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GONLOK SiY ASI HALK GAZETESi 
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ürk-Rus müzakeresi dostane iıeticelendi' 

.\bnan liderleri ba kadar i•
"-i. ldll ve hakh teklifleri reel
. dellnfıkle ken•.Hlerini medeniyet 
"' be§crh·et harici bırakacaklar-
dır. ~ 
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Eski Ramazan 
Geceleri 

Şükrü Saracpğ/u 
Moskovadan Yarın 

Hareket Ediyor 
Saracoğlu -Molotof 
Görüşmeleri Bugün 

iki Saat Sürdü 

. ' MudCınya Mütarekesinin 
• 17 ncı YıldönU.bıü 

Bursa (Hususi) -:- llüa Buna Ya11si. Refik Ko
raliaa, Muclallya mütareke8inia l't aci yıldönümünti 
ıuıftunak üzere Kudanyay,; i{tmlf ve onda Dli
bahk bir halk kütlesi tarafıadu. ~tir. 

YENl SABAH - Bu münasebetle bu güzel b'Ü
nün tarihi biı: hatırasını c1a okuyuculannııza takdim 
edİJOl'U. Yok.anda. ftSSall1IBUZ taralıodalı yapılan 

tarihi resini Mudanya mUtal"flkenameslal bnzah~·an 
Türk ve ltnif de\'letleri generallerini bir arada ~ 
t.ermektedir. Soldan sıra ile FraDSIZ generali Şarpi, 
İngiliz gene.rali Harington, bmet fnönn H'I ltalyan 
generali Monpelll'yi göriilmekle-dir . 

Yapdan toplanh da, mütarell:Mla mevmlan lbe
rinde bir~k batlbler 8Ös söylllmifler ve alhayet nU 
de güzel bir hitabede bulwmnk men&lmJ kapa
mışbr. 

Perapalas Otelinin 
Dava Ettiği Efganh 
Tüccarın Sözleri 

r " Okuyuculara T•9ekkUr 
Dünkü sayımızda çıkan "Ma

nevi evladımız Mehmed Çoğalan 
ve mektebi,, hakkındaki röpor
tajımız birçok okuyucularımızı 

yakından alakadar etmiş. 
Dün geç vakit aldığımız mü

teaddid mektublarda hem bize, 
hem de manevi oğlumuz Meh -
med Çoğalan' a karşı gösterilen 
samimi alaka ve sevgiden çok 

• 
lsveçte Seferberlik 
-İskandinav Devlet ·Reialeri 18 

llkteşrinde Toplanıyorlar 

Finlandiyada ilk Sovyet Teklifleri 
Müsait Bir Şekilde Karşılandı 

Atina Oyunlarınds 
son hün nasll geçti 

BUyUk taHheizllklare r a§men UçUncU galmemlz 
çocukların yUkeek enarjllarl eayealnde olmust~ · 

Mtiddeiumumt mua'1ni bl4lsenin cereyan ettiği dükkanda mütehassis olduk. Yapılmak ar-
tetklkat yaparken zusunda bulunulan yardımlar da 1 

J.'8ki ranı~7.anlano busu- bizi ayrıca müteşekkir bıraktı. 
siyetleriııi anfatao bu çok Dün sabah çarL11 içerisındc bir cinayet ayni evde oturaıı \'e Mahmudpaşada fa- Bu çok nazik ve çok hassas 
ıneralılı "" lstlfac1dl :J olmuş, alacak: mesel etinden cıkan )>ir kav- u.ilA ve tuhafı ye eşyası ticareti ynpan Yer okuyucularımıza alenen teşek-
serlmlzin birincisi bug·iio ga bir kijinin ölümü, iki kişinin de yara- vant ve Karabot isminde ilti kardeşle, on kür ederken biz de kendilerini 
3 üncü sa)'famızdad.u. ıe~annsile neticelerunlştir. HAdise şudur: ny kadaı· evvel ortak olmus, seyyar ola- bu milli ve insani duygularından 

1 
Kumkapıda Telllodalnr sokağında 9 nu- raY. elbise ticareti yapmışlnTdır. Hiçbir mu 

manalı evde oturan R.tzeli Haırw.a Btı,!ır, (Sonu 8 ü.DcU sayfamızda) ;...d.o.la_yı_t_e_b_ri_k_ed_e_r_, .a.ık_ış_ı_a.rız_ . .... 
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YEN i SAB AB 

l;teJ:l:t;.1:1$:1!~•1 Chamberlain'in 
Nutku 

1 E~S K lf RAl\fC4\~---.-.ıııaı 
G.ECELERI J'.\l)t;; 

Harbi Durduracak 
En Son Ça re 

(BaşmakarecJen d~vam) 

deceğine, tereddüdsüz ve kat'f, bük· 
mcdeceklerdiı'. 

Çalgıll Kahveler 
İngiltere hiçbir şey istemiyor, Al· 

<Bat tarafı ı inci sayfamızda) lce edılen maksadlar hakkında son haberler man milletinin şerefine dokunacak 
kattan sonra iU mutaleada bulunmuştur: varmıştır. Daladicr'nin izahatı bır buçuk bir teklifte bulunmuyor. Artık harbe 
ırı - Butun tarıhin kavdctmış oldugu en sa .. t kadar sürmli$tür. bir mana kalır mı? Fakat harb ola -
~thı, kan selinin ak~asına mani olmak Almanya.da Kanaat cak, medeniyet Ye beşeriyet lehli· 
h.nııır: ancak tek bir de-.let müdııhalede bu Amsterdaıll, 13 (A.A.) - Holımda ga- keye dü~ecek, rniJyonlarda genç, ço· 

Bi1yük Bir Husu&iyeti Olan Bu 
Kahvelerin Bellibaşlı Müdavf m· 

IP.ri Semtin Tulumbacıları idi 
dır ılır. O da Bırleşı Anıcrıka devleti- zetelcri ve bilhassa cAlcemccn Hendels- k k d ··ıecek Nirin? Çünkü ,,..........-~--

. blad~ Bitlerin dun gece Hariciye Nezare- cu ve a ın ° · "' · . "' .. :'~~-
liıtıerın s ğ k . b" tinde - s::ımlmi arkaıfaşlarını topltyartık Almanlar zayıf buldukları mıll.etleri ~ ~t:· ~ttc· . a olu olan Dıelrıch ecnc ı ""' 

la k tlerındcn murekkeb ulak bir gı up- Chamberlain tarafından soylenen nullcwı -:iğnemek, esir etmek ve cihana 
.ıJ10~;uşuyor \ e sozleı ine şoyle dc\·am e- metnini telkık ettigıni bildırmektedirler. hakim olmak gibi vahşi bir hevese 

Rıraz sonra Haı ıcı) e Ncıarctı namına kapılmışlardır. , d,.; :;ence, lngıllere Chambeı lain ağzın- söz söylcmeıte salah.yettar bir ı.n!, ecnebi Meselenin başka türlü düşünül • 
ltık.ıa ~~~re kar 1 bu d rece ta~ra!uru - gazetecilerine Alman noktal nazarını şu mesine imkan yoktur. Bugün Alman-
ltıertk uşmaga curet eltıy ·c, Bırle .k A- urelle ir.ah etmiştır: 

a dc\letuıın yaıdıınına gu\endıoi i- 1 - Loııdra ıle Bcrlın arasında noktai lar zorla yani haksız ve insafsız su-
~ırıdır " w t"kl · h kl B · ı naznr terıtısi de\·rı gı.."(rnıştu·. rette gasb ve yagma et ı erı a an 
1'rı~~~naleyh, mu lli.ıl.ta bulunan mesde- 2 - Bıtaı af de\ ı ... tıcr, Amer.k nın ida- iade edecek olurlarsa, yarın sulh ak
" Yretı r koı,feraıı .ı hallı lÇ il u:.nb eden rcı;lnde h rckete f,Cf;,er!'k sulh lelıınde ol- dcdileccktir. Sulhün bozulmasının ve 

r )dpılı 1 la ,d rde hırbır var- duklarını ve Loııdra ıle Parıse uzun mud- k Ih d t d'l 
~ • bu ·· te ·rar su e av e e ı erneme-ıt eye b ldırmek det m ızahPret edemiy eeklerinı tı gıllere • ~un • . 

ı De\ leli bu ha.rbc ve Frar aya bıldırdıklerı ta~:d.rde cNe - sının yegane scbebı Almanların bu ce
ın rebiJ r. tnt.b m şı.dur kı, Al - j k·ı lar gen. lı) eccı;. mc• hul> olan bır har- bir ve şiddetlerinden, tahakküm hırs· 
d.ı ~le : ı:ısa b , oturm .. sı hususun b n onuıw ge • k hJbıl ol..ı aktı.r !arından başka bir şey değildir. İşte 
11öy1 CVelt "'\ Clu nb 11: ııı".ı azıınlc suz r 3 - Almanya. SO\ ycılcr Bırl ..,ının ken 'l . Ch b 1 . b nu temin ediyor 

IYeccg . . • d . . ı;· hh dl t 1 ı' ı. am er aın u • ~lırcı ne, daır hcrh:ını;ı bır alfımet .sıııe karşı ırıştı.,ı ta~ u ere nıll.ıını e ,w • • . Al lar 
tııu 1 n tal•dırde Hıtler g;ıı b cebhesinde sadık kalac..1 ınd:m <>mlndir. F ... gcr İngılterc ıle Fransa . man . 1~ 
r,n "Zl.uın ken h..ırekatn b:ışl.ınılm:ısı cm 4 - Alnr.ıny:ı. h.:ılıha:urdıı bile h:ırbi is ~ereflerini ihlal edecek hır şey ısti-

C'h ehır ,.d ekhr. 1 teınıyor. Bu ıtıbarla Fransa ve lngiltereye yorlarsa, izah etsinler, hep birden Eski tulum bacıları tas\ir edf'D bir ttsim 
llı,.11 a berıa nın nutku go terıyor ki, Al-,illınıharb etmiyecektir. Yalnız l:endisini tngiliıderin \'e Fransızların aleyhine . • . . . . Bunlardan birer mısal verelim: 

~· ılletınj i'nhaya k.ırar \ermıştir. büyuk bir enerji ile mudafaa edecckUr ki. d"" r •e dökülen Ye dökülecek kan- Adctlerı eskiden d~ha çokk_en gıttıkı;e 
it ti~ .ı.acıa Dıetrıch ilddetlı bır el hare- bu hal, kcr.dıs"ni bir •tedzıfui t<Aarruz» da one ım' l d •. 

1 1 
, 

1 
azalan ve 1910 senesındcnben artık tarı- K O t M A 

deıı t.kımın m .. b\ olaı.agını gorcceğız> bulurunağa sevkedcbılır. lardan Alman an egı on arı mes U 1 he karışan bu çalgılı kahveler hep Rama- Aşkınla aevdi§lm canımı n:ire, 

814t.r. ı· 5 _Almanya bitaraf de~lellerin muh- tutalım. zanlarda kurulurdu. Evvelce semt semtte Yakayım mı yakmayım mı ne dersin? 
tı u konuşmamıza ı.,şt ınlt cril!n dıger ba- temel bir teş"b~ııste bulunmaL-ınnı bir Alman Führer'i Lehistanda hak vej s::ıdiıf olunan bu kahvelerin en meşhurları izin var mı senden t>aıt<a bir yar-e? 

&ar~asyonaı sosy .. Iı t rue a. Almanyanm milddct daha bckllyeccktir. adalet dairesinde hududlar tesbiti Lalelide Çukurçe~mede, G~latada Çeşı~e- Bakayım mı, bakmayım mı ne dersin? 

