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Kontrol-gem ·ıer· e yeni -bir tecavüz 
o ur a mm• ştereken ceza verilecek 
Bu kararla Almanya ile ltalya tatmin edilmiş addediliyor 

. Bu arahk bir ltalyan tahtelbahiri de bir vapuru batırdı 
l~~i.~tere, ko~trol gemile:i!1~ t~ca-r .............. K'i"in ... ~i .............. lı Bu yaz bütün lstanbul 
\ruzun tekerrur etmemesı ıçın ltal-ı d.~·~~id~if::ii~! gör •• 

8;~~;::~ ı halkı Adadal 
Al f d l 

• •• :: hafta yüksek Alman şahsiyetle• ~ 

Ya ve manya tara ın an i erı su-! ~i:;;l~k b~:·;::.~~:~.;~m·~.~:::~ i istanbuldan üçün~ü mıntakaya bilet 

tülen teminat talebini haklı buluyor L~~~f.:;~;,~İ..;;~;~;,~r,i::J 
Valansiya hükOmefinin bu teminatı Mareşal 

alanlar Dile bedava gidecekler 

. y k Blomberg 
Vereceği zannedtlmektedir. o sa .. Bugün Romada! 

Adalar iskeleleri arasında gidip gelme 
ücretleri 15 kuruıa indirildi 

1 Paris, 2 (A.A.) - Siyasi mahfel· 
~r. Deutschland ve Almeria hadi· 
;ı:ı~ri dolayısile beynelmilel vazi -
hı:tın dün akşam büyük bir salah 

ı <ısıl ettiğini beyan etmektedir -
er. 

k l3u ınahfeller, yeni ihtilatlar çı· 
·aca~ sa gını zannatmcmekte, Fran -

tn Ve İngiltere Hükumetlerinin Al· 
Sii ~Ya ıle itnlya tarafından ileri 
~len teminat meselesini bir an 
~ el halletmek istediklerini kay -

trncktedirler. 

lı.ı~Ununla beraber bazı teknik güç
h 

1
1 r dolayısile bu meselenin der

t:d halledilE:mıycccgi nnlaşılmak -
ır. 

111
l<'ilhokikn emniyet mıntakaları .. 

erJ~ı t~sisi, bu mıntakalara tecavüz 
ttı.·1 tnıyeceği hakkında aleni ve res·· 

ı tem· }( ınat verilmesine bağlıdır. 
Barstlorı. ii.urind• Ü· 
silerin taggareleri ıö-
rünıbiğü zaman sokak· 
lorda kimseler kal· 

'ltld 0 ntrolü temin eden filolar ara
hc .~ tcsanüd temini meselesi de 

ı~z halledilmemiştir. maz. lıu kes evlerin 
.ı.J\LYANLAR MUKABELE nıahze:ılerine iner. Şu 

manzara düşman tay• 
n, ETMiYECEKLER yare/erinin geçtiii za• 

lnahorna, 2 (A.A.) - Salahiyettar manda ,e lırin bir so~alını gösterigor 

\'az· fcUer, İtalya'nın beynelmilel "''"'"'"""""''''"'""''"'''"''""".""'"'''""'""""""'" .. '""'"""""'"'""'"'""'"''"'''"""""'"""'""""'"''"''""""' 
tfoı:~eti ~ahimleştirecek veya gcr-
tUrı~~ln ııalesine mani olacak her 
bild~ hareketten ictinab edeceğini 

13 ırrnekt~dirler. 
En ileri bir ilim mües· 

sesesi kuruldu ı.a; tnahfeller, İspanyol hükumet 
lerhı~telerinin İtalyan harp gemi -
l'ısn 1 1°tnbardıman etmeleri dola-

ledb? talya'nın mukabelcibilmisil R d 7 • • • •• •• b •ıh k 
aıarı1~1eri.aıacağı hakkındaki şayi- a goıOJl enstıfUSU l assa an
llliz ekzıp etmektedirler. 

VELT AVRUPANIN VAZİYE- ser 
lı TlNt GÖRÜŞÜYOR 

tedavisinde halka çok fay
dalı olacak bir müessesedir. ' 1Yde 'n . Park, -Nev-York- 2 (A.A.) 

§~rn ~cu~ur Ruzvelt, dün ak -
tır. ashıngton'a hareket etmiş-

ı. Zannedua·~· .. R 
cıati . ıgıne gore oosevelt, 

cıye N . . 
t'tıpa• ezaretı memurlarıle Av-
fecelt~n Vaziyeti hakkında görü -
~tn r. 
"h SARAYIN ZEMİN KATI 
•v1adı-· 

~Uho. ıt, 2 (A.A.) - Lagranja'yı 
laltvi S<ıra etınekte olan asi kıt'aları 
tuZa Ye edilerek şiddetli bir taar
\'etıe:r~e~mişıer ve hükumet kuv -
Ve g(! ltıı ınevzilerini değiştirmiye 
ları t~~:e i~gal etmiş oldukları sırt 
d.tr. tınıye mecbur etmişler -
c 

tı eneraı MR 
1 

atta b 
1 

iaja, matbuata beya· 
el'i.l\in u Unarak hükıimet kuvvet

Saray1 :Pazartesi günü Lagranja 
~ nın zem· k 
1 llU tahli ın . atını işgal ve salı 
eıni .. r Ye ctınış olduklarını söy-
ıı: ır. 

<>ı: Ultfıtnet k 
ltı ~rııtıda . uvvetıeri Balsain çam 

e.lttedirl ılerlemiye devam et -
/\JJIJ . er, 

~a erırı U . 
t{rl>1ıltıarı b· nıver-·te mahallesine 

· ır taarruz, tardedilmiş-

l.orı~ÜŞTrn. ~1<EN CEZA 
bıahteııra, 2 (: •. A.) - Salahivettar 

C!t ı ·ı . ' ngı tere hü.k • ;ı~ 
(Det/JlTJlk ?. ··-· :,_~ ... ,... · ıncı· ~Jtri.fedc) 

-
EnıtitüJeki en .son ıiıtem cilıazlardan hirt 

Tıb Fakültesine baA"h radyoloji yanın sayılı şöhretlerinden Ordi· 
ve biofizik enstitüsü dün merasimle naryus Profesör Dcssaver tarafın. 

açıldı. Bu enstitü bin!lsı 170 bin liraya 
mal olmuş, ayrı\:a 500 bin lira da dan kurulmakta obn bu enstitüye 
rontgen cihazına sarfedilmiştir. bıı ~ir buçuk yıl içinde üç bin kan· 
• Fakat enstitüdeki ronlgen ve serlı ve veremli müracaat etmi,. 
radyum techizatı ve binanın en mü- bunlardan yarıııı muhakkak bir 
kemmel ve en ile i aletleridir. Hatta ölümden kurtarılmıştır. Enstitü ya. 
ecnebi mütelıassısbrca da iddia edil· rım techizat ve tesi~atla bu mu• 
d igine göre bu enstitü biri Serlinde vaff akıyeli gösterdiği için yeni ve 
diz~ri Vaşingtonda ve üçüncüsü Js. tam kadrosile halka daha faydalı 
{arıbulda olmak üzere bu derece olaca~ı muhakkaktır. 
tcliiııül bir şekilde ancak dünyada Alman hükümeti Türkiyede ilmi 
fiç yerde.,ardır. hareketle en ileri adım olan bu 
. Bir:~.buçu~ milyon biri yine dün. (Devamı 2 inci ıahifede) 

.. ~
~·· :~ . , .. _ 

~
,.,..a T"'~;. 

1 ""'. :~{. 'l.." • .. ...... /·· .. 
~. ~ ..... ı..; .. ~ ... -

Berlin 2 (Hususi) - Mil!i müda. 
f aa nazırı Mareşal Blumberg Ro
maya hareket etmiştir ve bugün 

(Devamı 2 inci sahifede) .................................. ············· ........ . 
Bu akşam 
Dört Leh 
Tayyaresi ge iyor 

Dört ta}•yareden mürekkp bir Po· 
lonyn hdva filosu dün Yunanistanın 
Totoy hava meydanına inmiştir. 

içinde Varşova ha\'acılık mek· 
lebi tıılebcleri bu!un~n bu filo bu· 
a-ün akşam üstü Yeşi!köyde bek• 
lenmektedir. 

Polislerin 
Yeni kıy af eti 

Polislerin yeni kıyafet nizam -
namesinin tatbikine başlanmıştır. 

llk olarak şe1ınmizde bir çok 
muavin ve komiserler yeni elbise
lerini giymi§lerdir. 

Emniyet Müdürlüğü pek yakın -
da şehrimizdeki bütün polislere ye
ni elbise ve formalannı dağıtacak
tır. 

Resmimiz bu münasebetle dikti
rilen yeni elbiselerden bir polis ü
niformasını göstermektedir. 

Biigükadada Dilin bir göriirıii~ii 

Akay İdaresi Haziran ortasında Heybeli ve Büyükadaya da ayrı va-
tatbık a bnşlıyacağı yaz tarifesinin purlar işliyecektir. Gerek adi ve 
hazırhklarınt bitirmiştir. Altı ay - gerekse pazar günleri bütün scfer-
danberi uzun çalışmalarla meydana Jer bu suretle direk olacaktır. Bu 
getirilen bu tarifede mühim yeni - suretle evvelce Heybeli ve Büyük-
likler vardır. ada yolculuğu bir saat yirmi beş da 

Halka bir çok kolaylıklar göste- kika sürerken yeni ,·aziyette 50-55 
rilmektcdir. Yeni tarifede adalar dakika sürecektir. Böylelikle gidip 
iki kısma ayrılmıştır. Köprüden Kı- gelme yolculukda 50-60 dnkika ta· 
nalı ve Burgaz adalarına ayrı ve (Devamı ikinci sayfada) 
"i'i"""""""'""""""'"'"'"'""""""""""""""'""""'"'""tııııııııımmıııuııııııımıııııııııııuııııııııııııııııııııııııuıııı. 

