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BU GAZETE 

htanbulun en çok satılan hakikt 
akşam gazetesidir 

İ!Anlannı SON TELGRAF'a veren· 
kr en çok okunan bir vasıtadan 
hakkile istifade etmiş olurlar. - -
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Almanyanın bütün istekleri yer· emi getiriliyor? 
l :~ ' , • . • .. ... h • • ;.;, 

· Çekler, Almanla;·ın memleketin ekonomi ve münakale ba-
kımlarından menleatlerini muhil ta_leblerinde.n şikayetçi 

olan Macarlar da, Tuna'ya hakim 
ötedenberi kendilerine aid bir 

Almanlara verilmesinden 

askeri kıymeti bulunan, 
şehrin ve koprübaşının 
müteessir oldular 

Almanyei' ya eski Çekoslovakya' nın altıda 
• • 

Pilebisit yapılacak 
Yerler pazartesi 
Günü tesbit edlleck 

Yeni Çek Hariciye 
Nazırı derhal Berline 

gidiyor 

P rağ 7 (Hususi) - Teşrini. 

sani sonuna kadar Alınan 

hiikUınet!nlıı ~gal edeceği 
mıntakaların hududunu tahdid e
den elçiler komisyonunun karan 
Çek hükfunetl. tarafından inceden 
inceye tedldk edilmiştir. Rükd • 
met bu kararlan m emleketin e -

"' . 

Çekler, son zamanlarda birçok vekayi ve tarihi h icliselere sahne olan Aş şehrini tahliye ederlerken -

:~;~=~=:~~~~-Daladye muzır~ f antazilere 
met! etnlk mahiyeti aşan Alınan ' 

~~:;r;:~:ık:~~~~: nihayet verecegw inı, diyor 
karar vermlştir. 
Prağ 7 (A.A.) - Hariciye Na-

~:~::~ir~a;:~ıb~a~1:tt~ur:~a Mussolini, istirahati biter bitmez 
~a;e::~~aldıktan sonra Berllne Çemberlayn'i görüşmiye dave·i • 
MACARLARLA BİR İHTİLAF • 

p ~ı 7b!!~~:~e;k:;~:~ etmiye karar vermış 
pazartesi günü yeniden top

lanacaktır. Daha evvel Alınan ve 
Çek deleg'!!leri plebisit yapılacak 
olan yerleri aralarında tesbıt e • 
deceklerdlr. Şayed aralarında an
laşma olmazsa o zaman beyne! • 
":'ılel komisyon müdahale edecek
t ı . Beynelmilel komisyon meha
fı lın~ göre Almanyaya verilecek 
~azı~ ~ekoslovakya mesahai sat
hıyesının altıda biri olacaktır 

Berlin Macar mehafili Brat.' • 
lava köprü başına hükiın 

0
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De~grav. mıntakasının Almanyaya 
v~rı.?nesınden pek müteessir gö
runuyorlar. Macar mehafili, bu 
mıntakanın ötedenberi Macaris _ 
tan!' aid olduğu, büyük bir askeri 
ehe:nıniye~i haiz ve Tunanın sol 
sahılın~ hfiltim bulunduğunu be
yan ediyorlar. 

BEŞİNCİ MINTAKA 
Berlin 7 (Hususi) _ Alınan or

dus~nun bugünden başlıyarak 10 
teşrınıevvele kadar işgalini ta _ 
mamlıyacağı beşinci mıntaka da 
~Pynelmilel komisyon tarafınd 
tt 'Jit dilmiştir. Berliner Tageb~ 
in. gaz~=~si .~omisyonun bu işte 
gosterdigı surat ve dürüstlüğün 
tarihte misli bulunmadığını ya _ 
ışor. 

Beşinci mıntakanın işgaline bu 
• ıbah başlanılmıştır. 
"ERHis 11 TEŞRİNİEVVELDE 

BİTİYOR 
Paris 7 <Hususi) - Son buhran 

esnas~.d~ s'.lalı _altına çağırılınış 
olan butiin ihtjyatfarın terhisi 11 
teşrinievvelt!e liit~cekfir. 

\ , .r 
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Bone, hariciye encümeninde iki saat süren izahatı nda, 
Münih anlaşmasının Avr upa m eselelerinin toptan · 

halline bir batlangıç olmasını, temenni eyle rn i f tir 

L ondra 7 (Hu.susi) - Siyasi 
mehafilde teraşşuh eden 
haberlere gorc, Mussolini 

pek yakında Çember!ayn'i davet 
edecektir. Ancak bu daveti Çem
berlayn'in doktorlar tarafından 

gösterilen lüzum üzerine İskoç -
yada yapacağı istirahati müteakıb 
bir mülakat vukuunu temin ede
cek mahiyette olacaktır . 

Alınanlar, Südetler mıntakasını işgal ederken yerli kızlar sevinç -
!erinden top arab;ılarına böyle çıkıp askeri harekatı ağırlaştırıyorlar 

Mülakatın Cenevrede ve~ Ce-
nova sahillerinde bir yat üzrin
de icrası çok muhtemeldir. 

Bu görüşme esnasında İngil -
tere - İtalya arasındaki bütün pü
rüzlü işlerden maada, dünya me
selelerine de temas edilecektir. 

Çemberlayn - Mussolini müla
katını müteakıb Mussolini - Da
ladye mülakatının yapılması mev
zuu bahsolmaktadır. 

P aris 7 (A.A.) - Başvekil 

Daladiye, akşam Harbiye 
Nezaretinde matbuata aşa -

ğıdaki beyanatta bulunmuştur: 
cMaliyeyi ıslah etmek ve mem

leketin iktısadi faaliyetini art -
tırmak için elzem addettiğim sa -

lahiyeti parlamentodan aldım. 
Parlamento celselerinin tatilin -
den birkaç saat sonra mutad tah
~inler bir yanlış haberler yağ -
muru halinde yağmağa başlamış 

(Yazısı 6 ıncı sahifede) 

birinin verildiği iddia ediliyor 
Faşist 
Meclisi 

Yeni ve mühim 
kararlar verdi 

ı' Filistin meselesi 
bugünlerde 
hallolunacak 

Roma 7 (A.A.)- Büyük faşist 
meclisinin celsesi, saat 22 de baş
lamış ve saat 2,40 da sona ermiş
tir. Müzakerat, ruznamenin ilk ilci 

1 

~;~tası hakkında cereyan etmiş-

Büyük meclis, bu akşam saat 22 
de yeniden bir toplantı yapacak -
tır. 

Büyük meclis, faşizm rejiminin 
ırk siyasetinin çerçevesi dahilin
de atideki hususata karar vermiş
tir: 

1.- Erkek, kadın bütün İtalyan
lar için hami ve sami ırklara ve 
Ari olmıyan diğer ırklara mensub 
unsulrarla izdivaç etmek memnu
iyeti. 

2.- Mülki ve askeri devlet me
murları için, hangi ırka mensub 
olursa olsunlar ecnebi kadınlarla 
izdivaç etmek meınnuiyeti, 

3.- Hatta ari ırktan olan ecne
bilerle izdivaç etmek istiyen erkek 
kadın bütün İtalyanların evvela 
bu bapta dahiliye nezaretinden 
mezuniyet almaları icab eder. 

KİMLER YAHUDİ 
Roma 7 (A.A.)- Yahudi adde

dilecek kimseler şunlardır: 
Anası ile babası Yahudi olan 

çocuklar, babası Yahudi, anası ec
nebi olanlar, muhtelif bir ana ve 
babanın sulbundan dünyaya gel-

(Devamı 6 ıncı sahllede) 

ihmalk8rll ğı n 
Acı neticeleri 
İki çecuk ağır surette 

yaralandı 
Üsküdarda Pazarbaşı mahalle -

sinde Toprak sokağında oturan 
Süleymanın oğlu Fikri kaynamak
ta olan süt kazanına düşerek vü
cudünün muhtelif yerlerinden fe
ci surette başlanmıştır. Fikri Hay
darpaşa Nümune hastanesine kal
dırılarak tedavi altına alınmıştır. 

Yapılan tahkikatta çocuğun 

yalnız kaldığı sırada kazanın ya -
nına giderek oynamağa başladığı 
ve bu sırada içine düştüğü anla
şılmıştır. 

Diğer taraftan Yenişehirde o • 
turan Yani isminde birinin 5 ya
şındaki oğlu Panayot da evde oy. 
namakta iken üst kat merdiven
den aşağıya düşmüştür. Panayot 
iyi bir tesadüf neticesi aşağı katta 
juval ve un yığınlarının üzerine 
düşerek feci bir akıbetten kur • 
tulmuş, sadece başından yaralan
mıştır. 

.;.. 

Ali Komiserin müta leası 
alınıyor 

Irak hariciye nazırının verdiği p roje
n in bazı tadilatla kabul edileceğ i 

tahmin ediliyor 

Filistlnde tethiş harekatına devam eden Bedeviler 

Beyrut 7 (Hususi)- Filistin 
vali gayet vahim ve had bir '
reye girmiştir. Dahili muharebe 
artık hlçbir veçhlle önün,e geçil -

mez bir hal alınış olup memleke
tin umumi hayatına da tesir et -
mektedir. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Hem beyaz zehir saçan 
hem kumar oynatan 
bir şebeke bulunbu 

Balatlı Yasef de marifetlerinin 
cezasını ödeyecek 

Emniyet ikinci şube kaçakçılık 
kısmı memurları dün de birkaç 
beyaz zehir kaçakçısını daha yaka

lamıştır. Bunlardan bir kısmı da 
üstelik kumar oynarlarken tutul
muşlardır. Suçluların cümlesi ad
liyeye teslim edilmişlerdir. 
Tavukpauırında YağWtçı ha • 

nında oturan Şalvarlı Mehmcd za
bıtanın tedarik ettiği muhbire bir 
paket eroin satarken suçüstünde 
yakalanmış, üzerinde yapılan ara
ma neticesinde de şapkasının kor
delası arasında ilci paket eroin bu 
lunmuştur. Şalvarlı Mehmedin 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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Sanayi ·hareketleri: 

Yeni ve büyük sa
nayi merkezimiz 

kuruluyor 
Linyid madeninin istihsali 

artık bir gün meselesi 
Büyük 
benzin 

elel(trik santre'ı, sentetik 
ve kimya sanayii i<uruluyor 

Tetkikatı bir buçuk sene evvel bitirilmiş olan Kütahya ela Seyit 
Ömer mıntakasile civanndaki linyit maclepinin i>tihsnlinc 1 ı-
sı bir gün meselesi haline gelmi.Ş bulunmaktadır. Sayın 1:!, .• ılin 
son beyanatlarında da söyledikleri gilıı bu cevherden azamı şekilde 
istlfade edilmesi için pek yakında çalışmalara başlanmış olacaktır. 

Yapılan istikşaflar neticesinde bu havalıcle 300 - 400 milyon ton linyit 
kömürü bulunduğu tesbit edilmiştir. 

Alakadarların söylediklerine göre bu mikdar mükemmel bir hazi
nedir. Seyit Ömer'de bugün kalınlığı 16 - 20 metreye \'aran kömür 
kütleleri vardır. Bunların Üzerlerindeki topraklar tamamen kaldırı

larak bir açık hava işletmesi kurulacaktır. 
Bu mıntakadaki linyit madenimizin işlemeğe açılması sadece bir 

linyit istihsali şeklinde kalmıyacak ve orada hemen bunu takiben bir
çok büyük sanayi şubeleri de bu açılişı tabii olarak takip edecektir. 

Seyit Ömer'de istihsal olunacak kömürle işlemek üzere hemen ora
da büyük bir elektrik santrali lnırulacaktır. Bu muazzam santral sa
atte 50 - 60 kilovat ve senede 400 milyon kilovat saat gibi harikulade 
bir elektrik enerjisi istihsal edecektir. Bu suretle bütün o havali, ya
ni Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Bursa, İzmit ve İstanbula kadar iste
nildiği kadar ve bugünkü fiatlardan çok daha ucuz elektrik vermek 
kabil olacaktır. Bu arada bu mıntakanın köylerine kadar az bir para 
mukabilinde elektrik cereyanı verilebilecektir. Linyit istihsali mühim 
bir mikdarda olacağı için orada kurulacak diğer sanayi şubelerine de 
gayet az bir masrafla kömür temin edilebılccektir. İstanbulda bugün 
mevcut olan elektrik fabrikası o zaman, bır yardımcı fabrika haline 
getirilecektir. 

Bütün bu havalide elektriğin kolaylıkla ve ucuz olarak elde edi
lecek bir hale gelmesi, oradaki sanayi faaliyetleri de hiç şüphesiz teş
\'ik edecektir. Esasen hükumetimiz de linyit istihsalini takip eden 
sentetik petrol imal için icap eden tesisatın vücuda getirilmesi kara
rını çoktan almış bulunmaktadır. Bu da, linyit istihsaliilımızın en ta-
bii ' neticesi olacaktır. 

,ne orada kurularak sentetik benzin fabrikamız için bugüne ka
dar bütün dünyaca tecrübe edilmiş metodlardan bizim için en mu
rnfık olanı hükumet tarafından tetkik edilerek alınacaktır. 

Sentetik benzin fabrikasyonile beraber, onunla çok yakından a
lakadar olan azot, amonyak, kezzap ve belki de azotlu gübre istihsali 
de yakın zamanda bütün bu işlerin tabii bir devamı olacaktır. 

Kütahya'da kurulacak sentetik benzin fabrikası senede 25 - 30 
bin ton ~'Un'i benzin istihsal edecektir. 

Seyit Ömer ve Tavşanlı'da bugüne kadar keşfedilmiş olan linyit 
madenlerimiz, bütün bu muazzam işlerin başarılması için mühim mil<
dardaki linyit istih!akimizi en az yüz sene karşılıy.abilecektir Bu ha
valide bundan sonra yapılacak aramalarla daha mühim mikdarda lin
yit bulmak kabil olduğu tahmin edilmektedir. 

Devlet, gene Etibank elile memlekette bir de alominyom sanayii kur
mak karanndadır. Alominyom sanayiinin de Kütahyada kurulma.;ı 
bir zarurettir. Çünkü bir ton alominyom elde edebilmek için 30 bin 
kilovat saat elektrik enerjisine ihtiyaç vardır. Bu münaS<•bctle alo
minyom sanayiimizin de Kütahyada kurulma>1 tabiidir 

Bütün bu izahattan anlaşılacağı gibi. Kütahya pek yakın bir zaman
da en büyük ve en mühim sanayi merkezkrimizden biri halıne gel
mek yolundadır. 

~KÜÇÜK HABERLERll Zirrıat Vekaleti memur. 
U larınada ev yaptırılacak 

* Bir Çek grupu dün Belediye
ye müracaat ederek büyük oteller 

inşa etmek istediğini bildirmiştir. 

* Cumhuriyet bayramında 
Ş<'hrimizden Ankaraya 550 izci gi
decektir. 

* Harb yıllarında teşekkül e
den. fakat faaliyete geçemiyen ,.e 

halktan para toplamı.;; olan 13 şir
ket hakkında Ddterdarlık kanuni 
taibata başlamıştır. 

Ziraat Bakanlığı, memurlarına 
kooperatif kurdurarak lüzumu 
kadar ev yaptırmak üzere etüd -
!ere başlamıştır. Bakanlık, evle
rin 3, 4, 5 odalı olmak üzere üç 
tipte ve daha ziyade az maaşlı 

memurlara elverişlı olacak şekil
de yaptırılmasını düşünmektedir. 

* Şehircilik mütehassısı Pro.>' 
halen Floryanın imar işite meı,gul 
olmaktadır. 

ONUBEH 
' il. 

--
ASK, HEYECAN ve İHTİRAS ROMANI ---·---· 

Trlrlke 
N. 127 

- O halde siz de günün bırinde 
bır Alman ve •a herhangi bir ya
bancı ailt'nin kızile evlenirsiniz! 

- llizim kızlarımız çok egoist 
ve çok maddi olurlar. mis! Bense 
biraz - kardeşim gibi - hayalper -

yer. musiki Sl'Vf·r. neş'eli bir insa
nını. Bütün bu vasıfları, alaca -
ğım kadında da arıyorum. Musi
kı bilirse. meliınkolik oluyor. 
Nl·~'eli olursl, liıka,·d oluyor. Ha
sılı hiitün aradıklarımı bir kadın
da bulmak ımkanı hasıl olamadı. 

Tren yıldırım gibi, mesafeleri 
kıterlerek koşuyordu. 

vcızan lekender P, 
SERTELLi 

Mister Stanley pürosunun bi
rini bırakıp ötekini yakıyordu. 

Bütün bu sözlerden anlaşılıyor

du ki, Ayteni çok beğenmişti. He
men hemen neredeyse,: 

- Ne yazık.. evlisiniz' Yrşki 
bekar olsaydınız .. 

Diyecekti. 

Bunu diyemiyordu.. derneğe 

cesaret edemiyordu amma, lisan 
halile bütün düşüncelerini ifade 
edebiliyordu. 

Ayten milliyetperver bir Türk 
kadınıydı: 

Eğer Amerikalı nazıra: 

Köylüye daima 
hava vaziyeti 
bildirilecek 

---
Bunun için yeni me
te0rol0ji istasyanları 

yakılıyor 
Köylülerimize hava vaziyetini 

evvelden haber vermek üzere 
Şark ve Karadeniz şehirlerinde 

yeniden açılması kararlaştırılan 
yeni .Meteoroloji• istasyonlarının 
tesisine başlanmıştır. 

Meteoroloji işleri umum mü
dürltiğü Klimetoloji müdürü Bay 
Hadi Süzen bu maksadla bir tet

kik >cyahatınc çıkmış, bu arada 
Karsa gitmi~tir. Bu yeni istasyon

lardan ilki Karsın Iğdır kazasında 
geçen hafta tam teşkılatlı olarak 
kurulmuştur. 

Karsta 
imar 

' işleri ----
Bir de hastahane 

yapıhyor 
Şark şehirlerimizin en güzeli 

olan Karsın kalkınması için faa
liyetle çalışılmaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere Kars 
ta yeni inşaat ayısı çok artmakta_ 

ve her hafta şehrimizden birçok 
malzeme gönderilmektedir. Kars

ta muazzam bir cHalkevi• binası 
da inşa olunmaktadır. 

Ayrıca clğdır• da büyük bir 
hastane tesis olunması da karar

laştırılmış ve bir takım tıbbi alat 
ve edevat İstanbuldan satın ali

narak lğdıra gönderilmiştir. Iğ

dırda bir de (Sıtma mücadele) 
şubesi açılacaktır. 

Posofta hudut civarında bir de 

(jandarma nümune karakol bi
nası) inşa olunmaktadır. 

Em:ak bankas!na 
memur ahnly~r 
Emlak "e Eytam Bankası şeh

rimiz ~ubesılc Ankara merkezi ve 
İzmir şubesi için lüzumu kadar 

yeni memur alınması kararlaştı
rılmıştır. Bu memurlar ali mek

tep mezunlarile lise mezunu olan 
gençler arasından 30 yaşını geç
miyenlerdcn alınacaktır. 

