayı adedini ar
tırmalarına mani oluvorlar. Bu ara-

leri tecziye ederek oyunu sinirli bir 
yola saptırmaktan kurtardı. 

Son 15 dakika Beşiktaşlıların f ev
kalade seri inkişaf eden Vefalıların 
canla başla müdaf a&sı neticesi sayı 
ile neticelenmiyen hü<'umlaı Vefa
lıların dn ayni serilikle Beşiktaş ka
lesine akan mukabil inişlerile he
men son zamanlıırda hiç bir oyunda 
görmediğimiz derecede harnretli ve 
canlı, temiz bir şekilde geçti. 

Birinci kat: Bu ka1a sokak cihetinden mütenazır onar mermer bas::ı

makla çıklhr, kapıdan girince zemini renkli karasimen döşeli geniş bir 

taşlık üzcrıne ikisinin ve taşlığın tavan ve kapıları yağlı bo) alı ve duvar

lan renkli badanalı iki ve adi badnnn lı diğer bir oda ve zemini karasimen 

alaturka t~ş ve musluk taşlı heltı vardır. 

bir istida ile Beledıye reisliğine müracaat ~tsinler. .3974> 

d • 
a Hakkının golden daha kıymetli 

İkinci kat: Sofadaki .merdivenle çıkılan sahanlıkta mütenazır merdi-bir hücumu neticesiz kaldı. Devre 
~u şekilde 2-0 Beşiktaşın lehine lıit-

lkinci devre: 
İkinci devre oldukça isteksiz baş

l~dı. Bcc:;iktaşın düzgün oyunu Be
şıkt şın marke edılen oyuncularının 
atak yapamamalarından semere ver
lnediği gibi Vefalılar da bilhassa hü
cum ederken toplu şuurlu oynamak
~a~ fazla enerjiye kıymet verdikleri 

Be~iktaşın üçüncü golü 

venle çıkılır sofadan ahşap bölme ile ayrılmış bir olmak i.izcre karşılıklı 
clört ve hepsi beş odadır ve aralıkta alaturka mermer taşlı hela vardır di

ğer aralıkta bundan harice çıkıntı teşkil eden zemini çimento çini fayans he

la lavabo ve rezeruvar amaye banyo ve termosifonlu banyo mahalli vardır. 
Bu aralıktan çatı katına çıkılan servis merdiveni vardır. 

Gayrimenkul .Satış ilanı 
lıtanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Ölü Bay Ahmet Mithat ile Bayan Nurikeınalin 11034 hesap No. sıle 

Sandığımızdan aldığı (1000) liraya karşı birinci derecede ipotek edip 

vadc>sinde borcunu ,·ermediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 
No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddes.ne göre satılması 
icab eden Boğaziçinde Beylerbeyinde Abdullabağa mahallesinin Fıstıkb 

ıçın bir netice alamıyorlardı. 
Ovun bu temposunu muhafaza e

dC'rek otuzuncu dakikasına kadar 
geldiği vakit Beşiktaş 2-0 lık avan-
hjı muhafaaz ediyordu. l 

liakeın Şazi Tezcan bu sırada vu
~clmekte olan bazı sert hareket-

Devrenin bitmesine yarım daki· 
ka kala Hakkı Şereften aldığı bir 
pası kendine has bir vuruşla Beşik· 
taşın üçüncü sayısını yaptı ve oyuna 
bu suretle 3-0 Beşiktaşın galibiyetile 
bitti. Gnlip Beşiktaşı da Galip ka
dar güzel oymyarak Vefayı da, oyu
nu temiz idare eden Şazi Tezcanı da 
tebrik ederiz. 

Çatı: Merdiven başı sahanlığında bir çatı altı ve bir koridor üzerine 

biri camekanla bölünmüş diğeri cadde cihetinde olmak üzere iki oda olup 

öndekinin balkonu vardır. Koridorun nihayetinde alafranga fayans helfı 
ve emaye la\•abo ve bir çatı altı vardır binanın dahili aksamı ahşabiyesi 
yağlı boyalıdır, elektrik terkos telefon tesisatı \·ardır h ... ricen yağlı boyalı 
ise de kısmen bozulmuş ve çatı saçaklan kalcmkardır. Pencereler pan

jurlu cephede büyük ve küçük altı balkon ve zemın kat pencereleri d mir 

parmaklıklıdır. 
Evin evsafı: Otel yanında bulunan haneye sokaktan üstü nçık zemıni 

sokağında eski 32 yeni 54-56 bahçeli ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay 
müddetle açık arttırm3ya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapıl

maktadır. Arttırmaya girmek ıstcyen (112) lira pey akçesi verecektır 
Milli b nkal rımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birik-

miş bütun vergilerle belediye resimleri ve vakıf karesi ve taviz bedeli vr: 
tcllalıye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesı 10/G/939 tarihin· 
den itibaren tetkık etmek isteyenlere Sandık hukuk işleri servisinde aç k 
bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve snir lüzumlu izahat ta şartnamed~ 
ve takıp dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ede
rek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyj öğrenmiş ad ve iti· 

bar olunur. Birinci arttırma 20/7/939 tarihine müsadif perşembe gunü 

Cağaloğlunda kain S ndığ mızda saat l O dan 12 yt kad r yapılacaktır 
Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tM.·~ihıın "'lın· 

ması icab eden g yrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen 

geçmiı:: olmnsı şarttır. Aksi takdirde son arttırmanın taahhüdü baki kal

ın k şart 'le 4/8/939 tarihine müsadif cuma günü ayni m halde ve avni 

saatte on .ıırttu ma ı yapılacaktır. Bu rttırmada gn) rimenkul en çok 
arttır; nın ustiındc bırakılacaktır. Hakları tapu siciller ile s bit olmıyan 

ATLET 

lstan bu I Halk Tiyatrosu nedi verilmesi üzerine mahkemec-e 
tapu kaydının tashihine ve arsa • 
nın hazine üzerine tesciline ve bor<J-1 
lu yeddindelci tapunun iptaline ve 
masarifin tahsiline dair istihsnl ey
lediği hükmün icraen infazını te -
minen gönderilen icı a emri zahrı· 
na miibaşiri tarafından verilen 
meşı uhntta ıkametgfıhlarının meç · 
huliyeti bildirilmesi tizerine mel'cice 

Kenan Güler 'e arkndaşlan 
Buglln gündüz Üsküd 1 İnşirah 
:>~hçesiııde. HnunReşit t'1rihi 
P yesgcccd~ Kuıdili s'nemasında 

:: V da mÜıt!mcresi 

istanbul Asli:\ e mnhl~t·ınesi be -
5İılli Hukuk duire inden: 
Gümrlık Umum Müdürlüğüne i -

zafetle İstanbul Muhakemat Müdi
riyetinin Galatada Hobyar hanında 
36 .sayıda Nikolaidis ve Polti aleyh
ı:ı ınde istihsal eylediği 8 7 937 ta
rıh 'e 935 190S sayılı ve iki milyon 
Sekiz yüz on beş bin beş yüz yirmi 
altı kurusun ~ 50 foiz \'e ücreti ve
killet ve masarifi muhakemenin 
~~cldeialeyhlerden tahsiJi hükmü -
nu havi ilamda faiz mebdei derce -
dilmeIY.iş olduğundan dava ikamc3i 
tarihi olan faiz mebdeinin ilama 
d rci suretile hükmün tnvzihi Güm
~k Müdürü Umumisi vekili Muha-

e?1at Müdiriyeti tarafından talep 
~dılrniş ve bu baptaki talebi muva. 
ık görülmiiş \'eı müddeialeyhleriıı 
fı.Yaplarında muhakemenin devamı 
ı:nen tebliğ edilmiş olmakla işbu 

13
\'zih hakkında dahi muhakeme\ 

at temmuz 939 perşembe günü sa
,, ı3,3o a muallak bulundugu· ndan 
.JC\•rn· 

ı mczhiırda bizzat veyahut 

~U3addak bir vekil gönderır.cdikle
lakdirde gıyaplannda muamele 

~e~eYaıı edeceği tebliğ makamına 
aırn olmak üzere ilan olunur. 

~ 935 1908 

.. 1 ·taııbul ik 
tuııdan· 

dnci icra mtmurlu -

lia · · 
lli zınenin kadastro mahkemesi -

1 r:rı. 6 10 937 tarih ve 37 63 ve 
ı~~ 939 tarih ve l 1 30 sayılı i • 
;; arına istinaden Zeytinlik soka
'='ında 1 
l)et . . 2 numaralı hane Kastaki 
.ı tidı veresesine ait olan arsa -
"an ·r 
tin ~ raz olunan (500) ttrşın üze. 
a e 1 nııa edilen hanenin zemin ve 
l'aası h . lt azıneye intikal eylemiş i -
en llıUddnı'aleyh .... namına tapu se -

bir ay müddetle ilanen tebligat ic -

rnsına karar verilmiştir. Bu müd -
det zarfın?a hiikmii rizaen infaz ve 
borcu ödemeniz \•eya ait olduğu 

makamdan icranın geri bırakılma-

sı hakkında emir gclimıeniz lazım

dır. Aksi takdirde mezkur hükmün 
icraen infaz edileceği 3911492 nu
maralı icra emri makamına kaim 
olmak Uzere ilanen tebliğ olunur. 