Yosma ,, Romanı 
toplattırıldı 

~~~~~--~~~~~-

Bu romanın toplattırılması ede-
biyat tarihimizin mühim bir ha· 

disesini teşkil etmektedir 
iki yıl evvel intişar eden, hatta edeb! 
bir örnek olarak taiebeye okutulan bu 
edebi eser şimdi niçin toplattlnldı? 
Türk edebiyat tarihine Yakıla

cak Kitap, Çıldıran Kadııı, 1-tırdp 

Çocuğu, On yılın Romanı, Beş Has
ta Var, Aşk Güneşi, Göz Yaşlarh 
gibi edebi eserler veren Etem İzzet 
Benicenin c Yıosınat adlı romanı 

dün Müddeiumumiliğın tebligatı 

ile polis vasıtasile kütüphaneler -
den toplattırılmışlır. 

Yosma 1935 yılında .Tan. gaze -
tesinde öz türkçe ile yazılmış ilk 
edebi eser olarak neşir ve tefrika 
edilmiş, büyük bir rağbet kazan -

mış ve ondan sonra da h<>ınen ki
tap halinde İkbal Kitabevi tarafın
dan neşrolunmuş ve yine memle -
kette gördüğü biiyiik rağı etle çıır• 
çabuk satılmıştı. Hattô, bir çok li
selerde edebiyat hocaları tarafın -
dan ve keza yeni edebiyat antolo
jilerinde c Yosma. roman tekniği 
itibarile örnek olarak zikrediliyor, 
yazılışındaki hususiyet, tekniğinde
ki yenilik ve güçluk Türk roman -
cılığının muvaffakiyeti olarak gös-

( Devamı ikinci sayfuda) 
-=== , 

KARA BELA ' 
Harikulade maceralarla dolu, her say/ ası si
zi heyecandan heyecana sürükligecek olan 
bir zabıta romanıdır 

Bir kaç 
...... ~ .... _. .. ._._:mıı ........ ~::ıımec ,.. .... 
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y 

' Avrupalılar bizım gözlerimizi 
pek beğenırler. Sebebi de şu: Bi -
zım gözlerimız iri olurmuş! Asıl 

bunun 5ebebini bilen yoktur. Bu -
nun sebebıni biz. kendi hesabımıza 
ancak şimdi şımdi anlıyoruz. Bi -
zim gozlerimiz niçin iri oluyor, bi· 
liyor musunuz: 

Hayretten! Vallahi hayretten! 
İstanbulda yaşayıp ta, etrafında 

olan bitPni görüp te. geceli gündüz
lü hayretlerden püskürme iri göz -
lü olmamnk imkansızdır! Faraza: 
bizde şu zehirlı:-nme vak'alarını i • 
şitip de gö7leri sabık Habeş kralı 
Necaşinin gözü gıbi bakmıyacak 

insan mı olur? Hatta, kim bilir bel-t 
ki şu Eminönündeki saat bile es -
kiden k<'ndi halinde, zeki ba -
kışlı, basbayağı bir gözdü. Biçare 
zahir ya oradan bir zaman sağdan 
yürüyenleri, yahut da Haliç ve Bo
ğaziçi vapurlarının nasıl olup da 
işlediklerini seyrede ede böyle şaş
kaloz bir şey olup kaldı! Allah bi· 
lir!.. 

İstanbulda zehirlenme deyince 
akfo, köpeklerin z~hırlenmesi gel
mesin. Estağfurullah. Adi köpek -
lerden bahsetmiyoruz. muhterem 
insan zehirlenmelerinden. Bütün 
dünyada iıısan, yiyecekler arasın· 
da, iki şeyden zehirlenir, değil mi: 
Ya midyedC'n. ya mantardan! 

Bizde aksine: Bunlardan başka 
her.şeyden zehirleniyor, bllakıs, 
mantardan yaşanıyor!! 

Fasuly:ı zehir, et zehlr, süt ze -
hir, yoJ:rurt zehir. balık zehir, pey
nir zehir, kafir İstanbul yahu: Ze
hiristan oldu hep! .. 

Dünkü gazetelerde de hiç işitil
medik bir çeşidi var: 

Galatada beş kadın sokaktan ge
çen bir dutçudan bir kilo dut al -
mış. Hep birJikte yemişler. Elham
dülillah turfandası olmlvıın fuka-
ra çılcği! derler a. 

Biraz sonra zavallı kadıncağız -
ların hepsi ıstırap içinde kıvran -
mıya başlamışlar. Hemen cankur -

taran otomobilleri ile hastahane • 
ye kaldırılmışlar. 

Orada bunun yeni bir dut rum
bası olmadığı, duttan zehirlendik~ 
leri anlaşılmış! 
Yapılan tahkikatta bu dutların 

üzerine bir hayvanın zehir bulaş· 
tırdığına hükmediliyormuş! 

Allah Allah! Haydi duta, müba
rek bir hayvan zehir bulaştırmış, 
pekala. Etten, sütten, yoğurttan, 

peynirden, ba1ıktan, makarnadan, 

pasırmadan, sucuktan, tereyağın -
dan da adam zehirleniyor. Ya on
lara da hangi mubarek hayvanalr 
zehir katıyor?. 

* A an s6r dUşUr-
m e modası! 

Deniz atölyesinin il KOÇOK HABERLER 1 ~n ileri bir 
Bugün liıııılllmm----=-=---ıc-e-rd_e_ ilim müessesesi 
T ld *Maarif Vekaleti Talim ve Ter- K fd eme İ atı 1 biye Heyeti Reisi İhsan tetkikler UfU U 

Ke • 

' 
• 

sakın!! .• 
Evvelki akşam da Eminönünde 

bir handa bir asansör (anlaşılamı
yan bir sebepten) kablo telleri ko
parak üst kattan düşmüş, iki kişi 
ölmüş! 

Hayret değil mi? bu makine asrın· 
da herifler tayyare düşürmüyor • 
lar, bizde, kablo denilen halat tel
lerle bağlı asansör düşüyor! 

Hakikaten şu (anlaşılamıyan se
bepten) apartımanlarda, hanlar -
da asansör düşmesi son günlerde 
moda oldu. Acaba bu hanlarda, a
partımanlarda da çocuk doktorln -
rı mı oturuyor?! 

* imtihanlarda bir 
haksızlık! 

Hayret istanbulda çöp gıbi! Ne
reye baksan dolu: 

İşte mekteplerimizde imtihan -
lar başladı. Akabinde de, dünkü ga· 
zeteJer, iki sene dönen talebe için 
bir sene de hususi mekteplere de
vam hakkı verildiği, bunun şu 

meşhur imtihan talimatnamesine 
llfıve edildiği yazılıyor. 

Hayret edilecek bir şey değil mi
d lr bu: Niçin yanlız biçare talebe 
dönüyor da şu imtihan taliinatna -
mesi dönmüyor?!! 

* Demek Avua· 
turalya usulUI 

Liman işletmesi· tarafından Ka· 
sımpaşada Camialtmda inşa edil· 
mesi kararlaştırılan ahşap deniz 
vasıtaları atölye.inin temelatma 
merasimi bugün saat 13 te yapıl-
dı. Saat 12,5 ta davetliler hususi 
romorltörlc Galata rıhtımından ha
reket ederek Kasımpaşada hazır• 
!anan sahaya gitt'ler, burada liman 
işletmesi müdürü Raufi kazılan te
mel ere ilk malayı vurdu. 

Bundan sonra davetlilere limo• 
natalar ikram edildi. Ve merasime 
nıhayet verildi. Atölye tamamlan· 
dıktan sonra burada bütün ahşap 
deniz vasıtahırı inşa edilecektir. 
Ayrıca bütün liman ameleleri için 
yatma, yemek, ve yıkanma salon• 
farı yapılacaktır. Bütün bu tesisat 
150 bin liraya çıkacaktır. 

13 milyon lira 
Para cezası 

Kaldırılmış olan sekiz, dokuz 
numaralı ihtisas mahkemeleri 5,5 
yılda 4550 davaya bakmışlar ve bun
lardan 3752 sini hükme bağlamış -
lardır. Mahkemelerin şimdiye ka
dar hükmettikleri para cezası 13 
milyon lirayı bulmuş, 15 bin kilo 
da kaçak uyuşturucu madde müsa
dere eylemiştir. 

İstanbul halkı bu 
Yaz Adada 

yapmak üzere buraya gelmiştir. * Tahlisiye Umum Müdürü Nec
mettin Ankaradan dönmüştür. İda
renin yeni bütçesi 365 bin liradır. * Aksu ve İzmir vapurları Ka
sımpaşada çok esaslı surette tamir 
edilmişlerdir. Yakında havuzlar -
dan çıkacaklardır. * Üniversite Hayvanat ve Ne
batat Enstitüsiı yarın merasimle a
çılacaktır. * Gülnihal adında altı yaşında 
bir çocuk dün akşam Beşiktaşta 

kamyon altında kalarak ölmüştür. 
* Amerika Milli Coğrafya Ce -

miycti mümessili Rogers şehrimiz
de coğrafi tetkikler yapmak üzere 
dün akşam buraya gelmiştiı'. 
* Bir mahkemeden bir dosya a

ş1ran Doktor Niyazi dün Adliyece 
tevkif edilmiştir. * Manisada modern bir çocuk 
bah~si kurulmuş ve dün merasim
le açılmıştır. * Ereğlide günde 25 bin kilo çi
lek istıhsal edilmektedir. * Yeni yılın ilk buğday mahsulü 
dün Mersinden gelmiştir. 

uısar da * Macar Naibinin salahiyetleri
nin genişletilmesine karar veril • 
miştir. 

Mlllllllllllllllll11111lltl11111nınıını•tı•tlllllllllllllll11lllltHIUllllll 

Yosma 
Romanı 

(Birinci sahifeden devam) Toplattırıldı 
sarruf olacaktır. İdare bu tasarruf 
ile Adalara olan seferleri de arttı - (Birinci sahifeden devam) 
racaktır. teriliyordu. 

Tarife ile bu şekilde İstanbul ile 1935 yılında kitap halinde neş • 
Adalar arasındaki mesafe kısaldığı rolunan bu edebi eser hakkında a-
gibi Adaları da biribirine bağlamak hiren Müddeiumumilikçe bazı nok-
içın Akay İdaresi Haliçten kirala- talardan takibat icrasına lüzum gö-
dığı vapurları işletecektir. Bu va- rülmüş ve Sulh Ceza Mahkeme -

Hayreti Avustralyada bir çiftçi purlar hem Adalar arasında çalı- sinder. nlınan bir kararla kitıı.p top• 
eeceleyin köpe~inl ağaca bağlıya- şacak ve hem de Adaları Anadolu !attırılmıştır. 
rak yatmış. Ertesi sabah, zinciri yakasına bağlıyacaktır. Bu vapur- Eserin üzerinden iki uzun intişar 
olduğu yerde bulmu§: Fakat kö - lar sabahları Bostancıdan adalara yılı geçtiği ve hemen hepsi satıldı-
pek yok! ve öğle üzeri de adalardan Bostan- ğı için kitabın pek az mevcudu kal-

Yerinde 6 metre boyunda ko - cıya ve Bostancıdan yine Adalara mış, onlar da kamilen polis tara -
caman bir yılan! Meğer yılan ge - ve akşamları da yine adalardan fından alınmıştır. 
ce köpeği yutmuş ve bu suretle Bostancıya birer sefor yapacaklar - l\füddeiumumiliğin bu kitap hak-
zlnclre bağlı kalmış!" dır. Bu vapurlar bilhassa İstanbul- kında hangi noktadan takibata IU-

Hayret! Hayret! Bizdeki iplere dan Adalara gelecek yolcularla a- zum gördüğü henüz mal.um değil-
bağlı sucuklar da ayni yapılıyor!! dalarda oturanları Büyükadadaki dir. Aldığımız malumata göre Müd-* Dil plajına da nakledcceklerdir. deiumumilik müellif ve naşir ile 

Beyanat Ç8• Yapılan tecrübelerde Heybeliden cTana matbaası hakkında dava lka-
kışbr1rken • • Dile 25 ve Büyükada iskelesinden me edecektir. Ancak bu hususta hu· 

'Ostad Çallı İbrahim bir gazete- de 10 dakikada gidilebilecektir. A- kukçular arasında noktai nazar ih-
ciye beyanat veriyor veya beya • kay tdaresi Haliç vapurları için bl- tilfıfları vardır. Salahiyettar bir hu-
nnt çakıştırıyor! Fakat, hayrettir. let ücretlerini tesbit etmiştir. Va- kukçu şöyle demektedir: 
Bu harikulade nüktedan üstadımız purlarda bir tek mevki olacaktır. c- Roman Tan gazetesinde 1934-
için harikalar söylemek, meze ka • Kınalı, Burgaz, Heybeli ve Büyük- 1935 yılı içinde tefrika edilmiştir. 
bllinden bir şeydir lAkin. ada arasındaki yolculukla buralar- Bilahare de kitap olmuş, kanunun 
Hakkındaki l numaralı Yeşilay dan Dile gidip gelmek on beş ku- emrettiği şekilde nlfıkalı makamla-

düşmanlığı dedikoduları tÇin ~d- ruş gibi az bir para ile kabil ola - ra da verilmiştir. Kitap iki yıldır, 
bir alıp almadığı kendisine soru • caktır. İstanbul yolcuları Heybeli memleketin her tarafında satılmak-
lunca, üstadın verdiği cevap pek ve Büyükadaya yani üçüncü mm- ta ve okunmaktadır. 
hayretimize gitti. takaya bilet aldıkları takdirde çık- Matbuat ve neşir vasıtalarile iş-

- İlk zamanlar bu dedikodulara tıklan iskelelerden Dile gidip gel- lenen suçlar altı ay hitamına kadar 
karşı tedbir aldım, diyor. Aylarca mek için başka bir para vermiye 1 mahkemeye verilmek iktiza eder, 
ağzıma içki damlası koymadım. Fa- cekler ve bu seyahati meccanen ya- altı ayın mürurundan sonra velev 
kat dillerden kurtulamıyacağı _ pacaklardır. İstanbul yolcuları Dil ika edilmiş bir suç dahi mevcut ol-
mı anlayınca canım istediği zaman piajına aktarmayı Heybeli ve Bü- sa müruru zaman kaydının suçlu 
iki kadeh rakı içmekten nefsimi yükadadan yapacaklardır. Dil pla- hakkında takibat icrasına mahal 
mahrum etmekte hiç bir mana bu- jında yapılmakta olan iskele ta - bırakmaması icabeder. Halbuki, bu 
lamadım!.. mamlanmnk üzeredir. İskele plajın eserin kitap halinde neşri üzerin -

İki kaden mi? Allah Allah .. A • yanındaki kayalıkların önüne inşa den dahi iki sene geçmiştir. Ancak 
caba koca ilstad şimdi Galata ve Be- edilmektedir. İskelenin ucuna eski Müddeiumumiliğin kanaati huku -
yazıt kulelerini mi kadeh olarak Kadıköy iskelesi dubalarından biri kiyesinin ne şekilde tecelli ettiği 

(Birinci sahifeden devam) 
müessesenin kuruluşu ınü'lasebetile 
mües~eseye meşhur Profeı;ör "Ront· 
geıı,.in bir büstünü hcd ye etmiştir. 

Bugünkü rontgen !ıletlerinin ve 
ziya ile tedavi usu 'ünün mucidi o
lan prof e~ör Rontgen, harbi umumi 
yılının sonlarında bugün bu ensli· 
tüyü mem'eketimizde kurmuş olan 
profeEÖr Dcssaverle ilim ve fikir 
arkadaşlığı yapmıştır. 

ilmi araştırmalariyle Türk ilmini 
de beynelmiiel ilimler arasında bir 
varlık olarak gösterebilecek bu 
muessesede bilhassa kanserliler te· 
da vi olunacaktır. 

Esasen Profesör Oe!!aver bu 
\'adide bir havlı faydalı ve ümit 
bahş adımlrr atmış, doçentlerine de 
bu yeniliklerı öırclmiŞtir. 

Hava 
Hücumlarından 
Korunma 

Ankarada büyük kurmay başkan· 
lığına bağlı olmak (;zere bir .ıavıı 

hücumlarından korunma komutan· 
lığı teşkili kararlaştırılmıştır. 

Hükumetin bu husustaki teklifi 
bugünlerde kamutayda müzakere 
edilecektir. Memleketin her tara· 
fındaki sivil korunma teşkılatı Ja 
bu komutan:ığa bağlanacaktır. 

Mareşal 
Blomberg 
Bugün Romada 

( 1 inci sag /adan devam) 
Romada bulunacaktır. ltalyan Baş
vekili Musolini istirahat ctmt-k ü. 
zere çekildiği köşkünden Romaya 
avdet etmiştir. 

Berlinin siyast mahafili, hadi!c• 
lerin çok ehemmiyet aldığı bugün
lerde, Musolini ile Mareşal Blom
berg arasında yapılacak olan bu 
mülakata son derece dikkat et. 
mek tedirler. 

Evvelce haber verildiği gibi. 
ltalya ile Almanya arasında askeri 
bir ittifak yapılması mevzuu bahs 
de~irdir. 

e::: 
böyle olmakla beraber Müddeiu -
mumiliğin hattı hareketi nnc ık da
vayı ikameden sonra tavazzuh e· 
decek ve eserin hangi noktalar -
dan Adli takibi icabettirdiği anla
§ılacaktır. 

Her halde c Yosma> nın toplattı
rılması ile üç yıldır edebi bir mu • 
vaf fnkiyet örneği sayılan bir ese -
rin bilahare adli bir takibe•maruz 
bırllkılmış olması memleketimiz e-1 
debiyat tarihi için mühim bir hadi
se teşkil ettiği kadar eserleri dai
ma çok sevilmiş ve çok rağbet gör
müş güzide romancımızın edebi ha
yatı bakımından da enteresan bir 
safha teşkil etmektedir . . Edebiyat 
tarihimizin yakın yılları içinde böy-

le bir hadise ilk defa vaki olmak
tadır. On beş yıl önce de büyük Üs

tad Hüseyin Rahmi cBen Deli mi
yim?,, adlı romanı tefrika edilir· 
ken mahkemeye verilmiş ve be -
raet etmişti. Fakat, o hadise de 
buna mümasil değildi ve Hüseyin 

Gel de hayret etme, gel de iri kullanmavsı basladı?! konacak ve vapurlar buraya yana- mnlümumuz de~ildir . ., 
badem gözlü olma! . ~ şacaklardır. Maamafih hukukçuların kanaati takibe maruı bırnkılmışlt. 

Son zamanlarda bizde de asan - ... ~e..tde: jY?-4:., ====================: =====================-

Rahmı eserini tefrika ederken adlt 

·~;:;~·~~~~ii;b""""'""""""';•;Z";ki]i?="'m"'"'""'"'" 1 abah ve akşam başmuharrirleri ne yazıyorlar? 1 
An karada 1 Part. de ._ ______ c_u_m_h_u-ri_y_e_t--u·n·u-tm-am-ak-=;;::mdır ki, dünya 

Tet l·kı eyanatı Hatay davasında yüzünde dar mübadeleden geniş er yapıyor iakkın zaferı" mı.ibadeleye doğru gitmek için yent 
Mavcray Erdün Emiri Altes Ab· 

dullah dün Ankarada Kıı ve Gazi 
Enstitüleri ni gezmiş. gördüklerin
den çok rr.em'lun olmuş, bu ensti· 
tüler hakkında verilen malumatı 
dıkkn tle dinliyerek bazı notlar al. 
mıştır. 

Kamutay reisi Marmara köşkün· 
de kendisine bir 2iyafct vermiştir. 
Misafirimiz bugün de tetkiklerine 
devam t:decek ve Harbiye Okulu. 
nu gezecektir. 

Altes Abdullah dün Ankaradnki 
arkadaşlarımıza vaki beyanatında 
bilhassa demiştir ki: 

- Ben sahra adamıyım. Üzerim· 
de maşlak; başımda agel var. Yü
reğimdekileri hakkiyle irade ede-
memekten çekinirim. Yalnız şunu 
hulüsla beyan edebilirim ki, bu 
fiiyuzat, bu terakki ve faali bütün 
şark milletlerine büyük bir lütfu 
olan Ataya malik olmanın ve ona 
sımsıkı sarılmanın eseridir. Kendi· 
sini yakından tanımakla da müba
hlyim.. 

Ankara muhabirimizin dünkü sıı• 
yımızda bildirdiği veçhile Hılk 

Partisinin kamutay s,rrupu dür. An· 
karada topl .. nmıştır. Sürekli alkış· 
larla kürsüye gelen Başvekil Lon• 
dra seyahnti etrafında izahat ver .. 
dikten sonra Londrada \'e Lon
draya giderken Pdriste ve av. 
detinde Bclgrad ve Atinada yap
tı~ı siyasi temaslardan aliı~ı intı· 
baları ve bu memleketlerde Türki. 
yeye Y,Östcrilcn samimi dostluk te
zahürıerini anlatmıştır. 

lnönü ile Sovvet haricive komiseri 
Litvinofun mülakatıda Pnrti gnı
bunca memnuniyeti mucib olmuş. 
tur. 

Bundan sonra Başvekil yakında 

Kamutavd:ı devletin umumi' siya. 
seti hakkında yapacağı beyanatın 

ana hatları üzerinde de gru pa ma. 
ICımat vermiştir. Başvekilin grupça 
çok memnuniyetle karşılanan iza. 
batı 2,5 saat sürmüıtür. 

Hatay davamızın mılli cephesi 
fevkalade ve büyük hayati bir işdi. 
Bizı en ileri hareketlere sürükliye
cek kadar büyük ve hayati bir iş. 

Fransa bize: 
- Peki amma, on beş yıl Hataya 

ait her hangi bir itiraz ve mütale
anızı işitmemiş olduktan sonra şiin
diki iddianız bize çok acaip görülü
yor. 

Diyebilirdi. Bu bahiste zevahire 
aldanmamak lazımdı ve öyle oldu. 
Biz Türkler Suriyeyi cidden haki
ki surette müstakil ve dost bir kom
şu olarak düşünüyoruz. Onun lde
alınin tahakkukuna yardım etmek 
bizim için zevkli bir işdir. 

Kurun 

Kontenjan sisteminin 
sonu 

Harici ticarette Kontenjan usulü 
kalkınca, artık tamamile serbest 
mübadele usulüne dönmüş mü ola· 
cağız? 

hareketler vardır. Bu hareketler 

bir gün beynelmilel ticaret haya -
tında serbest usule dönmeyi zarurt 
kılabilir. 

Tan -Memlekette emniyet 
blrllgl 

Memlekette türlü türlü inzibat 

kuvvetleri var. Bir kısmına polis, 
bir kısmına jandarm~ diyoruz. Bir 

kısmı gümrük ve muhafaza işlerile 

uğraşıyor. Ayrıca bir Sahil Sıhhiye 
zabıtamız var. 

Meclisin kabul ettiği yeni bir ka· 
nun, memleketin inzibat hayatın -

da maddi değilse bile, manevi su -
rette ahenkli bir birlik kuruyor. 

İsmet İnönü hükumeti umumi ha

yatınıızın en mühim bir sahasında 

devlet prensibini bu kadar sıkı bir 

surette korumakla çok faydalı bir 
çığır açmıştır. 

Son Posta 

Bu kadar taşkınhk ••• 
fnsnn,Şamdaki yalancı pehlivanla. 

rın atıp tutmalarına baktıkça,Cenev
reden fena haberler 6eleceğine, :lu 