Müracaat müddeti ayın 17 sin
de bitecektir. 

Barut dep:<>su 
İnhisarlar İdaresi Babaeskide 

bır cBarut deposu, inşa etmeği 

kararlaştırmıştır. 

Bu iş için 3000 lira tahsisat ay
rılmış ve Edirne Başmüdürlüğü
ne gönderilmiştir. 

Trakya mıntakasında satılacak 
olan barutlar bu depoda saklana
caktır. 

* Başvekil Celal Bayar dün An

kara belediyesine giderek reyini 
istimal etmiştir. * İstatistik umum müdurü Ce· 
lal Aybar Ziraat Vekalet: Miiste
şarlığına tayin edilmiştir. 

- Ben bckiır bir kadınım .. 
Diyecek olsa, Stanley kim bilir 

ne kadar sevinecekti. 
Ayten ilk önce, hoş bir vakit 

geçirmek maksadile bunu söyle
mek istedi. Fakat, bu fikir ve te
mayül kafasının içinde fazla yer 
tutmadı .. derhal vazgeçti. 

- Siz, zannederim ki, dedi, bu 
vasıflardan başka, kadında kafa 
olgunluğu da ararsınız! Tahsilsiz 
bir kad.inla ..... 

Stanley, Aytenin sözünü kesti: 
- Şüphesiz, Mis! Şüphesiz .. 

bizde tahsilsiz kadın yoktur. Böy
le bir kadınla maden ocaklarında 
çalişan en az yevmiyeli işçiler bi
le evlenmez. İşçi kadınlarımız bi
le yüksek tahsil görürler. Bun
lar için açılmış akşanı darülfü
nunlarımız vardır. 

Ayten bu sözü söylediğine piş
man olmuştu. Mahçubineyini his 
ettirmemek için: 

- Ben de bunu demek istiye
cektim, Mister! dedi. Siz mutla-

Kaşık adası 

NAHİD SiRKi -
Bu pazar Burgaz iskelesinde son 

nesil hikayecilerinin en güzidele

lerinden biri olan Said Fail<'a te
sadüf edince, tasavvur cttiğinı se .. 

yahat için en muvafık rehberi 
bulduğuma sevindim. Kendisi yaz 

~ 

!arını Boğazda geçirir ve benim 
keşfi kararile Köprüden kalkıp 

önüne kadar geldiğim gayri mes
kian ve metruk ada ise, Burgaz -

dan Heybeliye öksüriilse duyula

cak kadur yakın olan ve adına Ka 
şıkadası denilen küçücük ada. 

Sait Iı .. aik'in zenginliğinden do .. 
layı pazarlığa üşener~k, hesabını 

pek bildiği için de bana verdir
mek iizerc gitliı> gelmesine elli ku 
ruşu ıniinasip bulduı.;:u kayıkla o

rası, saat tutınadını aınına, Bur· 
gazdan beş dakika ya sürdü ya 

sürıncdi. Kaşı!:~{ası nıcğcr biç te 
vapurla geçerke~ zannedildiği 
kadar ufak değilmiş. Her tarafını 
gezinceye kadar bir saat geçti. 

Dahiliye hastalıkları ınütehaS>ısı 

Doktor Hıntıryaıı isminde biri bu 

rasını vaktiyle hükumetten 600 
altın liraya almı~ını~. Bu adam 

beş altı sene önce varis bırakına .. 
dan vefat ettiğinden, ada tekrar 

hüktiıncte intikal etmiş ve l\lali
ye 3000 lira verecek bir talip arı

yormuş. Doktor Hıntıryan buraya 
epey para da dökmüş ve bilhassa 

sarnıçlar yaptırmış. Herhalde mc 
ramı adayı bir çiftlik haline koy

mak. ve hayvan yclişlirmekmiş de 

mek. Gayet güzel ve kargir bir 
künıes, depomsu bir yer, kendisi 

için de küçücük bir köşk yaptır
mış. Biz deniz tarafından yüksek 

bir duvarı olan bu küçük köşkün 
eteğinde adanın toprağına ayak 

bastık. Köşk iki ufak oda, bir he
ıa ve ınutfakımsı bir yerden mü· 

rekkep. Adanın tam ortasına dü
şüyor ve Burgaz tarafına bakıyor. 

Adanın lleybeHye müteveccih 

kısım diiz ve dar, İstanbula ve da· 

ha doı:O-rusu Kınalıadaya teveccüh 

eden kısmın ortası tepe halinde. 
lla)li geniş olan bu kısının man

zarası da hakikaten fevkalil.de ol

duğu gibi, Anadolu sahiline tesa
düf eden tarnfında mini mini bir 

de kumsala malik. Her tarafı vah
şi otlar biiriimüş. Bazı yerl~rde 

taşlardan insan yürün1cktc müş

külata uğruyor. Yabanileşmiş bir 

kaç ıncyvc ağacı, ceviz ve çanı a
ğaçları var. 

Hükumetten bu adayı Belediye 
alsa \'e burayı mutena bir hah -

çe haline koyup yeni tabirle bir 

de turistik otel yaptırsa, Büyüka

da ve İstanbulla da seri ınotör

lcrlc miinakale tcnıin etse, yazları 

ve baharlarda Kaşıkadası ~ehrimi 
zin en şık ve latif bir gezme yeri 

olacaktır. Bu halinde bile ziyaret 
edenleri bulunduğu her taraftaki 

meyve kabuklarile gazete parça
larından anlaşılıyor. Fakat bu ge

lenler, hep gezme sevenler veya sa 

dece gönül hırsızları olacaklar ki, 

Doktor Hıntıryanın köşk ve depo
sunda ilk hırsızı bekliyen epey u-

fak tefek var ... 

ka yüksek tahsil görmüş bir ka
dınla evlenmelisiniz' 

- Bu, pek tabiidir. Bunu ben, 
alacağım kadında bir meziyet o
larak aramıyorum. Şilide, Bere
zilyada bizim seviyemizde bir er
keğe varacak kadının üniversite 
tahsilini bitirmemiş olmasına im
kan yoktur. 

- Fakat, bir nazır olduğunuzu 
unutuyorsunuz, Mister Stanley! 

- Bu meseleler karşısında na- · 
zırlığın hiçbir kıymeti yoktur, 
Mis! Dün bir iktısat doktoru i
dim .. bugün nazır oldum. Yarın 
gene atölyeme dönebilirim. Bizde 
nazırlık - bilhassa aile mikyasın
da - bir kıymet ifade etmez. Ya
rın, şüphe yok ki ben de, dünkü 
gibi, hayatını çalışarak kazanan
lar sırasında yer alacağım. Bu, 
çok geçici ve övünmeğe bile değ
mez bir memuriyettir. Bu memu
riyet anında memleketime esaslı 
bir hizmet görebilirsem, ben an
cak bununla övünebilirim. 

At neslinin ıslahı için 
yeni tedbirler alınacak 

Bu hususta yeni ve mülıim 
bir proje lıazırlandı 

Köylülerimizin ve halkın elin
deki at neslinin ıslahı için yeni 
bir proje hazırlanmıştır. 

Bu projeye göre yaşı 12 yi dol
durarak ordudan çıkarılan hay
vanlar, köylü ve yetiştiricilere u
cuz fiatla ve 8 senelik taksitler
le satılacaktır. 

Bugün memlekette mevcut at 
ınikdarı komşu memleketlere na
zaran çok az görülmüştür. 
Yabancı memleketlerden ordu 

için ahnacak hayvanların hiç ol
mazsa yarısının kısrak olmasına 
dikkat olunacaktır. 

Orduda 12 yaşını doldurarak 
satılacak olan hayvanlar, gene a-

inhisar 
Satışları 

Barut ve patl:iyıcı 
madde!er satışındaki 

tezayüd!er 
Devlet inhisarı altında olan ba

rut ve patlayıcı maddelC're aid 
bir istatistik yapılmıştır. Bu ista
tistiğe göre barut ve patlayıcı 

maddelere aid 932 - 933 de satış 
bedeli U93.000 idi 933-34 de bu 
rakam, 1.651.000 i bulmuştur. 934-

935 de 1.772.000 e çıkmış; 9:15 - 36 / 
da 2.148:000 olmuş ve nihayet 937 

de diğer sendere göre üç mi•line 
yakın bir fazlalık kaydederek 

6.636.000 seviyesine yükselmiştir. 
Bu yüksek satışın diğer bir hu

susyeti de, maliyetin devamlı o
larak, umumi yekiına nisbetle o

lan azalışıdır." 933 de 1 -93.000 lira
lık satışın maliyeti, 609.000 lira 

iken, beş misline yakın fazla bir 
satış yekiınuna sahip olan 937 de 
bu rakam 1.445.000 lira olmuştur. 

Bu artış amilleri arasında bi -
zim milli sporlarımızdan olan a
tıcılığı teşvik edecek mahiyetteki 

tedbirlerin de temin ettigi fayda
lan zikretmek icabeder. Mesela 
bu arada Ankarada açılmış olan 

satış poligonu, Ankarada harca -
nan patlayıcı maddeler satııını, 

bire üç artırmıştır. 

Senelerin aylarınm da patlayıcı 
maddeler üzerinde muhtelif te - l 
sirleri vardır: Av aylarında satış 
daima fazladır. Her mıntakada av 
mevsimleri başka başka olduğun
dan, patlayıcı maddelerin muhte

lif şehirlerimizdeki satışlarına aid 
istatistikler, hiç bir zaman bir 
durgunluk göstermemişlerdir. Son 
zamanlarda fiatların daha çok u
cuzlatılmış olmasıo, 938 i bır satış 
rekoru yılı yapabilecektir. 

937 nin haziranında 165.000 lira 
satış karı temin etmiş olan idare, 
aynı senenin şubat ayında 866.000, 
mart ayında 912.000 liralık safi ge

lir temin etmiştir. Bu da barut 
ve patlayıcı maddeler satışının 

ayni senenin muhtelif aylarına 

göre, birbirinden ne kadar farklı 
satış rakamlarına sahib olduğunu 
gösteren bir misaldir. 

Ayrı ayrı kompartımanlarda 

yattılar. 

Ayten yalnız kalınca, kafasının 
içinde müthiş bir uğultu duydu. 
Venedik.. Britanya oteli.. şam
panya.. şimdi de Roma yolunda 
vagonların husule getirdiği gü
rültüler. Bütün bunlar Aytenin 
dimağında gittikce derinleşen bir 
yorgunluk tevlit ediyor, Ayteni 
adeta sersemleştiriyordu. 

Ertesi sabah saat altıda Roma
ya varacaklardı. 

Ayten uyumak ve yorgun kafa
sını dinlendirmek ihtiyacını du
yuyordu. 

Gözlerini kapad.i.. sağa sola 
döndü. 

Bir türlü uyuyamıyordu. 
Nerden gelmiş.. nereye gidi

yordu? 
Onu dostları Romada bir Ame

rikalı nazırla dolaşırken görseler 
elbette hayretten hayrete düşe

ceklerdi. 
Aytenin bütün gençliği Çam-

ğır cüsseli aygırlarla birleştirile
cek ve zamanla bu suretle ordu 
ihtiyacı atları dahilden temin et
mekte mümkün olacaktır. 

Ordunun yetiştireceği hayvan
ların köylüye satılması; atın zira

ate girmesi hakkında Atatürkün 
yüksek emirlerini yerine getir

miş olacak ve at için de ayrı bir 
mahreç temin edilmiş olacaktır. 

8 taksitle ordudan hayvan alan
ların satın aldıkları atların; alıcı

ların bulunduğu yere kadar na
killeri içi" -her sene- milli mü

dafaa bütçesine tahsisat konacak
tır. 

Yapılan ve 
Yapılacak 
İşler 

mın-
• 

Bıtinci müfettişlik 
takasındaki ımar 

faaliyeti 
Birinci umumi müfettiş Abidin 

Özmen birkaç gündenberi şehri -
mizde bulunmaktad.ir. 

Abıdin Özmen, mıntakası dahi
lindeki işler hakkında gazeteci -

!ere vaki beyanatında bilhassa 
demi§tir ki: 

,_ Mıntakamız dahilinde bulu
nan sekiz vilayet ve 50 kazadan, 

herhangı birine uğrarsanız yeni 

açılmış bir yola, bir Halkcvi bina
sına veya bir mekteb.e tesadüf e
dersiniz. 

Diyarbakırda eski surların ha
rıcinde modern bir Müfettişi U -
murnilik binası inşa edildi. Me -

mw·lar için bütün asri tesisatı haiz 
evler vücude getiriliyor. Diyar -

bakır - Cizre hattının, Dicle neh
ri ve bazı ufak çaylar üzerinde 

müteaddid köprüleri ihtiva eden 

85 kilometrelik bir kısmı süratle 
ikmal edilmek üzeredir. 

Diyarbakırda yeni bir lise bı -
-

nası yaptmyoruz. Bundan başka 

Müfettişi Umumilik merkezinde 
Akşam kız san'at mektebi, Muşta 

yeni bir orta mekteb, Diyarbakır
da Yenimahallede bir ilk mekteb 
vücude betirilmek üzeredir. 

Bölgemızde sıhhat işleri çok 
iyidir. Bununla beraber bazı mev

kilerde sıtma ve trahom gibi has
talıklarla mücadele edilmektedir. 

Sıhhiye Vekaleti her kazada bir 
doktor bulundurulmasına çalışı -
liyor. Diyarbakırda 125 yataklı bir 
hastane inşa edilmektedir. 

Önümüzdeki yıl içinde yolla -
rın ve köprülerin ikmalile bazı ka

za ve vilayetlerin müstakbel plan 

ve haritalarını yaptıracağız. Ka -

zalarda ehemmiyetle takib etti -

ğimfa işlerden biri de memurlar 

için her türlü konforu haiz ikamet
gahlar vücude getirmektir .. -lıcanın saf ve temiz havası içinde 
geçmişti. Ayten Çamlıcada büyü
müş, Çamlıcada evlenmiş ve ko
casından gene orada ayrılmıştı. 

O, riyadan, tasannu'dan, hileden, 
kumardan hoşlanmıyan ciddi bir 
kadındı. Fakat, talihin şu garip 
cilvesine bakın ki, tesadüfler onu 
ne maceraperest insanların ku
cağına düşürüyordu! 

Mister Stanley, Gültekinle kı
yas edileıniyecek kadar temiz 
yürekli, kibar bir adamdı. Fakat, 
ona da (maceraperest bir adam 
değil.) denemezdi. 

(Devamı vıır) 

ÇQk yakında .-.. 

Gökyüzünde 
Aşk Yarışları 

Ya.zan: lskendır F. SERTELLi --·--------
Bu sütunlarda okuyacaksınız. 

Beneş'in i&tifasl 
Yazan: Ahmed Şükrü ES~J 

Almanya Çekoslovakyanın Sil· 
detmmtakasını, Polonya .da Te
şen'i işgal etmektedirler. Bugün 
yarın, Çekoslovakyadan Macar · 
!arla meskun olan mıntakalar da 
ayrılacaktır. Böyle üç tarafı kır· 
pılan Çekoslovakya, gerek siya • 
seten ve gerek iktısaden eski çe
koslovakyadan farklı bir memle
ket olacaktır. 

Avusturya Macaristan İmpara 
torluğunun inkırazından sonra 
kurulan orta Avrupa devfetlerı 
arasında sanayii ve ziraati mü .
tevazin olan yegane memleket Çt 
koslovakya idi. On dört milyoıı• 
baliğ olan nüfusunun aşagı yukaı' 
beş milyonu sanayile iştigal eder 
ve geri kalan kısmı da çiftçi id• 

Avusturya - Macaristan İmpa • 
ratorluğunun en ehemmiyetli sa· 
nayı mıntakaları Çekoslovakya)"• 
intikal etmişti. Bu. orta Avrupa· 
nın iktısad.iyatını sarstı. Yirmi f't 
nedenberi. orta Avrupa yeni va· 
ziyete göre adapte olunmıya çalı· 
şıyordu. 

Bugün Çekoslovakyanın parça· 
lanmasile aşağı yukarı ayni vazi' 
yet bir defa daha tekerrür ediyd 

Çünkü sanayii ve ziraati müte • 
vazin olan bumemleketten sanaY 

mıntakaları ayrılmaktad.ir. Çel<~ 
lovakyanın ağır ve hafif sana).J 
Südet mıntakasındadır. Yaln~ 
harb sanayii yeni Çekoslovakyaıı 
hududları içinde kalmaktadır. 

Fakat eşen mıntakasının Po 
lonyaya verilmesile bu sanayi d 
iptidai maddelerden mahrum kat 

maktadır. Demir madenlerıle 
mensucat, şişe ve tabak sanayiiı~ 
kısmı küllisi Almanyaya geçme 
tedir. Binaenaleyh yeni Çekoslıl' 

vakya eskisine nazaran kıyas J<S 
bul etmiyecek derecede zayıf b~ 
memleket oluyor. 

Siyasi vaziyetine gelince; bur' 
da daha ehemmiyetli ve şümul 
Çekoslovakyanın hududlarını dl 
aşan bir değişikliğe şahid olmak 
tayız. Eski Çekoslovakya, tab 

hududları çok kuvvetli istihkıiı!l 
!arla müdafaa edilen bir memlr 
ketti. Yeni Çekoslovakya mücLl 
faası kolay olan bu tabii hudud 
ları Almanyaya terkctmiş ve .Bil' 
hemyanın ovalarına çekilmiJitıl 
Böyle bir memleketin en ter nas 
yona! hayatta eski Çekoslovak. 
gibi rol oynamasına imkan yol< 

tur. Eski Çekoslovakya, Fraıısaıı' 
ve Sovyetlerin müttefiki ve Jo:O 
çük Antant kombinezonunun & 
ehemmiyetli bir uzvu idi. Ye 
Çekoslovakya enternasyonal !!' 
ranti altına alınıyor. Binaenale. 
Fransa ve Sovyetlerle ittifakı i 
hedıldiği gibı, Küçük Antant ı 

olan münasebeti de kendiliğınd 
kesiliyor. 

Bu, orta Avrupanın siyasi mi 

zarasını tamaınile değiştirmeld' 

dir. Gerek iktısadi ve gerek sİ' 

si vaziyette bu derece şümullü t 
inkıliib geçiren bir memleket 
başından, yirmi senedenberi nı 

kadderatını idarede birinci de 
recede amıl olan bir simanın çt 
kilmesi gayet tabiidir. Nasıl ı 
dün ajans telgrafları Beneş'~ 

cumhurreisliğinden istifa ettiğif 
bildirmektedir. Beneş üstadı 11·11 
zarik ile beraber, eski ÇekcisJo 
vakyanın banilerindendi. Bü) J 
harbden evvel büyük Çeko>lo,·I 
ya için çalıştı. Harb içinde · uğr•" 
Versay konferansında istediği 1 
dudları temin elti. Ondan soııt 
da yirmi senedenberi mukaudt' 

tını idarede en ehemmiyetli ro 
oynamıştır. Beneş Ç<·kler tara 
dan o kadar seviliyordu ki, bu~ 
memleketinin başına gelen fel 
ketten daha az ehemmıyetlı b 

sebeb kendisini iktidardan siıP 

remezdi. Fakat banisi olduğu C 
koslovakya yıkılmıştır. Bilıacıı 
aleyh yıkılmasile beraber, Bcı 
de çekiliyor. Bundan sonra ye' 
Çekoslovakyanın mukadder' 
ne olacak fsviçre ve Belçika gı 
bitaraf bır memlckı>t vaziyetiP~ 
yaşıyabileeek mi? Yoksa cnıJ 
sonunda büyük Almanyanın c# 

zibesine mi kapılacak? Bunu lı' 
günden kestirmek zordur. FB~ 
her iki vaziyette de Beneş. ~·e 

Çekoslovakyanın siyasi hayatıP 
faal bir rol oynıyamazdı. 

