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" SAYISI HER YERDE 

5 En ıon T elgraflan •e Haberleri veren akşam gazetesi 

Dolandıncı lstanbuJa tedaviye gelen saf Ana
dolululan kandırmakla geçinen bir adamdtr 

Emniyet Direk
törlüğü ikinci Şu
be Müdürlüğü şeh
rimizde bulunan 
ve bir türlü ele 
geçirilemiyen meş
hur ~abıkalı bir 
dolandırıcıyı suç 
üstünde yakala -
mıştır. 

Gorrı Mehrned Çavu~ 
\/~~·~ı Ve 1nhlserlat ismini taşıyan bu Doland rıcı 

ı Ali Rana dolanc'lırıcı 45 yaş- At>dullah 

Gümrük ve lnh ·ısar· ~a;~~~ı~u~:~~~ çavuş 
• ketın muhtelif yerlerinden tedavi 

leyman isminde bir adamın bir ta

kım elbisesini de dolandırmaktan ge
rı kalmLımıştır. 

Her gün arka arkaya yapılan mü
racatlarla aradığı dolandırıcının faa-
liyetini duyan zabıta, bir türlü ele 

1 geçirilcmiyen bu adamı tutmak için 
BıZ2at ikinci şube müdürü Bay Nev
zadın aldığı tartibatla cvvelisi gün 
meşhur dolandırıcıyı yeni bir kur-
banını sız~ırınıya uğraşırken suç üs
tünde yakalanış, ve Emniyet Direk-

(Devamı 2 nci .<>.ııyfada) 

la rl n 1 mnksadile İstanbul hastahanelerine Ç ışına farz gelen saflardan intibah ettiği mağ -
a · • durlarının sayısı 20 yi geçmekte, do-

lar 1 ,ı ... , landırdığı paralar ise 5 Jira ile 50 li-

u e ş ı· rı·ı iynr ra arasında bulunmakta, muhtelif ta-
l 1 U rıhlerde saflığından istifade ederek 

J h. _ . _ gah iş bulmak, gah hastahaneye ya-

n ısarlar t · ı tırmak,. ve gah işlerini yapmak ba-

t. "' amamı e h~n~Jerıle dolandırdığı eşyalarla 
ICarı b ı'r h 1 'f " hırlıkte bu yekun hayli yüksek oua e 1 rag 1un"1aktadır. 

ed 'I k Mchmed Çavuş, zabıtaca aranma-
1 ece 1 sı~a rağmen son aylar zarfında yap-

tıgı dolandırıcılık vak'alarile Bey _ ı 
Glirnriikı e--.:-: . _ ko.~·a~ ~asanın 30 lirasını Balatda 
bir k ıçın Yenı ~uslımın yatak, yorgan, elbise ve 

. 
1-: •• . .. 
·~ 
~ .. s. , 

Asilerin herop ettl~i bir şehir 

ispanya : meselesi 
ve Avrupa işleri 

---------·-......... --
Yakında Frankoya Muhariblik hak
kı verilmesi meselesi tedkik edilecek 

Cephede ç~tışan ve ooyuK oır ..Japo~ gazetesıne 
mensup kadın gazetecı 

Çin, her tarclftan muha
sara altına alınacak 

Gütnl'\ı an1:1n Yapıhyor ~ır ~ıs.ım eşynsını, Adanalı Alinin 10 
BiıYük k .ve Inhisarlar Vekaleti zmırlı Hasanın 50 lirasını hastaha
dir~kun~cfın yıllık nutuklarına k' neye yatırmak bahanesile dolandır -
bi ı J erden ılham alarak , a ~ mış, bunlardan başka Necdet Neca ~ - -- d 1 b • 
:aJai~~:yt~~gram.ı Yapm;ş~;;-enı ~i, Behçet, ve Fuad isminde~ çocu~ Niz~!"ata muhalif hareketten o ayı . kır 

mamıle tıcari zihni- gun P\!;0
• ceket ve elbiselerini Toz- . lngıhz gemisine ceza verildi, Amerı a (Devamı 2 · .. kopara d · ' b k t · ddetti ncı sayfada) =,. n a.~~uran hasta Mustafanın mesai federasyonu Oy O 8JI ra 

)aponganın bu maksatla geni ha
reketlerde bulunması bekleniyor 

l'- 4i Y,.~~~!o!'ire.:~ ve ev eşyalarını, Sü- l Kumarcı ve esrarcı Apostol ! " Yuıw 2 lnı:I •ag/amu.cıııı .. ' 1, \ ·a'}· ·· "' ... ~ .. . ' . ~ ; 
~ 

~------" 
SAGLIK KUPONU 

Bu kuponun beşini toplıyan o
kuyuculanmız Son Telgrafın bi
rinci sınıf da1ıiliye mütehassısı ta
rafından Beşiktaşta Tramvay du
rağında 59 numarada lıer gün saat 
15 den sonra muayene ve tedavi 
edilirler. 

---
lbtidat mahiyetteki 
Temaslar devam 

Ediyor 

Milletler Cemiyeti 
Toplantısı bittikden 
Sonra Romada resmi 
Müzakerelere 
Başlanacak 

ıtalye'n Başveklll Muso linl 

Ekmek, süt ve 
Suyun ucuzlat ı l
ma sı ve kalite!erl
nin düze f.if mesi 
Yapılan tetkilc
ler on güne k a
dar bitirilecek 
Karar her tarafta 
Sevinçle karşalandı 

sır Kas~p dükkan ı 

( Ya%ııı 2 ncl ıag /ati•) 



,., r - ~b Udrcfk~nun ""8 

t _Mali lıey'etimiz 
-~ Avrupaya 

ıyor Gitmek üze1:e 
milletler cemiyeti başyazı-1 

( 1 inci sayfadan devam) 
KULİS ARALARINDA 

Cenevre.>, 26 (A.A.) - Milletler Ce· 
miyctı Konseyinin bugün açılacak o
lan içtim.ı devresinin ruznamcsin -
de 26 meSC'lc vardır. Kulislerde yapı
lan mün<ık<ışalarda umumi alaka. İ
talyan imparatorluğunun tanınması, 
İspanya ve Uzak Şark'taki vaziyet ve 
Millt>tler Cemiyetinin istikbali nok
talr.rı üzerinde temerküz etmekte -

duğundan şimdiki içtima devresinde 
bu babda bir müzakere icrası derpiş 
edilmemiştir. 

HER ŞEY TEDKİK EDİLDİ 

Paris. 26 (A.A.) - Dün akşam saat 
22 de neşredilen resmi bir tebliğe gö
re, B. Eden, Chautemps ve Delbos, 
beynelmilel vaziyetin bütün safha
larını tedkik etmiş1er ve Cenevre'de 
müzakere edilecek olan bütün me
seleler hakkında tam bir itilafa va-
sıl olmuşlardır. 

dir. B. Eden. Cenevre'ye gitmek üzere 
İtalyan imparatorluğunun tanın - p . • - d ğ ada B Chau . · . . arıs e ugra ı ı sır . -

ması ve Milletler Ccmıyctı mukave- t •1 B D lb s'yu ziyaret et-
1 . . . 1.h M"l emps 1 c . c o 
emımcsım~ ıs~ ı mes~lclenndc ı - miştir. İngiliz Hariciye Nazırı, Fran-

letlcr Ccrnıyctı prensıbinc merbut sız devlet adamları ile bir saat kadar 
kalmış olan Fqmsa ile 1ngillerenin. .. .. .. b - ·· d ra .. . . . goruşmuş ve u gonışmc en son 
muzakeratı tehır ettırmıyc çalışma- k d' r· l" · · N t" de •. 1 en ı şere ıne ıarıcıye ezare ın 
ları ve dunynnın en büyük devlet - k'l · f tt b 1 t z ya . .. .. .. . . . içe ·ı en zıya e e u unmuş ur ı -
lerınden dordunun cemıyct harıcm- f tt - - t k de 

w •• _ e en st>nra goruşmeye e rar -
de bulunmakta oldugu bugunku va- d"l · 1. B ı ·1 1 azı"ye 

• w • •• vam e ı mış ır. eyne mı e v -
zıyette çok agır mesulıyetler yuk - t' h n.. t dkik ed'l ·ş ve na . . İ . f ın er saıııaSl e ı mı -
Ienmek ıstemıycn svıçre, sveç. Bel- 1 M"Jl tl C · t• ko seyinin 
'k 1;cr 11 d p 1 .b. d zır ar, ı e er emıye ı n 

çı a, -ıo <ın <ı ve o onya gı ı ev-
letıcri teskine uğraşmalan kuvvetle içtimaında müzakere edilecek olan 
muhtemeldir. meseleleri derpış etmek tarımda tam 

niiinr taraftan Çin tarafından 16 bir itilaf elde etmişlerdir. 
eylfil 1937 tarihinde yapılmış olan Hatay mllll davamız 

Yola çıkıyor 
İngiltere ile iktısadi münasebetle

rimizin inki§afını temin için aç1lnn 
müzakerelere devam etmek maksa-
dile Londra'ya izamına karar veri
le nbankacılarımızdan mürekkeb he
yet azasından İş Bankası Umum Mü
dürü Muammer Eriş ile Eti Bank U
mum Müdürü İlhami Pamir bu ak
şam Ankara'dan hareket edecekler 
ve y<ırın sabah şehrimize gelecekler
dir. 