Fatih Sulh üçüncü Hukuk ha -
kimliğimlen : 

Mahkememizce terekesine vaz'ı

yed olunan ve tamamının satılma
sına karar verilen ölü Fatma Nazi-

renin hiı.iSedar olduğu Topane Ci -

hnngir mahallesi eski Uzunyol yeni 
Cihangir caddesi eski 13 yeni 20 

numaralı yüzü 4.20 ve sahası 37.80 

metre murabbaı arsanın beher met 

resi 20 liradan tamamının muham
men kıymeti 756 liradır. Arsanın 

Boğaza nezareti kamilesi mevcut • 
tur. 

Yine ölünün hissedar olduğu Üs
küdar Kefcedede mahallesi Yağcı 

çıkmazı sokak eski 8 yeni 10 nu -

maralı 66 metre murabbaı arsanın 
beher metresi 80 kuruştan tama -

mınm muhammen· kıymeti 99 lira
dır. 

Tellaliyc resmi ve ihale pulu 
müşteriye ve diğer müterakim bi
lCımum vergiler terekeye ait olmak 

üzere talip olanların açık artırma
nın yapılacağı 6 7 939 saat 10 da 

Fatih Sulh üçüncü Hukuk mahke -
mesinde bulunmaları lüzumu bütün 

alakadaranm malfımu olmak üze -

re ilô.n olunur. 3/6/939 

lstanbul Üniverıitesi A. E. P. Komisyonundan: 
ltıob~err~hpaşa hastahanesi Göz kliniğinde yapılacak 885 lira keşifli tahta 

'11ı Ya ışleri 8/6/939 pazartesi günü saat 15 de Üniversite Rektörlüğün
açık k . 

e sıltmeye konulmuştur. 

~n"'fsteklıler· n en az 500 liralık bu gibi işler yapnklarına dair Üniversite 
·•ıarhg'" d . . 
tın ın an alacakları vesıka ve 67 lıralık muvakkat teminat makbuz-
~ l<:omı~) ona ibraz etmelidirler. 
•t ... ~ \ e tfir•llwtk htı &ün Rektörli.ıkte göıu!:.ır. (3;,b/). 

çimento avluya girilir. Her ıki tarafında birer katlı ebniye mevcuddur. 

Sağ tarafındakinin zcminı kısmen çimento ve toprak harap olup garaj 

olarak otelın beş scınelik kontura tına dahildir. Sol tarc fta bir od:ı helft ve 

elektrik şirketi muhavvele merkezi vardır. Binanın zemin katı altına te

sadüf eden bir de kuyu vardır. Birinci seddi tcşkıl eden bah~eye çimento 

mC'rdivenlc çıkılır bahçC'nip önü ı.ed duvar önu parmaklıklıdır. Otd ıle 

ev ra$ında zemmi çimento b.r tar fı duvı.>r ve dığer t rafı açık üstü ka

palı sundurma vardır. Zemin katına girilır. 
Z mın kat: Zemını kırmızı çini dö~e1i yrmek odası ve 1emıni kırmızı 

çıni maltız ocaklı mcmer mm,luk taşlı cama ır kazanı ahın mutfak, bu 
katın dığer katta dak:ı ve irtibatı yoktur. Beden duvarları kagirdır. 

Bırınci kat: Bahçedeki geçit mahallindeki demir kıriş üzerine ahşap 

basamakla çıkılır. Karasiman döş li antı e bir koridor üzerine iki oda bir 

heta vardır. 
İkınci kat: Birincı katırı nvni teşkiJfıttandır. 

Binanın zemın kat beden duvarları kfırgir diğer katları ve dahili ak

samı ahşaptır. Ön cephedeki birincı kattan itibaren iki çıkma şahnişi olup 

üstleri b.alkonludur. Bir tarafı yangın duvarıdır. Halen borçlunun eşyası 
. olduğu söylenilmiştir, kapalıdır. 

Hududu: Bir tarafı Kefeli karyesınden Kireçburnuna gıden radde bir 

tarafı Papnzyan ef. hane ve bahçesi ve dığer tarafı Ethemağa bağı ve dal· 
yan kulesi. 