ı 
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~.u he , İngiltere ve ltalya arasında bu iş görüşüldü KADIN RUHV 
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Süheyla ufak tefek mini mini 

bir kadındı. Masmavi güzel göz
lerinde her zaman mes'ud bir ha
yatın neş'esi parlardı. Hafif dal -
galı açık kumral saçları omuzla
rına küçük buklelerle dökülür. 
Burnu, dudakları, inci gibi bem -
beyaz dişleri ona hiç bir kadını 
k:ıskandırmıyacak kadar fazla ya
kışırdı. O bu zarif başını herkes -
ten evvel takdir ettiği için başka 
kadınlara gıpta ile değil dikkatli 
bakmazdı bile ... 

ren, davasına baktığın kadındı. 

ğı nı görünce •. 
Finlandiyada, Tammerfor şehri. 

halkı, son günlerde vukua gelen 
çok garip bir vakadan bahsedi
yorlar. 

Çok zengin ve yaşlı bir kadın, 
.ıostlarından iki kişi ile, malika
nesinin yanındaki gölde kayık!· 

.. 

İspanya işlerinden bahsetmek 
lazım geliyor. Çemberlayn - Hit
ler müliikatında bu mesele ko -
nuşularak Almanyanın artık İs
panyadan el çekeceğini söylediği 
geçenlerde İngiliz gazetelerinde 
yazılmış ve •Son Telgraf• da bu
nu almıştı . 

Bundan sonra İspanya mesele -
sinin gireceği safhalar her halde 
çok şayanı dikkat olacaktır. Son 
zamanlarda neler olduğunu biraz 

izden geçirmek, bundan sonra 
,ıer olacağım anlamağa yardım 

:iecektir. Geçenlerde Milletler 
\

1 

Cemiyeti toplandığı zaman İs -
t panya Başvekili Doktor N egrin 
İspınya Cumhuriyet hükıimetinin 
ehemmiyetli bir kararından bah
sederek anlatmıştı ki: 

r 

- İspanya Cumhuriyet hüktl -
meti kendi ordusunda bulunan 
yabancı askerleri çıkarıp yerle -
rine göndermeğe karar vermişti. 
İspanyada dahili harb başladık -
tan sonra İspanya tabiiyetine gir
miş olan yabancı askerler de var
dır. Bunlar da İspanyadan çıka • 
caklardır. Milletler cemiyetinden 
bu kararın tatbiki için İspanya 
Cumhuriyet hükfuneti yardım 

' 

bir gezinti yaparken birden bi 
şiddetli bir rüzgar çıkmış, kayık 
alabora olmuş, içindekiler göle 
düşmüş ... 

Yaşlı kadın, yüzme bilmediği 
için suya batnıış, kaybolmuş. Di
ğerleri yüzerek karaya çıkmış
lar ... 

traftan yetişen balıkçılar, yaş

lı kadını gölden çıkarmışlar. Fa
kat, yapılan bütün tedaviye rağ
men kendine gelmemiştiı;, 

(Devamı 7 inci sahifede) 

b~klemektedir. 
Avrupa matbuatının bunun ü

zerine yürüttükleri fikirlerden şu 
anlaşılıyordu ki İspanya Cumhu
riyet hükümetinin bu kararı ve
rerek Cenevrede bunu ilan etme
si manen daha büyük bir müza -
heret temin etmek maksadile ol
muştur. İspanya Cumhuriyet hü-

Yep yei ve.. mühim 
Sayılan keşifler .. 

TEKSiF EOiLMIŞ GÜNEŞ ŞUAI 
iLE TEDAV i 

mafsal ve periferi sinirleri hasta 

lıklarının teksif edilmiş güneş şu 
aı ile tedavisi, birçok yerlerde tat 
bik edilmiştir. 

kfuneti Cenevrede şimdiye kadar 
pek faal bir rol oynamıştır. 
İspanya Cumhuriyet hükı'.\ıneti 

ıçın şimdiye kadar harbetmiş, 

döğiişmüş, yaralanmış olan bu ya-

Kent Cian<i> 
hancı askerlerin İspanyadan çı -
karılması ile ne olacaktır? Şim -
diye kadar Fransa ile diğer hüktl
metleri, yani ademi müdahale po
litikası takib edenlerin, artık Cum 
huriyet İspanyasına hariçten si-

geri çağırılması meselesi evvelce 
kararaştırılarak buna dair İngil -
tere tarafından bir de plan hazır
lanarak iki tarafa teklif edildiği 
henüz unutulmamıştır. 

Doktor N egrinin bu kararı bil • 
dirmesi de İngiliz plammn kabul 
edilmesi demekti ki bu suretle 
Cumhuriyet hükumeti yukarıda 

dendiği gibi kendi lehine manevi 
bir müzaheret temin ederek si -
lalı ve cephane almak için müsaid 
bir vaziyet elde etmek istiyordu. 

Taymis diyor ki: Cumhuriyet 
hükfunetinin bu son kararı İspan
yadaki yabancı askerlerin çekil -
mesi için İngiltere tarafından ve
rilmiş olan pli\nın evvelce kabu -
!ünden sonra bunu daha ileri gö
türmek demektir. Bu suretle ma-
nevi ve maddi menfaatler temin 
etmek ümid edilmiş olması ise 
bunu reddetmek için bir sebeb 
teşkil etmiyecektir. 
Londralı gazete bundan sonra 

General Frankonun vaziyetine ge
çerek İngiliz planına Generalin 
hala muhalif kalıp kalmıyacağını 
sormakta ve şunları yazmaktadır: 

Gerçi General İngiliz planını ta
mamile reddetmiş değildir. Fakat 
bunu kabul etmek için okadar çok 
şartlar ileri sürmüştür ki bu ce
vap nihayet geçen gün ademi mü
dahale komitesine geldiği zaman 
sanki bir red cevabı gibi görün -
müştür. 

İngiliz gazetesi yabancıların İs
panyada kalmasını İspanyolları is
temediğini söyliyerek General 
Frankoya yardım için ~elmiş olan 

G. Franko 
Taymisin bu yazısı İspanya iş

lerinin yakında politika aleminde 
yeniden ehemmiyetle konuşulaca 
ğım göstermektedir. 
Diğer taraftan yine Londra ga

zetlerinden •Deyli Telgraf• da 
başka bir takım malılmat ver -
mektedir ki az ehemmiyetli de
ğildir. Bu gazetenin General Fran
ko mehafili ile temas eden muha
biri tarafından bildirildiğine gö
re Sen Sebastiyende 500 İtalyan 
tayyarecisinin birdenbire işleri

ne nihayet verilmiş ve bunlar İs
panyadan çekilip gitmişlerdir. Bu 
tayyarecilerin çoil:ıınun karargahı 

Güzelliğine bu kadar emin bu
lunduğundan dolayı yürürken vü
cudüne harikulade bir eda bir a
henk verir. Sokakta onu görenler 
mutlaka başlarını çevirip en az 
iki defa bakar !ardı. 

Süheylii bu gece senenin en 
meşhur balolarından birinde bu
lunuyordu. Kocasile beraber gel
mişlerdi. Masalarında yalnız o -
turuyorlar. Kendileri gibi karı 
koca olan bir çift daha vardı. E -
sasen masalarının etrafındaki he-
men bütün masalarda oturanların 
ekserisini dostları teşkil ediyor. 
Baloda onlar için fazla bir resmi-
yet yoktu. Gece neş'ey le 
ilerliyordu. Süheyla leylak renk
li tuvaletile, renkli ziyalar akset
tiren bir menşure benziyordu. 

Caz modern musikinin en son 
parçalarını çalıyor, çiftler me -
Jankolik bir sarhoşlukla dönüyor
lar. Genç kadın ilk danstan sonra 
kocasile birdaha dans edememiş
ti, ikisi de başka adamlarla başka 
kavalyalarla kalkıyorlardı. Ancak 
Süheylanın, kocası Cavid ile u
zaktan, yanlarındakilerin omuz -
lan arkasından işaretleşiyorlardı .. 
Eanki döndükleri kadınların, er
keklerin, oynadıkları dansların 

hesabını ertesi gün evlerinde uy
kularını iyice aldıktan sonra bir
birlerinden istiyorlardı. 

Cavid orta boyda bir erkekti. 
Simsiyah saçları arkasında ar -
tistik bir şekilde kabarıyor, düm
düz avare perçemler arasıra ge~ 
niş alnında titiz bir ruhun hoy -
ratlık ifade eden gölgelerini çi -
zer. İri siyah gözleri kendilerine 
çok güvenen kadınları bile hay -
ran ediyordu. Bir kaç dakika süz
gün kalanlar onun davetine mu
kavemet edemezler. 

Cavid henüz çok gençti. Avu -
katlık edeli beş seneyi geçmeden 
parladı. Birkaç enteresan dava o
nu birdenbire meşhur etmişti. 

Birçok memleketlerde, teksif e
dilmiş güneş şuaını tedavide kul
lanmak için müteaddit teşebbüs
ler yapılmış ve· muhtelif sebepler 
bu tecrübelerin mı;vaffakıyetle so 
na erebilmesine mfıni olmuş, ni
hayet 1934 senesinde, Teodozya 
Fizyoterapi Enstitüsü, güneş şua
l;:ırının teksifi için ihrak noktası 
uzun mesafede bulunan hususi 
bir reflektör vücude getirmek su 
retiy le meseleyi halltmiş ve bu 
usulün tatbikına muvaffak olmuş 
tu. 

Sinirlerdeki hastalıkların ayni 
usul ile tedavisinde de iyi ve müs 

bet netice nisbet, yüzde 82 gibi 
yüksek bir rakam göstermektedir. 
Güneş şuaları ile tecfavi, ziyanın 

camdan geçerek içeri girdiği bir 
oda dahilinde de tatbik edilebil

mektedir. Ayni zamanda güneş te 

1spanyada İtalyan gönüllüleri * Otomobille evlerine dönüyor -
Jiih ve mühimmat gönderilmesine 
müsaade etmeleri beklenmekte
dir. 

Bunun üzerine, cild, kemik, 
davisi 45 derece soğukta da iyi ne
ticeler vermektedir. 

İspanyadaki gönüllülerin, yani 
gerek Cumhuriyet hükumeti ve 
gerekse General Franko tarafla -
rında bulunan yabancı kıt'aların 

•e- --_,, 
Ne bu halin Refik?. 

Diye ona doğru ileriledi. Odaya girmesile Ni
metin gelmesi arasında daha beş dakika geçmeden 
bir fırtınanın ilk alıimeti gibi kulaklarında çınlıyan 

bu ses, Refiki derhal doğrulttu: 
- Ne var ki halimde?. 

- Daha ne olsun, ne olmasını istiyordun?. 
- Tuhafsın Nimet ... 
- Tuhaf olan ben değilim, sensin!. Hani sen 

sabahleyin erkenden çıkmıştın. İşin vardı?. 
Refik, kendini tabii uykusunu tam uyumuş bir 

adam halinde göstermek için bütün talakatini top
lıyarak, gayet emin ve müsterih cevab verdi: 

- Öyle ya. Sabahleyin erkenden kalktım ve 
çıktım! Bir arkadaşını Avrupaya gitti de istasyonda 
bulundum! .. Gülizar kalfaya sor! Evden ne zaman 
çıktım ... Söylesin! 

Fakat, uykusuzluğunu, yorgıınluğunu, perişan

lığını gidermek için nekadar nefsini cebir etsen na
file! Bütün bıınlar: 

- İşte biz .. buradayız ... 
Diye adeta Nimetin gözleri ıçıne bakarak sırı

tıyor. haykırıyorlar! Hem, Nimette de aldanacak göz 
var mı? .. İnsan dünyanın en aptalı olmalıdır ki, gö
zile gördüğü siyaha, 

- Beyazdır . .. 
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Dedikleri için beyaz.. diyebilsin. Refik, 
- Gülizar ... 
İsmini telfıffuz eder etmez, Nimet insan kokusu 

alıp ininden fırlayan aç bir kaplan gibi Refiği oda
nın içinde bıraktı ve ... derhal merdiven_ baş~na ko
şarak avazı çıktığı kadar: 

- Gülizar .. Gülizar .. 
Diye bağırdı. Gülizarın hiç sesi çıkmadı! Nasıl 

çıksın ki, hanımının gözüne görünür görünmez kı
zılca kıyametin kopacağım biliyor! Onun için otur
duğu odadan çıktı, sinsi ve kabahatli birkedi gibi 
ayaklarının ucuna basa basa usulcacık en alt kata 
indi. 

Nimet Giilizarın böyle ses çıkarmadığım görün-

yabancıların artık İspanyada hoş 
görülmediğini, hatta General 
Frankonun da kendisine yardım 

eden yabancıların bu yardımım 
siyasi ve iktisadi bir takım imti -
yazlarla ödemek istem.,diğini ila

Saragos ile Majorka adasında idi. 
Yalnız General Frankoya yardım 
için evvelce İspanyaya gönderil
miş olan piyade kıt'alarından ba
zılarının çekildiğine dair kat'i ma 
lumat verilmemektedir. 

!ardı. Süheyla a"abi bir tavırla 
Cavidin kolunu sarstı: 

- Söyle en fazla dans ettiğin 
o sarışın kadın kimdi? diye sordu. 

Genç kadın bu hesabın muha -
sebeslne erken başlamıştı. Bun -
!ar evlerinde sorulacak anlaşıla
cak şeylerdi. Cavid karısına cid
Jiye benziyen halini sezince ıa -
kayid olmağa çalışarak: 

ve ediyor. (Devamı 7 inci sahifede) 

Ya:zan: 
Etem izzet BENiCE 

ce boyuna bağırıyordu: 
- Gülizar ... 

- Gülizar ... 

- Gülizar ... Kız, Gülizar ... 

Bir defa daha ccvab çıkmayınca Nime~ · hidde
tinden büsbütün köpürerek merdivenlerden aşağıya 
koştu, 

- Gülizar ... Gülizar! .. 

Diye alt kat sofayı çınlattı. Ve .. . ilk karşısın:ı 

çıkan küçük 7eyneb kızı saç örgülerinden yakala
yınca omuz başlarına bir yumruk vurdu: 

- Hangisi canım. Hatırlamıyo
rum .. 
Cevabını verdi. 
- Ne bir de yalan söylüyorsun 

ha! .. Hatırlamıyorum. Yani tanı
mıyorum demek istiyorsun. Öy -

~ 

- Kız, sersem sersem buralarda ne dolaşıyor -
sun?. Haydi çabuk Gü!izarı bul! 

Diye, eli kamçılı şirret bir Çingene beyi kudur
ganlığile sırtına bir yumruk daha vurdu, zavallı kı
zı doluya tutulmuş bir kaz yavrusu gibi çığırtarak 
odadan odaya sektire sektire koşturdu! 

- Gülizar .. Gülizar! .. 
Gülizar, aşağı katta ta konağın çamaşırlığına 

kadar inmiş, Nimetin avaz avaz bağırdığını işittik

çe ellerini uğuşturuyor, 
- Ne yapacağım .. Ne yapacağım? .. 
- Aman yarabbi! 
- Kurtuluş yok ... 
Diye tiril tiril titriyordu! Ve .. bu esnada birind 

katta gürültüden odanın kapısını açıp, kırmızı du
daklarını oynata oynata: 

- Ne oluyor acab bizim hanımıjı ?. 
Diye başını odadan dışarıya uzatan Arab ağa d:ı 

merak ve korku içinde parlak, beyazı çok gözlerini 
iri çanakları içinde fıldır fıldır etrafa çeviriyor, ne
ficeyi bekliyordu! Maamafih, bir iki dakika sonra, 
ikinci katta harıl harıl kapının birini kapayıp birini 
açarak birbirlerini kovalıyan Zeyneb kızla Nimet: 

- Gülizar ... 
- Gülizar .. . 

-.: .vevcımı t.'111' -

- Beni aptal yerine koyma .. A· 
man ne kadar da çirkındi!! .. ;'{e 
soğuk -bakışları vardı. KuzuJll 
söyle sende hiç zevk yok mu? .. O 
upuzun sivri burun! ... Ayyy .. FııZ' 

la tarif edlmiyeceğim. 
Süheylanın bu sözleri Caı'J' 

din tuhafına gidiyor. ışi ciddiye 
almak istemiyordu. Sade: 

- Haydi canım, bu kadar kÖ· 
tüleme kadını dedi: 

- Biliyor musun Cavid bu J<ı' 

dırı benim çok sinirime dokundü 
İkide bir de beni tuhaf tuhaf sil· 
züyordu. Sana hakimmiş gibi sel 
ona aşıkmışın gibi bir hali vardJ. 
Ona nekadar da yüz vermişsin! 
Karına hakaretle baktıracak kil' 
dar ... 

- Çocuksun ... 
- Sende bir budalasın. KadıO 

tavırlarile senin onun davasını 

baktığını bir sevda münasebeti 
gösteriyordu. Onu kocasından a· 
yıracak olan budavanın sonunda 
ikinizin evleneceğinizi ima edi· 
yordu. 

Genç adam karısının gözleri 
içine baktı: 

- Çocuksun dedim ya .. di)~ 
söylendi. 

Otomobil Taksimdeki apartı 

manlarınm önünde durmuştıl 

İndiler. Kapı açılınca konuşma 
dan içeri girdiler. İkisi de sar 
hoş, ikisi de yorgundu. 

Bu geceki kıskançlığa benziyl 
onların evlilik hayatında ilk de 
fa oluyordu. Üç sene evvel ev Jeli' 
mişlerdi ve iyi anlaşmışlardı. su· 
heyla mükemmel bir kadındı, O 
vidin nazarında kusursuzdu. Sil 
heyla için Cavid de ayni kıymet 
idi. Birbirlerini aşk derecesindl 
seviyorlardı. Tam manasile de ar 
kadaş olmuşlardı. Hatta o kadı 
ileri arkadaş idiler ki akşamla~ 
birbirlerine masal söyler gibi 11 
karlığında geçen küçük macer' 
!arını, flürdlerini anlatırlardı. 1' 
nıdıkları kadınların erkeklerı 

meziyetlerini, güzelliklerini, çir 
kinlik/erini münakaşa eder!erd1 

Cavid aldığı kadın mektublarır 

karısma okurken yalancıktan b1 

kıskançlık sahnesi yaparlardı. S 
heyli>. bu sahnenin sonunda sı~ 
hatli bir kahkaha atar, mektulı 
tekrar katlayıp kocasının yele 
cebine sokardı. 

