
SAYISI tlER YERDE 

En son T elgraflan ve Haberleri veren akşam gazetesi 

r SAÖLIK KUPONU " 
Bu kuponun beşini toplıyan o

kuyucularımız Son Telgrafın bi
rinci sınıf dahiliye mütehassısı ta
rafından BeşiktQ.§ta Tramvay du
rağında 59 numarada her gün saat 
15 den sonra muayene ve tedavi 
edilirler. 
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llfnet, Türkiyeyi Dünyanın En 
. Bir Memleketi Haline Getirmeğe Ça ı 

H©l~nırDo~: Yeni kabine yarın 
Meclise çıkıyor 

................................. 
Yiyecek, giyecek, yakacak 
maddelerden ucuzlatılma
ları lizım gelenlerde ayrıllyor 
lktisad Vekaleti tedkiklerini acele bitirecek ve son kararlar 

Celal Bayarın riyasetinde ki toplantllarda verilecek 

Kararlar mümkün olan sür'atle 
tatbik mevkiine konulacak 

K rel Faruk 

Mısır Kralı 
Bugün 
Evleniyor 

Başka kombinezonlara mecbur bırak
i mamak için itimad reyi verilecek 
1 

~ldığınuz malumata göre, hüku
~et hayat pahalılığile mücadele için 
Cıdd" 

1 
1 adımlar atmakta ve yeni karar. 

ar nref esinde bulunmaktadır. 
Bu hususta takib edilen tek gaye, 

~aa~ı veya kazancı yüz lira veya yüz 
lıradan aşağ ıofon her sınıf halkın 
rrıernlekct· · · h ımızın er köşesinde mü-
tNfeh bir h · · · 
edec . ayat s~~r:bıln:csıni temin 

ek şekilde butun yıyecek, içe-
CC!k • 
. · gıyccek ve yakacak maddele • 

rınctc u 1 · 
cuı uk yapmaktır. Bu gaye. 

Ye varabılrnek için İktısad Vekale • 
tincc gcc r .. 
ha . c 1 gundüzlü çalışılmakta, 

ngı maddelerden işe başlanmsaı Hl
zım~cle ~. 
sur ccgı tcdkik edilmektedir. Bu 

etle sıralama ışi bitincet atbikata 
~:.çi,~ecek ve az bir zaman zarfında -

ur"fve A 

--
Görülmemiş bir ihtişam 
içinde emsalsiz bir 
Düğün alayı yapıhyor 
Londra, 20 (Son Telgraf) - Mı

sır Kralı Faruk'un düğünü bugün 
yapılacaktır. 

Son siyast hadiselere rağmen bü· 
tün Mısırlılar sükunetle bu ·düğü -
nün icrasını beklemekte ve bu vesi
le ile tezahüratta bulunmaktadırlar. 
Civ:ır şehir \'e köylerden on binler
ce t.nlk, Kralın düğününü temaşa et-

Frensız mecıısı ıçtlma tıallnde iken .. 

nabn · b. vrupanın en kolay yaşa-

lec k~i:. ır memleketi haline getiri- Büyük Şef Vekiflerıe blrllkde tetkikler yaparken 

le~ahıhye 'Vclctııeti de vilfıyct ve be- tadır. Ancak butün bu çalışmaların itinde yapılacak toplantılarla verile-
1kt• Yeler doJayısile ucuzluk işinde sonu kıymetli Başvekilimiz Celal cek kararlar kat'i safhaya sokulack-

mek üzere Koahire'ye gelmişlerdir. 

Hükumet, her ihtimale karşı her 
hangt bir karışıklığa mey • 
dan bırakmamak için ehemmi -
yetli tedbirler olmıştır. Maamafih, 

Paris 20 (Son Telgraf) - Yeni ka· ıkan kalmadığı için Şotan kabinesi· 
bine b~gün ilk toplantısını yapacak, nin uzun ömürlü olmasın~ iht~al 
yarın Meclisde okuyacağı programı verilemez. Ancak, beynelrnılel ~ıya
hazırlıyacnktır. Alal..'1ldar siyasi me- si vaziyetin vahamet ve nezaketı ~a
hafil, Şotan kabinesinin yarın Mec- il oluncıya kadar Blumun Sosyal~st 
lisde itimad reyi alacağına emin bu- Partisine söz geçirmiy~ çalışac~gı, 

lunmaktadır. Yalnız, artık Halk Cep- komünistleri kısmen ihmal etmıyc 
hesine y1k1lrnı nazarile bakıldığı el- mecbur kalacağı tııhmin editn:1e!'t': 
hetle sosyalistlerin uzun müddet bu dir. Çünkü aksi halde _ya yenı. ıntı
kabineye müzaheret etmelerine im· (Devamı Z mcı sa1uıedeJ 

~ su~. h" çfilöm ideivc on~ riya~ t~.r·----~----- (Devamı 2 nci sayfada) 
•Ut1hıı1t ıt1nı11111Httı t1tııııuıııuı111nıı111ııınunuın ııı11uun ı1 11111111uııuınıH•m•1111111uııııuıııınıntııın111ııuıııt11ııuı111ııııt1111-

Y u g o s lav ya, Berfin 
Roma mihver ine 

Bağlanıyor mı K a ima d ı 
Almanya ile Yugoslavya ara
sında yapılan müzakereler fam 
bir fikir mütabakatile bitti 

Japonlar Mareşala 
Aman dedjrtmek 

İsteyorlar 
Rusya tahşidatı na 

devam ediyor 
--~...-..-

Londra, 20 (Son 
Telgraf) - Ber • 
linde Yugoslavya 
Başvekili Stoya -
dinovlç ile Alman 
devlet reisi ve Mi· 
kiimet ricali ara
sında cereyan e· 

S on Terueı h a rbin ae J<eç m a ya m ecbur olanlar den siyasi müza • 
kereler nihayet 

F ranko1 tepeden tırnağa :f~~::::;~~!. 
kadar silihlanıyor ~~yü~~:::z:ea~:; 

dolaşmıya ve bu-

A • ralarda tedkik -
gnı zamanda gönüllüleri tensik lerde bulunmıya 

başlamıştır. Yu -
ediyor ve geni asker topluyor gos1avya ile Aı-

manya arasında 

yapılan bu müza-( Yazuı 2 nci saqfai4.) 
::>toyadlnovıc, Berıınoe A lm an 

rlcalf e.rasında 
kereler her tarafta derin bir ataka 

Otobüs tahkikatı l,.Bu"yu"k Şef bugu··n" ~~~~:;:~:~;.R~:.~0:.·:~~:;:;:~~ 
bu miizakeratı takıb etmıştır. 

Noksan görüldü ="nkaradan Fü~~~!;~~~;ad:;:~n::ası~~:a;~~ 

' 

ff çen muzakeerlere bılhassa ehemmı-
M üf e~tişle; tah~i~atı Hareket ed·ıyorlar ;~:~a.~~:~d;~ ~~~~:~~;~~~~~;-
genışletmek IÇln memıştır. Yalnız soylenıldlgıne ~o:e, 

• Yugoslavya başvekili memleketının 
emir aldllar Derinceden doğru menfaatini tamamilc Berlin - Roma 

Ankara'dan gelen haberlere göre, mihverine bağlı görmüş, siyasi ve 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, otobüs Yalovaya geçecekler iktısadi bakımlardan bu mihverle iş 
fezlekesine aid tedkiklerini bitirmiş. .. .. . . . .. birliği yaparak bernberce yürümeyi 
faakt bu fezlekede bazı noktaların 1 .. Buyuk Önderımız Atturk, bu- kabul etmiş, beynelmilel siyasi va-
müphem olduğu kanaatine vararak gun akşama doğru refakatlerinde ziyet tedkik olunarak bugünkü na-
bu gibi hususların tavzih cdilmes{ Baş\·ekil Celal Bayar ve ~ahiliye zik ve karışık ahvalin düzelmesi hu-

) lDeoamı ~ nci sahııt:dıJ / (Devamı 2 irıci sahıfl:'«eJ susunda Hitlerle Stoyadinoviç ara· 

sında tam bir mutabakatı efk~r ha
sıl olmuştur. Yalnız, Stoyadinoviç, 
tıpkı Peşte konferansında olduğu gl
bJ Yugoslavya'nın deı·hal antikomii
nist pakta iltihak eylemesi, Bcrlin· 
Roma resmen bağlanması gibi for · 
m:ıliyelcrin şimdilik aleniyete vu-
rulmasını bugünkii vn7.iyc!e göre mu
vafıkı maslahat görmemiştir. Bu 
noktai nazara Alman rıcaJi de kabul 
etmiş olduklarından iki tarafta ma-_ 
mile her hususta anlaşmış bulunmak
tadırlar. Bınaennleyh, Yugoslavya 
·1 Almanya arasında cereyan eden ı e . .. 
müzakereler de Alman dıplomasısı-
nin muvaffakiyetile neticelenr.ıiş sa
yılabilir. 

(Devamı 2 nd ıc11f ada) 
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h Akşam 
Gazetereri Başmuharrirleri neler diyorlar ·t 
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Cumhuriyet: Son Posta 

de Sulh ümidi ka a 
Karışıkhkfar gİİİİkÇe Londra, 20 (Son Telgraf) - Ja- jmcvcud para, mücevherat ve saire 

· Amerika harb 
Hazırlığı yapıyor 

C 
1 ponya, Mareşal Şan-Kay-Şek'in ha- J tiikendikten sonra harbe devam ede-

Oğa f m a Kta d lf rici yardım ve teşviklere kapıJarak miyecek bir hale geleceği ya tcsJim 
Kudüs, 20 (A.A.) _ Reuter bildi- Almanya vasıtasile yaptığı teklifle- olacaf,rı, yahud Haile Sclasiye gibi "Helyom g 

riyor: ri kabul etmemesi ü::erine artık Çin memleketi terke mecbur kalacağı ka- 1 ,, azı ' 
meselesinin sulh yolile hallinden ü- naatindedir. hracı yasak edild 

Fransa-da cereyan eden Atatürk dikkatini 
hAdisaıerl tahlil ederken ! lstanbura çevirdi 

_ 1739 senesinde Fransanın başında 1 .. İstanbullulara müj ıe ... Ankaradan 
bır kral vardı. Du adam Montes - guzel haberler geliyor! 
quieu'yü,Voltaire'i, Jean Jaques Rou- Başvekilden sonra, bu defa da gör
seau'yu okumamıştı. Bir milletin bir dük ki, Atatürk, fstanbuluıı hayatı
kral tarafından keyfine göre idare na aJakadar olmuştur. Zaten hisse
edilmesini gayet tabii buluyordu ve diyorduk ki, İstanbula karşı gösteri
biJdiğini okuyordu. len aJfıkanın kaynağı oradadır, onda. 

Arab menbalarından çıkan ve he- v midini kesmiştir. Japonyanın c:irndi Diğer taraftan Tokyodan buraya aşington. , 20 (A.A.) - DhailiYe 
nüz teeyyüd etmiyen bir haberde, -.ı ı en birinci gayesi, l\fareşale aman de- gelen haberlere göre Sovyctler Sibir- Nazırı B. Icks, Amerika hükürnet 
Erdün - Necid hududuna yakın iki dirtmektir. Bu maksadla Japonya ev- yadaki tahşidat faaliyetlerine hız ver- lüzumu kadar stok tedarik eclinceV'ı! 
bedevi aşireti arasında mühim bir vela Çin'in merkezini tamamile ele mişlerdir. Harici Mogolistan ile be· kadar helium gazının satılmasmı me 
müsademe vukubulduğu ve 50 den geçirmek, bu suretle hem Çin'in Rus- raber Sovyetler Mançuko hududun- neden nizamJarm B. Roosevelt tara· 
fazla ölü ve bir çok yaralı mevcud 

Ya ile her türlü alakasını kesmek, da 1500 tayyare ve motörlü topçu fmclan tasvib edildiğini bildirmiştir. 
olduğu bildirilmektedir. 

Bugün Fransanın başında bir adam ldır. 
t 

hem de Cenubi çın· 'e hı:.'-un" olmak kuvvetlerile mücehhez 9 fırka tah- Bıı gaza aid siparişler, Kansas, C<>-
Bu habere göre, Harrus- on-Adal öA için ralışılrnaktadır. Dig-er taraftan ~id etmişlerdir. Alakadar mehafil, lorado madenlerinin Amerika hüiıl· 

değil, bir mefhum var. Fakat elle tu- Dünyanın şu karmakarışık dev -
tulur, gözle görülür bir şey olmama- rinde, sakin, rahat ve emin bir mern
sıan rağmen bu mefhum bir adama leketin talihli ve çalışkan insanları
ne kadar benziyor. Ötekinin adı XVL na sade mürşidlik değil, ayni zaman
ncı Louis idi, bununki 111. ncü Cum- da başarıcılık ve yaratıcılık yapan 
huriyet. Öteki bir adamın oğlu idi, Atatürk, içinde bütün bir tarihin ve 
bu, tarihin çocuğudur. bir medeniyetin acı ve tatlı hatırala-

aşiretinin şeyhi Mohaıned-İbni-Mig· :ı Japonva Pekin hu-ku" metı"nı"n nu··ru _ önümüzdeki baharda olmazsa bile metine satılmasını derpiş C'den an• 
lad tarafından idare edilmekte olan J zunu Çin'in müstakil bir halde hare- yaza bir Rus - Japon harbini gayri !aşmanın tatbikine kadar kabul edi· 
aşirete aid tekmil hayvanlan yağma 1 · k etmiştir. ket eden bütün Çin valilerine de kabili ictinab görmektedir. emıyece tir. 
İDAMA MAHKUM EDİLENLER teşmil eylemek istemektedir. Bu tak- 30 KİŞİNİN TEVKİFİ Friedricshafen'de inşaatı bitmek 

Şanghay 20 (A A ) imtı"ya .. lı üzere olan '·•eni zeplin için gaz al• 
Kudüs, 20 (AA.) - Reuter bildi- dirde Çin'in son sipariş ettiği mü- ' · · - .. 

himmatı tamamen ele geçirmesine mıntaka polisi, suikast hareketlerile mak üzere bir Alman vapuru Ame· 
riyor : alakadar olmak üzere otuz kişiyi rika limanında beklemektedir. 

imkan bırakılmıyacağı gibi, deniz yo-
Fakat işin en üzücü tarafı, III. ncü rı yaşıya nbu şehrin bugünkü haline 

Cumhuriyet'in yavaş yavaş XVI. ncı karşı lakayd kalamazdL 

Polise ateş etmekten suçlu iki Arab 
askeri mahkeme tara!ından idama 
mahkum edilmiştir. 

tevkif etmiştir. --- -
lile gelecek olanar da tükendikten Bilhassa Nanasda Japonlar tara- Seksen lı"k bı"r 

Louis 'yi andırmıya başlamasıdır. Bu Bütün İstanbulluların sıcak bir se
cumhuriyet, hadiseleri keskin bir vinç ıçinde bu eli hürmetle sıka sıka, 
görüşle tedkik etmek, ona göre ka- öpmeelri ve şefkatli bir Atanın ta
rar verip cephe almak kabiliyetini Jihlı çocukları sıfatile, kendi kendi-

Rumen Yahudileri 
sonra Mareşali yenisini alamıyacak fından teşkil olunan mahkeme reis-

bir hale getirmek istenmektedir. Ja- liğini kabul ettiği için öldürülen Çin f htiyar bog" ulurken 
ponya kendi yağile kavnılmıya mec- avukatının katilleri araştırılmakta -
bur kalacak olan mareşalin elinde dır. I K u rta rı 1d1 Cenubi Amerikaya 11ııırııııı111111111111111111111111111111ııırııııııııı1111ıııı11111111ıııı111111111111ııı111111111111111111111111111111utuıM1111rıuoı• llllllHlltlllll::llllllllll Dün akşam Emirganda eski deniz 

G'.tmeve hazırlanıyorlar Frankotepeden tırnaga hamamı ~ivarmdva sahild~n biraza· 

yavaş yavaş kaybediyor gibi. Jeriııi tebrik etmeleri lazımdır. 
Fransanın içinde bulunduğu vazi- • 

yeti çok hassas olan cumhuriyete 
dünya hadiselerinden akseden, ge
çici bir şaşkınlık olarak kabul etme
liyiz. 

· d • A çıkta denızde bogulmak uzere bulu· 

Bükreş, 20 (A.A.} - Hükumet ta- k a ar s ı I ah 1 a n 1 yor nan ihtiyar bir adam g?~lmüş, _et· 
Bakanlar Heyeti karar verdi: ı ni- rafından Yahudilere karşı alınan ve- raftan koşuşanlar ve hadıse yenne 

Kurun : 

borsa Merkez 

Bu şaşkınlığın uzun sürmemesini 
Fransanın ve cumhuriyetın dnstları 
bü.tün kalblerile temenni ediyorlar. 

san 1938 tarihinden itibaren Anka· ya alınması düşünülen tedbirler üze- Londra, 20 (::>on Telgraf) - G~ }anmaktadır. Franko'nun bilhassa t- yetişen polis tarafından bu adam bıı)' 
rada bir merkez borsa açılacak rine bı"r çok Yahudı· cenub~ı Amerı·. gın bir halele kenara çıkarılmış, bit 

·•• ral Franko, hükumetçilerin son za- talyadan yeni müzaheret temin ey· f 
Türk bankaların hepsinın· -merkez- kaya ve bilhassa Brezilyaya ve Ha- tara tan sıhhi imdad otomobiline te-manlarda Fransa ve Rusyadan müt- lediği, Almanyadan da tayyare ve ı f 

leri ile İzmir, Adana, Karadeniz mm- beşistaan gitmeyi diişünmektedir. hiş surette yardım görmeleri ve hü- mühimmat aldığı anlaşılmaktadır e on edilmiş, diğer taraftan ihti~a· 
Bır Yahudi heyeti bu hususta Bük- • rın tedavisile uğraşılmıştır. Bu adal'fl 

takalarının istihsal merkezleri ni- kumetçiler cephesindeki ecnebi gö- General Franko aynı· zamanda ı"da 80 1 reş'deki Brezilya elçisine bir istida ' - yaş arında kadar görülmekte ve * Tan: 

Franseda görUlen hayet devlet veyahut eşhas serma- nüllülerin gittikçe çoğalmakta olma- resi altında bulunan araziden yeni ·k· ı· d b"l kl k vermış· tir. ı ı e ı e ı e erinden itibaren ~ 
Yesı. ile kurulan bu_yu_k endüstrile· sı üzerine kendi ordusunda islahat asker toplamakta ve go··nu- llü olarak 'k b 1 u-manzare Dığer taraftan Habeşistana hicret sı u unmaktadır. Ayrıca sol göz 

U ğr d 
rin tdare merkezleri hep Ankarada etmnk ı"mka"nlarını tedkı"kı· eylemek yapmıya başlamış olduğ ugibi, ye- nezdinde bulunan kıtaatı yeni baştan de kördür. 

zun u aşmalar an. netice ver- '" niden tepeden tırnağa kadar silah - tensile etmektedir. K :ı 
miyen bir takım teşebbüslerden son- bulunmaktadır. Bunun için devlet üzere de bir Yahudi Cemiyeti kurul- azazede yapılnn müdavata rnı< 
ra nihayet Fransada bir hükumet merkezimiz olan Ankaranın ayni za- muştur. men bir türlü kendine gelememiş. 
kuruldu. B. Chauternps, yeni bir ka- manda milli bir ekonomi ve finans DİNİ İSLAHAT Vekiller Mısır kralı üzerinde evrak ve saire de bulunma· 
bine ile iş başına geçti. merkezi olmasından daha tabi fbir Bükreş, 19 (A.A.) _ Mezhebler dığmdan hüviyeti de anlaŞJlamarnır 

Fakat bu suretle buhran bitti mi? şey yoktur. Nazırı, Rumen klisesile mutabık ola- HeyetİDİD tır. 
H • • F * rak, Bükreşde bütün garb ve Şark Bugu" n evlen·ıyor Sıhhi imdad otomobilile Beyoğltl aricı alemin ransadan beklediği 'il 

ortodoks kliseleri mümessillerinin de O•• k •• t 1 t hastahanesine kaldmlnn baygın ada 
dahili istikrar kuruldu mu? Bunu ü- Akşam Un U 0pt3D ISJ bütü nmüdavata rag!men kendine dl'!' 