'~ henuz ha\·, ku etlerini bile ku~- "Artık söz toplara intikal etmiyor. i in bir Plebiscite esası kabul edin _ meydanında, Defterd:r~~ ~u:a~:l~~:: Açılsın göreyim nazik bedenin, 
ltrdi a ba lam:ımı~ olduğunu kaydetmış Paris 13 (A.A.) - Dunkiı gün ve gece, Ç • ,. • l idı. Bunların bellı aş Takıldı boynuma rOlfO resenin, 
lltJ ~ Alın .. nya şımdıye kadar bir veya cebheni'n heyetı umumiyesinde ani bır su- ce, sulhe dogru kat 1 bır adım atı mış scmtlerinırı tulumbacılarıydı. şu bana ettiklerin yüzüne senin 
~Odl ı layy:ıre kull:ınını.tır. Polonyada klıııct husule gelmişt.r. ,olur. Milletlerin reyini sormak. ~e Bu tulumbacı sozunc takılmayınız .. Zih- Kıkayım mı, k:akmayım mı ne der· 
t~ ın onuncte 800 bomb:ırdıman tayya -ı Guzel ha\•anın musaadesine rağmen Al- böyle bir istimzaca razı olmak hıçbır nlnize gelen basma kalıp fikırleri bır ta- aln1 
Rerll\lb .. bırden. kullandıgıınrz söylenlldi. E- manlar ehemmiyetli harek;.ttan tl'\·akki zaman hi<:bir devlet için şeref ve 

1 

raf:ı atınız. T_arifin.e _çalışacağımız ~u kah: 
"' Yek d h ı ınııd:ı'li ıınleı inı GOLŞENJ •tkınla p.Syende kemter rtrıe v ~ıı t<ıyyareylc hıcıt.z gemile - etmişlerdir. Çekingen kC3if lcolları. Fran- h . . t y·r bir hareket sayı- veleri a a ıy gorıır \"e • 

llU e ln~ılız sahıllerme ı;aldırırsıık, em- sız hatlarına kadar bıle ilerleınemişlerdir. U}~tye e muga 1 İ "lt daha iyi anl:ırsınız. Çok zamandır senin hHntln çeker 
Dıegtorı.ılınedık tahrıbat yapılac<lktır.> Alman keşif kollarının !n::ıliyeti Warııdt lamnz. Fakat Almanyanın ngı ere- Yulrnnda ismi geçen bu dort Jrnhvenin, Atkın tabaıncuın sineme dilber 

\ r eh t b ·· L h" ta d Sıkayım mı, aıkmayım mı ne dersin? t r kı • ekrar soze baslıy ... rak demiş - mıntakasında daha barizdir. Fransız kıta- den istediği gibi ugun C ıs nın bllh;ıssa baştaki ik.sıniıı, ı tarıbul knb:ı a-
.._ }{ atının çıkardıgı keşif kollarından mürek- paylaşılmasını ,.e ezilmesini tasdik ve yıları arasınd::ı ı;bhreti ~ok buyhl~tu. Bu 

,., e~k en1ı ıne yardıma h zır bir Ru;ya keb kı.içuk gruplar, Alman keşif lto11arını, kabul etmek İngiltereyi tezlil ve im- kahvekre dernm ctınek 'e bunlara nıcr
re 1:ıİı.ıan harb yelerın \ ercceğı karara gô- Hanrd onnan mınlnkasında pusuya dü - ha ed r. Almanya. sulhe razı olursa but tuluınbnl:ırcfa bulunab lınek !çın iptıda 
l.:ı Yii 1, .. r k..ılacak \eya harbe girec<'k t- şurıne 'c muvaffak olmuşlardır. diğer kahvelere mu1azemr-t eylemek, di
lil!ııı.n btrlıkte Alınany.ı nnmnglüptur.j Ha\·anın müsaadesine rağmen .Alınan İngiltere ve Fransanın tehdidlerin· ğer tulumb:ılnrda hiımct ctmcı,, yar.ırlıl{
:;ııuk~ ~~ımce Alın nyıının tngıltcreyi tayyareleri uçmamışlardır. Keş!f koll:.ırı- den korktuğu için mm•afakat göster· !ar göstermiş, kab:ıcfayıhklar y::ıpmış, vcl-
~ l t i İngılt t nln Almanyayı ab-ı nın fnaliyetındeki ani dunış her turlli f'a- miyecektir. Hakka riayet etmekten hasıl J;endıni l:ınıtmış olmak Ve yası b ŞI 

!:> t ınden d h .ol ydır. raziyeyc ye.r vermektedir. Maamafih Al - korkmadığı için sulhe razı olacaktır. kemalini bulmak lfızımdı. Aııc.ık bu sart-
c! 1 eh, C"ham~erl .... nın nı..tkunu şim - 1 k d b" •~ kl · a· 
1 d man arın ya ın a ır .... arı uıa geçece · erı Çiinkü razı olacagı~ şey milletlerin ları doldurnnlnr bura}'·' dl.'\ aın edcrleı ı. tı • r herhan ı bır de lct adamından h" k u k k r k l Pa- • 

nııt u m nu verme pe ınuvıı ı o ma1_ k d" k dd ratlannı idareye hak B sebebden dcılayı bu k hH!lere mu -s t buı ~ Ukların hep .nden daha mana-ı rlsin salühiyettar mchafıli, Sıey;frıcd haltı en 1 mu a e . . .. u . 

.._ a or \c d yor kı· arkasındaki Alman tahşidatının hcnuz sahibi olmaları yolundakı cıhanşumul da\·cm~t cdeıılenn bıırny.ı g~Jı~('den once 
ı tı htı.~utllk ~ı~ el.' .h çbır nol:tal n.a.-, fazla nisbctte olmadığını soylemektcdirlcr. siyasetin hükmünü kabul etmektir.! ne glbı s. n .,fordaıı. gefytıklerını de kuıca 
~ iy~t h le~medı.,ı gıbı dunyanın h~kıkt Fııknt toplall!ln kuvvetler, hedefı mnhdud Lehistanda Çekoslovakyada, Avus- anlatma~ lfızımgelir. . 
ııı rııın a ·ktnd:ı da en uf k bır fıkı 1 ta- bir toarruz hareketine yetecc'. kııdar çok- . ' • . . , . O vnkıtlcr btanbulım her m:ıhallesmdc 
ru ı.. eyJemıyor. Bu nutkun tafrafu- lturyada bır p1ebıscıte te ııctıce Alman bir tulumba ve bıı tulumhacı tcşkıllıtı "'Ul ~~ 
t h;ıya : ınd.ı tncltcıenin Almanyayı Parise Gelen Bir J..elı G~uerali yayı memnun edecek tarzda çıkar -ı..,a.rdı. Bu nıahalleleıde bir tulumbacı ko-
ı\llllan ı:aıı cagının belh olrn .,ı uzcrine sa, ne ala. İngiltere ve Fr:msa arbk ğuşu, b r de tutumba~ı k hvcs bulunurdu. 
o ll'lılletı d;;ıh zıvade b nbırine ya- Pnrls, 13 (A. A.) - Polonyalı General . M 

1 11 
k • 

1 
t ak ·ç·n dcğıl y::ıl 

!tt•r. • Kazimierz Sonskovovski Parise gelmiştir. hiç ağız açamazlar. Fakat netıce ne l a ın c oguş arı ya m 1 1 : -

8ir P - k"ld t ıı· ed ts" b ""zden ruz tulumbanın tclerru::ıtını mul afaza ı -h olonln Kurulması Ş··rtı Bu general, hazan tufek elde son ana şe ı c ece ı erse e ın, u yu . d 
"'Otn .. c· ) l ç·· kU çındl. Yangın oldukça tulumbacılar er -bitdıti a, 13 (A.A.) _ Stefani ajansı kadar harbetmiş ve ancak 4 ilktc~rin sa-,Almanyanın şere ı cın maz. un . 1 hnl ornya koş:ırlar ve yon"ınn gıtnıeğe ha-
~ ~or: b:hı Sovyct hutları :ır:ı.mıcla 209 kılomctre o 1ngilterenin ve Fransunın emir len- 1 zırlanırlardı. Koğuşları olmıyon mJhallc -

burgtlındcn bildirildiğine göre, Ham· Y~st~du1'Y:ten sdoııra kP~lohnyab~ıudud.u~uil g~f~ ni, arzularını kabul etmiyecektir, mil- :ıerrle de tulumbacı kahıc inde .soyunm:ık 
"' er O mı, ır. tının a er ... nı ar ıvc reısı e ı o 

1 
. d k d" . . -st h k" roıo remdenblatt gazetesi, bir erbas vardır. · Jetlerin rey erın e en ısı~ı go ere- adetti. Koğu:iların kenclıne ma sm er anı 

'1.ı i:Ya devleti kurulduğu takdirde, Clıamherlain Bugün :Nutuk cck hakka hürmet edecektır. ve fıd:ıbı vardı. Bur::ıl;ırda icab cttı1cçc 
a1ırı""

1 

esaslı noktanın nazarı dikkate Sö) liyecek Bu mesele böyle bugünkü hak ve cSofa> tabir olunan top! mtıI:ır yaınlır ve 
~ «tQsı l.. h k d l d l t l"kk"l . d · fena halleri gôrulcn tulumbacılurın ter -"tr. uzumundan ba setme te· Londra, l3 (A.A.) _ B. Chamber· a a et uygu arı ve e a ı erı aı-

1 biyesi görusfilür, konu.ulur, onlara n:ıci-

M A N 1 
Öyle merdlik eyle kim el de aenl 

methede 
ince Arabla Hidayete Mevll rahmet 

ede. 
S E M A f 

Efendım yoktur emsalin 
Bulunmaz bir guzelaln sen 
Nedir malo:sudun ey ~nım 
Beni boylc uzers n &en. 

Aduyu bedlıkalarla 

Nıçın daim gezersın sen? 
Seni ben scvmitlm candan, 
Veliikln bıhabersin sen. 

Otursam rehguzannda, 
Selim vermez geçcrııın sen 
Gorunce bendenı yavrum, 
Neden çeçmln süzersin sen. 

Bugünlerde senin tavrın. 
Bana gayet merak oldu 
Senınl-c: gczdığiın gunl 

Getıp geçtı tebah oldu. 

ol VA N 
Şem"I husnün narına pcrvaneyim ben 

sen nesin? 
Tarı zulfun bendine dlvaneyim ben een 

nesin? 

TUrk-Rus Müzakeresi 
(Ra.'S tarafı l inci sayfamızda' 

muştur. llul<>lye Vekillnü~ pazaı 

günü Mosknmda.u ayrılacaktır. 

BUGC.SKU GORO~!IEL:t;ıt 
Moskova 13 (A.A.) -Türkiye Il:ı

riciye \'ekili Şükrii SarneoğJu bagiin 
ıtaat l; de Kremline giderek konıi -
serler heyeti reisi 'e Hariciye komi· 
seri Holotofla güriişmüştür. 

1'1oskorn, 13 (.\. A.) - Tiirkiye 
H ariciye Vekili Şiik"l'ü Sımt<'uıltmıııo 
bugün Naat 17 de Molotofla yttııtıf1ı 
mülakat iki saat 8iırnıii~tiir. 

BlR trAL YAN GAZET~lNtN 
YAZISI 

10 tarihile M osko\-adan Gionaa&fı 
d'l talia gautesllle y:wh)'or: 

"Ö~ie ~örüaüyor ki Tiirk - Kus 
ltilifı hakkındaki misak bu~n im -
za.Jaaacaktır. Rl!Slana Balka11Jar 
ha:kkındald aoktai nazarları Balkan 
devletleri ta.rafından kabul t:dilen ve 
hepsinin namına mii tereke• Mosko
vada '.rürkiyt: tarıı.fından ifade edi • 
len noktai nazara ) ani İ!it1ikliaJ 'e bi· 
tarafhk esaslarına oıutnbıktu . ., 

Alacak Yüzün
den Bir Adam 

•• 
Ol dürüldü 

(Baş twafı I incide 1 

ka\·eıc vcs:ııreyc istinad etmıyer: bu muş
lerek işte bir miktar para kaybetmi~ler , • ., 
iki kardeş, Hamı.aya 550 lıra kadar bort
lanmışlardır. 

B!r ay kaı:br ev.,;el de, ort:ıklu;tan ay
rılm. lar, K r belle Yervant, bu. borçları
nı sonra ödıycccklcrmi söylcmı~lcrdır. 

Geçen bır a:r ıı;erismde, Hamza, bı~ 
defalar ıki kardeıten alac:ığını istemiş. her 
defasında cP:ıramız yok .. Sonrıı \ crınz..> 
ıibı cc\•ablar aln~"tJr. 

Nihayet, son gunlcrdc, Yeı·\·:ıntla Ka -
rabct, knymbiraderleri Sir.ın· •I de arala
rına nlıp fiı:ıı ortak o!arnk, tuh:ıfıye tic.":ı

retı yapmak uzere, Çarşı lçerismde. Ay
nacılJr caddesıncle 16 numarnh dukkfmı 
tutrnuşl r \ c dukk~nın t nı .. m.:ıc b;.ı~a -
mı lardır. HaMza. bunu h:ıbcr nlınc:ı, kcn 
dı mi ele arnlanna nlmadıld:ırmdan dol ıyı 
bunl:ıra kızmı~, yine parasını istemek uze
rc. dun saat dokuz buı;ult'ı.a, iı;cmsi hcnuz 
tndıl \"C tanzım ewlmekle olan dukk n:ı 

sıtmış, ıı;erı glrmış 'e yine pariliını istc
mı~tır. ~ki kardeş, Ha ı z ;>ı kufurleı·le 

l. ı ıl mışl:ıı· \ e parayı ~ eı m ycceklcrım 
soylemı~ler, Hamw da fc\ikalfıde hıddetle· 
nerek şarjorlu bir talıanca çe •m ~ \C ateş 

etmece b:.ı~lamıştır. 

Çıkan kur,uw<ırdan üç tanesi Tc-rvanlln 
ka:.ıklanna, dıgerleri de, orada bulun.ın 
Karnbetle Sıranigm bacakhnna 1 abct ct
mıs, Yen nnt ıı{:ır, dığerlcri de hafif su -
rette ya. alanmışbrdır. 

Hiıcl e <"Snasınd::ı, çnrsının M:ıhmudp:lş:l 

t rafında bır )XUllk b:ıil mı • dukklıncılar 
'e halt, kaçı~mışt.ır. Talxmcasmda kur u
nu bılc-n Hamza da luılkın kaçıµn:ısınclan 
istı!.ıde ederek k:ıçmalc istemi$ c de, yetı
şcn ~kr.ı lUeluned yakalıy.ırnk elinden t~ 
banca nı .:ılmış, bundan sa ırn, halk Ham
zanın başına uşusmu d<.lvmeğe b:ı31aınış, 
bckçı \•c polUkr, lınç edilmekten guçluklc 
kuruırı ışbrdır. 