Bu gece kendisinden güzel v 
mıyan bir kadını kıskanması gı 
rib görünüyordu. Kadın ruhuıı 
bir muamma olduğunu bu gc<' 
Süheyla isbat etmişti. Ona ar!<· 
daşJarı kocasının şöyle bir kııı 
böyle bir kadınla dolaştığını !',' 
düklerini söyledikleri vakit o: 

- Elbet kocam avukattır, ııı 
çeşid kadınlarla görüşür, tanışı1 

cevabını verirdi. 

Bu gece bu kadar geniş bir Jl'l' 
samahayı o kadının hallerine g8 
terememişti. İçini acaip bir k01 

kemiriyor, onu hırçınlaştırıyor 
du. Fakat fazla konuşamadıJa' 
Genç kadının başlamış oldu{ 
birkaç kelimenin sonu ağzııı0 
kaldı. İnce birer gül yaprağı git 
olan göz kapakları kapanmıştı· 

• •• 
Cavit hayret ediyordu. Ne o 

muştu Sühey!aya? Artık her 81 

ce, hatta beraber bulunduklııi 
bütün saatlerde yemek yerJ>I 
kahve içerken konuşurken b ep 
sarışın kadının bahsini tazeliyo1 

du. Genç adam karısına bu kadO' 
karşı en ufak bir temayülü bi' 
olmadığını olmıyacağını anlatı 

mıyordu. Vaziyeti tatlılıkla seri 
Jikle izaha çalışıyor olmıyor, ~ 
muyordu. Süheylanın bozulan ' 
nirlerini, sarsılan ruhunu düzel 
tiyordu. Onun günler geçtikçe 11 

rer parça daha zayıfladığını gö 
rüyordu. Penbe yanakları sarı1' 
sı bir pudra sürülmüş gibi duJ0 

muştu. 

Sühey ıa çok kıskanç bir kad1 

mış meğer! .. O en asılsız bir si 

heple hakiki benliğini ortaya l" 
muştu. 

o sarışın kadın hakikaten es' 
din davasına baktığı bir kadı11' 

(Deva•ı 7 inci sahifeo8 
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istediği kadın kimdir? YAZDICI GÜZEL BİR MAKALEYİ NEŞREDİYORUZ. 

Tabancasını çekti ÜST AN BU iL UN 
etrafına bakmadan 

ateş ettir lstanbullula'rın Kurtuluşu hakkettikleri zaferdir! 

d u. Cezayerin en güzel kadınları 
bu evde idi. Bob, ağır başlı idi. 
Eline geçen paraları biriktirirdi. 
Kendi hesabına bir ev açtı. 

•Fakat evi kendi namına aça· 
mazdı. Kızlardan biriyle, güzel 
Pakita ile evlendi. Evi de onun na 
nuna yaptı, Paki ta, Bob'u çıldırası 

Yazan: 
lstanbul, vaktiyle koskoca .bir 

İmparatorluktu. Evet bugün Js. 
tanbul valisine Bizans İmparato· 
ru diyebilirsiniz amma, yine di· 
yemezsiniz. Çünkü İmparatorluk 
zamanında da İstanbul •beladı se 
Jase• ile İstanbul değildi. Küçük
çekmece arkasında yeni çıkacağı 
söylenen Bizans köyü dahi İmpa· 
ratorluğa dahil değildi. Kırk kü
sur gün kuşattıktan sonra İstan· 
bulu alan Fatih, hütiin müverrih
lerin iddialarına rağmen, İstanbu
lu tahrip etmiş değil, tamir etmiş
tir. Çünkü ·Bizans İmparatorluğu 
nun yükseliş ve çöküş tarihi• ni 
yazan ·Gibou• der ki: •Türkler 
İstanbula girdikleri zaman tahrip 
edecek tarihi eserler bulamadılar. 
Çünkii, onlardan evvel, İstanbulu 
istila eden Latinler, Haçlılar or· 
duları, Bulgarlar, 
etmişlerdi.• 

Tevfik Fikretin 

Bizansı talan 

•Ey köhne Bizans, ey koca fer
tutu müsahhar• 

•Ey bin kocadan artakalan biy
vei htıkir• 

ya seviyordu. Beş dakika yüzünü Demesi kendi neofitliğine hiç 
görmese deli gibi oluyordu. Ara· uymayan bir sözdür. Çünkü Fik· 
sıra bu eve gidiyordum. Paki ta' - ret, bu fikirde özbeöz bir Türk 
nın hali elan gözlerimin önünde- değildir. 

dir. Vatanın ne şarkı, ne garbi, ne 
•Hüllısa, ev güzel işliyordu. Bir uzağı, ne yakını vardır. Vatan 

MAHMUD YESARi 
Türkiyenin bir şaheseridir. 

Asırlardan beri bu şehre met
hiyeler okuyan şairleri dilime do· 
laınıyacağım. Çünkü, onlar: 

Fatihin ilk lstanbulu: R. Ellhisah 

Bu güzel, benzersiz şehrin asır· 
lardanberi ismi mi yok? •Beldc
tüttayyibe• •Asitanei aliyye• •De
aliyye• •Dersaadct» •İsl8n1bol• 
cıı:Kostantinopl• 11Kostantaniyye• 
•Deri Aliyyei Kostantaniyye• •İs 
tanbul• •Payitaht. •Diirülhilôfe• 
•Dariilhiliıfctül'aliyye•, 

Belki de daha unuttuğum isim· 
leri \'ar. Hangi isimle olursa ol
sun, İstanbul ~·ine İstanbuldur. 
•İstanbulun taşı, toprağı• derler. 
Ve dışarıdan gelenler bu şehirde 
geçinirler ... Para sahibi olurlar ve 
döner, küfrederler. 

Parisli, Berlinli, Moskovalı, Lon 
donlu nasılsa, İstanbullu da öy
ledir. İstanbul lehçesi Türk leh
çesinin, bütün iddialara rağmen, 
en iııcelmişidir. İstanbul lehçesi 
diyorum. Bunu siz, Hüseyin Rah
minjn, Ahmed Rasimin bütiiıı 

serlerinde, Nabi zade Nazımın 

·Zehra• sında, Recai zade Ekre· 
min •Araba Sevdası• nda okuya
bilirsiri. 

•İstanbul çocuğu• derler. •İstan 
bul Külhanbeyi• derler. •İstaıı
bullu• derler. Fakat ·İstanbulu• 
yoktur. İstanbullu• ya •olunur• 
yahut •olunmaz.• 

İstanbul kenar kenar, semt 
semttir. Kenar seıntler vardır. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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Dikkat Ediniz 
Kadınlara kendiniZi beğentlirebif. 

meniz için yorulmak ıazım ! 
Sinema yıldızlarının nefret 
ettiği erkekler kimlerdir? 

Birçok erkekler şu veya bu ha· 
rekette bulunmakla bir kadının 

hoşuna gideceklerini zanneder -
!er. Fakat ne kadar yanlış.:. İşte 
pek tanınmış sinema yıldızı olan 

Rut Çaterton bu nazik bahse te
mas ediyor. 

Kendisile görüşen bir Londralı 
gazeteciye uzun uzadıya anlatıyor: 

En ziyade canını sıkan erkek -
ler kendisini bekletenler olduğu
nu söyliyerek erkeklerin daha baş 

ka tuhaflıklarım sayıyor. Fakat 
artist J<;adının söylediği şeylere ba
kılırsa bunlardan dolayı erkekleri 

1 
affetmedıği anlaşılıyor. Diyor ki: 

- Nefret ettığım erkekler var
dır. Bunlar şöyleleridır: Ben bir
şeyden bahsedecek olsam benim 
böyle şeylerden anlamadığımı id
dia edenler. Bana söylenilir: 

- Bu mevzudan bahsetmese -
niz iyi olur. Siz kadınsınız. Pek 
aklınız ermez!. 

İşte böyleleri beni son derece 
hiddetlendirir. Halbuki ben de bi
lakis erkeklerin kendilerine ald 
olduğunu zannettikleri mevzular
dan bahsetmeyi severim: 

Politika, iş, spor. Bu husnsta 
bir şey söy !ediğim zaman fikri • 
mi beğenmiyerek: 

- Bu da bir kadın düşüncesi!. 
Diye küçtik görenlere de raageli
rim. Bir de nefret ettiğim diğer 
çeşid erkekler vardır: Bunlar da 
her vakit başkalarının dedikodu-

!arından, rezaletlerinden bahset
meyi kendilerine iş edinen erkek
lerdir. Şahsi işlerden, yahud da 
briç oyunundan bana bahseden -
!eri hiç sevmem. Sonra asla dost 
olmak istemiyeceğim erkekler de 
şunlardır: 

Benim isim günümde, yıldö -
nümümde tebrik etmiyenler, çı
çek göndermiyenler, benim sev -
diğim sigaradan hoşlarunıyanlar 
gibi. Çiçeklerden beyazları seve
rim. Bahçemde yalnız beyaz çı -
çek yetiştiririm. 

Fakat ince artistin şimdiye ka-

sabah, Cezayere gelen bir gemi- toprağı birdir ... Çocukları birdir. 
den Lanterello adlı Korsikalı bir Şark topraklarında doğmuş O· 

gemici çıktı. Eve geldi, Bobi gör- lan Süleyman Nazif mütarekede: 
dü. Ve: _ Türkiye İzmiri kaybeder, A· 

·Guh ve derya iki canibden der 
ağuş eylemiş· 

Sanki derya diıyesi, kılhsar ise 
lalasıdır• 

HAYVANLAR ve FEOAK.ARLIK 
- Evinde, dedi, bana hastalık danayi kaybeder, Bursayı kaybe-

Bir Avrupa gözile Cezayir tayan ve buraya kaçan Marsil der,· nihayet, bir vilayeti kaybe-
t1e bir macera İ 

·alı bir kız var. smi de Lusyen- der. Fakat, Türkiye, İstanbulu 
Cezayırde rıhtım üzerinde bir dir ... Bununla hesabımı görmeye kaybederse namusunu kaybeder. 

çok meyhaneler, çalgılı gazinolar, geldim. demişti. 
balolar vardır. Limana gelen •Bob, bin frank verip başından Vatan toprağını, vatan topra-
vapurnn tayfaları geceleri bura- savmak istedi. Fakat Korsikalı ka ğından ayırmıyorum. Vatan top-
lara dolarlar, birtakım adi kadın- bul etmedi: rağına, vatan toprağından inıti-
laria içerler, dansederler. - On bin frank isterim. Yoksa yaz hakkı vermiyorum. Fakat, 

. Bir gece bunlardan biri.ne gir _ doktora müracaat edeceğim... ccdlerinin üçyüz senelik kemikle 

cEy saba gördün mü mislin, bun
ca demdir aıemin· 

cPeştü pa vunnaktasın İranına 
Tı.iranına• 

.o. Şehr Stanbul ki b! mislü ba
hiidır• 

·Bir sengine yekpare Acem mül
d.ım . .. Tütün dumanından gözgö- Doktor, rüvelverdi. ri dinlenen bir İstanbul çocuğu 
zu gormüyordu. Fransız, İtalyan 1 ===~(~D~e~v~a~m~ı~7~in~c~i~sa~h~ı~'f!ed~e~)~~~s~ıf~a~t~iy~l~c=s~o~·y~l~ü~y~o:r:u:ın~k:;i;,, ~İ;;,st;;a;;n;;b;;u;;l====· =· =·=·=·=·=·==· =· =· =·= ve Ispanyol gemicileri,' yarı çıp- I' 
lak kadınları dizlerinin üzerine 

0
• 

turtmuslar, şarkı söylüyorlar ve 
içiyorlardı. Köşenin birinde otu
ran üstü ve başı perişan, saçı ', 
sakalı birıbırine karışmış sefil bir 
a.damın halı dikkat nazarımı çek 
tı. Bır~e;· ıçmiyordu. arasıra eği
lıp yerden aldığı izmaritlerden 
bir ikı nPfes çekiyor, atıyordu. 

kü fedadır• 

Saat oıı ikiye gelince barın sa

hibi D:ınyel demir kepenkleri in
dirdi. Tabii dışarı çıktık. Limana 
dogru yürüdük. Cezayer!i arka
daşım : 

. - - Bardaki zavallıya dikkat et
tın mi? ... 

Dedi. Cevap verdim : 

- Şüphesiz ayyaşın birisi ... 

- Yalnız ayyaş değil, bitmiş 
bir adam. Vaktiyle Cezayer bar
:ann.ı deh~et saçar, Cezayer çap
Kın larını korkudan titretirdi. Çok 
yakışıklı, çok cesur bir delikanlı 
idi. Mahallenin en çok hürmet e
dik'n , sayılan bir (kabadayısı) idi. 

Nasıl oldu da bu hale düştü? 
- Bu, uzun bir hikayedir. 

Gençle•. kendisini tanımazlar. Fa 
kat, ben yaşta olanlar pekala bi
lirler 

Deniz kenarında bir kahvenin 
taraçasına oturduk. Cezayerli ar
kadaşım anlatmaya başladı: 

- ,.Rıhtım üzerindeki barların 
' umumi evlerin hepsinin bir hika-

yesi vardır. Bu mahallede bir ev 
işletmek çok mühim bir mesele
dir. Her dakika sarhoşların, ha
raççıların taarruzuna uğrarlar. 
Bunun her evin bir iki kabada
kızları, şunun, bunun taarruzun
dan muhafaza ederler. 

•Bob Aranli, bu evlerin en müş 
terisi çok olanını yalmz başına hi 
maye ediyordu. Henüz otuz ya
şında, çok kabadayı, cesur bir a
d_aındı. Kimse onun evinde gürül 
tu çıkarmaya cesaret edemiyor-

Avusturya ve Çekoslovakya .işinden sonra .. 

.A"LMANY A'NIN İSTEKLERi, NELER
D i R?. YALNIZ AFRiKA MI? .. 
'''Avrupa Haritası Afrikada
d ı r ! . ,, d i y e _n H 1 T L E R .• 

Bismark bir gün deniz aşırı 

maksatlar güdenleri delilikle it
ham ederek <Afrika haritam Av
rupa'dadır. demişti. Birkaç sene 
sonra kendisi Alman sömürge im· 
paratorluğunu kuruyordu. 

Bugün Şansöliye Hitler .Av
rupa haritam Afrikada'dır. diye 
tekrarlamaktan geri durmuyor. 
Ve vukuflu bir propaganda Al

man kamoyuna Rayh'dan çalın -
mış olan eski Alman sömürgele
rinin yerlerini ve genişliğini öğ -
retiyor. 

Bu sömürgeler bugünkü Al
manyanın mesahasından beş mis
li fazla bir saha işgal etmektedir. 
Fakat Almanyanın nüfus fazlası
nı barındırmaya yarıyacak bir rol 
ôynamış mıdır? Hayır, çünkü 
bunlar ekseriyet itibarile tropikal 
iklime malik yerlerdir. 

Genç Alman imparatorluğunun 
Afrikada fethetmiş olduğu top
raklar beyazlşrın yaşıyamıyaca· 
ğı kadar sıcaktır. 1914 debu top· 
raklarda ancak 24.170 Avrupalı 
vardı. Garnizonlar ve polis kuv
vetleri bu rakama dahildi. Alınan 
kolonları ancak 18.000 kişiden i
baretti. 

General Fon Epp, Alınan sö-

sürge birliğinde, 17 haziran 1935 
de söyledıği nutukta . Almanya, 
Allahın ve insanların önünde, an· 

icrasına İngiltere, Fransa, Belçi
ka, Japonya ve Yeni Zelanda'yı, 
tevkif etmiş olan Milletler Cemi-

Alman ricalinden başlıcaları 

cak kendi hakkı olanı istiyor• de· 
mişti. O zamandanberi daha ne

ler istemiş olduğu görülecektir. 
Bu ilk talep, Almanyanın, sö

mürgelerinden vazgeçtiğini bil
diren Versay muahedesinin 119 

iüi 127 nci maddelerini reddetme
si demekti. Bu, mandater devlet
lere karşı doğrudan doğruya bir 

taarruzdu. Bu, ayni zamanda hu
k ukan Alman sömürgelerinden 
mes'ul olan ve kendi iktidarının 

yetine karşı da vahim bir müda
haleydi. 

Bütün mandater devletler, her 
sene Cenevrede, bu toprakları 
ne şekilde idare ettikleri hakkın
da hesap vermek mecburiyetinde 
bulunduklarına göre, Almanya, 

Milletler Cemiyetinin nadir fiil! 
iktidar sahalarından birini de e

linden almak istiyor görünmek
tedir. 

(Devamı 6 ıneı sahifede) 

-
Sahibinin ölüsü evden çıkarken 

dar saydığı bu l)eşid erkeklerd• 
bulduğu kusurlar az çok tuhaf ol
mak itibarile bahsedilebilecek şey 
!erdir. Hassas bir kadın olmak i· 
tibarile sinema yıldızının nefret 
ettiği diğer bir çeşid erkekler da

ha vardır ki bunları asla sevme · 
diğini söylüyor. Burada bahis pc~ 
ciddi ve insani bir mahiyet alı · 
yor. Sinema yıldızı diyor ki: 

kendisini damdan 
Alarak intihar eden bir köpek! .. 

Geçen hafta sonlarında herkes 
gibi ben de büyük bir heyecan 

;cinde gazetelerin ilavelerini alı
yor, radyoyu dinliyordum. Harb 

tehlikesi var. Malılm... Fakat, 

harb çıkacak mı, çıkmıyacak mı? .. 
İşte sabırsızlıkla öğrenmek iste -
diğim bu ... 

Tanıdıklarımın bazıları harb ol
masını istiyorlardı, bir sanayici: 

- Normandiya'da bir yer ki -
raladım. Fabrikanın başlıca Uet
lerini oraya naklettim. İki dağ a
rasında gizli bir yer ... Bombar -
dıman tehlikesi yok. Birçok da 
sipariş aldım. Son senelerde kriz-

- Kendi emri altında bulunan· 
!ara karşı sert davranan erkeklerı 
asla sevemem!. Bir gün bir yerde 
idim. Bir müessesenin direktöriı 

ile konuşuyordum. İçeriye m" · 
murlardan biri geldi. Direktör bı 
memura o kadar çok şey söyle · 
meğe başladı ki bunu ~itince he

men hiddetlenerek yerimden fır 
!adım, kendimi dışarı attım. Çün· 
kü zavallı adamcağız direktöre 

cevap veremiyordu. Eğer dinle . 
mezse işinden çıkarılacağındaı 

korkuyordu. İşte bu çeşid direk 
törleri de sevemem. 

Diğer sevemiyeceğim erkı:kkr 
lokantalarda ve daha buna ben · 

zer yerlerde mesele çıkaran, miı 
nakaşa açan erkeklerdir. Sonr. 
dansederken ~'_~ızünü benim yiı · 

den çok zarar ettim. Şöyle biraz zume yaklaştırarak dansedeııler 
para kazanayım. den de nefret ederim. 