'd k - - iştirak edeceği biiyük bir senad kur- ( 1 · · fad d ) 
6

-
mı etme guçtur. Başmakalesi yoktur. mak için proje hazırlamaktadır. Vekiller Heyeti dün öğleden son- d" ..... d ıncı t:y a~ ~~~m h lememiştir. Zabıta, hemc.ıı tahkikata 
•11111111mııııııı11111111111u1111111111111111 nıuıı ı ııu "'""''""'"""'u""'"""'"'""'"""""'"'"wıı11111111111111ııu1111111111111111111- ra başvekilimizin başkanlığında top- u~n en sonray . . ı~rın a ı a - başlaıruş, adamın hüviyeti tesbit ..,e • k b • . lanmış, Meclis tatili münasebetile ba- valmd; ~azı de~şı~lıklere ve yeni ne suretle denizde bulunduğunu a· 

enı a lneyarln Yugoslav kili .. d . r nh t.. eh bazı hadıselere ıntızar etmek de raştırmıya koyulmuştur. 
• ::;~e g:~:~i c~:t~: e:dcı::cu~ müınkün~ü~. . . Son dakikada yaptığımız tahki • 

Mı l 
. 

k 
. Ya Be r 11• n müstacel işleri tedkik eylemiştir. Beş B~ da _ı~ı sebebden ılerı gelebıle- katta denizden çıkarılan adamın iS• 

t .. b . . d b cektır. Bırı Kralın memlekette yap- mi anlaşılmıştır. Bu adam, 8S yaşla• 
san suren u ıçtıma an sonra aş- k . '"~d·;ın . 1 .. h t d"ğ · d v fd 

ec lse l . . . ma ıs~ 16 • ısa a ı erı e e • d Al k · · · d b" R dur 

Ç l Y O r (Birrnci c.'Qhifeden devam) vekıl Hava Kurumuna gıderek bır . . ~ A ' rın a e sı ısmm e ır um • 

KRUP FABRI.KALARINDA - dd t d l 1 uşt cılerın hukumetten u:r.aklaştırılma - İvi Türkçe konuşamamaktadır. Bej• mu e ora a meşgu om ur. .1 h .. d. 1 b h d "b · J 
B K b" . r d ·ı k S) e a ıs o an u ran an ı arettır. Qğlu hastahanesinde yapılan müdll' 

erlin, 20 (A.A. )- Yugoslavya a ıne ıç ımam a verı en arar- Filhakika Kral Faruk hemiz genç ol-
Başvekili Stoyadinoviç bu sabah Es- lardan bazıları ajans tarafından u- vat sayesinde kendine gelmiş ve ,,.. 

(1 inci soy/.ıclnn devam) evvel iktidan ele aldığımız zaman- sen'e gelmiştir. Krupp fabrikalarım mumi efkara bildirilmektedir. Ajan- zıyetı sa a a yuz tutmuştur. 
1 

duğu ve asri düşüne lere malik bu- · · 1 .. h ·· 
lunduguy için memlekette bazı yeni- z b hk"k · · d b" ,.,. 

dan daha m··hı d" B It d d"kt ··ğı · D ld f' sın bu telgrafını ~<:'.anıva avnen ''e- a ıta ta ı atı netıcesın e Il' " hab yapmak, '-"rutud meı·kcze ve sa- u m ır. u. a ı ay an- gez ı en sonra o eyın usse or a ....,.. b J J likl k f k 
J lb · er yapma 1 çarşa • peçeyi aldır- za neticesinde mi, yoksa bir kasitll 

ğa müteveccih yeni bir kabine kur- en Fransa'ya ne kadar sermaye gir- hareket edecek ve oradan akşamleyin riyoruz.: k 1 .. ~- d 

ld.ğ. . .. M. \TERi. EN KARARLAR ma gibi din e alal'l1a ar olanların mi denize atıldıg·ı anlaşılacaktır. 
mak zarureU-basıl olacaktır k"ı, bu ı ıru gosterir. unih'e gidecektir. L dd ~ 

t Şi etli muhaleı.etine maruz kalacak 
Son haftalar zarfında efkarı umu- ........... ,, ............. ,,:ıı.,, .. ,,. .... ::r: .. ""'.. Ankara, 19 (A.A.) - cra Vekilleri 

hal komünistlerin de, sosyalisUerin 1 1 bazı şeyler yapmayı dt.işünmektedir. 
de menfaatlerine tamamile muga - miyede hasıl olan esrarlı itimadsız- KUCOK HABERLER Heyeti bugün Başvekil B. Celal Ba- Bu diişünCetiinde ne dereceye kadar Demir ve çelik 
Y

irdir. lık hareketlerini intaç eden zorluk- • yarın reisliği altında toplanarak, muvaffak olacağı şimdilik keslirile-
Şotan kabinesi, Mcclisde itimad re- larla karşılaştığımız muhakkaktır. * Molotof tekrar Sovyetler Bir- 1 - Üsküdar - Kadıköy su şirketi- Fabrikalarımızın 

yi aldıktan sonra bir hafta kadar Yalnız. en müteyakkız kimseler de liği Başvekaletinc seçilmiştir. nln mübayaası mukavelenamesinin m~iğer taraftan Nahas Pa~a geceli 
yarı kalan icraatına tekrar başlıya- değil. ayni zamanda mevduatını ta- *Romanya Yahudilere döviz ver- tasdiki, gündüzlü çalışmakta memlekette bir f nşaaİI 1'lerlı'yor 
Cak. bı.lhassa Mı'lletler Cemı"yetı"nı·n sarruf sandıklarında ve bankalarda memiye karar vermiştir. 2 - İzmir telefon şirketinin mü· b an önce intibah yapılmasını, u inti-
içtimaı, İngiliz_ Fransız münasebatı bulunduran halk kütlelerinde de en- * Darülaceze civarında tarlada bayaasına aid mukavelenin imza sa- habda Mahir Paşanın kurduğu par-
ile meşgul olacak, bu arada Alman- dişe hasıl olmuştur. Kambiyoda ba- yeni doğmuş bir çocuk cesedi bulun- lahiyeti, tile birlik yapıp ekseriyeti kazana-
ya ile yakınlaşma siyasetine aid te- zı sarsıntılar ve telaş hareketi his- muş, tahkikata başlanmıştır. 3 - Avukatlık kanun layihası, bilmeyi temine çalışmaktadır. Yeni 
şebbüslcre devam edilecektir. sr>ttik ve sermayenin çekilmesini gör- *Ankara Tıb Fakültesi 1200 tale- 4 - Rizenin Hopa kazasının Erha- hükumet ise henüz intihab mesele-

ALMANYA VE YENİ KAB!NE dük. be He 1941 de tedrisata başlıyacaktır. zl köyündeki simli kurşunla karışık 
Berlin, 20 (Son Telgr:.ıi) _ Fran- Zannederim ki, memleketi en k&t'l * Bazı liselerimizde havacılık der· çinko madeni imtiyazının feshi, 

sa'da buhranın ŞC\tan'ın muvaflaki- bir surette vaziyetten haberdar et- si yapılmak üzere planörler verilmiş- 5 - Umum Ayakkabıcılar koope· 
yetne neticelenmesi bura siyasi me- mek ve istediğiınız mali düzeltmeyi tir. ratifi esas mukavelenamesinin tadi-
hafilinde derin bir memnuniyet u- ne hududlanmız içine otarşi rejimile * Karacaahmed mezarlığında ba- latı, 
yandırrnıştır. Şimdiye kadar Fran- çekılPre1: ve kambıyo kontrofü tesis şını balta ile ezerek Hadice Haceri 6 - Balıkesir - Demirkapı mevki
sa'da kurulan kabineler arasında en ederek, ne de ampirik usullerle elde öldüren Hüseyin hakkında idam ka- indeki antımuan madeni imtiyazının 
ziyade Şotan ve Delbos Almanya ile edemiyeceğımizi kendisine bildir - ran isteniJmiştir. feshi, 
yakınlaşma siyasetini gülmüşlerdir. mek lazımdı. * Çekoslovakyanın nüfusu 15 mil- 7 - Nazılli sulama kooperatifi esas 
Alman:·a, komşusu Frans..-ı ne ara- İş ve SQnra da memleketin kuvvei yona çıkmıştır. , muka\ clenamesinin tadili, 
sında hiç bir toprak ihtilafı olma- man~v!y~si m:sclesıdir. M_emleketi~ * Dün Kudüs'dc yeniden 16 kişı 1 8 - Ulusal savaş!a zafer hatırası 
dığı kanaatinde bulunmakta ve Fran- k~n~ısım tehdıd eden tehlı~elcr~ g?- yakalanmış ve bir Arab idama mah- 1 oıarak buyük millet Meclisi birinci 
sa ile gayet iyi gecinmek azminde ol- zunu açması ve çok şevklı ve ınzı- kum edilmiştir. devre azalarına verilmiş olan silah
duğu içi ııyen? vaziyet büyuk bir me- hah olan diğer milletlere bakması la- *İlk tedrisat müfettişleri bir ha- tarın mekanizmalarında tadılat ya
serretle karşılan:nışt:r. Yakında bu zımdır. Bizde bız finans bakanının zirandan itıbaren muvazenei umu- pılmaksızın varislerden gayri ellerde 
iki Jevlet arasındaki münasebe11e- 1 maddi istekler bildirilmektedir ki, 

1 
mi veye geçecektir. bulunursa müsadere edılmesi. 

rin daha iyi bir Ş"kil almasına inti- bu bakanın bunları tatmıne iktidarı * Yeyip içmıye mahsus dükkan- 9 - Zirai kombinalar kurumu için 
zar olunmaktadır. lyo~tur. Bu kadar hüyük, bu kadar lar~a tami~at ya?:nak için ~yrıca Be- Fransa, Yugoslavya ve Macaristan-

SENATO MEMNTJN a ıl ve bu kadar alicenab olan bu ledıye hekımlerındcn de bırer r~h- dan hayvo.n ve nraba mübayaasını da 

P 
. 

20 
(AA) y . k b• • Jcumhuriyctçi mılletın tehlikeyi an- satıye alınacak, bu suretle bu gıbı kabul etmiş ve diğer muhtehf ışJer 

arıs, . . - enı a .ne a 1 . .. h r hh k ·d 1 k d k 1 · t 
k 

. R d"k 
1 

S 
1
. laması lazımdır yer erın umumı ı zıssı a aı e e- hak ın a arar ar vermış ır. 

zasının e senS1 :ı ı a osya ıs o- · . . 
l t d b 

.. k b" 1 _. 1 rıne uygun olması temın edılecek-
an sena o a uy ı ı r memnı;nı:vet- ı - . 

le karşı1anmıc;tır. Ek:.crt scnatörlı r FRANSIZLARIN CEMİLEKARLIGI tır*. j . L" M"d'" 1 .. . .. d D . • . zmır ıman u ur ugu e c-
ckonomık ve fınan dl kalkmmn sı- Roma, 20 (A.A) - Kar fırtınala- . B k' b -1 t 

· b ı· · 1 1 nız an a ag anmış ır. 
ycsetıne, para ser es ısı ve sos) a 1rında yollarını şaşıran ve bu suretle * B- .. k M · · T h" 
b f·ı · · · ı d d"l . uyu acar şaırı a ıse ame-

Edirnede gU1 bahç~leri!. 
!spartadan 500 kilo gul, üçüncü 

defa olarak bu sene dahi Edirneye 
gônd rılmek üzere yola çıkarılmış-

arış ı -crı ıc.nce evam e : mesın· Fr, nsız hududlarmı geçen ve orada 1 t k .. M h-k· · ı . ıya yapma · uzerc acar u urne-
den memnundurlar. Bunlar, B. Del- dağlarda kaybolan Jtalyan müfreze- p f - N" ,. d t k tır · . . . tı ro esor ıssen ı ave e araı ver- J{- rn - arta n la ve Kızanlık gu' l-
bos'un ha::-ıcıyede kalmasını tasvıb sine karşı Fransız askeri makamatı- . .. • . . . .: ag 'S çı n 

t kt rr l . . . İ mış, bu hususta Hukumetımızden ızm CÜ ustaları tarafından idare olunan 
c em e ır er. nın çok cemılekar muamelesı talyan istemiş, Maarif, bu müsaadeyi V'Pr- ' 
ESKİ MAL1YE NAZIRI NE DİYOR? mehafılinde \'e matbuatında fevka· gülistan, bu sene iki misli büyümüş 

t , • 20 (A ' ) n G B Jade takdir ed"l kted" miştir. olacak, gelecek sene ilk olarak imbık 
ıarıs, .ı~. - 41 • eorges o- ı me • ır. * Borsanın Ankara'da kurulması 
t b . ···1 · f t" d - l d.. . G 1 b kullanacak ve İsparta gülcülük teş· nne , ır og e zıya e ın e soy e ıgı azete u, u münasebetle iki or- ve buradakinin kapatılması hakkın-

bir nutukta, c!emiıılir k~: ldu arasında ötedenberi mevcud olan daki kararname Resmi Ceride ıle kıl:ıtının kontrolu altına gırcce>ktir. 
- Geçen müddet zarfında katedi- arkadaşlık hislerinden bahsediyor - neşredilmiştir. 

len yola bakıyorum da, başanlan ha- lar. Avrupa hap•sheneleru1da 
kiki terakkileri görmekle seviniyo
rum. Bütçe tevazü nhnlindcdir. Ha

zinemizde yıl başında üç milyar sa
fi ve Uave olarak da banka tarafın-

dan devlete yapılan beş milyar yani 
bütün vade tediyatını karşıl1yacak 

miktarda para mevcuddur. Altın ih
tiyatına gelince, bu ihtiyat, altı ay 

BİR iSTiFA 

Dantzig, 20 (A.A.) - MilleUer Ce
miyeti komiserinin itnlyan olan hu-

* Çocukları Kurtarma yurdun -
dan bu mayısda 16 çocuk hayata atıl- tedklkat !. 
mak üzere mezun kılınacaktır. Bu Rom:ınya, Yunanıstan "e İtaJya 
suretle yurd kurulalı Belediyenin tevkifhane ve hapishanelcı inde tcd
cemi;yet hayatına atacağı anonmıl kıklcrde bulunmak üzere Adliye- Ve
çocuklar otuza çıkacaktır . kaleli hapishaneler direktör muavıni * Mahalli tedkiklcr bitmiş, De- mütehassıs Bay Şeref, Adlıye Bakan

* Tıcaret Odasının yeni meclisi, iniz Bank'ın te kilat kısmına aid ,.._ lığınca Avrupaya gönderıleccktir. B. 
dün ilk toplantısını yapmıştır. tüdlere başlanmıc;tır. Şerefın bu seyahati 2 av siin:ccl<tır. 

susi kalem müdürü istifa etmiştir. f. 
tnlyan memleketine gidecektir. 

sini nazarı dikkate bile almış değil
dır. 

Londra, 20 (Son Telgraf) - Dü
ğün için şenikller bu sabah erken
den başlamıştır. Her taraftan sara
ya paha biçilmez derecede kıymetli 
hediyeler gelmektedir. Kraliçenin 
gelınlik elbisesi b3ştan aşağı elmas 
ve inci içinde olup kendisi ~raya 

billur bir araba içinde getirilecek·· 
tir. Mısırda bütün şeyhler ve rüesa 
dÜğün vesilesiJe Krala arzı tazimat 
etmek üzere Kahıreye gelmışlerdir. 
Halk, düğün :ılayını seyretmek fçlr'ı 

erkenden sokakları doldurmuş, ni
kah t'ski Türkiyedeki usul veçhile 
kıyılacaktır. 

Valıde Kraliçe, genç Kralıçeye 90 
bin lıra kıymetind bir mücevher he
diye edecektır. 

Büyük Şef 
Bugün Ankara. 
dan hareket 
ediyorlar 

(Hiıinc sahifeden devaml 

Vekili Şükrü Kaya olduğu halde 
Ankaradan hareket edeceklerdır. 

Buyuk Şef, Dennc den doğruca 
Yalova'ya geçecekler, oruda bir 
muddet ıstırahat ey lıyec€klerdır. 

-·-
K •üb murahhaslarını 

davet !. 
En ır.önü HalkPvınden : 
Ev1mize b.:ığh klublerın murahhas 

ve Başkanlarının 25./1/938 tarihli 
sal gıunii saat (17) de Evımızde bu
ıunmnl.-ırı lüzumu tt•blığ edilir. 

Karabük demir ve çelik fabrika' 
ları inşaat direktörü Hopkinscın, iiÇ 

İngiliz rnühendisile beraber Kara • 
bükten gelmişler, Londra'ya gitrrıe) 
üzere dün akşam ekspresle şehri ' 
mizden hareket etmişlerdir. . 

Hopkinson gazetecilere demiştit 
ki: 

- higiliz ve Türk memur, mühe~ 
dis ve ~çielri arasında tam bir aheeıf 
vardır. Iş programımız hepimizi Jl'I. 

nun edecek şekilde ilerlemekted1
'; 

Halen Kara.bükte 70 mühencUsil'fl1 

vnr. İki bin de Türk işçisi çalışıY?; 
Yakında bu miktar 140 mühend1 

2500 işçiye çıkacaktır. fi' 
'rürkive ile İngiltc>rcnin iş sahası 

daki te~riki mesaisinden çok mut~ 
hassis1z. İleride b uteşriki mesai11

1
, 

daha artacr.ğmdan ümidvar bulutlıJ 
yoruz.> 

O obüs tahkika~ı 
Noksan görüldü 

' ( 1 inci sayfadan deva,,,. rtl 
için evrakı yeniden teftiş heyet;t 
gonarrmıye karar vermiştir. 'fe ti' 
heyetı vekaletin tesbit ettiği n°~e' 
!ar üzerinden otobüs tahkikatını ~ 
sı etmek için emir almıştır. :a; 
bugt.in veya yarından itibaren t ıı" 
bu işle meşgul olmıya başlayac,-

Zeytlnc111k kur•~ .,e 
Ziraat Vekaleti, Aydında bır "'1 

tincilik kursu açılmasını AydıJl 99ıt yetine emretmiştir. Aydında tfll' 
cak ziraat kursuna bütün ziraat 
murları iştirak edecektir. ~ 
İzmir zeytincilik mütehassısı jf1 

Ferruh Barlas, Aydındaki zeY~ 
lik kursunu idare edecelrtir dl 
dün İzmir vilayetine tebliğ olııJl 
tur. 
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At.~hk Nı·şancılık '-ınş arıyanlar sütunu 1 Bir kari koca kavgası !.jl~Hark Fnozoru-1 
' • • • • dfyor kl: 

Ş İş arayan, işçi isteyen veya bir D h h b 1 k -
ehrimizde Ve lzmirde, 2 ;;::~:ı°~~~i~:~na!i:a:r.:~~ a a enÜz İSmİ İ e On· Kaybolan vakitler 

( 

terem karilerimizin rnektublarını k Mümkün olsa da her gün kaybet-

at 1. ) . d 1 her gün bu sütunda muntazamen ve mıyan 15 gu·· nıu·· k bı·r çocu . tiğimiz ::am?nla~ın. b~r ':"ulıasebeıinf 
iŞ po ıgon u 1 nşa e i iyor Jpeacr:ksızı'c: nı"JeaAŞnrleadre1c2eğgizu.:nBu··İszteu··sgtoe-ntdeekri-- ' yapabilsek, tstatıstıklı bır cedvel hcı-

" 'S .. buna kurban g'ıft·ı I zinde gözümüzün önüne koysak 1:or-Hı lk rarla neşrcdilecektir kunç bir ttetice ile ka.rşılaşacağımız· 

a ımız ve gençler sportine 119 - 40 yaşlarm~a bir kadınım. . .. dkuanndeu~:n~~ylamtmalaı~zgı. 'bt:~7ı;~~~ at l t k l.. ı'Otellerde, evlerde, her hangi bir ..... Vv< ı:-
ış ara eşvi ve ner taraf da yerde hizmetçilik, apartıman bekcl- Mezarlıklar içinde yaşamaktan mecbur oldu~A ve me~~.uri~~t~ nis-m .. b k b l k ' liği, kapıcılık, odacılık arıyorum. betinde de §tkcıyet ettıgı muz'ıc ve 

İnh· USQ Q a ferli 0 UnQCQ • • Adresim için Son Telgraf gazetesi bıkan kadın• kendi Öz evladtnl berlıavıi olmU§ vakitlerden başka 
İzmirde U:-~ İdaresi; Ankara'da inşa etmiş olduğu gibi, şehrimizde ve iş ve halk sütunu vasıtasile (Safi- •• 1 _ ? da1ıa kaybettiğimiz öyle anlar var-

Bu li! 2 (Atıcılık Poligonu) inşa etmeyi kararlaştırmıştır. ,ye) ye müracaat olunmasını rica e- nasıl S'fliSUZ bırakmış • •• dır ki onlann farkına bile varmayız 
po gonı derim. ~ n ancak caktır. Po!i 

0 
arın beheri için; 15 er bin lira kadar bir para sarfoluna- da hesabını yaptıgımız zama 

evvela İ ~ nlar kapalı ve 50 şer metreden fazla uzunlukta olacaktır. İlk 120 - Öz Türk evUıdıyım. Bir ai- Mutad kan koca kavgalarından cuk· üstü de kalın iki yorganla ka- ürkeriz. 
• zmırdek' (A lemle bir çocug'ium vardır. Kendile- b · ' ,_.....;.. d -· t• k • hal inc:a 

1 
1 lıcılık Poligonu), Şehir stadyomunun arkasında der- iri, Izmirde acı bir sonuçla neti- pah olduğu için ağlamış, hay.ı-.uuıış Ben bunlara elbise egq ırnıc v .. 