Muammer Erişle İlhami Pamir, 
buradan evvela Almanyaya, sonra 
Fransa'ya gıderek muhtelif mevzu
lar üzerinde tedkikler yapacaklar -
dır. On beş gün sonra Ankara'dan 
hareket edecek olan Merkez Banka
sı Umum Müdürü Salahaddin Çam 
da kendilerine Paris'de iltihak ettik· 
ten sonra heyetimiz şubat ortaların
da Londra'ya gidecektir. 

Londra'da yapılacak müzakereler
den sonra bilhassa madenlerimi -
zin işletilmesi ve limanlarımızın ya
pılması hususunda mühim birer an
laşma yapılacağı muhakkak görül
mektedir. 

her 
a al 

a a 
a 

ı Yeni ve asri kömür .-
r Depoları tesisatı 

t 
1 

İstnnbulu Akdenızin en ucuz )to

mur veren bır limanı haline gel r·, 
imek gayesiJe yapılacak olan İstnnbı>i 

Londra, 26 (Son Telgraf) - Uzak Müstahkem koyu nızamatına muha- limanı kömür tesisatı projesi pek ya· 
Şark hadiseleri son günlerde ikinci lif harekette bulunmuş olduğu için kınd<ı t<ıtbika baslanacaktır. 
plana girmiştir. ili taraf da birbirle- Barion Moller ismindeki lngıliz va- Bu projeye gör~ Kuruçeşme cıva· 
rile boğuşmakta ve yalnız mevzii mu- puru 1500 yen para cezas1 vermiye rmdaki bütiin arazi istimlak edill • 
v<ıffakiyetler temin edilmektedir. Bu mahkum edilmiştir. cck. burası tamamen kömür depcı • 
suretle Japonya bir taraftan şimali ZannPclildiğine göre, Adliye Na- Jarı haline ifrağ edilecektir. 
ve merkezi Çin'i birleştirerek yek- zırının mütaleası uzerine Japon ma- Yeni tesisat arasında kok, sonıııcoltı 
pare bir hale sokmıya çalışırken, di- kamları vapuru ı.aptelmiyc karar antrasit fabrikalarından maada 1t0· 
ğ~r _taraftan da yeniden sulh teşeb: vermişlerdir. mür tozlarınd"n tuğla yapan bir fab
busunde bulunmuştur. Bu defakı Mal'ion Mollcr vapuru havc:ımn mu- rıka d:ı kurulacaktır. Tesisatın dı. er 
teş?~büs, Çi~'in Tokyo'dan ayrılan halefetinden dola:Yı T.okv_o. müstah- kısmı dıı bu mm takada çalışacak o'ııJl 
sefın vasıta~ıle yapılmıştır. Fakat, kem koyuna demırledıgı ıçın 8 son- kömüı amele ve memurlarının evle· 
bunun ne dereceye kadar müessir o- kanunda müsadere edilmişti. irini ihtiva etmektedir. 
lacağı henüz kestirilemez. ,. BİR HADİSE NETİCESİ İMİŞ. Burada Zonguldak kömürü de\ )el 

.. J~_ponya,_ Mareşal Ş~n-Kay:Ş~k ı Tokyo, 26 (A.A.) -. ~e:er ~ı~h ıelile depo edilecek ,.e maliyet fıtıtl 
duşu~celer~nd:n vazgeçı~mek üze - ismindeki İ~~ilı7: .g~mısının mu ret- 1 üzerinden satışa çıkarılacaktır. 
r~ Çın sa~ıle~ıne koy~ugu ablukayı l tebah~d?.n ıkı kışının ge~en pa1:ar- Yeni tesisat, inşaat 940 senesi sorı•J• 
şıddetlendırmıye aynı zamanda ka- tesi gunu vukubulan hadıse netıce- na kadar nihayet bulmuş olacnktıf· 
ra yolile kendisine her türlü yardı- sinde tevkif edildiği haberi teeyyüd --··•·• _ 
mm yapılmasına mani oıunacak ted- etmiştir. Zelzele di ver bat.~ 
birlerin süratle alınmasına karar ver- Dahiliye Nazırı tarafından bildiri-
miştir. Bu maksadla Japonların yeni len Nagoya :zabıtasının raporuna gö- Şehirlerimizde de 
bazı hareketlerde bulunmaları bek· re, bu iki tayfa bir Japon evinin ka-
lenmektedir. pısına asılmıs olan bir bayrağı sö- Duyuldu 

Nev-York, 26 (A.A.) - Öğrenildi- küp atmışlardır. Bu iki tayfadan bi- Evvelki gece_ şehrimizde oldul,ça 
ğine göre Amerika Mesai Federas - rinin İngiliz tebaasından diğerinin şidedtli bir şekilde hissedilen yer ' 1 

yonu icra Komitesi, beynelmilel sen- de Holandalı olduğu anlaşılmıştır. sıntısının İstanbula 180 kilometre c • 
dikalar Federasyonu tarafından Ja- İngiliz makamları da bir taraftan var olan bazı şehirler dahilinde btı' 

müracaat d:ı ruznamedc münderiç Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü lzmı•r telefon ş'ırket•ı 
bulunmaktadır. Fakat Çin hükumeti Aras, yarın Cenevre'ye varacaktır. 

ponya'ya karşı mali ve iktısadi boy- hadise hakkınd<ı tahkikat yapmakla lunanlarda da ayni şekilde duyuldu· 

de kotaj yapılması teklifini reddetmiş- meşguldürler. ğu anlaşılmaktadır. Bilhassa çnntıic• 
tir. Amerika Mesai.Federasyonu re· ÇİN TAYYARELERİ PEKİNDE kale, Biga, Mürefte, Erdek, B::ıncl • 

Brüksel Konferansının akamete uğ- Kendisi Konsey'de Hatay milli da- Oevletleştı'rı' ldı' 
radığı tarihten bugüne kadar yeni vamız1 müdafaa ede<:ek, son protes-
hiç bir müracaatta bulunmamış ol- tolarımız hakkı_nda izaaht verecektir. Bir müddettenberi müzakereleri 
•ıınının11ınııııtıtıııııııuıııtııaı1tiıtııııurıı1ııııııııııııınımıuııııııı11tuıtuıutt1uınnnıutttt• .. ...,,..•1111111Dtttınıunnı"""""""t1w l İ . T l f ş· 

yapılmakta o an zmır e e on ır-

1- l • ketinin hükumetçe satın alınma işi s pan ya m ese esı ~:~::::1-::::.~;.~~: ~~~:~:~~: ~ 
Çetinkaya ile şirket namına İzmir 

v A • l • Belediyesinden Faik Enez ile şirket vrupa ış erı :~:.~:~rüRapptarafındanimzaedil· 

Londra, 26 (Son Telgraf) - İspan
ya ahvali vahametini muhafaza et
mekte ve ileride daha vahim ve da-
hn nazik vaziyetlere yol açacağın -
dan korkulmaktadır. Bunun sebeb
leri arasında Fransanm Hükumetçi
fspanyaya yardımda buulnması ve 
İtalyanın da buna hiddetlenerek mu
kabil tedbirler alması bulunmakta-

Tesisatın kanunusani iptidasından 
lfÜKÜMETÇİLERİN ZAYİATI itibaren hükumet namına işletilmesi 
Salamanka. 26 (A.A.) _ Yarı rcs- ve devrin şubatın birinci günü ta

mamlanması mukavele ahkamın • mi bir kaynaktan verilen malümata 
dandır. göre, Teruel muharebesi şiddetini 

muh<ıfaza etmektedır. Hükümetçile- Şirkete devrettiği imtiyaz ve te-
sisatın bedeli olarak hükumetçe fairin mukavemeti kınlmış ve milli -
zile birlikte 20 sene müddetle sen~ 

yetperverler bir miktar ilerJemişler- de 60 bin lira verilecektir. İlk taksit, 
dir. Bu malumata bakılırsa, hük\i -
metçiler pek az mukabil taarruzda bu ayın 31 inci günü verilm~ ola -

isi B. Green, Amerika Mesai te~ki- Şanghay, 26 (A.A.) _ Çinlilerin ma, Tekirdağ ve Marmara civarın1~. tatlarının Japonya aleyhindeki boy- beş bombardıman tayyaresi, bu sa- sarsıntı heyecan verecek kad:ır !; • 

kotajı mümkü nolduğu kadar şiddet- bah Nankin üzerinde bir cevelan yap- detli geçmiştir. Ayni gece Yunnn1
•. 

le tatbı'k etmek arzusunda oldukta- t M ke ı' rnıntakal 1 d B 1 d b'r tanes' Ja anın ora ve mcr z 
nnı, ancak Amerika'yı bir harbe so- mış nr ır. un ar an ı ı - rında da sarsıntı hissedilmiştir. 
kabilecck her hangi bir karar alın- pon bataryalarının ve harb gemile- Rasadhane zelzele hakkında 'e!· 
masını istememekte bulunduklarını rinin tayyare dafii toplan tarafın- diği malumatın sarsıntı merkezin1 

beyan etmiştir. dan yere düşürülmüştür. Diğer dör- Bolu civarında olduğunu, 2 dnk1 

BİR İNGİLİZ VAPURU dü çekilip gitmiştir ve Japon tayya- sürmesi dikkate değer m:ıhiyette b • 
ZAPTEDİLİYOR releri tarafından lakib edilmekte • ıunduğunu söylemekte ve bunu b • 

Yokohama, 26 (A.A.) - Tokyo dir. ka sarsıntıların takib edip ctmıV ~ 
.,11111111111111111nıuııııııııınııınııunıııııııııııııııııııııııııuınııım•nı11111ımnı 111ın1111111111111111ı 1111111111111111"1111111111111111'"11"11111 ceğinin önceden kestirilemiyece 1 

Ekmek, süt 
Ve suyun 
Ucuz il as 

ltalya ile lngiltere 
arasında i mu -

ıa mese e~er 

ilave etme..'lctedir. Zelzele her tnt:t · 
ta hissedilmesine rağmen, hiç bir 11 

• 

sar meydana getirmemiştir. 