kahramanların "Ankarayı ve Bizans 
fethe gidiyoruz,, diye ayaklanacak
larını zannederlerdi. Halbuki öyle 
olmadı. Halk takdire fiyık bir sÜ• 
kiinet ve basiret gösterdi.,. 
Şamda çıkan bir llrap a2•r.le· 

sinin yazdı~ bu saı.rlar '•.-kate 
değer. Gözden kaçmıyacak ıJere• 
cede manalıdır. Suriye halkr, San• 
cak meselesinde vatani şamatasının 
arkasından gilmeğe hiçbir zaman 
razı olmamıştır ve nitekim Jlmadı. 

Aksam 
Hatay meselesi 

Türkiye Cumhuriyeti Hataydakl 
kardeşlerinin millt haklarını müda
faa vazifesini ifa ettiği zaman, bu· 
nu Türklerin Suriye üzerindekı is. 
tilA maksatlarının delili diye gös
termek isteyenler oldu. 
Şimdi Hatay tesviye tarZI San

cağı Türkiyeye ilhak etmiş detil
dir. Fakat Türk cfklrf umum.iyesi 
varılan neliceden memnundur. 

-DIŞ 1 
1 S YASA _,. 

Tahdidi teslihat 
t klifi 1· 

d·di teS ı· 
İtalyan başvekilinin tah ı krnıŞ 

hat için şu günlerde ortaya çı f ·et 
olmas1 ihmal edilecek bir kc.Y/~or 
değıldir. Daima vaziye~ çok ı)1ıusodüğündcn bahsedilen Sınyor l\ ·o
lininin şimdi de tahdidi teslıhat~ıış
luna girdiği söylenıyor. Bunu dir 
ka menbalardan değil, kaç senc

0
,,,. 

·ıe " Romada bulunan. her vesile 1 dCJl 
dan bize hayranlıkla bah~rsre
Temps cTant muhabirinden °0 

niyoruz. . . . _ . p.,mc· 
Sinyor Musolınının go~ler~ bll • 

rika Cumhurreisine çevrıiınış 

lunuyor. . vı· 
Milletler arasında büyük bır 'rııı 

kım olan şu silahlanma yarışı • 
bir nihayet vermesi için bir ~~1~ • 

b "11 
fcrans toplamasını ondan e 
yor. • 

İngiltere alabildiğine sWıhlıtJ1 
3

• 

maktadır. Almanya ile İtalya ar 
··v)C • 

sıncla yapıldığı, yapılncağı so., ll 

nen askeri ittifak bahsi ise Alf'l·~n 
Milli Müdafaa Nazırı Gencrn.ıe-

. . vcsı 
kralın taç giyme mrrasımı • 

·· 0 1cr 
sile Londrada bulunduğu .. g.~ iilc • 
de i ngiliz N azırlan ile goru t ll· 

ten sonra, artık kapanmış bulur 

yor. ·· ler· 
Milletler cemiyetinin şu gun • 

deki toplantısı ise Ha?cş inıpnr:u
torunun mektubu, Jspanva •• 
kumetinin cBeyaz kitabı ile ~~ • 
fi derecede nazarı dikkati celbe t _ 
miş oldu. Anglosakson memlcke Jd 
]erinde Faşist İtalya aleyhind~ir 
efkarı yatıştırmak için ortaY3 el 
tahdidi tcslihat teklifi sürmekle it 
de edilecek neticeyi ise görmem 
uzak olmıyacaktır. f 

Ahmet~ 

ispanya 
Kıyılarında 
Kontrol 

(Birinci sayfadan devam} bil· 
kontrol servisinin müessh: ol:ı uı· 
mesi için Almanya tarafından ıe· 
lep edilen tedbirleri kabul etınt: Jl9 
rini İspanyol muhasım tarafln;~Lı· 
telkin etmeyi derpiş etmekte 0 

ğunu teyid eylemektcdirler. ııtı 
· · d h · a·a Aln1 
Ingıltere a a şım ı en es· 

planını kabul etmiştir. Fakat r sa· 
men cephe alabilmesı için frabo Jc· .. e 
nın da bu pltını knbul otmesını 

lemektedir. dıUti 
İngiliz - Alman planı aşağı 

maddeleri ihtiva etmektedir: ele 
ı - Kontrol filolarının n1üşter 

mes'uliyeti, . an· 
2 - Beynelmilel gemilere IsP dC" 

yol limanlarını ziyaret ve orada. 
mirlemeleri hakkının verilnıesıge• 

3 - Kontrol servisini yap:ırı bit 
milerden birine vukubulacak ter· 
tecavüze karşı müştereken ceıa 
tibi. 

İSTENİLEN TEMİNAT 11t bahf1l 
Londra, 2 (A.A.) -: Bu ~a. orı • 

buat, A vrupa'nın gozlennı L rıı· 
dra,ya çevirerek A vrup~. ~u~:~dC
nı n gevşemesini bckledıgını k ~Lll• 
derek daha nikbinane bir lisan 

!anmaktadır. tc • . ·n 
Gawetler, İbiza hadisesın1• ;.ı· 

kerrür etmemesi için İtalya ıle ıeri 
manya tarafında yapılan talcP 
haklı görmekte müttefiktirler. 

Times diyor ki: i' et 
•İspanyol limanlarında eJT'I~ ·ve 

mıntakaları tesisi, mük<:mnı·cıcJ11· 
b . sıs 

herkesi memnun edecek ır . bL' 
dir. Ademi Mtidahnle Konıitc5'.' tıl 

·çırı ,. 
hafta bu işle meşgul olacağı 1 er· 

trol 5 
manlarla İtalyanların kon 8v-
visindeki vazifelerine yakında 

·rr:t 
det edecekleri ümit edilcbı ı · . 

d"yor· 
Daily Tclegraph, şöyle 1 .·JirSC 

· t veJJ cEğer müşterek temınn 11s· 
·· terel~eıı tecavüz vukuunda muş ~e 

.. otur. 
rekete geçmek mümku~ c L011dr8 

olursa olsun bu mesele ıl ırıııt11· 
Komitesinin meşgul olınnsı 

dır.> --------· 
Kazanç 
Kanununda 
De ğişiklikf e~~'. 

Kamutay encümeni~ değiş~ _ 
vergisi kanununda ınühı~eğijit<l1!
likler yapmışlardır. Bil dıtf ~e ~ 
Jere göre 12J kuruşa kıtf ıcı!t11 t
miyelerdcn 6J kuruş 111u.a de" .,e,. 
rak altmışar kuruş ıiıerıı~rıııŞ ~e~ 
gi alınm:ısı ve yalnız • vıtlb'" fal" 
daha aşağı rnikdarda Y~ ' 
!anlardan hiç kazanç ver 
maması kararlaşt\tl!JJUŞDf 
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r---------~----·------------------------------------1 TEFTİŞLER ı-Halk. Filoz?fu l 

G •• •• ı • dıyor kı : 

unun mese esı: Gıda satan dükkanlar da- na!:.~~:~~ri~i~~~.'d·"· 
Cocuk velileri artık mektep ha sıkı kontrol edilecek !·:b~r~;~:~!~:?:.~ı~~:::: 

Sıkıntısı Çekm•ıyecek k l J ft • zörübombalandı.Yüzdenfazlnbah Her dükkanda ontro ue erı riyeliöldü.Ohükumetdederhal 

Maar·ıf ·ıdaresı·n·ın yapfıg"" 1 kla"vuz bulunacak,memurlarimzalıyacak ~~~:~ın~:ka:;;:n~t~~!sp~:~:n~~: 
yı ve diğer bir şehri bombardıman 

B eledi~ e talimatnamesine göre kırı neye rastlarsa bu deftere kay • 
:.t..· t dederek 1· mzalayacaktır. etti. Şimdi buna Harp (filen başla-IJ k b l tl d kontrol etmeğe salimıyet ar 

Ütün mekteplerin kayd Ve Q U şar arl, Q r.eS~ göre kontrol etmcge selfilıiyettar Bu memur defteer yazdığı bu ek- dı) nazarile bakılabilir mi? .. 

l l d ld bulunduğu dükkan ve müessesele- siklerin yapılıp yapılmadığını mü- Hayır, ey insanlık ve ey Avrupa! 
e,. ;, h Q t f Q t e / e/0 n l Q T l b U k l Q V UZ Q neşre l l rin kontrol şekli dünden itibaren temadiyen tc.kip edecektir. Harp başlamamıştır ve hiç bir za-

J ~:anbul Kültür Dire~tö.rlüğü 
. ogrctmenlerin meslekı bılgıle

tinj Çoğaltmak maksadile onlara 
llıUhtelif bahisler üzerinde neşri -

1 

~at Yapmaktadır. 

lavuzdn ılk, orta, hse, özel okullar, 
yüksek okullar hakkında esaslı ma
himal verılmiştir. Yapılan bir is· 

tatistiğe göre İstanbul ili içinde beş 
yüz yırmi i.iç resmi, hususi ve ya-

bancı, azlık okulları, 47 dershane ve 

yurt, 11 sanat okulu, 35 orta okul, 
37 lise ve 16 kütuphane vardır. 

~u neşriyatın ilk üç cild.i: İlk o
ard:ı planlı çalışma, Ilk okul 

Yazı tedrisatı ve İlk okullarda ço
CUltJ.arı koruma teşkilatı isimli e-
seı-1 Kılavuz, bütün bu okulların ad-et teşkil etmektedir. 
\" Öğretmenlere olduğu gibi halkın reslerını, kavıt ve kabul şartlarını 

kında, hıç bir şey bilmedikleri için 
çok müşkülat çekiyorlardı. 

Vücude getirilen kılauuzla bll
yük hır ihtiyaç karşılanmış olmak
tadır. Bu kılavuzu ilk defa vücude 
getiren kıymetli Maarif Müdürü 
Bay Tevfik Kut cıdden takdır ve 
tebrike ~ayandır. 
önümüzdekı ders yılı başında 

artık çocuk velilerı, kapı kapı mek
tep aramak endişe ve zorlukların -
dan kurtulmuş olncaklardır. e talebe velilerinin ihtiyacına ce- ve hatta telefon numaralarına va-

Vap v k 1 · b. d rıncıya kadıır ızahat vermektedir. Bu kılavuzun, herkes tarafından 
1 ı._ .. erece o an yem ır eser a-

1 

'lil ,, .. , ş d k d kl r nı lıer tedarı·k edilebilmesi için_. satıq,. mu-

{ 

•ucude getirilmiştir. ım ıye a ar çocu a ı ~ 
}(_:Su eser, 1937 İstanbul Okulları hangı bır mektebe vermek istiycn allimlere Yardım Sandıgı Cemıye-
~zu ismini taşımaktadır. Kı- vehler , mekteplerin şa~· .:.;rt~h:ır:,:ı..;h:,:a::k~·--t;.;.i ;.;.ne;;_:b~ır;;,.;a..;.k_ıı_m.;.ı~ş-tı_r. ______ ......: 

Beyoğlu çöpleri denize! Ec.~ebi 
fJGkOI meg" e başlandı! M_~tehassıslara 

luzum yok - -----
lstanbul tarafı çöpleri Davudpa-

şadoki kuyulara atılacak 
Q e!.oğlu ve Beşiktaş ka1.alarının - tır. Bunun içın Beşıktaştaki Hay. 
. Çöpleri dünden itibaren (1 ha- rettin iskelesinin yeniden ınşasına 

~l~an) denize dökülmiyc başlandı. başlanmıştu-. 
Ç0

Plcr Belediye vesaitile Azapka- Hnyreltin ıskelesı de, Azapkapı 
~~ ~ötürülmekte, oradan müle- iskelesi gibi her taraft kapalı ola-
l hıdın kurduğu teşkılütla mavna- cak ve en fırtınalı havalarda bile 
/"ta Yilklenmet<tc ve motörlerle İs- çöplerin dışarıya dökülmcsme mey-
tanbuldan 15 mil nçığa götüri.ılc • dan vP.ril miye?cektir. 

ek dökülmektedir. İstanbul yakasının çöpleri şim • 
lı :Su iki kaza İstanbulun en çok bi- dilik denize dökülmiyerek yine Da· 
~ l'nevcut olan ve en çok çöp çı - vutpaşn kışlasının arkasında ge • 
1 ~tan iki kazasıdır. Belediye çöp-
te~ın yalnız bir tek iskelede topla· çen sene kurulan çöplüğe atılarak 
hı rnasının imkansız olduğunu ve imha olunacaktır Beyoğlu ve Be-
~~ Şc~!in müteahhidin işini işgal şiktaş kazaları ç<iplerınin denize 
~ ecegıni düşünerek ikinci bir is- dökülınesıle piiiJlara süprüntü ge-
~aha yapmıya karar vermiş - lıp gelmediği de tetkik edilecektir. 

~eni vapurlarda 
4sri büfede 
ilıı/unacak 
~k•yın vapurl ara gele .. 

tek ya z t amam 
!rı Akay İdaresi için Almanyaya ıs
'- atlanan iki vapura ait inşaat pro
J\!ler· ·· 
lık l Uzerinde yapılan son hazır-
tı~~r da bitmiştir. Buna göre va -
•. arda cnson ilerleyişe göre te
•tsaı b 
itı . ulunacaktır. Tahlisiye vesa-
l erı kanapclerin altına yerleştiri
ecıeıtr 

) Ult '.r. Ayrıca her iki vapurda bü-

ğult hır büfe bulunacak, burada so

~. "e sıcak su tertıbatı olacaktır. 
Ufed 

d e otomatik soğutma ve don-
lırltı 

llu a tesisatı da yapılacaktır. Va
tlard 

dı~ an biri 30 temmuz 938 de 
{:eri d 3 • - . 

ttı e O eylul 938 de Vezer Iı-
anın 

kar ın 3 mil açığında ve Almanya 

teıt at· SUiarı haricinde teslim edile
ır. 

~iroman:78 

Belediye 100 
Otobüs 
işletecek 
Şehir içınde olobüs nakliyatının 

Belediye tarafından yapılması yo· 
!unda verilen kararın tatbikına bu 

yıl muhakkak başlanacaktır. E v • 

velce Belediyenin 200 otobüs geti

receği yazılmışsa da şimdilik 100 
otobüsle iktifa edilmesi kararlaş -
t ı rı l mıştır. 

Bu otobüslerin parası 4-5 yı lda 

ödenecektir. İstanbul ve İzmir Be -

Jediyelerince getirilecek otobüsle -
riıı giimıük resmınden muaf tutul -

ması için bir kanun hazırlanmak -
tadır. 

Otobüsler geldıktcn sonra şehir 

dahilinde mevcut otobüs hatları ço
ğaltılıp yeni bir kaç yere de otobüs 
işliycccği giıb İstanbul ile şimendi
fer olmıyan yakın kaza ve dlayet
ler arasında da otobüs nakliyatı ya
pılacağı sovlC'nmektedir. 

en e seveceksin ! 
b· 
~~erek soğuk soğuk ilave etti: 

d~'du ~san için doğduğu yer değil. 
dır. gu Yer daima en iyi olan yer-

o· l3u kaba e .. b" el ~ 
1oıtti ıt· spırı ıraz a agırca 

1 galıba· ....... r:· . 
clol'ur ge~ hııyat ve zevk bir karın 
de 01 ltıa •tan ibaretse insan nere

ııa ka 
Olsıı k rnını doyurur. 

be ~tnını doyurur. 
"'" dırn s . . " ~~ultı .. · • esımın huşunelinden, 
>ıtrıQ un renginden fena halde si
~.. lldığirn· 
Unu ı anlamış olmalı ki sö-

....... ~~tiye aldı: ' 

~edim ~nırn ben o manada söyle. 

~ab 
tOı-un a, Yahut da bana daima kaba 
~ en bu 
'
1ka.rrn adamcağızla bir mesele 
aqtl~:a.:nak ıçın ses çıkarmadım, 

....._ ?ie de l t 
0 sa stanbul İstanbul -

Etem lz 7. ı, ~ Benic.ı, 

dur. Ve. hepimizin sevgisi bu şehir 
üzerındc birleşiyor. 

Dedım. 

- Orası öyle .. 

Dıyeıek bana hak verdi. Bahis o
rada kapandı. Fakal, gece ik imiz 
kalınca yine bahis aramızda taze
lendi ve lıem de bu çe tin bir taze -
leniş oldu! . 

Ben ablamı yatırdım , onun uyu
masını bekledim, sonra yattım. 

Muhakak ki, çok sinırli idim. Ken 
di kendime: 

- Bu adamla imkanı yok yaşa

yamıyacağım Çok kaba. İnsan ka 
rısını göndermek, gözi.ınün önünden 
ayırmak istemese bile, hiç olmaz . 
sa gönli.inü alır!. 

Diye düsünüyordum. Ve. bü-

tün bu düşüncelerin beni sarışı için

de uyuyamadım. Yatakta r ahat ve 

Deniz Bank hazarhklart 
başladı 

Deniz Bank teşkilatı hazırlıkları
na yakında başlanacaktır. Banka 
teşekkül ettikten sonra, bugün bü
tün deniz müesseselerinde çalışan 
ecnebi mütehassıslar memleket • 
!erine gönderilcceklerdır. Bugün 
Denızyollarında iki fabrika, havuz
lar, Akay, Dcnız T icaret Direktör
lüğü ve Liman İşletmesinde de bi
rer tane ecnebi mütehassıs \'ardır. 
Bunlardan her birinin aylık maaş

ları 1000 liradan fazladır. 
Bunların çıkarılmasından sonra 

Deniz Bank için iki mütehassıs a 
lınacaktır. Bunun biri işletme, di· 
ğeri de Fen işlerinden anlar mü
tehassıslardan olacaktır. Böylelikle 
mü hım para tasarrufu da yapıl -
mış olacaktır. 

Van gölü için 
Bir vapur 
Daha yapıldı 

---
Yakında ambalajla Vane 

gönderiliyor 
Van golü ıçin Kasımpaşadaki fab

rıka havuzlarında yapılan vapur -

!ardan üçüncüsü de tamamlan -

mıştır . Bugünlerde bu vapur da 

ambalaj ediler ek Vana gönderile

cektir . Fabrika H avuzlar Müdürü 
vapurların montajında bulunmak 

üzere hala Vanda bulunmaktadı r. 

Üçüncü vapurun montajından son 

ra şehrim ize dönecektır. Cemil Van

daki tersane üzerinde de tetkikler 
yapmıştır. 

İktısat Vekaleti burası için A\'

rupadan yeni tezgahlar \"e ma!cıne

lcr getirtecek ve göl işletmesi için 
bütün vapurlar bundan sonra bu
rada inşa edilecektir. 

b ı r tevıyedc de duramıyor, boyuna 
sağa sola dönüyordum. 

Salih bu dönüşlerım ve kımılda -
nış larımdan uyandı ki galiba· 

- Ne oluyorsun Lütfiye? 
Diye sordu. Ben de galiba biraz 

haşin cevap verdim: 
- Bir şey olduğu yok! 
Sesimin tonu onu ayılttı : 

- Nasıl bir şey yok ?. 

Diye yerinden kalktı, 

- Galıba İslanbula gidemiyeceği· 
ni söylemem hoşuna gitmedi .. 

Diyerek devam etti: 

- Sende ne biçim mantık var? .. 
alınyamıyorum. Nihayet, benim ne 
olursa olsun seni gözümün önünden 
ayırmıyacağımı takdir etmckliğin 

lazım . Bir kadın kocası nerede ise 
orada olur. Münascbetsizlığin de 
bir manası olmak gerektir. 

Gayet sert ve ağır konuşuyor -
du Birden tepem att ı : 

Ne öicim konuşma bu send~ 

böyle?. 

Diyerek ben de sertleştim ve.:. 
kabalnştım. 

değişmiştir. Şimdıye kadar me - Fakat komiserler veya şefler de man dn başlamıyacaktır. Zira ta 
murlar bu gıbi yerlerde teftişini memurların bu kontrol ışini ne Habeş harbinden beri olup gitmek-
yapmakta noksan gordügu~.. şevleri dereceye kadar beniınsedıklerini 

1 
b " h b' 

J te o an ütün arpl{'rde yeni ır 
sôvleyıp "lkmaktn bir daha bu me- vazifelerini hüsnü ifa edip etme -

J '1 r . d kl a· (hukuku düvel) niıamının doğdu-sele ciddi surette takip olunmakta diklerini ayrıca te tış c ece er ır. 

idı. Bundan sonra belediye zabıta Bu suretle bilhassa gıda maddc- ğu görülüyor: 

sının teftış hakkı bulunan yerlerde leri satan yerler sıkı bir murakabe Harp (filen) olmakta, fakat (hük-

b~:er defter. b~ılunaca~~ :nernur gel· ı altına alınmış olacakları gibi me - men) olmamaktadır! 
dıgi zaman ıyı veya kotu orada ne murlar da vazifelerine daha ziya- Bu sembolik muamma, dünyanın 
gorürse veya verilen emirlere ay- de ehemmıyet vermiş olacaklaı:.dıı·. başına ~n korkulacak belayı geti-

• .... ,, .............................................. uuuuıuuunnnn muıntnun•nuınnnunıttnınnuuuHttttuuounın ıuu11ın•u11umnnn fd' ll • k • 
recek diye korkmak sa ı ı ·tır. 

FatihMehmedin Hatay 
Yaptırdığı Seferleri 

Çünkü zaten getirmiş bulunuyor. 

Anlaşılıyor ki, bundan böyle harp 
hiç bir zaman olmıyacaktır~ yahut, 
dünyada harp daima olup gidecek, 
fakat adına harp denmiyecektir! Tıbbiye Başlıyor 

H :ı lk Fitozofu 
Burada yeni h afriyat 

yapllaca k 
Sultanahmette mozayik ve asarı 

a tika tahariyatile meşgul olan Pro· 

fesör Bakster, buradaki faaliyetini 

iki aya kadar tatil edecektir. Aldı· 

ğımız malumata göre, M . Bnkster 

bundan sonra, yakında; şehrimiz

de yeni bir aramıya başlıyacaktır. 

Yenı hafriyat; Kocamustafapa -

şadaki Nuh Efendi namile maruf o

lan harap binanın yerınde yapıla

caktır. 

Burası ayni zamanda; Fatih Meh

met zamanında inşa edilmiş olan 

ilk (mektebi tıbbıye) bınasının bu

lunduğu mahaldır. 

Ecnebi profesör lerden 
biri daha gid i yor 

Üniversitenin radyoloji ve biofi· 
ıik enstitüsünü en yeni tcrakkilere 
göre kuran profesör Dessaver üni
versi teden istifa etmiştir. Kendisi 
bu tedris ~·ılı .sonunda bumdan ay. 
rılacaktı r. lsvıçrede yeni bir vazife 
alan Dessaver in mukavelesini ye· 
nileınemck kararı Üniversite muhi· 
tinde ve i linı adamlarımız arasınôa 
teessü r uyandırmıştır. 

İst; Aslıye 1 ncı Hukuk Mahke · 
mesinden: 

Ziraat Vekaletıne izafeten Ist; 
malıye Muhakemat Müdürlüğü ta· 
rafından Denizimin Cumalı köyün· 
de Taşcı zade İbrahım ağa veresesi 
aleyhıne açılan davanın esnayi mu
hakemesinde Denizlinin Cumalı 
köyunde iken ıkametgahı hazırı 

meçhul bulunmasına ve kendisine 
usulü d·ıiresinde vaki tebligata rağ
men mahkemeye gelmiyen verese
den Nadir hakkında muhakemenin 
gıyaben devam ve işbu gıyap kara
rının H; U; M kanununun 141 ncı 
maddesi mucibince ilanen tebliğine 
ve emri muhakemenin 19-7-937 P 
eı·tesi günü snat 14 de t likıne ka· 
rar verilmiş olduğu olve<:hıle tas
tir ve mahkeme divanhane~ıne ta
lik kılınan gıyap kararının teblığı 

makamına knım olmak uzere ilan 
ı olunur. (936-446) 

- Boylc konuşmama sen amil ol
dun .. 

Dedi ve .. yine bildığinı okumaya 
başladı: 

- İstanbula gitmek istiyorsan, 
yol açık. Şamdan hergün tren knl
kıyor. Eğer( bunun ıçın benden mü· 
saade istıyorsan buna asla rızam 
yok. 

- Ama ben mutlaka istanbula gi
deceğim .. Diye ortaya bir me::ele 
çıkarmaciım. 

- Akşamleyin bunu konu~ma -
dık mı? .. 

- Eğeı ablam gidecek olursa be