Diyordu. Askerlik müddetini ge- Fakat sinema artistinin hoşlan 
çirmiş yaşlıca bir dostum da: matlığı erkeklere ilave edilecek 

- Beklemekte ne mana var? bir çeşid daha. varmış: Bunlar da 
Ne olacaksa biran evvel olsun. ima kendilerini olduklarından faz 
Hem harbden başka çare de gö • la göstermeğe çalışanlardır. Ar -
remiyorum... tist diyor ki: 

Bir diğeri de: - Bir tayyareci tanırım ki bana 
- Lisan bildiğim için beni san- · göstermek için havada mütemadi-

söre verecekleri muhakkak... yen türlü türlü tehlikeli oyunlar 
Diyordu. Sonra birçokları da pa- yapar. Benim kendisini takdir et-

paralarını bankalardan çekmiye memi bekler. O zanneder ki ben 
şehirden uzak yrelere kaçmıya onun bu tehlikeli oyunlarını gör-
hazırlamyordu. düğüm zaman: 

O gece cidden müteessirdim. _ İşte, diyeceğim, hiç şilşüp 
Gazeteyi okudukça teessürüm ar- ölmekten korkmıyan bir adam!. 
tıyordu: Bir delikanlı, sevgisini Ne kadar yanlış!. Bilakis onun 
reddeden bir kızcağızı bıçakla - korktuğuna hükmederim. 
mış, öldürmüş. Bir çiftçi amelesi 
küçük bir kızın ismetini lekele _ Sinema artisti Çeterton yal -

nız artist değil, hem de tayyarecimiş. Kızcağız kaç yaşında biliyor dir. Bunu da ilave etmek lA.zım!. 
musunuz? Üç yaşında bir bebek .. İ~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİi; 

Fazla okuyamadım, dışarı çık-

tım. Dostlarımdan biri akşam ye- YAK 1 N DA "ı 
meğine davet etmişti. Kapıdan i-

çeri girdiğim zaman gülerek kar- En güzel edebi roman 
şıladı, ve: 

- Ondan, yani harbden hah - Son Telgrafta 
(Devamı 7 inci sahifede) 

• 
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Kavgayı ayırmak 
isterken : 

Bir adam kolundan 
bıçaklandı 

Yenikapı Aile gazinosu sahibi 
Fail< oğlu Mehmet evvelki gece 
gazinosunu kapadıktan sonra e
vine gitmek üzere iken gazinoda 
okuyucu Salih ile arkadaşlarının 
para yüzünden kavgaya tutuştuk
larını görmüş ve ayırmak için 
aralarına girmiştir. Mehme<lin 
araya girmesinden muğber olan 
Salih bıçağını çekerek Mehmetli 
kolundan· yaralamıştır. Mehmet 
tedavi altına almmış, Salih yaka
lanarak tahkikata başlanmıştır. 

Bir Qfemebil dükkana 
girdi 

Şoför Hüseyin oğlu Cevadın i
daresindeki 2861 numaralı oto
mobil Sultanhamamından geç
mekte iken freninin bozulmasile 
37 numaralı Vahram Serkisyanın 
manifatura mağazasının vitrinine 
çarparak vitrini ve kepenkleri 
parçalamıştır. 

Yeni neşriyat 

Yeni d::ımga resmi 
kanunu 

Mevkii mcriyette ve 28/5/934 ta
rih ve 3478 saylı kanunla tadil edil

miş bulunan 23/5/938 tarih .ve 1324 

sayılı damga resmi kanununun bu 
kere de 22/6/9;>.M tarih ve 347'i sayı

lı kanunla da !Adil edilmiş bulun
ması hasebile alakadarana kolay !ık 
olmak üzere mezkiır kanun son ta

dilatile birlikte Maliye Vekrueti ta
rafından yeniden bastırılmış ve be

deli olan 10 kuruş mukabilinde vi
layet muhasebe ve pul müdürlü

ğünde ve Beyoğlu ve Eminönü mal
müdürlüklerinde satılmakta olduğu 

öğrenilmiştir. 

Basın kurumu kGngresi 
tSTANBUL BASIN KURU

MUNDAN: 

6 birinciteşrin 1938 tarihinde 

toplanan Basın Kurumu senelik 

kongresi ekseriyet olmadlğından 

27 birincıteşrin 1938 perşembe 
günü saat 13.30 a bırakılmıştır. 

Bu toplantıda mevcutla iktifa e
dileceğinden sayın üyelerin be

hemehal teşrifleri rica olunur. 

Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk hii
kimliğinden: 

Mahkemenin 938/1307 sayılı dos
yasile Taksimde Sıraservilerde Ye
nihayat apartımanında 9 numarada f 
Nıvart vekili avukat Sezar Lazaro. 
oğlu tarafll"dan Feridiyede Çaylak' 
sokağında 29 numarada oturan süt

çü Alıksan ve Galatada Yenicami 
mahallesinde Kamer sokağında es
ki 1, yeni 3 numaralı dükkanda i
kamet edip halen ikametgahları 

meçhul bulunduğu anlaşılan Agop, 
Vahan, Boğos, Makrubi, Sara, Ha

çatur ve Armonik alevhlerine açı

lan mezkur dükkanın izalei şüyuu 
davasından dolayı cereyan eden 
muhakemesinde dükkanın açık ar
tırma suretile şüyuun izalesine 26/9/ 
938 tarihinde karar v~rilmiş oldu

ğundan i>bu k. ... karşı 15 gün 
zarfında temyizi dava edilmediği 

takdirde iktısabı kat'iyet edeceği i
lam hülasası tebliğ makamına ka
im olmak üzere iliın olunur (10928) 

Sabıkalı esrar tüccarı 

üzeri aranınca bir de 
çakı bulundu 

Çemberlitaşta oturan, Araba
cı namlle maruf Kazım isminde 
bir sabıkalı Beyazıd meydanında 
şüpheli bir vaziyette dolaşmakta 
iken yakalanmıştır Kazım me
murların yaklaştığını görünce ce
binde bulunan 10 gram esrarı a
tarak kaçmak istemiş. fakat buna 
meydan verilmemiştir. Kazımın 

üzerinde bir de sustalı çakı bu
lunmuş, suçlu tutulan zabıtla bir
likte kaçakçılık suçlarına bakan 
5 inci ceza mahkemesine sevke
dilmiştir. 

Bir kız yüzünden bir 
yaralama vakası 

Kumkapıda oturan Harilatos is
minde bir genç ayni semtte oturan 
bir kız yüzünden çıkan kavga ne-

ticesinde Kurin isminde bir genci
bıçakla muhtelif ·~rlerinden ya -
ralamıştır. Yaralı tedavi altına 

alınmış Harilatos yakalanarak 
tahkikata başlanml§tır. 

Büyük bayram 
(5 inci ıahileden devam) 

Bunların dilleri !Ugate gimıez, 

•Diyyellekten - gibilerden - cfcn
dimecağızım - h0Jnun1sa - doğru 

doğru dosdoğru• sayılmağa değ

mez. Abdiilhamit zamanında İs

tanbullular askere alınmıyordu. 

İstanbullunun adı ~mahallebi ço

cuğu• idi. Bunun sebebi, dört ta

ne l\fabeyne çatmış azılı heri!in 
imtiyazlı züpı>e Oj;'Ulları içindi. 
Bir büyük şehrin namına vunılan 
bu rezil3ne damga. bu namussuz 

damga, bu :ılçka damğa. bütün 
Türkiyenin en büyük şehrini dol 

duran halk ve gençler nanıına 

bir fecaatti. 

İstanbul çocuklarına •maballe

bici çocukları• derlı·rdi. Evet.. Fa 

kat o •maballebici çocukları• Ça

nakkalede, Ka!kasyada, namus

larını temizlediler. İstanbulda bir 

cihan yatar ve bir cihan yaşar. 

İstanbulun kurtuluşu, Türkün 

namusunun kurtuluşu olmakla be 
raber, İstanbul çocuklarının ve İs 

tanbulluların hakettikleri bir kur 
tuluştur. 

MAHMUD YESARİ 

Fatih birinci sulh hukuk bakim 
liğinden: 

Hazinenin Süleyrrıaniyede Boz

doğan Kemeri Kirazlımescıt so -

kağında 6 No. lı hanede mukim 

Muzaffer aleyhine açtığı alacak 

davası i~in gönderilen zaptı dava

ya müddeialeyhin ikametgahının 

malıiın olmadığı mübaşiri tara -

iından verilen meşrubattan an -

!aşılmış ve mahkemece müddei 

vekilinin talebile hukuk usulü 

mahkemeleri kanununun 141. 

maddesi mucibince 15 gün müd
detle ilanen tebligat icrasına ve 

mahkemenin 24/10/938 saat 10 na 
talikine karar verilmiş olduğun -
dan bermucibi karar ve yev,;,i sa

ati mezklırde bizzat veya bilve -

kale mahkemede hazır bulunma
dığı takdirde davanın gıyaben ba

kılacağı tebliğ makamına kaim ol

mak üzere il5n olunur. 

ile SABAH, ÖGLE, ve AKŞAM 
her yemekten sonra muntazaman di9lerinial 

fırçalllyınız. 

• 

Almanyanın istekleri Filistin 
nelerdir ? Meselesi 

(5 inci salıifedeıı devam) 
J<'akat bu toprakları istPmek i

çin, Almanlar, bunlara ekonomik 
bakımdan ihtiyaçları olduğunu 
ileri sürdüler. İşte burada mese
le vüzuhunu kaybetmektedir. 

Harpten önce, Almanyanın sö
mürgelerile ticareti pek ehemmi
yetsiz bir mikdardaydı; ve sö
mürgelerin, umum mübadeleler
deki rolü hemen hiçti. Deniz aşırı 
topraklar ihracatının % 0.6 sıru 

ve itha!atının $< 0.5 ini teşkil e
diyo:rdu. 

Fakat denilecek ki 1937 sene
sinde Alman ekonomisi harpten 
öncenin Almanyasile kıyaslana

maz. Almanyanın ham madde ih
tiyaçları öylesine genişlemiştir ki 
bu hususta en küçük bir yardım 
sehimeteçıkmak için ilk basamağı 
teşkil edebilir. Bu delilin de öte
kilerden ziyade kıymeti yoktur: 
Son zamanlarda ham maddelerin 
dünyada dağılış şeklini tetkik et
miş olan Cenevreli eksperler şu 
kat'i hükümlere varmışlardır: 
Ham maddeler meselesi, ancak 
sömürgeler meselesinden ayrıl

mak sure tile halledilebilir. Filha
kika kauçuk müst('sna, başlıca 
diğer ham maddeler, sömürge 
mahsulü değil, metropol mahsu
lüdür. Ham maddeler bizzat 
Doktor Göbbels'in tayin etmiş 
olduğu ehemmiyet sırasile tasnif 
edilince şu neticeye varırız: 

l - Kömür: 7< 34 ünü Birle -
şik Devletler, % 20 sini İngiltere, 
% 12 sini Almanya istihsal eder. 

2 - Çelik: % 27 sini Fransa, ~ 
21 ini Birleşik devletler, '.> 18 ini 
Sovyetlcr Birliği istihsal eder. 

3 - Petrol: ~'c 59 unu Birleşik 
devletler, % 12 sini Sovyetler 
Birliği, '.< 10 unu Vcnczüellô. 

4 - Pamuk: ~; 49 unu Birleşik 
devletler; 7< 16 sını İngiliz Hin
distanı, r; 10 unu Çin. 

5 - Kaııçıık; '~ 46 sıııı :Malez
ya, r; 37 sini Felemenk Hındis
tanı. 

tropik mahsulleri yetiştirir (Ka
uçuk, kahve, kıymetlı kereste, 

planı yağı ilah ... ) ve baş 1 ıca mah
sullerinin Almaııyayı al&kadar 
ettiği ölçüde bu sömürgeler man

dalar sistemince gözetilmiş olan 
ekonomik müsavat preıısipiııden 

istifade ederler. Almanya Millet-
. !er Cemiyetinden çekilmekle i.P

tiyari olarak bu hakkından vaz

geçmiştir, fakat Milletler Cemi
yeti azası bahşedilmiş olan bu 
müsaadeden istifade etmekten ge
ri durmamıştır. 

Almanya hayret verici bir pa
zarlık teklifinde bulunmuştur. 

Tangantyika ile cenup garbi Af
rikası üzerindeki hukukunu terk 
etmek mukabilinde Kamerun'la 
Togo (Fransız ve İngiliz manda
ları), gerçi Ruanda - Urundi a
razisi (Belçika mandası), Fransız 
üstüva Afrikası, Belçika kongosu 
ve Angola Portekiz vilayetinden 
mürekkep bir sömürge istemiştir. 

Böylece o.rtaya konulan mese
lenin adli tarafım, Fransız, Bel
çika, Portekiz sömürgecilerinin 
ve hükfunetlerinin şiddetli reak
siyonlarını bir kenara bırakırsak, 
teklifin mükemmel olduğunu söy
leyebiliriz: 

1 - Almanya Tanganyika gibi 
kıymetlendirilmemiş arazi yeri
ne tam randımanlı sömürgelerin 
kaynaklarından istifade edecektir. 
(Belçika Kongosu, Tanganyika). 

(1 inci sahifeden devam) 
Vaziyetin aldığı son şekil üze -

rine İngiltere hükumeti yeni ve 
acele tedbirler almak lüzumunu 
hissetmiştir. Bu maksadla ali ko
miser tayyare ile Londraya çağı
rıhnıştı. 

Gelen haberlere göre İngiltere 
hükfuneti komiserden izahat al -
mıştır. Komiserle hükumet ara -
sındaki müzakerelere bugün ve 
yarın da devam olunacak ve bu
günlerde bu mesele hakkında kat'i 
bir karar verilecektir. 

Ali komiserin bu daveti ayni za
manda Irak Hariciye Nazırının 

Filistin meselesi hakkında İngil -
tere hükumetine tevdi eylediği 
son proje ile de alakadardır. 

Bu projenin bazı tadilat ile ka
bul edileceğinden bahsedilmekte-
dir. 

Faşist 
Meclisi 

(1 inci sahıtedcn devam) 
miş olup Yahudi dinini kullanan
lar. 

1919 ve 1922 seneleri arasında 
faşizme kaydedilenlerle İspanya 
harbi de dnhil olmak üzere son 
harblcre gönüllü olarak iştirak 

eden veya harplerde ölen İtalyan 
Yahudilerinin çocukları istisna e
dilmiştir. 

Yahudiler sanayi mÜe'5eseleri 
işletemiyecckler ve elli hektardan 
fazla araziye sahip olamıyacak -
!ardır. 

2 - Almanya bu suretle, eski 
sömıirgelerinin kendisine dönü
şünün icap ettireceği büdce mas
raflarından kurtulacaktır. Harp- -
ten ewel Almanya sömürgeler 
bütçesinin senelik açığı bir mil
yon markı buluyordu. 

Kaç·rılmaz f.r.>at 
Beyoghı Dördüncü Sulh Hultuk 

Mahkemesinden: 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 

3 - Almanya bu yeni taksim Mahkemesi tarafından (11 Birinci
şeklinde, şimdi B. nıandası altına teşrin 938 salı günü) Eminönü ya
konulmuş bulunan uç araziyi ala- kınında Çiçckpazarında Camcı Si
caktır:. Togo, K~merun, Ruanda - yon Biraderlerin işgal etmekte ol
Urundı. Halbukı Mılletler Cemi- dukları 822 metre murabbaı mesa
yetı paktı, B. mandasına malik basındaki 22/1 ve 36/28 numaı ala
devletlerc bu toprakları stratejik rını havi mağaza ve depoların yedi 
maksatlar la kullanmayı menet- hissede bir hissesi .. 

• 

• 
Isveç güreşçileri 
rakiplerini yendiler 

Stokholm, 3 (A.A.) - Macaris
tan, Almanya, İsveç ve Birleşik 
Amerika serbest güreş ekipleri a
rasında yapılan turnuvada Maca
ristanla karşılaşan İsveç ekibi 6/1 
galip gelmiştir. 

Neticeler şunlardır: 
56 kiloda: Wenberi, Macaristan, 

Tuvenson •İsveç• 3/0 
61 kiloda: Person •İsveç• Tot 

•Macar> ı 2/1 pu. 
66 kiloda: Jonson •İsveç• Fe -

rene •Macar• ı 3/0 • 
72 kiloda: Vestergren •İsveç• 

Sovari •Macar• 13/0 
79 kiloda: Jonson •İsveç• Rihec 

ki cMacar· 9/0 tuşla 
87 kiloda: Kadiye •İsveç• Ta

ranyiyi tuşla. 
Amerika : 4 - Almanya : 3 

Almanya - Birleşik Amerika 
karşılaşması, Amerikalıların 4/3 
galibiyetile bitmiştir. 

Neticeler şunlardır: 
56 kilo: Daniel •B.A.• Fişeri 

•Almanya• 2/1 ·Alman 3/0 pu-
van1a, 

61 kilo: Millard •B.A.• Şmits 

•Alman• ı 3/0 puvanla, 
66 kilo: Vaykard •Alman• ı sa

kat olan Henson'u tuşla yenmiş
tir. 

68 kilo: Erl •Alman• Jakobi 3/0 
puvanla yenmiştir. 

79 kilo: Kravford •B.A.· Şefer'i 
•Alman> 2/1 

87 kilo: Hare! cB.A.• Engelhar
dipss •Alman> 10 da 45 saniyede 
tuşla. 

Ağırda: Bümer ·Almanya• Güs 
tavson •B.A.• yı 6 da 45 saniye
de tuşla y~nmiştir. 

Lig maçları 
İtalya lig maçlarının bu haftaki 

neticeleri şunlardır: 
Livorno - Polonya 3 - 1 
F. C. Bari - Lazio Roma 2 - 1 
Genova 93 - N okara 3 - 1 
Ambrosiana - Milano 1 - O 
F. C. Napoli - Samplerdarena o.f 
As. Roma - Yüventüs 1 - O 
F. C. Modena - Patrieste 1 - O 
F. C. Torino - F. C. Lukka 5 - 1 

lngiltere lig maçları 
Lig maçlarının bu haftaki ne

ticeleri şunlardır: 
Aston Villa - Portsmut 2 - O 
Belton Vanderers - Midlesburg 

4 - 1 
Karlton Atletik - irmingham 4-4 
Çelzea - Stoke Siti 1-1 
Derbi Kunti - Blakpol 2 - 1 
Everton - Li verpol 2 - 1 
Grimsbi Tovn - Brentford O - O 
Unaytid Sili - Layçester Siti 8-2 
Preston Northend - Mançestet 

Unaytid 1-1 
Sunderland - Arsenal O - O 
Volverhampton - Hudersfild 3-0 

ŞEHZADEBAŞI 

Turan 
Tlyatr:su 

Halk San'atkatl 
N aşit, Okuyuc~ 

Semiha, Mişel 
Varyetesi. 

Komedi 3 Perde 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
1lYATROSU 

(Taksimde Abide Karşısında) 
Cumartesi akşamı umuma, pazar 

saat 13 de talebeye ve 16 da umum• 
OTELLO 

6 - Bakır: % 20 sini Şili; % 16 
sını Birleşik devletler, 'l 12 sinı 
Şimali Rodezya. 