B rsanın 
hazırh 

a 
ları 

il 

dır Frankocu tayyarelerı·n hu'"ku"met cnktır. Şirkeitn devrcttigı·· tesisatın 
· - bulunuyorlar. Kırk gün süren mü- Hükumetin ucuzluk meselesinde 

·1 · b b d t k - utarı 722 bin liraya yakındır. 
(Birinci sahifeden devnm) 

ki bütün pürüzleri temizlemek ve bu 
iki devlet arasında yeni hiç bir ihti
lfıfa meydan vermiyecek şekilde bir 
iş birliği yapmaktır • 

Dün borsacılar bir toplantı :'i P' 
mışlar ve Borsanın Ankarn'yn t.<ı : 
nacağı zamnna kadar k mbiyo b 
sablarının nnsıl likide edilecc r: 
tesbit eylemişler ve bu işde çalı • 
mak üzere bir komisyon se~ilmiŞ, b 
komisyon nakil sebcbile teknik i ' 

çı en om ar ıman e mc uzere cadelede, milliyetperverler beş bin giriştiği mücadele her tarafta çok iyi 
Fransız toprağından geçmeleri Fran- esir almışlardır. Bunların aralarında tesirler bırakmakta ve derin bir ala-
sanın bir kısmı siyasi mehafilinde a- zabitler de vardır. 2so hükUmet tay- Gu"mru"k ve· fnhisarların ka ve memnuniyet ne t<ıkib edilmek-

• s<ıbiyet uyandırmıştır. yarcsi yere düşürülmüştür. Hüku - tedir. 
Diğer taraftan İtalya ile bir uzlnş- metçilerin zayiatı 30 bin kişidir. Hü- çalışma tarzları Etin ucuzlatılmasına aid tedbirleri 

rna elde edilmiye çalışıldığı şu sıra- kumetçiler bugün ancak 1200 kilo- ittihaz ve tatbikata aid talimatnam~ 

da İspanya mesftlesinin bir ihtilaf 1.e- metre uzunluğunda bir sahile malik- deg"' ı'ştı'rı' lı'yor yi hazırlamak üzere şubat onda Be-
mini teskil eylemesi doğru görül- tirler ve harb gemileri de manevra Jediyede bir komisyon toplanacak -
JUemektedir. yapamıyorlar. (Birmci tahifed.ım devam) tır. 

Berlin - Roma mihverinin öteden- RESMT TEBLİG yellerle idare edebilmek ve azam! Ekmek işine gelince, İktısad Ve-

Vansittard'ın Londra kabinesi -
nin evvelki gece yaptığı içtimada 
verdiği karardan sonra vazifesi ol
dukça kolaylaşmış bulunmaktadır. 

İki devlet arasında başlıca ihtilaf 
mevzuu olan Habeşistan meselesi 
haledi1mek üzeredir. İkinci ve ehem-beri arzu ettiği veçhile Franko'ya Barcelon, 26 (A.A.) - Resmi teb- randıman alabilmek es ma daya - kaleti bu hususta etüdler yapılmas1-

muhan'blik hakkının va-ilmesi et- liğ: d h nı İç Ticaret Umum Müdürü Müm- miyctli bir mesele olan Akdeniz em-
nan bu yeni program a bil assa niyeti ve İspanya meseleleri hakkın-

rn!ındaki cereyan gittikçe kuvvet • Teruel cephesinde tayyarelerlmi - - rpan noktalar !;:unlardır· taz'a havale eylemiştir. Mümtaz, bu 
goze ça ll' • gı'bı' meselelerde ı"htı·sas S"hı"bı· olnn da da bir formül bulunacağı zanne-lenmektedir. Milletler Cemiyeti iç- zin yardımile düşmana taarruz ettik. İnhisar elindeki maddelerin ima- .. dilmektedir. 

timaından sonra bu mesele hakkın- Ve 1080 rakımlı tepe ile Casa de La- tat maliyetlerini indirmek ve daha üç Alman ile birlikte çalışmakta ve 
hmi memleketin umumi vaziyetini, bü - Van Sittar yakında Londra'ya dö-da kat'i bir karar verileceği ta n olla'yı zaptettik. On beş tayyaremiz fazla ticari bir hale getirmek sure-

1 
necek ve Çemberlayn ile tem:ısı mü-

edilmektedir. Bu takdirde İspanya bir Frankist patlayıcı maddeler de- tile dış satışı arttırmak, h:ısılatı yük- yük şehirlerdeki maahlli ihtiy:ıç an, k"b R , 'd ek M 1 .. il ı h 1 1 la tea ı oma ya gı er uso mı e 
meselesinin Avrupa işlerinde bir an- posuna 7500 kilo mecmu sikletinde seltmek: nhisarlar mamulatının sa- bu usus~a cvve ~e y:ıpı an rapor - resmen müzakerelere başlıyacaktır. 
laşamamazlık mevzuu olmaktan çı- bomb<ılar atmışlar ve depoyu berha- tışı işini plfınlaştırmak, Türl: eksper rı bir.er .bı~e: t~kık ed~mbekkte ~e mem- Van Sittar'ın Roma seyahati, Mil _ 
kacağı ümid edilmektedir. va etmişlerdir. ve harmancılarını ecnebi san'at arka- lekehmız ıçın ıktısa ı a ım an en 1 tl C . r . r 1 b'tt"kt 

daşları arasında mümtaz bir mevki elverişli bir şeklin tatbik edilebil • e er em1ıye kı ıç ıma arı k ıd ı edn BARSELON YİNE BOMBARDIMAN Teruel cephesinde beş cumhurt • . . . . 
1 

d sonra yapı aca , o zamana a ar a 
EDİLDİ yetçi avcı tayyaresi ile altı Fran - sahibi yapmak; Şarab ihracatını art- mesı ıçın yepyenı esas ara ayanan iki devletin mes'ul adamları arasın-

Bnrselon. 26 (A.A.) _ Asi tayya- kist bombardıman tayyaresi arasın- tırmak· Tuz ihracatını arttırmak; bir rapor hazır1amaktadır. Bu ara- d . .d • h" tt kt • nazar 

1 
rin intizamda bulundurulması 1 

çalışmalara başlamıştır. Diğer tn ' 
raftan Borsa kanununa göre d ~· 
me yapılmasına ihtiyaç görülen :n°,e 
talar üzerinde tedkikler yapmnl< t 
bir rapor hazırlamak üzere ikinci tı 
heyet dah:ı seçilmiştir. 1 
Şimdiye kadar İstanbulda oldll • 

gibi Ankara'ya nakilden sonra d3; t 
ham ve tahvilat işlerinin sarrıı '. 
tarafın<Wı değil bankalar elile Y'~ 
pılması etrafında birliğin dik1'1 , 
Vekaletçe nazarı dikkate aJınnı1~, 
Bu dilek Türk parasını koruma. ~· 
nununa uygun bulunmakta ve 
lece ynpılmaktadır. fı' 

Kambiyo işlerinin borsada toP1' i!1 
ması esham fiatlannda vah~et t~~ı;' 
edeceğinden aynca ehemınıycU 
iz bulunmaktadır. 