ni de beraber beş on gün içın gö -
türmesini ı·ica etlım. 

- Bu durup dururken bir mese
le çıkarmak değıl mı? 

- Bir arzu iıhar etmek me~lc 
midir? .. 

- Tabii, bütün bunlarda senin 
tahrıkin var. 

- Ne diye? .. 
Ablanı sen kışkırtıyorsun! 

- Doktor hava değişti ne lav -
sıyesindt' bulundugun:ı gorc İstan
bula gitm{'sıni daha faydalı bul -
dum. 

Veklletten em1r nıttt ııuııuuuunuu11ıınuuıutnu1111n1111Ut111u ıı111ınıınınıuuu 

bekleniyor Ekmeklerdeki 
Hatay anayasası Cenevrede im · Çavdar mıkf&rl 

zalandığı için önümüzdeki hafta 
Ekmek yapılacak buğdayların faz· içinde İstanbul - İskenderun vapur 

la çavdarlı olması sıhhat bakımın
sef erlerine başlanılacaktır. Deniz -

dan doğı u görülmemiştir. Bu iti -
yolları İdaresi bütün hazırlıklarını barla Belediye, bu gibi buğclaylar-
tamamlamıştır. Yalnız Vekaletten d 

1 daki ça\'dar miktarını yüz e 15 o a
emir beklenmektedir. Emir gelir 

rak tahdit etmiyc karar vermistir. 
gelme .. ·ıık vapur lskenderuna gön-

.. B u hususta yeni bir talimatı1ame 
derilecektir. l skenderunda acentıı-

yapılmaktadır. 
tık teşkilatı da yapılmıştır. Şimdilik -------- ------
haftada bir defa vapur uğrayacak- Sultanahmet Bidnci Sulh Hukuk 
tır. İleride görülecek ihtiyaca göre Mahkemesinden: 
uttırılacaktır. Gerek yolcu ve ge- Üsküdarda Kaptanpaşa Abdi E-
rekse navlun fiatları İstanbul - P a- fendi mahallesinde 8 nuınarad:ı 
yas arasındakinin ayni olacaktır. Necmiye: 

- · 
Y eni Sovyet sefiri iti· 

matnemesinl verdi 
So~yetlcr Birlığinin yeni Buyük 

elçisi Karski dün mutat merasimle 
Cumhur reisi Atatiırk tarafından 

kabul olunmuş ve itımatnamesini 
takdim eylemiştir. 

Haricıye Bakanı Vekili Şükrü 

Saraçoğlu kabul resminde hazır bu
lunmuştur. 

İstanbul Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesinden: 

Hazineye izafetle İstanbul Mu -

hakemat Mi.ıdürlüğil tarafından Di
mitrı ve Sarandi aleyhine açtığı a-

lacak d :wn<;ında Sarandi'ye tcblıği 

lazımgC'len gıyap kararının gönde

rilen • dre"de kendisinin mezkur 
ndresden çıkıp gıttıği ve halen ne-

rede oldugunu bilen olmadığı mu
başırin şerhiyle bila tebliğ iade edıl 

mic:; oldui7undan hakkında H. U. M. 

kanununun 401 ınci maddesine tev

fikon gı) au kararı ın Hanen teb -

lığine k"rar VC'rilmi~ olduğundan 

m kıkcMC'nin muallak bulunduğu 

22/G/9' 7 ~alı günü saat 13.30 da 
biz .. at gelmedığı veya tarafından ba
roca mukayyed bır vekıl gönder -
mediğı t"•kdırde hakkınd kı ınu -

hak{:m('nın gıyaben gôrüif'C<.'ğı ve 

bu baptaki gıyap kararının teblığ 

makamına kaim olm:ık Ü7ere mah -

keme divanlıJnesine asıldığı ılan 
olıon•ır. (015-852). 

- Buna da hakkın yok! 
- NPd n? .. 
- Ablanı htır{'ketlerinde serbest 

bıral. ::ı.ı:>ın. B t m bu çeşit tesır -
}er trvli PdtıCeklcri akıbetler do)a
)'lSİlC bazan muzır olabılırler. 

- Gost<>rdığim yolda hiç hır ma
Z?rrnt. yok' 

- Her halde karışman doğru de
ğil. 

Gittıkçe kızıyordum. 

- Abbm değil mı?. İstediğimi 
söylerim. Benım için sen yokken o 
vardı .. 

Dedim ve. 1Hive ettim: 
- ScndPn de rica ederim, benim 

hususi !ikirlenme mi.ıdahale etme. 
O da bı:ına: 

- Ben de sc>nden ı ica ederim. 
emrivakiler ıhdas ederek, tavassut-

lar t'lhrik <.'dC'rck benden İstanbu
la gitm k için izin koparmıya ça -
hşm:ı!.. 

&>rt sert: 
- 1stnnbula da gıtmiyorum, sen

den izin de istemiyorum!. 
Dt'dim ve .. sırtım ı dönüp yattım. 

( Det·amı var) 

Hazinei maliy<.'yC' iznfetle vekili 
Avukat Vahıt tarafından 281 ku
ruşun tahsili talebılc açılan d.ıva

nın icra kılınan duruşmasında: Ika
metgahınızın meçhulıyeti miıba~ırı 

tarafından verilen meşruhatla da
vetiye geri çevrilmt'si üzeı ine mnh
kemece 20 gün muddct ilanen teb
lıgat icrasına karar verılmış old ı
ğundan muhakemenı.:dn icrası içın 

tayin kılınan 217/937 tarıhine 

rastlıyan cuma günü saat 10,30 d.t 
bizzat veyahut tarafınızdan tas -
dikli bir vekaletnııme ile bir vckıl 
~öndermek suretile mahkemf'de 
bulunmadığınız takdirde muhake
menin gıyabınızda yapılacnğı dave
tiye tebliğ mnkamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. (834-478). 

r 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
Hususi araba 
Kullananlar 

Geçen akşam tramvayla Sir -
kccidcn Takstmc doğru gidiyor
duk. Tam Galata arayda, tram
vayın önu11de bir ltususi otomo
bıl peydcı oldu. 

Tranway raylarının iistunu 
takip ediyordu. :Fakat, o kadar 
ağlr gidıyordu ki. belediyenin 
tahdit ettıgı bır stirattcm de a -
ğır .. Yanı, seyrüseferi ışgal e
decek 1.adar agtr •. 

Vatman söylcnmeğe başladı. 

Ha·ıa kıif rcdiyordu. Çünkü, 
ıra .ıı:ay, oııdck.i otom.obilin sur
atini takip cımegc mecbur olu -
yordu. 

Taksim mey 1anına geldik. Ön
deki otomobil, Mla tranwaym 
öııımden çekilmiyordu. Vatman 
söylerı ;yordu. Sahanlıkta bulu
nan bütün yolcttlar, vatmanla be
Taber sinirleniyordu. 

Vatman söyle diyordu: 
- B u arabanın 1çi11dc·.i, kim 

bilir kimdir? .. Daha arabayı kıtl
lanmasını bilmiyor. Zengin ara
basını dağdan aşınr, derler .. Ha-
kikaten öyle ... Paı·ası o?an bir 
otomobil alıyor. Amnıa, ıyi 

direksiyon kullanmış. amma kul
lanmamış .. > 

Vatmanın sözleri bumda biti
yor. Bizim de bu nokta tizerinde 
söy1iyeceklerimiz şunlardır: Hu
susi araba kul1ananlar biraz 
daha dikkat etmek lazımdır. Tak
si şoforlcri bin bir kayıt altın -
dadır. 1-Iususi. araba kullananlar 
da böyle olmalıdır. Çünkü, her 
iki insan da ayni arabayı kulla-

' 

nıyor. Aralarında ne fark var?. 1 :...------------
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Musolini söylüyor: Bütün mil-1r- HIKA YE 
letlerin umumi bir misak L__ Yazan• 

akdine çağırılmaları lazımdır 
A vrupada sulhun tahakkuku için şu beş büyük devletin mesai 

birliğinde bulunmaları 
Lazımdır: l talga, Fransa, lngiltere, A lmanya, Lehistan 

Silcihlar azaltllmazsa, günü·n birinde 
muhakkak bir kıyamet kopacaktır. 

İtalyanlar, lngilterenin mütareke teklifini ispanyaya para vererek, 
bilinde zenğin madenler almak gayelerine atfediyorlar 

Ma•c>lınıntn dtlı.tatlJr olmalc ıarı ·aıind~k.i mafaatttinl ıöıtır•n tlç ,.,.,m 
J talyan Başvekili Sinyo Musoli- ların bırakılması hali hazırda im· birlere de iştirakten gerı kalmamış-

ni'nin Amerikan gazetelerinden kansız bir şeydir. Sonra silahların lardır. Çünkü Milletler Meclisine 
birinde beyanatı çıktı. Nevyorkta indirilmesinden de bahsetmiyorum. giren devletler -büyük, küçük- mü-
çıkan World Telegrarnm gazetesi· Çünkü vaziyet öyle bir surette in- savi haklara maliktir. Onun için Av-
nin bir muhabiri İtalyan Başveki • kişaf etmiştir ki, bu takdirde silah- rupada büyük devletlerin her işi is-
lile görüşmüş ve onun sözlerini ga- ların indirlıtiesi keyfiyeti bahsin tedikleri gibi tanzim ederek küçük-
zetesine bildirmiştir. Başvekil her haricindedir. Fakat yakın bir istik· lerin de buna itaat etmesi bahsi 
sezon ba~larken her şeyden evvel balde silahların tahdidi keyfiyeti çoktan kapanmıştır. 
milletler arasında bugünkü silah- hem ameli bir surette mümkün lıir İtalya Başvekilinin Avrupada sul-
lanma yarışınd.'.ln Şikayet etmekte- şeydir, hem de tahakkuk edebilir hu temin için ileri sürdüğu fikir ıse 
dir. Bir kere bu yarışıc delilik> diye bir şeydir.. şudur: 

tavsif ettikten sonra: Avrupa sulhu meselesine gelin - - Avrupa kıt'asındaki bütün mil-

yeti Akvama karşı olan vazifelerini 
i faya hazır olduğunu söylemekte -
dir. 
İmparator, ftalyaya karşı tatbik 

edilmiş olan zecri tedbirlerin hem 
eksik kaldığını, hem de erken v~
geçildiğini söylüyor ve Habeşis
t andan sonra İspanyada cereyan e
den vekayün , Cemiyeti Akvama 
dahil küçük milletleri yeni bir ta
kım haksızlıkların tehdit eder ma
h iyette olduğunu ilave etmektedir. 
Habeşistan İmparatorunun imza

sile gelen bu mektuptan başka Ro
ma gazetelerinin canını sıkan di
ğer bir cihet de İspanya murahha -
sının Milletler Meclisine getirdiği 
cBeyaz Kitap> tır. Bunda İspanya 
dahili muharebesine hariçten nasıl 
müdahaleler olduğunu gösteren ve
saik konmuştur. Bunda İtalyadan 
İspanyaya yollanan mühimmat ve 
gönüllülerden uzun uzadıya bahse
diliyor. cBeyaz Kitap> ta bır çok 
listeler vardır. İtalyadan İspanya
ya yollanan gönüllülerin mıktarı 

en mevsuk bir surette tahkik edil
diği, fakat bu listelerin daha ta -
rnamlanmaktan uzak bulunduğu 

zikrediliyor. 
İşte Roma gazetelerinin memnun 

olmadığı bu bahisler Cenevrede ce· 
reyen ederken İngiltere aleyhinde 
diğer bir fasıl daha açılmaktadır. 

İspanyadaki dahıli muharebeyi dur
durmak ıçın evvela oradaki yaban
cı askerleri geri çekmek lazım ol
duğu cihetle İngılterenin bir mü-

(Devamı 6 rncı ıagfada) 

- Eğer, diyor, bu yarışa bir ni- ce; İtaJyan Başvekilı Avrupada bü- }etlerin aralarında umumi bir mı- ""'""11111111
""""'""'""'"""""'""'"""""""""

1
""""""' 

ALKAZAR sinemada ~ hayct verilmezse öyle vahim hir yük devletlerin sıkı sıkıya teşriki sak akdetmeleri için çağırılmaları 
buhran çıkacaktır ki, bunun emsali mesai ederek dığerlerıne söz dm - lazımdır. Avrupada böyle bir sul-
görülmemiş olacaktır. Bu buhran Jetmelerı fıkrındedir. hun tahakkuku için ise şu beş bü-
siyasi bir şekil alarak dünyayı ye- İtalyanın bu noktai nazan yeni yük devlet arasında sıkı bir teşrıki 
ni bir harbe sürükliyebilir. değildır Umumi Harpten mağlup mesai icabeder: İtalya, Fransa, İn-
İtalya Başvekili Amerika Cumhur- çıkarak ağır muahedelere imza koy- gıltere, Almanya ve L<.-histan.• Be-

reisi Ruzvelt tarafından ileri sürule- muş olan devletlerın bu ağır şart- yanat böyle bıtiyor. 
cek her hangi bir teşebbüsü son de- !ardan kurtulması lazım geldiği İtalya Başvekıli bu suretle Mil -
rece jyi karşılamıya da hazırdır. E- davasını İtalya uzun 7.aman ileri Jetler Meclısini tanımak istemedi-
ğcr Amerika Cumhurreisi dünyada sürmüş ve Roma ile Berlin arasın- ğini bir kere daha anlatmış oluyor. 
milletler ara ındaki ~u silahlanma da şimdi pek sıkı bır şekıl alan dost- Cenevrede toplanan Mılletler 
yarışını durdurmak için bir teşeb· luk daha o zamanlar baslamıştı. Meclısinde cereyan eden müzake -
büste bulunursa İtalya muvaf • Fakat İtalyanın fıkrı -ki Almanya reler, konuşulan sözler ıse Roma 
fak olması için bu iştirake hazır bu- da dahıl olduğu halde- dığer büyük gazetelerini memnun edecek gıbi 
lunmaktadır. devletlerin Avrupa işlerini gorerek değıldir. Bir kere Habeş İmparato-

Maamafih Sinyor (Musolini) kul- başkalarını kendi kararlarına tabi ru uzun bir mektup göndererek ken-
lanmak istediği kelime ve tabıri tutmaları fikrı çok münakaşa edil- disinin bu seferki içtimaa gelmiye-
şimdiden tasrih ederek yanlışlığa miş, bunun Milletler Meclisinın va- rek yerine bir murahhas da gön -
yol açmamak istiyor. Maksadı ne ziyetine, teşekkülüne, misakına uy- dermeyi muvafık görmediğıni ya-
olduğunu da şöyle anlatıyor: madığı o zamanlar söylenmişti He- zıyor Fakat Habeşistanın Milletler 

- Silahların bırakılmasından le Habeş meselesi çıkınca Milletler Meclisine dahil bir memleket ol -
bahsetmiyorum. Yalnız silahlarm Cemiyeti misakına iştirak etmiş o- ması itibarile İmparator kendisinin 
tahdidini söylüyorum. Çünkü silah- lan dii?er küçük devletler zecri ted· Pf>rPk kendi milletıne . ızerek Cemi-

Edebi Roman No:14 

Zekeriyya Sofrası 
Y azan : AKA GündUZ 

Halbuki ben böyle bile olsa Al
pagota toz konmamasını istiyorum. 

- Bunun böyle olmadığını dile
mek daha doğru olur. 

İki saat sonra Alpagotun bulun
duğu yerden bir tarafa gitmediği 
ve ancak bir hafta sonrası için bi

let aldığı haberi geldi. Zaten pasa
portunun vize ve giriş tarihlerin -
den de belli olacaktı. 

İşin tavı gittikçe geçiyordu. ö
lüler gömülmüş, hizmetçiler sıkı 

tenbihten geçirilmiş. Canseverin 
apartımanı kilitlenerek emektarı 
gönderilmiş idi. Fakat dünyada sır 
yoktur. Kulaktan kulağa fiskoslar 

oluyor idise de kimsenin esaslı bir
feY bildiği yoktu. 

İntihar istidlAli olduğu gibi mi 
kabul edilecekti? Yoksa bir katil 

vardır, sağdır fakat tutulmamıştır, 
bunu mu kabul etmek lizım gele
cek? 

Genç gazeteci müdürü, Müddei 
umumiyi lekrar ziyaret etti. 

- Müsaade ediniz, dedi. Doktor 
raporu bunun bir katilden sonra 

cinayet olduğunu söyliyebilir ve 

bunu fenne uygun bulabilir. Bu, 
hadıse üzerinde durmamak için 
bir sebep olamaz. Bir yanda bu va-

ziyet dursun. Bir yandan da bunun 

katili meçhul bir cinayet olduğunu 
düşünmeğe de mani yoktur. 

Bu dosya muvakkaten kapanmıı 

olsun. Dedikodu biraz daha yatış
sın, Dünya unutma dünyasıdır. Bu 

ifi ben t3kip edeyim. Yahut sizin 

yürüyü§iin6ze hizmet arzedeyim. 

- Yenı yolda nereden başlamak 
istıyorsunuz? 

- Düriye kadından: 
- Yıne mi o sabit fikir? 
- Gülmeyinız. O günkü t elefon 

konuşması ... 
- Fakat bay dırektör emir ver

miş. 

- O kapayış, bir emirle kapayı· 

şa hiç benzemedi. Bana öyle gEldi. 
Siz emir vermiş olabilirsiniz O da 
daha önce kapamış bulunabilir. İ
yice hatırlayınız, birinci telefonda 
mı emir verdiniz, ikincisinde mi? 

-Ben Diıriye kadınla görüşmek 
isterim. Bu kadın sılah sesleri ü
zerine mutfaktan koşup gelırken 

ya katili görmüştür, yahut katil 

kaçmıştır, fakat kadın onu tanıyor. 
İki üç beynelmilel serseriyi öldü
ren adamı bulacağız da ne çıka
cak? Bunu siz böyle düşünemezsi
niz, fakat ben serbest bir insan sı
fat ile düşünebılırim. 

Benim fikrimce bu cinayet se -
bepsiz, kaynaksız bir cinayet de
ğildir. Ortada ne içki var, ne ku-

Halayın istiklal bayramı şere
fine bugüncien itib·uen 

YENi HATAY 
filmi 

Hcttaylı kardaşları mızın ana· 
yurda ve ATAT(RKE ve 
Türk inkılabına bağlılıklarını 
J.;Ö>leren yüksek milli heye
can seneltri •.. Fesler yırtıla· 

rak şapka giyme .... Ve ana-
yurda selam .... 

Bu Milli filmi yerli zabitanın 
şiddetli takiplerine retğmen 

düyük fedakar"ıklarla giıli 

olarak çekilmişlır. 

Programda 

SEFiLLER 
TÜRKÇE SÔZLO 
Aırıca sergüı~st filmi 

mar var. ne rl k .'1 Ül' ı h <io:-.ı 

biribirini ôlduı u•·oı. v::ıhut bıı ısı 

ikisini öldüruyoı da :.rınra gaflet 
saikasile intıhaı tdıyor! Bu benim 
aklıma sığmıyor, affedersiniz. Bu 
hadisenin sebepleri, menşeleri, ce
reyanları vardır. Bu hadise şahıs

ların işi değil, cemiyetin işidir. İş
te bu bakımdan incelemek ve kati
l i meydana çıkarmak istiyorum. 

- Ne seninle beraberiz deriz ne 
de haksız eorürüz. 

- Dürıye kadını nasıl görebili
rim? 

- Bir yolu ile çağırtırız, görür, 
konuşursun. 

- Burada olmaz. Sizin dairede 
hiç olmaz. Zerre kadar ürkütme -
mek lazım. 

- Doktora söyleriz, kabinesine 
çağırır. 

- Yanındaki odada sizin de bu
lunmanızı rica edeceğim. 

Ertesi gün doktor Yusuf Nimet 
Birsin Alpagot'u görmeğe gitti. 
Birsin bitkindi. Kocası yokken e
vinde dönen facia onu hiç üzmü
yordu. Her zaman, her yerde, her 

R anaiz, kar111 Şermioden kaç zamandır 

füpheleniyordu. O nun muhakkak bir apkı 
o ldut una inancı vardı. Bu sebepten üıülüyor, 
harap oluyor, geceleri göılerine bir damla 
uyku girmiyordu. 
Şermin, ince, gür saçlı, daima çılıın bir 

neş'e ile güle n bir kadındı. Siyah elmaslar 
gibi par layan göıleri, göz kap3klarma bir 
aşk yorgunluğu veriyordu. Kirpiklerinin gö!· 
geler saldığı yeder, morla siyah arası bir 
renk bağlamışlı. 

Karısı sokağa çıktığı zaman arkasına düştü, 
takip etti. Peşine adamlar koydu, bir türlü 
nere; e gittiğini, nerelerde tfo "aştığını, kimlerıe 

buluşup konuştuğl!nu kabil değil göremedi, 
anlayamadı. 

Yakalayamadı Şermini .•. 

ş ermin soknğa çıkıp, şöyle bir a-ı 
şağı bır yukarı dolaşırken,bır dtik
kana girıp çıkarken, sankı yer ya
rılmış da ıçine girmiş gibi, bırden 
bire gözden kayboluyordu. 
Şeytan gibi sır oluyordu orta -

dan! .. 
Bu takip, bu kovalamaca ne ka

dar devam etti, ben de bılmiyorum. 
Sır gün geldi ki, takiplcrın. kovala
macaların para etmediğıni gören 
Ragıp, işi tesadüfe bırakmıya ka
rar verdı. Ve kalbini kemıren şüp
he kurdunun açtığı yaranın ılacını 
içkide ve başka kadınlarda aramıya 
başladı. 
Başladı ıçmıye ... Malüm a! İçki, 

kalb acılarını az3Jtmaz, teşeffi et
mez, bilfıkıs şahlandırır ve kamçı
lar. 
Nitekım Ragıpta da böyle oldu. 

İçtıkce. gözleri karardı. ruhunda 
yangınlar tutuştu. Bulduğu kadın

lar, ruhunu doldurmadı, kalbin:n 
acılarına teselli vermedi Hepsı de 
gel geç şeylerdi bunların ... Yalrıız 
parasını:ı iltifat ediyorlardı. Nüva
zişleri sahte, öpüşlerı soğuktu He
le ışvebazlıkları ve cilvelerı ne ka
dar cali ve yavandı Fakat. gel ge
lelim, Şermin ona hakıki zevki, ha
kiki neş'eyi vermıyor. ondan bun
ları istedikçe, karısı onunla alay e
diyordu. 

Bu vaziyet karşısında, ne yapa
cağını şaşırdı. Boşa koydu dolmadı, 
doluya koydu almadı ve nihayet, 
...,ılnlünü avundurmak için, şöyle 

h -ıngi bir sebepten veya sebepsiz
Jık tcn doğan bir cinayet olabilir -
di. Böyle bir hadisenin oluşu, ha
disenın kendisi demektir. Darıl -

mak yanlış ledbi_r almak seyrede
gözönüne almamak ancak acemi jo
lis komiserleri ile acemi amirinin 
işidir. Mesela bu sokak vardır! 

Yapılmamış olduğu için çukurlar-

la doluduı. Dört ampul yanacağına 
ikı ampul yanmaktadır. Bu sokak
ta iki cinayet olmuştur. 
Birincisinde: Hırsızlar çukura ba

tıp yüzü koyun kapaklanan yolcu
nun üstüne çullanmışlardır. ikinci
sinde gözü miyop olan bir adam ~ar
manyolacıların kucağına düşmüş -