" o unacaktır B . rini, sokaklarda (Kundura bovacı _ 1 • , z bil "dh t e ket etnıi t'. i . · . ~ maksadla şehrımiz Atıcılık Ajanı, Izmire hare- J ce enmış ve 15 günlük bir masum ve öylece katılıp kalmıştır... tııvalet gibi zaman an e t a -
deki poı·ş u .. z.rnirdeki poligonlardan daha büyuk olacak olan şehrimiz- lığı) yaparak günde kazandığım 25 yavrucuk; annesile babasının mü - Nihayet; terkedilen zevç, çocuğu- debilirim. Yemek, uyku ile kısa bir 

ıgon l"ın .. kuruşla g""indirmiye çalışı·vortım. a·· akt. 
At 1 k :r ' en munasib ve merkezi bir yer taharri olunmaktadır. ~-. J nazaasına kurban gitmiştir. nu hatırlıyarak koşa koşa eve on- çalışmayı yirmi dört saatlik v ı -

ıcı 1 Poligonlannda· spo ti! ı · ı ı · h t Bin müşkülatla kazandığım ve üç İzmirde Altın kövü civarında Mu- ·· d · · d • nü · ire gibi at l ğ ' r atış ar, nışan a ma, sı a a ma ve sa- canın bütün bir istinadgahı olan bu J muş ve o aya gırıp e çocugunu - mizden şöyle bir tayyedersek genye 
Bilhassa bıcı ı a ve aynca avcılığa aid hareketler ve oyunlar yapılacaktır. sevi mezarlığı bekçisi Dayı Tevfik zerinde.lti yorganları kaldırdığı vakit, kalan zamanlann hepsinin birer ba-
tnrn· . u polıgonlara halkın, gençligı'"·n talebelerin ış· tirak ve rag·betinin para ile ancak bir parça ekmek ve ile karısı Nazmiye, mezarlıkta bir 'mastı myavrucuğu,· çoktan ölmüş ve • 
• ınıne çalısılac kt B - ' peynir alabiliyoruz. Jıcuıe ile elimizden isti.fade edernek-
nız m 1 :ı: a ır. u munasebetle atış ücretleri; gayet ucuz ve yal- E k' . Tti k . . kulübede hayat !-.iirmektedirler. soğumıya başlıy:ın küçi.icük vücudü- sı·~n uçup gı'ttig-ini gönırü.z. Beserin 
~ekilda zeme maliyet fiatına hiç bir yeni kar ilave olunmadan ehven bir 

5 ı ve yenı r çeyı rmikemme- Genç ve giizel bir kadın olan Naz- nü: cansız bir taş bebek gibi hare - .... 
.. e tertıb olunacaktır. len okur ve yazarım. Bizi bu vaziyet- . b" k d f k hayatına t•c vaktin ölümüne lıemiz D mıye; ır aç e a ocasına; gece, ketsiz hulmuştur!_ 

iğer taraftan en ...,.,_, ten kurtarmak için her ne iş ''erilir- .. d"' 1 kt b ··ı d rare bulanııyan medeniyet. bıı kau-
• bi" n· • • ~ı yıllardanberi mükemmel bir atıcı ve en usta se , .1 . • tl ·r h ,gun uz mezar ı a geçen u mu e- Bicare koca, karısın an sonra yav- Y 

• ısancı olan T- :k h '\erı sın memnunıye e ı aya a- m d" k 1 k J tt .k. t ·t . . . .. bolan. 1ıebti olan vo1dtlerin ecrim 
rnav,, ·al • ur alkının yeni çocuklarını ve genç nesli de ok at- zırım. Apartıman kapıcılıg~1, bekci- ta .ı ve karan ı . rnhya a~ı ş~ ·aye rucuğumm da elinden gı tıgını go - b l Sabahleym 
~ ·-.; ışlıunak ve y·•uı ·ı:..,_ı . .. . e mış ve oyu sıva servı enn so r-tınce ,.ılgın <11.bı' onun kiiçük ölüsü- ödeyemenıi u uııu_ıo, · uzeıl' te . 

1 
""J 

1 Sl.ldlı ar sporunu ıhya ve taammum ettırmek Jik g b" · ı · b d k b l d · J • - r b 

" 1S o unı:Juc: olan Ok kl- .. . 
1 1 ış erı e ava a u e erım. guv k mezar taslarının ve taze mezar nün üzerine kapanmış ve saatlerce kalka .... "'. Yü~ yık.amck. <.!?ş fırçala -et ....... nkted· G • :.- spor ubu, "alışmalarına faalıyetle devam Yeter kı· kı"radan kurtul B • - • ..... 

~1;1"'n~"'n okır. t eçen.l.erd Okrneyd:ınında ge~çler arasında tertib ve icra . k h h ayım. ana ların arasında ölmeden öldürüldüğü- ıöpmüş· öpmüş ağlamıştır!.. mak gibi lii.zumunu asla inkar ede-" a ış verece mu terem avır sahible- li r-· . .. 1 .• . . .. 

1 

' ' . 
1 1 1 

·ı 
tih ~'un"'caktıınra. ınusabakası; daha bü,,•ük bir =kilde yakında tekrar ter- r· . d"d d v •• k n ve genç ıgının; guzc lıgınm so- Uzun zaman bu vazıyette rn an miyeccğiıniz işleri btı listeye dan 

vr .... J ~- dın: şım bı"lde~. me yunu bşu ran ol- nüp çürüdüğünli sövliyerek mahal- Dayı Tevfik·, neden sonra bu 2 \"ak'a-
A ugumu ı ırır ve arzu uyuranla-

1 
. · I . . etmesek hile çamurlu yollardan ge-

l Yrıca diğer Anadolu şeh" 1 . . d c'i 1 k (Ş r 0 b d 24511 N e aralarında bır eve taşınmalarını dan zabıtayı haberdar etmek ıhtıya- çerken riayete mecbttr olcfoğumtız 
a ıştırılacakl ır erımız e e genç er o atma sporuna krınh ~ ız· sınan tey ·ıe A Ç ok. lu rica etmiştir. cını hissetmiş \?C hemen jandarmaya 
- ar ve bu maksadla her tarafta geniş faalıyetle çalışıfocnktır. a vecı ıya vası ası e . a ır'a i1ıtiyat ve itinadan, tramvay beicle-

B 1 
müracaat) etmelerini çok rica ed - Evvelki gün mesele tekrar taze - koşarak aglaya ağlaj'a vaziyeti nak- mck ı.•e bir kaldın nrlar. ötekine geç-e e d ı• y e ya sa k 1 a r ı ' rim. e lenmiş ve Nazmiye; artık daha faz- !etmiştir. mck için t~esaiti ııakliyeden birimn 

-- • 8 • • ' la bu hayata tahammül edemiyece- 1 Hadiseye müddeiumumilik ve za-
121 - 15 yaşında genç bir kızım. b d k altında kalmamak için göstereccgi-y Ortnmekleb dcrecesı"nde tahsı·ıı·m ğini bağıra çağıra anlattıktan sonr, lbıta vazıyed etmiş, za ıt.a .o to.run- k 

k d h miz dilckatten, alm•erişte nra be ·-an g J n 1 k vardır. Fransızcaya mükemmelen başını alıp gitmişler! .. Fakat; daha 45 ca yapılan muayene netıcesın e, e-a arşı a 1 naca vakı(ım. Gerek eski ve gerek yeni gün evvel dünyaya getirdiği erkek r:üz daha ismi bile konm1yanv ma- lcmckten, para bo.::ulup sayılmakta , 

f d b 
yazıları biliyorum. Müessese yeya çocuğunu odada, iistüne 2 yorgan ör- su~ ya\•runun ~~k~?~a yaz~ıgımız tramvcıylarm, yük arabalar; J\a yol e 1• rle 1 . ' ticarethanelerde kanaatkar bir üc- tülü olarak bıra!<mıstır. lşekılde boğulup oldugu, tesbıt olun- vermek için kaybettikleri zamandan r ve a iŞ verış •• B k · D T f"k:.: ..J k mustur. Dayı Tevfik'in bu hadisede ıba~ka bir de çivili geçitlerin yol ke·-retle seve seve çalışmıya amadeyim. C: çı ••Yl l>V J ue, genç arısı- ~ ~ , 

B 1 Kcfıl vercbilırım. Biraz daktilo da .nın; k('tıclini ''"küçük çocuğunu; ter- lsuçu olmadıgı anlaşı~mış~ır. , mesindcn, ta1~silerin Belcdıye tara-•• ı•kı• h ıb I' A d l . ık t . "ı . d k Genç kansı Nazmıvenın, kavga ya lfmdan mııaycııesinden. bayram gm --.c U SU J b l d • k 1 ıyorum. rzu e en erın adresim e nıcsıne mu "essıren ev en çı a- . k t db' . J"k 

l 
S U Q e e i y ece 0• icın Son Telgraf iş ve halk sütunu sebehıyet vererc ve e ırsız ı ne- 'l · d yazılan ve yapılan tebı·il;ler-11 ll rak mezarhklar arasına dalmış ve sa- ticcısinde çocuğun ölümi.ine sebeb ol- 1 erın c '"' 

1 1 . 1 1 _ an esaslar ve g . h .. k .. l ' vasıtnsile (Hıcran) namına müraca- atlerce orada gezinmiştir. BıJ müd- masından dola"ı hakkında kanuni ta- den, Tan~evusmıa.~eç ~c erı er: ~f en l U Um er • • at etmelerini rica ederim. . . J 1 letmelermden. Zuzumsuz yeı e la ı 
lirnurna m.,h --·-·- - • 122 - Lıse derecesinde tahsilim det z:ırfında biçare çocuğun meme kıbat ıcrasına baslanmıştır .. Fakat , an eı:ezelerden birtürl i ıktı ad 

rij " sus yerlerde ı· ve süt emme zamanı gelmiş, geçmiş; genç kadın; o akşamdanberı kayıp- ttzat g .. 
1 

b 
Seferde ger k 

1
. ve sey- ,ma umat \•erilmek ı:artivle '·akılabi- var. Eski ve yeni Türkçeleri mükem- d·~· · ak"tler boy ece o -

h e se t k :.- ~ J t k b tl d d · tır ,,e n"reye gı"ttı·g·ı··, nerede oldu.i'!u edeme ıgımız 11 1 
.~Ikın sıhhat . t · ame ve gere lir. Bunu yakanlann civ:ırdakilerin melen okur yazarım. Her ne gil5i bir e aşına saa erce 0 a a memesız, .:- ., 

suk· " m ızam ve huzur ve ıkok d d .. - .. . sütsüz ve annesız kalan zavallı ço - henuz anlaşılamamıştır! suna 1ıarcrınıp gitmekte ı·e bunlanrı 
U-~~m~··· . I ru anw um~danmu~essir~ wzı~~unao~~b~ukbumu- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

]Cek hususatı v ıBıçın ~ikkat edile - ,mamaları ve ntcşin etrafa sıçrama- vnffakıyetle basarabileceğimi teah- 1 DA~ 5 MUALLiMi önüne geçmek 1ıenii.z be~crın ıkı "d ı-
unrnuş YasakJ e eledıyece men o- ması için icabcden tedbirleri alma- htid ediyorum. Bılhassa Adliye işle- Hapishanelerdeki Paris {Sendı - Tt dahilinde bulunmamaktadır B -

~·e kadar '"a arı yazmıştık. Şimdi- lan şarttır. rinde vukuf umun fazla olduguv nu kat N 1 ) nun içindir ki ifte cEt•deki 1 <' ab çar-
şe l " ngın·ı karsı ı~ ak ' s 'atka ... r asyona d l Y erle alış . - yapı .... c ALIŞ VERfŞ İŞLERİ muhtere miş S{lhıblerine arzederım. an Beynelmılel cemi- şıya uymaz> er er. 
r~na lllahsus :erı~. ve nakil vasıtala- Ücret tarifeleri: Umumun :riyip iç- Ücret hususunda müşkülpesend de- yetinden kazanma-

1 
Bunlara. gazetelerde olmdtı[Tuın = 

rıreı . eyrusefor , ... ücret at . · M hku .... mların naklı' r crı hakkınd . . " : mesıne, yatıp kalkmasına, taranıp ğılim. Son Telgraf vasıtasile Bayan a .. 1 sına muvaffak ol- 'tarihi tefrikaları, ispanya 1ıarbinın 
:rn gelen şey} a. ıtına olunması la- temizlenmesine mahsus yerlerin müş- Mır'at nnmına cevab gönderilmesini ı duğum dans pro- tajsiUituıı veaaireyi de katmak m'K1n-

eJediye Yasak~rı ve bu husustaki terilerinden Belediyece teclkik v.e tas- rıca ediyorum. Birçok ye rle rde ye ni ! fesörJügu-·· ve 1938 ~<ünse de 1ıerke8in, üzerindtı ittifak-
Dükk~ arını yazıyoruz· d. k d ı · ı ·· · h a p Jsha neler de lnp sa: an, im"lath f b llc ı e ı mıs o an ucrct tarıfelerinden ""'"'""'"'"""""'111""""""'"" """'""''""""'"'""'"".. senesi için yine la birleşeceği en büyiik kayıh her 
ır~ gibi umu" ane, :ı r a ve jfazla para alınması veya tarifelerin I Zlre atçllar; köylUlerl ediliyor I, Beynelmilel ce _ 1ıalde berberlerde geçen ?.ama ıdır. 
~ karşı ihtiy 7at aç~k yerler yang\- Belediyeye tasdik ettirilmemesi ve t en y irde edec ekler! Memleketimizin en modern ha - ınıyetinclen umum Türkiye devleti Saçı sakalı uzam?§ adamları artık a-
undu a ertıbatı olarak bu- ta d 'k d"l · t f • 

o:: rulrnası i"bu t ı· s 1 e 1 memış arı e kullanılması Ankara Yüksek ziraat enstitüsün- pishanesını teşkil eden (Edime Ceza ll"Ümessili olarak seçilmic: bulundu- yıplamaz oldum. Zira bu saydığım 
~usteru ı a ımatnamede ve- vasaktır 1 b t ·r ı k :ı 
it . en her tiırl ·· . · · ş u arı e er, arşıdan ko- den diploma alarak mezun olan zi- Evi) nın kadrosu gtln geçtikçe art - ğumdan bu kerre muhterem vatan- kayıblanmız içinde emcek btmlardma 
llt~~ huJundurnuyau :~~~l~~~rbb- ~ayca okunacak kadar büyükçe harf- ıraatçılerin tabi tutulacakları staj tırılmaktadır. Aynı zamanda hapıs- daş.larıma karşı terbiyei içtimaiye - iktısad edebildiği vaktine sahib ol -
khnıecbuı-duriar. uesse- e~le yazı~ış ~.eya .basılmış olarak, hakkındaki talimatname, Vilayete hanede ziraat hayatı ve terbiye sis- min icab ettırdiği bi!tün incelikleri- mak isteyen o adam ki beşeriyet on-

,._-~d 'l/e bez par,.. .. 1arı'yle fırınlar- mue~e~~ın munasıb .. y_erlerin, e ası.- gelmiştir. Ziraat enstitüsü mezun - le hakiki bir dans dersi almasını ar- Zara da cDerbeder> ismini ueriy'>r. 
~ l(\lll ~ laca g b b l k k k temi de inkişaf etmektedir. 
""'l anılan ot talaş t ht gı 1 ı un arm uçu ıt adakı- ları Ziraat mekteblerinde Devlet 7.U edenler &"'"Aıda yazılı adresime Halbuki o, bu hesaba göre tıraştan 
- 1 ~e · ' 1 a a parçacı le · d ı .. · k ' ' Yeni verilen bir kararla, dığer ba- s-a tutuŞa saire gibi kolayca parlıyan ~.~ t rı e masa arın uzerıne onacak- çiftliklerinde, mücadele işlerinde ve IUtfen müracaat buyurmalannı muh- vakit iktısad etmesini bilmiş a.kıUı 
Olsun ~ şeyleri, her nerede olursa ~~KIL VA istaı;xonlarda üçer ay staj görecek- zı hapishanelerdeki san'atkar mah- terem halkımızın yüksek teveccüh- bir adam t>lmaıı Lizımgelir. Fakat 
Y'ng oplu olarak bulunduranlar SEY i SITALARINA MAHSUS !erdir. Mezunlardan bir kısmı da kumların Edirne Ceza Evine naklo- 1 lerine güvenerek ilin olunur. çok kere dikkat ettim. Bu kal:il tip-

ına karş lA ' R SEFER VE ÜCRET v·ı· t z id . . . 1 l k 1 b 1 ..+ B d ı--1"" ·---·f tik !Qakıa b ı azım olan tertibatı ol- TARİ . ı aye ı raat arelerının nezdın- unma arı arar aş rı mı"'.ır. u Beyoğlu fstiltlal caddesinde ler e tıraı o 1rM1A.1.cm _,,.. et -
erabe B . FELERI d 1 kt z· led 1 ı l . cmlan t t kl cçi \r~iye 'Ve rn~'tAL elediyeye haber Belediyece nakil va:;ıtalarına mah- k~ ç

1
ad ışaca k~r.1 .. .~raat mezunları, cüm en o mak üzere spartl Ceza No. 69 da dans profesörü ve 1 en zam m ıraş e me e g -

!'afınd u cııassıs memurlar ta- ,. 1 k . . . oy er e, oy uyu ışıklandıracak Evinde staj görmekte olan ınahkü.m Türkiye mümessili rirler. 
?l'ıa1111 an ~österilen noksanlan ta 

5~" ~ara t.~nzım ed ılmış olan sey- mevzular üzerinde konferanslar ha- halıcılar, bugu~nlcrde tezgahları ile Kemal B· yer Halk Flfozot • 
)' an t 1 mecburdu 1 - ruse er ve ucret tarifelerine aykırı zırlayacaklardır 

lerı Ukarıdaki madd d r ar. harekette bulunmak yasaktır. ücret _· · · - _ birlikte Edırne Ceza Evine rıaklolu-
\'e be benzerlerinin :he yaz~an şey- tarifeleri arabaların göze görünecek E nacaklar ve bunu diğerleri takib e-
Yerı Odrurnıarda v b ib bınalarda yerlerine asılacaktır. debi yat Fak Ultelerl decektir. 

Şe~ı~re· hulundu~ul:~~lıily!::~i~~i ........ Ti;~t;;· ... h.~kk~~·d~........ on t s l ebelerl !. Dığer taraftan, bu yıl içinde, Adil-
.. ıçer· · · universite ~ -::- :ı ı fakültesi talebe-

Çhop ve sa;-ıskıned k:.-ıd, benzin. ot, konf.a r ans lerinden 10 kıc;ilık bir grup, evvelki ye Vekaleti, ~iden birçok şehirle-
@t ~... "&"" abilinden olan ..,..,,,lerı· B k . •• ... ll'lak -r-J u a ;;am saat (17,30) da Emınö- gün İzmir vapurile İzmire hareket rımızde asri ve muazzam hapisha -

. , .. . : . 
-~. -·· . 

.. . . .. ,. . . 

.;.N:~E·V R·O Z rı. ' . . . • ... ; • . .1 ,·. . -~ . . • . . ' .T • • • ~,;. 

,, ... ~ .- . - ~.. ' . ,,. " 

ll'lak "asa sadla olursa olsun yak - nü Halkevi merkez s:tlonunda mu- 1 ı · 
ı " ktır s etmislerdir. Gençler, somcter tatilın-

1 
ne er ınşa etmeyi kararlaştırmtştır. 

arı Yekdiğ : ayftyelerde ve bina- harrir Selami İzzet tarafından umum d · B · 
~tsaf ... d erınden en az 15 mette en ıstifade ederek Ege havzasında- u cümleden olmak üzere Çorlu ve 

'" c olan h U (Tiyatro) mevzulu bir konferans ve- ki muhtelif şehirlerimizde tedkikat IManisada d · b" h · h ma a erde itfaiyeye rilect'ktır. ki a yenı ırer apıs ane 
yapaca ardır. inşa olunacaktır. 

S af, d ls, ne zle, gr ip, r o matbm•, nevra ljl, kır•kllk 
ite b Ut Dn ağrılarınız ı d erhal keser, lcitbında 

g ünde 3 " " ' e n ltnabJHr. 

Şiltld' b - - - -
ikiyi ~ u mektubu yazarken saat 
rn rdu. Sakın gu·· d"" ·· a .. gece n uzun san _ 

l> . Yarısı tam 2 
anJurlarım .. 

de.. açık, ay odamın için-

Onunıa ba 
O kad §başayız .. 

ıa ıa.~Ydınlık ki bu akşam, ma
ışık a'ltınd Yakmasaydım bile bu 
tırıarı i al sana Yazabilirdim şu sa 
k · ç mi ·· -erıdiıni anı dokmek, uzun uzun 
Ylrn İlhan atmak mecburiyetinde-

?( ... 
elet OJdu 

flit lh.1.... bir bilsen' 
1 -·~~~b ·-
b~~ t~ clakUr::an~i olup biten
it "'Plan t boru gozunıün önünde 
arşılarında \ su !;alıyorum da 

ll'lıyor, hayretten ken . . ' 
da senin ~atacaıtıa dımı ala-
lanııyor duşec'lirı h rım karşısın-

13 · urn. 8 Yt'ete ölçü bu-
ıUyor ın 

kalblerim· leU&un llh.,,- ı 
d ız b.l ... ı. Bu ak 

a birleşti tlikte dudak! şanı 
N · arımız ehdar 

çekin l&fsan hacıuın, 
1. ~ \re kendirıJ · O ıarip, 

ı rrıatHkb ettim bu betıennu, eırk .. 
ilce.. 