Mesahası: Umum mesahası (1345,00 192 olup bundan (136,00 192, 

otel \'e (40.00 192,) gaz.ina ve (73.00 192) hane (17.00 192) hane büştemı

latı ,824.00 192) otel bahçesi ve (101.00 192) de hane bahçesidir. 

Takdir olunan kıymet: Gayrimenkulün bulunduğu mevkiin şerefine. 

mütehammil olduğu iradına, tarzı inşaatına ve bina ve bahÇesmin caddeye 

olan yüzüne \'e nezaretine ve halihazır alım ve satım piyasasma göre ote

lin arsa ve binasına 7J20 ve evin ve müştemilatının arsa ve binaya 3220 
lira ki tamamına .10540> on bin beş yüz kırk lira kıymet ehlivukuf taıra
fından takdir edılmiş 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 7 /6/1939 ta rıh inden iti

baren 937 /4768 No. ile İstanQul Dördiıncü icra daıresiı;in muayyen numa

rasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla 

mallımat almak istiyenler, işbu şartnameye ve dosya numarasile memu
riyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nisbe

tinde pey veya milli bir b .. nkanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 
(Madde 124) 

3 - 1potek sahibi alacnklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı 

sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile. faiz ve masrafa 

dair olan iddialarını işbu ilan tarıhinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 

müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi hald9 

hnkları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 

hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartname-
• sini okumuş ve lüzumlu mallımat almış ve bunları tamamen kabul etmiş 

ad ve itibar olunurlar. 

alakad rlar \'e irtif k hakkı sahıplerinin bu haklarını \•e hususile faiz ve 
mas.ırife dair iddialarını ilan tarıhinden itibaren ) irmı giın içinde evrakı 

müsbitclerıle beraber dairemize bıldirmeleri lazımdır. Bu suretle hakla
rını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerıle sab1t olmıyanlar satış 

bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malumat almak iste

yenlerin 938/l 194 dosya numarasile Sandığımız hukuk işleri servısine 
müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* . 
DiKKAT 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 

isteyenlere muhamminlerimizin kaymuş olduğu kıymetin nısfını tecavüz 

etmemek üzer.? ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretıle kolay-
h k göstermektedir. (3968) 

1 Devlet Demiryolları han lan 1 
Keşif bedeli 46848 lira olan Sirkeci İstasyon meydanının tesviye, 

tanzim \•e parkelenmesi ile kanalizasyon inşaatı kapalı zarf usulile 

14-6-939 çarşamba günil saat 16 da Sirkecide 9. işletme binasında ek -

siltme komisyonu tarafından ihale edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3514 lira teminatı muvakkateyi şartna

mede yazılı vesikalar ve teklif mektuplarını ihtiva edecek olan kapalı 

zarflannı eksiltme saatinden bir sa at evveline kadar komisyona verme

leri lazımdır. Şartnameler Ankara, hmir ve Sirkeci veznelerinden 235 

kuruş mukabilinde temin edilebilir. (3647) 

muundan fazlaya çık~ak ve muhammen kıymetin yüzde 75 ini tutmak 

şartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale 

yapılmaz ve satış 2280 numaralı kanuna 1evfikan geri bırakılır. 
6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 

5 - Gayrimenkul 6/7/1939 tarihinde perşembe günü saat 14 den 16 

ya kadar İstanbul Dördüncü icra memurluğunda üç defa bağırıldıktan 

sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen 

kıymetin yüzde 75 inı bulmaz veya satış isteyenin alacağına rüçhanı olan 

diğer alacc.klılar bulunup ta bedel bunların bu gayrimenkul ile temin 

edılmiş alacaklarmın mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın 

taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edilerek 27 / 

7/1939 tarihinde cuma günü saat 14 den 16 ya kadar ·İstanbul Dördüncü 1 
icra m~murluğu odasında arttırma bedeli satış istıyenin alacağına ruchanı 

olan dığer alacakhlann bu gayrımenkul ile temin crlılmiş alac:-ıkJı:ırı mec-

mühlet jçinde parayı vermezse ihale kararı f esholunarak kendisinden ev

vel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almaga 

razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddet

le arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki 
fark \·e geçen günler için yüzde 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zarar

lar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olu· 

nur. (Madde 133) 
7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu fersg harcını 

yirmı senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermiyc mec-

burdur. 