tür. O S<Jkak düzelmiş olsaydı o a
dam düşüp soyulmıyacaktı. O so-

kakta fener olsaydı o miyop bo -
gazlanmıyacaktı. O sokakta bi
ribiri arkasına iki vak'a ol -

du diye sokağı halka kapamak gü
lünç değil, fakat acemi polisin işi· 
dir. 

Bu balo mevsiminde bir bay bir 
bayanı Perapalasta patakladı. Ay
ni mevsim içinde de ayni yerde bir 

bir aılc kadını bulmak Jtar~ 
verdi. Aradı, taradı, alt. ~at :ı~ 
tımanda oturan, Nesrını g uıiP 
kestirdi. Esasen, Nesrın, şerırı 
can ve ciğer dostuydu. ıal 

Merdivenlerden inip çıkark~rı il .. 
bıt 

tatı, yılıştı, k3dından y~rırn ai ol-
tifata, ufak bir tebessume n _,. 
du. Bunu bir, vaad sandı. 85' .. ıt 

· ·nce P-
Ncsrın dul biı- kadınc.lı, şırı 

şeydi de ... 
- Kendi kendine: . "' 
- Nesrin yola gelecek gibi, •• , .. 

. . ı.ıJl'" 
di .. Bununla avunur, Şermını tllY 
mı ya çalışırım ... Ve ilk frsatıa 
dan intikamımı alırım. al .. 

Fakat, bütün iltifatlarına r ~dJ 
men, Nesrinden bır mülakat 

alamıyordu. iıJP 
Karısının alfıkasızJıLiı, . Nes: CI" 

fettanlığı onu büsbütün_ çıl~~e k,rr 
kanlı. Esasen, bir kaç gundu. ırı' .. 
sı biısbütün titizlenmışti. ~u~ .. 
divcn onu azarlyor, tahkit 
yordu. nıSt 

Üç dört ~undPnbcrı :ıparttrtı t .. 
önünden gtizel bır delık:ınh r.oU' 
yor, içerı gırıyor, mcrdıVE.'~I dııi,. " 
çıkıyor, uzun uzun kendı rdıJ. 
sının kapısı önünde duruY0 

yordu. lik,.a 
Acaba karıs le bu ad:ımın a 

mı vardı? dıf 
Biribirl<'rini seviyorlar rnıY 1' 
Şermin bu adamı içeri ıni 1 

du? . kUd.,t" 
Bunu anlamak ihtiyacıle ) 

( l ot/d 
Vlfoamr 6 ıncı $ 1 1/ ,,,,,,,,. 

-·~ ·'" şafP 
bayan bir bayın gırtlağına , Ot"' 
diye Perapalas kapatılır JXll· ~ 
Hn ve salonlarının bunda pe 
olabilir. ~ 

Bundan bir çok yıl önce ~. · .d .. 
d bit JIP" 

kun en meşhur operasın a .,-

yoner, metresini öldürd~· Ö~pı • 
rıyı gömdüler, öldürenı hl~ 
ler. Ertesi hafta' yin~ 0 bit ~ 
dünyaca meşhur bir artıst ~ 
ve zengin delikanlının. g~~ 
şapkasının uzun iğnesıni rh•p11' 
rak öldürdü. Karıyı tun• ak'' ~ 
ve oğlanı mezara tıktılar. 1 ( t.•r' 
kimsenin aklından o-peraYI 
mak) fikri geçmedi. r6' ti' 

On gün içinde ıraınvayI• ~ 
kiz yaralama vak'ası ç~~~) 
(vay! tramvaylal' vak'a ye~ ,O-
diye kimse tramvayları if 
cünden yasaklamıyor. . ~ 

Taksim meydanındaki pil~ 
hanenin çişleri betonları;. ~
akıyor, bir çoklarının ay•~"* 
düşüyorlar ve kafaları kırılWf 
ye abdeshanelert ka~ 



.. 
TALiH 

Sovyetlerin 
genç "Napol- · 

yon,, u da gözden düştü 
Bu eski asilzade dahili harp senelerin
de çarlık taraftarlarının isyanlarmı 

merhametsizce bas·tırmışh 

S - SONTEL G R A~ "' F-.,.rr::uı ... 937 

Kadın ve Muhafız ... .. ............... .... ..................•............ ............................. ........ ................... . ...................................................... , 

Paris sergisinde yıldızlara kadar 
Başkumandan Voroşilofun muavini iken, şim
di kendisini uzak bir diyarda, ehemmiyetsiz 

\· 
bir seyahat yapabilirsiniz! 

bir kumandanlığa tayin ettiler 
c 1".;ski İngıliz Kralı Beşinci Corc'un 7.İyafeli Yeıdi. Ertesi akşam Sovyet zabıtti Esir bulunduğu kaleden ka-
l enaıe merasiminden sonraki gün- Rusyada (Kızıl Napolyon) ismi ve- çıp kurtulabilmek için dört defa 
~den birinde idi. Bu münasebtle rilen bu zat, Umumi Harpte İn - kaçmak teşebbüsünde bulunmuş ve 

1 ndrayr; gitmiş olan muhtelif dev- golstad kalesinde birlikte esaret her defasında da muvaffak olama-
r:llerin muınessilleri dönüşte Pa- hayatt geçirdikleri bır Fransız 7.a- mıştı v~ nıhayc•t Lenin'in Çarlık 
dıse Uğramışlardı. Bunların ara.sın- bili ile alelade lokantalardan birin- Rusyasına indirdıği darbenin ari-
t a Sovyct Rusyanın en genç ma - de vemek yıyordu. fesinde Rusyaya knçmıya mu\·af-
vc:. ali olan Mı el Tuhaçevski de ı9ı7 sencsınde mülfızim Mişel fak olmuştu. 
h <lrdı. Bu zat Etual semtinin en ki- Tuha~~vski daha 21 yaşında idi Tuhaçevskinın ailesi, akrabası ve 

"""ilr otellcri•ıden birinde bir öğle Scminovl>ki muhafız alayında bir dostları ıhtil5l huınmasilc çırpı -
11111111,. 

A;·~·;·ii~~'d'~"'"h'~Yd"~'t};;·:· ~~~~nr;;;:~:~~·:.zı~:~:~ş~:~:~ı!:: 
la mu··cadele çetı.nleşt .. ,• !~n:~rı::si~t~lcoı;~o:k7o~:~a~~:: 

Amerikalı haydutlar f ennin en 
son terakki/erinden 

Qzami i s tifade ediyorlar 

~ir 

MoJ.,n lıaydu tla'1n lıergün f aalig•tl•rin• •ah s: • olan 
Şehir/tı,Jen: N"ogork 

:'r'et Ve Zarnanlarda Amerika cina-
lar<ılt haydutluklar memleketi o
,,,,,.. tanılırdı ç·· k.. ·· ··ıt··1·· ...... •aı . un u guru u u 
~ilYdu~~ hep orada olurdu. Sonra, 
lıtıde arın, muntazam teşkilat ha
di. 1"a~ahştıkları yer, yine orası i
'U~el'ind at bu halin efkarıumumiye 
lararta e Yaptığı fena tesir bir 
devlet~~ ~aydutlarla uğraşmanın 
tl'ıukeııe;tı?esine ve binnetice vergi 
tııt d".. nın kesesine yaptığı za-
b;ı .. l '&er taraft t . .. . 
~ --Y adıl an esır gostermıye 
arşı c·~r. Bu suretle haydutluğa 
~e8.,_11 • di bir cidal açıldı. 

~ ""a· :a· ı a~tıg" · ır haydudun dosyası-
tı-ı· ınız 
t 1Yet<:! l'l'ı· zaman, hu adamın ce -
efkil ~ddeten nasıl bir ağır yük 
"'·· cttı~inı· de h l .. .. .. .. ~lltıd 6 r a gorursunuz. 

raf e 8 - ıo ı, dolar tarassut mas-
'\'· ı ırıe gü 

~1ti§lerin~de 8 -10 dolar takip mü
İııtirıt ın masrafı. 

taf ak hak· · . 'e ı, adı · ırnının günlük mas-
},,,.. 1Ye, Polı·s ·· 

t ·-qlli11 h. ' ecza mu esse -
l~fları .. ısselerinc düşen mas -
Qlr ve sa· 

,,.~elteın t ıre, ve saire dehşetli 
·~a.a.ınan:;trnaktadır. 

Amcrikada en çok 

masrafa mal olan cürüm erbabı sa
bıkalılardır. 

Çünkü bunlar, asli mahkemeleri 
uğraştırmakla kalmaz. Derece de
rece bütün mahkcleri taciz eder
ler ve masraf yekunu, bu suretle 
pek ziyade kabarır. Bugün hesap 
ve kitabı yapılmış olarak kat 'iyet
l_e denilebilir ki Amerikada, Ağır 
ceza mahkemesinde bir davanın 
neticelenmesi 400 dolara bakar. 

Bir vak'ayı ele alalım: 1934 yı -
lının Şubatı ve on yedinci günü 
Vilyam Küf bir zencidir ve Nev -
yorkt.ı Bronks mahallesinde bir ga
rajda otomobil yıkamaktadır. Sa-

baha karşı, birdenbire beş liahlı a

dam meydana çıkmakta, Vilyamı 

bağlamakta, garajı aramakta ve ele 
geçirdikleri eşya dolu bir kamyonu 
alıp gitmektedirler. Bu müddet zar
fında Vilynm Kük kıskıvrak baz
lanmıştır. 

Ertesi sabah bu işe el koyan za
bıta nihayet uzun araştırmalardan 
sonra haydutların izini bulmu~tur. 

İlk yakalanan 43 yaşlarında sakin 
(Devamı 6 m el sagıadal 

neye çekilmişler ve indirecekleri 

silahlı darbenın teferruatını ha -
zırlıyorlardı. 

Teşrinievvel zaferinden sonra, 
Bolşeviklere iltihak eden yoldaş -
lardan l.ıı i, Petrograd sokakların
da ne yapacağını şaşırmış bir hal
de dolaşan Tuhaçevskiye tcsadüC 
etli ve onu kolundan tutarak Smol
ni sarayına götürdü. Eski muhafız 
alayı zabiti ve eski harp esiri Smol
niye götürülmek teklif mi reddet -
ınemişti. Orada Troçkinin sağ ko
lu mesabesinde sayılan Antono!'a 
takdim edildi ve Tuhaçevski ihti
lfıle yardım etmiye hazır olduğunu 
söyledi. 

1918 de Marks'ı tetkik etti ve par
ti azası oldu. Fakat bu zat po -
litikadan ziyade hareket, ideolo -
jiden ziyade kumanda istiyordu. 
Bütün cephelerde hep birden baş -
lıyan dahili harp günlerinde, kı -
zıl orduyu tensik etmek icabetti 
ve Tuhaçevski Moskova mıntakası 
askeri .ıcumandanlığına tayin edil
di. 

• 
Tuhaçevski ailesinin Ehlisalib'e 

iştirak etmiş olanlardan birinin 
sülalesinden geldiği iddia edilir. 
Bu adamın da Flandr kontunun oğ
lu Kont Hanri dö Mons olduğu söy· 
lenir. 

O zaman müstakbel mareşal'in 
babas ının Volga mıntakasında ara- ' 
zisi ve harap bir malikanesi var· 
dı. Halbuki bir muhafız alayı za· 
bitinin gösterişli olmaşına bina • 
enaleyh paraya ihtiyacı vardı. Hal

buki genç Tuhaçevski parasızlık

tan ıstırap çekiyordu. Bütün şahsi 

kabiliyetlerine ve ailesinin asale 

J roçK.I \ Orta<1a1 

-28 dakikada Nevgorktan Londraga gelmek 
imkanlarının 

tahakkuk etmek üzere olduğu günlerdey zz 
Faris sergisinde felekiyat büyük 

bir mevki tutuyor. Bir çok fenni 
eğlenceler arasında •Yıldızlara se
yahat füzesi. en meraklısıdır. Ha
yali olarak bu mucizeli seyahati 
yapmak imkanını verıyor. 

En uzak zamanlardanberi insan
lar semanın manzarasını bütün i -
limlerile bırlikte kendi vasıtalarile 
temsile çalışmıştır. Fakat şimdiye 
kadar bu • Tcmsillerı. mükemmel 
değildi. Paris sergisinde yeni vası
talar bu füze sayesinde hakikate 
yakın bir hayal veriyor. 

Yıldızlar arası sür'at katarı di -
yebileceğimiz bu füze Birinci Al
bert caddesi boyunca Aerodinamik 
şeklini ) üksclteccktir. Hareket me
rak uyandırmaktan geri kalmıya -
cak bir gardan oluyor. Burada ne 
lamba, ne elektrik ampulü, ne pro
jektör yoktur. Duvarlarından ken
diliğinden renkli ışıklar çı • 
kıyor. Her füze bir pilotun idare
sındedır. Geniş pencereleri vardır. 
Yolcuları Sut Yolunda gezdirecek
lerdir. Arzdan ayrılarak yıldız sey
yahları bir lahzada 300 bin kilo ,. 
metre uzaklaşacaklardır. Yoldt 
kuyruklu yıldızlara tesadüf ede .J 
cekler, Merih, Utarit, Zuhal seyya
relerini. Akturus dev yıldızını, Av ' 
köpekleri nebülözünü çok yakın • 
dan göreceklerdir. Arza dönerken 
seyyaremi7.i muazzam bir nur kür· 
resi halinde göreceklerdir. Bu kür
renin üzerinde sadece nehirler çiz
gi halındc ve Okyanuslar kocaman 
lekelet· halinde göze çarpacakt:r. 
Stratosferi, sonra havayı büyük bir 
sür'atle katettikten sonra seyyah -
lar, bir milyarın milyon misli kilo
metrelik bir yıldızlar arası seya
hatten sonra dönmüş olacaklardır. 
Bu muazzam seyahat ancak beş da
kika sürecektir!. 

Bu otrakiyonda her şey Astro
nomya ilminin ve yıldızlar arası 

seyahat tetkiklerinin tarifatına uy- · 
gun olacaktır. Bu seyahatte uydur-

tine rağmen, bir küçük mülazimden 
başka bir şey değildi. 

İşte o sıralardadır ki Napolyo
nun hayatını ve Alman tabiyecile
rinden Kloscviç'i okudu. Bütün bu 
okuduklar şeyler kendisinde asker
lik fennine karşı bir zevk uyandır
dı. Fakirliği ve gittikçe büyüyen 
hırsile kendisini Bonapart'a ben -
zctti. 

Umumi Harpte, Avusturyalılar 
tarafındana yakılan Krjehof köprü 
başını tutuğu zaman, daha asker· 
liğinin ilk tecrübelerini yaşıyor -
du. Bu muvaffakıyet üzerine nişan
la taltif edilmişti. Buna rağmen 
çılgınca denecek cesareti ve kar.
ramanlığı da ôillerde dolaşmıya 
başlamıştı. Nihayet esir düşfü ve 
esaret hayatı da kendisini y~m mu
harebelere atılmak zevkinden u
zun müddet mal1rum bıraktı. Ni -
hayet bu emeline kavuştu. Kızıl or
duların mukabil ihtilfıl kuvvetleri
ni kırdıkları her yerde Tuhaçevski
yi bulmak mümkündü. Volgada 

--------------------------(Soldu) bir füzenin içi vilgo
ii, asa~ıda segyohlarrn yıl· 

cız/ara dogru bir rrkışı 

ma hiç bir esas yoktur. Kullanılan 
sekiz füze yıldızlar arası seyahat 
için bugünkü vasıtalarla yapıla -
bilecek bu gibi aletlere benzeyen ,_ 
lacaktır. Şimdiki halde yolcuları s~
mayı katedecek bir füze içinde na
kil meselesi halledilmemıştir. Güç
lük kullanılmast lazım gelen bü-

Çekleri mağlup etti ve bu suret
le tayyare ile kendi malikanesini 
görmek fırsatına kavuştu. Beyaz 
orduların elinden Simbirsk, Ufa 
şehirlerini aldı ve Amiral Kolçak'ın 
Sıbiryaya doğru olan baş döndürü
cü ileri hareketini durdurdu. 

Tuhar;evskinin o zamanki ordusu 
ameleden, Letonyalılardan, Çinli
lerden, hatta anarşistlerden mü -
rekkepti Bu orduda ne biçim in -
sanlar yoktu, haydutlara varıncı
ya kadar ... 

Bütün bu orduya kumanda eden 
25 yaşında bir dclıkanlı idi : Tu -
haçevski. 
Başkumandanlığının Troçki tara

fından deruhte edildiği bu dahili 
harp zamanlarında. ordu şefleri a
kıllarına gelen üniformala:-ı giyi
yorlardı. Ordunun içinde bir çok 
fahişeler vardı Bir karmakarışık
lık gidiyordu 

Tuhaçevski bunları sevmiyordu. 
Kendisi çamurlu, delik ve eski bir 

( Det1amt 6 ı cı •agfada) 

yük mikdarda mahrukattan ileri g~ 
liyor. Fennin şimdiki vaziyetin bir 
tonluk bir füzeyi bu şartlar içinde 

gökte gezdirmek için 600 tonluk 

oksidrik mahrukat lazımdır. 
Fazla olarak resimde görüldüğü 

gibi bir füzeyi hareket ettirmek i · 
çin üç, dört bin metreye kadar yük 

selen bir rampa inşa etmek lazım

dır ki füze arzın cazibesinden kur

tulmağa müsait bir sür'at. yani sa
niyede en bir bin metreden biraz 
fazlaca bir sür'at kesbetsin. 

Buna mukabil cAya seyahat> me 
selesi de henüz halledilmiş olma
makla beraber bir çok milletler kü
çük füzelerle ikna edici tecrübeler 
yapmışlardır ve yapıyoı Jar ... Avus
turya, Almanya, Rusya ve bil • 
hassa Amerikada otomatik bir şe
kilde açılan paraşutlar vasıtasile 

iniş yapan posta füzelerinin fır • 
latılması devam etmektedir. Meş
hur Amerikan mühendisi Goddard 
ilk defa olarok magnezyum dolu 
bir füze yapmağı düşünmüştür. Bu 
alet aya \•arınca iştial edecek ve 
parlaklığı arzdan görünecektir ..• 
Dığer muhcndisler de yakında kü
çük hacimde bir posta füzesi fır -
Jatmağı düşünüyorlar. Bu füze 
Stratosfer içinde seyahat ederek 28 
dakikada Nevyorku Londraya bir· 
leştirecektir. 
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~ ' Tacı Cihanın öldüğü haberi genç Yakııbun bütün 

kaputla iktüa ediyordu. Kadınlara 
karşı çok haşindi. Hattl karısına 
bile. Zavallı kadın kıtlık yılların -
da ailesini beslemek için kaçakcı
lık yaptığından bunu haber alan ko
cası kadını epeyce paylamış ve o 
da bu yüzden hasta olup ölmüş -
tü. 

Kumarhane sahibi haykırdı: "Kime atds: 
caksın? Hangimizi vuracaksın? HaY ' 

ne duruyorsun, çeksene tetiği!,, 
emellerini birdenbire kırıvermişti 

Kırdan ümitlerinin altlnda ezilen 
bu darbenin tesirile 

derkanh 
sendele 

uzun -ı. 
müddet 

Tuhaçevski hususi hayatında bil
hassa musikiyi çok sever. Bilhas
sa Betoven'in dokuzuncu senfoni
sine bayılır. Askerlik hayatında 
düşmana karşı merhametsizce ha
reket ederdi. cSınıflarm mücadele. 
si~ ismindeki kitabında bütün dü
şüncel~rini öğrenmek mümkün -
dür. 

Bunlar mel'anet ve tecavüz daire
lerıni buraya kadar ileriletmişlerse 
benden nlacakları olsun. 

rarını açtı: 

- Ben mevkide olan bir insan, 
dedi, kimseye güvenmemeli, eski· 
den beri mernk ederim, bana ge
tirdikleri haberlerin doğruluğunu 

kendi kendime tahkik etmek iste
rim. Sen de buraya daha yeni gel-

diğin 1.aman bir gece giderek ge
mide seni ziyaret etmemiş miy
dim?. Bir hükümdar kendini gizli
yerek her şeyi öğrenmiye muvaf -
fak olursa alacağı zevkin çok tatlı 
olacağını bilmez değilim. 

(Devamı ı:ar) • 

Tacı Cihanın cesedine dair orta
da bir emnre yoktu. Fakat bunu 
düşündükçe merakı artan, merakı
nı tatmin etmedikçe rahat edemi
yen birisi vardı ki, o da Bilal idi! .. 

_Bunda bir oyun var!. diyordu. 

1 
1 Kızılların Var~ova kapılarına 

Kaç defa düşünmüştü: Gidecek, H j K A y E ~ kadar dayanan ileri hareketleri 
Hindliyi göre<:<!k, ona kızını bul _ ~D General Veygand tarafından dur-

mnk için hizmete hazır olduğunu 1:..------------------------------- durulduktan sonra Tuhaçevski Mos-

••• 

söyliyecekti. Fnkat bunu yapına _ kovaya döndü. Artık Sovyet ordu· 
dan evvel bir şey öğrenmiş olmak, sunun dinamik kudretine inanmı-
bu karanlık vak'ayı aydınlatacak yordu. Diğer taraftan memleketin 
bir ip ucu bulmak lazımdı. Bilal (4 üncü sng/adan d~varn) sına hiddetle sordu: dahili vaziyeti son derece gergin 
yumruklarını sıktı. Meçhul düş _ du ve sabahleyin evden çıkarken - Nıye geç açtın kapıyı? bir hale girmişti. KıUık, mahru -
manlara karşı ilanı harbeder gibi karısına: - Yabancı zanettim. Çunkü sen miyet halkı asabileştirmişti. Tu -
bir vaziyet aldı. Vakit gece idi. Bi- - Şermın, dedi. Bugün arkadaş· bu akşam gelmiyeceklin?.. haçevski Kronştat'da çıkan isyanı 
liıl de düşüne düşüne karanlığa !arla Adaya gideceğim Gece de - Hava soğuktu, kalmadık. Nes- tayyarelerle ve bombalarla bas • 

d ld 
. . orada kalacağız. Ancak yarın gele- rin burada mı? tırdı. Hatman Antonof'un k1ya -

a ı, gıttı.. bilirim. Bu akşam evde yalnız kala- - Bitışık odada yatıyor. Zavalh mını da aynı şiddetle tenkil etti. 
caksın amma, ne çare bir kere söz grip eı!muş, korkmıyayım, yalnız e 
verdım İstersen komsumuz Nesri- kalmıyayım diye geldi. Fakat has- Bugün, yani mareşallik asasını 
ni çağır, aranız iyıdir, seninle be- talığJ burada fazlalaştı. Koyuver • aldıktan iki sene sonra Tuhaçevski 
raber yatar. O esasen duldur, kim- medim. bırd<.>nbire gözden düştü. Başku -
sesi yoktur. Sen de bır gecelik dul _ Pekı! ben yatacağım. Bıraz faz- mandan Voroşilof'un muavinliğin-
kalacaksın. Eski bir dulla bir gecelik la içtim bu akşam den azledildi. Kendisini Samara 
dul. koyun koyuna yatarsınız. iki· Karısı ona yardım etti, soydu ve gibi uzak bir mıntakaya tayin et-
nizin de canı sıkılmaz. yatırdı. tiler. 
Ragıp, yolda giderken kendi ken- Ragıp yatar yatmaz horlamıya Acaba niçin gözden düştü? Ba -

dine söyleniyor ve seviniyordu: başladı. Fakat bu yalandan bir hor- zıları, rroçki ile münasebeti ol · 
- Bundan münasip bir fırsat ola- lama idı Bunu sahı zanneden Ser- dıığundan bahsederler. Resmi ifa-

maz. Şermini ancak bu suretle ya- min, derin bir uykuya daldı. deye göre de, Tuhaçevski, Ortodoks 
kalıyabilirim. Ragıp. karısının derin bir uyku- marksizm'i akidesini bırakarak, 
Şermin kocasının bu akşam gel- d millıyetpen·er bir idenloJ·i.ve sap . ya aldığını görünce, ses çıkarma-

~ 