D~ILü GONILCM 
N U S I~ E T s y ~ZF A~ _C_O_Ş_K_U_N __ J9\ 

...._--------E D E B l R O M A N :20,--------
t Tam ~ir aşk gecesi yaşadık. Muh-
eşem bır dekor içınde bir a<::k ovu

ll~ ~e~sil ettik. Ben nasıl sö~le)~e -
bıldığıme hala şaştığ ım bir masal o
k~dum ona .. Meğerse biz kadınların 
bı~mediğimiz birtakım mezıyetleri
mız varmış. Ben, tam yarım saat sü
ren bir yalan söyledim. o, bir keli
~esini kaçırmadan, nefes almaktan 
bile çekinerek beni dinledi. Ve .. i
nandı .. 

. ~na ilk mektubumda trenden in

~ğ~m zaman onun peşimsıra geldi-
ını Yazmış, trende benimle meşgul 

o1Jnadığı için içerlediğimi de ilave 
•tm• ,. 
A k lf ım. Trenden beraber indik. 

r amdan gelnı~inin na,andL'i{k&ti 

celbettnesinden korkuyordum. Hızlı 
hızlı yürümiye başladım. Köşeleri 
dönerken hissettirmeden arkama ba
kıyor, ağır ağır ilerlediğini görü -
yordum. Yürüyüşünde, birlı:ıi takib 
eden insan hali yoktu. Yoluna devam 
eden liıalettayin bir geçici gibi tabii 
ilerlıyordu. 

Eve girdikten sonra hemen cadde 
üzerindeki odanın penceresine koş
tum. Yavaş yavaş geldi, evin önün
den geçti. Nazandikkatt celbetmemi
ye çalışarak evi, pencereleri ve ka
pının numarasını süzdüğünü hisset
tim. 

I\•imin kapısına kadar gelmesin
den korktuğumun bir jkfncl sebebi 

de, her hangi bir kimseye beni so - yor, arasıra kaçamaklı nazarlarla 
rup, evli olduğumu anlayabilmesi beni süzüyordu. 
ihtimali idi. Bu takdirde onun böyle Vagona yeni binen bir yolcu iler
bir maceraya girmekten çekineceği- lerken onu gördü; şapkasını ç1kardı, 
ni kuvvetle tahmin ediyordum. fevkalade hürmetkar bir tavırla Se-

Ertesi gün yine fstanbula indim. lamladıklan sonra : 
Annem : - Beyefendi artık köye erken mi 

- Ayol -Semra, diyordu.. böyle tep"if buyuruyorsunuz, diye sordu. 
her gün her gün İstanbul. ne var Jm- İlk defa konuşuşunu duydUm: 
zum!?.. _ Bugünlerde işler erken bitiyor 

Canımın sıkıldığından, terziye in- da. .. 
diğimden, bi rarkadaşa uğrayacağun- - Niçin birind mevkide teşrif e
dan bahsediyor, velhasıl her gün bir dilmiyoır beyefendi, geçen gün arka
yalan uyduruyordum. nızdan seslendik, duymadınız. An-

Akşam üstü yine ayni trende idik. yoruz sizi vallahL. tatlı tatlı komqu
Daha henüz hareket etmemiştik. fUDUZU öz:Jilyoruz ... 
O, karşı pencerenin önünde otunı - - T~ ederim, eksik olma-

ym .. çok yorulduğum ~in hemen ilk 
rastladığım vagona oturuveriyorum. 

Bu sözJeri söylerken de hafıfCE. 

gülümsiyerek bana bakıyordu. 
- Fazla r::ıhatsız etmiyeyim be -

yefendi .. görüşelim inşaallah ... 
Adam çekilip gittikten sonra göz

göze geldik. Bu sefer bakışı: 
- Bütün bunlar sizin iç.in ! diyen 

bir konuşmanın dili idi. 
Üçüncü .kampanadan sonra bizim 

vagona Yomris girmesin mi? .. 
Temrisi bilirsin!.. Bir gün bizde 

tesadüf etmiştin hani.. pek soğuk 
buldundu. Hatırlıyor musun .. deliş
men. çok konuşan bir kız? 

Beni göıür görmez: 
d. ....... •• - Ooo.. c.:amman içi, ıye 5--~-

karşıma otı•:-du. 

- Nerelerdesin ayol, insan senm 
kadar vefasız olur, hayırh arkadaş-
mışın doğrusu.. 

Bu mzJeria arlrasmdan : 
- Kocan nasıl ? .. 
Diye Mr ıaal Ç'Jkacagrm bildiğim 
~ ikaz ettim : 
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ltalya i e Almanya Milletler Cemi- AvUsturya, 
~nftnttttı.,.unn11•111111111•.-. .. 1Mııtt_.uıııın11ıu ınıı1111ııtııı11ıı1•11111ıttıtnı:ı111111ınıııııın•ırı ı r·ı ' ''' ' ''' ' 

lfl H i K A Y E il! t~~ yetini yıkmağa çallşıyörlar Macaristan ve = = 
i ....... n .. tıııtnat11111:1•11rıınıı:u....-u11111tutı•1t•HHIHHllllllllllHHllllU l lltttıı1HtH• .. •••ınuttoııı ıtr .. ııı•-·•····~ 

Avusturya ve Macaristan Ce- lfalya 
nevreden ayrılırsa Berlin-Roma Milletler cemiyetinin en ziyade •h • • k faydasını gösterdiği bir memleket 

Kadınlara 

inanamam 
mı 'lJerlnln e me gine yağ varsa o da harbden sonraki Avus -

Su••ru-ımu•• ~ olacak.. turya oldu. Avusturya imparatorlu-
(Dünkü sayıdan devam), 

r ğu umumi harbden sonra dağıldı, 

sinin arasında bulunanların da Ber
lin - Roma mıhveri ile beraber olma· 
ları 1azımgeldığini İtalyanlar söylü
yorlar. Onun için mesela Avustur -
yanın, Macaristanın Almanya - İ
talya dostluk zincirinde birer halka 
teşkil etmelerini zamanı geldiğin -
den bahsediliyor. Şımdi hatıra eski 

!~oamı 6 ncı .agfamısdıa) 

parçalandı. Enkazından konu kom
şu istifade etti, bunlara yeniden can 
geldi. Fakat ortada küçülmüş bir a
vusturya kaldı. Bu memleket harb
den sonra mağlubların en . ziyade 
buhrana uğrıyanı oldu. 

Almanyaya iltihak etmemesi için 
b!tşta Fransa olduğu halde galiblerin 

(Devamı 6 net sayfamız ..... ) 

Yazan 

NUSRET 

SAFA 

COŞKUN 

•H..-UllHlllHIUMOHHlllllltlllltMNMHIHIHllHIUllllHHlllllHllllHlllHlllllHllllltllhHIUlllıWIMltlltMllllllllHNllllHIHHH•Hl•lllHIMllllllNllQllHUlltttltl CW•" ...... _....---

San'at Bahisleri 
Resmin Büyük Şahsiyetlerinden 

Cloude Monet 
1R66 dan 1875 e kadar Mon<'t, bir 

mimari nrzcden peyizaj'le uğraşma· 
ğa başlar: Mesela, Parise aid man
znralar, aslında feza dahilinde bir 
hacimleri olduJ?u halde, fırça altın
da göze sadece hir kPsafet halinde 
görünürler. A rhk. Monet sehpasını 
önüne gelen yere kunnağa, eşya ve 
tabiat manzaraları arasında tercih

Si nyor Musollnlnln d~ur. · ıer yapmağa başladı hizi garib bir 
dı Peştede aan~ ederken h-d· .1 k k, k d a ıse ı e arşı arşıya oy u. 

Romadan yazılıyor: - Budapeşlede F.mpresyonizm iddiasını taşıyan bu 
toplanan üç devlet konferansı -!tal· hadiı-e tam hir realizm olduğu halde 
ya, Avusturya ve Macarıstan- dağıl· u~afümden epey uzaktır. Şe'niyetin 
<t.ıktan sonraki neşriyat hayli h,ara· tP_'iiı lcri arasından, ressam, siyahı kal 
retlidir. Roma ile Berlin arasındaki dlrarak, g<'çici olanı daimi olana, zi
anlaşmaya göre her iki hükumet baş- y:l ve havAyı havanın ve ziyanın yı· 
kalarile görüşür, konuşursa birıbir· kadığı cisme tercih eder. Fakat bu 
lerine haber vermeği taahhüd et - ımrelle zaruri olarak bir bahane o
mişlerdir. Onun için mesela bir iki lan şe'niyet yerine bir nevi c~ri l
ay evvel İngiliz Lordu Halifaks Ber· lemi• ortaya konmuş olur. San'at· 
line gittiği zaman orada ne konuşul· kir açık havada va~dyeti itibarile 
muşsa Roma'ya haber verilmiş; de- Caurbct'ye çnk yakındır. Fakat, çok 
niyordu. Şimdi de İtalya hariciye yerlerde ondan ayrılır. Ayni bir an 
nazın ve Sinyor Musolini'nin dama- içinde tabiat ona aralannda intihab 
dı Kont Cjyano Peşte'ye gittiği za· yapması icab P.Oen bir çok hususi • 
man orada ne konuşulduğunu Berlin yeller arzedebilir. 
hükdmeti İtalyadan öğreniyordu. San'alkir kendini bu nevi bir (a• 

Peştede ne konuşuldu ise tamarnile lışmaya alıştırdıktan sonra, tabiat 
Bedinin malumatı altında konuşul- karşısında yapılacak intihab1arı da 
mu§tur; diyorlar. aşar, keşiflere başlar. Meseli, Mo -

İtalya ile Almanya arasında hu- net tamamile budur, ve eserlerinl 
dud komşuluğu olmadığına göre iki- 11Ht1C1mı 6 t•tı ıagfad.ı) Ş!lmşıyell keaın •G. Memıer·ın KoııeKsıyonunoe. 

-· "KLEOPATRA,, "ROMA ATEŞLER iÇiNDE,, ve "EHLi SALIP MUHAREBELERi,, 
tllmlerlnl gölgede b1reken bir t•heaer 

-.,,, -

KART ACA 
MUHAREBELERi 

Sinemacılık tarihinin en MUAZZAM filmi •• Hakiki 
100.000 Figüran, 10.000 ath asker,· 300 muharebe FJLI 

50 yelkenli tarihi harp gemisi 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
Bu Akşam iPEK v• SARAY Sinemalarmda Birden Başllyor lı 

Proırama illve olarak: ÇIN SULARINDA JAPONLAR tarafından Amerikan PANAY ıırhlısının batırılması (Türkçe SÖ7.lü) ve 1 
Yunan Veliahdının Atinada evlenme merasimi. -

Hakikati, hakiki faciayı senelerden sonra anladım 
da kalbim param parça oldu. Kardeş nikabına bürü
nen bu herifin dünyanın en cebin, en namerd, en 
mel'un bir yaradılışı oldu~unu nereden bilirdim? .. 

- Anne .. Bu kızcağızı mektebe gönderelim. Her 
halde evde oturtmakla yazık ediyorsun. 

O geceden sonra, ağabeyimin her günkü sözü bu 
oldu. Hn?lımefendiyi her görüşünde beni mrklebe 
göndermesinden bahsediyor: 

- Vicdanın mutlaka mektebe gitmesi lazımdır. 

No:20 

Yalnız funu ilAve edeyim ki, ço • rsaıreıı onlac aşklarmın muJtadd 
cuklar onunla böyle başımızı alıv, sine yanlış bir isim vermiş bulun 
herkesten. uzak yerlere kaçışımız. st- ,yorlar, aşk yerine arkadaşlık diy. 
ze phsıyeti hakkında yanlıt lar. Ben t:rkek gibi bir kadınım. 
bir fikir vermesin! Gayet ciddt, na· siyetim ben! sizler gibi serbest 
muslu bir kadındı. Amma diyeceksJ- şamaktan hiç bir zaman alıkoya 
niz ki, ciddi ve namuslu bir kadın mıştır, ve koyamaz da .. 
tek başına bir erkekle motöre binip Şakir Cemil başını salladı; 
açılır mı?.. - Bana böyle dedi. fnandım. 

Böyle düşünmekte haklısınız. Biı· tanıştığımız gün ayrılırken ser 
kısım kadınlar vardır, gayet namuı- bir tavurla elini u2atm1ş: 
Ju, gayet ciddi, gayet kapalı görü - _ Sizinle iyi arkadaş olacağı 
nilrl~r, f~kat saman altından yürüt· sanıyorum, Şakir bey, demişti. 
mediklerı su yoktur. Bir kısım ka- Arkadaş olduk. Motörün tecrü 
dınlar da vardır kf, görür görmez on- sini yapacağ1m. gün, çekine, çek' 
lan °derhal hükmünüzü verirsiniz. benimle beraber gelmek isteyip 

Bu kadın, sağlam ayakkabı değil.. temediğini sordum. 
Bilakis işte, bu tip kadınlardan ço- T dd .. ..l·· •• f k d ı u . ere u•..ıumun ar ın a o m 

ğu da gayet dürüst ve namusludur· 
- Niçin çekiniyorsunuz?. O! 

cevab verdi. Arkadaş değil miyiz? 
lar. 

Benimki de böyleydi. Plajda yarı 
~lak dolaşmaınna, benimle bel'a
ber motöre atlayıp saatlerce deniz 
ortasıri.da gezmesine rağmen insa
na ümid verecek, insanı açacak en 
küçük bir harekette bulunmuy<ırdu. 

Uzatmıyahm çocuklar.. Bu ka 
nın da ağır baş1ılığma kandım. "'/ 
ni inandım. O kadar ciddt ve naın 
Ju gözüküyordu ki, motörün dar 

Devam• 6 ınca saytamaıda 
n=:==================:=--~~ Felsefesi §Öyleydi onun .. 

- Cinsiyet farkı erkeklerle kadın
ları sıkı sıka arkadaş olmaktan men 

edemez, eğer kadın ve erkek dost

lukları şayet bir müddet sonra ma
hiyetini değiştirir, arkadaşlıktan, 

sevgiye kalbolursa, bunu Ud tarafın 
da suinlye?tinde aramak icabeder. E-

YAR 1 N: 

BURMALI SÜTUN 
ANLATIYOR 
Yazan : F 1 LE ........... ,.. .............................. ... 

Senenin Erı Güzel - En Nefis - Şahane ve Muhteşem Filmi 

ATEŞ BÖCEGI 
JEANNETTE MAK DONALD 

lstanbulda gösterilen bütün filmlerin muvaff akiyet rokorunu 

kırmıştır. HALKIMIZN ARZU ve fSRARI ÜZERiNE YALNIZ 

MELEK sinemasında röstcrilmesi uzatılmıştır. 

Programa ilave olarak : Çin sularında batırılan Panay zırhlısı 

Yunan veliahdının izdivaç merasimi v. s ... 

Bir ı;aniye ölüye baktım: Müthiş.-Annemi ıcısıl 
tlev sütunları içinde birdenbire yok eden kudret." 
oalığımı da erite erite mahvetmişti. Bu şen, şir~ 
narin yapılı, kibar, hastamizaç kadm Azrailin pe"ff 
~P.sındc sanki bir gece içinde eriyivermiş. Ufal~ 
gövdesi üçte bire inmiş, hafif kırmızı dalgalı y"' 
balmumu sarısı kesilmiş. 

Ben de o saniyede başımı ölünün başına yaJcl 
tırdıın, kendimden geçtim: 

Cahil kalırsa sana beddua eder... Dedikce yanaklarımdan, alnımdan öpüyor ve layışla hanımefendinin odasına girdfm. Beyefendi, 
-- Anne .. Anne .. Sen de öldün ha? .. 
Analığımın ölümü evdeki neş'c, a.henk, dil 

de hemen hemen toptan aldı, götürdü. Beyef 
içli ve sar'alı bir derde tutuldu; küçük bey ço1' 
celer eve gelmez oldu; dadı bizi bıraktı, Göztc 
eski hanımlarına gitti. Hele, beyefendi her 
biraz daha göçüyor, ömrünün sonuna doğru tıı 
hızlı gidiyordu. Fakat, beni de çok seviyor: 

Diyordu. Ben de mektebe gitmeyi çok istiyor, nave edıyordu: .küçük bey, dadı, doktor ölünün başında idiler. Bey 
okumak için sonsuz bir arzu duyuyordum. Kil çök ·- Daha çok çalış... efendi zayif, solgun bakışlarını ölünün yarı açık, 
bey anneme mekteb bahsini açınca ben de, ağabeyi- yan kapalı kalan gözlerine bağlamış, hüngür hi.in-
min gözleri içine bakar, ne söyliyeceğiııi heyecanla qtil' ağby'ort 

bekler; bazan yalvarırdım: Sene ortasına doğru annem birdenbire hasta- - Hanımcığım ı:en niye öldün?. 
- Anneciğim .. Anneciğim .. Beni mektebe gön· landı, yatağa düştü. Hele, hastalık uzadıkça konağm Diye inim inim iııliyordu. 

der emi?.. ahehngi de bozuldu, neş'esi kaçtı. Doktor kurtarama~ığl bir hastaya bir hasta da· 
Nihayet bir ay sonra mektebler açıldı, ben mek- Nihayet, hastalığın üçüncü ayının sonlarına ha arkadaş etmemek i~in ölünün üzerine kapanan 

tebe devama başlatıldım. doğru bir sabah: Fecirle beraber konağın içinde yü- ve kendinden geçen biçare adanu teseJliye çalışı-
Bundan sonra, her sabah sevine sevine analığı- rek parçalıyan bir feryad koptu. Yürekleri burkan yordu: 

mın elini öpüyor, mektebe gidiyordum; akşamları bu feryada ben de uyandım, yatağımdan fırladım, - Beyefendi, sizin için bu kadar teessür iyi de-
da neş'e içinde konağa dönüyor, büyük bir istek ile dışarıya koştum: ğil, kalbiniz var ..• 
ertesi günkü derslerimi hazırlıyordum. Buna, bütün - Ne var? .. Ne oldu?. Ömer bey de, pijamalı hali ile karyolanın di-
ev halkı da çok memnundu. Bazan, ağabeyim de yi- binde bir minderin üzerine çökmüş sessiz ağlıyor, 

- Sen hanımın gözümüzün öni.inde bırai<tıl1 

canlı hatırasın ... 
Diyordu. Bu içten gelen derin bir şefkat . 

idi . Bunun içindir ki, bana çok ehemmiyet vr.rı 
- Hanımın ruhu müsterih olsun .. 
Diye bilhassa tahsil ve terbiyemi gözetiY ıt 

Yine, bu te9irle ikinci senede beni mektebi? JeY 
meccani talebe yaptırd •. Kcnllı ismini de b:ın• 

ile beni odasına alıyor, derslerimi dinliyor: büyük, beyaz bir mcndilt! g5z yaşlarını siliyordu; 
- Aferin .• !...• _______________ .J:iJIJlllm~Lei!l.i....Y.J~!!illınnfil...~!K._..=_._._..,.._..,"'""--"'"-'.....,.._~-=bitkin ve kendisinden g "mit c,fa,,,_ra.k=·=··'----~--~-~-~~----------'-..;;;.D....;:;e..;;..t.'.;;;..am=--"'-4_r J_..... 

di: Vicdan Hidayet .• 
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Gizli Teşkilat 

A am 
öldürüyor! -

Yeni silah depolan da 
Meydana çıkanldı ! 

~-. 

Fransada lr alyanlan koyun keser 
gibi öldürenler bu teşkil ara 

mensupmuşlar! .. 
Elli dokuz 
Yaşmdaki 
Mareşal evlendi 

Alman orduları Baş
kumandanı Mareşal 
Blumberg ikinci de-
fa olarak yaşh bir 

kız aldı 

nasıl 
Sabatlno Russeıı - Radium! radium!! der dururuz. 

kikat 1·ı Fakat nedir bu radıum dedikleri şey? c varılan b ·· k"" ı· 
dur· F" ugun u ne ıce şu- Radium, durmadan parçalanarak 
hoz~ kransada devletin emniyetini dağılan ve bu parcalanma çağında 

ca surette . l" b" k"lA .. • 
cude 1 gız 1 ır teş ı at vu- .clektramagnatik şualarla ayrıca bir gc miştir • . 

'Bu t . :. de hararet neşreden, bir maddcdır. 
vardır.e~kkulun gizli silahları d:t Mesela: Prof. Hongsmia'nın tcc-
cok gizli ~nu, me~dana çıkan bir 1rübeleri için, emrine tahsis edilen 
li hapı h epolar gostcrdiği gibi giz- 3 gram raclium, aşağı yukarı 20,000 s anl'for "z.J" h 
de göster . • g.ı .1 astahaneler senede parçalanmak surctile bite -
ad:-ımıa mıştır. Gızlı teskilat kendi cek, ayrıca da yarım ton kömürle 
h rını C<'zaıa d k . . h 

nıı(.' Y • n ırma ıçın apis· c.ıldc edilebilecek bir hararet neşrc-tı.,l'a'h; =~tırrnış, ihtilallerde yarala- decektir. 
h anılarını tedav· . . . r 
<ıstahancıer vü d 

1
• ı~ın. gız 1 Şu halde radium, insan akhnm c-

na dcıır p1r 1 cu e getınnıştır. Bu- rebileceği en küçük bir mürsilc ci-1 J un nr da e1d"' d"l . t' 
<'Ylfıld b ' c e 1 mış ır. hazıdır! Ancak bu mürsile cihazının ~lık b· c ornba atılrn ş 'k' b"" 

li 
1
na hı:>rhav d 

1 
• 

1 1 
U·· ncsrcdecegi e1ektrik dalgaları mesela 

il tl'le>m a c ilmiş iki ae po- b' •. . . . . 1
•ru Öldü - .. _' ızım radyo makınelerımızde sesle-·rSoıı Yttknlnn ruı~uştur. rini duyduğumuz telsiz dalgalarına 

; 

1

~f r>tınişler;~ llluhendislcr bunu göre düşünülmez derecede kısııdır
e oıM bu b ır. L0cet, Voklaro i- lar. 