' Tütün 'limited şirketini takviye su- da şehrimizdeki değirmenlerin azal- a t~p~ı aıd ma ıyel e nkot aı 
1 d.. "'ğl d B rselonayı da bir hava muharebesJ cereyan et- . . ~ .k. k k tea ısıne evam o unaca ır. 

re er un o e en sonra a retile tütün satışını esaslı bir şekle tılması ve şehrımızde asrı ı ı e .me EDEN DE RAZI VEFAT "1": 
tek b bardıman elmı.şlerdir mi eve düşman tayyarelerinden ikisi h d d v 

rar om • '( koymak, İnhı'sarlar mamulatında ih- fabrikası.kurulması akkın a a ra- F t'h .. · · Aksaray d .. ·· "l - t- Londra, 26 (A.A.) - Havas A- a 1 camıı vaızı ve •ef> 
Şiddetli bir mukabil top ateşinden uşuru muş ur. R t raç fiyatını en Tasyonel bir şekilde pora bazı hükümler konulmaktadır. J"ansı Muhabırinden: de camisi baş imamı Bay it' ı. 
ronra, bu sal.ah oldu;;,, gibi, tekrar Salamanka, 26 (A.A.) - esm temı·n edecek olan maliyet fiyatına Diğer taraftan menba sularının - t ıA ld w h t lıkt n Jct1f 0 

.., 
6 ... T ı İyi malumat almakta olan mehafil, mup e a 0 ugu as a a j • 

b."1lvvetli patlama sesleri duyulmuş- tebliğ: Cumhuriyetçilerin erue kadar indirmek; Dahili fiyatlarda hem mikrobsuz. hem ucuz bir hale B. Eden'in Başvekilin 1ngılız _ hal- lamıyarak evvelki akşam sekset' 
tur. Taarruz az devam etmı·c:ı ve sü- cephesindeki taarruzlannı tardettik. bu""tçe"'i sarsmıyacak surette tenzilat konulması için de tedkiklere b<ış- -t . Jd w h ide rnt? 

ll' J yan müzakerelerine yeniden girişil- şını mu ecavız o ugu a . : C 
kfınet süratle tekrar teessüs eylemi~ Diışman, yüzlerce maktul bırakmış- yapmak, Sağlık ve temizliğe taalluk lanmıştır. Şehrimizde suyun barda- mesine medar olmak üzere sefirle _ badaki evinde vefat eylemıştı~· tl 
tir. tır eden ispirto fiyatları ile hafif al- ğının on paraya ve şişesinin 60 para- rin itimadnamelerınde; cİtalya Kra- . nazesi dün kalabalık bir halk J;J

9 "'""''"""""""""'"""""'"""'"uıınmııııııuııııııııııı1111111ııııunuuııı111111111111mnıııııu11n1111111111uııı1111111111ıı111111ııııııı" kollü içkilerde tenzilat yapmak; Tü- ya satılabilmesi için tedbirler alına- Jı ve Habeşistan ımparatoru. ünva- tarafından ka~~ırılmış cenaze 1l soP 

A l dan berı• 1 Romanya Liberal tün cinsinin ıslahı için ecnebi mcm- caktır. nının zikri suretile İtalyan irnpara- zı Valde camısınde kılındıktaJl ı 9' Y an leketlerden tütün tohumu getirmek. Sütun de hem halis, hem de 15 ve- torluğunun tanınması lehindekı nok- ra eller.üzerinde Edir~ek?p~dıı~.~e!' 
A P t- • d Dı"ğer taraftan gu-mrük kısmında da ya 12 kuruşa sattırılma9'1 etrafında ıı k b t d f ed lmışt1r ı• ,,, anan ar ısı arasın a tainazarına iştirak etmii olduğunu c a rıs. anma en ı r'aıJl'l' r fnhisarlarla muvazi şekilde ıslahat etüdlerde bulunulmaktadır. h h 1 k ib h k ya 

ı 
beyan ve teyid etmektedir um a u , necı , er ese . . et' 

B - d l dırlCl htı•Ja" f çıktı ynpıl.ınası için faaliyet sarfcdilmek- - G~r~k ekmek, gerek su ~.e -gerek öarenildiğine göre, İngilteer Hü - den temiz bir insandı. KendısıJl~l~· 
ır o an tedı'r. sut 1ŞI etrafında yapılan bu tun bu ~ d"l ı!l kumeti, bu mesele hakkında Cenev- nahı hakkın _rahmetini ı er, .,,ef 

(1 inci sayfadan devom) 
forlüğünc getırcrek tahkikata baş
lamıştır. Mehmed Çavuş, suçlarını i
tiraf etmiş, ve yaptıklannın hesabını 
vermek uzere bugün Miıddeiumumi
liğe gönderilmiştir. 

Belgrad, 26 (A.A.) - Vremc ga- Bu arada bugünkü ihtiyaçlara ve tedkikler on güne kadar bitirilecek- re'de bir müzakere yapılmasına ta- ne ve kederdıde arkadaşlarına 
zetesi, Bükreş'ten almış olduğu bir terakkilere göre yepyeni esaslara da- tir raftar olmadığı gub bu babda her nı taziyet ederiz. ___/,, 
haberi neşretmektedır Bu haberde yanan yeni bir gümrük kanunu ya- hangi bir müşterek karar verilme-
Liberal Fırkası içinde bir takım tah- pılmaktadır. H d İstanbul İkinci İcra Memur'1ı1 
rikat yapılmakta olduğu ve hatta B. Otobüs meselesin· sıni de ll:l"ZU etmemektedir. er ev- dan·. 

F 1 • d Jetin kendi hattı hareketini kendili-
Tataresco ıle B. Bratiano'nun taraf. i İStlll e den Çlk&n davalar g·inden tayin etmesi tercih edılmek- Mahcuz olup bu kere pararıı ~ 
tarlan arasında bir ihtilat zuhur et- çıı-''~ 

Otobüs işi hakkında yaptığı neşri- tedir. rilmcsine karar verilen Mısır ! 
d miş bulunduğu bildi!2_l~ektedir. b• y h d • yatla kendisine hakaret ettıg-i iddia- İngiltere hükumetinin Roma'daki sında Erzak an barı sok:ık 3 nıırtl~ \ 

Galatn'da Kapıiçin e Beyazıd so- * Arnavudköyünde bulunan cesc- Derhal ır a u 1 ı d 1 . d g-ıll 
kağmda 130 numaralı kahveyi işle- I t• k I sile Tan gazetesi sahibi Ahmed E- sefır erinin itima name erın e yu - lı dükkanda 160 adet saten yor .i. 

• • 
ten Apostol'un bir zamandanberi ci- din altmış yaşında Ragıb adlı birısi- Dev e 1 uru ması mın Yalman aleyhine Sabur Saminin karıdnki tabirleri kullanmış olan Bel- k tıl kt Birinci açı1' ıv· 

ne n1d olduğu ve muvazenesinı kay- lçı·n çalışılıyor açtım dav"'ya dün de Asliye Bırincl çika ve Hollaııda'nın yolunu takib pamu sa aca ı:.. .. adif f' 
vann kötü huylularını toplıyarak b d k d · a·· ·· b - ld ğu "" .. 27/1/938 ta hıne mus ' e ere enıze uşup ogu u an· . . "nc>c~"'i sövlcnmektr>dir. tırma rı Mıd 
du .. kk'-nında kumar oynattı"' ve es- 1 Kudüs, 26 (AA.) - Siyonist lide- Ceza'da devam edilmıştır. "' "' 

1 
,.,. 

u 6' maşılmıştır. şembe günü saat 9 dan 1 e "c 
rar, eroin içirttiği Emniyet direktör- .... ~"!""'9-~=~~"!!!!!!!:~~~~~=-=-~ ri Ben Gorion diın Londraya gitmiş- Geçen celsede Sahur Saminin ve- ;nııhkemeed devam edilmiştir. Geçen J1lll'' 

edilmiştir. 1 · • · yapılacaktır. Bu arttırmada .:-, .. el lüğü Kaçakçılık Şubesince haber a- tir. Gelecek hafta da lider Weizmann kili bu davanın müekki inın açtıgı ı- defa bu dava için Ahmed Emin Yal- y- ~ 
lınmıştır. Kaçak kumar aletleri ve esrarlarla kendisini takib edecektir. İki lider kinci dava ile tevhidini istemiş, mah- man tarafından yapılan bir talebrie "Şya muhammen değerinin 0irC 

O civarda bu maksadla tertibat a- birlikte Kaçakçılık Bürosuna geti - Filistinde bir Yahudi devletinin der- keme de bunu kalemden sormak ü- kendisinin de R"c:>i Nüzhet ve Avni yetmiş beşini bulmadığı tııl' ~ 
lan Bu··ro memurları dün akşam bir rilen Apostol, yapılan tahkikatta su- k · zere düne bmıkılmıştı. Verilen cc- Bayer aleyhJerinde açılmıs davaları ikinci arık arttırması l/2/9'J8 11' çunu itiraf etmiş, tanzim edilen ev- hal tesisi için enerji ile çalışma ıs- -s dııfl 
baskın yapmışlar ve kahveyi ara - raklarile birlikte Kaçakçılık suçla- tiyorlar. Bunun sebebi, yalnız Filis- vabda ikinci davanın ayrı bir dava bulunduğunu bunların tevhidini is- ne müsaclif salı günü saat 9 1~ mışl:ırdır. rına bakan Beşinci Ceza Mahkeme- tinde her gün biraz daha gerginleşen dosyasile birleştirildiği bildiriliyor- temişti. Mahkeme yaptığı araştır - kadar yapılacaktır. AbC1 °