~~~. =-1 

"h0uglu tıuyundan uaz gume:ıl,, derler, nı kadar dofrudur. • Jı 
Yukarıki ruirn bunun canlı bir misalidir: Aurupa htıpiıhanıtırııı 

mwkaflar ora!tnda bir $Olranç partisi. 

nazik, terbiveli, dürüst, söıUnii• 
sohbetini bilir bir adnmdı. 13alt~: 
ra bahşinde bul zattan aynen b~ ı.ı 
sedeceğim. (Ş.) nin üstüne doW 

Bu tehdit karşısında, oyuncula -
rın, orada bulunanların aptal aptal 
durduklarını farzediyorsanız, alda
nıyorsunuz. Poker masasında oym -
yan bir iki kişi istisna edilecek o
lursa, oradakilerin hepsi de: 

- Bitirim! 
Şeylerdi. Hin oğlu hin, anasının 

ipliğini satmış kimselt-rdi. Bunun 
için (Ş.) nin: 

- Yaklaşmayın yakanm. 
Narasını gülerek karşıladılar. Ve 

poker masasında paraları avuçlan
mak suretile alınan adamların bir 
hareket yapmalarına meydan \·er -
m<'den kumarhane sahibi (K. Ç.): 

- Bu zat bir kaç ay evvel öldü. 
Diğer kumarhanecilere nazaran çoi<: 

yürüdü. Sert bir sesle: el! 
- Ne yapıyorsun, kendine g ~. 

dedi. Burası dağ başı değil ... J) ; 

başındakiler bile biraz makul o1ll. • 
Sen efendiden bir adamsın, sana ~-

h8"' lah çekmek yakışır mı? Heın . ı· • 
sızsın, hem de tabanca çekıY0 .. 1 ..... ıı 
sun ?Kime atacaksın! Hangı• .. 
vuracaksın? Haydi ne duruyors

00
' 

• 
çeksene tetiğini! .. 

Bu sö7.ler izzeti nefsine dokU11 

· te"' muş olmalı ki. (Ş.) direlmek ıs 
di, ileriy~ doğru bir hamle etti. fdıı: 

...,e I· 
knt (K. Ç.) buna meydan ver ... 

'·(l .. 

Eweke tanışlığımız Yakup ne 
oldu?. Ynkup döğüşmek arzusunu. 
düşmanlara taarruz iştihac:ını tat
min etmiş. Belgrad zaferinden son
ra İstanbula dönmüştü. Fakat za
ferin n<'.ş<'sini de artık unutmuştu. 
Tacı Cihan'ın öldüğü haberi genç 
Yakubun bütün cmcilcrıni birdcıı
bire kırıvermişti. Kırılnn ümitleri
nin altında ezilen delikanlı uzun 
müddet bu dnrbcnin tcsirile sende
ledi. Ne yapacağını bilmiyordu. 
Tacı Cihanı çok sevdiğini şimdi da
ha iyi anlıyordu. Faknt bu hiç kim
se>yc söylenmiyecck bir 1sttraptı. 
Çünkü ümitsiz bir aşkı kimseye 
söyliyemezdi. Ölümle kaç defa kar
şı karşıya gelmişti!.. Niçin şimdiye 
kadar kaç defa karşı karşıya gel -
diği ölüm onu alıp götürmemişti? .. 
Tahnmmül edemiyeceği daha nasıl 
fclfıke>tler bu genç adamı bekli -
yordu?. 
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miyeceğine çok sevindi. Nesrine ha- dan yatağından kalktı. Bitişik oda- lanmıştır. 
ber vermiye lüzum görmeden, he- Oııdan daha atik davrandı. )'8 " on· 

sından tuttu, sarstı, sarstı. Ve 5 

Yakup cok düsünüyor. fakat ha
reket<' geçemiyordu. Tacı Cihanı 
kaçıranları, yahut onun ölümile ne
ticelenen kazaya sebep olanları bul
saydı şüphesiz hiç teredüt etmeden 
öldürecekti!.. Sevdiği kı?.ı tekrar 
bulabilmek için kimbi!ir kaç düş -
manla karşı knrşıya gelmek cesare
tini kendi~inde bÜJuyordu. Fakat 
karşısında şimdi kimse yoktu . 
Bahadır Sahip ona her şeyi anlat

tığı zamnn Yakup kin, infial duya
rak yumruklarını sıkıyordu . Fakat 
(Kali) ye tapınanların kendisini 
gelerek İstanbulda bile takip ettik
lerini Bahadır Sahipten öğrendiği 
zaman Yakup bu gizli düşmanla
rın kuvvetine. mücadeledeki ma -
harctlerinc> şaşmaktan kendini ala
mamıştı. 

Bir müddet dalgın dalgın dınle-

dikt"n sonra: 
- Ne emrederseniz, dedi, size 

canla başla yaparım Bunlar isterse 
bin kişi olsun. Benı onlar öldurün
ciye kadnr ben de onlardan bir iki
sini y ere sererim. 

- Doğru çocuğum, fakat onlar 
sizinle açıktan açığa döğüşecek de
ğillerdir Bu düşmanlara karşı baş

ka türlü yollardan muharebe edi -
lir. 

- Peki öyle olsun. Ne derseniz 
ben onu vapacağını 

Zavallı Ya kubun aklından hiç bir 

çare geçmiyordu. Bahadır Sahip de 
çare>sizlik ıçinde idi. Ötede beride 

gizli kalmasına çok dikkat edilerek 

yapılan araştırmalar da netıcesiz 

kalmıştı. 

Sult<ın Süleyman bu araştırma · 

lardnn bir şey çıkmadığını öğre • 
nince: 

- ~mek ki. dedi, bizim payitah
tımıza bir kaç kafir müşrik gelmiş 
göz göre göre müslüman kızlarını 
kaçırıyor. Biz de bunlara bir şey 
yapaııııyoruz!.. 

F akat emir verdiği adamlarının 
bu muvaffakiyetsizliğinden duy -
duğu hiddet çok sürmedi. Düşündü 
bu işi b iz1.at ele alarak neticeye va:--

mak. kendis i için çok heyecanlı, 

muvaffakiyet nisbetinde tatlı gö -
runüyordu. Buna karar verdikten 
sonra artık emri altındaki şu veya 
bu adamın z~kasma, çalışmasına 

gilv~mecc.k değil, yalnız kendisinin 
bulacağı çarelerin muvaffakiyetine 
bakacaktı. 

Bahadır Sahibi çağırtarak ona ka· 

men eczahanedeki telefona koştu; ya girdı. Yatııkta sıkı sıkı yorgana 

sevgilisine bu akşam bekl~diğini sarılmış yatan misafire yaklaştı. 
haber verdi. Aşık yorgana o kadar sarılmıştı ve 
Akşam olmuştu. Ragıp eByoğlu- korkudan öyle tirtir titriyordu ki, 

nun kuytu sokaklarındaki meyha- Ragıp geri dönmıye mecbur ol -
nelerden birinde kafasını tütsüler- du. 
ken, bir haftadan beri biribirini - Zavallı hakıkat.en hasta .. tit -
görmiyen sevgililer, çılgın aşıklar riyor! 
gibi öpüşüyorlar, birbirlerinin du- Dıycrck, üstüne bir yorgan daha 
daklarından zevkin ve yaşamanın attı ve seslendi : 
ruhunu topluyorlardı . 

Gece yarısı, apartımanın kapısı 

çalındı. Şermin telfışla sevgilisini 
bitışık odaya aldı, yatağa uzandı, 

başını adamaktllı kapamasını ten
bih etti. 
Kapıyı açtıgı zaman Ragıp karı-

- C.reçmış olsun canım, üstüne 
bir yorgan daha örtüyorum. Üşü -

meyesin ... Bu fırsatı kaçırmazdım 

amma, ne yapayım ki, hastasın. İn
şaallah haşkn bir gece acısını çıka-

rırız. Allah rahatlık \'Crsin! 
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Amerika 
Haydutlarile 
Mücadele 

( 5 inci sayfadan deo~m ) 
bir adamdır. 29 uncu sokakta mü -
tevazi bir evde oturmaktadır ış -
sizdir. Zabıtanın sıkı bir tahkiki bu 
adamın gayet yüklü bir maz·si ol
duğunu meydana çıkaımıştır. He
rifin birkaç adı vardır: Maks Prays 
Maks Preys. Makz Bravn \'e saire .. 
Ve kendisi cAspirin çetesi~ nin en 
faal azasındandır. 

Bu adam ilk defa 1908 de yani 
26 yaşında iken yakalanmıştır. Fa
kat iki defa serbest bırakılmış, son
ra (20) sene hapse mahküm ol -
muş ve bu müddet nihayet bir gil· 
ne indirilmiştir. Aslen Almmı -
dır. 

Çocukluğu sakin geçmiştir. Bir 
gün gelip onun dehşetli bir hny • 
dut olabileceği kimse aklına ge -
tirmemiştir. Sonra sırasile: 

1924 le, 1925 te, 1926, 1927 yıl -
larında silahlı; silahsız, mevsuf, 
gayrimevsuf hırsızlıklar yapmış, 

cinayetler işle>miş, velhasıl yapma
dığı kalmamıştır. 

Mensup olduğu çetenin Aspirin 
çetesi ismini almasına gelince; 1927 
senesinin 26 Kanunusanisinde bir 
kamyon aspirin arışmışlardı. Kıy
meti 92 bin dolardı. Bu işin tahki· 
katı çok güç y ürüdü. Bir şey mey
dana çıkmadı. Bir ay sonra, matbu
at, şu şayanı hayret haberi verdi. 

Aspirın hırsızları, bunu ellerin • 
den çıkaramamışlar, eski sahiple
rine 75 bin dolara tekrar geri ver· 
meyi teklif etmişler. 

Mesele alevlendi. Hırsı.zlar ka
buklarının içme çekildiler . Zabıta 
araştırmalarını artırdı \'€... Niha
yet bir garaj basıldı ve Maks Prays 
ele geçti. Bu adam, bir elbise ko -
misyoncusu olduğunu söylüyordu . 
Halbuki yilzbinlerce tablet aspi-

rin gnrajın zcminıni doldurmuştu. 

Mus i 
Söylüyor 

( 4 üucü sagfnd'Tn d~vam) 

tareke teklif edcceğirıden bahse -
den İUılyanın Regime Faacista ga
zctcsı diyor ki: 

.1ngiltere tarafından Bask hii -
kumetıne 15,000,000 İngiliz liralık 
bir kredi açılarak mukabılinde Bil
bao mıntaka ;,,ında daimi bir macie n 
imtiyazı alınmıştır. • Fakat İtalyan 
gazetelerinin bu kabil iddiaları 

Londr~ mehafı lınce şidd Uf' tek
zip edilmektedir. hal) an gaze'elrri 
İngilterenin böyle bir mi.ıtarPke 
teklifınde bulunmasının insani bır 
maksatla olmıyarak yalnız İspan-
yaya p:ıra verm"k, mukabiliı d 
zengin madenlere el atmak gibi ga
yelerin olduğu sözlerini ortaya a
tarken İngiliz gazeteleri de bu ! i1.,
leı ın k at'iyyen aslı olm.:dığı ceva
bını vererek tekzip ediyorlar. 
Maamnfilı görülen bir şey de var-

dır ki o da g çenl(!rde bir kaçı müs
tesna olarak İngiliz gazctelerinın 
ftalyaya girmesi ynsak edilmek su

retile bir kere daha kendini göste
ren gerginlik iki memleket arasın
da devam edip gidiyor. Şimdi de 
bu 15 milyonluk paıa bahsi çıka -

rıldı; yeniden İngiliz ve İtalyan 
matbuatı biribirine giriyor. 

-~ 

Mnks bir seneye mahkum oldu. 
Sonra 7500 dolar kefaletle serbest 
bırakıldı ve eıı nihayet bu 20 sene 
bir giın hapse indi. 

Maks Pray.s ın vak'ası, yi..ızbin -
lerce hadise içinden nümunedir. 
Onun millet hazinesine mal oldu
ğu para ağırlığını dü şünün Diğer 

\ak'alar hakkında hır tahmin ya
pabilırsiniz. Bu sebepledir kı A -
rr.erika haydutlara karşı amansız 
bir mücadele açmış ve bunların en 
ileri geeln1erini numara altında 
halk düşmanı ilan etmiştir. 

lstanbul 4 üncü icra Memurluğu İlinlarıl ra bir ses duyuldu: 

Istanbul 4 ncü lcra Memurlu -
ğundan : 

Yeminli üç ehlıvukuf tarafından 
beher metre murabbaına sekizer 
liradan 940 lira kıymet takdir edi
len Tophnnede Pcrizathatun ma-

hallesinde Küçük Kalafat soka -
ğında tapu kadına gör" esk: 8, 10 

yeni 17 numaralı arasının evsa[ı 

aşağıda yazılıdır. 