1
• klarıd r 13 omba işinde cürüm or- Bu kısalığın azametini anlamak i-(' ıl)" · unıo.r i · 

1 
' 

1 
te ckı.nı·· 1 

an atmışlardır. çin bazı notlar karıştıralım : 
ltl'\d" un nasıl ld ~ 

ıve kadı:ır . 
0 Uı,'U ve Uzun telsiz dagaları adı verilen ve 21rlıkları nası) Rılli hır surette ha - Avrupa ile Amerika arasındaki tel

kur maznunıa )-nptığı etrafında mPv-tsiz muhaberesini temin eden dalga-d rın al · 1 
C',1 ç·ıkan .,. t' ını:ın ıfadelerin- ların uzunlunu 20 000 metre orta 

h · ••e ıcey ' b , , uı:ıs:ı olarak .. e gelince, bunlar telsiz dalgaları 200: 500 metre kısa . oy}<> d' , 
- Mcınıckett k .~Y?rlar: dalgalnr isf', 100: 20 metredirler. e O!'l1unıstıer ha l .. 

nr- Tclc:vızıyon (Uzaktan göıen) ha-

1 Kendi ışığı ile fotoğrafı alınmıı 7"adyom: 

Gündüz ışığınd raadyom bir tıız gibi alımsız görünür. Karanlıkta ise 
sırlı mavi t§1ğı parlar. Hele üç gramı bir yere gelince o kadar fazla ışık 
verir ki, kendi ış-ığı ile resmini çekmek i§den bile sayılmaz. Radyom Berg
kristale denilen dağ billüru ile platindan yapılm~ kahlar içinde tutulur. 
l!aiici tesirlerden korunmasına da alabildiğine dikkat edilir. 

disesini yaratan ve adlarına, Ultra 
kısa dalgalar denen elektrik dalga-

f 
larma gelince bunlar da 1: 10 metre 
tiıl mevl'i olan dalgalardır 

Bunlardan baska, bugün uzunluk
ları desimetre hattfı santimetre ile 
ölçülebilen kısa dalgalarla, telsiz tc
lC'fon konuşmaları lPcrübe edilmek-

" ·1 h ") iiç gram rad-B ""ksel'den MüncJıen'e ( Almanyadaki ~unı ı şe n d 
ru · ·· ·· ·· d k" n değerli madde olan bu ra yom 

yom gönderild~. Dun~a yu::ıın e. ~ e a düzenler alındı. Çünkü 
gönderilirken bir hazıne gonderıhyormuşç~.n il 250 - 300 bin li
bu. üç gram radyomun değeri aşağı yıı.~arı ~ızım padara ;ar arasında ü9 

·· b · e gonderılen 7' yom ?"adır Şimdiye kadar oteye erıy el k" zengin radyom 
· ·· ·· · f B l ika Kongosun a ı gramlık bir radyom gorulmemış ı. e. ç. d Haut Katanga Şirketi b:.ı 

··k ld k' · U ion Mınere u 
yataklan olan Bru se e ı, n . " "hde bulunan Prof. Otto 

- l - . l . • 'ncelıyen ve mıını 
rac1yomu, Atom agır ıgı ış. enm ı k için (işi bittikten sonra alın-
Hiinigşmid'in incelemelenne yardn"!' ~tme 
mak üzere) onun buyruğuna vermıştır. 

tcdir. . 
Telsiz dalgalarının arkası.ndan~ ~ı-

ya dalgalan katagorisi. ~elı:.. ~ılı: 
metrenin milyonda birı ıle olçulebı
len bu dalgalar kırmızıdan b~şlay~
rak, turunci, sarı, yeşil, mavı, ef~a
tun renklerle ve milimikron sırasılo 
küçüliir Viole ve Ultraviole şualarn 
kadar iner, artık göze görünmez o
lprlar. 

"?;iya dalgalarını Röntgen şua dal
ııan takib eder. Bundan ı.;onra da 

Radium dalgaları gelir. 
Radium şua dalgalarından daha 

kısa olan (Bugünkü fizik ilminin, 
bundan daha öteye ziya dalgaları t~
nımadığı) Kozmik şualar i .. e malu-

!matımızın son iskelesidir ar:ı~: Ko~-

lmik şuaların tcdkiki için butur~ ~ı~ 
ilim dünyasının seferber oldugu 

!biliyoruz. Rusların, Amerikalıların, 

d h b·r ·ok mıllct· Italyanların ve a a 1 ç . 
lerin alimleri Stratosfer balonlarıl: 
20 000 ile 25,000 metre arasındakı 

' K ik sua-""k kliklere çıkarak ozm . 
yu se bala -
Jarın mahiyetini anlamıya ça 

maktadırlar. · .. . . 
Ş'mdi yine bahsimize donelım: 

ı d·~· . zıua 
G .. .. •. -le görebil ıgınıız · ., ozumuu 

dalgaları, camlardanvc şeff~f şeyl.cr-
l kolaylıkla geçıyorlaı s::ı, den nası . 

b·ı ge"en zı · bövlcce madenlerden ı e .. . 
ya. dalgaları vardır. 

ı ~ kısaldık-Ziyanm dalga uzun ugu . 
e kudre>tı ar -ca madenlerden geçm 

V bu suretle Rndium şuaları tıyor. e . k b" 
d "rdcn clahı geçc.ıce ır bakırla eını 

varlık gösteriyorlar. Radium şualaı.'1 
yalnız ~urşun madeninden geç ~m~
yorlar. Kalın kurşun lc,•halar. R~~· 
um şualarını kesip alıkoymıya kafı-

. (Devamı 6 ncı sayfada) 
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1 HiKAYE 

• r 1 a 
1 

Avusturya 
Macaristan ve 
İtalya 

İtalya ile Alman ya 
illetler Cemiyetini 

Yıkmağa çalışıyorlar 
--- ------

. 4 ünca salıf fec!m Jevarn\ 
bu noktadan tahlil etmek icabeder. 

--~-

• (4 (Jucı1 ıar•/atl-rra a'~vı'Jm) ( 4 iincü eng/adan rf~varnl Nasıl gençliğinde devrinin hakim 
( 4 \incü sayfadan devam ) da şirketimize böyle ad koymU§tuk. elinden ne geldiyse yapıldı. parasız .. ~manlar geliyor: Çok uzağa gitme- san'at formüllerini kırmışsa, 1870 

1 gcnteuil cArjantöy köprüsü> (1874) 
yeni tarz çalışmanın en muvaffak 
mahsulleridir . 
Artık resim Monet için bir yazı h• 

line gelmiştir. Kullandığı tarz ken· 
di devri san'atkfır1arının aynidir, fa· 
kat variyasiyon tamamile farklıdır. 
Hakikaten tarih bu tarzlarda bizzat 

\'ertesi üze.rinde güneşi bile J:e dine Alay olsun diye.. lık mı?. MilleUer cemiyeti Avustur· ge hacet yok. Bir zamanlar Avustur- den sonra durgunlaşmış, kendi bul
imrendiren bir vaziyette uzanıp ya- Ne kadar eski otomobil varsa sa- yaya bol bol para verdi. Viyanada yanın, Macaristanın Almanya ile duldarını kırmağa başlamıştır. Eğer 
tan çırçıplak vücudüna bakınağa da- tın alıyorduk. Bunların İstanbulda artık Cenevrenin kontrolü yerleşti, İtalya arasındaki münaseb:ıtta ne ka- onda muhakkak bir bedii telakki a
hi utanıyor, çekiniyordum. yedek parçalan bulunmaz. Bu oto- kaldı. dar rekabete yol açtıkları, bu yüz • ramak lfizımsa, bunun sadece sevki 

Zengin bir Mısırlının karısı imiş. mobilleri adeta bedava fiatına satı- Avusturyanın son senelerdeki da- den iki tarafın münasebatı ne kadar tabiinin vergilerine hürmet etmek-
Kocası kendisine muazzam bir ser- yorduk. Fakat iki gün geçmeden bir hili hayatı mücadeleli olmuştur. Hit- müteessir olduğu henüz unutulma- ten ibaret olduğunu söyliyebiliriz. 
vct bırakarak dünyadan çekilmiş.. tarafı sakatlanıyor, iki gün içinde bir Ier Almanyası ile birleşmek istiyen mıştır. cÖten bir kuş gibi ı:eçim yapmak . ., 

1 kendini parça parça buluyor, faknt 

1 kendisinin bu kuv•.:etin karşısına 

koydui:'ll ı.aman büyük bir hayrete 
düsüyor. Artık Monet IM!r yeni ese
rinde kendi tabiatiıı. sevki tabiileri-

Yalnız yaşıyorm~. Zeki ve tahsilli otomobil sahibi olmanın zevkine do- cereyan knrşısında iktidar mevkfine Fakat o günler artık geçti. Bugün c- Bir t k hoca vardır, o da ta 
bir kadındı. Anlaşılan bende de sui. yamıyan müşteri ardiycmize depo getirilen hükfımetler hep buna mu- aralarında su sızmıyor. Onun için tabiat. - cHiç bir zaman kötii re
niyet vardı. Artık ona bir nrkada' ettiğimiz yedek aksamı, başka yer- kavemet mecburiyetinde kaldı. A- Macaristan ve Avusturya bundan sim yapıyorum, korkusuna düime
gözüyle bakmıyordum. Kal"Şlsında de bulunmadığı için yüksek bir fi. vusturyanın müstakil kalması ise İ- sonra İtalyanın, Al.manyanın arasın- den mütemadiyen resim yapınız. E
hayra_n hay~an. otu:r:ıyo~, ne derse e- atla bizd~ almağa mecbur oluyor?u.

1 
talyayı en çok meşgul eden mesele- da ihtilaf ve rekabete sebeb olacak ğer bu suretle calışmada değişen mü

vet ~ıy~r, gıt~ı~ce uzenmde kurduğu . D:11~e~ ka~~ yapıyord~. ~şın /dir. Onun için bir kaç sene evvel İ- değil, belld iki aradaki rabıtayı bir kemmellcşen bir taraf yoksn. bunun 
oto~ıtenın tesırı al~a giriyorum. ıç }"U~unu ~u durust kadına soylıye- talya bunu tekeffül ediyor, bu hu - kat daha kuvveilendireceklerrn~. haricinde v'apıJacak bir şeyler ~ı.r:ı-

nin aradığı insan olmak üzere müte
ma:"Ji;en inkişaf ediyor. Bir cismi, 
asıl gösteren, asıl anlatan diye kabul 
edılen taraflarından sıyırıyor; o ka
dar ki. onun ~serlerinde bir kate 

Bır gc~e, Yat kulubde verilen bir mczdım ya.. susta hem küçük itilaf ile, hem de Ne olursa olsun bugün İtalyan me- mak hc,·hudcdir> sözleri resim te • dralık mimari tarafı demek olan ba-
b~loya gıttık, geç vakte kadar eğlen- Ona on p.:ra harcatmıyordum. A- Fransa ile ayni fikirde bulunuyordu. hafilinin ehemmiyetle ileri süreceği 15kkil<'rini en veçiz bir surette huHi- id. kalınlık. mesned, ağırlık gibi hu
dik, da~ttik. Bütün ada halkı bana d?nın en lüks bir otelinde kalı.yor~ Bugün Almanlığa karşı Avusturya- şeylerden biri de şudur: Roma - Ber- sa eden <."Ümlelerdir. susiy<'tlQr tamamen silinmiştir: Ka
gıp~ ed yor, yalnız Adaı:ın değil, b:r -~orc~ ~!ya~ yaşıyord~k. ~en~nı IYl müstakil görmek istiyen İtalya lin mihveri artık o kadar mühim bir Bundan haşlrn Monet'in kGıdi dı- te drnli anlatmak için bir kaç metre 
belkı de İstanbulun en guzel kadı- d~şu~dugum :) oktu. Benım yırmı beş şimdi onu tamamile Milletler cemi- rol oynıımağa başlamıştır ki Avus - şına karsı mantıki bir vaziyeti var- murabbaı durgun bir rn sathı kıVi 
nile içli, dışlı olduğum için beni kıs- bm bıter~e ge~d~ emrime :ahsis o- yetinden çıkarmak için uğraşmakta- turyanın da, Macaristanın da şimdi dır: o kadar ki, kendisine tekamül gelebilir. Acaba. cisme tamamil<' 1.· 

kanıyordu. Çılgın bir hayat yaşıyor· !unmuş bır ellı bın yok mu ıdı? Kaz dır. Son Budapeşte konferansında İtalya ve Almanya arasında -böyle bi- imkiinları vermiyen her nevi harici l ıakasız olan bir sathı temaşa ctm<'lc 
duk, ~emiştim size .. Dışarıdan gören- ge.lcn ye~den elbette tavuğu esirge- İtalya hariciye nazın Macaristanla rer kuvvetli rabıta zinciri teşkil et- tesirden kolnyca sıvrılmağa muvaf- ı zoruvla mı o san'atte en yüksek nok
ler boyle sanırlardı. Ben de öyle a- mıyccektım. Avusturyayı Cencvreden ayırmak meleri hep bu mihverin gittikce ar- fak olmuştur. Hatt!ı tngilterede bu- tn " f"r"c;ivor? Acaba bunu yaparken 
vu~uyordum kendimi, fakat haddi- Bayan kendisine yeni kostümler, 'için az çalışmamıştır. Fakat Maca- tan ku\:ret ve tesirinden iler_i gel • lunduğu zamanlar Pissaro ile bera- bir musiki, resim birleştirmesi yap-
zatınde dostluğumuz arkadaşlık hu- roblar, elbiseler ısmarlıyordu. Bun- ristnn da Avusturya gibi milletle!' mektedir. Avusturyanm Mılletler ber yanında çalıstığı Turner'in tesiri mağa mı kalkışıyordu? 
d~dun~.b~ parmak bile tecavüz et- ların her birı üç.yüz dört yüz liraya cemiyetinden fa)da görmüş bir cemiyetinden çekilmesi için ısrar e- altında kalmadığını bizzat Monet Monet resimde ziya ile, havaıun 
mış degildı. patlıyordu. Terzıler faturaları bana memlekettı"r· bu devletlerı·n her iki· den İtalya bu maksadını tamamile ' muhtelif tabakaları tarafından sa-' cBu adam nedense bana resimde ara-

.
N_e diyordum, ha, bir gece b:ıloya gctirıyorlar, ben tabii derhal ödü- si de Ccnevreden ayrılmak keyfı·"re- elde edememiş ise de her halde er- rılmakta olan cisimlerin hayatı ara-

~ b dıklanmın hiç birini vermedi:. de-
gı ttik, geç vakte kadar eğlendik Sa- yordum. ıı·nı· sonunda d- .. kl . . .. 1• geç unu beklemektedir. İtalyanın sındaki münasebeti ilk kavrıyan - · uşunece erını soy ı· d mekle anlatır. Filhakika san'atkarın 
baha kar~ı: . • O, hab~r almc~, fe~a halde kızı- yerek İtalyanın dediğini nezaketle, a vaktile milletler cemiyetine kar- eserlerinde kat'iyyen İngiliz tesir- ı san'atkar olmak itibarile resim tari-

- Şakır bey, dedi, lutfen beni 0 • yor. terzılere soylenıyor, faturayı faknt kat'iyetle reddetmış· oldular. şı aldığı Yaziyet böyle başlamıştı. . .. . i . . hinde, bundan sonra doğacak btr 
tel -ı- d"" Od b ıı d kl · · 933 d b"' .. k f . t 1. . 1 lennc tesacluf edılmez. ngılız rcs- k 
. 

ego ur un. ama kadar çıkarıve- ana yo :ı ı an ıçın sinirlenıyor, Buna mukabil İtalyanın iStediği e uyu aşıs mcc ısı top an- • d .... 1 h lif k k ço san'at mekteblerinin bir nevi 
' F h ld h d f h ld ık d B mış ve ı·ı l nı tl . . mın e goru en, mu te ren uş- .. b . dd dil - ı· F r~. _ ena a e astalandım; başım J;ı ıp ena a e ç ışıyor u. ana muhim bir noktayı kabul ediyorlar. a yanın mı e er cemıyetin- mu eşşıri a e · mege ayiktir. a-

donuvor. da: t d k" F k , b" deki vaziyetini yakın bir zamanda larını yan yana koyup uzaktan bazı kat, şunu da itiraf etmek icabeder 
- sp:ınya a ı ran onun meşru ır t · ı ha 1 t k h · ti 

~crha: balodan çıktık, onu otur- - Bır daha ödiyeyim deme yav- devleti temsıl ettiğıni lastik edecek- tetkik etme khakkmı muhafaza etti- esır er 51 e me ususıye ne ki. eseri daima ve her zaman iddia 
dugu mukellef otele götürdüm. O- rum dıye tenbih elmeg-i de unutmu- · .. . .. • . . ğini ilan eylemişti. Ondan sonra a- Monet'te rastlanırsa da, gerek Pis- edilen ayni kı.vmetleri t:ıc:ınıaz. Bun-

lcrdır. Goruluyor kı katolık kılı.sesi · . k b" · b t · -ıı 
dasına kadar çıkardım. İrPri girme- yor. derhal beni görsünler terziler - . .. ·-· radan seneler geçti. Nihayet Italya sara, gere ızım ressam unu ngı- dan evvelki yazımızda bahsetmic: ol- . 

~ nın nufuzunu daıma gosterdıgı mem- ı· · d • ·ı b lk" E · D ı ~ 
ğe tcreddüd edn•or: diye ilave ediyordu. Fakat bana ge- f . . Mılletler cemiyetinden ayrıldı Şim- ız resmıne Pgı · e 1 ugene e a- dug-umuz cçimende ög-le yemeg-i> 

·.; lcketlerde sp:ınya dahılı harbınd~ · · • d d 1 
- Geceniz hayıolsun hanımefen- len adamlııra nasıl: . . di Avusturya böyle vaziyet almak- eroıx ya me yu ur ar. tablosile resmini gördüg-üniiz csem-Franko Iehıne gıtgıde taraftarlık i- . , . · 

di, deyip uzaklaşma!!a hazırlanı'-·or- - Bayana gidın di) ebilırdım?.. 1 1 t" tadır. MıIIetler cemiyeti ileride na Bır mes ud devır demek olan Mo- lsiveli kailin> (La fernmc a l'Omb-- .; er emış ır. . 
dum. İki ayda dört bin lıra harcadığımı İspanyada milletin reyile iş başına yapacağını düşünmeği kabul edıyor. net'in kendisine hakim olduğu bu retle) tablosu yalnız, Monet'in değil 

Elimden tuttu: söylersem inanır mısınız?. aeJmı.ş· 01 ., h·'k" t - .1 k Yani bu suretle o da İtalya gibi, Al- devrede viıcud bulmuş şaheserlerin bu san'atkiırla doğan empresyonist 
., . ..n u ume ın ası ere arşı 1 1 

- Yoruldunuz Şakir bey, biraz is- Fakat anamın ak sütü gıbi helal olan mücadelesinde şimdiye kndar ~nya gibi, Japonya gibi bir gün bir çoğu mütekasif ve buğulu seine mektebin vücude getirdiği eserler 
tirahat etmez misiniz!.. olsun dıyordum. Bu kadın için dört bu pek bariz bir surette kendini gös- rrulletJer cemiyetini bırakmak için manı.aralandır. Bunlarda akıcı bir arasında iddialara en yakın olanla-

Odanm ortasına doğru yürüduk. bin değil. dört yüz bin lıra bı1e mır- teren hu""kCı t k tl . . . kendıne açık bir kapı bırakıyor. Ma- hususiyet vardır; çünkü bu manza- rıdır. Maamafih, san'atkarların bir . me uvve crının yenı . ı 
Tepemizdeki kızıl abajurdan dökü- canırdı. Değerdi ona doğrusu. He- muvaff"k·yct· k d b a carıstaıı da böyle. Peste konferan- ralarda ziyanın en ince oyun arı ve nevi inhitat devresi olan 1885 den .. ı ı arşısın a, ve un 1 · · ak 
len ısık albnda muhteşem. tovaletile dıye etliğim yü7Ükleri vesaireyi he- rağmen Franko'yu meşru bir hükfı- smda o d? m~llctler cemiyetine kar- tesir erı, gıineşin yapr lar ve otlar sonra yapılnuş eserler arasında 
meşhur bir ressamın fm:asmdan ç k- saba katmıyorum ha .. Onlar da şöy- metı· tem.,.l d d A t şı bu \.yazıyetı almıştır. ve hattn sular üzerindeki par.laklık- cNcmgeali gölcük, 1899> (Le Bas-.,. e ıyor ıye vus urya t 