111 
d 

Yapılan aramada kahvede kumar sine gönderilmek üzere tahkikatı ta- vaziyet değil, siyonistlerle, sadece du. Mahkeme tekrar böyle bir dava- mada şubatın üçünde bakılmak üze- muayyen gün ve saatte rcııılı~iiıf • 
oynattığı ihbar edilen damgas1z iki mamlarımıştır. kendilerine Filistinde milli bir yu- nın me\'cuu olup olmadığın ıanla- re böyle bir davanın bulnnduğunu hazır bulunacak memuruna. p..-

tavla kullanılırken tutulmuş, Apos- d vanın teminat alınmasını istiyen di- nıak üzere 1 şubata bırakılmıştır. öğrenmiş ve Yalmanın talebi veç- atafl Apostolun esrarı nere en ve ne b t h. d caat ederek pey verip a.Jn1 
tolun tezgahı içinde de 50 gram mik- suretle tedarik ettiği hakkındaki tah- ğer Yahudiler arasında gittikçe şid- Diğer taraftan Recai Nüzhet t:ıra- hile bu davaların 3 ŞU at a tev ı en 
tarmdn esrar bulunarak müsadere kikat derin1eştirilmektedir. detlc cereyan eden münakaşadır. fından acılan iki davaya da diin ayni jrüyet edilmesine karar vermiştiı'. olunur. 
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r - -,,- M A H K E M E L E R D Et !-Halk Fllozoru-, 938 Yıh köy programı ~ş~~~Y~~~:~~ '' I dıvor kı _ 

K.. 1 . . . . k 1 müşkülü olup bizden fikir soran ve ''Geri kalsın,, ve "Helal pa- Randevu yerleri oy er 1 m 1Z1 n 1 m a r Ve a • şikayetini bildirmek arzu eden muh- cBir randevu evi daha kapatılmış-
k terem karilerimizin mektublarını d 1 b 1 b tır.• Havadisi okur okumaz şıı,,lan 

' 
d her gün bu sütunda muntazamen ve r a,, soy a f ay a ayan 1 n hatırladım: Evet! gizli fuhşa ô.Iet olar f n m a S f y 0 Un a yen i parasız neşredeceğiz. Bize gönderi· çatıların kapılarına kanıııı birer ki· 

karar 1 ar Ver l• ı d ı" ~:~~ ~~ş~~~a;:e!tf:1 üstüste tek • / en f re san mahkemesi ~:n~:~~;;,~e~ence::~~~~~;;;y~~~ağ~7~ 
131 - 18 yaşındayım. Her nevi ok- • de· cOh olsun. diyoruz. Zira kim 

- • , sijen kaynağı işlerine vakıfım. İstan- bilir kaç kişinin canına kıyacak olan 
Büt.. k.. l . . l . . . iz bulda bulunan fabrika ve atölyeler- Caizi/ müşteki kadın,· hakime: bu müesseseler, cemiyetin içinde b;-un o g erın ış erı ıçın. azır-ıden birinde kendime iş arıyorum. rer çıban başı gibi yaşadıkça ahla:< 

la I • Adresim için: (Kocamustafapaşa'd:ı it ('eriatı•n kestig"' i faz"zinafQ t·e sıhhat düzenimiZ kötüleşeceği ta-n an programın esas/arz nedır ? 'Alay imamı sokağı No. 7 Hüseyin) e yı , D. biidir. 

Köylerimizin kalkınması faaliyetine bıiyük bir hızla devam olunma:. 'müracaat olunmasını rica ederim. razıyım •••• ti ıyor Bilhassa saf ve tecrübe:riz genç kı:-tadır Bu ·· ını .. .. . 13? E l b' b '· d d.. " 
rilm: !' . cu eden olmak uzere koylerımızin imarı için şu kararlar ve- 1 " - vve ce ır an"a a ve ti- !arı l<andırarak bu evlere Uf!LTCıı 
fe!e ~ ~r. 1938 yılında koy pmgramlarının tanziminde aşağıdaki köy vazi- /cari istihbarat işlerinde 5 sene müd· Bedri isminde üstü başı dü7.gün !adından daha mühim bir mesele. t•e onların kanına sıı.samı~ların ka· 
ı· rının programa almması Dahilye Vekaleti tarafından dün bütiin vi- delle vazife görmüş lise mezunu bir ve kıyafeti temizce bir adam; hiddet - Ne meselcsı? falarını engizi.•yon işker.celerile ez-
ayetl:_re bir tamimle bildirilmiştir· /gencim. Anadoluda veya İstanbulda saikasile kavgalı olduğu arkadaşı • _ İskan tarikitle bize İzmırde bir melidir de diyebilirim. 

1.. Koy sınırı içindeki bütün işler icin ihtıyar meclisleri her köyde köv- az bir para ile her hangi bir iş arı- nın evine tecavüz etmiş ve bu dava; ev verılmişti. Tapusunu aldık. Gu.· • Mem;eketin tım11mi ahlcik seı>:yc-Uye sal ı · · E k' · d" " h l b 
t;, . ma sa acaklardır. Bunun dışında olarak otlaklardan, meralardan, !yorum. s ı ve yenı yazım uzgun- sulh ceza mahkemesine aksetmış bu- nün birinde karşımıza meç u ıx sinde tehlikeli bir riizgô.r lıaliııde do-tc!b~ıreç. ve tuğl.a ocaklarından, kaplıcalardan ve diğer köy kanunu ile dür. Biraz fransızcam vardır. Ke- lunmaktadır. şahıs çıktı. Ayni ev için tapu göster- !asan btı mütereddilerin etleri cım-ıt edılen gelır kaynaklarından köy bıiLçcsi içın para toplanacaktır. ; fil vere~ilirim. Arzu edenlerin (Son Hakim su\luya 8ordu: di. Mahkemelik olduk. Aradan p~k az !n~la koparılmalıdır da diyebilirim. 
ta i .~~~tar seçimleri şubat .. ayı içinde yapılacak \ 'C yeni seçilenler mart- ı Telgraf lş ve Halk Sütunu vasıtasilc _İsminiz? sonra, üçüncü bir adam da ayıu ev Millete olan muhabbetim. bunlara 

ş şlıyacaklardır. Gunu bıten koy muhtarı \'<! ihtıyar meclısi azaları Daim) e müracaat olunmasını rica c- - Bedri.. hakkında bir tapu gösterdı. O da da· kar§t merhametime galebe çalmasal)· Yerı~e Yeniden seçi myaoı!acaktır derim. _ Soy adınız?. vaya karıştı. dı, onları iki damla göz yaşlarına ba-üıcr~h~~ar ıncclısleri lü;.um görürleı-ı;e parası köy sandığına yatırılmak 133 - Galatasaray Sultanisinden Suçlu söylemedi durduğu yerde Hukuk mabkemcsinden bu dav.a ğıslıyarak (Haydi bir ıfolıa yap.ma-
. oy namına tarla ektirecekler ve mahcul ayrıca imece yolile elde mezunum. Eski ve yeni yazıyı ta - sıkılp kızarclı ve durakladı. neıicesının sorulmasına karar verı- . '( der ve adaletin bacj!arını bıra.: eJılcccktir. m•mile okur ve yazarım. Ayrıca mü- Hakim ikaz etti: lt>rek duru~ma başka bir güne talik ~~:.'Jetebilirdim. Fakat ı,,, m;<.ımıa-

birl Nüfu~u b~ş yüzden fazla olan köylerde kültıir ışlcri bıilün köyliinıin kcmmelen Fransızca, Rusça lisanla- _ Neye söylemiyorsur ı edıldi. . . . . ·hanın ayni cinayetten farksı= o!aca-
eşmesıyle ımece usuliyle yapılacaktır. Ko"ylü m"cbur·ı olan ı'"leri go"r- rına da vakıf ve konuşup tercüme ya- U ı Ev,·elki gün 17.mırde; lzmır 2 ncı l" d .. "n-ı ma11t1kım, kammıın 

rcezs 1 ' ., b'l k b. 'kt·d d Z • 'h - tanıyorum.... gını uşu ., k' e ceza andırılacakt•r. Sene iç nde köy sının içındeki su birikıntıleri pa ı ece ır ı ı ar ayım. atı ı - S b b' Sulh Ceza Mahkc~sinde cereyan e- .. b'le aşmal· istiıwrel: on-
u t ı · . . - e e . çerccvesını ı ... · · 

ru u acaktır. f.ıyacırnı temın edecek kadar hır ma- . S dı 
1 

k .. den şu mahkeme de \Ok enteresan- · h gennek tr·tl:ırın: kı=-
N"f h b · b' d h h . - Sebcbı şu: oya ama u- . . .. !arı çarmı a • - . . ~ usu binden yukarı olan köylerde. koylülN ahırlarını evlermden asla <'r angı ır yer e er angı - • d k. d . dır ,,e saf bir kadının cchaletını gos- d · 

1 
le da{ilrımak ıhtıyacını ayrı hır yerh ·a kl . b ' . zere bır kagı a se ız soya ı }azmış ' gın emır er . , ,, pa b ı ır ıs arıyorum d' . · 'd' 