Eski Alman sömi.irgeleri yalnız 

mcktedir. Bunlar Alnıanyayn iade 
edilince hangi gayeye yarıyacağı 
kolayca anlaşılabilir. Ve G a 1 atada M üe yye t Zade m a-1 """""'""""""""""""""""""""""""""""""~""""""""""""""""""""",.,.. ...... ...,..,,,,,,,.,,=,.. 

Daladye, muzır fantazilere 
nihayet vereceğ;m, diyor 

hallesinin Yüksekkaldırım cadde-
sinde altında iki dükkanı bulun .• ıı 
679 ve 683 kagir 681 numaralı apar
tımanın yedide bir hissesi.. 

11 Birinciteşrin Salı giinü saat 10 dıı 

Müzayede ile satılacaktır. Sayın 
(1 inci sahifeden devam) lantısı esnasında İtalya hükumeti isteklilerin ayni gün ve saatte Bey-

ve her zamanki gibi asılszı şayia- tarafından gqsterilen yardımdan oğlu Dördüncü Sulh Hukuk Mahke-
lar deveran etmiştir, Herkes ma - sitayişle bahsetmiş ve Romaya mesindc bulunmaları ve fazla taf-
lümattar olduğunu göstermek için bır sefir göndermeğe karar ve - si!at almak isteyenlerin gerek mez-
en akla sığmıyacak tedbirlerin a- rildiğini bildirmiştir. Bone Münih kür mahkemeye ve gerek İstanbul 
lınaeağından bahsetmiştir. Bu gi- görüşmelerinin, hiçbir iş birliğini Katırcıoğlu Hanında Jül Blumen-
bi hareketlerin efkarı umumiyeyı hariç tutmıyan bir siyaset takibi tala müracaatları ilan olunur. 
heyecana düşürmek, tehdid edil - suretile Avrupa meselel(,rı'nı·n top-;------..,.1--------

stik:aı caddesinde 
dikleri vehmine kapılan menfaat- tan halline bir başlangıç teşkil Ş h• T• 
!eri telaşa vermek ve bilakis em- t · · t e ır ıyatrosu e mesını emenni etmiştir. 
niyetin avdet ettiği bir saatte et- KOMEDi KISMI 

Nazır bilhassa Sovyetler Birli- '10-939 b rafta endişe uyandırmaktan başka _,. çarşa ma günü 
ğinin de, Fransa gibi, beynelmilel ak am at '•O 30 d bir şeye yaramadığı malümdur. Ş ı sa < , a 
bir sureti tesviye ile evvelce ka- y 1 1 ki K dl 1 Bu muzrr fantazilcre nihayet ver- an •• ı ar ome a 

mek azmindeyim. Bu gibi hareket- bul ettiği Çkoslovak hududlarının 3 perde komedi 
!ere devam edildiği takdirde icab garantisini idame etmesini arzu Yazan: V. Şekspir. Türkçesi: 
eden cezai hükümleri tatbik et - ve izhar etmiştir. Hatib nihayet Avni Givda 
mekte tereddüd etmiyeceğim. Ben sulh uğrunda Çekoslovakya mil- 8/10/938 Cumartesi gündüz 
en ağır mes'uliyetleri yüklenmiş Jetinin ve hükümetinin katlandık- saat 14 de 
bulunuyorum. Sükun ve suku - !arı fedakarlıkları hatırlatmış ve ÇOCUK TİYATROSU 
net içinde çalışmak istemekle çok Beneş tarafından gösterilen cesa- e 
bir şey mi istemiş oluyorum? Cid- ret ve basiretten sitayişli bir li - ii] Halk Gpereti 
dl ve derin tetkikat yaR_tıktan ve sanla bahsetmiştir. 

bir çok günler geçtikten sonra Bone, son günlerde Fransa ile Beyoğlunda (Eski 
münasib göreceğim bir saatte fay- İngiltere arasında görülen sikı te- Çağlayan) Halk 
dalı addettiğim kararları ittihaz sanüdü ehemmiyetle kaydetmiş - Opereti Tiyatro-
edeceğim. Yakında çıkacak karar- tir. Hadiselerden alınacak ders sunda Büyük Ha-
nameler hakkında işae edilebile- Fransanın bütün disiplinlerini zırlıklarla Başlıyor. İlk Eser 
cek olan yanlış haberlere inanma- toplamağa mecbur olduğu keyfi- (KINA GECESİ) 
malarını bütün Fransızlardan ri- dir. • M. Yesari ve Seyfettin Asalındır. 
ca ederim. Tasavvurlarım hakkın- .,....,.==-=.,.,,.======"""========...,,....---,,., 
da ifşaatta bulunmak adetim de-
ğildir. Bütün Fransızların geçen 
tehlikeli günlerde gösterdikleri 
sükunetle hükumetin kararlarını 
bekliyeceklerini ümid ederim.• 
BONE'NİN UZUN İZAHATI 

P aris 7 (A.A.) - Hariciye 
Nazırı Bone'nin öğleden 

sonra parlamentonun hari
ciye encümeninde verdiği izahat 
iki saatten fazla sürmüştür. Bone, 
mayıs ayındanberi cereyan eden 
bütün beynelmilel hadiseleri an
tatmış ve son haftalar zariında 

Münih itilôilarına müncer olan 

vekayide bilhassa ısrar etmiştir. 
Nazır bundan sonra, dünyanın 

başlıca devletleri tarafından alı -
nan diplomatik vaziyetleri tet -
kik ve tiarif etmiştir. Münib top-

Hem beyaz zehir satan, hem 
kumar oynat an bir şebeke 
(1 inci sahifeden devam) 

suç ortakları Serkis ile Ahmed oğ 
lu Mehmet de yakalaıımışlar ve 
üzerlerinde eroin bulaşıklı kağıt
lar bulunmuştur. 

Şalvarlı Mehmedin evinde ara
ma yapmak için giden memurlar 
Mehmedin evinde adamlarından 

Mihran oğlu Serkis, Ahmed oğlu 
Remzi, İbrahim oğlu Şaban, İs
mail oğlu Mehmed ve Receb oğlu 
Salih ismindeki beş esrarkeş ku
mar oynarlarken görülerek suç 

üstünde yakalanmışlardır. 

Y ASEFİN l.\>IARİFETLERİ 

Dün Balatta dolaşmakta olan 
memurlar sabıkalı eroin satıcıla
rından Moiz oğlu Y asefin şüpheli 
bir vaziyette dolaştığını görerek 
çevirmek istemişlerdir. Y asef me 
murları görünce evvela kaçmak 

istemiş, kaçamayınca da memur -
!arın üzerine saldırmıştır. Sımsı

kı yakalanan Y asefin üzerinde 3 
uaket eroin bulunmuştur. Memur-

Makineye Verirken: 
Polonya Macaristanla 

hem hudud olmak 
• • 
ıstıyormuş 

Çekler bile Alman boyunduruğuna 
sokuluyormuş 

Faris 7 (A.A-) - Gazetelerin kaffesi, beynelmilel Bertin komisyır 
nu tarafından tevdi edilmiş olan Münih'de takarrür etmiş olan şeyle
rin hududunu aşmakta olduğunu ileri sürmektedirler. 

Burg, Pöti Pariziyen gazetesinde şöyle yazıyor: 
Ribbentrop ile Alman eksperleri, Çekoslovakyanın iktısadi ve sı· 

naı teşkilatını tamamile bozmağı istihdaf eden bir program kabul et· 
tirmişlerdir. Taksim edilmek felaketine birkaç defalar uğramış olaJI 
Polonya bile taksimciliğe bütün kuvvetile atılmıştır. Polonya, TcşeP 
şehrine en iyi dostlarının bile infialini davet edecek bir aç gôzlülüklC 
saldırmıştır. Şimdiki halde Polonyanın düşündüğü şey, Çekoslovak • 
yada kendisine bir yol açmak ve bu yol vasıtasile Macaristan ile müş
terek bir hududa sahih olınaktır. Polonya ile Almanya bu menfur pat' 
çalama işinde gıiya çok samimi müttefik imişler gibi mesai birliği 
yapmaktadırlar. 

Burg, Polonyanın bu hareketini Hitler'in çok zaman geçmeden iS• 
teyeceği şüphesiz olan Danzig koridoru ile Poznani'nin bir kısmınıJI 
ziyaını telôfi etmek arzusu ile izah etmektedir. 

Popüler, diyor ki: 
Beynelmilel komisyon. 580 bin Çeki Alman boyunduruğuna teıı

lim etmiş ve 144 bin Almana mukabil bir milyon yüz on altı bin Çekit 
yaşamakta olduğu mıntakalarda plebisit yapılmasını emretmiştir. 

Almanya, bütün iktısadi muhtariyeti ortadan kaldırarak ÇekoslO' 
vakyayı zayıflatmak suretile, onun iktisadi ,askeri ve siyasi bakınıd~P 
kontrolunu elde etmiş oluyor. -
ispanya meselesi • • 

ıçın müteka-
bil • 

temınat isteniyor 
Roma 7 (A.A.) - Londra, faşist hükumetinin derhal on bin gö • 

nüllüden mürekkeb mühim bir İtalyan gönüllü kuvvetinin geri aJmll' 
sını istemekte ve İtalyan lejyonerlerinin kısmı küllisinin bundan soP" 
ra yapılacak tahliyesi hakkında sarih teminat istemektedir. Buna m~· 
kabil Londra derhal Roma itilôilarını tasdik edecek ve İmparatorJuğıl 
tanıyacaktır. İtalyanlar ise hiçbir anlaşmıya yanaşmıyan Franko'nııl' 
muzaffer olmasını istemektedirler. İtalyan gönüllülerinin geri alına ' 
cağına dair verilecek teminatı hükfunetçilerin saflarında çarpışan g"fl 
nüllülerin geri alınmasına dair teminat takib edecektir. 

!ara karşı geldiğinden cürmümeş- J zasına mahkum edilmiş, ayrlı:'I 
hud mahkemesine SE'vkedilen Ya- ı yaptığı kaçakçılık için de ccz 
sef 3 ay hapse ve 40 lira para ce- çarptırılacaktır. 
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Üskü~arai!:;m!~~:~dan: 1Çek İşinden sonra sıra HVorbt~ay1an öl~ Ankarada sanayi ve maadin ban- 1 ' td• ' e ır 11rsız •.• 
kası vekili Cemal KAzıma borçlu a ya e 
Saffet lıitfinin haczedilen Ka~köy spany g ı e (4 üncü sahııedcn devam) 
İbrahimağa mahallesinde Seyıtah- Finlandiya iıdetı üzer(' kadının 
:net deresi sokağında eski 2 yeni 3/3 (4 ünc;i sahifeden devam) yan kıt'alarının çekilmesi 16 ni - cesedi, evinin en sıislü sa!onun-

N · Son gu"nlerde Cuınhurı'yetçiler sanda Romada ıınz' alanan İn,,iliz---- ~ 
rTercfüne ve iktibas hakkı mahfuzdur. 
LYainu: Son Telgraf'da neşredilecektir. 

------ . ··- - - ··-- 1 No. lu bir tarafı Ahmet urı ., da, büyük bir sanduk:ının uzen-
ve Ahmet Beylerle Fitnat ve ile General Franko arasında ye - İtalyan muahedesinin filiyat sa· ne konulmuş, etrafına şamd.ını·ır lN.47! 
Nefise tasarrufunda olan bos _ niden harekllt olmuştur. Hükü - hasına konması için şart olarak dizilmiş ve yakılmış. 
tan bir taraftan Sultan Se _ met tarafının tebliğlerinden an - kabul edilmişti. Bahsin bu cihe- Bu salondaki ceviz dolapla bir 
!im vakfından damat şehriya _ !aşıldığına göre evvelce elden çık tini bugün daha ziyade derinleş- çok gümüş sofra takımları ,.e kıy-

Kız tarafı nikahın bir kilisede 
Yazan: Ziya Şakir __ ....... -· -· .. ·-· """ 

ri Nuri paşanın sebze bahçesi ve rnış olan mevziler tekrar ele geç- tirmeğe lüzum görmiyerek yeni metli eşya varmış. Aile efrüdı, 
hazan muamaileyh Hacı Mustafa miştir. General Franko tarafın : gelen İngiliz gazetelerinde İta! - gecenin geç vaktine kadar ölünün 
paşa vakfından zikir atlı mahal, ta- dan Ebre cephesinde mukabil bir yan Başvekilinin bundan sonra ta- dua ettikten sonra biraz uyumak . 
rafı rabii dere ile mahdut ve tama- hücum yapılmış ise de bu tama- kib edeceği politikaya dair görü- dinlenmek için odalarına çekil -telclif etmişti • 

ıcrasını 

fakat Fehim vekilleri, Sultan çok 
teklifi reddetti/dl' 

rnına yeminli üç ehlivukuf marife- mile akim kalmıştır. Diğer taraf- len malıimatı hulasa etmek ve da· mişler. 
ile 9500 dokuz bin beş yüz lira kıy- tan verilen malıimata göre 25 tem- ha yerinde olsa gerek. Bu gazete- Az sonra, birisi salona gmniş, 

met takdir edilen sırf mülk bostan muzdan 3o temmuza kadar yapı - !erin dediğine göre Münihte dört- ceviz dolaba yaklaşmış, kapakla
olan ahU" ve. hanenin tamamı 2280 lan harekat esnasında Cumhuri- !er toplantısında Sinyör Musoli- rını açmış, gümüş takımları bi
:ayılı kanun hükümlerine tevfikan yetçiler tarafından elde edilen a- ni büyük bir rol oynamıştı. Şim - rer birer çıkarmaya ve bir torba-

Paşanın 
mutaassıbtır d! ye bu ! razi 700 kilometre murabbaıdır. eli d A lh · · d'ğ b' :atılarak paraya çevrilmesine lnrar " vrupa su u ıçın ı er u ya clıldurmaya başlamış ..• 

;eritmiştir. Bu arazinin askerlikçe kıymeti plan daha düşünmektedir. Roma- nırsız uşak, nasılsa kocaman 
Süreyya. derhalpaçaları sıvadı. manzaranın ciddiyet ve ehemmi - nan şeyler, dua değildi. Bütün VAZİYETİ KAZIRASI: Vaz'iyeti büyük olduğu söylenmektedir. Ge- da bulunan İngiliz muhabirle - bir şamdanı elinden düşürmüş. 

Kızın babasını, çağırdı. Fehim Pa- yetini artırıyordu. bunlar, katı açılmamış olan en ccra edilen gayri menkul Kadıkö - neral Franko tarnfındaki zayia - rinin İtalyan mehafilinden öğ - Bir küfür sallıyara.k şamdanı yer-
şanın; nüfuzunu, kudretini, ser - Misafirler, büyük bir hürmetle kaba, en galiz, en müstahcen kü- yünde İbrahimağa mahallesinde Se- tııı 1•200 ölü ve ağır yaralı nldu- rendiklerine göre Sinyor Muso- den almak için eğildiği zaman san 
vetini, şöhretini tamamile anlat- kabul edildiler. Yalnız, şark usu- fürlerden ibretli. yitahmet deresi sokallında eski 2 ğu da ilfıve edilmektedir. !ini İspanyada bulunan İtalyan duka üzerinde yatan ölünün doğ 
tı .. Ve giıya, iki tarafa da iyilik et- !üne riayet ettirildiler. O firaklı Da,·etliler, bir kelime bile türk- yeni 3 ila 3/1 kapı sayılı kayden Cumhuriyetçilerin bu 6 günsü- •gönüllıi> !erini biraz evvel geri rulduğunu görünce korkudan ;:ık 

k · t · ~r "ı'bı' bı'r · t ı · · · d beste ren tnarrır!undan sonra General mf' ıs ıyu ., vazıye ala- ve silindir şapkalı çelebiler, ka - çe bilmedik crı ıçın, ua - 44641,69 metre murabbaında b.ıs:an çekmcği düşünmektedir. Bu suret- lı başından gitmiş. 
rak: pının önünde birer birer iskar ı sine uvdurulmuş olan bu küfür- olup hududu kısmen duvar ve kıs- Franko rrnlrnbil taarruza geçmiş- le iki seneden fazla bir zaman - Ve çuvalı bırakarak kaçmıştır. 