Ynr.ılıl r tlerhal Ccrr:ıhpaş:ı h::ı tah:ıne
sıne k ld ılm şlnr, bunlıırd:ın Yen-nnt, bı 

. l _ Alm . • lain cumartesi gün il radyoda millete resinde hallolwıunca, Almanyaya I hat edilir ve lfizunı his.5cdllirsc onlann te-
lleu ,_ _an aleyhtarı ıttıfaklann h"t be b" t k ·· r k 1..,.. l · tngiltercnin müstemleke meselelerin- dibi cihetine gı"tlilirdi. tı· o<uıaga .. t .l 0. d 1 t" ı a n ır nu u soy ıyere m:yne 
ldeh mus aı .ır eve ın ye . de nekadar müsaadeli davranabilecc- Bu kahvelerin müdı.ıviınlcri hemen her • ·• t .. hekk··1·· k" · mılel vaziyetin son safhasını anlata· 

C\fın ~ u une im an vcrmıyen ceğini görmek için muhalefet lider- akşam toplanırlar, b3z:ın cura, s:ız, bag -

CAmı afkı evverJ pırınılinandan nuşedip roız sonra, a~ı yaraldru1 tesirıle olmu~
Desti dklden kanan meatanl'yim hen lur. Dı1:eı lermm yaralan h:ıfrflır. Ölılyu 

sen ne.in? lıasl.ıh:ı.ncdc mwı) ene eden t:lb lıl adil F..1 

2 arıYanın emniyeti icııbatı. caktır. k ı b k ğı d b k ·•ıı· " 
~ - A.l )erinin beyanatını gözden geçirme am3, ozu , çı rtma, ar u ·a, 1.. ı m .. -

CJlon • man medeniyeti tarafından kafidir. Muhalefet liderleri müstem· şa gibi filetler çalarlar ve C'glenirler, bazan 

Bir canım var tJ e:relden vAdedıp kıl · 
dım fedi 

Vldlne dbit kadem merdaneyim ben ~Ilı la topraklarında sarf edilen ni· ·ısveçte Sef erberıı·k da milli oyunlar oynarlardı. Bu gençlerin \'e asa · f ı· · lekelerin bir tek devlet tarafından a yış aa ıyetı. ar:ısında çuk Clizd se lıler~ rastgeliİımli. Huınıine meftun olan üfUıde9inın Nd· talet7"k~ol?nya halk kütlelerinin se _ ( Baş tarafı 1 incide ) (yani İngiltere tarafından) istisma· 

sea nesin? 

•i, 11\U Ultti.rierinin çok aşağı se\•iye- l\fevıuubahs devlet reisleri bu dn\·cti n aleyhinde bulunuyorlar. Dünya 
b.ı.ıı k1!1_8:kaiatın karışıklığı, Polonya· kabul etmi lerdir. Kendilerine Hariciye mahsulleri dünya ihtiyaçlarına tah

buıııa ""8t~ teşkilat bozukluğu, bütün Nazırları refakat edecektir. sis edilmek 18.zımgeleccğini teslim e-
'arr...!'· ~Ç.Üncü Rayhin Polonyada Konferans Stokholmda ıır ilkte_;şrinde diyorlar ve bütün milletlerin hakları-
h ~~ ~~~~ • 

Kimi koşııw. kımi ıniuıi, kimi seınııi, kimi 
dh·an, kimi destan okurdu. Olrnn:ın p:ır

çalıırm ek eriyeti tulumbacılı ·a \'e nıerd
liğe ıdtU. 

hezar, 
Uiiruna candan geçen pervaneylm ben 

sen nesin? 
(Devamı var) 

\er K .. ı :ııı. d<'fninc- rı hş:ıt \ erll"ıştu·. 
Hud. ı1n tahkikatına \'<ız'ıyed eden nö

bell,'f ınlıdd ummnısi Kemal T. n dun ıık
şaı ç.<ı-şı polis ınevkune gıderek Hamza
yı sorı;uya ~mi$ti:r. Hamza. suçunu Hi
ı·af'· ctmış, ;ılacatmı birçok defa istcdıgi 

halde vcmıcdıklcrıni, dun de. l' mc al;ıca
ğım iste;,ncc kendisine ku!ur ctlıklcrını, 

bunun uı:crlne gozlcrı kararnruk tnlıanciı
sını çek p ateş etl .tini so;rlerm,ıU". 

lhm:za, bucun vcy:ı yana dliyt?eo l'e-
rilt'C'"Cktir. .. ı hekı· -öı rnedenileştirme faaliyeti· nı mütesaviyen koruyacak yeni bir K J • N _J t • Mı h k • 

l'~rıi ?e~ nıesainin heyeti umumi - 8ovyetler ı9u Hadudlanaı dünya kurmak arzusunu gösteriyor- Q eCI ıf"Cae ln U 0 emeSl p 
... eşkıı eylemektedir. lstiyorlanmf ıar. - erapalas Oteli 
J _ ~il Tah telbah ri Bahnldı Helsinski, 

13 
(A.A.) - Finlandiya ıa - Demek oluyor ki A lmanya başka mahkemesinde dimi kaybettim. Ne yaptıg.ıını bilmiyorum, tt "'-'Ull"Ql 13 z.etelerinin öirendiklerine gore i""inlandi- Dlin Oski'idar Asliye ( Bq tarafı l bldde) 

i t~d ' (A.A.) - Bahriye ne- yanın B-lin sefiri ile Estonya hukılmeti, milletleri ezmek hırsından vazgeçt i- Yumrukcu nanıile maruf Ankaranm De- dedi. du nd '--•· md •• , k b ....... _. ~ -~q en b.)d" • d - • •· "'' 'Neıı:de Bu ::ısab1 gencin müdafaasını cleruhde e ru en ....... a a '" rr sı-y~ 0 -' - Aı.... .. ı ınl igine göre bugun So\ryet Rusyanı.n l!H4 senesindeki Rus hu ği ve hiçbir milleti cebir ve şiddet ne-,mirspor kliıbü ka1ecısi ve I>aptanı - . . . . lup olıne>dı ı sorulabtlir. &.asen her lu.dA 
~ı:.ı!iı·~ denizal._-ı batınlm'"'hr tin suçlu olarak danışm:ısı yapılmıştır. den avukat elınde ıyı ışlıyclıll<-cck hır u-

~• •- • u.11 "9 ... • dudlarını ele geçirmek niyetinde olduğu •=~-=nde Almanyaya, esir mevkiine sul d f il ta kt ""t tedıyatım peşıııdır. Sonra sıoruyorsunuz ld ""'kip il · deni ltıl dan U\;QN Malumdur ki bwıdan bır mudd~ ev - u mu a aa e or ya çı ı. s;>U un cnyre 
Ul . gem erı za ar mlltaleasındadtrlar. Binnetice bu gazete - sokmak emelini beslemediği gün mil!- vel Galatasaraw klubü ile k:ırşdaşan De - ti Nccdeti, yüzde sabit bir iz da\ asıw hal- ı:~yet sad.:! \"l! luk~cn uzak yaşıyoruz.. lfııı,_t abııen bazı mu··rettebatı topla :...ı ı .J • • Perıtpalas hAdıseı srrf brr s:ını<fdır. l'.te-~ ır. - ler, arblt Finlandiya ;...n A manyanın yar temlekeler meselesi de halledilecek mirspor. &allb bir vaziyette bulunduğu !etmek ve ı;ucun "'asfmı degrştınn<>k ve da ı . ~-• "~ ı r ı d · ki d b h t ek•- ü se cııın ı~u uo.c.L muuurun ın Jenr ıg a ımı ım nın an a se mem "" ve - ah h k halde oyunu idare eden hakem Tank'ın \"ayı 456 ncı maddenm iklneı fıkrasından 

1 1 
"stemesind b şka h çb ele 

!la.., l>alad.ier İzalıat \ •erdi rnidlerini İskandinavya devleti ile Birle - ve Almanya rı at ra at y~şama • bir ihtarına sinirlenen Necdet, on binler- kurtarmak ve alelitde bır darb şeklme sok e ıı e' ı en a ır şey -~ı. ·•s, 13 { · k" b ı kt Alm ı d len ğıldır. Zaten böyle olduğu için bır bu uk •· <>rı...... . A. A. ) - Nazırlar Meclisi şik Amerikanın mesai blrlliine ballamak ım anını U aca ır. an l er ce ki•inln önünde hakeme bir yumruk salı nıak, meseleyı daha h:ırır bir ceza ıle kur-,..ı. ~•ı "" klif w aydanberi Otel Bri ~m. Ol;~ •• rıyasetinde toplanmış, siyası ve tadırlar. bu kadar insani, adil ve haklı te - }ı>mıc ve hakemi .nhürıden yaralanuftı. o tararak sonra da tecil taleb etmekti. ~ "llti -·..,, _,_ llk geldtgırruz zam.:m dovu T .. rçby:l \terııe Ye~ hakkında Daladier tarafın- İsveçte Seferber lik leri reddetmekle kendilerini mede • zaman İnıiliz ve Amerikan gazetelerine, Mahkeme hakk unuc:!aCaaya taalluk eden yerleşm' ılt. O sırada bulun b:ı OJ!a. ım 
\o le!».. - n ızahatı dinlemiştir. Stokholm, 13 (A.A.) _ İSV""İn crima _ resimlerle akseden bu bldıse yabuz spor bu iddiat:ın tahkike luzum cordu. Bazı hu gunu u ~ .. e "6TiiJ.ınuc \'e ta ıdı .. ~ ,,..,,,,, nm 
t 1ı,-·'Ul, Fransız · 1 ıin. -,. v• niyet Ve beşeriyet harici bırakacak- lek tt kis l · 11 1 l d T 1 • ..,, ., " ~; _. 

"• ~erf11· . mılletin temayüle ı llnde kısmi seferberlfk ilAn edilmiştir. Ye- mehafillnde deiil, bütün mem e e a - sus arın oorenı mesı ~·ın a\ acı arı' m mıktarı da posaportuır.a polıs \ e g:.ıın -
~ lcatı lfıdtanf Meiı:en kullandığı sarih nlden bazı ihtiyat sınıftan silfth altına çaf lar<lır. B;;.....,y m· C-ı.uı y.&I f'IJN ler yapmljtı. iddia makamının talebi üzcıine celbıne ka rükçc lpret edılmişti. Bınaen ıley'b bu hu-

l> ~~ eden dolayı Başvekile teşek- nlacaktır. ...., ll.lllU "~ Davacı Tarık'ın mlldafü p:hrhnizin genç rar ver~ıği gibi şnhidlenn dınlenılmesini su la bcn.m Lir şey söylememe veya ıd-
...._ el'ılı t · ve tanınmış avukatlarından Niyazi idi, ha de istcdı. dia etmeme es..ıscn !uzum yoktu. ,~ h~;bI..ondraya yaptıiı seyahat ve ile- So"?"'* KıtaMI Estoa.yaya Girdi R A k 1 • kem Tarık celsede bizzat hazır bulunmı - Necdet kaptanı buluııdugu butun Demir Tar:ıbyacia oturmakta "lduğuınuz. sıra_ 
ı!1 btr i de Fransa ile lngiltere arasında Tallın, IS (A.A.) - Sovyet kttır:ıb, Pal- umanya s er eri yordu. Yedek Sübay okulunda a.skcrli.ginl spor takımının miıdafaa şah dı Olarak ccl- da Beyoğlnn gelenk otel ıırıırkcıı Pcra -

lıa1c~lrlifi temini fçin alman tedbir- diski, Hiumaa, ve Saaremaa'yı. işgıı~ baş- yapan Necdeti de baSka bir avukat mü- bini istedi. palu sah.bi tarafmdan bize :fazl:ıca ıltı -
~baıııry da ınaıumat vermi~tir. lamıştır. Bu kıtaat, kısmen şım~erle, Besarabyaya dafaa ediyordu. Davacılar da saha dahilinde bulunan fat edildı ve &W:::le 10 liralık bır foık ol-

1\ l!tnır ve Queume aldıklı:ın tedbirleri kısmen yaya olarak gelmektedir. Evvcıa usulen suçlunun sorgusu yapıl- emniyet ve inzibat meınurlarlle Beden masına rngmen onun ifnclesinc kapılıp o-
b•ıad Slerdir. • Estonya ordusu &efi Laidoner'in istifa T h • d Ed · ı · dı. Mahkemeye verilen raporda yumruğu Terbıyesi Genel Direktorluğunün ınüşa - raya yerlqmeyi muvafık cördum. Fal. ~ı.tt''n.in izahatı müttefikan tasvib etmesi ve kabinede tadill\t yapılarak ka- a ŞI 1 ıyor ansızın yiyen Tank'ın yüzünde sabit bir hidlerıni amme şahidi olarak isted.ler. ancak 25 gün oturabılclim. Aldatıldığııuı 
'~ bineye bir çok muhaliflerin alınm;w bek- iz kaldığı yazılı idi ve kararnamede de Muhakeme teşriııisaııinin 22 sine kaldı. gorüme Otel Brıstoıe nakletmek mecbu -~arı. ' son hAdiselerden bahsetmiş lenilmektedir. Bükreş, 13 (A.A.) - Röyter bil- Necdetin 456 ncı maddenin ikinci fıknlsile riyeHnde kaldnn. 