Her kö ... .J ca ar ve. un c rı ' cnc·dc· lııı dcf,ı badanalıyacaklardır. ' · : .. .. ve kaydettırmek üzere müracaat et-
1 
terrnckte ır: • . . dııyrırak kadar ılcrı gı ıııor 

d .. yun hır başından dıgeı b;, şına kocluı- olan yollar tas bldırım ile Arzu cd~nlerın (4 uncu Vakıf h~n . . B 'ti' adlarının hep / Bayan Fıkriye Lale ısmınde 35-40 D'" t ftan arasırn ya bu eı·-oşenecekt' K" · .. .. , mışlım. u ceşı ı soy • . ş· h t ıger ara • . 
d d ır. oy mezarlıkları yapılacak ve mezarlıklar köyden ve cacl- ~ incı kat 22 numarada Ruştu ye) mü- . . d ba•kaları tarafından alındı- yaşlarında hır kadın; Boyan o re l deıı l<aı·abilen. t•eya lıer lıangi bır 

e en uzak bir yerde suların gelclığı tarofa deoıJ 'uların aıtti."i tarafa lracaat etmelerini rica ederim. ı~ın.ın "el d:l· Bu vaz·ı,.et kar•ısm 'isminde diğer bir kadınla kavg~ el- er ti bu yola du- •cn. ha..-ı gizli zevk Yapılac k . . "' · · "' " · . gını soy e ı er. J ~ - ' • . •. d ısure e • • .. 
lU!er 1 a • etraf'. ~~yvan gırmıyecek §PkıldC' ciuvarla cevr\ ecektir. Köy- 134 - Lıse mezunuyum. 30 yaşla- da ben de: miş ve kendısıne hakaret.ettıgın en satıcılanna da Beyotilunun ba:ı bu-
kö ·I~r 9

3
8 se~esı ıçındc paza: ve çarşı yapacaklar. koylu kasaba ve komsu rındayım. Ayda 30 liraya r~zıyım. _ Geri kalsın, demiş bulundum. onu mahkemeye. vcrmıstır. B.~ da: ·yiik coddelcrinrle; sokul< /,a<larında Ye~lert bıtışıveren .yo.ııa.rın ıki kenarına ağaç dikecekler. koyün mi.ınasib HN ne iş olursa olsun yaparm .. Ke- Memurlar; (Gcrikalsın) kimse tara- vanın ilk ccl«' ı_ne yaln'.~. muşt~k~ !tesadüf ettıiiimiı ı·aki ~!uyor Bıllaına andc orman )etıştırecekl.:r ... larla ve. bahçelerı sulamak icın ortak- fıll_rrım var~'.r. Tecrube .devre~ınde fınrlan alınmamıştır. Kaydedelim, dc-l~ayan Fıkrıye Lale ~clmı,tır. Evte ·hassa taşradan gelıon saf ve masum 

1. _ rk yapacaklardır. Her turlu zıraat ıçın pulluk, orak ile peynir ve h<>genılmedıgı takdırde hıç hır ucret d·ı r "emurların bu hali beni bir la: okunan evraktan, suçlu Bayan , 
1 

• 
1 
t· M•ı'beleri !'e oynak 

ag yapm k .. k' . ı e . "' 1 . . l d - .... l 'genç erı, sa ı < -~ k a ıçın ma ıne alacaklardır. Köylünün e;vablarının köyde cı 0 . lalf'b etmem. Arzu edenlerin (Son r',.akı' karşısında bıraktı Zaten sbhrcte tcblıgat yapı ama ıgı goru • 
1 

.
1 

'lk ... fıı·ı· bir •l•adiifte iıi-
1 
Utımak · k" .. , . .. em " · • _ .. . k d · · taı•ır arı e ı ~· · · · demirci ım anı ara~tı.rı'.acaktır . Koylerde . bcrbc r.' ayakkobıcı, nalbancl, 

1

1 e!graf. ış ve l~.alk Su tunu v.asıtasi- benim alacağım adların gene başka- muş ,.e Bayan ~o~retın1 en ısı~e so: fal eden bıı r;i~·eklenn ,,elıiri ı:e aCl.!l. 
r 1 • arabacı yetıştırılccek, koy malı ıçın de btr zahıre aııban yaptı- I ''' (Sazı) ye muracaat etmesını rica 1 tarafından alınmış olacağını dü- adı olarak (Helalpara ... ) adın. tes · k ıl' uir yılanın ıelıirı~den ı acaktır d . arı . . d'"' d 1 l ıştır Bun - en ·ııııı:e ı 

. e erım. "nerek· kaydediniz dC'dim. Bu iti- cıl ettır ıgı e; an aşım . d 1 "hlik re korkıınr tesil'!er ı,,. =====•======== şu ' d hkcme· aynen su suret• a ıa mu d S 
1 
~ k • w barla ve bu vesile ile soyadım şudur: an sonra ma . . . ' ' rakacnk bir derecede oldııiiıın mı es Ve Saz e 1rdaglı l'Jamı - Gerı·kalsın•. le cereyan ctmıştır. . . ön!ii· raırrlrn·ıı ederine kar-Uı ·k· "st k' hıtaben· ınsanın 9 ' "k · M •• b k ... Ha ım mu :;. f' ıye . l de1•a,.n edilen büyu. nıu-USa a ası Hüseyinı"n lstenen Hakim: - Pekal1i. - İstidanızda ne kadar tazrnınat şı ~ç; a~ev~crn!Jer bu zehirli Mı:ekle-

lJ 1 - Neresi pekfılil bayım? .. Asıl kı- isl!'diğinizi yazmıyorsunuz, ne ıstı- ca e/~ tamamen ynllarımızdan ,.,. 
17 a zır/ık/arı !. Lnndra se 11alıatı" Genç kadın.'. yamet bundan sonra koptu!. Bu soy- yorsunuz? . . . . :~de~:mmi::den k-uruıulup sokiilme-Şıırıdı " adım dışorı kıitüğüne geçirilmek üze- _ Kanun ne Kcsrıse onu ıstıyo- . d. 

k ye kadar; 21 Bayan Başpehlivanımız Cuma 80 yaşınd"!ki ihtiyar re gönd<·rıldi. KardPşim bu münase- rum! sını arzu e ıyor 
:ırı~ için müracaat etti!· gUnU hareket ediyor!. 1 dedesini öldUren genç hetsiz isme can ısıkılarak buraya gel- Ta7.minat olarak ne istiyorsun? Halle Fllo'l?fU 

ı:nu:o~~u Halk~vinin bir ses ve saz Türkiye Başpehlıvanı Tekirdaa!ı Necibenin muhakemesi ı. eli Biraz atıştık. Şimdi de bu adı de- 25, 50, ıoo lira falan mı? 
~ a 'ası tertıb etli"ini evvelce ha- . . . " Gecenlcrcle Kastamonu vilayeti - ğiştirmek üzere uğra~ıp duruyoruz. _ Seriotin kestigine razıyım•!.. 

r V<>rnıiştik K . d" "dd · b llu_cyın, Lor.dra da yapılncak olan nin Kürede, Çörekçi köyünde tüyler Bakalım ııe vakit muvaffak olacağız!.. _ B. urada <rriatlc hüküm veren "ın 'h · a~ ı mu etı, u a- .. .. , 
.. nı •yetinde son bulacak olan bu serbest gurcş r.ııısabakalarına işti - iirperıtci bır cınnyet olmuş, Necıbe _ Şimdi halen soyadın Gerıkal- hakim yoktur. Srnın dedığin kadı!;k, Döviz 

Kaçakçılığına tnusabaka iç· l rak t ' .. ·· .. .. d k' d d b k d 80 d k' h · ? 1 · 'tt ' B nlar ta ınt t ın ıazırlıklara başlan- e me,; UZHe onumuz e ı cuma a ın a ır a ın, yaşın a ı i tı- sın değil mi. molla lık d1>vir erınc aı ır. u -heı:ı~ ~: e':velki gün toplanan jüri günü şehrimizden hareket edecek • yar dedesini boğarak öldürmuştü. _ Evet, e\'et. rihe karıştı'.. 
etnıi tnusabaka ~artlarını tesbit 

1

.tir .• Baş pf'lıl.iv,aııımızın bilahare Lon- Kastamonu hususi muhabirimizin _ Siz bu müştekinin mcskPnine Müştt·kinin ıfadesi avncn zabta gP-
ş, ayrıca Halk . . b" "k k d d bildırdig>ine göre bu müthiş ve acık- ("C,""l .. IZ n(mı·,sı'nı'ı, size yakışır mı? çirilmiş, suc.lunun CE'lbi ıçin duruşma ro sa' evının uyu · o- ra an Ptırıs e ve Amerıkaya da gi- ' "• ' ' 1 1 1 

•

0

nu bu iş 1 k k'ld ı lı facianın muhakemesi neticelendi· _ Bu da bir mesele, hem de soy- naşka bir güne talik edilmiştir. GUmrUk ve nhlsar '" 

Karşı!. 
lıa>.ırJanrn e e verece şe ·ı e derek bazı görüşler icra edeceği tah- =====================--===~==:=== ·ı 

kad, k ıya başlamıştır. Şimdiye rilmi~tir. Vekaletinin bir l'tmlmı • 
"r a d min olunmaktadır. 'l h k b tl t hk''· v • k k J "' 