İşbu otel hane mamüştemilatının müterakim vergiler, tenvirat ve tan

zifat' ve tellaıiye resminden mütevellit belediye rüsumu ve müterakim 

vakıf icaresi ahrıya ait olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. ~bu 
gayrimenkul yuknrıda gösterilen tarıhte İstanbul Dördüncü icra memur

luğu odasında işbu ilan ve gösterilen arttırma i(ll'tnam si daır.indı ı tı· 

lacağı ılan olunur. 
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Ağacı Türk Tutkalı Türk 
Uç k•nnc•ll "• TUrk lfçlel elinden çık•n 

Marka kızıl Ye karaağaçtan mamul koatrplaldarı tercih ediai:ı. 
Kat'iyyen yırtılmaz, açılmaz, sıcaktan Ye rutubetten kabarmaz. 

Halk kontrplak ve kaplama fabrikası 
. TÜRK LiMiTED ŞiRKETi 

.. ____ Yazıhane Rizapaıa caddesi Tel: 23141 ____ _ 

SATIŞ ILANI 
Üsküdar icra Memurluğundan: 

Mustafa Cemal Sarıca tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 24537 
ikraz No. sile borç alınan paraya · mukabil msıf hissesi birinci derecede 
ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı işbu ipotekli nısıf 
hissenin satılmeısına karar verilen ve tamamına yeminli üç ehlivukuf ta· 
rafından (87842) lira kıymet takdir edilmiş ohm Erenköyünde Sahrayice
dit mahallesinin Mehmet ef. Göztepe, Caddebostanı ve Göztepe, Çifteha· 
vuzlar sokağında cı::ki 51, 52, 53, 54, 55 No. lı ccnubcn tarikiam, şimalen 
lAhmet ve Tevfik ve Seher ve Fatma ve Şcfık ve Hüseyin ve Ethem ve 
w:evcesi Hasene ve Ayşe Güzide ve Servet Muhtar ve bağcı Ömer ve Şa
heste hane ve bahçeleri, şarkan. Zühtü paşa ve garben evvelce Tevfik 
ıelyevm Cafer pAşaıade Hasan ve saircnin köşk ve bahçesi ile mahdud 
kaydeıı (6, 20, 65) dönüm 2 eviek 732 arşın ve bilmesaha 84508,50 metre 
murabbaı mikdarında faz.la bahçeli bir kagir köşkün evsaf ve mesahası 
aşağıda yazılıdır: 

Mezkür gayrimenkul Caddebostanında Çiftehavuzlar caddesındc faz
la miktarda bahçeyi havi içinde iki katlı kagir köşkü ile sağ tarafı hudu
dunun köşe başında mezkur köşk bahçesinden kagir du\•arla ~yrılmış 

kagir büyük bir ahırdan ibarettir. 

Köşk: 53 taj No. ı:ını taşıyan çift kanatlı demir parmaklıklı bahçe ka· 
pısından girildikte evvelce muntazam tarhlanmış halen metruk bir vazi
yetteki bahçeden geçilir. Birinci k· ta mermer basamaklı merdivenle çı
kılır. Mermer sütun ve zemini mermer büyük bir sahanlıktan iki came· 
kanlı kapı ile birinci kata girilir. 

Birinci kat: Zemini parke bir salon üzerinde dört oda ve ayrıca ufak 
oir koridor üzerinde mermer musluk taşı ve aynayı havi bir heladır. 
Camekanla ayrılmıŞı salondan mermer merdivenle zemin kata inilir. 

Zem~n kat: Zemini renkli çini döşeli iki taşlık üzerinde bir kömür
lük, bir aralık mahalli ve sabit kazan ve tekneyi havi bir mutfak ve mer· 
mer taş ve musluklu bir hela ve üç odadan ibaret olup mezkür taşlıktan 
iki camekanlı kapı ile bahçeye çıkılmaktadır. 

Umumi ev.:.afı: Mezkur köşk tamamile kagir olup dahili ahşap kısım
ları yağlı bovalı ve tavanları altın yaldızlı ve müzeyyendir. Birinci kat 
penecreleri çift camlı ve ağırlıkla müteharrik olup aynca pancurludur 
Zemin kat pencerelerinin ıç ve dış zeminleri mermerdir. Harici saçak 
kısmı ahsap ve korkulukları oymalıdır. 