1 E · 1 ı ba·larını tir. Bıı mııkab 1 taarruz ise tam Ö - Dostum... ğer şu kafanızın pinlerini çıkardılar. Çorapla yü- !Pr: anlamıvnr ar; sac ece i' :nen de hendek ve çitlerlr tahdit dan beri Avrupa politika aleminde !ünün (!) haykırma .;-ıdan uya-
içinde zerre kadar aklınız varsa· rüyerek sedirlerin üzerinde, - tıp· önlerine eıierek dindarane bir <:'dilmiş olduğu ve içerısinrle zemin GO gı1n sürmüştür. Bu mukabil ta- gerginliğe sebeb olan bu halin da nan ev halkı salona koşmuşlar ve 
bu fırsatı kaçırmamalısınız ... Si: kı öteki sakallı ve sarıklılar gibi - hürmetle dinliyorlardı. Ve, öd:ı- btı ahır ve üstte oda.'1 mevcut bıı- arruz Avrupa gazetel~rinde gö • ha ortadan kalkması temin edile- hayretten donakelmışlardır. 
ze açıkça söyliyeyim ki paşa, kı- diz çöküp oturmaya mecbur ka! - ğaçlarının mestedici kokularile lunan kagir harap bir binası ,Je itti- rütn malumattan nnla ılıyor ki cektir. İngiliz - İtalyan anlaşma - Hırsız uşak az sonra yakalan• 
zıııızı sonderecede seviyor. Ve öy. dılar ... Ömürlerinde bir kere bile muattar bu şark salonunda, bu s~linde tek katlı zahire anbarı var- GQneral Fr:ınko için çok çetin ol- sı da bu suretle tatbikat mevkii- mış ve cürmünü itiraf etmiştir, 
le zannederim ki; bu sevgisini gös- bu suretle oturmamış olan bu a- ruhani merasimin haJaveti karşı· dır. İşbu bostanın mezru bir halde mu; ve her gün yeni bir takım ne konmuş olacak, Loodra ile Ro- ---0<>-

ternıek için de, her türlü fedakar. damların o daracık pantalonlarla sında gaşyolmuş gibi görünüyor- olduğu içerisinde be§ kuyusu ile kuvvetler ilave ederek Cumhu - ma arasındaki münasebat düzele- c • 
lığı kabul edecek gibi görünüyor. diz çökmeleri, diken üzerinde o- !ardı. kırk adet dut ai'(acı mcvrut1ur. ri)·etçilerin mukavemetine karşı cektir. eza yır 
An k k . b f · b. k kadar böy · ko,_·mağa mecbur kalmı•tır. Ge • u ca ŞU var ı, ona u edaka.r- turuyorlarmış gibi ıztırab çek • Merasını ır çeyre • lşbu gayri menkul a>·:\ırma şart- ' Bütün bu malumattan anlaşılı- mumhanelerl 1 ki k b l ı tt. V tık akla n~rnl Frankonun gerek ihtiyat as-ı arı ·a u ettirme< müşkül bir meleri, cidden görülccel: şeydi. lece devam e 1• e ar ' namesi 17/10/933 taı·ılıındcn itiba-, yor ki İtalyan Başvekili Münihte 
meseledir. Çünkü düşündükleri- Herkes yerli yerine geçtikten gelen küfürlerin hepsi sıralanıp ren 37/3~34 Jllo. ile Üsküdar icra da- keri ve gt'rek ihtiyat malzemesi k b ks d (5 · · cıh'f d .,_ ) 

b. • tıikenmeklc oldug· unu Cumhuri - i en u ma adını oğrudan doğ- ıncı s ı e sn .... ııam 
mi ona söyliyebilrnek, herkesin sonra, baş köşede oturan sarıklı tüketildiktine sonra, hep ır agız· ir~sin<'.e muayyen Nosunda herke- ruya İngiliz Başvekiline açmış, Bob, omuzlarını silkti, fU ceva• 
haddi değildir ... Ben, menfaat ha- bir adam, büyük bir vakar ile ye- dan yine küstahça bir sövmekle si" görebilmesi için açıktır. İlf.nda yetçiler söylüyor. bu mevzu üzerinde görüşmüşler • bı verdi: 
tırı için her şeyi göze alacağım rinden kalkarak ortadaki sedef iş- hitama erdi. »aıılı olanlardan faıh malümat al· 60 günlük taarruz neticesinde, dir. Diğer taraftan İtalyanın Fran - Ben de ücretini h~larıın..,, 
Kendıs' ın· e bır' t klift b · 1 o d f · ı melı' rahle c • yani ag"ustos ve eylul avları zar -
• e e ulunaea- emeli rahlenin başı."1a geçti'. Cid- zaman, se e ış c k · ıNk istiyenler fında General Fraııkon~n elde et- sa Ue de bir anlaşmıya varması ö- •Ayni gece, Korsikalı kapıya 
gun. Fakat acaba buna, siz ne de • diyetle yerleşti. Bir kaç hoca da, nünde oturan hoca ayağa kal tı. l - İşbu şartnameye ve 37/3264 tedenberı ileri .;ürülmektedir. Hal· çaldı, açılır açılmaz, salona kurw 
siniz?.. r b Kızın babasına babasına yaklaş- . .. tiği arazi ancak 30 kilometro mu- ğdır 

unun etrafına dizildi. dosya Nosu ile memuriyetimıze mu- buki İtalyanlar simdıve kadar şun ya maya başladı. Kızia1 
K b b N ti. Tercu .. man vasıtasile: rabbaıdır. Buna mukabil ise 42,000 • , b ğ:ı ak k ızın a ası, büyük bir merak- ikiih merasimi, böylece baş - racaat etmelidirler. Fransa hududundan İspanya cum a rar açışmaya başl.adılat.. 

la sordu.· J dı k"h _Nikah merasimi bitti. Sizi ha- 38 T 1 I ölü ve ağır yaralı olduğu Cumhu- B d B a . Davetliler, bu şark ni a ma 2 - Ga)•ri menkul 17 /11/9 c e huri yet hükümetine yardım gön- u sıra a obun karısı Pakita o-
h 1 b .. 1 ıı·sane tebrik ederim. Kalkınız u- .. k 'd riyetçilerce tahmin edilmektedir. d d ık • K k lı dlsl - Ne gibi bir teklif?.. ayran hayran bakıyor ar; oy e perşembe günü saat 15 de Us iı ar- dcrildiğini. sıliih ve cephane yol- asın an Ç tı. orsi a ken 

··nım .. · sulen kızınızı zevcine teslim ede- İ · 1 Diğer taraftan Barsclonda Cum . .. .. .. . 
. --: Mademki kızınızı se"ı'yor. mu · bir merasimi gormıye mu- da hsaniyede Şcrifbey çeşmesı so- landıg· ını ileri sürerek General nı gorunee uzerıne ateş etti. Fa,. 

- • - huriyet hükumeti mehafilinde Nıkfilıla alsın ... Sili de, (sultan o- vaffak oldukları için, pek mem - cegiz, kağında 16 numaralı adliye binasın- Frankoya taraftar olan Roma ile kat isabet ettiremedi. Bu sırada 
Y ı b ) nun görünüyorlardı. Dedi. da Ü•ku"'dar ı·cra memurlug·u oda - söylendiğine göre kış yaklaştıkça Bob geldi, tabancasını çekti. Tak, uı eu aşısı yaptırsın. e General Frankonun vaziyetı da- Cumhuriyetçilere taraftar olan 

Teklif, Almana çok cazib gel _ Sedef kürsünün önünde hoca, Beraberce dışarı çıktılar. Oda- sında üç defa bağırıldıktan sonra en Paris arasında bir anlaşmanın im- tak, tak ... ikisi de yaralandılar, ye 
d . G g" ı · · lı b' 1 nın birinde, bekliyen Margariti An k ha ziyade zorlaşacaktır. Havaların d" ıın· F k 

1 ı. özleri parlıyarak cevab ver- oz erını yumuyor, tat ır ses e çok arttırana ihale edilir. ca kansı.lıaını söylüyorlardı. Fran _ re uş er. a at yara arı ağır 
b . d Jd ı D. • d d bekliyen gu" fena gitmesi General Frankonun "' d • l di: ır ua okuyordu. Sonra, öteki • a ı ar. ıger o a a • arttırma bedeli muhammen kı.\·rııe- l d G ı F k İt ı egi di. 

k tayyareleri istenen işi göremiye- sız ar a cnera ran oya a - p 1 
. - Haaa .. Şimdi vazı"yet degı"'ş- !er tarafından ayni dua tekrar e- veye takdim ettikten sonra, apıyı tin 7o 75 şini bulmaz veya satış is- ya tarafından yardım edilmeme • • olis er yetişti. Her ikisini de 

- dili d k kt ı ceği gibi tc.pçu da kendisinden k 1 dı M hk tı. Bu şart dahilinde, kızunı mem- yor u. apayıp çı 1 ar. tiyenn alacağına rüçhanı olan di - sini, )'anı İspanya dahıli harbine Y a a . a emeye verdi. San-
H ıb k . (O ) beklenen muvaffaki\'eti gö.,tere- la b 

nuniyetle a u ı okunan ve tekrarla - evamı var ğer alacaklılar bulunup da bedel haı·ı'cden mudahale olunmaması- taı·e! eraet ettı. Karısını mü-paşaya verebilirim. ============================ miyecektir. d f b · t ' d k 
1 

B b 
- Fakat, bu işi halletmeğe mu- H bunların bu gayri menkul ile temin nı isti\.·or!ardı. a aa mec urıye ın e a an o 

1 F d k " ı k Diğer taraftan Burgnstan Ge • 'k' h ahk' ld vaffak olduğu t kdi edilmiş alacaklarının mecınuundan ı ı sene apse m um o u. 
, m a 'rde, bana ne ay va n ar ve e a ar f neral Frankonun tebliğ ettilfine Gelen malumattan anlaşılıyor 

var·.. fazlaya çıkmazsa en çok arttır anın d Paki ta hamisiz kalmıştı. Km-
göre bu harekat esnasnda Cum - ki .Münihte dörtler toplantısın a din . 

1 
.. 

B !ık A taahhüdü baki kalmak üyzere art • ı İ i <i durmeye teşebbüs ettı. Mey u pazar • imanın daha zi- (5 inci. sahifeden devam) 1 yemedi. ve cenaze kapının önün- huriyetc.·ilerin Ebre cephesinde- spaııya meselesi me\-ZUU bahsol- d ed 
1 d h hrma 15 gün daha temdid <·dilerek an verm i er. Korsikalı öldure ya e oşuna gı'tti. Artık bus" b" _ dekı· arabaya konurken evin en ı uğradıg"ı za"ı·aı 75 000 kisiden faz. mu,,·tur. Yine görülüyor ki artık 

u setmek yasak! ... Anladın mı?.. 2/12/938 T. de cuma günü saat 15 -' · ' ceğıni söylyordu. 
t_ün işin ciddiyetine hamletti. E- D üst katına çıktı, pencereden ken- tadır. bu mesele politika iileınınde yeni-

F edi. Peki amma neden bah - de Üsküdar icra memurluğu oda • •Sonuna bakıııız ... Aradan bir 
ger ehim Paşa kızını nikahla a- dini aşag·ıya attı, ve öldü... Fakat meselenin diğer cephesine den tazelenerek neticelcııdiril -1 k sedecektik. sında yapılacak arttırmada bedeli ay geçti. Bir gece Santarella Kor-ı~sa, endisine büyücek miktarda Yumuşak kalbli bir aslan gelmek Jazım: İspanyadaki İta! - mek istenecek gibi görünüyor. 
bır para mükafatı verecekti. BİR KÖPEGİN SADAKATİ satı istiyenin alacağına rüzhanı olan siküalı arkadaşlarile beraber Bo-

İk . Dostumuz Jan M ... avdan gelı'· YUMUŞAK KALBLİ diğer alacaklıların bu gayri men - H I K A y E . ! LA-N bun evine gir<lı. Kızları ba ıııa 
. 

1 taraftan vekillerseçildi. İz _ BİRASLAN 
d yordu. Bir şey vuramamıştı. Fa- • kul ile temin edilmiş alacakları topladı. Şampanya içiyorlar, şar-
ıvaç şartlan müzakere edildi. kat meraklı bir hikaye dinlemişti. Nevyork hayvanat bahçesin - mecrnuundan fazlaya çıkmak ve Kadın ruhu Beşıkta~ icra memurluğundan: kı söylüyorlar, eğleniyorlardı. 

Kız tarafının şartları üzerinde B de bir çift aslan vardı. On sene - vcminli üç ehlivukuf tarafından S.ıhiblcri İbrahım Hakkı, Musta- Santarclla, Pakita'dan af diledi. fazla m .. kül' unu, av arkadaşlarından biri an- , 
uş "t çıkarılmadı. Ya!- !atmıştı. dir beraber yaşıyorlardı. Bir gün takdir edilmiş olan kıymeti muahm- (4 ilncil sahifeden devanı) a. Hakime. Mahmut Şerıfe, Ah _ Ve tanıdığı bazı nüfuzlu adamla-

n11: ııik~hın ne şekilde olacağına erkek aslan hastalandı ve öldü. menenin 'ô 75 şini geçmek şarlile Fakat Cavidin iltifat ettiği kadın- mc·d Kenıal Nazime. Halit Hı.kmet, rın yardımiyle Bobi affcttircceg·i jaır m k · Bu adam avukattı. Bırkaç sene 
uza ere iki gün kadar u- Bekçiler, günlerce ölüsünü kafes- ihale edilecektir. Böyle bir bc:dcl !ar ona başka gözlerle bakarlar- N' h 

1 
k ni söyledi. Beraber karşılıklı ıçti zadı. evvel köylülerin birinde gayet ımetin iss~dar o dıı lan Be~ik -

. ten dışarı çıkaramadılar. Dişisi Ü• elde edilmezse 2280 No. lu kanuna dı. Bu v.·akışıklı, ivi meslekli. de- t t C h il Se- ler. Bır saat soııra ikisi de sarhoş Kız ta f 'k gıizel bir av köpeği görmüş, satın , aş a ı aıınuma maha esınde 
. ra ı; nı ahın bir kilisede zerine kapanmış duruyor, içeriye tevfikan satış geri bırakılacaktır. g· erli adama sabin olmak hülya- olmuştu. Santarella kadını kolla-ıcrasını tek]'f t almak istemişti. Teklif ettiği yük· · h ft ;,,- rencebey yokuşunda eskı 15 yeni 

. 
1 

e ın.işti. Fakat Fe- kimseyi sokmuyordu. Bır a a 3 - Arttırma bedeli peşindir. sını taşırlardı. Onun evinde, ka • arasına aldı. yatag" ına >"atırdı. hım Paşanın vekillerı". ' cek bir paraya rağmen köylü, kö- 1 kt "ld'. 7 sayılı nıuhterik han<' aroasının ka-
sonra o da aç ı an o u. Arttırmaya iştirak için yukarıda rısında gözü olmadığıııı sanırlar- •Ertesi günden itibaren evin 

- Mümkün değil. Sultan çok peğini satmıya yanaşmadı. Ara • HAYVANLARDA SEVKİ TABİİ yazılı kıymetin 7'· 7 buçuğu nisbe- dı. bili taksim olmadığ~ndan mahke - yeni hamisi Korsikalı oldu. Pa-
mutaassıbdır. evladı gı"bı' se' d... dan birkaç sene geçti. Köylü a- k . l . mece şuyuun izal(•si suretilc satışı-
b . .. . . · v ıgı ı h 1 b" d t k'b Ev sahibinin karısı: tinde pey a çesı veya mi lı bir ban- İşte Süheyla balodaki sarışın kita artık Bobi unutmuştıı. San-ır gozdesının, kiliseye ayak b - ey ine açı an ır avayı a ı k . t kt b d' d'I C na karar verilmi~ ve daıremizce a-

as t k .. t t _ Anlıyamadıg· ım bir şey var: anın temına me u ıı tev ı e ı e- kadından bu ruhu sezmişti. a - tarellayi sevıyordu. masına kat'iyyen müsaad t emesi için avu ata muracaa e. kt" d 1 ·ı çık artırmıya konularak 7/10/938 B h 
N'k"h e e mez. ti. Avukat davayı takib etti ve ka- Köpekler bu kadar uzun mcsa - ce ır. vidin evine, ken ine o an bag ı- • ob, apisten çıkınca yerine ı a , nıemleketimizd "d il 4 G · k ık d' · ih l . h ld küs' h b tarihinde şartnamesi divanhaneye k'b . d - e a et ol - d 1 · f k' d' A k t feye nasıl gı'dı'p geliyorlar, yo a- - ayrı men u en ısıne a e lıg"ını bildıg"i a e o ta a - ra ı inın geçtig"ini gördü. Pakı'ta ugu \'e h'l · zan ı. Köy ü a ır ı. vu a a ve- t ı·k ed'l k 8/11/9"8 t ·h· .. 

ç 
1 

e, ımamlaı·ın h 1 an kım' se derhal veya verı'len '"'"l ·r d · · b' t" ı·· h a 1 1 ere o arı ıne mu- ·ı .... t" E d h !arın . h" • oca - k k B' 1 h rı nasıl buluyorlar?... o un ...., arın ı a esını ır uru az - ı e goruş u. v eki issesini aldı 'c şa ıdlerin h rece parası yo tu. ınaena ey "hl t .. d .h d k k sadif salı günü saat H den 16 ya k ' ıızurunda ic k Dı'ye sordu. Bu suale baytar ce- mu e ıçın e parayı vermezse ı a- mcdemedi. Her a i a vır, vır e- çe ·ildi. ra edilmelidir - öpeğini verdi. k 
D · A .. 1 b vab verdı··. le kararı fesholunarak kendisinden den bir kadın olmştu. O. adar dairemizde satılacaktır. Kıy- •Fakat kendini içki.' ·e verdı'. ive ay k d' vukat, dört sene kopeği e e- ·' 
Kı;ı~ ba~ası ır:r~ı~ler:i. . raber ava gitti. Çok memnundu. - Sevki tabii ile ... Posta gü • evvel yüksek te~ifte bulunan kim- Aradan aylar geçti, bu meş'um meti muhammenesiniıı tamamı 1500 Gece gündüz içiyordu. Elindeki 

Pİ•m · 1 ' amamıle Bir sabah bahçeye çıktı. Köpeg· in vercinlerine bir bakınız ... Bunla- se arzetmiş oldugu bedelle alma - bahsin üzeri örtülmeğe başladı. liradır. Arttırmıya iştir;ık ıçin yüz- paralar az bir zamanda tükendı. 
· ış 0 an aşa, su katmak · t • 1 1 d ed. b k 
d · ş ıs e - kulübesi boştu. Etrafı arattı. Bey- rın ne pusulava, ne de yol gös - ga razı 0 ursa ona, razı 0 mazsa ve- Eski ahenkli günleri çoğalıyordu. e Y ı uçu teminat akçesi alı - Sefalete düştü. Nihayet gördügü me ı. ark usulü mucib' . , b l h 15 .. "d 

kahı kabul etti. ınce nı- hude ... Köpek sırra kadem bas - terecek bir memura ihtiyaçları ya u unmazsa emen gıın mu • Yalnız genç kadın kocasına karşı nır. Tapu harcı ve 20 senelik e\•kaf nüz hale geldi ... • 
N'kah m1ştı. İki gün sonra, sabahleyin vardır. Sevki tabii ile hareket e- detle arttırmaya . çıkarılıp en çok sarsılan itimadını tam bulamı • ta\•iz borcu bedelı müşteriye aiddir. - Ya ötekiler? ... 
. ' ı günü kararlaştırıldı. Jlli- k derler, urarlar, ve ıs· !edikleri yere arttırana ıhale edılir. . yordu. İncitilen gururunun acı - - Onlar zengı·n oldular. Ür 

kahta, bizzat kızın babası ı·ıe er enden köpek çıkageldi. Tüy - > İk' 'h 1 d k f k Arttırma bedeli muhammen kıy - > 
b cam- !eri çamur ı'çı'nde, yorgun ve bı't- ·d ı B kuvvet ancak onlar- 1 1 a e arasın a 1 ar ve ge- sını unutamıyordu. O sarışın ka- . dört ev daha açtılar. Pakita, Ce-az kumpan gı er er. u .. 1 · · , .. 5 d h 1 metınin yüzde yetmiş beşini bul _ 

· . yasının ileri gelen kin bir halde idi. ca malfımdur. Size bir hikaye an- çen gun ~r ıçın .'" en esap 0 u- dm mevzularından çokdan sıy - zayerin en maruf patronlarından 
artıstlen de hazır bulunacaklardı Avukat köpeğin bu haline bir ]atayım: Tanıdıklarımdan bir köy- nacak faız ve diğer zararlar ayrıca rılmış olduğu halde... duğu takdirde ihalesı yapılacaktır. birisidir. Parmakları pırlanta yü 
b.F.ehım Paşanın adamlarından. mana veremedi. Neden sonra ha- !" k" e·ini anına almış kasabada hükme hacet kalmaksızın memuri- . Aksi takdirde en son arttıranııı le- züklerle doludw-. Korsikalı d~s-
ııının evı hazırlandı. k'k . ku 

0

1P g y .1 ._t.' Köpek yetimizce alıcıdan tahsil olunur. FATiH KAYMAKAMLIGINDAN ahhüdü baki kalmak üzere arttır-ı tu da lüks bir otomobil ı·1,, g. e-F~him Paşa ı atı anladı: Meğer köpek elli uru an pazara gı mış ı. İ K h. l'l 
1 

kk · c 

b' · · nın adamlarından kilometre uzakta bir köyde oturan hamile idi. Yarı yolda sancısı tut- 5 - po~ek sahibi alacaklılarla ısa ızmet ter ıa ında ma 15 gun daha temdıt edilerek zer ··• 
ırının evi hazır edildi. O gün eski sahibinin yanına gitmiş, gel- tu. Hemen tarlalardan birine dal- diğer alakadarl~rın ve irtifak 1333 doğum~u .ve bu d~ğumlular:a 23/11/938 tarıhine miısadif çarşam- 1 ':. ::::::::::::::::;::;....,.==== 