21 i b yı olan bayanların say1sı, "u il ·eme za ı anna ve a IY.8· lstarlhulun ergı aça çı ıgı Memleketimize hariçten idhal olu-
' ulrnuştur. Tekirdağlı Hüseyın; bu seyahati ta göre hiıdıse, şu suretle cereyan et- nan Filistin menşeli <'şyaların ser -
<1fii.sab k - t' d l y ht k•Ydın kaa anın _haş~ıya.c?ğı tarih, munasebetile, mükemmel bir surette ımış ır: A gw aç/an ırı ma apan mu ar best dövizle ödenmesinden; bazı açık 

Va patıldıgı gun ilan edilece'ı< lh 1 b' Katil zanlısı Necibenın seksen ya- bb" itikle 
, Pro azır anmış ,.e ır ay, sıra ile h1>r el Al d d d b. d d . H • f gözlerin istifadeye teşe us e -•·ba'-adgram da neşredilecektir. Mü- şın a ıme a ın a ır e esı var- l • f eyetl 

"" ,.. a k gun antrenman yapmıştır. d fI t .. 1 . . şı • 
0 

••• ri görülm~tür. Ç•rt·ı· nzanacak olanlara hem ır aya ının son gun erını yaşıyan 
' ı ıka ven k Son antrenmanını da diın akşam Ahmed, kcndıni ölünciye kadar bes- Şubat nihayetine kadar Erzurum vilayetine merbut kaza- Bunlar; bilhassa, başka memleket hı:.-eti d h 

1 

ece ' ayrıca hatıra ma- ç b M 1 k t 1 'k" l · l t 1 1 b"ınlerce f"ıdan hazırlan• !ardan Ilıcanın Zerdı'ge kö.vünde sa- ı 1 d ·ıeri' bu tediye usu-tekı· n e ediyelerle de tltif edile- o an ehmed ile icra etmiştir. eme ı;ar ıy e o uz erıy e ar a a - menşei o an en ' 

ır. rını bir komşusuna wrmiştir Buna mıış olacak 1. yım vergisinden kaçırılmış hayvan lünden istifade ettirmek maksadile Diğer tarafı . . • fevkalade kızan torunu Necibe, bir Şehir yollarını ağaçlandırma için bulunduğu haber alındığından ge- evvelii Filistine yollamakta ve son-feransı an tertıb ettigi kış kon- Menşe' cahadetna· gece dedesi uyurken zavallının üstü- bir program hazırlamakta olan İstan- çenlerde bu köyde bir tarama yapıl- u arına devam ede E ı b t ~ ra Fili'stin yolile ve Filistin menşe 1

alı ı:ün" n v, şu a mesiz• hiç bı"r mal neatılmı~ ve ihtiyarı boğarak öldür- bul Beledıyesi, bu husustaki faalıyc- mıştır. İktısad ~~~aını Ankara Belediyesi • 1 mu~t\lr tine devam etmektedır. İlk adımda Yapılan tarama teessüfe değer bir olarak memleketimize idhal etmek-Yııoııı . u uru Bay Şevket Sürey- ıhraç olunamıyacak! Muhakemenin 'on celselerinde ka- Taksım ile Harbiye arasındakı bul- netice vermiş ve kaçak hayvanların tedirler. edeıııe~=r~:eğ\konferans için de icab Menşe ~chad~tnamesiz olarak ih- ti! zanlısı kadının on yaşındaki oğlu varın noksan ağaçları ikmal edilmiş, yalnız ihtyar heyeti azalarından h_a- Gümrük ve İnhisarlar Vek.fileti he-
tir ve ıyeler gönderilecek • da şahid olarak dinlenmiştir Bu ma- dig" er taraftan şehir harıcindeki H<· b 1 d men bu kaçakçılıgın" farkına varmış 
~krnek 10 para 

1 Ucuzladı ! .. 
2 ""bul 8elediyesı11den · 
6 

kanunusan · g•o . '. 
bar- b' . ı "" tanhınden iti-

._.ı ır · 
ra ikin .ıncı ekmek on kuruş on pa-
l>ara i cı ekır.ek dokuz kuruş otuz 

• rancaı a on beş kuruştur. 

Galiba kaJb· . -
Çekti. A ~ıt _ 

1 d'.~e .. g~liyordu; içini 
~ I<a~in?ır sozunıi yürüttü. 

nıı:n ş· . ı zaptettiniz Süheyla h
3

• 
b . ınıdı artık . . 
ır ~ey dü .. _ Gızdı>n hatka hiç 

d. •. ~nnıuv.,ruın s· 
ıgıın zaınanıar.; k · ızi görme-

dar. .adar Yalnız, 0 ka-
Sözünü k~u 

ın '" ı:n Bu f ı arı ele geçnıPzct· ırsat her za. 
a o~u d h · ı, sordum· bu a a r 1 • nun-
nıvorct .. -. az a açabileceg· iın· 

-uı, ı sa. 
- Beni ev· 
- Sizi bcğ ,'Y?r musunuz?. 

nınıı cnıyorııın S"h • 
" • u eyla ha-

._ Yalnız bu k 
Vab dl'ğil buı adar mı; sualime ce-

- Dernek ~~v 
rasında bir farkmekle, beğenmek a

- O fark b buluyorsunuz? 
ı Cnd • 

Ycıtsunuz ki . en evvel siz bulu-
tı. • scvıyoru d . 

'Yorum dedin· m eğı!, beğe. 
- I ız. Iakkınız 

Bu farkı esa var Suheylii hanım 
açılta vuruy sen kelimeler, kendileri a or. 
d •na. 6evtnekıe b -

alt; farkı anlatı ~g'.:'nmek arasın
lıyan sevg·ı . ı. egenmekle hac 

ı erın dah k ,-
a uvvetıi daha 

raç olunan mallar; bilahare şahadet- zılariyle muhtarın elinde u un ugu 
sum çocuk, en taş yüreklıleri bile falı yollardan Büyükdere - Şışli cad- anlaşılmıştır! Yalnız muhtar Bah - ve döviz kaçakçılığına mani olun· 
ağlatacak kadar hazin bir şeki ide, de-sile Edirnekapı - Topkapı yolunu rıde kaçak olarak bulunan hayvan- mak üzere badema bu kabil deriler 
annesın ın dedesini nasıl bog" dug· un•ı ag· açlanclıı·mıya başlamıştır 

name vcrılrnesi içın hır çok müra

caatler yapıldığı grülmiiştür. Güm

rük ve İnhisarlar Vekilleti; bir karı
şıklığa meydan vermemek üzere; ba. 

bu .. tu"n lafsı·la"tıyle anlatmıştır. · !arın •dedı' 127 ye varmıştır. Bun - list' bahala Şubattan itibaren bu işe eh-erişli " d rin, muhakkak Fi · m mez • 

I Muhakeme sona ermiştir Son cel· yol mıntakalarının da ağaçlandml- Cemilde, Mehmedde diğer Mehmed- rmda damg .ı 
dema; menşe şahadetnnmesiz hiç bır 

dan başka ihtiyar heyeti azaların an alatt nlmasını bildirmiş· 

sede müddeıumumi ıddıasını ileri ma işile uğraşacak olan servis; şehır de ve Hamdide bir takım kaçak hay- tir. Dün de, bütün gümrük dairele
sürmüş, zanlının Türk ceza kanunu· fıdanlığına, bunun için binlerce fi- rine gönderilen bir tamimle bu dam

1 

malın ihracına kat'ıyy<'n müsaade o

lunmamasını dün, bütün gümrükle

re bir tamimle tebliğ etmiştır. 

vanlar tesbit edilmiştır. nun 450 inci macldesıne göre idamını dan mikdarını bildirmiş ve bu fidan- galara dikkat olunma.sı tebliğ oluıı-
istemiştir. Mahkeme kararını yakın- !arın şubat nihayetine kadar hazır- Kanuni vazifesini idrak etmiyen 
da tefhim edecektir. Janrrıasını istemiştir muhtarlar mahKeıneve 'erılmi~tir. mo~tur. 

GONILCM 
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devamlı olacağını isbata çalıştL Bu
nun en bariz misali ben olduğum i
çin fikrine iştirak eltim. İlk mek
tubumda da zaten bu husustaki fi . 
kirlerimi yazmıştım galiba! 

Bu. zamana kadar hiç sevmediğin
den, ılk beğendiği ve sevdiğini ken-

- Hayır, gayet rahatım, niçin ra
hatsız olayım. 

-·Demek yanıma gelmek istemi
yorsunuz?. 

- Rica ederim Süheyla hanım!. 
Tereddüd ediyordu. Ellini uzat • 

tım. Elleri ateş gibi yanıyordu. Ya-di kendisine i !'raf it .. · k d b 
• 

1 
e ıgı a ın en nıma ntururken söyliyecek söz bula-

olduguında~ bahsetti. Fakat bütün madığı için: 
bunlara ragmen o kadar gu" zel bir o . " " . .. " su·· he}·la" 
ı·ı • k - o, sız uşumuşunuz anı aş ed· - d k' 

~ı var ı ı.. hanım niçin caketimi omuzlarınıza Artık vazivete t h.k. ' 
• amamen a ım sa- almadınız, diye sordu. yılırdım Cephed h.. . . 