Aynı hudud dahilinde olup yine Çiftehavuzlar caddesindeki 55 No. lı 
kapıdan girildikte etrafı köşk bahçesinden kagir duvarla tahdit edilmiş 
zemini taş kaldırım döşeli ve kösk bahçesine açılan iki demir kapısı bulu
nan büyük bir avlu iizerindc ve bir sakaf altında zeminleri çimento kap
lı sam~nJık, iki ahır, bir oda vardır. Yine aynı avlu üzerinde \'e bir sakaf 
altında. ıemini çımcnto saplı bfr garaj ve bir sofa üzerinde üç oda, bir 
mutfnk ve bir hela mC'vcuttur. Ve yine mezkür avlu üzerinde ve bir sakaf 
altında zemini çimC'nto saplı sabit ocak ve büyuk demir soba ve dolap 
mermer musluk ve tekneyi havi bir mutfak, üç aşçı odası, bir hela ve bir 
sundurma vardır. Mezkur mahaller tek katlı ve kagir olduğu g bi dahili 
a~ııp kısımları yağlı boyalıdır. Ve sokak üzcrirıdcki pencereleri demir 
~erçevclidir. l\foz.kur avluda bir su deposu, on kadar çam ağacı ve uf'ak 
l>ir Jıavuz mevcuttur. 

B:ıhçe: Şark ve cenup hududları kagir duvar ve kısmen demir par. 
maklık şimal ve garp kısımları da tel örgülerile tahdit edilmiş olup içinde 
motörle müteh~rrık tulumbayı havi iki kuyu ve ehramı nakıs seklinde 
kagir bir su deposu mevcuttur. Mezkur bahçenin bir kısmı bağ ·mahalli 
olar~k ayrılmıştır. Ve içinde 40 kadar muhteli( cins meyva, 50 adet mazı 
ve 500 tane de muhtelif cins çam ağacı vardır. Halen metruk bir haldedir. 

Mesahası: Tamamı 84508,50 metre murabbaıdır. 

Yukarıda hududu, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün nısıf his
Jesi açık arttırmıya konmuş olup 12/7 /939 tarihine rastlıyan Çarşamba 
~ünü saat 13 den 15 ~ kadar Üsküdarda İhsaniyedeki dairemizde açık 
ırttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 iİni 
'ulduğu takdirde gayrimenkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecek 

• ıksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on 
beş gün müddc.tle temdit edilerek 27/7/939 tarıhine rastlayan Per~embc 
günü saat 13 den 15 şe kadar yine dairemizde ikinci açık arttırması. yapı· 
lacak ve bu ikinci arttırmada da arttırma bedeli muhammen kıymetin 
% 75dni bulmazsa borç 2280 numaralı kanun hükümlerine göre beş müsa. 
ri taksitte ödenmek üzere tecil edilerek satış geri bırakılacaktır. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen 
kıymetin % 7,5 nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen müh
let içinde parayı vermezse ihale kararı f esholunarak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa ra;ı olur
sa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen 15 gün müddetle arttırmaya 
ç~~arılı~ ~n ~ok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen 
gµnler ıçın o 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme 
hacet kalmaksızın mcmuriyetimizcc alıcıdan tahsil olunur. 

Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ,.e dellaliye 
resimleri ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik ta~iz 
bedeli müşteriye aittir. 

2004 No. 1ı icra ve iflas kanununun 126 neı maddesinin 4 iincü fıkra
sınca bu gayrimenkul üzerinde i~otekli alacaklılar ile diğer alıikadaranın 
ve ittifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbitelerile bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilile sabit 
olmadıkça 1atış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla 
malumat almak isteyenlerin 12/6/939 tarihinden itibaren herkesin gör• 
' ilmesi içiıa açık bulundurulacak olan arttırma &artnamesile 938/2823 

lı dosyasına müracaatları ilan olunUt. (3950)° 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıkllk ve bUIUn •lrllarınızı derh•I ~eser. 
- İcabınd• gUnd• a k•t• alln•blllr. -

SAYIN BAY ANLAR, BAYLAR 
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SÜMER BANK 

Sellüloz Sanayii 
Müessesesinin 

Yemiıte Vapur iıkelesi yanında 28/36 No. da açtajı 

PERAKENDE SATIŞ YERi 
Faaliyete Başlamışhr. 

Her nevi kljiıt ve karton lhllraçl•rınızı 

fl•tl•rl• burad•n ted•rlk ediniz. 

İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : Ağıza ferahlık, aefeae bot bir koku, ruba 
intirah Yeren, koauturken etrafa HÇhtınız 
latif ve cazip rayiha ile kartınızda bulunan· 
larıtesbirUekendinidae.-direnbakikiSEN- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

. SEN nam AMERiKAN mamulatı kullanınız. N aklolunacak Sevk mmt.akası Ton başma M.Bedel TenıiJlal 

Suaamayı rJderir, fÇKI KOKUSUNU HiÇ 
BELLi ETMEZ, aigara, aarmıaak, •otan ko
kularUe TABiATEN AGIZ KOKUSUNA 
MÜP fEı.A OLANLARIN aaçtaldarı nahoı 
ve müa'i~ kokuları tamamea izale eder. Her 
vakit SEN-SEN kullanınız, yanınızda bulun
durunuz. VARUGIN1Z n G0ZELLiGiNiZ 
için elzemdir. E' zarelerde, li•antacılarda, 
aktarlarda bulunur. 75 parçayı baYi zarfı 

8 kuruıtur. 

Pariaia eıı soıı model 
kadıa .. pkaları Beyotlunda 

BAKER 
afafazaJarıaıa yeni 

ltadın Şapkaları 
Dairesinde tqhir edilmek

tedir. Geliaiı; intilaap 
ediniz. 

iş Arıyorum. 
Çemberli taşta Ali Çakmak kah ve 

sinde 72 numarada Malatyalı Mus· 

tafa oğlu Dursun iş arıyor. 

Beyoğlu birinci Sulh Hukuk ha
kimUbrinden: 

İstanbul Hazine Muhakemat Mü
diriyetinin Ziraat Vekaleti pamuk 
işleri müdürlüğü eski dosya memu

ru Taksim Meşelik sokağl 18 sayılı 

Albay Şevketin hanesinde mukim 

Atıfet Bezmaz aleyhine açtığı da -

vada: mücldeialeyhin ikametgahı -

nın mcçhuliyeti hnsebile mahkeme
ce yirmi gün müddetle ilanen tebli

gat icrasına karar vı::rilmiş oldu -
ğundan muhakeme günü olan 

22 6 1939 saat lOda bizzat veya bil

vekale mahkemede J:>ulunmanız teb
liğ makamına kaim olmak üzere j. 
Hin olunur. 939 727 

AGLIGINIZI 
I KO.RU!~NUZ: 

~--=~ 

En hoş ve tabii meyva 
usarelerinden ~apılmııtır. 

Taklid edilmesi kabil ol
mayan bir fea harikasıdır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYO(iLU - ISTANBUL 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden~ 
Behiye ve Ayşenin 20955 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı (150) 

liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğin
den hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin 
matufu 40 cı maddesine göre satılması icab eden Galatada Camiikebir 
Arapcamii mahallesinin Diken sokağında eski 5 yeni 7 kapı numaralı ah-

şap e\'in tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış 
tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen (75) 

lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu 
da kabul olunur. Birıkmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf 
icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şart
namesi 13/6/39 tarıhinden itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık hu

huk işleri sen•isinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı \'e sair Iü. 
zumlu izahat ta şartnamede ye takip dosyasında vardır. Arttırmaya git· 
miş olanlar, bunları tetkik edeerk satılığa ç]karılan gayrimenkul hakkın· 

da herşeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 21/7 /939 tarihi
ne müsadif cuma günü Cağaloğlynda kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye 
kadar yapılacakhr. Muvakkat ihale yapılabilmesi jçin teklif edilecek be
delin tercihan alınması icab eden gayrimenkul mükellefiyeti ile s~ndık 

alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın ta
ahhüdü baki kalmak şartile 5/8/939 tarihine müsadif cumartesi günü 
ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada 
gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicil-

lerile sabit olmıyan alakadarlar Ye irtifak hakkı sahiplerinin bu hakları
nı ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihinde!l itibaren 
yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri 

lfızımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicille

rile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha
fazla malümat almak ısteyenlerin 38/710 dosya numarasile Sandığımız 
hukuk işleri sen·isine müracaat etmeleri ilan olunur. ,,. 

. DİKKAT 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 

isteyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıvmetin nısfını tecavüz 
etmemek üzere ihale bedelinin yarısı'!:. 4adar borç vermek suretile kolay

lık aöstermektedir. @Şfil_ Ala' .. 

tuz miktarı nakliye ücreti 
Ton Kuruş Lira Lira 

18 ()()() Karadeniz limanları 350 63000 4725 
12 000 Akdeniz limanları 300 36000 2700 
10 000 Marmara denizi limanları 150 15000 1125 . 
40 000 285 114000 8a58 

1 - 939 mali senesi zarfında Çamaltı ve Foça tuzlalarından Kara· 

deniz, Akdeniz ve Marmara denizi l\manlanna cem'an 40.000 ton tuzuO 

nakli işi şartnamesi mucibince kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

il - Her mıntakaya naklolunacak miktar ve muhammen lxtlell~ 
teminatları yukarda yazılıdır. 