~ 'latar-,:~et ı>aktının akisleri üzerin~ Dk Temaslar Hüsbet diriyor: yani asgari bir sene hapisle bnşlıyan bir Maliye va Ziraat Vektlterf BilAhare hakklD1da yapılan muameleden 
~tın \ı:ıı~ •• ~~- Baltıktaki vaziyet ile Bal Helsinski, 13 (A.A.) - Finlandiya hü- Macar_ Rumen anlaşması üzerine ceza ile tecziyesi taleb ediliyordu. geliyor dolayı kaymakamlığa nıüracaatle otel sa-

(: "ttnıı ~ett hakkında etrafiı mallı.- kil.meli, bugün neşrettigi bfr tebliğde. Sov M h d d d k"l k lan Necdet on binlerce kişinin göz.il önünde Ankara, 13 (Hususi) _Maliye Ve- bibini defaatla çağırttığunız halde gelme-
tı ir\ itır. yetler tarafından yapılan tekhflerin tet - acar u u un an çe 1 ece r.> cereyan eden hadiseyi bittabi inkllr ede- di. Soan ölrendik ki polise ve mahkeme-~ ~bhesı Rumanya kıtaatından bir kısmının kili Fuad Ağrah ve Ziraat Vekili .ı ' 1 ndeki stratejik hareketler :tfk edildiğini ve hükumetin Mosko\•a mu- medi, yalnız: ye müracaat etma,.. Y- da mv> • .... 

<lu•rıı-.ı Zahat Verdikten sonrn B3şve _ z.akerdf!rine deYam edılch!lec<>l:i nelicesı- Besarabyaya nakledileceği bHdiril - - Yumruiu '\.'Ul"ınuştUn. Fokat sinirli i- Muhlis Erkmen bu akşamki ekspn!S- miz olacak. o ı...._ ı.. hNdh" ellıMüe 
ın hnı·cıteUerı ve kendisine iza- ne \'ardıı:ı bIJdirilmektedır. mek.tedir. elim. O, bana küfür etti. Ondan &U11ra keu le lataııbula hareket etmiflı: dit· meydana cıkacak:tat".• 
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Fiyatı 125 kuruf. ııııııSI 
o~ınan Eı·gin epeyce evvel cYa:JJ ııı.ı, 

tasarlanmış ve birazı yazılmış, fa1<ııt e
sılaınaz diye bir köşeye atılmış~ oıarı bUbi.ıİ 
~erini irfan alemimi<~e hediye etırıekle_ IJll 

1 d 
. çünkıı 

Balta ile Adam 
Öldüren Hamdi
nin Muhakemesi 

Atina Oyunlarında 
son gün nasıl geçti? <en isıne çok borçlu bırakıyor. tSf1 

Bir müddet evvel, Kemerburgazda, Şa- güne kadar bu mevzua dair peJc aı ;ıd 
banın çobanı Mazlumu, 16 yaşında Hamdi BUyUk tallhslzllklere rağmen UçUncU gP.lrnemlz neşrolunmuştur. Nafi Atuf Kansu'nUO ;.ti 
ve kardeşi 17 yaşında Bahaeddın, balta ile cild •Maarif Tarihi• nden ve ~ssB

0

Jı.111ıı 
y tı~ klif" f ba~ını parçahyarak öldürmü~ler, yakala - ÇOCUkların JÜkaek enerjllerl Sayesinde OlmUtlür Yücel'in Maarifimizin yalnız bı~ JtO><erlİ 

ap gı te ın müftü e endi tara-ı ağalarına, efelere. müracaattan başka mır.ık adliyeye verilmişlerdi. - _ tetkik eden •Orta öğretim~ isimli de• ııs 
fından itiraz edilmeden kabul edil - bir çare kalmamıştı. Hamdı· ·ı Bah eda· · h 1 ı · A · p~ ı e a ınm mu a.teme erıne tina (Hususi) _ Bugün güneş ı Abd"" hm b". d"' d.. "T'k k esennden başkasını hatırlamıyor.uz. ?J~· 
mesini biraz şüpheli gören Papaz e- Fırka kumandanı, çok acı müşkü- dün ikinci Ağır Ceza mahkemesinde baş- bata k Balk 1 urra an 

11 
er or uncu u o- evvelce de ancak cMaariti umwnıye 1 , 

l 
. . . r en an oyun arının onun- pardılar b .ı 

fendi, o sırada, işgalcilerin Çineye lata maruz kalınacağını bile bile, baş anmıştır. Maznunların ıkısı de mevkut - . . . · reti Tarihçesi Teşki!;ıtı ,.-e tcraatı~ ~ tur. cusu da bıtmış olacak. Bu kıymetlı 1500 metre baslıyor n· · R ·ı 
gelmemesi veya gelememesi ihtimal- gösteren acil zaruretler karşısında, e- 1 . . . . . ~ • ızım ıza ı e mı!1tı. .. J11'' 

1 
.. h tırl tı- b t klif" f be Hamdi, dün, mahkemede şunlan söyle- saat erı yaşamak ıçm elh bın me - Adnana kar<>ı çok Jı:uvvctli ada lar Metdeblerin senelik hatıra albüf11U .. ıe· 

enm a amış, yap gı u e ın eve zey klerin himmet ve hizmetle- mıştir: . ra~lı. Olempik stadın mermer tribün- var: Ezcümle Yu oslav Gorsek m ve hiyetinde olan ve ic;-lerinde o rneıctev ,. 
kendisi için acı bir akıbet tevlid et- rine müracaat kararını nihayet ver- - Ben, ne Mazlumu vurrlum. ne de bır lerını doldurmuş, kızgın güneşe la- ' . g - rin tarihine aid ınalümat bulun~n .. ba~ııtı· 
mesinden korkmuş ve yaptığına ne- mişti. Fırkanın levazım yüzbaşıla- l}cy yaptım. Hadise ile hiçbir alfıkam yok- ka •d ·· b k l bekr . ! Koşır, Yunanlı Velkopulo ve meşhur serlcr daha varsa da toplu bir goruş 

11 
jl' 

damet etmişti. İşi tatlıya bağlamak, rından Ahmed Beyi, Çine civarında tur. ) ' musa a a arı ı) or. Rumen mukavemetçi Kristea. sulü olmadığından onların bu adad
3 

b
. l"t'f tı- 1 t k üf" t·· y ~ Kaı·deşı· Bahaeddı"n de ha'dısedftn h·1bftrı· Saat üçte Ba'-'vekil, biraz sonra. Adnaıı bı'rde b . lt h 1" d - l ır a ı e yap gmı an a ara m u agcı kariycsinde oturan Yöı·ük Ali • · '" · '" . "' _ n aşa geç1yor ve a ı a ı ogru o maz. ı.s • 

efendiyi aldatmak lüzumunu his ile efe ile yine bir zeybek reisi olan Kıl- ~~~ad?ğın_ı söylemi?:. b_undan sonra, Ham- yanında Vehahd oldu~u hal~e Yu - yü.z metre sonra bütün kafileye yÖl O,;man Ergin'in bu e:;eri bilhas.c;a bi1ı 
üf 

ınHın pdo_lıbste _1vedrdıg. ıdıfadesi okunınu~tur: nan kralı ·sahayı teşrıf edıyorlar. veriyor. Bu e~nada. Rıza mtıtadı hı·ıa· _ tanbuldaki mekteblerle ilim ve ter d"' 

yola çıkmıştı. Bu sırada m·· tü efen- lıog"lu Ill.iseyin efeyi Çineye davete - 1' • am ı u ı a csın e: Halk, bilhassa kralı pek candan al - fı . . miic:;seselerine aid ise de :;;ümıılu ço 
dinin de bu mevzu üzerinde, memle- memur etmişti. Bu arada, çok vatan- - Ben de Şabanın yanında çobandım.• k 1 M . G b na en arkada kendıne bır yer bul- ha geniştir. 
•- t f d b l ·ı .... t"' -·· M 1 1 . t ışıyor. aJeste eorges adım aşın- muatur G k k f"l . .. ilk' 1 .. .. e eşra ın an azı arı ı e goru.~ ugu- perver olduğu ve birçok huı:;uslarda az um a aynı odada yatnrdık. Bir gece d - . r . . '' · orse a J eyı sur uyor. Eser üç cild halinde beş kısımdır: .-.ıı!C 
nü ve teklifin, şahsi aleyhine pek fe- vücudünden isOfade memul bulundu- Mazlum bana tecavüz etmek istedi. Elin-! a saga sola ~e. anı \enyor. Böylece üç tur koşuldu. 300 metre Birinci kısım: Arablaşma ve isJco

1
•

1 

ııi 
na telakkiler uyandırmakta olduğu- ğu söylenilen Muğla sancağının Boz- den gü~lü~le kurtularak çıktım. Elime biı'( Halkın krallarını görmekten mü- sonra koşu bitecek; atletlerde yor - tedris devresidir. istanbulun feUıi ı:ırıı>' 
nu go

··run" ce de, İsla"mlar tarafından .. k h' .. B .. k k . d balta geçtı. Bu balta ile vurup öldtirdüm. ltevellid heyecanı henüz dinmcden ll gunluk alametleri bariz bir sekilde olan 758-1453 den basıar, 1918 sene$ı~Jll 
yu na ıyesınm ozyu aryesm en Karde . · d b b d' . " ır ıw şım e era er ı. - Yunanlıların emektar spikeri 110 .. .. .. 1 . nuna kadar 465 sene sürer. Bu de~. ·cY• 

bir taarruz ve tecavüze uğraması ih- Hatib Hacı Süleyman efendinin de Hamdi, bu ifadenin doiru olmadı ı ı i- t .
1 

. .. b k - ' gorunuyor. şte bu anda Rıza öne dcgil, daha ziyade dinidir. Hele wrlt~ i!İ 
timalini dUşünerek fena halde kork- Çineye celbini ve bu zat vasıtasile !eri sürmüş, poliste, tazyik nf"ticesınde im !~c ~ı en m~~& .a ... aya çagı:ıyor, fırlıyor, aklı ba~ına gelen Gorsek he- ı1ı· 1 t ·ı · Tü. k'"'n öı d 

d t dd b b t b k b h 
· ç Gyme verı ınemış, r u ~· 

muştu. Hemen Aydına savuşup dost- Muğlanm da milli me~aiye iştirak et-' zaladığını söylemıştir. ı şım 1 s a a us u_ un aş a m e men Rızanın peşine takılıyor ve yır- mektcblere ve medreselere asla sokU
1111 

Jarına kavuşmuştu. tirilmesini muvafık bulmuştu. Ve bu . Hamdinin evinde, vakadan sonra. k;ııılı ıyccan havası esmcge başlamı§tır. tmırcasına mesafeyi )l.·utmağa çalışı- ! ınıştır. 
Bu esnalarda, Çine ile Aydın ara- iııc de, vakar, alıliik ve elvan ile b.c bolla do_ bul~nmuştu. 8 ? b'.1\'· m•h· Bu yarışta en cok ümid bağladı- yorlar. Rıza gi!Ukçc açılıyor. Tam bu fülnd k""'"' G"bhfa,,.a ve · 1<''~ sındaki telgraf muhaberatı bozulmuı:: Mug~lada çok iv"ı t'-'nınmıc:ı olan mu··ıa· - bk~lmt ey~ getdırıklmıkşlır. Heyet~ _ha~ınıe. bu ğımız Faik.seçmeyi çok iyi ko~masına esnada kı::>a boylu Yugoslav Korpis devridir. Bizde ilk garblılaşına b3l'e1')tSI' 

·c1 J ... ., .ı a uı.erın e ı an lekelerının ınsan ka- ı - . . . . . 23 e 
ve bu sebebden dolayı elli yedinci fır- zim Kadri Beyi tayin etmişti. Kadri nı olup olmndığının telkıkı irin tıbbı ad- rngmen fınaldc yorgun hır bıtırışle 1 kalabalıktan kurtu!m~ığa çalu~ıyor tarihi sayılım 1187 -1773 den 19 •aııııı· ~ B dar 150 ı:ene sürer. Bu devre de ne ,.... t· 

kaile on yedinci kolordu kumandanlı- Bey, Hacı Süleyman efendiyi yazife- liye ~evkine ve şnhidlenn l·<'lbt>dılt-iek din l ancak ~ltıncı_ olabildi. . ununla ~ .- \'e ondan daha önde yer :ılmış olan mile milli, ne tamaınile dini diyeırıiyel. 
ğı arasında irtibat tesis edilmesi im- ye davet ve Çineye sevkettikten son- lenme>"ıne karar vcrmi:~. nıuhak<'rııryı bns ı raber çızmeyı daha yem çıkarıp çın- Yunanlı Yelkopulos supl adımlarla :~~·niz gibi yine tam manasile garbb}1ıı0Şıı· 
ka·nı bul tı tt l 1 M" M ·1 ka gline talik etmi,tir. lilerı· gı .. vmi<> bı"r atletı"n bu netı"cevı" al- ı~ızaııın PC"l:ı~c ()t"ı"şu··yoı· oı'ttı"kcc vak .. d .. unaroamış . ayan ar ı- ra, ug aya gidecek ve halkı milli ... J • ., J • ' ·< • • t> • ., - ı .. _.1; da .sayamayız. Osmanlıca a 