Arsanın iki taraf hududu arsa hci
lindedir. Tapu kaydında mıkdarı 
mesahası 177 buçuk metre mtı -
rabbaınjadır. 

Hududu: İki tarafı Kasap Hacı 
Osman Pfcndi haneleri bir tarafı 
Ce111ıiP ~ ·ı·ı:.ıı ka~·ıkha•ıcsı tarafı 

Rabii Kal~:at soka~ı ıl" mr.hdut 
arsanın 48 tıirsc itıb:mlı> 42 hısse-

sı açık artt.:r:naya va7 edilnıış ol

duğundan 15t't /937 tar ihine müsa

dif Perşerrıbe gunu saa ı; 14 dPn 16 

ya kadar d · ır ede bır,r.cı arttırması 
ıcra ı,:di'e:1.•l<\ ir Arttı rmcı bedeli 
kıymetı muahmmenenin ' (ı 7,5 çu
ğunu bulmadığı takdırde müşterisi 

iı.,<'ırndt> hıt akılaca ı.: tır. Aıcsı tak
dirde e n ·;oı• :. :: ttıraı.ın te<ıhhüdli 

b ki kalm;ı!{ iı1.erc ar t ~ırma on beş 

gün mı.iddrtle temdıt edilerek 
30/7 /937 tarıhıne mu::ı. c.tıf Cuma 
günü saat 14 den 16 ya k ı:ıdar keza 
dairemızde yapılacak ıkinci açık 

arttırın :ıında 2004 num..ıralı ka -

nuna göre satılaca.<tır. Satıs pe -
şindir. Arttırmaya iştirak etmek 

isteyenlcrın kıymetı muhammene
nın '7,., 75, ~i nisb~tınde pev akçesi 

v "ya m;lli bir bankanın tcmınat 

mektubunu hamil bulu'1m<ııar• la
zımdır. Hnkları tapu s:cillılt• sabit 
olmayan ipotekli abcaklard, di -
P<' r alakadaranın ve irtıfak hak -

kı sahıplerinin bu haklarını ve hu
susile faiz ve masarifi dair olan id

diaların evTakı müsbitelerile bir
likte ilan tarihinden itibaren ni -

hnyet yirmi giin zarfında birlıkte 

dairemize bildirmeleri lazımdır. 

Aksi takdirde hakları tapu sicilli
le sabit olmayanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Mü
ternkim vergi tenviriye ve tanzi -

fiyeden mütevellıt belediye rü -
surnu ve vakıf icaresi bedeli mü
zayededen tenzil olunur daha faz-

la malCımat almak isteyenler 7/6/937 
tarihinden itibaren herkesin göre-

bilmesi için dairede açık bulunduru
lacak arttırma şıırtnamesilc 934/3699 
numaralı dosy ya müracaatla mez
kiu do::ıyada mevcut vcsaıki gorc
bıleceklc;-1 ılfın olunur. (934/3966) 

İstanbul Dördüncü İcra Memur-
J lugundan: 
Yeminli :~ ehlı vukuf tarafından 

tamamına 397 lira kıymet takdir 
edilen Eyüp Sultanda Camii kebir 
mahallesinin orta bostan sokağın
da atik 25, cedıd 17 No: lu evsafı 
aşagıda yazılı hal n 19 No: lu Apdı 
hanesınin bahç('si olarak k ullanı
lan arsadır: 

SAHASI : 159 metre murabbaı
dır : 

HUDUDU: Sağ tarafı Bınbaşı 

Velüyu:ldin hane ve bahçesi, sol ta
rafı Abdi efendi hane ve bahÇ€Si 
arkası çıçekçı Yusuf bahçesile mah
duttur. işbu arsa açık· arttırmaya 
vazedilmıs olduğundan 15/7/937 
tarihine müsadif Perşembe günü 
saat 14 cen 16 ya kadar dairede bi
rinci arttırması icra edilecektir. Art-

tırma bedeli kıymeti muhammene
nin 'O 75 inı bulduğu takdirde müş-

terisi üzerinde bırakılacaktır. Ak
si takdirde en son arttıranın ta -

ahhüdu baki kalmak üzere arttır -

ma 15 gün miiddetle temdid edi -
lerek 30/7 /937 tarihine miısadif 

Cumn günü saat 14 den 16 ya kadar 
keza daıremizde yapılacak ikinci 
açık arttırmasında bedeli kıyme -

ti muhnmmenenin rt. 75 ni bulma
dığı to kdırde> satış 2280 No : lu ka

nun •. hl<fı mına ' <'vfıkan geri bıra
kılır, satış peşi ndır. Arttırmaya iş

tirak etmek isteyenler kıymeti mu
hamm...: nenin '1 7,5 nisbetinde pey 
akç~· i veya mılli bir bankanın te-

minat mektubunu hamil bulunma
ları Hız mdır. 

Haldan tapu sicilile sabit ol -

mıyan lpotekli alacaklarda diğer 

alakadaranın ve irtifak hakkı sa
hiplerınin bu haklarını ve husu -

sile f aız ve masarife dair olan id
dialarını e\·rakı müsbitelerile bir

likte ılfırı tarıhindC'n itibaren ni -
hayet 20 gün zarfında birlikte dai
remize bildırmeleri 15.zımdır. 

Aksi takdirde hakları tapu sıci

lile sabit olmıyanlar satış bedelinın 
paylaşmasından hariç kalırlar. Mü
terakim vergi, tem·iriye, tanzifi -

yeden mütevellit bl'lediye rüsumu 
\'e vakıf icaresi bedeli müzayede -

den tenzıl olunur. Daha fazla ma -
lUmat almak isteyenler 7 /6/937 ta
rihinden itibaren herkesin görebil
m esi içın daiı ede açık bulunduru
lacak nrttırma şartnamesi ile 933/20 
numaralı do yaya müracaatla mez
kur dosvado mevcut vesaıki göre
bılecC'klcri ılfın olunur. (933/20 ta~
rn> 

- Şnkkk ! . 111 
('Ş.) yediği tokatla adarn akıfııl· 

sersem o'ımuş, şin1di daha fazla 11 

lamıştı. 
tıı· 

(K. Ç.) daha tokadı atarken. 
'.fO • 

bancasını da elinden almıştı. 
kadın acısına, tabancasının ahJl "' 
mak mahcubiyeti de inzimam cdiP' 

ı.ı· 
cf', (Ş.) ne yapacağını şaşırdı, ın ..;· 
kabele <'dememenin aczi içinde k~ 
rnnmıva başladı. Fakat ne olur ... 

• ·rı" 
olsun bir şey yapmak, bu tah1<1 

altında kalmamak istiyordu. ) 
Ne yapacaktı?.. ~ 
İstanbul Birinci Ticaret Matı 

kemesinden: ·Ii 
Mülga Bahriye Nezareti Veltt 

Umumisinin ikame eylediği ds\'B 

neticesinde 110721 kuruşun tal1 fl: 
sili yolunda Ticareti Bahriye :rJıı 

ı.ıı 
kemesinden sooır olan 11 Te~nı 

11
• 

331 tarihli gıyabı ilam aleyhıne ile 
çılan ve 36/141 No. lu dosya bıl 
mahkememizde ruyet edilmel<te riı 
lunan itiraz davaSl zımnında nıute . 

. ıerı 
müteveffa Skon Sarakyan varıs ıc 
İstanbul da Kınalıadada Al sanc

3 
Si 

caddesinde 15 No. lu e,·de ıcarı 'f 
Mempar kızı :Ebruhi ve oğltı Va~el· 
ilan yolu ile tebliğat yapıldığı rcC 

de gelmediklerinden mahkeJll elC 
·1er 

haklarındn gıyap kararı verı • 
: rnıı 

H. U . M. K. nun 401 ci maddeS• 'l 
r11· jÇI 

cibince j şbu kararın teb IE-1 
4 de 

muhakeme 9/7 /937 Cuma saat 
1 

bırakılmıştır. 0tt 
Tebliği liızımgelen karariar ı1I 

keme divanhanesine asılmıştır. s'.1' 

Muteriz varisleri o gün vr 
0 ...,ıı 

. J"zııw 
att.e mahkemeye g<>lmelen u 
ilan olunur. (936/14~ 

. ,,..·csrct 
İstanbul Asliye Birincı J 

1 

Mahkemesinden: ı11~"' 

istanbul maliye muhakenıııt ri• 

dürlüğü tarafından mülga (S~''fliJ 
sefa in) acentesi iken vefat e<fc 1 • 

srın Hıısip varislerinden cernııbe.;i 
·1 c;lı 

le Erenköy malive tahsı " .0,e 
d 

. . J\~I 
memurlarından Şemse oın· . eı· 

drt ı 
inhisar memurlarından Ka ·ııC 

1 yJıl 
dinde Emine ve S:ıdiye n e •ııJl g.• 
937 /~19 dosya numarasile a,çı• bl'I• 

1 ~ ..,er 
lacak davasında oturcıugu · ~eıt1 

li oh.11yan müdaeialeyhlcrdeıl :d' 
• . t<J:IP 

seddin, Emınc ve Sadıye }la ı:J' 
tebligatın ilanen '-'apııınasırı11

1 JI· 
J .. tll ' 

rar verilerek muhakeme gıı 5'9 
mak üzere 8.7.937 Perşeznbe 9ıı\:e' 
14 tayin ve da ve' iyeleri de ~ıdı.I : 
me divanhanesine asıJmıŞ 111 (J 
ğundan rnüddeialeyhlerin. ~ii'tlı ıl 
de> mahkemeye gelme>Jerı 

ilan olun.ır. (937 /219) 
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SlYı Oeynıanen Sarrayantdıa 

IKUDCS KO~LARR 
Tefrika No: 69 Yazan : M. Necaet Tunçer 

lf arem kadınları: ''Si la bir günahkar kadındır· 
llüçudu, göğe çıkacak kadar hafif değildir!,, Di
l/ordu. Si/anın birdenbire ortadan kayboluşu 

herkesi telaşa düşürmüştü. 
- Bir akşam yemeğine hafif bir 

~hir koyarız. Bu zehir insana tat
ı bir uyku getirir. 
-Tı;:crübe ettin mi? .. 
- Bizim kabilede deniyenler 

Çoktur. 

d - Pekala. Muhafız ne zaman gi
Elcek? 

- Üç gün sonra .. 
lL-.. O halde sen onunla görüş. Si
""Yl uyutacağımızı söyle. Ve bu işi 
~~ rıtıek için bizden ne istediğini 
'"Vr! 

b (Orası kolay. O, bu işi bedava ,/ t Yapmağa hazırdır. Çünkü, za
./ h adamcağız Silamn kendisine 
~Ptığı fenalıklara tahammül ede-

Yor artık. 

8e - Çok güzel. Bu işi becerebilir -
tan, sana ebediyen minnettar kala
ta ğırn, Sahra! O muhafıza benim 
d tafırndan değerli bir hediye va-
et ..... e . ?'' Yı unutma! 

<ttnara sevinçle Sahranın boy
b:.ına sarıldı: 
t - Sen ve kardeşin Hamo bu sa
~~da olmasaydı, benim canıma 
tirı·~n kıymışlardı. Sizin iyilikle
i lZi Ölünceye kadar unutmıyaca-

•ıtı, Sahracığım! 
\re ·ı· ı ave etti: 

lak ~klıma bir şey geldi.. Muhafız 
~ erı, Siliiyı Sura götürlince ko -

ca satabilecek mi acaba'?.. 
- Çok kolay satacağını söyledi. 

~ - Sil&, k~ndisinin Kudüs sara -
ından kaçırıldığını söylerse ... 

Çı~ O ~man daha çok müşterisi 
le '.11'· Çünkü Süleymanın cariye -
tınde Surluların gözü vardır. 

le; Bu işin, kral (Hiram) a ak -
8ll. tırilrnemesi de şarttır. Biliyor
ll''n Ya, Sur kralı, Süleymanın çok 
~~ostudur. Beni bile Süleymana 

ıye eden odur. 
li;- M'eS<'le Sur kralının kulağına 
~a rneden, bu alış veriş çarçabuk 
on Pılır. SiJayı satın alacak adam, 
'lnl u~. Süleymanın gözdesi olduğu-

ilan edecek değil ya. 
-n ... s·1· ogru. 
~ayı uyutmağa karar verdiler. 

tıld hra, Tamaranın odasından ay
ı. 

* :.111 Sur yolu nda .• 
8i e~leYlnanın bu iki şeytan gözde
lid ele Vermişlerdi. O sabah Sur'a 
~itecek muhafız hazırlanmıştı.. 
taıt~ sonra atına binip yola çıka-

Sij 
ıt! Yatağından yeni kalkmıştı. 

~ıt b Valtısını tamamlamağa va -
di.. ~,1arnadı.. Başına bir ağrı gir
~rı~~~e~~ .~irdenbire kapandı .. 

Si!a 1 .guçlukle yatağına attı. 
ttuşıt bırden bire kendinden geç -

OQ~n 
Saıı ın kapısı yavaşça açıldı. 

~v· r.a. Silayı yatakta görünce 
ındı: 

....... ~ 
~ ... i ~abuk da kendinden geç -
l)qş. lacın yarısını bile içeme-

h bıYerek S ·ı · <ılını . . 1 ayı ev eşyası gibi, bir 
Stı n ıçıne sardı. 

~kı·ra gidecek muhafız kapıda 
l 1Yordu 
ı~azırian~n "k" Qerk yu u atına bağladı .. 

elan S es onu hükümdar tarafın -
~or 

8 
ur kralına bir hediye götürü

(\ anıyordu 
~ıı· . 

dı a Zehirlı' "d" ~H · . su u tamamile içme-
11 •çın b' 
"o~er· ıraz sonra at üstünde 
>k ını 
"'<ltda " açrnış, fakat, dar bir me-
l ,,atar gib' k atın1 k ı, ollarını ve ayak-
~arn 1

P•rdatmak imkanını bu s ıştı, 
:ı.ray 

lataıt ı, muhafızı yıldırım gibi ko-
lı ~Udüs · surları dışınn çıkmış-

"•111 
Suıe 96ğe uçmuş ! " 

~"t Yrnan ı'k' .. .. lıg1 • ı gun sonra Silayı 
,......., 0 za~~n, hükümdara: 
bı~·e ' goge uçmuş, Mella! .. > 

tı Suıey:vap verrni§lerdi. 
~dı., an bu sö:CJ hayretle kar
Q]' 
S ~·ı arattı 

Ule · 
~ad.ı l'lnanın gözde . . 

"'<lr b · sını saatlerce 
aliley~~larnadılar. 

(Devamı var) 

- ~7·.t1 
ı:~ . ~ 

Sülegmanın itli/ ak yapmak istediği A.,urilerd• 6/r zevk ve 
ef/enclf sahnesi 

_ ... NIHllHlllltUllHllhUIUUllllltılNIHllUUIHlllUHHlllllHtllllllUlllllUlllftlllllllllllllllltlllUHllllllUllllUUlllUUlllUllllllllUlllHnınıH 

Istanbul Bölge Sanat Okulu Satınal-
ma Komisyonu Başkanlığından~ 

Nevi Mu. M. Mu. Fi. Tutarı ilk Te. Arttırma l G. S. Şekli 

--Ekmek 
parçası. 8100 
Yemek 
artıntısı. 11520 

K. S. L. K. L. K. 

2 50 202 50 10.6-1937 Per• 

s 41 ıı şembe aaat 15 Açık 
345 60 

548 iö 
lstanbul Bölge Sanat Okulunurı yemekhanesinde . sabah Kahvealtısı, 

özle ve akşam yemeklerinde artan ve 31-5-1937 tarihinde arttırma• 
ya konulan ekmek parçalarile yemek artıntılarına istekli çıkm3dığın• 
dan 2490 No. lu kanunun 43 üncü maddesine tevfikan itıale müddeti 

on gün uzatılmıştır. Arttırma Cağaloğlunda Yüksek Okullar Muhase· 

becilinde yapılacaktır. 
istekliler yukarda gösterilen gün ve saatte sözü geçen Muhasebeci• 

fiğe başvurmaları ve ş:ırtnamesini görmek isteyenler mektebe gelme-
leri ilan olunur. (3124) 

lstanbul Defterdarhğından: 
Lira --

Yenikapı : Eski Katipkasım yeni yalı mahallesinin eski 

bostan derunu yeni Kumsal sokağında kain 

eski 82 yeni 229 sayılı ahşap hanenin tamamı. 175 00 

Arnavutköy : Sucu bahçesi sokağında kain eski 25 yeni 
~3 sayılı hanenin 2/5 payı. 200 00 

Yenikapı : Eski Katipkasım yeni yalı mahallesinin eski 

alboyacılar ve orta sokak yeni çorbacılar 

sokağında eski 43 mükerrer yeni 74 saJıh 

35 metre murabbaı arsanın tamamı. 35 00 
Osküdarda : Rum Mehmet paşa mahallesin~e Balaban 

iskelesi sokağında yeni 20 sayıla 5,60 metre 
murabbaı arsanın tamamı 28 00 

Küçükpazar Katipşemsettin mahallesinde dökmeciler so· 

kağanda eski yeni 93, 95, 97 sayılı iki dük-
kinın tamamı. 150 00 

Beşiktaı ı Sinanpaşa mahallesinin Beşiktaş caddesin-

de kain eski 73 yeni 52 sayılı ü~tünde oda· 

ları bulunan dükkanın 1440 da 945 payı. 590 63 
Ayvansaray : Ayvansaray caddesinde 29 sayılı dükkanın 

tamamı. 750 00 

Yukarıda yazılı mallar 4·6·937 Cuma günü saat 14 de açık arttırma 

ile satılacaktır. Satış bedeline istikrazı dahili ve % 5 faizli hazine tah• 
villeri de kabul olunur. Talip'.erin % 7,5 pey ahçelerini yatırarak Def 

terrlarlık Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna 
müracaatları. (F) 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umunı Müdürlüğünden: 

6-6-937 tarihinden 16-8-937 tarihine kadar Haydıırpaş:ı - A<lapazar 
ve lzmil- Adapazar arasında Pazar günleri için gezinti trenleri sefere 
konulmuştur. Haydar9paşa'dan saat "7,10,,da ve Adapazar'dan saat 
"17,00,,de hareket eden trenler yalnız üçüncü mevki ar;ı balar.:lan kcıa 
Haydarpaşa'dan saat "8,35,,de Adapazar'dnn dcı saat "15,38,, de hare• 
ket eden trenler birinci, ikinci mevki arabalardan teşkil edilecektir. 
Gc:ıinli trenlerinin bazı istasyonlara varış ve ka'kış saatleri aşağıya 
dercedilmiştir. Muhterem h.alka ilan olunur. "3125,, 

lstııın onlar 

Hardarpaşa 

lıınit 
Sapanca 
Adapazar 

Adnpu.ar 
Sapanca 
İzmit 
H.l)·darpaş~ 

lzmil 
Sapanca 
Adapazıır 

Ada pazar 
Sapanca 
iz mit 

NAZARI 

1. ci tren 2. ci tren 
Varış 

10.02 
11,01 
11,44 

16,12 

19,40 

9,24 
10,00 

18,27 
19,26 

DiKKATE: 

~lk11 
7,10 

10.08 
11,06 

15,38 
16. 18 

Durmaz 

-8,34 
9,26 

17,50 
18,37 

V:nıs K:ılkış 

8,35 
Durmaz 

114,8 11,58 
12,35 

17,00 
17.35 17,43 
18,36 18,40 
21,35 

Haydarpaşadan saat "8,35,, ve Adapazar'dan aaııt •ıs,30,, da ha. 
rcket eden 1056 ve 1057 No. lu birinci, ikinci mevki arabalan hlmil 
trenimiz gidiş ve dönüşte lzmit'te tevekkuf etmeı. "3125,, 
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Yalnız'' İYİ ,, 
POKER 
Bıçakları vardır 

lstanbul Defterdarhğından: 
Cins ve Mevkii Muhamıoen 

bedeli 
Lira 

Galatada eski Sultanbeyazıt yeni Hacı Mimi mahallesinin eski 
Topçular yeni Necatibey caddesinde kapıiçi mevkiinde 281 
No. la Kapıiçi karakolu binasını:ı tamamı : 2330 
Binbirdirek mahallesinin Mehmetpışa yokuşu ile Su terazisi 
sokaklarının birieştiği kösede her iki sokaktı kapısı bulunan 
10, 12, 30 No. lu iki e\•in hazineye ait dokuzda bir payı: 550 
Beyazıtta Tavşantaşı mahallesinin eski Simitci yeni Hazine• 
dar sokağında üstünde odası bulunan 15 No. lu bila hava 
dükkanın üçde iki payı: 366,67 
Hüsrevpaşada Ka~ap lvas mahallesinin çeşme sokağında 432,20 
metre murabbaı sahası bulunan 10 No. lu natamam bahçeli 
evin tamamı: 470 
Aynı yerde Aynalıçcşme sokağında 243,52 metre murabbaı 
6,8 No. Ju arsanın tamamı: 180 
Kumkapıda Çadırcı Ahmet Çelebi mahallc~inin arayıcı so\ca-
ğında 189 ada 5 parsel eski 12 yeni 16 kapı numarala 47,5 
metre murabbaı arsa. Beher metre murabbaı: 1,30 
Aksarayda eski Katipkasım yeni Yalı mahallesinin eski 
yalı bostanı derunu yeni kumsal sokağında eski 98 yeni 215 N '·lı 
31 metre murabbaı arsa. Beher metre murabbaı: 2 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı ev ve arsalar hizalnrından bedel• 
ler üzerinden açık artırma usulile satılacaktır. isteklilerin ve tediye 
şeraitini öğrenmek. isteyenlerin 17-6-937 Perşenbe günü saat On 
Dörtte yüzde 7,5 pey akçelerile Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan 
komisyona gelmeleri. (M.) (3134) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
500 Ton çavdar sapı isteniyor: 

P.\şabahçe fabrikamız ihtiyac& için şartnamesindeki vasıflara ıöre 
500 ton Çavdar sapı satın alınacaktır. 