1 m~ en(es bir tabloyu andmJıordu. le böyle hır kaç bin lıra eder. ve Macaristana tanıtmakla İtalyan şte talyan gazetelerinin, siyast lan ağırlığa kaçmıyan bir kuclrc.tle sin aux Nymphcas) tablosu gibi eski 
Eli içinde elim terlemişti. Avucu • Bır gP~ hc>nü7. yatmıştık, kolları- diplomasisi büyük bir kar elde etti· rr.Phafilinin bu neticeyi elde ederek /gösterilmiştir. Bassin d'Argenil c.Ar.- kıymetleri devam ettirenleri de mev· 
zmm kinde kaybolan bu elı gayri ih- nı boynuma dnladı, dedi ki: ğı fikrindedır. itaı,an diplomasisinin nasıl muvaf- janLöy göldığü> (1874), Pont d'Ar- cuttur. 
ti ari dud:ık1anma götürdüm. Sesi- - Şakır scnı o kadar seviyorum umnnın"""'"'"'"'""""'"'""""""""'""'""'""'"""'- fak olduğuna ve Roma - Berlın mih- ==================== 
ni ç1k rrn dı. İrademe daha fazla ha ki. bu sevgı senın her şeyın ile meş- R A D 1. U M verinin nasıl kuvvetlendiğine dair s A T J ş 1 L A N J 
kim olrun:ıd:m. gui <)fmağa mecbur ediyor beni.. ortaya attıkları neşriyatın mevzuu-
Tahteşşuurumdan fışkının bir his -- Eksık olma canımın içi . dur. Milletler cemiyetinden çekıl -

yığını her tarafımı sarıverdi. Kolla- - SC'n tikrar adamsın, Atrah sak- (.'f ine' nınfniltm t!Mtnl'J't\ rneğe nazırfanırken Macaristan Ue 
rım bir kıskaçg ibi belini sardı. Du- lasın amma. 7.İyan cfmek, ıflfü; et - geliyorlaı-. Kozmik şualara gelince, Avusturya ncı:ıbı:ı ne gibi menfaatı~r 
claI-Jarımız biribirini buldu. rnı>k. haciz altına alınmak hepsi he- bunlar, en kalın kurşun levhalarını elde edeceklerdir?. Cenevreden dı-

"Ş:ılrir Cemil derin bir nefes aldi sabda var. hil<' delip geçecek bir kuvvet, bir c- şarı bir adım atmakla Roma ve Bcr· 
O geceyi yaşıyan b'r heyecs:n vardı - r>oQm! nc>rji gösterebiliyorlar. lin mihverine bir kaç adım daha yak-
yüzü!ldc. - Düşundüm kL Bugünkü teknik, Radium şuaları- !aştıkları söylenen Avusturyanın, 

MC1":ıltla yüzüne baktığımızı gö - - NP dü.şundun_ nı sun'i olarak yaratmak yolunu bul- Macarıstanın bundan sonra alacak-
nincc: - Bılmem rıastl bulacaksın bu 1 mu~tur. Atomu parçalamak tecrü - ları vaz.ivct pek şayanı dikkat ola • 

- Hık:ı~~nır. birinci kısm: bura- tekhfımı? heleri sırasında bulunan sun'i Radi- caktır. 
d~ bitr.r. Ve yine_ hemen burada filin- _ Senı dinlıyorum! um usulü şöyledir: ş lln 11 da i 1 Av e etmek 1 A-
cı kısmı b:ıc:lar, dıye devam etti. _ Düşündüm ki iktisadi buhran Atomlar. harikulade yüksek bir zım gelıyor: Milletler cemiyetine 

Beraber :aşam~~a başladık bu kn- dah:ı tamtımrn vıi1 olmadı Tıcaret kırdre.Uc bir satha doğru atılıyor ve karşı koymak üzere Orta Avrupada 
dınla_ B<-nı s ~ıgmi itiraf c1ti İ} r h yat d ·~ h r ... -k k B buraya çarpar çarpmaz btiyük bir ve başta Almanya ile İtalya olduğu 
b. . . • a ın a .... m ır ...... ı rar yo .;ı. b lele B ı· R 
ır ~rkadaş. ıvı b r koca da olab•lir. şıno her hangi hir r tak t J-L·ı· ltr•havvüle uğruyorlar. Eleklronlar da a er m - oma mihverinin et-

d ... d rı d • dj ~- C e j!e t:UI ır. •• 1·-ek •• ı b 1 h f nda bı"r ceph k l.m k • 
' 1 e e~se. ı:ıe_n yecegnn mu- Seni garanti Plım!k bu muhtemel fe. yu-..:. levcllurıe ir maden ev a- ra ı e uru a ısten-

hnkk ktı. ı:o le guzel ve zengin bir liikelfcn kurtarmak istiyorum. ya savrularak oradaki çarp1şma so- mcktedir. İtalya ile Almanya kızgın 
kııdına malık olmak .az saadet mi f. nunda parçıılanıyor1ar. Ve böylece, oldukları milletler cemiyetine kar-
di? Evlenmek teklif ettim: - Teşekkür ederim!. bn.ü levhanın üstünde Radiumun şı böyle bir cephe kurmağa var kuv-

- Ne lüzum var, bu hususta ben - Teşekküre lüzum yok;· vazifem neşrettiği şuaların ayni şualar beli- vetlerile çalışarak Cenevre müessc-
tamamile serbest düşünü~orurn Be: benim O 7.nman belkı ~nn:ı par~- riyor. sesini yıkmak istiyorlar. Gene İtal-
birl"<:'meyi muhakkak cemı" ,.tın tas- mı kuUanmak erkekhk ızzetı nefsı· yan rııchııfıJinin ve gazetelerinin de-

-Y-" ,,, ... Hava boşluğunda iki yıldmn, ya. 
tik etmesine lüzum var mı? r:e ağır gelecektır Sen onurlu bıt diğine göre bunda muvaffak ta o-

ksin 
hut iki cismin biribirine çarptıktan 

Bu birleşmeyi kalblerimiz m-bür- erke • - lunmu.,.lur. Bazıları öyle ve bazıları - sonra neşrelti.kleri şualar da, bu hu-
lcsin k-fı' dedi. Düşündüm Hakkı - Teveccüh gösteriyorsun! da böyle diyor •.• 

il h çük tecrübenin tabiat tarafından ya- 111111111m111111111111111111 .. 1111uııııııııııııııııuum 111 ., 1,. 11,..,.,"""' 
vardı ıkah dairesmde tescıl edil- - ayır, akıkali söylüyorum U- pılan büyük bir örneğidir. G• ı· k•J"' 
miş buluşmalar daha mı h:ıyırlı O• zun uzun. ince ince tetkık ettikten iZ l teş 1 at 

Atom parçalandıktan sonra, öl -
luyordu sanki. les'uddum Güzcl sonra senin oldum. Düşünüyorum Ad Jd mek üzere, bitmek üzere sırlı b!r am .. .. .. 
bir hayat yaşıyorduk. Bir gün ban:ı ki.. 0 U ruyor 
sordu: m;ıvı lŞıkla nayarak yavaş yavaş kay-

- Söyle sevgilim şu duşünduğü· bofuyor. (5 inci &opfadara tfe.m:m\ 
- Ne kadar scrvetıniz. var? Bunu nü... d · • fık" ı · d d ı Ancak bu iş, gökte de, yerde de, a sıyası ır erın en o ayı müc-

başka bir maksadla sormuvarum - Biilün mallannı benim üzeri- - ··ı 1 • - ··1d 'kl neden böyle oluyor? Bu işin içyüzü rım goru en erm suru u eri bu a-
Benimkini de sizinkine katarsak beliti me eL'ien- Tabıi benim olduğu içın dadan kııçmak için Karlo Roselli 
d h b ·· • ..:~ı. · h n,..dir? Hangi tesir altında bu hadise a a u_,OAJ.c iş.br yapabilirsiruz!. iç kimse el sürc-mez Bu surette sen çok uğraşmış; fakat her defasında 

G- t rd"ğ" d k cereyan edıyor? os e ı ı alakaya o kadar mem- e arşılaşmarruz ihHmaJi olan her yakalanmışlı. Nıhayet bir gün kaç-
nun olmuştum ki, adeta gözlerim ya- hangi bir tehlike karş1sında sen"eti- Bu sorgular, beşeriyet için belki mış, Fransa hududunu bulabilmiş· 
şarrnıştı. ni kaybetmezsin? de tükenmez. çözülmez bir sır ola· tir. Kendısi ıktısad hocasıdır. Sekız 

- Yirmi, yiı mi beş bin lira kadar Hakkı vardı. Sonrn bu kadına iti- r::ık. ebedi en bir isti~m çengeli dokuz seneden beri Fransada idi. 
tahmin edilebilir dedim. mad etmemek nankörliiktü. Vakıa hafind kalacaklardır! 1- Po!ıse l • haber verıJelı ıki ay ol-

- Eh, dedi benimki de bunun iki iflas etmek ihtimalimiz yoktu. Fa- lafını bıtirmedın, sonra ne oldu? muştur İki aydanben gıtgıde de -
misli .. Emrinize amadedir, istediğiniz kat ne olur, ne olmazdı. Ayni za • Durdu. gözlerimizin içine baktı. rinleştinfen tahkikat neticesınde gız-
gibi kullanabilirsiniz. manda onun bu teklifine naS11 hayır _ Sonra ne mi oldu delikanlılar, lı teşkiliit meselc:süe bu iki İtalyan 

Saadetl,..r de felaketler gibi biri- dıyebilirdim. kadına inanan her insan ne olursa kardeşin ölümlerı meseleyi birıbiri· 
biri ardı srra gelirmiş derler. Yalnız Şakir Cemil gülümsemek isledi.

1

o... ne bağlatabılmıştır. Katiller de ge-
harikulcide güzel değil, ayni zaman- Yüzündeki haUar kaskatı kesilmiş- Bir gün onu otelde bulamadım. çen gun yaknlanmışlardrr. Gızlı l~· 
da eli açık ve çok zengin bir kadına ti, gülemedi: Benimle yaşarken seviştiği otelin ca- kilatın asıl ortadan kaldırmak iste-
malik olmuştum. Tekrar sordu: diği sosyalıst Karlo Rosellı ıdı - Kadına bir kere daha inanmış- zının arab davukusile Atinaya kaç-

- Ne iş yaptığınızı bana şimdiye tun .. Arzusunu yerine getirdim. K.cr mış. Tabii birim üzerine ettiğimiz Bu cmı:ıvette derece derece med-
kad"r ı"z"h etmeclinız" tu00 C'"'rım de haldar oranlar FıJbO, Jakopıvez, Pu-.. "' • ..... • ca bir apartıman, bir ev, iki üç dük- emlaki nakde tahvil edip deve eyle- J 

miştiniz. Ne üzerine ticaret yapıyor- kan cem'an yekun yirmi iki bin li- meği de ihmal etmemiş .. Nasıl deli- ireu yakalanmış.tardır. 
sunuz" Fakat bır kişı dııha aranmaktrıdır. 

· · · ralık emlaki onun üzerine ettim. kanlılar kadınlara inanılır mı ha!?_ 
- Ben cH. O. Y. A. Ş.> müdürü- rd Sö KatiUerm curü mortağı olanlar da 

•• 1 Şakir Cemil du 0 • .. yliyeceği Cevab verdik. Vauvier ıle Foran'dır. Bunlardan il· 
yum.Anlamadım! sözleri bitirmiş bir insan hali vardı - Her kadın bir de~ıldir. ki Cezaırdc &skerdır. Orada yakalan-

üzerinde. B 11 d - Bir firma efendim bu! .. Otomo- aşını sa a ı: mıştır. Bılhassa Fılbo, gizli teşkila-
bilcilik şirketi.. Merakla sorduk: - Öyle amma, dedi, adı kadındır tın en. muhım adamlarından olmak· 
İşin aslına bakarsanız söylediğim - Sonra ne oldu? hepsinin. la maznun bulunmaktadır. 

harfler kendi şirketimize taktığımız Şapkasını giydi. Eski ve kirli par- Siz ister.seniz yine onlara inanın. Jakapiye-~ de gl'.Zlı leşk..ılit ve sıah 
hususi bir addı. desiisünün yakasını kaldırdl; gıdı - Fakat ben kadınlara inanmam ar- depolan işlerinde faal bir rol oyn.a-

cHurda otomobilleri yutturma a- yordu. tık.. ~trr İsviçr:etlen Fran5<tya gizlı.ee 
nonim §irketi.t Arkadaşlar arasın- - Nereye gidiyorsun yahu dedik, NUSRET SAFA COŞKUN 1 sfüih taşıycın bu adamdır. 

lstanbul Dördüncü icra 
emurlu v undan : 

Emine Nuriye tarafından Vakıf Paralar idaresinden 25366 ikraz 

numarasile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gös

terilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar veri
len ye tamamına ehli vukuf tarafından 5884 lira kıymet takdir edilmiş 

olan Boğaziçinde istin yede Mahmut Çavuş mahalle.sin in birinci arkıı 
sokağında eski 3, 1 mükerrer yeni 1 numara ile mürakkam prkan 
yol, şimalen Faik hanesi ve bahçe•i, cenuben Kini hanesi, r.ıırben 

Ahmet Afif paşa arsaları ilo mahdud bir hanenin evsaf ve mesahası 

aşağıda yazılıdır : 

ESAS BiNA: 
ZEMiN KAT : Altı:ıda bodurum olub harfçden firilen zemini renkli 

çini antire üzerinde bir sofa, üç oda, bir belA. 

BiRiNCi KAT : Bir sofa, üç oda, bir helA. 
iKiNCi KAT ; Bir sofa iki odadan fbaretdir. 
MÜŞTEMiLAT: Binanın yan cihetinde bir koridor olub aynca fizeri 

kapalı diğer bir koridordan mutbağa iİrilmekdcdir. Mutbakda mo
zaik bir tekne, bir malt1z. ocak olub ı.eminf çini döşelidir. Bu kısımda 
ayrıca bir çamaşırlık ve bir mutbak vardır. 
UMUMİ EVSAFI : Bina yeni ve muntazam olub içinde clcl(trik ve 

terkos tesisab mevcuddur. Haricen ve dahi/ en yağlı boyalıdır. Oda· 
tarın tavanlara kısmen karton piyerdir. Ve kısmen yağlı boyadır. Bi

nanın balkonları ve içinde meyva ağaçlan bulunan bir bahçesi vardı • 
MESAHASI : Tamamı 266 metre murabbaı olub bunun 132 metre 

murabbaı bina, 8 metre murabbaı kapalı koridor. 42 metre murabbaı 
da mutbak ve müştemilat ve bakıyesi de bahçedir. 

Yukarda hudud, evsaf \'e mesahası yazılı gnyrımcnkulün taınamı açık 

arllırmaya konmuş olup 23-2-938 tarihine rastlayan Çarşamba 2ünü saat. 
14 den 16 ya kadar Yeni Postahane binasındaki dairemizde açık arttırma 

ile satılacaktır. Arttır::ııa bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu 
takdirde gayrımenkul en çok arltıranın üzerine ihale edilecek, aksi 
akdirde en son artlıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on 

beş a-ün müddetle temdid edilerek 10-3-938 tarihine rastlayan Per• 

şemte günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık art· 

hrma:sı yaP'lac.ak. ve bu ikinci arllırmada iayramenkul en çok 

arttıranıa ü:ıeı:'ine ihale edilecektir. 
Salış peşındir. 1 aliblcrin arllmr.aya girmezden evvel muhammen 

kıymetin % 7,5 u nistetinde ı:ey akçesi \:ermeteri veya milli bir 

Lankanm teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Bıtikmi.ş verrilerle belediyeye ait ten\·iriye, · tanzHiye 

ıcsııriıeri ve Vakıf icaıcsi salış bedelinden leozil edilir. 

Yiz !:edeli müıterlye aittir,. 

ve dellaliye 

20 sen~lik ta-

2004 numaralı icra ve iflas kanununuıı 126 ana maddesinin 4 üncli 

fıkrasıncı., bu ga) rımenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer al5.· 
kadaranın ve irtıfak hakk1 sahiplerinin bu haklannı ve hususite faiı 

ve masrafa daır olan iddialarını, bu ilAnın neşri tarihinden itibaren 

20 iÜD ıçinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri icabeder. Aksi halde 

hakkm tapu siciliJe sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 

harıç kalacakları \'e daha fazla malümat Rlmak isteyenlerin 22-1-938 ta· 

rihicden ıtibarcn bcr~uin aörebilmesi için açık bulundurulacak olan 

arttırma .şarloamesile 9341391 numaralı dosyasına müracaaUarı ılaıı 

olDrıur. (3~9) 



ATIŞ İLAN 
lstanbul Dördüncü icra 

Memurluğundan 
Hulusı tarafından Vakıf Paralar Jdaresincfen 23285 ikraz numara• 

aile borç alınan parn ya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş 
olup borcıln ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve 
tr.rnııı:ıına yeminli üç ehlivukuf tarafından 1031 lira kıymet tak· 
cir edilmiş ola·ı Ycdikulede Fatıh Sultan Mchmed mahallesinde Taş· 
h;ın sokağ'ı.ıda k:ı~den eski: 8, 10, 12 maklııp uuınaralı. sağı H!lfı~ 
Jhsan mcyhanes~ c:olu Ah ned veresesi ha ıesi arka~ı Tnşhan cepbesı 
yol ile mahdut mag:ı.za}ı müşlemil bir haşap evin evsaf ve mesahası 
aşa~ıda yazılıdır: 

M.:lıallcn 10, 12, 14 numaıp.ları hnvi &ayrinıcnkulden 
dfıı-kao (İm i haneye kalbcdılmiştir. Heyctı umumıyesi 
olup içinde clektıik tesisatı vardır. 

12 numaralı 
ahşap bina 

10 NUMARALI KJ~JM : Zemini tahta döşeli bir oda bir mutfak 

12 NUMARAU Kl~lM : Zemini taş döşeli bir taşlık tir hela. bir 
Oda, bir mutfak ve bir oıfonluktur. 

14 NUNARALI KISIM : Zemini taş olan bir antre bir mutfak, bir 
lıeli ü~tkat 10 11 numaraların üzerinde olm:ık üzere 5 odadır. Umu• 
n.i sahası 91 ~etre nıurabbat olup tamamıoa bina yapılmıştır. Ba~ 
Çesi yoktur. 

Yukarda hudud, evsaf ve ırıeı;alıası yazılı gayrımenkulün tamamı açık 
aıttırrraya konrr.uş olup 23-2-938 tarihine rasllıyan Çarşamba günü saat 

l4 den 16 ~a kadar Yeni Postnharıe binasındaki dairemizde açık arttırma 
ile satılacaktır. Arttır:na bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu 
takdirde •gayrımenkut en çok arttıranın üzerine ihale edilecek, aksi 

akGırdc: en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on 

lıeş gün müddetle temdid edileı ek ıo. 3-935 tarihine rastlayan Per

~eml:;e gtinu saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık art· 

lır ıııası yar ıfacak ve bu ikinci Arttırmada da arttırma bedeli 

muhnmrı en kıymetin % 75 ini bulmazsa borç 2280 numarala kanun 

hükünılcrinc göre beş müsavi taksıtde ödenmek üzere tecil edilecektir. 

~atış pc~indir. Talihlerin arttırmaya girmezden evvel muhammen 

kıyn:etin % 7,5 u nisbclindt: pey akçesi \·ermeleri veya milli bir 

bankanın lcnıinat mcl-tubunu ibraz etm~lcri Jtiıımdır. 

• - ımyage 

üsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuru~tur. 
Bilumum tahlilat. Eminönü Emlak 
ve Eytam Bankas.ı karşısında 

., LGR 

ç s 
,,.,.,..,..._.,. .• , Güzelliğin en birinci şarbdır. 