1 

• 1tıı' lası da işgal etmişler ve Marmarisde mücadeleye sevk ve teşvik edebilecek Terziye lazdıftı için ması gayri tabii deı-;>ilrlir. la~ıyorlar 150 metre kala Rızanın ya- da ti.irkc.;e mekteblere ıirmis.'. fıı il• 
bir telsiz telgraf istasyonu tesis eyle- elemanlarla görü:?tüktt•n sonra, ne- Beyazıtt.'l oturan ve bir kadın beroeri- İkinci gündeki fena şansımız bu - nına geliyorlar. Rıza diizliiklere al - arnp~a. farsça, fransızca ve ingıırıce 
mişlerdi. Milas civarında, ansızın tü- ticeyi kumandanına bildirecekti. nin. yanınc~a çalısan_ I8 yaşında Muhterem gün de devam etmekte. Dün sakatla- danıp çok evvel finişe başimanın ce- birlikte yaşamıştır. ·ıJiret· 

. reyen Rum eşkiyaları ile takib kuv- ısınındc bıı- kı>1, yıne Bt•y;ızıt dvarınıla l nan Melih 400 metrovc \'e ciride ü'tı- 1 zasını Balkan f.ampiyonlu';.unu safça Oçüncü kısım: Türkleşme ve mı· · tl• 
1335·senesi haziranının beşinci gü- tcrlı Zeync>bin evinden iiç m<·tre ipekli ku . " - "' k b d ' . . . ı-.. . çilik devridir. 1923 de ve Cümhumc 

9 

'·etleri arasında müsademeler vuku- nü idi. Çinede, birkaç gündenberi, İ- mas ç;ıldıgırıdan dün Sultan;ıhnıed Bırind rak edemıyor. 400 metrede onun ye- ay e _erek ç~kıyor. Bınncı ıle ara- lfıy!J<lilç esasının kabulile başlar. 1-r:ı~, 
bltlmuş ve Dalaman sahiline gizlice talyanların Anadolu i~gal kuvvetleri Sulh Ceza mahkemesine \'crilmiştır. y 0 _ rini Galibitı ayağına kan çıbanı çık- 8ındakı fark ıiç metredir. ' 'c farsça mekteb programlarından~ ~dııtı 
<;ıkmak istiycn bir kısım eşkiya da kumandanı General "Baclistoni,, nin pılan istıcvabında, Muhter~ın Ai<dııg de- tığı için ancak Zare dolduruyor \'e' 4 X100 bayrak yarışını bizden rılmış, osmanlıcn tcrkedilerek ~~~01111i· 
denize dökülmek suretile imha olun- emri ile İtalyan JrnvYetleri tarafın- rni~tir ki: finale kalıyor. sıra ile Muzaffer, Nazmi, Hallık ve doğruya açık -..·e sade türkçeye 
muı:ıtu. dan İ!i2:al edilmi:-: bulunuvordu. }<.,ırka ı· -d. ~c'.ık, ~cynebe iki defa elbıE~ dik - Biraz sonra Zarenin diskalifye edil- Cören koştu. Fena ~cldlde bayrak yet ve kıymet verilmiştir. bU ~e-~ ·• J ır un. ı ıs111i de fena dikti. Bir üçiıncu- - . . .. .. · .. .. Dördüncü kısım: Beş asır içinde ~e 

' Çinede bulunan fJrka kumandanı kumandanı Şefik Bey, generalin o sunü. yaptırdım. Onu da ıstcdiı.:ım gil:i ya- diğini duyuyoruz. Virajı dönerken degıştırmek ~uzundcn durduncü ol hirde kurulmuş \.e yaşamış olan nu1ı lJll 
Miralay Şefik Bey, eşraf ve ahali ile gün Çineye geldiğini, hükfımcl daire- paınadı. Kıldım. bu clbu,eyi parçaladım. kendi kulvartndan biraz dışarıya bas- duk. Halbukı bu yarı~ın ruhu bay - terbiye mücsse.sclerindcn bahseder- ·ie 
temas ve milli mücadele hakkındaki sinde bulundug'Tunu \'e fırsattan isti- Ertesi gün Zeynebın e'ine gittim. Kendisi mış. rak de~i!-Ştirmektiı·. müesseseler de büsbütün ayrı bir uısrıı1, d 1 • blJI 

arzu ve fikirlerini istimzaç ediyordu. fade ile işgal keyfiyetinin f)rotcsto e- ev e yoktu. Annesi vardı. Bıraz b<'kleclik - Gören kolaylıkla seçmesini kaz:ın- Puvan lwsabında akl:ı hayale gel - lalıi tutulmuşlardır. Şu kadar var.~ ci ı-ı 
İşgalcilerin Çineye ve hatta Mug"lay:ı dilmesinin kaymakam tarafından ih- ten sonra, orada duran bir kumaş parça- dığı 400 metrenin finalinde gr:yct miyc•n hitdiscleriıı vukuu ile şimdi l.ırın dinle alakası bulunanları bırın e<l' sını aldım. Annesine de, bunu. bcııinı el- ı.unda \'C birinci cildde mekteblcr \'e 

111 

gdecekleri hakkında o sıralarda şayi mal olunduğunu haber alnıt!3 ve he- bisenin kuına~ı yerine aldığımı süyk-dını rahat bir koşu yapıyor. En kuvvetli Rumenlerden gt•ridcyiz. Maratonda rcselcrlc birlikte gösterilmiştir. le' 
olan haberler, yalnız Çinelileri değil men hükumet konağına koşmuştu. ve e\·e gelince bu kumaşı da kesip par- lrakibleri olan ve önündeki kulvarlar- f3evki lwşııyu teı·ketti. I3ülün ümidi- Beşinci kı~ım: l\Iekteblerle müessescdrıi1 
Muğla halkını da telaş ve endişeye General maiyeti zabitanı ile beraber ı;alndım. Polise ç<ıi:ınlıkları \'akit te, bu! da koşnn iki Yunanlıyı o kndar tesir 1 miz tecrübesiz koşucumuz Alide. rin mercilerinden ve idare tarzl:u·ııı ' 
düı;ürmü!5tÜ. Bu sebeble ortalıkta bir kaymakam Beyin oda~ında otuı up kesı~ _ıwnı;ış. parçalarını teslim ettiın. 1 altında bırakmış ki, koşunun ilk l Fakat bu ümi<l o kadar ~a yıf ki. Kir- kısaca b:ıhseder. 
teredüd havası esiyor ve hemen he- sohbet ederlerken, kumandan Sefik -"'""" _n.,,,d, "'gudon ~0'.""'· Muhtm- yarısını Gören'nin yavaş koştuğunu yakidos, Ragazos ve Rumeu Cal hal- ""''" '"''""'""'" bu bi.-I~i dl••'?';: • mm tevkıfıne karar \'ermıştır. . . . . l b"" .· · ı , .. . . · k " k ··ıt·· ü ·· ti n ınlıe 
men herkesi ümidsizliğe düşüri.iyordu. Bey de içeri girmiş ve müsafahnya .,· I . l bıldıklerı halde onu beklıyorlar. nn U) u c tezaııuratı ı<;ırıdc stn<la <'S 

1 

u ur muz· ve onları vere~ . yı.ı1' uayr me~ru çocunu~U ld"I s· a· a· .ı.. .. b" ,. ıc;cselcri tahlil ettiğindC'Jl, tarihi degcrı 
Bu esnada, mukabil tarafa mensub lüzum görmiyerek bir kenara çekil- b ğ N T. ~ Gören'e aldanmıyan bir Yugoslav gc 

1 c~. •,)~ ı oruuncu ır .1.. ugos-
bir kuvvet Aydından gelerek Mende- mişti Ye ufak bir mukad<lemeu"n °. an__ .ırı lohlnf n davası var ki Türk r:>.kibı"ııe a'-·ni o'-'tıııla lav gelır. Bı~e de bir puvanla Rumen- sektir. ·ıı Jtll' " B dd l 1 J J ikinci cild ise bugünkü mektcblcrı :.:.~ ~ 
rf'.s köprüsünü geçmiş, kademe kade- ve kendisini muhatabına takdim ettik d ır mu : ev\'e~ Balıklı hıı ::_tahanc-sin- mukabele etti. lerc geçildik diye dö\'ünmek düşer. rulusunu, ilerleyişini ve yaş:ıyı~ını g""I<, 

• c dogurdugu gayrımeşnı çocuguııu, has- . . - - 1 we 
me Çineye do~rru ilerlemeğe başlamış len sonra da, İtalyan kuvvetlerinin tahaneden donerken, Ycdikule h<1ricindc l Her zaman Gören'in sürate geç - Bnuen halk bagrı7maga başladı knliği için b:ı~lı başına bir tstanbu . iıİ 
ve 4/ 6 35 günü kas.ıbaya on sekiz ç;ncyc ne maksadla geldiklcı ini Ge- boğup mmd•ğ• b"'nkmnklnn '"''" N3"· ı;ğ; ikinci iki yüz metreUe birden a- ve stadın büyük kapısında bizim for- tobled 

1
""ihçe•i "Y•1'bili' ki h•P"' 

kılometre kadar da yakınlaşmıştı. neralden sormuştu. Alınan cevab pek tohi ile. ona yardım c_'t_meklen suı;lu, bıı- tak yaptı \'e or·talıgı- allak bullak et- m __ a .. gö_z. ilktü. Ali, yağız ve sempatik çok ynkından alakadar eder. terbıS
0 

_ Oc;üncü cild beş asırlıl-c ilim ve . ·d:ı' 

Bu vaziyet, tabiatile Çineyi telaş- giilünçtü. General, ahalinin arzu ve b~sı .!\.~ı~as. og~u Serkısın muh.ıkemelerine ti. Ne çare ki zekası nisbetin<le kuv· yuzunu bun.ışturmuş süratle geliyor mii<'!'seselerini Ye bunlaJ"lıı mckteblerı ı. i• 

[andırmış ve hatta, halkın ve orada talebi üzerine ve bilhassa hiiklımete dun Bır_ınc~ .ı:gır Ceza mahkemesinde de- • u· , k. ltm c- t k ı ti dı ve ellerile işaret edetek bir tur daha re ed(•n mak:ı ın ve m~rcilcri çerı;evc~ı vam edılmışltr. \le ) o , a ı "" me re a a pa a . .. . . . 
toplanan kuvvetlerin Muğlaya ricati muavenet maksadile geldiklerini söy- Dünkiı celsede bazı şahidlcr dınlennıiş, Yunanlı Strakos kuvvetli bir finiş doncyı~ .mı dıyor. cine almış olacaktır. ., 
fikirleri bile uyanmıştı. Fakat, fırka !emişti. Halbuki, bu, açık bir iftira ve diğer şahidlerin celbi i~·in muhakeme t:ı- yaptı ise de kendinden her cihetçe Muhıttın sırıkta 3,70 i düşürerek Kitaba her biri biiyük ve tarihi bir rıı~e kumandanı derhal işe müdahale ile, yalandı. Çünkü, ne Muğla ve ne de lik edilmiştir. y ü.. ' : olan Gören'i yakalıyaınadı. bir üqüncüli.ik kopardı. Hafta ara - 7U olııbilccek d<.>gerde bol bol haşiyeler 
· t ç·ne · t h Ik 1 811 1 C ıUıvc edilm iştir. rıca arzu ve cereyanlarını durdur _ ı . nın va ansever a ·ı, talyanlan eye &malln sorgusu Böylece Yunanlıların en aristokrat sında dekatlonda 3.65 atlamıyarak 0 E . . b . b""tiin "\·W muş, Çine sırtlarında müdafaada bu- çağırmış değildi. Kumandan Şefik Galatada Necati Be" caddAsı'nde K"-zım dedikleri yarışları kazanmış olduk. bir Türkiye rekoru yapması ve bu - sınan rgın'ı le l'lk eder ve u .' t:.ı· " ' " 1 ariC ınüntesiblerine bu eserden birCI 

lunmak üzere, gelen kuvvetlerin Mad- Bey, bu ciheti bildiği için Generale isn.1inde birisile a~a.sında çıkan kavgada Yunan diskinde ve Ü" adımda uzun g.ün_ de 3.60 _at_lama .. sı __ kcnc1isi i<;in se- d" 1 · · · h"t b .