I - Sapların Teşrinievvel iptidasından başlamak üzere azlmi dört 
"Y zarfında fabrikaya teslimi meşruttur. 

il - Talip olanların yüzde onbeş teminat akçesiyle beraber ve 7 
Haziran-937 tarihine kadar lnhisarlar Umum Müdürlüğünde Müskirat 
muamelat şubesine müracaatla teklif mektuplarını vermt"leri. (3131) 

Beşiktaş İcra Dairesinden: 
Hasan Nuri, Emine Bihter, Ay-

İstanbul Dördüncü İcra Me -
murluğundan: 

Yeminli 3 ehli vukuf tarafından 

koru mülkiyetine 478 lira ve ha -

neye 1913 lira kıymet takdir edi

len Boyncıköyünde Reşit paşa so

kağında 32-34-36 yeni 40-40/1 No: 
lu hanenin evsafı aşağıdadır: 

Yukarıda mahale sokak No. sı 

gösterilen gayri menkulun evsa -

fı aşağıda yazılıdır: Gayri men -

bulün 1/2 koru mülkiyeti ve 4/1 
tam mülkiyet satılacaktır. Zemin 

Parfömlerin istıhzar edildiği 

Fransanın Midi havalisini g"'zmiş 
iseniz tabiatın çiçekleri merke -
.zinde yarattığı bir nevi balmumu
nun cildi beyazlatmak ve güzel -

!eştirmek hususunda şayanı hay -
ret has;alarını bilirsiniz. 

cSir Aseptik> tabir edilen bu 

şayanı hayret cevherin tasfiye edil
miş hulasasının cild üzerinde sih
ramiz bir tesiri vardır. 

Bunu; geceleri, yatmazdan ev -

vel tatbik ediniz. Cildin sert ve kır
mızı dış tabakasını yumuşatarak 

parça parça döktürecek, sabahle -

yin inanamıyacağınız taze ve be -
yaz bir cildin yeni güzelliği ile kar
şılaşacaksınız. Açık mesameler, si
yah benler, kırmızılık lekeleri ve 
tenin temiz saf bütün maddeleriniı 

tamamen zail olduğunu görecek -
sınız. Ancak, yüzünüzün genç -
Jik güzelliği ile fazla tczad teşkil 
etmemesi için boyunda, omuzlar
da, kol ve ellerde dahi kullanma -
nız 15.zımdır. Kolay, pratik ve ay
ni zamanda az masraflı olan bu cSir 
Eseptik> bütün eczanelerle ceza 
depolarında satılır. 

KAYIP 
Balıkpazar~nda Nafıa hanında 

No: 18 yazıhanemde 26/4/937 tari

hinde zuhur eden yangında İstan

bul gümrükleri satış miidürlüğün

den transit ve dahile çekilmek üze
re satın aldığım mallara ait kapı 

kağ1dı ve mal bedeli makbuzları 

yanmıştır. Yenilerini çıkartaca • 

ğımdan eskilerinin hükmü olmadı· 

ğını ilan ederim. 
1zzet Gönül 

şe İptihaç, Behiyenin sahip olduk
ları Fındıklıda Süheyl bey mahal
lesinde Topçular caddesinde (Tram
vay caddesi) eski 483 yeni 487 nu
maralı kagır yarım masura mai le
zizi havi konağın sahipleri arasın
da kabili taksim olmamasından şu
yuun izalesi suretile satışa çıkarı -
larak 8650 lira bedel ile talibi uh
desine ıhalei kat'iyesi icra kılın -
mış fakat müşteri satış bedelini 
vermediğinden 15 gün müddetle 
yeniden satışa çıkarılmıştır. Tram
vay yolundan zemini mermer dö -
şeli ve mermer musluk ve ya -
laklı bır avlu iki oda üç göz odun 
ve kömürlük, bir yük, bir hela 
bir aralık, avludan merdivene bir 
sed aralık üzerinde bir odun ve kö
mürlük, yine merdiven bir aralık, 
ikinci :;ed, bir tulumba, bir mut
fak, üçüncü sed bahçe, tonoz kö -
mürlük, bir sarnıç, bahçe, bir mik
dar ceviz, erik asma vardır. Mer
mer taşlıktan birinci kata bir ara
lık bir rnfa üzerinde iki oda ikinci 
bir sofa üzerinde iki oda, bir hela, 
bu kısımda hissedar Behıye otur
maktadır. Birinci kat ıle ikincı ka
ta çıkan merdiven ortasından çıkı
lır. Zeminı kırmızı malta döşeli bir 
aralık, .bir oda, harap bir oda, bir 
mutfak, bır hamam, bir hala, ikin
ci kat tirınci katın aynıdır. İçe
rısinde hissedar ikamet ediyor. Üst 
kastta iki yüklü bir sofa üzerinde 
iki oda mevcuttur. Kıymeti mu -
hammencsi (11.546) liradır. Şart -
namesı dıvanhancye talik edilmiş
tir. Talip olanların tellfı.liye ve i
hale pul ve resımleri müşterisine 
ait olmak üzere kıymeti muham
menenin yüzde yedi buçuğu nis -
betinde pey akçesini müstashiben 
21/6/937 tarihine müsndif Pazar -
tesi günü saat on dörtten on altıya 
kadar Beşiktaş icra dairesinde en 
çok arttırana ihalei katiyesi icra 
kılınacaktır. 2004 numaralı icra ka
nununun 126 mcı ;naddesine tevfi
k~ın ipotek sahibi alacaklılar ile di
ğ<'r alfı.lrndarların ve irtifak hakkı 
ve gayrı menkul üzerindeki hak -
larını ve hususile faiz ve masarife 
dair ıddialarını evrakı müsbiteleri
le (20) gün içerisinde icra daire -
sine bildirmeleri lazımdır aksi hal
de hakları tapu sicillerile sabit ol
madıkça satış bedelinin paylaş -
masından hariç kalırlar. İşbu mad
dei kanuniye ahkamına tevfikan ha
reket edilmek ve daha fazla ma
lumat istiyenlerin 936/53 dosya nu
marasile memuriyetimize ınüra -
caatları ilin olunur. 

kat karesman döşeli koridor üze
rinde zemini yine karesman ye -

I!!!"'------------~ ...... -------~ 
mek odası bir kömürlük mermer 

musluklu hela, ve sarnıctan su a
lan tulumba mermer çamaşır tek

nesi, maltız ocağına havi zemini kır

mızı çini mutfak. 

BİRİNCİ KAT: bahçeden bir • 

kaç basamakla çıkılır. Bu katta 

camlı kapılı zemini karesman bir 

koridor üzerinde iç içe iki oda, 1 -

kinci kat emaye musluk taştım ha

vi merdiven başında bir hala, cam
lı kapılı bir koridor üzerinde iki 

oda yük ve do1ap1ıdır. 

BAHÇE: cephesi yarım duvar 

üzerine demir parmaklıklı hane -

nin etrafı bir metre arzında çimen

to döşelidir. Arkasında üstü çimen

to sarnıç, armut, incir, kiraz ve 

birkaç asma çam, ve diğer gayri -

müsmir ağaçlar vardır. Bahçenin 

arka tarafında bir kat kagir bina

da ise bir aralık, bir mutfak, bir 
kömürlük asıl bina beden duvar -

lan kagir çatı ve döşemeleri ah -

şap olup tavan ve kapılar yağlı bo

yadır. Zemin ve birinci kat pen

cereleri demir parmaklıklı çubuk 

pencereleri panjurlu ön ve arka ka

pıları demirlidir. 
MESAHASI : Umum mesahası bin 

kırk iki metre murabbaı olup bun-

dan 58 metre murabbaı asıl bina 31 

metre murabbaı da bahçedeki mut

fak geri kalanı bahçedir. 

HUDUDU : Sağ tarafı Zehrap ar
sası arka tarafı Selim ve Rum pat
riği biraderleri arsalarile Simon ve 

Triyandafil namına müfrez mahal, 
sol tarafı Mehmed Zeki hane ve 
bahçesi cephesi lkşid paşa sokağı 
ile mahdut olan işbu gayri menkul 
açık arttırmaya vazedilmiş oldu -
ğundan 15/7 /937 tarihine müsadif 
)>el'fembe günü saat 14 ten 18 ya ka-

dar dairede birinci arttırması icra 0ı 

dilecektir, arttırma bedeli kıymeti 

muhamrnenenin % 75 ni bulduğu 

takdirde müşterisi üzerinde bırakıla 

caktır. Aksi takdirde en son arttı

ranın taahhüdü baki kalmaJt üzere 

a-ttırma 15 gün müddetle temdit 

edilerek 30/7 /937 tarihine müsa -

dif Cuma günü saat 14 den 16 ya 

kadar keza dairemizde yapılacak 

ikinci açık arttırmada bedeli kıy• 

meti muhammenenin % 75 nl but. 

rnadığı takdirde satış 2280 No: lu 

kanun nhkamına te\rfikan geri bı

rakılır, satış peşindir. 

Arttırmaya iştirak etmek iste -

yenlerin kıymeti muhammenenin 

% 7.5 u nisbetinde pey akçesi veya 

milli bir bankanın :teminat mektu

bunu h:ımil bulunmaları lazımdır. 

Hakları tapu sicilile sabit olmı

yan ipotekli alacaklarda diğer a -

liikadaranın ve irtifak hakkı sa -

hiplerinin bu haklarını ve hususi

le faiz ve masarüe dair olan iddia

larını evrakı rnüsbitelerile birlikte 

ilun tarihinden itibaren nihayet 20 

gün zarfında dairemize bildirmele

ri Jalımdır. 

Aksi takdirde hakları tapu sici 

lile sabit olmıyanlar satış bede -

linin paylaşmasından hariç kalır

lar müterakim vergi, tenviriye, 

tanzifiyeden mütevellit belediye 

rüsumu ve vakıf icaresi bedeli mü-

zayededen tenzil olunur. 

Daha fazla malumat almak is • 

teyenler 7 /6/937 tarihinden itiba

ren herkesin görebilmesi için dai

rede açık bulundurulacak arttırma 

şartnamesile 933/20 No. lu dosyaya 

müracaatla mczkfır dosyada mevcu' 

vesaiki görebilecekleri ilin olunur. 
(933-20 taşra) 
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. 
LiMON 

Hasan ve 
ÇİÇEKLERi 

Nesrin kolonyalan 
Türkiydc en çok satılan ve Avrupa ve cihan tarih;nde misli ve 

minc:ıdi olmıya"l kolonradır. Bütün ltrıyat müte!lassısları, sinir dok• 
torları ta·afınıiao bu müsl'!sna kolonyayı sevmeyen kimse bulunamaz. 
Bir dambs: bir limo:ı ve çıçek bahçesinde gibi kokuları neşreder. 

Hasan ve Nesrin losyonları insctnı cennet ve çiçek bahçelerinde 
yaşatan bedinlardır. Mııllaka Hasan markasına dikkat. Taklitlerinden 
sakınınız. Ha•an deposu. 

Hasan deposu: lstanbul, Ankara, E!kişehir, Beyoğlu, Beşiktaş. 

ll'!hisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Bir m:ı...tar Anason mubayaa edilecektir. 

.. Ellerinde bu sene mahsulünden Çeşme mah Anasonu bulunanların 
Yedi Haziran Pazartesi gününe kadar inhisarlar Umum Müdürlüğü:-ıde 
Müskir~t Mu:? mclat şubesine mür:ıc:...adarı. (2933) ,. 

INKIİ3AZ / -••••••••-
ve ondan mütevellid baş atnlannt 
defeder. MİDE ve barsakları ko-
laylıkla boşaltır. S m derece tek· G R J P J N 
sif edilmiş bir toz olup MÜMASiL varken bu 
MÜSTAHZARLARDAN DAHA ıztıraba kat. 
ÇABUK, DAHA KOLAY, ve DA· !anılır mı? 
HA KA Ti tesir cJer. Yemekl~r .. 
den sonra alınırsa HAZIMSIZLIGl 
MiDE EKŞIL1K ve Y ANMALf' RI· 
nı g iderir. MJüE VE BARSAK. 
LARI ALIŞTIRMAZ. 

Ağızdaki kokuyu ve tatsız'ığ'ı 

defeder. MAZON isim ve HOROZ 
markasına dikkat. 

Küçük şişesi çıkmıştır, fakat bü· 

l ......................... !!!lZlll!ymünk•ş•iş•es•i•e•k~o•no•m•ik•t•ir• ....... lllliii 
1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

l - idaremizin Pa~abahçe lspirto Fabrikası için şartnamesi mucİ· 
bince 2500 lira muhammen bedelli 9 adet su kontörü açık eksiltme 
suretiyle satın alınacaktır. 

il - Eksiltme, 14· Vl-937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 
de Kabataşta Levazım ve Mülıayaat Şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

ili - Muvakkat teminat 187,50 Liradır. 
JV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı· 

ne.bilir. 
V - isteklilerin münak:l!a tarihinden 10 gün evveline kadar fi. 

yalsız fenni teklHlerini inhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat Fahri• 
kalar Şubesine vermeleri ve münakasaya girebilmek için de Münaka• 
sadan azami bir gün evveline kadar verilen tekliflerin muvafık bulun
du~una dair mezkur şubeden vesika almalara !az mdır. Son gün ve· 
sika verilmiyecektir. 

Vl - isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ile V inci 
maddede yazılı vesikalar "e % 7,5 güvenme paralariyla birlikte eksilt· 
me için tayin edilen gün ve saatte adı geçen alrm komisyonuna gel· 

meleri ilan olunur. (2340) 

1 Haftad~ki!!~a~~.~ ~~-~~~~~:~~h:cbeci şaha- •

1 1 
detnamesini almak için, Sultanahmed, Alemdar caddesinde No. 23 
Amerikan Ticaret dershanesine başvurup bir program alınız. Hususi I 
der~ dl! \'erilir. 1 

• b-ıüıı 
B:ış, diş ağrıları, nezle, kırgınlık ve üşütmekten mütevellid u 

1 1ıM· ıztırabların başlamasitc beraber ;tkhmız:ı 2elen ilk isim o ına 
11 

Mideyi bozmadan, kalb ve böbreklere dok~"''!!!-1 

1 En seri tesir, en ka t'i neti<;! 
icabında gUnde 3 kaşe alınabilir. 

• . • • :: 'J· ~ ' " •. 

Emlak Ve Eytam Bankası 
İstanbul Şubesi Direktörlüğünde~: 

1 - Şubemizden maaşlarını iskoto eltirmekte bulunan Miitd~.3~1: 
üzerinde müracaat edecekleri rünler yazılı ol1trak kişcleriınıı 

1 
eti 

aldıkları numaralarla tayin olunan günlerdt: Bankamıza müraca~l 3 

ve bunun haricinde vaki olacak dileklerin yerine getirilemiyece~'· t• 
2 - Harp malüllerinin ayın dördüne kadar vaki olacak müracaa, 

tarı günü gününe icra edilip ondan sonraki müracaatlarının sır3Y 
tahi olaca~ı ilan olunur. ~ 

Sahibi ve Umumi' neşriyatı idare eden Ba~ınuharrir 
E. izzet 

'3a.:ııldığı yer : Mat bl3İ Ebüzziya 

& 48J MSU&U ., 

1 (NECİP BEY) Y AGSIZ K R E M L E R İ : Cilde gençlik 
haizdir. 

ve güzellik verici hassasın• 

evcut kremlerin en iyisidir, genç ve güzel kalmak arzu edenler Necibin kremini tecr·be etmelidir. ecip Be)' 
yağh g ece kremi ve acı adem remi de bulunur. 

Zümrüt Yalova kaplı • 
• 

• 
Asırlardanberi tecrübe edilmiş radyo aktiviteli ve müsekkin hassalı me~hur suları; müzının 

romatizma; siyatik, ağrılı barsak iltihapları, anterekolit, müzmin ishal ve dizanteri, ağrılı basur 
memeleri ve sancılı kadın hastalıkları, nikris ve her türlü nevraljiler gibi hastalıkları muvaf .. 
fakıyetJe tedavi eder. 

Tedavi, mütehassıs doktorların nezareti altındadır. Biyolojik her türlü tahliller için laboratu-

var ve fizyoterapi, tesisatı vardır. 

Bu sene kaphcalarıri otel ve · lokantalarında büyük tekemmüller 
• • 

yapılmıştır. 1 Hazirandan ıtı-

baren fiatlardaki ucuzluk bilhassa calibi dikkattir. 
Çınar 

kişi için 
oteli : Bir günlük pansyon komple 

• • 

" otel ve yemek ,, bir kişi için " 325 ,, kuruştur. Ik• 
otel ve yemek (550) kuruştur. 

Büyük otel : Bir günlük pansyon komple ''otel ve 
yarak kat ve· odalarına göre yedi liraya kadardır. 
dardır. 

• 

yemek ,, bir kişi için 350 kuruştan başla
İki kişi için altı liradan dokuz liraya ka-

Aileler için ayrıca tenzilat yapıllr. -~--

Lokantalarda büyük bir itina ile hazırlanan yemeklerin tabldotu: Büyük lokantada 100 ve 
Park lokantasında 70 kuruştur. Alakart yemek fiatlarında dahi tenzilat yapılmıştır. 

~Banyo fiatları geçen seneye nazaran çok ucuzlatılmıştır • (307 4) 

. ...... ~ ·~~"· , -. ... . . ' "' ._,,. 1 ... ' . ..,.. .. .... • ...... :~··' . 
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