777et Be · Hanı. 
......... , ........ -11m ...... mij 

İstanbul 5 inci İcra Memurluğun
dan: 

1 Nevra ji Artritizm, Roma · zma, ' 
ı Grip, 'Baş ve Diş Ağrıları 

Emine Nigar ve Fatma Fikriyenin 
Hatice Melek terekesine olan 2364 
lira borcundan dolayı Kadıköy İkin
ci Sulh Hukuk mahkemesine birinci 

Istan H:.ı.:-1·~· d • 
. bul 4 üncü İcra :Memurluğun- , Sultanahmed 3 üncii Sulh Hukuk 

..uuııu:ıgın en • "iıliılıi•·~BU:Ci:U:N~ dan : ,f _. __ Tel ai 
. Ü ' . r hl"vukuf tarafında Davacı llSUlllhul Posta ve gr 

l Z A M tam~m;n:m~~4ı8; li~a kıymet takQ,ir Umum Müd~rlüğü avuka~t B~ha-
olunan İstanbulda Eminönünde Şeyh neddin Tahsin tarafından vSküdar-

derecede ipotekli olup borcun öden- Mehmed Geylini mahallesinde Ba~ da Selfunsız'da yeni Bülbül sokak 8 
memesi hascbile paraya çevrilmesi- Kepekleri ve saç dökülmesirıj · d k" 137 yem Be k k" 

tedavi eden tesiri mücerrep bır lıkpazarı caddesın e es 1•. 'l No. lu hanede mukim Y. oz CS: 1 ne karar verilen İstanbulda Küçük· • 47 numarnh gayrimenkulun "073600 müvezzi Bahaeddin ııleyhıııe 3o/ m Stafn a a rnallalles
. ı·n Y n·kapı ılaçtır. / ? 360 h" esı· ı"lfın ta- ... 1 .. 

u P ş · ın e 

1 l••••••~••ı•••••- hisse itibarHe 2 .. 5 ıs~ .. 491 No. ıu dosya ile aı:-uon 
ralı bir bab "'•ı·n u··cte iki hissesi açık stanbul u ... uncu cra m~mur u - k mtış ohıp bı· . d -rl sokağında eı;ki 37 - 39 yeni 30 num:ı- t .. .. .. 1 'l.A" l ırihindcn itibaren otuz gun mudcle~- 20 1ira 88 !kuruş alacak davasının ya-

"'' ~ · _ :. le açık arttırmaya on · . p;Jmakta olan muhakf'mcsın e mu -arttırmaya çıkarılmıştır. İşbu gayri- gundan: . . k t ?3/?/938 tanhıne 1 ~'h ı 
. . rıncı açı ar tmna ~ - ~ . d cialc hin ikametgahının m~.u menkulün tamamma üç ehlivukuf Mahcuz ve paraya çevnlmeoı mu· l.csadüf eden çuı;amba gunü saat "'; ol.,,..;nn binaen iliınen yapılan fclı. tarafından 2175 lira kıymet takdir karrer ve tamamına 1550 lıra kıymet altına dairede yapı1ncak ve kı) met j· • t . ~ hkcmeye gelmemiş edilmiştir. . F "h H k d . b ııgn n ıar,men ma takdır olunan atı tc acı a m ma- muhaınmencsmin yiızde yctmış .e- tolduğundan muameleli gıvab kara -

Hududu: Sağı Faika solu hamam- hallesinde Hızırbey Külhan soka ·ı 1şıni bulmadığı t~kdirrle on b<>Ş (,'ltn rmın teblij!ine ve muhakemenin eı Arif haneleri olup arkası Yenika- ğmda 60 kütiik 519 ada 7 parsel !76 daha U?.atılarak ikiııcı arttı°.""' da-
22121938 

tarihine müsadif salı günü pı. cephesi Ayakapı caddcsile mab- pafta No. sile mukayyed •e plana hı 14/3/938 tarıhine tesaduf eden . 14 tal"kine mahkemece karar 
duddur. h h J . h ı ·e saatte ::.aat e ' 1 miistenid eski 17 •mi 29 sayılı a - pa1.artesı guru aynı ma n " . •

1 
. oldu•nıudan beş gün zarfm-Mcsahası; 75 metre mw·abbaıdır. çeli bir evin l6 hisse itibarile üç his- yapıla~ktır. L~·klıJcrm kıvmetı mu- vder~.~~ cdi';edini \.""e yevm ve \'ak-E r K d 

. ·ı· . . . d "'edi buçuğ:.ı cı 1.rraz • -n ed" v.sa ı: apı an gırı mce, zemım sesi açık arttırmaya konmuş olup hammerıcsınm ~uz e ;; . . 1· mczkurda mnhkcmeye gelinm ı-
karasimen döşeli oçık bir antre ,ea- 23/2/938 tarihine müsadif çarşamba nisbelıııd« prı• nkçası veyom~llı b;n· ;, '"kdirde b"y:ıben hüküm \"e k=ır 
mekanlı kapıdan girıildikte zemini günü saat 14 ten 16 ya katlar daire- ka mektubu ıl.Jraz ctmele.rı lazım ~~· erileceg~i ilanen tebliğ oh mır. d b 

• d d . ~3 . ı.:u-.:J'ı Aılostoıun du.<- " --------şap bir ntre, duvarlar a sa it dolap- mizde açık arttırması yapılaca 11 ve Hu u ıı · n _ ------·-

arttırma bedeli mukadder kıymete kanı biı· tanıfı İ!..tl'fanm dü~kam v~ Üsküdar İcra Memurluğundan: far ve yekrar zemini malta döşeli 
\•e camekanlı bir antre, bu antre üze. 
rinde iki oda bir kiler bir abdesane - bır hı rafı dn Nafıa hanı \IC tarafı ra l a karar w-naznran satılığa cıkarılan hısseyc . k • .1 mahcludcJur Mehcuz olup satı masın 

~ . . - bu tarı ı am ı c · . 'inden nıusib kıymctın "; 75 ını bulduı:u . .ı. 
1 

eSk den nlen 35 bin adet pırasa nev · d.. ı· li ih l · · Evsafı· 1 hu ga •nmertl\.u • 
zemini çıni oşe ı ve yer mermer- takdirde alıcısı namına · a eEı ıcra . d. ki • .k bug";n 

47 4
g tunla 2 Şubat 938 tarihinin çarşam· 

Eirikmi.ş \ crgilerl<' belediyeye ait tenviri ye, tanzifiye 

resimleri ve Vakıf iaresi satış bedelinden tenzil edilir. 
\•iz bedeli müşteriye aittir. 

- . t tcJ.: hır u rnn ı en ,... . b • d den yapılmış çamaşır teknesi tulum- kılınacagı aksı halde son art ıranın h d k bölünmek Jba .. - saat 12 de Pac;ababçesm e 
.. . .. numaralar ta tın a t ıye gunu balı kuyusu ve mutfak, odun ve kö- tealılıüdu bakı kalmak u~erc arttır- ı •tıte i. limnl -cd•lmt::'ktedır. jt ğla fabrikasmdn açık arttırması 

ve dellAliye mürlüğü vardır. ma 15 gün müddeUe tt>mdıd olunarak u;;_l in ce1>hesi istor kcpcmk zcmıni u 1 ,. k muhammen kıymetinin k tt b . d bd . . ·· f ed ., ~ . yapı a"a 20 senelik ta• Asma ·a a ır o a a esane ve 10/3/938 tarıhme tesadu en per- Tıryesl~ taşı ccbhesi 2çık ıçmde ııh- ı . . b l d iı takdırde ikinci 
Zt>min katında bir sıra üzerinde ca- . tte d · 

1 
- t k lla :ı '-" 75 mı u ma ıg 

şembc günü yine aynı saa aıre- 'ş:ıh bölm"' bir yazı ıarıe us a 1 kıl k 4 Şubat 938 
mekanla bölünmüş bir salon, iki o- mizde yapılacak olan ikincı açık art- yrnı mozayık merdıv.enle çıkılır çi- arttırmaya bıra ara 

1 

ay 
2004 ııumaroL icr> ve illb kanununun 1?6 ına maddesinin 4 fincü da hır araJ,k, bir abdesane, ikinci tırmasında mezk(ır gayrimenkul his- m< 

11

.,, ?.omınlı b.r sofa uzenndo alı· lorhmın cuma gunu . 

f ıha• m co. bu g a > rı menkul üz.,•ndo ipotekli alacaklılar ile diğer ali- katta bir hedef üzerinde caınekfınla sesi en çok arttıran ü stil nd<' bnakı. şah .,
111 

inli hır od• ınevcudd ~r lç.•n· ni yerde ikınci açık arttırması ıcra _ . .. - ayni saa ve • 

kndaranııı ve i<Jıfal ha~k• sahiplerinin bu haklarını ve hususıle faiz bölünmüş bir salon, üç oda bir ab- laeaktır. dv Mniı. Yascf. Kem51 611 l"n. ıle kılınacağından talıb olanların mez-

ve masrafa dair olao idd•oı.,.., bu illinın neşd larihônden itôba<en <lesaııc, ıovan arasında tavan arası Mezk(ır gaynınenkulun ev5"[ı: il•· mnsıem-dir. Dukk5nm rrbh«~ındc kür ~ün ve saatlerde ınaba11inde ba· 

20 gün için de ov.ak, ıniıs bılolon ı, bildôrmeleri i ca beder. Aksi halde ndası mevcuddur • A hşab •ksam ve no zemini bi mıci ka /Ja <i• bir çat< o- kon1 "'lla ya 7.llı ~~.::ı.~:~;~~ ~;~ 1~~ .,. hu! u nacak n em ura m~r:,c~~~~; lıakla,. tapu siciMe sahôt olmad•kço satış bodehmn paylaşmasından kO!"S< Y•lilı boyalıd.r. dası ve bir kısım hodnımdan ibnn • rnfı dukkaııın le mele<f il3n olunur. (9.7 
Z . k t d "k" bodrurumu ve . 40 on. 1 e mfütecıri yoktur. hariç kalacakları ve daha f aıla mnıGmal almak l •t 0 y <nlerin 22-1-938 ta• ,rm 111 

• ın a 1 1 tir. ll eye ti umunuv~• "·™' mo ' t -~ 
3 

üncü Su! Hukuk 

her iki sokağa kapısı ve elektrikte- ımurabbat üz.Nine y::ıpılmış oluı> :ıy- Vu!ıkanın zemin \e hinnci ka 1 Sullanahı t--u •ihindcn itibarco herkesin görebılmesi içm arık bulundurulacak olan 1 d kk. n böl d . 

' sisalı vardır Zomın kal pencereleri rıca 43,80 n<cl<e murabbaı ı.,h,.,ı ,ri•l!o< 4·1 - 1 numarn ı "· an'. • mahkem ın n. T a<tlı<ma şa<lnamesile 9J•t379b numa<alı dosyasma müracaatıa<1 ıliin demir porınaklıklıdır. vardır. "'" olduğu <Çın ayındır lkmcı katın Eskı gumrük memurlarından ° u 

_olunur. (Jr. >) Arttırma P"Şindir. Arttırmaya iş- Zemın kal: Sokak J<•o>"1nd•n e - >emmi •h ab sofa ıle cehhe kısmın~• Halım k•rıS• Nevvare ve Anm. ve 

tirak c-lmek isteyenler muhammen rildikte karosimcn d~r·li bir knrı - 7Pmıni çımc>nto bır tanısa ve t~asa- Sadık \C Naimden 2439 numaralı be· Bürha iye s iye ukuk Hakimlig._ inden: kıymeti oıan <211s) ıiranın yüzde nın rebhcsı cam<'kan b ııme ııe apa-

1 n· . b d k tılmıc;tır Bu tarasanın Jttısa ı e. ze-dor üzerinde bir nd;ı hır mutfak hır ı·nd yanname ıle alır.m sı ı·zımge en ur•ıanıc /\~lıye 11ukuk Mahke- 14 te Burhanıve Asliye Hukuk mah· y~di bu<;uk nıs etın e_pey a çası ve- heı:, v"rdır. Mutfnktaıı hir kapı ıJe den noksan kalan 

, • " mını tahta bir oda mevooddıır. !çın- gümnık rcsmın rn,. ı ıı rı: kemesı11de hazır tıulunması ve aksi ya milli hir bankanın teminat mek·· bah""ye "lkılır Mutfakta bir tulum- • t 3'" ... l. ez ist-ifa 

.B ... ~ ... de Yako rnahdumlan 60 füa ile mus- doksan lira 2 kuruş an g .1• 
Urlıanıyc Aslıvc Hukuk Mahke- tuhunıı tf'vdi f"lrnrlıdırler. Müter.'.l- ba bahrede bir kuyu mevcuddur Ze· h .. k n 

IJu · halde ~ıyabmda devamı muhakeme ' lecırdır.DUkkDnın cebhesınde sarraf altmış altı 'lira 62 kuroJUn u me '

0

Y•n oğlu Ll t•f tar.ıf ındon nyn ı k;"' v"ı gı ve n .. ı od iye rüsumu vo mln kattan me•di ven le in ilen bod· , r . nal.ıycdcl"' olup halen ıkamet(!ahının olunacağı ve dııv:ı arzu halı suretıle 1 vakıf ,;.,.,<>l<>rı borçluya, dellalıye ve rum binanın yarı sahası kadardır Yase.f :ro hra kira ıle kendısine ~ - ıuhsili hakkında gümrük idaresmı: 
lnf' h ı ı· ti · hk d ' rık ~...ıuen k1S1mda müstecırdır Ouk- Jiz,.,feten }ıaz·ıne avukatı Yusuf Nurı . ç u 'Yeli sabit ofan Gintlı Btlse· ' an ·ure nm ına eme .van.ıane.- yınni .,.,,,.,,k vnkıf taviz bedeli müş· BiRİNCİ KAT: Zemın kat kori • = " 
Yın o~ı M . ld ~ hl "' kanın umum mesahası 81 metre mu· f d n ikame olunan da-• u ustola aleyhıne tapu lbta. ıs.ne ••lik eclılm•ş o unu le '• ma- t•riı•e niddn· Arttırma şartnamesi dordao mcrdivonle çıkılan bir sofa • .

1 

· Anter tara ın a lı da\'os ık k . ı k - ·ı· ı 1 b t rabbaıdır Merdıvenler kamı en yenı .. . • eden rnuhakeme-2 mın mu~akemc gunö olan amma aıın oma uzere 
1 

an ° •· 211/1/938 '"nhhı•len ilibaıcn istek· üıerınde iki oda bir hel>dan i are mozayık olarak inşa edilmiştir. va uzerme cereıan d "b 
8 

Şubat 938 pazartesi giınü saat nur (374) lıle<e •ç•klır Bi<inci arttırma 22/2! ve sola ve oda döşemeleri ahşabdır 
1 

d ··adeialeyhler haklarm a mu • 

-- / Hakları tapu skillerile sabit o mı· e mu 
1 

r f"""""""'""'""''""'.,""""'"'"'"'''""""''"'"'""''"''~l Eyüh icra M•mudıı/;ıından: !138 l•nMnc nıüsad•f ,,,ı, günü saaı ÇATI KATI: Birinci kal sofasın· yan ipotekli alacaklılarla dığe< alli· rez vcsikalnra istinaden muame e ı 
l TIY A TRQLAR ! Mükorrcmın Mahmn<I Ş••vket ve 14 ten ır. ya kod"' devam odecek ve dan merdivenle çıkılan bir odadan k~darlanıı ve irtifak hakkı sahibleri. gıyab karan l!tihaz ve muhakeme 

"""""'""""""'"'""'""""'"""'""""""""""'""'""';IAhdulka<lir ve llıırnyelin şayian k•ymNi muhammenesınln yüzde ibarettir. Bina duvarları kli<gır hi· nin ve bu haklarını ve hUSUSlie faiı 1
23129

39 çarşamba günü saat 10,ôO ı Şehzadebaşı ~·
1

;:}' ,.,"~rn~I ımuta~1mf nlrluklan Otokçılar Na. 75 üıi bulmadı~ı ıakdirde en ><ln ar:. rinci kot ve çatı odo51 döşemesi ve ""masarıfe dair olan iddınlarını ilin 'talık olunduğundan mücldeialeyhle-

TU l iV • 'VJJ l"'"'Olih Mka~ınd• kOın olup kap,. ı ırruıın trahhüdü bak kalmak şartile merdivenleri ohşabdır. lçind• elek· tarihinden itibaren ylmıl gün_ uır - rin beş gün içinde itiraz etmeleri ve R~ N {\J sındını ı?ırıldıkte malta taş1 döşeli ikınci arttırmasına on beş gün sonra triK tesisatı mc\•cuddur. fında evrakı milsbite1erüe bırlıktc uh k e gun-ünde isbatı vücud eı. 
TIY ATROSU !Jı 'ıbir knrı..ınr.;.aıın .. nnıa wlıta bir sofa 9/"'/"''8 t ·h· t d""f den çaı· k t k - t 1 ı ı- d r Ak m a em 

" " • ..• ,,., an ıııo esa u c • Arttırmaı•a işlıra e me " er••· dairemi•• bih:lrme eri azım ı • . aksi takdirde g:yablarma ~u rece saat i 
1 'iizr>rınrle 2 tıiiyiik hiri knçük 3 oda ış•mba günü saat 14 ten 16 ya kadar lerln takdir olunan loymcıten <atışı si takdirde hakları tapu slcıllerll• melen ve • a k ü"" 

20,3r; da 1 • 
1 ı;ı lıu ve tnş cliış,,lı hir mut l:ık ve hir hPHi bedeUnın b-k··m ••eril~' malum oma San'::.ı!kfır Naşid ve arkadaş1an VP mPrdivPnlP rıkılcfıkta büyıik tıır k ı ki r f t ·ı· olunur: (937/11-s) devcım olunacak ve en çok arttırnna mukarrer hisseye musib kıymetin sabit olmıyar.•arm satış u u • "'""'';& ~ 

... ihal~ı kat'iyesi icra kılınacaktır. %7 buçuğu rıisbetmde pey akçası ve- paylaşmasından harfe ·a a~cı ~ 1 re key iye ı an • Okuyucu kürük Sem!.ha ve Mısel snf:ı Ü7erındı> 2 hüyi.ık ncJa vp bir !ian-
1 1 

b 1 k · bedelı müş- ~ 
v ' liakları tapu sicil i i e '° it o mıyan ya ulusal bir bankanın teminat mek· gôbi ylrmı scnelı ıavız . "! Birinci Sulh Hukuk H.-"'Yetesi (DAVETSiZ MiSAFiR) d•k l><las. ve "" helô ve kuyuyu ve alacaklılarla intifa ve irtifak hakkı · "d Jd •u ve müterakım ver- Beyog u 

l ~ · h b h tubunu \ ermeleri lazımdır. ıterıyc aı 0 u,., _ _ k. liğinden : e escarı musrnırey• avi • çeH ve sohiblerintn hu haklarım ve l.ususıle g1 tanzifat ve tenvirıye, muter.kım ım üsinirı Be-
TEPEHA Ş iN DA ŞEHiR 13 70 metre mum b haı nd • ve ı a mim fal> ve mas.1 nle da lr o lan iddia! arı. Satış peşin para iledir. lla~la.rı t•: • 'kıf lcaresin in bedeli müı:ay~ded•n Rauf tan tcmellüken Hul . de 

TIYA TROSU llmuhtoc 5fi num•<nlı ahşah hanenin n• Uôn laıihlndcn itibaren 20 l?iin pu siclllerile •.•.bit ol~ı~an ıpoteklı lıenzil olunmak suretile borç!uya aid yoğlunda Hilseyinağa ıııalıallesuı 
o,am ve Piyes kısmı "" vin• Savakla•da CebP<"lhası so - torfında owakı müsbilelerıle birlik· alocaklılnrla dıger atak~darlann' ve bulunduğu ve daha fazla maiümat ıarı sokakta yirmi dört No. da mu-

Bugece sant 20-30 da k 11i?ınrJa kam olup kapısından ~iril· le claircmıze bildiı medıkJeri takd11- irtifok hakkı. sahı~lerının bu haK1a- 1 almak ısteycn1erin bu işe aid. daıre- kim iken halen ikametgahı meçhul 
Pcraunt ıdıkt" l<nridor üwrındP kücük bir oda nnı \'C hususılc faız ve masartfe da· ınızın 

9341305
9 sayılı dosyas1 ırae ve b 

1 

Yuvan aleylıine açtığı ala--
1 

. k 1 tf k e mc d v de ihale> bedelinin payla~masından .
1
• •~ .h. d ' t" 

1 

d . u unnn 
Dram 5 perde ve ıır ııyıı u mu a v ·r ı en. harıc tutulacaklardır. Da'.lıa :fazla ma- ir olan iddialarını ı an -rı ın en ı ı- , tafsılat verileceği gibi daırem z ı- d duruşmasında müddei 

YB>an: Hcnri~ lbsen J,, ç•k•ldıkıa sol IR<•h bir nda ve bi< banm 20 gün zarfında evrakı müs· v•nhanesine müddeti .kanunıyesi 1-m cau.~ddaevialaseıynhinı~ 937/SOO ~,.o. lu dos-
1' 1 

'
- k 4 h ki d lümat almnk isteyen1er 937/3614 nu-J>

erc:eme eden: Scnıba lle".!ri Giil.:ni lP ~ v" ""a ;ısama 1 

mer ıven - bitelerıle birlikte dairemize bildir· ı çinde asılacak olan açık arıt_ ınn .• 
8 

daı ·sı·ıkınb n"liccsm· de imzası sa-l k r
.J k b . r k ı.· · k- -k ·k maralı do~ynmıza müracaat etmeleri 

1 

.... ... 
•zar günü gündüz &aot 15,30da 

0 

« 
1 

"' ıa "' 

11 

a ""' uçu 
1 ·ı melcri muktazidir. Aksi takdirde >artnamcsıni okuyabtleceklen ı an ya ld ğ be~ ,.,

11 

ve bundan bah· ndn ve b;r '°nd<k odası ve •scan ilin olunur (373) 
1 

(4091) bit o u unu , •• 

;~m ~ E k" F mü"" 'leyi hav' ha hı;elı v• 
287 

·
9 

l stan bul As 1 iy c Üçii ııcü H ukıı k 1 d » ı · • sı e ı ~ • dd t 
8 hak1arı tapu sicillerile sabit o mıyan olunur. .