1 

_ . ~ ne e ınmc cnnı tavsıye ederiz. ,,_--' 
.ran dağında karşılanması kararile kı- ı a ı e: b'.~a7_ın1 çeker~k ~azımı y:ıralıyan bıçak boylu izahat vermcğe lüzum yok. Zira rı hır terakkıdir. Kuçuk Halid de 3.30 .................................. .-
talarını ona göre hazırlamışb. Ancak - Bu yoldaki hareketinizi, demiş- bıleyıcl Cem:ılın dun sorgusu yc;pılmıştır. b ı 1 · ,. · · atladı. M h 3 . Cemal, !'Orgusunda, Kazımı hi,.. tanımadı- un arı ngıltere gıbı bır yerde Av- oskova - Sofya a" 
C;:lde kati mikdarda sı'la" lı ve ceph t.ı, mütareke !"artlarına muhalı"f a 0··r- " · B · h b .. R ane :.t o gını ve kavga edıp yaralamadığını söyle _ rupanın en ıyi atletlerini yenmiş iki ~n.ım . e~a ıma gore umenlerin h bulunduğu halde, bunları kullanacak düğümden protesto ederim. miştir. adam kazanacak, ve kazandılar: Pa- de bızım gıbı 34 puvanı var. Şimdi sa- ath ı' 
el ve erlerin azlığı fırka kumandanını Şefik Beyin nezaketle yaptı"ı bu So~·gu. ne.tı~es inde, Cemalin tevkifine ka- lamiotis ve Sylelas. Bizir Arat ve hada hakemlik yapan Yunanlıların Moskova, 13 (A.A.) So\'Yetleif 
çok müşkül bir mevkide bırakıyordu. hitab ve protestodan, her nedc~se a- rar verılını~tır. meşhur rekordmeni Frangudis'e, da- Birliği ile Bulgaristan arasında b. 
Bu sebeble, yurdun müdafaası için sabileşiveren Generalin, protestonun 00 :ıR D8 tinaj yapmıs. arka tarafı hastahane du _ ha emin olmak için, puvanları soru - hava mukavelesi yapmak ve ?t{osl<Ol< 
halka müracaat mecburiyetinde kalı- hükumet tarafından yapılması Iüzu- Polis Haberleri varına, ön tarafı da elektrik direğine çarp yorum. Birinci Yunanlılar 112, ikin- va - Sofya hava seferleri tesis etme. 
~ordu. Kumandan bu çareye de baş mundan bahsetmesi, ve bu sırada fır- Ni~antaşında Valikonağı caddesinde bir- ınıştır. Bu çarpma neticesinde otomobil ci Yugoslavya 60, üçüncü Türkiye ve üzere burada müzakerelerde buJutl vurmamış değildi. Fakat, bir taraf- ka kumandanının kaymakam Beye lik apartımanında 4 numarada oturan dok hasara uğramış, doktor Halid Ziya yana- Rumanya imiş. Bir dakika sonra spi- muş olan Bulgar albayı Boidef Sof>'l.l 
tan bazı eşraf ve mütegallibenin, Hür gayriihtiyari acı bir nazar fırlatma- tor.· Halid Ziya kullandığı (Maltepe 79) ~ından, yaııınd~ oturan arkadaşı doktor ker bunu ilan ediyor. ya dönmuş·· tür. ısmet de dudagından yaralanmı~lar \'e te • 
ri"et ve itilaf fırkası mensublarının sı ona vazifesı·ru· h t ı t plakalı otomobille üsküdardan Kadıköyu· · - F k b" · i ~ıı .ı • a ır a mıştı. davi altına alınmışlardır. - a a.t IZJm üç şampiyonluğu - Haber alındığına göre, niha ıv~ •. 

. ve diğer taraf dan uyanmak üzere bu- ( ne giderken Haydarpaşa Entaniye hasta - di v .. Devamı var) hanesi dönemecini dönerken otomobil pa- ••• muz var yorum Frangudise, Rumen la.~maya varılır vanlınaz Mosl<O . 
lunan milli mücadele fikirlerini kö • Kadıköyünde Kız.ıltoprakta, İstasyon lerin ise bir birincilikleri var. Kıy- daki Bulgar elçisi Antonoef detrıt 
reltmek için İstanbul hükumeti tara- •• ç K ·• s 

1
• z s Az 1 çıkmazında 34 numarada Feridenin ya - metli Balkan rekortmeni cevab veri- olunan mukaveleyi imzalıyacaktlf· /. 

fından yer yer çıkarılan propaganda- ' nında hizmetci, Tanaş km Artuhi, İsmail yor: ~ 
cıların telkinatı ve bir türlü ardı ve O oglu Musa tarafından bıçakla bacağından _ O halde üçüncü sizsiniz. I _ _ arası kesilemiyen sükfı.n ve itidal tav- • ~SA KIRAATHANESINDE yaralandığmı iddia ile polise müracaat el- Ankara Borsasının 

· 
1 

· h Ik Ramazan munasebetile her k . T , mi~fü. Musa yakalanmıştır. Yanımızda bulunan Yugoslavların 1 

~_Ye erı, a ·ı ve memurları şaşkın müteşekkil mükemmel SAZ HE~am. ~nınmış sanatkarlardan ••• kafile başkanı da, tabii diyerek tas-
!l" hale getirmiş, herkesi tereddüd i- edecektjr Kıraath . "h . " _zengın programlarına devam dik ediyor. 

çinde bırakmıştı. Bu vaziyette köy · anemız nezı aılelenn salonudur. üsküdarda Hakimiyeti Milliye cadde -

13 Birinclteşrln 1939 
FiYATLAR! 

____ - Telefon: 223v8 sinde Halilin aşçı dükkanında kendisini Fakat merak edecek bir şey yok. 
---- - - __ bilmiyecek kadar_ sarhoş olarak yemek yi- İşte Bürhan Felek de bunu düşün _ Londra 
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STANBUL HALKININ ALKIŞLADIG"' f re uşmuş, aşından yaralanmış Hay _ 1. 'k . Parlı 

M A R 
darpa:;a hııstahane!:>ine kaldırılara~ tedavi na ge ıyor ve ı az edıyor. Mllano 

1 E A N T O 1 N E T 
<ıltına alınmıştır. Biraz sonra spiker Türkiyenin Ru- 1, Cenevn 

T E 
••• manyayı geçtiğini ilan ederken biz j Amıterdam 

Ş Galatada Demirciler sokağında Marino- de ilk defa kazandığımız bu muvaf-1 :•~lln 
aheserler Şaheserinin nun 6 numaralı mermerci dükkanında ça- fakiyette şampiyonlarımız kadar a- ... ~ın: .. ı 

N Q R M lış_~n Anasltas çalışırken eline mermer düş mil olan iki eski atleti, Semih ile Na- 8ofya 
A SHEARER TVRONE PO muş, yara anmış, tedavi altına alınmıştır T . t b "k a· Prag 
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• 1 N Ush•aı : med çalıştıgı makineye elini kaptırmış, dordunculük gıbı hır muvaffakiyet BUkreı 

1 8terlln 
100 Dol•r 
100 Fr•nk 
100 Liret 
100 lıvlçre Fr. 
100 Florin 
100 Raytmark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kor. 
100 Pezeta 
100 Zlotl 
100 PengU 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 1 

; r • n a I z C a • rı aı;ın a ça ı- Tk 2 .k. T .. .. .. .. arıova 

1 
NUahaaı ı • şan ve Kara~rükte oturan Ali oğlu Meh cı __ ı •.. ı _ _ı~cı ık.' ~ u?unculuk ve sekiz Budapeıt• 

Musevi hastahanesrne kaldırılmıştır. düf edemeyiz. Üç defa milli mar<>ımız Yokohama \. .. ~ .... ~ ....... !E-.-.~ ........ : I
• M E L E K ·:.f yaralanmış, tedav_i edilmek üzere Balat kazanmıştır ki misline mazide tesa- Belgrad 

"' 8tokholm 100 1 K 
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~ 
5.24 

129,83 
2.96876 . 
6.69125 

29.20 
69.13 -21.165 

o.97 
us75 

--
23;s1&, 

o.9526 
a.495 

so.61.ıı!i 
31.005 -

8 
... • ••• çalınmış ve bayrag"ımız dokuz defa Moıkova sve~ r. 

lnem•larınd:a L .c.vık Old ğ M •••••••••••••11
• •••••••••••••••••···· P ıtıd H 100 R bı 

1 
• aı U U UV••Haklyetl K ~nga . a üseyin sokağında. 161 nu- şeref direğine çekilmiştir. u e 

-- D KKAT: SEANSLAR az•nmaktadır. maıalı elide oturan Hasan Basrınin sekiz .. ESHAM VE TAHViLAT 

B gUn b 
. . t.ao - 4 - 6.30 V9 9 d• dır y~ındaki çocug~u Mehmed Kudı·et, Haı·- Musab.akaların sonunda bazı spor T .. •o 

1 
u er iki smemada sat 1.30 seansı ten.zilatlıdır • 1 k il url< borcu ı. peşin 19 ... 

zmlrlllere: Bu filmi türk~e sözlü Elhamra Si . . . biy.~ cadde~i~_de~ Şişli istikametine giden s~ver erın oydukları kupaları Şam - Ergani 19.56 
nemasında da muvaffakıyetle göstermekted" şofor Tevfikı~ . ıdaresindekl 11 numaralı p~y?nlara Kral bizzat vermiş Ve hep· Anadolu Demiryolu Mü- s2.10 

ır. hususi otomo~ılın çarpmasile kolundan ya- sını ayrı ayrı tebrik etmiştir. messil pefin 
ralanınış, şofor vakalarunıştır. .. Merkez Bankası Furuzan Tekil 

gs.-......... 
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Büyük Anketimiz 
Fikretin Eserlırlnl MI Yakalım, 

Heykelini MI Dikellm? 

•Terennllm eyliyor ... ın ..... , 

Ne ruhsun bilir mlaln?ıt 

\ 

YElll 11.AJIA• 
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Balk Opereti 
Bu akşam 9 da 

(ZIR DEI.tı.U} 

Yazan: Yusuf Sür6rı 
Pazar: Matine 16 da 



AGARAN 
SAÇL~~RA 

:t'ENI tJA:SAB dahlfe: 7 

Londra ve Parisin en meşhur 
fabrikalarmd:m gelen Bayanlara 
mahsus mantoluk, rop ve kos· 

tiim tayyörlük yüksek fantezi 

rodicr, moreau, harriş, tweed ve 

saire 1.~TLÜ KUMAŞLARIN 

emsalsiz çe§it, cins ve renklcr-i 
Beyoğlunda BAKER Mağazala

rında her yerden müsa.id şartlar 

ve ucuz fiyatlarla satılmaktadır. 

lstanbnl Asliye Altıncı Hukuk Ha· 
kimliğinden: 

Davacı Gcdikpaşada Kadirga ha· 

marn caddesinde 25 No. da oturan 

Araksi tarafından kocası olup Mah· 
l~~~~~~~~===~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~g~~~::§:§~§~~=§~~~~~:§~:§~i:'Eımudpaşa lrfaniye çarşısında 25 ve 

26 No. lu terzi dükkanında çalışan 

İnhisarlar lJ. Müdürlüaündcn : ve hali hazır ikametgahı meçhul bu· 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma! 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

6 lumın Vahram namı diğer Kemal a· 
..................................... m. ........... Jej•hine ikame eylediği boşanma da· 

Muhammen B. % 7,5 teminatı Eksiltme • • 
C 1NS1 Mlk Lira Kr. Lira Kr. Şekli aaatl vasının milddealeyhın gıyabında ıc· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-ıra~ilinanmuh~em~iMnundab· 
ş .• rnp galon mnntarı 26X45 
eb'adında 125,000 A. sif 1250. 93. 75 Pauırlık 14 raflar arasındaki şiddetli geçimsizli-
Şarnp şişesi mantarı 24X45 600.000 > ~ 5724. 429. 30 > 15 ğin sübutuna binaen boşanmalarına 
Likor mantarı 23X35 200.000 > > 1879. 5Q 140. 96 > 15.30 dair verilen 27 9 939 tarih ve 166 
Rakı mnntarı 20X25 
eb'adında 10.000.000 > > 35.000 ı. - 2625. - > 16 numaralı gıynbi hükmün müddealcy-

I - Şartname ve kalite nilmunelcrl mucıblnce yukarda cins ve miktarı yazılı hin ikametgfıhmın meçhuliyetine bi
maı tarlar pazarlıkla satın nlınacaktır. 

~" boyaları saçların tabii renklerini 
; eder. Ter ve yıkanmnkla çıkmaz. 

<1ırna sabıt kalır. Kumrnl ve siyah 
rc.."lkli sıhhi saç boyalarıdır. İcabında günde 8 ka.,.ı;;e alınabilir. •ı - Muhammen bedelleri, muvakkat t!'lllinatları, eksıltme s:ıatlcrl hiuılıırında naen tebliğ yerine geçmek üzere on - 111 

.:n.r.ıııdır. 
1 
beş gün müddetle me.hkeme divanhn-

ııı - Pazarlık 23/X/939 pazartesi ı:ünü Kabataştn leva1.un ve rnilbnyaat ŞUbe- nesinde asılı tutulmasına karar ve • 
sindeki alun komisyonunda ynpılacaktu:. 

lNGtL1z KANZUK ECZANESt 

.,, Beyo§lu - lstanbul 

ıc lstanbul Asliye Altıncı Hukuk Hii-
~liğincJen: 

h 
1 
avacı Aksaray Baba Hasan ma-

Şirketi Hayriyeden : 
JV - Rakı mnntarı şartnameleri her gün levazım şubesi ,·czncdnden ve tzmir, rilmiş olduğu ilan olunur. 