'.~~ı~;~~;:~ _sa~tte ~üreyya Be- miş ... Dört sene görmediği sahi - dı, sekiz yavru doğurdu. Gt'ce bun- hakkı .. s~ıpler~h gayri men- yüksı~~am:ley~rtab: kısa .hızmetlı;erın ba günü ayni saatte en çok arttıra- i 3)Ş7 Hıcri l~54 Rıı nl 1 
kızın baba•· gı ususı arabalarla binin (ölüm halinde) bulunduğu- !arı ikişer ikişer çiftliğe taşıdı... kul uzerındekı aklarını husu- e

93 
e .. 'Y.e namesı ol~n arın na ihale edilecektir. 2004 No. lu icra j aban Eı lül 

· . ' ->ı ve diğer davetliler M'" .. J n buna benzer bir sile faiz masrafa dahil olan 1/11/ 8 gununde Yedek Subay o- . : 12 2 4 geldı. Bunların hepsi de f nu hiosetmiş. Kulübesinden çık- ,0 s?'o a . · iddialarını işbu ilan tarihinden iti- kuluna sevkedileeeklerden bütün kanununun 126 ınc.ı maddesıne tev- . . _ 
ve silind.ir şapkalar giymı·rşalekrldaır. mış. koşa koşa gitmiş, kapıyı aç. vak aya ben de şahıd oldum, dedı. b 20 gün 'çinde e k .. L' vesikalarile şimdiden şube<>c mü- fıkan ıpotek sahıbı alacaklılar ile ' Yıl 1~;18, Ar, 10 '-'•ı. 28J .iı:ır l)~ 
A 1 tırmış hastanın yataın üzerine Geçen sene çiftlığın hangarında aren ' vra ı mus..,.- . - , . . 1 ı 1 T CU 

ynca >ır araba içinde de M ' 0
" b' k t d • avrusu telcrile birlikte memuriyetimizc racaatları ıbn olunur. diğer alakadarların ve ırtıfak 6 1C e,rın 1 MA 

garT t · 1 d ar - sıçramış. Köylü, sevgili köpeği - ır aç ane ag sıçanı y . . . . . . . . : --------------
1 

1
. gf' ırmış er i. Siyah bir çar- nin tüylerini okşıı ırak gözlerini gördük. Ziraate pek muzır olan bıldırmelcrı ıca.beder. Aksı halde KAYIP hakkı sahıblerınm dahi gayri 1 

şaf gıyınış, ınce ve siyah bir peçe kapamış ... Köpek, Ulun uzun hav- bu hayvanları öldürmek istedik. tapu .sı~ılıle sabıt olmadıkça. satış 7019 sayılı şoför ehliyetimi kay- menkul üzerindeki haklannı ve hu- _ 
~akmfış .0.

1

1an Margarit, bu hal ve ladıktan sonra avukatın evine Fakat sonra düşündük: .Anası ka- bedelının paylaşmasından harıç ka- bettim. Yenisini alacağımdan eski- susile faiz ve masrafa dahil olan -----....,.---..,-.---
1~ a etı ı e emsalsiz derecede gu"- d" B k lırlar · h"k .. ktu 

on mü~... lacak, yine yavrulıyacak. ir a- · sınin u mu yo r. iddialarını evrakı müsbitelerile 20 YakUJ :ır V Enı! Wllcşmişti. 6 Al tt b d ı· ı 
Davetliler arasında bulunan bır' pan kuralım, ilk evvel onu yaka- - ıcı ar ırma e e ı ıari - Beyoli!u Tarlabaşı Altın -Teşrif t 1 k e gün içinde icra dairesine bildirme- •~. d. . a çı ar ız tarafını tama- baytar, avukatın sözlerini dinle- lıyalım. Sonra yavruları öldür- cinde olarak karar pulları, tapu fe- bakkal sokak 19 numarada 1 . , . 1 1-----'---ıı----ı 

nı.ılc ~aek tarzında döşenmiş b" dik. ten sonra·. k 1 d d'k K k rağ harcı 20 senelik vakıf taviz be- İsmail og·ıu Said Terin lerı lazımdır. Aksıhaldc hakları ta- Güne• 6 01 
vuk b' 1 u- mek o ay.. e ı . apanı uı·· delı·nı· ver,meg·e mecburdur. Gayrı· pu sicillerile sabit olmadıkça satış • ~arık! ır sa ona almışlardı. Salonda - Hayvanların sadakatine dair duk, bıraktık. Ertesi gün hangara Ôgle il 02 
!ar 

1
• ~~kallı hocalar vardı. Bun- birçok vak'alar zikredilebilir. Ba- girdiğimiz de yavruları bulama _ menkulün nefsinden doğan mütera- sini okumuş ve lüzumlu malümatı bedelinin paylaşmasıdan hariç ka-

ve ' ,.~~ieuk bır ciddiyetle sedirin zı köpeklerin, sevdikleri sahib • dık. Yerdeki kan izlerinden ana- kim vergi tanzifat ve tenviriye \•e almış ve bunları tamamen kabul et- lırlar. İşbu maddei kanuniye ahka-
. -.. .re yayılmış olan şilte le- !erinin vefatından sonra yaşamak larının kapana tutulduğunu, bu- tellaliye resmi ve vakıf iearesi borç- miş ad ve itibar olunur. Yukarda mına göre hareket eylemek ve da- , 

rın uzerıııe sıralanınu;lardı. istemedikleri de görülmüştür. Ge- na rağmen ve kapanı sürükliye _ !uya aittir. gösterilen gayri menkul işbu i!An ha fazla malıimat almak istiyen - Yata 

15 15 

17 43 

19 13 

12 17 

6 11\ 

" 30 
ıı '.)J 

d Or~a~a, altın buhurdanlar için- çenlerde bir Sen Bernar köpeği, rek yavrularını emin bir mahalle 7 - Gösterilen günde arttırmaya ve gösterilen arttırma şartnameai !erin de 938-2188 No. lu dosya ile I' lmı ·.K 
t 

0 
agaçları yanıyordu. Bu da, sahibi ölünce verilen vemekleri götürüp sakladığını anladık.... iştirak edenler arttırma sartname- dairesinde satılacağı ilan olunur. dairemize müracaatları iliin olunuw ı...--------------ı 
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Be-yhude ıztırab çekmeyiniz ! 

Bütün ağrıların panzehiridir. 
BiR TE K KAŞE 

NEVROZIN 
Bu muannid baş ve diş ağrıl•.rını 

sür'atle izaleye kafidir. Rornafü:ma 

evcaı, sinir, mafsal ve adale 
ıztırabları NEVROZİN'le 

tedavi edilir. 

Netle, Grip ve Bronşite karşı en 

müessir ilaç NEVROZİN'dir. 

r -
~ ~ 

NEVROZiN'i tercih ediniz. 
icabında gUnde 3 kate alınablllr. 

İsmine dikkat, taklidlerinden sakınınız ve Nevrozin yerine 
başka bir marka verirlerse şiddetle reddidiniz .. 

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

Nafıa· Veka~~ti İstanbul Elektrik 
·- İ"Şle~i Umum -Müdürlüğünden : -

İstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğü, bütün şubelerinde; elek
trikli ev aletlerinin tamirini kabul etmektedir. Alet tamiratı meccanen 
yapılır. Ancak bir kısım veya parça tebdili icabederse bunun bedeli tah-
sil olunur. .7154. 

UMUM MÜDÜRLÜK 

Çocuk lara, kuvvet, 
kudr et, sağlık, neşe, 

ve gU:relllk ·verir. An· 
n e lere ist irahat t emin 
eder. ism i ne dikka t 

ediniz. 

Gayri menkul satış ilanı 
. fstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Bayan Sürpikin Sandığımızdan 17200 hesab N o. sile aldığı 300 lira 

borcuna karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemedi

ğinden dolayı hakkında yapılan takib üzerine 3202 No. Iı.ı, kanunun 46 cı 

maddesinin matufu olan 40 cı maddesine göre satılması icab eden Be

yoğlunda Pangaltı Feriköy K. I . mahallesinin Kaya sokağında eski 53 

yeni 7 kapı No. lu kargir bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık 

arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Art

tırmaya girmek istiyen 80 lira pek akçesi verecektir. Milli bankalarımız

dan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergi

lerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rü

sumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 10/10/938 tarihinden itibaren 

tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulunduru

lacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takib 

dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek sa

tılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında herşeyi ö,ğrenmiş ad ve itibar 

olunur. Birinci arttırma 28/11/938 tarihin • müsadif Pazartesi günü Ca· 

ğaloğlunda kfiln Sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Mu

vakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması 

icab eden gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geç

miş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak 

şartile 15/12/938 tarihine müsadif Perşembe günü ayni mahalde ve ayni 

saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok 

arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan 

alakadar !ar ve irtifak hakkı sahfölerinin bu haklarını ve hususile faiz 

ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde 

evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu su

retle haklarım bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olnu

yanlar satış bedelinin paylaşmasmdan hariç kalırlar. Daha mazlı. ma

lumat almak istiyenlerin 938/365 dosya numarasile Sandığımız hukuk 

işleri servisine münc1at etnıc!eri lüzumu ilan olunuc. 

* D İKKAT 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 1 

istiyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usulüne 

göre kolaylık göstermektedir. (7247) 

Şi !e Malmüdürlüğünden : 
1- 5994 lira 84 kuruş keşif bedelli Şile hükumet konağı tamiratı 

Malmüdürlüğü odasında müteşekkil komisyonda açık eksiltmeye ko
nulmuştur. İhale 20/10/938 tarihine müsadif Perşembe günü saat 14 de 
mezkı'.ır yerde yapılacaktır. 

2- Mukavele eksiltme bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni 
şartname, proje, keşif huliisasile buna müteferri diğer evrak parasız 
görülecektir. 

3- Muvakkat teminat •450• liradır. 
4- İsteklilerin en az beş bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 

ihale gününden sekiz gün evvel İstanbul Nafıa Müdürlüğüne müra
caatla mezkur Müdiriyetten almış olduğu ehliyet, Ticaret Odası Yesi
kalarım ve sair evrakı müsbiteyi ihale günü saat · 12 ye kadar komisyo- ' 
na ibraz eylemeler i ilan olunur. ·6897• 

,·. 

\ 

Sanbaharın vücutlarda tevlit ettiği düşkünlüğe karşı 

BALSAMiN KRE MLER i 
Gece - gündüz • yağlı - yağsız 

ve acı badem 

BALSAMiN KREMLERi 
Bütün dünyada birinciliği tasdik edilmiş sıhhi güzellik kremleridir 
Gece için yağlı - gündüz için yağsız ve halis acıbadem çeşidleri vardır 

Hususi vazo ve tüblerde satılır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESl 

Beyoğlu - İstanbul 

İstanbul Belediyesi ilanl~r~ 
Belediye ve müessseselerine lüzumu olan ve beher tonuna 16 buçu~ 

lira bedel tahmin edilen 702 ton 500 kilo Kriple maden kömürü kapa~ 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 19/10/938 Çarşamba günü sa' 

at 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. İstekliler 2490 sayılı kaınındB 

yazılı vesika ve 869 lira 34 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubill 

beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı güll' 

de saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonrs 

verilec~k zarflar kabul olunmaz. (İ) (7142) ·-Keşif bedeli 2429 lira 11 kuruş olan Silivri dispanserinin ikmali in' 

şaatı açık eksiltmeye kunulmıt~tur. Keşif evrakile şartnamesi Levazıll' 

Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yı)zılı veeika· 

dan başka en az bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıa Mil· 

dürlüğünden alacakları fen ehliyet ve 938 yılına aid Ticaret Odası ""' 
sikalarile 182 lira 18 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile bil' 

raber 14/10/938 Cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encümende buluıı• 

malıdırlar. (İ) (6987) 

İstanbul ikinci İcra Memurluğun-
dan: 

Mehmet Edip'in mutasarrıf olup 
Mehmet Fuattan borç aldığı paraya 
mukabil ipotek ettiği Hoca Giyaset
tin mahallesinin Molla Şemseddin 

sokağında 240 kütük, 565 ada, 5 par-

! 

1 sel, eski 1, yeni 1, 3, 5, 7, 6 numa-ı . 
ralı arsa satılığa çıkarılmıştır. ' 

,, 

En birinci devadır. Mevsim değişmesi vücutlarda bir düşkünlük husule getirir. F azla veya az bir 
zafiyet hissederiz. Bazılarunızda iştah değişiklikleri görülür. Bu gibiler ancak zorla yemek yiyebiliı:
ler. Bazılarımızın ise sinirleri bozulur, çok hassas olurlar. Vücudü tamir eden uyku ise bu gibi hassas 
insanlardan uzaklaşır. Uyuyamazlar. Bu sebepten gevşeklik, yorgunluk, cesaretsizlik, faaliyetsizlik 
baş gösterir, 

Mezkur arsaya üç erbabı vukuf · 
tarafından (528) lira kıydet takdir 
edilmiştir. Artırma 17/11/938 tari
hine müsadif perşembe günü saat 

10 dan 12 y ekadar dairede yapıla
cak ve verilen bedeli muhammen 
kıymetin % 75 ini bulmadığı tak
dirde artırma 15 gün daha temdit 

olunarak 2/12/938 tarihine müsadif 
cuma günü saat 10 dan 12 ye kadar 
temdiden müzayedeye devam olu

nacak ve en çok artıranın üstünde 
bırakılacaktır. Birinci artırmada 

Bu hallere karşı derhal bir F O S F A R S O L tedavisi yapmalıdır. F O S F A R S O L bütün 
dünya d'oktorlarının müttfikan kabul ve binlerce vatandaşa itimadla tavsiye ettikl eri en mükemmel kan, 
kuvvet, ve iştah şurubudur. 

F O S F A R S O L ' un diğer bütün kuvvet ilaçlarına tefevvııku doğrudan doğruya kan, kuvvet 
ve iştah temin etmesi ve azami 8 gün içerisinde tesirini göstermesidir. 

FOSFARSOL kanı tazeleyip çoğaltır. Derhal vüc ude gençlik ve dinçlik verir. Hafızayı yükseltir. A
dale ve sinirleri kuvvetlendirir. Mide ve kalın barsağı tenbih ederek muannid inkıbazları geçirir. 

FOSF ARSOL kullananları nezle, grip ve bunların neticesi olan zatürree ve emsali korkunç hastalık· son müşteri tarafından verilen pey 
!ardan korur. ve taahhüd baki bırakılacaktır. Ar-

Bel gevşekliği ve ademi iktidarda büyük rol oynıyan FOSF ARSOL güneş gibi girdiği yuvalara has- tırmaya girmek isteyenler işbu ar
talık, tenbellik vermez. Çünkü daima azim, irade vefaaliyeti yaratır. Her eczanede bulunur. saya takdir olunan kıymetin % 7,5 
•••••••••llliilm••••••ııimm••llİlllİ•ıııiıı• .. ••••••••••••••••11 nisbetinde pey ak_çesi veya Ulusal 

~ bir Bankanın teminat mektubunu 

IDr. Ali Riza Sağla il vermeleri lazımdır. Arttırma peşin 
B. · . :f d bil' para ile olup mezkur arsanın nef-
ırıneı sın· a ıye 

-· t h · sinden doğan müterakim vergi ve 
mu e assısı t ın· . . .. 

v anz ye ve tenvırıye ve çop para· 
Muayenehane: Beyoglu Par 

makka.pı, tramvay durağı. 

Kabul saati: 16 dan sonra 

Taklld h içbi r zaman 

sile % 2,5 resim delliıliye borçluya 
ait olup bedeli müzayededen tedi-

ye edilecek ve yalnız 20 senelik va· 
kıf taviz bedelile tapu harçları müş
teriye ait olacaktır. 

2004 N o.lu icra ve iflas kanunu
nun 126 ncı maddesine tevfikan 1 

Türk Hava Kurumu 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 

ayni o l amaz. 

Taklld benzeri 

demektir. 

hakları tapu sicillerile sabit olmı-
yan ipotekli alacaklılarla diğer alfı
kadarların ve irtifak hakkı sahiple

rinin bu haklarını vellususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını ilan 

tarihinden itibaren 20 gün içinde 

evrakı müsbitelerile birlikte daire
ye 36/1764 numarasına müracaatla 

KREM PERTE v bildirmeleri lazımdır. 
Aksi takdirde hakları tapu sicil

lerile sabit olmıyanlar satış bedeli
nin paylaşmasından hariç kalırlar. 

Bu itibarla en Ustun arttırma şartnamesi herkes tarafın
dan görülebilmek üzere 7/11/938 

. ' 

Kremdir. 
-~ &1 '!J~ 

tarihinde}). itiba;en dairede asılı (WSTEP.ol" 

6. c ı keşide 11- Biri nci teşr in - 93B dedir. 
Büyük ikramiye 200. 000 liradır. 
Bundan başka: 40.000, 25.000, 
20.000, 15.000, 10.000 Lira
lık ikramiyelerle ( 50.000 
10.000 ) liralık iki adet mü
kafat vardır. 

bulunacaktır. Daha fazla malfunat ı ıoLANT r nA~ I~ 
lstanbul. Asliye 3 üncü Hukuk almak isteyenlerin şartnameye ve H . S 1:. l:S /. ~~ 

Mahkemesınden: dosyasına müracaatları lazımdır. • • • 1 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7. Birinci Teşrin • 938 

günü akşamına kadar biletini değiştirmiş 

bulunmalıdır ... 

,Ya.sfiye tarafından K~sımpaşada Müzayedeye iştirak etmiş bulunan [ UN 1 N~ _..../, 
Buyukpıyale Serde~geçtı çıkmazı müşterilerin bu arsaya ait l'iütün 1 . ;.; 
1 No.lı hanede mukim kocası Meh- malfunatı öğrenmiş addolunacakla- Zührevi ve cild hastalıkları 

met oğlu Yaşar aleyhine mahkeme- rı ilan olunur. (10927) Or. Hayrı Om er ' 
mizin 937 /1390 No.lı dosyasile ika-

1 1 b d d d muhakeme 2/11/938 saat 14 de ta- Öğleden sonra Beyoğlu AğacnJl'1 

me o unan oşanma avasın an o- _ . , 
lik edilmiş oldugundan mumaileyh karşısında No. 33 Telefon 413~ 

layı müddeialeyhe gönderilen da- Yaşarın mezkur gün ve saatte mah· l ============:::;:;..ı 
vetiye mumaileyhin mezkCır adresi kemeye gelmesi veya bir vekili ka· 
terkederek bir semti meçhule git- nuni göndermesi lüzumu tebliğ ma
tiği şerhile iade olunmakla ilanen kamına kaim olmak ü:ıere ilan nlu
tebligat icrasına karar verilerek nur. 

Sahip ve neşriııaıı idare ear.• 
Baş muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telıraf Matbaas& • 