1 
·ıa·n,.,•ı gıyab kararı tebliğini is· ı ' .s ·ı rans.z tiı-af<osunda m•fre murahhamd• •il kısmı muh· 1ipofekli olacaklılar a '••r a ••a • Sultanohmed 3 üncü Sl•lh hukuk temiı ve mahkemece ~ı ay mu .• ." • 

l'lr" ŞEJilR TIY A TRO>U ''" tamir 10 num•ralı h•nenin ve malıkemosınden: darlar satış bedehnin paylaımasın- hllkımli'ınden: le gıyab kararının ilanen teblıgıne .ııı 1 KOMEDi KISMl Sakıt hanedan azasından Mehmed d h k 1 ı c- ak 1 1 ~1 B • O,.kç•larda Otakçıbaşı Caıni soka· an aı·ie a ır ar. ')aoacı Zeynelabldın ~arafından karar verilmiş olduğundan muh e-~ u &ece ca.ı 20-JOdo i<ında evvelce 
55 numaralı hanenuı Salım ve Ahmed Nureddin ve Ab- Mezk(ır ve satışa çıkarılan gayri· Fatıhle Malla çarşısında Kınnastl ıne günü olan 21/3/938 saat il de ~neroz Kadısı şimdr •nka~a cebhelı ve bu cebheden dü!kadır ve Burhoneddın ve Abdür· menkulün nefsinden doğan ve satış mahallesındc 12 No da dokt~r Meh- bizzat veya bilvekile mahkemeye 

Yaun. C 

0

1
rnedi 6 t<ıblo duvorla çcvrılmiş 14,81 mctrf' mu- r<ıhım vesaireyi temsil eden 1stan- nihayetine kadar teraküm edecek<>· i met AF ve Ra1f ve Kadıkoyunde Ba- . 

1 

r aıyab karan 
. c Al Mu h. ı bin t . . ··s mu ile •• .., . R partı gclmenız muame e ı b" p zar gün il - . sa 'P oğlu ro bbaınd' nrsonın müşterisı H üsevın bul M uhakemat M üdiriyctı tarafın- an a ve envırıye ru u ••• han ye caddesinde ontgeıı • - . l k .. zere il&n 

gunduz saat 15,30 da ihale bedelini vcnlen mühlet •çınde kıl icaresinden mütevellid bilcümle imanı karşısındakt evde doktor Akif makamına kaım ona (u937ııı::ıs) • 
dan Fatıhte Saraçhanebaşmda Nefer ı d llT M ff ı A) tedıye etmediı!ınden ve kendısinden vergi mükellefıyeti i e e a ıye res· Şskır ve Ahmed Fani ve uz<ı er o unur. ~ 

evvel 1eklif!c bulunan olmadı~ından sokağında 29 No. lu hanede mukim mi borçluya aid olmak üzere satış ve Bakırköyünde küçük yalı sokak ı- 1353 K:J ı:ır E 
» l 1~56 Hıcrr rtuğrul fm ve ln5s kanununun 

155 
inci Yekdone aleyhıne 937/ll43 No. ile bedelinden istıfo olunur. Yirmi se-

37 
No da ls.noil kızı Fahriye vesaı· Zilkade ı. Klinun ' 

maddesi nıucıbince 15 gün müddei· açılan ıoshıhi kayıd davası üzerine nelık vakıf taviz bedeli ile tapu borç. re aloyhlerine 37/2033 No. lu dosya 7 
Sa d İ Tek le arttı•maya eıka rı Jmıştı r Satış be- mezburn namına g<indcri len da ve ti. !arı •hcıya • iddi r. Daha Jazln mal ü- ile açı Jan i za lei şüyu davasının ya· 

18 
ı 

4 

Tı 
deli pcşın ödenecektı·r Arttırmaya mat aJmak isteyenlerin 27 /1/938 ta· pılmakta olan muhakemesmde müd- y.ı 19:,s., Ay 16 Güa2Q, Kasım 

7 
YA TR OSU ye varakası arkasına mübaşir tara- be 

p,., iştirak edeceklerin muiıammen kıy- rihinden itibaren dairemizde açık ve deialeyhlerden Ahmed Fanı ve Mu· , 2
0 

1. K6nun : Persem .. zartcsi: .. fındaıı verilen şerhde mezburenin t 

1 

-
Sah: (!la ~adıkoy (Süreyya), metin yUzdc yedi buçuğu nisbelinde asılı lıulundunılocak arttırma şar • zalfer ile 1'ahriyenin lkametgiıh an· 
küdar) si kırkoy), çarşaınba: (Üs- pey akçası vcyo rnılli bir bankanın gösterilen ikamelgilhı lerkclliğl namcsinc ve 936/247 No. Ju dosya· nm meçhul olmasına binaen \lline.n nemalarında: teminat mektubunu tevdi etmeleri ve nerede olduğu meçhul bulunduğu sına müracaolla icob edeıı malümatı yapıl•» teb.iğala rağmen gelmemış llAıThtı,AR TERzlHANESt mecburidir. Bu gayrimenkullerden bildirilmiş ve biıtalcb mütıehaz gı- almış ve öWcnmiş olaca~lan lifin o- olduğundan yirmi gün müddetle mu· 

Ç Vo.ıvıı 3 perde 55 numaralı hanenin kıymeti 662 ve yab kararının da Uilnen tebliğine ve lunur. (936/247) amelell gıyab kararının ilôncn lef>. ~ud Ye.sairi IO numaralı hanenin kıymeti 695 ,.e muhakemenin 23/2/938saat14 e tn- .-.... - .... - ......... ı ğ ne ve muhakemenm !6/21
938 

ta· 
ZAY! - 335 :-:-=-::----- arsanın kıymeti 106 liradır. ı . DOKTOR - ı r'ı·h'ıne müsadıf ,.arşnmba günü saat ld ·d scnesındc T _ likıne karar verilmiş olduğundan ta- Al R 5 - ı -; 
u lriyeıı U . . ~vazını Satış 5/2/938 cumartesi günü saat t 1 IZ8 ag ar t 10 a talikine mahkemece karar v~ ." olduğuın !hı; :"lllil'.esuıden almış 1 O dan 12 ye kadar dairede yapıla - rihi tebliğden i !ibaren beş gün zar- t J Ç H A S T A L 1 K L A R 1 t rilmiş olduğundan tarıhl illindan ~11· 

!."mi kaybctt~ 
1 

;"b'.t. terhis tezke- eaklır. Talib 1 erin mezkilr saat ve fında ili ı az olunmadığı takdirde mu- ı M O T E H A S S 1 S 1 ı hare" be; gün uırfında itir2Z edıl -llllıdan zay11n i.W:'=' ÇJkıırtılacn • !liinde memurıyetimlze müracaatları hakemeye kabul olunmıyarak gıya· : Her gün Beşikta7ta tramvay ı edi;p ve yevm ve vakti mozkflrda 314 

levelliid!" ~ koln:ıanııştır. ve daha fazla maIOmat almak isle- ben devam olunacağı teb!ığ maka- t caddesindeki muayenehanesinde f m hk ye gelinmediği takdirde 
Salih Ze u chrnect oğlu yenlerin daı"renı·n 37/323 numaralı k l k - t saat on beşten sonra hasta la· ı ma emeh .. k.. karar verileceği 

ki Beyazıd mına aim oma uzcre iliin olunur. r,nı kabul ede<. /gıyaben u um ve dosyasına müracaati llôn olunur. (937/1143) ........... - ........... Hôneıı tebliğ olunur. 

' 

TetkilAb esasiyenin k:.butu 19ll 

Va'kltlar Vasatı Eza ol 

sa. d. 

1 20 2 ıo 
12 25 7 ıs 
14 55 9 46 
17 11 H Jl 

18 47 1 36 

.5 37 12 28 
i;;;;;;;;;;;=;:.;-;;;;--.--........,J. 



8 - fi O N T@ L O R ._ ,._ 20 lklnclklnun •sa 

Yağlı ve yağsız acı badem, " yagsız kar ve yarım yağlı gece ve gündüz 

HASAN KREMLER • 
1 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 
ihtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

Hasan ismine ve markasın dikka 

GRİP 
NEVRALJi 

- ~ ... • . ' . t'' ~ '\o -Doktor-Operatör-

1

1 

Orhan Mahir T oros 1 
Kendine beyhude yere 

eziyet ediyor 

BAŞ ve DiŞ AGRILARI 
ARTRiTiZM 

ROMATiZMA 
ve bütün ağrıl2rını dindirir 

NEOKALMiNA 
' • • " ,,._ : • " ..... ·- •• A' , • ,. ... : ~ ,"" -

Kulak, Bo~az, Burun hastalık· 
ları mütehassısı 

Taksim, Abdülhakhamit Caddesi 
Geyik Apartmanı No: l 

•Her gUn 1S· 19 kadar• 
İstanbul Kadastro Hakımliğinden; 

Ahiçelebi mahallesinde Balıkpaza· 
rında Lonca sokağında 10 No. lu bir 

bab dükkanın h issedarlarile hazınei 
malıye arasında mütekevvin dava· 

nın hissedarlardan Sakız adasın· 

da Vesa Karyesinde mukım Mıha! 

Tomadınin ikametgahının meçhul 

olması dolayısile gıyabında cereyan 
eden muhakeme netıcesınde mahke· 

memizden sad ır olan lifi 0/937 ta
rih ve 9~7 /91 No. lu ilamın bır nüs
hası mahkeme koridoruna talık e -

dilmiş ve Mıhala da tebliğ makamı
na kaım olmak üzere ilanen teblığ 

NEVROZIN 
Varken istı rap çekilir mi ? 

BAŞ, DiŞ 
ağrıları 

Ve üşütmekten mütevellid butü~ 

ağrı, sızı, sancılıırla nezleye 

Öksürenlere ve 
qö{IUs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

• 
olunur. (937/9~ ı icabında gUnde 3 ka•e. alınabilir. 

isi m ve maı k a va d ı kkat . Tak ht.crınden sakını ~ız . 

p A T 1 
Kan çıbanları, el vo ayak parmaklarının lı:aşınblar~ dolama, meme 
iltihabı ve çatlakları, flegmonlar, yanıklar, tıraş yarelan, ergenlik· 

ler, koltukalb çıbanları. 
Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

Şark ispençiyari laboratuarı T. A. Ş. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı 
lstanbul Sabnalma Komisyonundan: 

1 - Gümrük Muhafaza Memurları ıçin 100 tane muşambanın 27-1·938 
Perşembe günü saat 11 de açık eksıltmesl yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan Tutarı 1350 lira ve ilk teminatı 102 liradır. 

3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir, 

4 - isteklilerin vezne ma~buzu veya banka mektupları ve kanunt 
vesikalarile birlikte o gün ve saatinde Galata eski ithalat Gümrüğü 
binasındaki komisyona gelmelerı. •ıM. 

SAYIN BAYANLARA: 
HAKiKi FEMİL BAGLARI 

Bugün piyasaya çıkmıştır. 
dikkat ediniz. -========> F EM i L 

İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden : 

idaremiz ihtiyacı için otuz beş ton kadar anason alınacaktır. 

Anasonlann yüzde üçten aşağı esansı ihtiva etmemesi ve bu aene 
mahsulü olması şarttır. 

Eleme neticesinde yüzde beşten !ula zuhur edecek fire mıkdardan 

tenzil edilir. Satışa talip olanların fiat tekliflerini havi mektublarile 

25-1-938 tarihine kadar inhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat Mua• 

melal şubesine müracaat etmeleri ilan olunur. •355• 

. ista~bur:. : Belediyesi. _.;, Jl~hları"·~ 
. ~. ;" . tt' • .. ... ~~~ ~.. / , •. ~ . .. ' ' 

Beykoz Belediye Tahakkuk ve Tahs ı l Başmemurluğundan: 

Satıhk Fabrika 
Neftsayani Şirketinin bina, bulıran ve Belediye rusumundı.n bur• 

cunu vermediğinden dolayı haciz altına alınaıı Anadolukavağı Uınur· 
yerinde eski 105· 107 ve yeni 21 numaralı kar gir fabrikanın dört ıa
rafı dıvır la mahdut ve bir kargir yazıhana ve yiııe kar2ir kimyahane 
ve 21 /1 numaralı alat ve edevatı sabite ile 18 adet muhtelif tonda 
tank ve tuğla ile muhat iki adet taktir kazanı kargir tuğlalarla mu. 
bat iki buhar kazanı 1 adet atelye derununda 2 torna tezgAhı bir 
makap bir motör, bir dinamo bir buharla müteharrik istim makinesi 
ve diğer kargir bina dahilinde S adet buharla müteharrik bomoa ve 
bir adet hava makinesi iki adet kuyu ve bir adet tasfive kazanı ve 
21/l numaralı radada ortadan bölünmüş bir kat ve üzeri galveniz 
ıaçla örtülü kirgir depo tahsil emval kanununun 13 üncü maddesine 
göre son defa olarak müzayede ile satı lacağından taliplerin kıymeti 
m•cmuası olan "ı.tl,580. liranın % 7,5 pey akçesile birlikte 2S.1-938 
Cum11 ııünü saat 14 de Beykoz Belediyesi Tahakkuk ve Taksi! Baş 
memurlutuna ıııiıracaatları 11"1 olunur. "B,. • 32~. 

BAK ER 
RAKIBSIZDIR 

BAKER'ln mevsim sonu satıtı her vakit 
•abıraızlıkla beklenllen b :r hldisedlr. 

85 •eneden 
sade en iyi 
bulablllrslnlz. 

beri namı 

tartlarla 
yükselen bu 
en yUksek 

mUesae• 
kallteyl 

Mevsim sonu satışı 17-1-38 den 15- 2 - 38 
kadar devam edecektir. 

İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden : 

• 

Çamaltı tuzlası için diplomalı bir mRkine veya elektrik mühendisi 
alınaçaktır. Yüksek Mühendis tercih edilir. 

Taliplerin vesikalariyle bırlikte idaremiz Memurin Şubesine müra• 
caat etmeler~ •305n 

lstanbul Nafla Müdürlüğünden : 
25.1.938 Salı günü saat 16 da lstanbulda Nafia Müdürlüğünde 

(811, 57) lira keşif bedelli Büyük dere Hava Yolları Devlet lş letmcal 
tamiratı açık eksil!meye kanulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri Genci, husust ve fenni şarL 
nameleri, proje keşif bulasasile buna müteferri d ığer evrak daıresin· 
de ııörülecektir. 

Muvakkat teminat (61) liraılır. 

isteklilerin en az (500) liralık bu işe benzer is yaptığına dair !da• 
relerinden almış oldu j u vesikalara istinaden lstan bul N• f ıa Mudürlü· 
ğü\lden eksiltme tariniaden bir hafta ~vvel alınmış ehliyet ve Tica• 
ret Odası vesikalarile gelmeleri. (27) 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
l - idaremizin Paşalimanındakı Tütün Bakimevinde şartnamesi mu• 
cibi r. ce yaptıracağı tamirat işı açık eksiltmeye konmuştur, 

2 - Keşif bedeli !1939 lira 19 kuruş ve muvakkat teminatı 745.43 
liradır • 

3 - Eksiltme 4.11.938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de Ka· 
bataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Kamisyonunda ya

pılacaktır. 

4 - Şdrtoıameler 25 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar Umnm Mü· 

dürlügü inşaat Şubesinden alınabilir • 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennt evrak ve vesaikinl 
inhisarlar inşaat Şubesine il;raz ederek ayrıca ehliyet vesıkası alma. 
ları lazımdır. 

6 - isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan ve•aik ile S inci 
maddede yazılı vesika ve % 7.5 güvenme paralariyle birlikte eks .lt
me için tayin edilen gün ve saatte yukarda adı geçen komisyona 
gelmeleri ilan olunur. "B,. "366. 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
25.L938 Sab günü saat 15 de lstanbulda Nafia Müdürlüğünde 

(1 600) lira keşif bedelli Yeşilköy Hava Yollan Devlet işletmesi Mü· 
düriyet binası ile hangsrlarının tamiri açık eksiltmeye konulmu~tur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fennt şart• 

nameleri, proje, keşif hulbasile buna müteferri diğer evrak Daire· 

sinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (120) liradır. 

isteklilerin en az (1200) liralık bu işe benzer iş yaptığına dall- ida

releri'lden almıı oldutu vesikalara istinaden IMtanbul Nafia Müdür. 

Jüğünden eksiltme tarihinden bir balta evvel alınmıı ehliyet ve Tica· 

ret Odası vcaikalarile gelmeleri. (28) 

SATIŞ iLANI 
lstanbul Dördüncü icra 

Memurluğundan: 
Hafız Mehmet Hulüsi tarafından Vakıf P ralar idaresinden 2~257 

ikraz numarasile borç alınan paraya mukabil birinci t ercccde ipote k 
gö•terilmiş olup borcun ödenmemesinden dol ayı satılrııasına kırar 
veri le n ve tam amına yeminli üç ehli vukuf tarafından 2120 lira kıymet 
takdir ed i l miş olan Yediku lede Fatih Sultan Mehmet mahallesinin 
Demirhane sokal!'ında eski 55, 57, 57 mükerrer 59 }eni 57, 59, t·l, 
63 numaralı bir tarafı mutasarrıf Hı lmi beyin semereci dükkanı ve 
bir taralı merzı fon kara Mustafa paşa vakfından hama m, bir t 0ralı 
hamamı meıkiira murur olunur tariki has ve tarafı rabii demirhane 
caddesi ile malıdud iki bab hane ve iki bab dükkanın evsafı ve me· 

aahuı aşağıda yazılıdır : 
57 numaralı hane: 
Altında 59 numaralı dükkan olup meıkiir dükkiiaın zemint çimento 

f&plı ve ahşap kepen k lid ı r . 
ZEMiN KAT: Zemini kırmızı çini döşeli bir antre ve bir ocak 

malıall i. 
BıR lNCl KAT : Bir so rA üzerinde bir helA ve bir oda 
iKiNCi KAT : Yüklü bir sofa üzerinde bir ı>da 
ÜÇÜNCÜ KAT: Zemini çinko ulak bir tarasadan ibarettir. 
61 numara lı lı on e : 
A ltında 63 numarzlı dükkan olup mezkür dükkanın zemini ve ke-

penkle rı ahşaptır. 

ZEMiN KAT : Bir antre ve bir ocak mahalli 
BiRiNCi KAT : Bir sofa üzerinde iç içe iki oda ve bir helA. 
lKINCl KAT ; Yüklü bir sof il üzerinde bir odadan ibaret olup 

odadan bir kapı ile zemi ni çinko Dir balkona çıkı lmaktadır. 
UMUMİ EVSAF! : Hanelerın ikiside ahşap olup cepheleri saç 

kaplı ve ıç le r i nde elektrik tesısatı aıevcuddur. 
MESAHASI: 53 metre murabbaı olup tamamına bina inşa edilmiştir. 

Yukarda l udud, evsaf ve ınesahası y bzılı gayrımenkulün tamamı açık 

arttırmaya konmuş olup 23-2-938 t a rıhıne rastlıyan Çarşamba günü saat 

14 den 16 ya kadar Yeni Postahane binasındaki dairemizde açık arttırma 

Ue ~atılacakbr. Arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu 

takdirde gayrımenkul en çok arllıranın üzerine ihaie edilecek, aksi 

akdırde en son arllıranın taahbiıdü baki kalmak üzere arttırma oıı 

beş güıı müddetle teındid edilerek 1o.3-938 tarihine rastlayan Per• 

tem be günü saat 14 den 16 ya kadar yıoe dairemizde ikinci açık art. 

brması yapılacak ve bu ikınci arttırmada da arttırma bedeli 

muhammen kıymetin % 75 ini bulmazsa borç 2280 numaralı kanun 

bükümlcrlne göre beı müsavi laksitde ödenmek üzere tecil edilecektir. 

Satış peşındır. 1aliblerin arttırmaya girmezden evvel muhammen 

kıymetin % 7 ,S u nısbetinde pey akçesi vermeleri veya millt bir 

bankanın temınat mektubunu ıbraz etmeleri lazımdır. 

Bırıkmiş vergilerle beledıyeye alt tenviriye, tanzifiye ve dellaliye 

resımlerı ve Vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik ta

viz bedelı müşteriye aittir. 

:t004 numaralı ıcra ve ma.s kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncil 

tıkrasıncR, bu gayrımenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer aıa.. 

kadaranın ve irtılak hakkı sahiplerinin bu haklarım ve hususile faiz 

ve masrafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 

20 gün ıçinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri icabeder. Aksi halde 

hakları tapu sıcihle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 

hariç kalacakları ve daha fazla malümat almak isteyenlerin 22-1-938 ta• 

ribınden ılibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan 

arllırma şartnanıesile 34/3438 numaralı dosyasına müracaatları ilirn 

olun ur. (361) 

İstanbul kadastro mahkemesinden: 
Ahıçe lebı mahallesınde Lımoncu

lar sokağında yenı 34 eski 36 No. lu 
mülkün hissedarlarından Manol Ka

topılan idı ile hazinei maliye arasın
da ve müddeıal:?yh Katopilanidının 

gıyabında cereyan eden muhakeme 
neticesinde mahkememizden siıdir 

olan 5/3/9'n tarih ve 937/70 No. lu 
118mın bir nüshası mahkeme kori -

doruna talik edilmiş olduğundan 

müddeialeyh Katopiliınidiye tebliğ 

makamına kaim olmak üzere il iıneo 

tebliğ olunur. (937 / 70) 
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Sahip ve neşriyatı ıdare eden 

Bllf muharriri 

ETEM 1ZZET BENİCE 

Basıldığı 11er: Elıüzziva Maıb..,,.... 