Anknra başmudurluklcrınden 175 kunış mukabılınde alınabilccebi gibi dığer ş:ırt· 
nameler parasız mezkur ŞUbeden alınabilir. 

V - tstcklılcrin pazarlık için tayin olunan gün 'e saatlerde "O 7,5 gU\ enme 
paralnrıle birlikle yukarda adı ger;etı komisyona gelmeleri iH'm olunur. c7863> 

Uc.5iktaş İcra memurlu~rundan: 

Bir alacağın temini istifası il'in 

1 tahb hacze alınıp paraya çevrilmesi· 

ne karar verilen bir reis beyaz sarı l benekli ineğin yanında on üç günlük 

lyavı-usu ile birlikte Ortaköyde Ym·· 

dan kırında Gıracı sokağ1nda 3 No. 

h: ıesinde Toprak sokak 21/l No. lu Gelecek Sah akşamından itibaren Rama
c~ı(:d~ oturan Şerife tarafından ko-

l!arJ 1 °1~P. KilçUk Langa Tramvay zana mahsus gece seferleri tarifesi 
el desınoe Oellad ç€'.şmesi kargısın· t: ~ nuınaraıı hanede ikamet etmek· iskelelerle Vapurlara asılmıştlr. 
01 

1
ken şimdiki oturduğu yeri belli ----------••••••••••••••!İİI 

l~:~an Te-ılfik aleyhıne ikame ey· -1 
ll:ı :ı boşanma davnsının icra kılınan 

1 

C 1NS1 

Tiondel Kukurt 
Asit Sitrik 
Asit 'fartank 
tyn• 
Fosfor BiaınonyaK 
Nuvar animal amp:ı 
BoJole 
Verjenn) 
Alkolozntris 

Mlk. 

550 Kg. 
950 ., 
650 > 
70 > 

150 , 
!10 > 
32 Şış, 

150 , 
65 , 

• • • 

~-

Eksiltmenin ıekll gün saat 

P::ızarlık 20/X/939 14 
> , 15 , > 15,30 , ., Hl , 21/X/939 10 j ıu evde 16/10/939 tarihine raslıyan 

pazartesi günii saat 11 den saat 13 
> , 
, > ı2 e kadar saWncaktır. Yüzde yetmiş be-

, 
' 11 

~;~t~;~:~:~:.ı=~ istiklal Lisesi DirektörlüQünden : ' , ) §İni bulmadığı takdirde ikinci artır • 
Roınoııe ronti · 30 > > ) • • 
I- Şıırtnamekrı muclbince yukarda cıns ,.e mıktan yaz111 c • .,) • .!lem şarap mn- ması 19 10/939 tarıhme müsadii 

938 olan verilen 29 9/939 tarih ve 
hi '~022 sayılı hUkmiln mUddenley
rıan ıkanıetgii.hının meçlıuliyetine bi
lıe en .~ebliğ yerine geçmek üzere on 

ha~~ müddetle mahkeme divan -
tiJ :S1nde asılı tutulmasına karar \ e· 
~duğu ilan olunur. 

1 - Onuncu ve on birinci ıın fla ·da uihari talebe içia 
yer yoktu . Diğf'ı' ııaıflar için yatalı Ye yatısız, k z ve 
trkck talcb! kaydl'la devam oJuemaktad r. 

yası ve eczıısı pazarlıkla milbayan ol:.ınııcııktır. j perşembe günü ayni saatte ve ayni 
ır - .Alı.m şeldllcri, ._muhRmm~n bedelleri, muva!tkct teminatları eksiltme giln mahalde en çok artırana ihale i ka· 

"e sn:ıtlcrı hıznlarındıı gostcrilm.ştır. ı y 
lll - Pazarlık Kııbatnştn Le\n7lm ve Mtlbayıııt şubesındekl alım komisyonun- tiyesi icra edilecektir. Talihlerin ma· 

da y pılacaktır. hallinde hazır bulundurulacak me . 
2 - lıtiyenle e kayıd ıartları~ı bildiren tarifnımc göade

rilir. Adres: ( b:tadebaşı Polis Kar•lco?u •rkaaı Telefo~: 22534 
ıv - Şartnameler her gün rezil geçen şubeden parasız alınnbılir. .. ı . ·1· 
V - tsteklılerin pazarlık için Lnyin edilen gun ve "mıtlerde "o 7,5 gUvenme pa-ımuruna muracaat ey emelcn 1 an O· 

ralarılc b.rllktc mezkôr kumisyonn gelmeleri. c8076> lunur. 
~----

Silivri icra Memurluğundan : 
3etı SU Vrlye bn 1ı çeltık Çlrtllkler1 bedeli rehininden tstnnbul Vnkı!lar Buşmüdüri
ltf:ıı n~ borçlu Çdtık cıttHklerJ .mut..ısnrrıflarındnn ve nıezkür çiftlikte ikamet c<l<'r
\'e Ah len bulundukları yerin sarih adresi olmıyaıı borçlulardan lsa oğlu Mustafa 
terh llled oglu Ali ''e Hasan oglu 1smail ve Siılcymım oglu Salıh ve tdris oğlu 
Siır ~d haklarındııki satışa dair aşağıdıı yaulı i15n nır:ıkalarırun gazete ile neşri 
tna~ale teblıgine karar verilml~ olduğu ve bu ildnın bu borçlul:ır hakkında tebliğ 

rnıncta nddedılccegi ilAn olunur. 
lap 

~ u kaydı 
o. ıu 
~ Tarihi C 1 N 81 Miktarı Hududu s1a-:---

1 
Mart/936 Maakoı u büyuk ve kil- Hektar M2-= Şarki cenubide tab -
~ çOk ccltık çiftlikleri 3401 418!) talı kuprudcn başla· 

arnk~K~-~1--------....... ----....... ------~-------------' J\ııı<ı ll e derf!Slni taldb ve ilmale dotru rıkılanık Sıllvrl ve Çanta yolunun 
)olu dere köpı·üsüniı. aştıktan sonra köprünün garbi:ıde nllı yüz yirmi beş metrede 
~ ~~~edip yine slmalen ve lrllçük çeltik ve Kurtulmuş çl!tlikleıine gidl'n ve Ge
l'o1; t 0~ünün bağlar ve tarlal::ırılc :battı fasıl ve tam wim hattı balisından ~n 
+-ıı )' tkıb ve Kele~tepe şarkmd::ı yoluterl:le Kavnıt değirmen yoluna girilerek 
uru.ı~ ile Gele\Ti dcresiue veriUp yine sinl&le dereyi takiben tıkılır ve bu dtte 
\'ıı it n §arkında Kösdemir ve Gelevri arazisi ile hattı fasıl olup şimalde Fotoz :yolu 
ele ,ı:tulınuş çiftliği sınırHe Çanta deresine varılıp Çanta deresi çiftliğinin garbin
ltıııal al~en cenuba kadar Çantıı ve Balnlıanlı arnzisi ile hattı !asıl teşkil ederek 
l'ahta; ko.~rüyc kadar ve cenub kısmmdaki Kınalı kôprüden Çorlu yolunu takiben 
"11.irı.ı ı ko.pı·üde nihayet buh•r. (519 Tapu No. lı fevkani ve tahtani dört oda ve itti-
521 Ne ikı ahırı müştemil çiftlik evi ve 520 tapu kaydında kargir zahire nnbnrı Ye 
5:.?'l N °· da çi1Uik mağaznsı ittisalinde anbar 522 No. d::ı mutfak, 523 No. da kösk 
lıııııinı0• da kfırgir harab nnbar •. e ayni ı.:>y hududu dalıillnde ve köy ortnsındo 
lrıetı burn köy e"leri ve L!nalar ve m:lştcmllAt ve ınahsulU yüz beş bin liı a kıy -

1 
Ulunduı;u. 

1-io, 11 - .İ~bu gayrimenkuliln arttırma şartnamesi 16/10/1139 tarilıloıden 2'1/10/939 
tır. tı: Sılıvrı km Dairesinin muayyen numarasında herJ.:~slıı görebılmesi için açık -
8;ı9/Jr;~d:ı Yaulı olruılnrdnn fazla malümnt almak istiyenler, işbu şartnameye ve 

2 <Ll6.J;a nwnarasile memunyetınuze muracaat etmelidir. 
.,.l!l'a "':- ~rtt,.·maya i:;tirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nisbetinde pey 

3 •nı1t1 bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. M::ıdde (124). 
liııl g - .İpotek sahibi aı:ıcaklıhrlıı diğer ali'ıkndarların ve irtifak hnkkı sahıbleri -
1'411 ~~ıı~enkul uzerındeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddiala· 
llıı.ıtiy u ~lün tnrthindcn itibaren yirmi gün içinde evrakı milsbltelerile birlikte mc· 
tlı1tta ~llli.ze bıldirmeleri icab c-der. Aluıi halde hakları tapu sicilli ile sabit olma-

4 latış broelınin paylaşmasındnn haliç kalırlar. 
lhıq \'- Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini oku • 
tıtırlar~ lüzumlu malılmat almı:ı ve binalnn tamamen kabul etmiş ad ve itibar ollı-

S,11~1 "7 GnYrimenkul 23/11/939 tarihinde pcrsembe günü saat 14 den 16 yo kadar 
1

1', .\n cra memurluğunda üç defa bağırıldıktan sonra en çok arttırana ihnle edi -
l )'!!?Un Cak artttrmn bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 ini bulmaz veyn s:ıtış is -
?'irrıenı: alacağına ıiiçhaıu olıuı difcr alncaklılar bulunup ta bedel bunların bu g::ıy
:"ltır~l ile temin edilmiıı alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok 
112,939n ta_a~üdü baki kalmak u:ı:ere arttırma 15 gün daha temdid edilerek 
~da tarihinde cuma günü saat H den 16 ya kadar Silivri icra memurluğu o
tı ııa.YI- arttırma bedeli sa~ isti,yenin alacatına rüçhanı olan diğer alacaklıların 

~rı tok hnenkuı ile temin edilmif alacakları mecrnuundan fazlaya çıkmak şartile 
-al~bı d ıırttırnna ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satıs 

6 u er. 
it-• - c: ~ıl'lde l>:ır 0 Yrirnenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet 
\ ltıııte b ayı vermezse ihrıle kararı fesholunarak kendisinden evvel en yilksck 
~a buı Ulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz 
~ ihııı uıunnzsa hemen on beş gün müddetle ::ırttırmaya çıkarılıp en çok arttıra
~ lıtıaca.~ edilir. 1ki ihale arasındaki fnrk ve geçen günler için yüzde 5 den hesnb 

elan faız ve diğer znrnrlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın mcmuriyetmlzcc 
7 lahsıl olunur. (Mııddc 133). 

'eı-:tlik- Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını, yirmi 
a. 8 _\~kıt taviz bedelini \'C ıhalc karar pullarını vcrmefc mecburdur. 

~bu merhun emval 2004 No. lı !crıı ve ınAs knnunu ahkAmına tevfikan 
lı ıuta ç~karılT?M§tır. 
cı C!Clı~<ı erakırn vergiler, tem"Irnt ve tıınzaifat ve dellii.liye resminden mütevcllid 
t 1 t~ıııı~surnu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya aid olmayıp arttırma bcdelin
t;ı ernlltlu. olunur. t~bu ıayrimenkullerin yuknrıdn gösterilen tarihte Silivri 1crn 
ı tı 11.Qıı gu odasındn i3bu ilAn ve gösteı-llcn arttırma şartnamesi dairesinde ıatıla-
ı ol11nur. '128> 

SATIŞ ILANI 
Osklldar icra Memurluğundan ı 

Mehmcd Arif tarafından Vakıf Par::ılar idaresinden 24&68 ikraz ııumarasilc 
borç alınan pnray::ı muknbil binnci derecede ipotek gösterilmiş olup boı't"Un odcn-1 
memesinden dolayı satılmasına karar \erilen ve tamamına yeminli üç ehlivukuf ta-ı 
rafından 1990 lira kıymet takdir edilınili olan Iloğaziçindc Beylerbeyinde Çamlıca 
caddesinde eski 4, 4 mükerrer yeni 34, 7 ve taj 34, 34/1, 7 kapı No. lı Abdülha -
mid vakfından saiı Mııstafa hane ve bahçesi, solu orta sokak arkası bili!raz Has.ın 1 
Tahsine ~:ıhsis olunan müşterek kuyuyu havi hnnc, cebhesi <,;anılıca t•ııddcsile 
çe\•rlU müŞterek kuyuyu müştemil ahşnb evin evsaf ve mesahnsı aşağıda yazılıdır: 1 

34 No. lı ev: Zemin kat: Zemini şap bir antre, içinde kuyu ve tulumbası ve 
dolap ve ocatı olan mutfak, bir oda, merdiven altı olup bahçeye çıkılır bir de kapı 
vardır. 