III - Eksiltme 5/Vl/939 pazartesi günü saat 15 te Kabataşta IH 

vazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılaeakbr. 

iV - Şartnameler her gün fK>zU geçen şube ile Ankara ve tznıit 
başmüdürlüklerinden 570 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

V - Talipler gerek üç mıntaka. i<iJn birden ve gerek 1 veya 2 muı· 

taka için teklifatta bulunabilirler. Bu takdirde verecekleri teminat ali· 
çesi teklif edecekleri mıntakaya ait miktarlarda olmalıdır. Fiatlar baclo 
di layık görüTdüğü takdirde 3 mıntaka için birden yapılan teklif 
tercih edilir. 

VI - istekliler mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile '}'o 1.~ 
güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva ede~ 
olan kapah zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar .saat 14 1 

kadar• mezkur komisyon başkanlığına makburz mukabilinde vermelidir-
ler. Postada vukubulacak ge<'ikmeler kabul edilmez. (3476) ,,. 

1 - Osram, Tungsram, Filips ve Luma markalarından olmak uzere 
mevcut listesi mucibince muhtelif vatlık (7590) aaet ampul yeniden pa· 
zarlıkla satın ahnacalc{ır. • ..., 

II - Muhammen bedeli 1400 muvakkat teminatı 105 liradır. 
III - Pazarlık 14/Vl/ 939 çarşamba günü saat 15 de Kabataşta le

vazım ve mübayaat şubesin~ki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Listeler her gün sözü geç en şubeden parasız alınabilir. 

V - tsteklileıin pazarlı~ için tayin edilen günde %7,5 güvenme pa 
ralarile mezkur komisyona gelmeleri. (3790) 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Makbule ve Nafianın 10849 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı (3500l 

liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu verrnPdiğindcıt 
hakkında yapıl&n takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddcsmin ma· 
tufu 40 cı maddesine göre satılması ıcabeden Galatada Kemankeş Kara
mustafapaşa mahallesinin Halilpaşa sokağında eski 26. 28 yeni 22 ila 2f 
No. lu maa diikkimlar kargir hanın (hı:ılcn dükkanlar 3 adettir) yüz yirrnı 
hisse itibarile doksan hissesi bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya kon· 

muştur. Satış tapu sicil kaydma göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek 
isteyen (355) lira pey akçası verecektir. Milli bankalarımızdan birinin te-

minat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resim· 
H!ri ve telliıliyc rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 10/6/939 ta· 
rihinden itibaren tetkik etmek isteyen!ere sandık hukuk işleri servisinde 

açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartna• 
mede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanl&r, bunları tctki" 

ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ''.~ 
itibar olunur. Birinci arttırma 20/7 /939 tarihine müsadif perşembe günı.I 
Cağaloğlunda kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Mı.t· 
vakkat ihale yc.pılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınmas 
icabeden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçınıı 
olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartilt 

4/.8/939 tarihine müsadif cuma günü ayni mahalde ve ayni saatte son art· 
tırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranm üstüıı• 

de bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve ir
tifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masşrife dair id· 
dialarını ilan taı:ihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile 

beraber dairem:ze bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmenlİj 
olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaş· 
masından haric kalırlar. Daha fazla malumat almak isteyenlerin 938/942 
dosya numara;ile Sandığımız Hukuk İşleri Servisine müracaat etmeler• 
lüzumu ilan olunur. 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk Hakim 1 

Jiğindcn: 

26 4 939 T. de Balıklı Rum hasta 
nesinde vefat eden Hakkı Halil Ço· 
ğadının ilan tarihinden itibaren ala· 
cak ve borçlularının bir ay ve iddi
ayi veraset edenlerinin üç ay için -
de mahkememize müracaatları aksi 
halde terekesinin hazineye devrolu-
nacağı ilan olunur. 3/6/.939 

ZAYi 
Kasımpaşa iskelesine merbı.tt 

3096 numaralı sandalıma ait bilU • 
mum vesaiki zayi ettim. Yenisini ~· 
lac2ğımdan eskisinin hükmü yok .. 
tur. 

Sandalcı Tabi~ 

Sahibi: A. Cıemaleddln ~ğlll 
Neşriyat müdürü: Macid Ç~ 
Basddığı yer: llatbaai Ebllal79 