BtRtNCt KAT: Camekanla bölünmiış bir sofa üzerinde biri yüklu dolaplı ol
mak ü&ere iki oda bir beladır. 

fKlNCt KAT: Bir sofa üzerinde biri yüklü ·.·e dolaplı olmnk üzere iki oda bir 
helldan ibarettir. 

3f/l No. lı ev: Zemini şap bir antre içinde dolap, kömürlük ve odunluk ve 
~atı bulunan mutfak ve bir merdiven altı \'ardır. 

BiRtNCl KAT: Camekanla bölünmüş bir sofa üzerinde biri yüklü dolaplı ol
mak i.ı:ı:ere iki oda bir beladır. 

1KiNCt KAT : Bir sofa üzerine iki oda ve bir helfıden ibarettir. Bahçede bir 
inciı· ağacı mevcud olup Papatya sokağında bir kapısı vardır. 

UMUMt EVSAFI : Bina ahşap ve bir çatı altında olup tahta bölme He ikiye 
1efrilc: edilmiştir. Pencereler kısmen kafesli ve iki sokağn şahnişi vardır. üstü ala
turka kiremitle örtülü olup kısmen tamire muhtaçtır. 

MESAHASI: Tamamı 171 metre 22 desimetı·c murabbaı olup bundan 129 me1-
re murabbaı binn, mutebakisi bahçedir. 

Yukarda hudud, evsaf ve mesııhası yazılı gnyrimenkulün tamamı açık arttır
maya konmuş olup 22/ll/930 tarihine rnstlıynn çarşamba giinil saat ı4 den 16 yn 
kadar t.tsküdarda 1hsaniyedeki dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma be 
deli muhammen kıymetin % 75' ini buldugu takdirde gayrimenkul en çok arttırn -
nııı iizerine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki k::ılmak 

üzere nrttırma on beş gun milddetle teındid edilerek 7/12/939 tarihine rastlıyan 
perşembe günü saat 14 den 16 ya kadnr yine dairemizde ikinci açık arttırması yn
pılncnk ve bu ikinci arttırmada da arttırma bedeli muhammen kıymetin % i5 ini 
bulmazsa borç 2280 numaralı kanun hükümlerine göre beş müsavi taksitte öden -
mck üzere tecil edilerek satış geri bırakılacaktır. 

Satış peşindir. Tnlıblerin arttırmnyn girmezden evvel muhammen kıymetin 
% 7,5 u niı;betinde pey akçesi vermeleri veyn milli bir bankanın teminat ınektu -
bunu ibraz etmeleri lfızımdır. 

Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde 
parnyı vermezse ih::ılc kararı fesholunnrak kendisinden evvel en yüksek teklllde 
bulunan kimse arzetmili olduğu bedelle nlmnğa razı olursa ona, razı olmaz veya bu
lunmazs:ı hemen on beş gün muddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale 
edilir. ilci ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 den hcsab olun:ıcak fniz 
ve diğer zararlar ayrıca hükme bacı;t kalmaksızın memurlyetimizec ahcıdnn ttıhsll 
olunur. 

Birikmiş vergilerle belediyeye aid tenvirlyc, taıuiflye ve dellallye resimleri ve 
vakıf karesi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli mUsteriye aittir. 

2004 numaralı tem ve tflAs kanununun 126 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasınca, 
bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alakadaranın ve irtifak hakkı 
sahihlerinin bu haklarını ve husus.ile faiz ve masrafa dair· olan iddialarını, bu ilA
nın nC§ri tarihinden itibaren 20 giln içinde evrakı müsbltelerile bildirmeleri icab 
eder. Aksi halde hakları tapu sicillile sabit olmadıkça satış bedelinin payl::ışmasm
dan hariç knlacaklnrı ve daha fazla malumat almak istiycnlerin 23/10/939 tarihin
den itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan art1ırma şartnn -
mesile 938/3215 numnrnlı dosyasına müracaatları ilan olunur. c8412> 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Levazım Amirliği Salın Alma Komisyonundan : 

1 - Tc~l.Uıt ihtiyacı için satın ::ılınacak 175 çift çizmenin 18/10/939 çarşamba 
günü saat 14 de açık eksiltmcsJ ynpılncnktır. 

2 - Tnhmlnt bedeli 1384 lira ve ilk teminatı 104 liradır. 
3 - Nilmune ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
4 - tsteltlllerin gün ve saatinde ilk tcmin::ıt makbuzları ve kanuni vesikalnrile 

Galnta Rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki komisyona gelmeleri <7857> 

Silivri icra Memurluğundan : 
Çeltik Çiftlikleri Tapu kaydı 

Tapu kaydi 
No. ıu Tarihi C 1NS1 Miktarı Hududu 

518 Mart/93fl Mnnkoru bOyü:: ve l:ü- Iicktnr .M2= • Şarkı cenubıd~ 
çiik çeltik çiftlikleri. 3401 4189 talı köprüden başla • 

nılarak Kule deresini t:ıkib ve ştmnle doğru çıkılarak Silivri ve Çanla yolunun Kult 
dere köpriıstinü a~ıktan sonra köprünün garbindc altı yüz yirmi bcış metrede yolu 
katedip yine şimalcıı ve küçük ~itik ve Kurtulmu:ı çlftllklerlne g1de11 ve Gclevrl 
köyünun bnglar \'C :arlalarile hattı !:ısılı ve tam sırtın hııttı balfı.sıodan geçen yolu 
takib ,.e Keleştepe şıırkında yolu tcrkle Kavak değirmen yoluna girHerek bu yol 
ile Gelevrl deresine v11.nlıp yine flmale dereyi takiben tıkılır \ e bu dere çiftliğin 
şarkında Kösdeınir \ e Gelevri arDzh:l ile hattı fa."'ıl olup şimalde Fotoz yolu ve 
Kurtulm~ cituiji sımrlariltı Çanta deresine varılıp Çanta deresi çiftliğinin gar • 
binde şimalde l'etlUba kadar Çanta ve Balabnnlı nrnzisi lic hattı fasılı teşkil ede
rek Kınalı köpriıye kadar ve eenub kısmındaki Kmalı köpriiden Çorlu yolunu tn
kiben T::ıhlalı köprüde nihayet bulur. 1519 ·Tapu No. lı fe\'kanl ve tahtnnl dört 
oda ve ittisaiinde il:I ahırı müştemll çiftlik evi \'e !i2ü tapu kaydında kArgir za • 
hire anbarı ve ~21 ?fo. da çiftlik m::ığazım ittisalinde nnbar, 522 No. da mutfak 
523 No. da köşk, 524 No. dn kfırgir h:ırab anbar \'e a)ni köy hududu dahilinde va 
köy ortasında bilümum köy evleri ve binnlnr ve müşteıniHit Ye mahc;ulfıt yüz beı 
bin lira kıymeti huluııdu~u. 

l - işbu gayrimenkulün arttırma şartnamcc:i 16/10/939 tarihinden 26/10/931 
No. ile Silivri İcra Dalıeshıin muayyen numu.racır.da h•-k"' in görebilmesi için açık. 
tır. Handa yazıh olanlardan fazla ~..ıQmat almak isUyen!e:-, işbu şartnameye ve 
939/193 dosya numarnsile nıeınur!yetimlze l?'ilracnat ett:.elidir. 

2 - Arttırmnya iştirak için yukarıda )&.tJl! kıymetin yüzde 7,5 nisbetinde pe;> 
veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi cdikcektir. l\l:ıdde (12f). 

3 - fpotek s:-.hibi alacaklılarla diğer aJfıkadnrlnrın ve irtifak hakkı sahiblcri • 
nln gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz \'e masrafa dair olan iddiala
rını işbu ilan tarihinden iti.J>nrcn yirmi gün içinde cvrnkı müsbltelerile birlikte me
muriyetimiz<> bildirmeleri icab eder. Aksi halrle haklan topu sicilli ile sabit olaın
dıkça satııı bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gosterilen günde arttırmaya iatiı-ak edenler arttırmd şartnamesini oku -
muş ve lılzumlu malümat almış ve binaları tııınamen kabul etmiş ad ve itibar olu
nurlar. 

5 - Gayrimenkul 23/11/939 tarihinde perfembe günü saat H den UI ya kadnr 
Silivri icra ıncmurluğundn flç defa bafu•ıldıktan sonra en çok arturamı Oıale edi. 
lir. Ancak arttırma bedeli muhammen ktymetin yüzde '1!5 fnl bulmaz. veya satış is. 
tiycnin alacağına niçhanı olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunların bu gay
rimenkul ile temin edilmiş alacaklarının mccmuundan fazlaya çıkmazsa eıı çok 
arttıranın taalıhildil baki knlmak ilzere arttırma 15 K{ln daha temdid edilerek 
8/12/939 tarihinde cuma eünU saat 14 den 16 yn kadl\f Silivri icra memurlu!u o
dasında arttırma bedeli sa~ istiyenin alaca#ına rüçhanı olan diler alacaklıların 
bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklan mecmuundan fazlaya çıkmak şartile 
en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satı= 
talebi dilşer. 

6 - Gayrimenkul kendlslne ihale olunıın kimse derhal veya verilen müblel 
içinde par!:yı vennCZH ihale karan fesholunarak lı:endisinden evvel en yüksek 
teklifte bulunan kimse arzetmil oldutu bedelle almata ruı olursa ona, r::ızı olmaz 
veya buluıunnzsa hemen on beş gün müddetle arttırmaya çıkanlıp en çok arttıra
na ihale edilir. tki ihnle arasındaki fark ve geçen günler için yilzde 5 den hcsab 
olunncnk faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kolmaksızın memuriyetmi&cc 
alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133). 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu fernğ hnrcını, yirmi 
senelik vnkıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermcğe mecburdur. 

8 - işbu merhun emval 2004 No. h 1cra ve 1flAs kanunu ahk!mına tevfikan 
nrttırmaya cıknrılmıştır. 

Müterakim vergiler, temirnt ve tanzaifat ve dellMiye resminden mütevellici 
belediye rüsumu ve müterakim vakıf fcaresl alıcıya ald olmayıp arttırma bedelin
den tenzil olunur. İşbu gayrlmcnkullerın yuknrıdn gösterileıı tarihte Silivri tcra 
memurluğu odasında tı;bu ilAn ve gosterilen arttırma prlnamcst dairesinde satıla-
cağı ilan olunur. d28> 

s 
Sahibi : Ahmet Cemn.leddin SARAÇOCLU 

Neşriyat müdüri\: Macit ÇETİN Basddığı yer: Matbaai Ebüzziya 
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Her keseye urgun muhtelif çeşit radyo lüzum ed•. 

R. C. A. radyolaranın, pahahlar1 gibi, ucuz fiatltlar1 dahi, '"H~~ 

sek kalite itibarile biribirlerine benzerler. 

Yeni R. c. A. 1940 NEVVOAK modelleri, 

Nevyork dünya sergisinde teknik, gu.; 

zellik, fiat itibarile R. c. A. tar i h i n de 

kazanılan tekmil rekorları kıran11 mu-.. 
azzam bir muvaffakiyet elde ettiler. 

NE V V O R K serisi radyoları, R C.A. 'nın 

im.diye kadar imal ettiQı radyo çeşi
inin e.n mütekAmilidir. 

Sunuır •rastrida, ıcaDınaa efektrik cereyanile ı,ıetilebilir ba· 

taryah yeni bir ahize varder ki, behemehal büyük bir heye-

can tevlit edecektir. · 

Bu harlk~lade radyotartn tecrübesini· isteyiniz. Size en ·uyvun .. 
olanını behe!J'ehal sıtçecekalntz. 

ilC.4 hev~ 5 Modtli 
5 LAMBALI 

t'aknlk noktai ""zardan bir 
f&heaerdir. Ebonitten gOzel 
bir mahfaza içinde bulunur. 
13. US, 19, 2&, 31 ve 49 ma. 
trellk tekmil beynelmilel dal
galarını mükemmel ahr. 
Orta ve uzun dalgalarını, ka~ 
bili ictinap olmayan aagarf' 
pOrOz ile ahr. 
Petln Satış Fiyatı T. L 90 
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NiVYORK tipindeki R. C. A. radyolara fevkalade 
~ 

güzel olup. etsiz taır randeman verirler. 

Bunlar aras.ında, her cerey•na uyar radyolar bulunduğu 

gibi 1200 saat dayaner batarya takımıte itler NEVYORK 

R tipinde bir modeli varder. Buna ilive edilebilen 

25,- lira kıymetinde bir . mübeddile ile her istendi4/ 

anda alterna-tif cereyan ile itletilebilir. 

au r•dyonu,, 1200 •••t dayanır batarya taiumı•e ben 
ber · pefin sattı fiatı 120, - liradır. 

... 

RC.A. Jıev~ 6 1'ıodeli 
6 LAMBALI 

Ebonitten mahfazası. genit 
eb'attadır. YOksek frekana 
bir llmbası sayesinde. tek· 
mil dalgaları daha mukem· 
mel ahzeder. Bilhassa, 13, 
16. 19, 25, 31 ve '9 metre. 
ilk kısa dalgaları mOmkGn 
olduGu kadar az parazitle 
~hzecter. 

fetln Satit Fiyatı T. l. 135 
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