G - k · . en uc.ıma geçtım. Vücudü bana değer dE>ğmez sar-
ure lerı bırakıp d' l d'"' b' d 

kik d ın en ıgı ır a- sıldığını karşımda artık tutunacak a a yanıma çağırdım· . . ' ' • 
y · hıç hır tarafı kalmadıgını anlamış-

.. - anıma gelsenize .. Tahtanın üs- tım. 
tunde rahatsız old 

· unuz. Dik ve mağrur benliğini, telıikki-

!erini, toyluğunu ayakla tutan bü • 
tün istiııadlar yıkılmış, kadınlar kar
şısında bir heykel hıssızlığile duran 
şahsiyetini payandalıyan bütün dü
şünceleri, eski ve harab bir kona
ğa yıkılmasın dıye dayatılmış kalas
lar gibi bükülüvcrmişti. Hamur ha
lindeydi. Ona istediğim şekli verebi
lirdim. 

Elım avuçlarının içindeydi. Bir 
müddet böyle hiç konuşmadan daki
kaların biribirini kovalamasını bek
ledik. 

Yapma b~ heyecanla kendimi ya
vaş yavaş bırakıyordum. 

Ellerimi dudaklarına götürdü. Cıl
dime deiien iki ıslak et parçası yap-

ma heyecanımı hakikileştiriverdi. 
Titredım. 

Ba'1mı ağır ağır ona yaklaştırdım. 
Ağ~ının hızasında durdurduğum 

dudakldrım bır ihtiras tufanının 

kendılerıni istıla etmesıni beklıyor

lardı. Gbzlerımi kapamıştım, derin 
derın nefes alıyordum. 

Bir müddet böyle bekledim. 
Belli etmeden araladığım göz ka

paklarım arasından giizlerın.i .. kırp -
madan beni seyrettığini goruyor • 

dum 
Nihayet dayanamadı. Beni saran 

kolları bir cendere gibi sıkıştı ve 
iki kızgın alev parçasının dudakla
rımı daladığını hissettim. 

Burada oyunun heyecanını arttır
mak lazımdı. Bir genç kız hicabı ile 
silkindim: 

_ Oo, ne yapıyorsunuz Sacid bey!. 
Planım gayet basitti. 
Artık okun bir daha geri dönmiye· 

cek şekilde yayından çıktığına 

tamamen emindim. Mümanaat kar
sısında erkekler daha şedid hareket 
~derler. Bu mümanaat onların ihti
raslarını büsbütün körükler. 

Ben de öyle olacak sanıyord~. 
tedilm b ir b-=>nma ılc O artık zap ez -r-· 

beni hırpalıyarak kolları arasına ~
lacak ve ben de mukavemet edemı
yerek, zebun bir teslimiyetle ke~
dimi bırakacaktım; nereye kadar .. 

Burasını ne ben ve ne de o tahmin 
edebilirdik. . 
Umduğum gibi çıkmadı Ilh~~ -
Af diliyerck olduğu y~rde buzul-

dü. 
İstediği beraat kararını hc'.1'ence-

'k 0 bir daha tekrannda yıne ay-
~. v- k 
ni karan vereceğimi ihsas edere 

tebliğ ettim. 
(Devamı var) 



AL A YA 
ve __ ,_ 
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Fransa ve Dostları 
Son seggahatlerden sonra 
vetlenen geni dostluklarda 
manganın kazancı nedir?. 

e. Şoten 

3 Ağustos 

Ne ayıb .. Ne ayıb?.. .Mektebdeki beş Anadolu 
haritasından ancak birinde .iskilb• i görebildim. 
Suriye'de filan değil, Anadoluda Ankara vilayeti
nin bir kazası: Çorum sancağına bağlı. 

Fakat, hepsi bu kadar. Coğrafya kitablarınrla 
santim malumat yok. Bula bula bir satır buldum: 
cİsltilib kaza merkezidir. Çorum sancağına merbnt· 
tur. On bin küsur nüfusu vardır.• Hepsi bu mu? .. 
Vallahi yazık. 

5 Ağu.~tos 

İstanbul'daki mektebler dopdolu imiş. Hele, bir 
kaç mektebde talebeden çok muallim varmış. Dej'(il. 
nazır, müsteşar, büyük adamdan himaye görmek: 
maarif nezaretinde bir tanıdığı olan bile İstanbul'da 
kalabiliyormuş. Öyleyse: 

- Yaşasın eş ve dostlar. Biz kahrolalım! 
Bunu dün, k5.tibedcn öğrendim. Diyor ki: 
- Maarif de bir tanıd:ğın yoksa İstanbulda kal

man imkansızdır. Mutlaka .tskilib, e gideceksin. 
Bak, Vedia Üsküb'e tayin edilmişken dayısı maarif 
nazırına bir mektub götürmüş, hemen İstanbul'da 
alıkoymuşl3r. Perihan da öyle. Onu da Kastamoni
ye göndereceklermiş, babası telefonu açıp ta Sabih 
beye çıltişınca vaz geçivermişler. Kendileri söyledi
ler .. .. 

Demek ki, şıı köhne Osmanlı imparatorluğu hu
dudlan içinde yalnız ve kimsesiz olmak da günah ... 
Çalışmak, kendine güvenmek, hak kazanmak kafi 
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gelmiyor. işini yürütme!< için say değil, riya! fazilet 
değıl, arka lazım. Tavsiye alabilmeli, telefonla ba
ğırtabilmelı; o yüksekse daha yükseğini bulmalı, 

nüfuzu nüfuza kırdırmalı. Fakat, bütün bu haksız 
ve yersiz nüfuzların toptan süpürülmesi hepsinden 

daha keskin olmaz mı? .. 
Benim için, kürenin üstünde ne asalet, ne şöh

ret... Mukaddes olan tek bir kudret var: 
- Alın teri. .. 
Fakat, henüz alın terinin kıymetini bilmiyenler 

ne umarlarsa kanaylıktan umuyorlar! Bu seciye ka
sabı telakki, fikir mezbahasına sürülmeli, orada sa
tırdan geçirilmelidir. Hatır ve gönülün hfıkiıhiyeti

ne değil, alın terinin yükselişine yol açmalıyız. Nü
fuz ve riya: Ne alın teri, ne de hak ve kanun ile boy 
ölçüşememelidir. Nüfuzdan istifade: Ne onun, ne 
bunun, ne şu bendenin silahı değil ; burnundan kan 

KIR MENE K Ş ES i 
Yozan : Tufan Sipahi 

JEAN CRA WFORD-WIL YAM POWEI..ROBERT MONGOMERY 

tar alından Fransızca sözlü olarak yaratılan 

BlR KADININ T ALIHI 
Ne,ell • Zevkli • Eğlenceli bUyUk komedi 

Ayrıca : Paramount dünya havadisleri. 

nşkırıp başı kitabının üstüne düşen say u~ağının hak· 
kıdır. 

Buna boyun eğelim .. . 
Ben . İskilib• e gitmemek niyetinde değilim. 

Mutlaka İstanbul'da da kalmak istemedim. İkiliğe 
kızıyorum. Say düşmanlığı mı var?. Niçin ben gidi
yorum? .. Niçin Perihan gitntiyor? .. Niçin ben: 

- Peki ... 
Diyorum?. Niçin Vedia; 
- Hayır ... 
Diyebiliyor ve bu: 
- Hayır .. . 
- Peki... 
İle mukabele görüyor?. Hepimiz bir değil miyiz? 

Hepimiz bir mektebden, bir sınıftan çıkmadık mı?. 
Hem de ben birincileri değil miyim?.. Müsavatsız
lığa ne lüzum var .. Eğer İslanbulda kalmıya imkan 
var ise bu imkan benim olmalıdır. Kimsesiz olan 

••• "' - .. < - - ~ 

benim!. 
Hiç bilmediğim , tanımadığım bir yere nasıl gi· 

derim?. Orada ne yaparım? .. 
Ömrümün sonuna kadar hayat .. denilen soytarı 

ile hep böyle çarpışıp duracak mıyım? .. 

6 Agustos 
Hem derd yanmıya, hem de havadis almıya git· 

tim. Amma, Neziheyi evde bulamadım. Hepsi, Ça!l'l· 
lıca'ya gitmişler. Bir hafta daha orada k:ılacakJar· 
mış. Nezihe, acaba nereye tayin edilecek?. Ah, keşl<C 
o da •İskilib• e tayin edilse. Arkadaş oluruz. 

Vecdet nerede? .. bilmiyorum. Bana kapıyı açaıt 
hizmetçiye soramadım. Fakat, gözlerim onu ne J<a• 
dar aradı! 

11 Ağustos 
cN estren• lerdeyim. Temiz kalbli kız. MeJ<teb· 

den beni zorla aldı, evlerine getirdi. 
- Bir hafta bana misafirsin .. kim bilir, bir def~ 

daha ne zaman görüşeceğiz? .. 
Diyor. Onu da Çatalca'ya tayin etmişler. Neyse 

ki, yakın. İstediği zaman gelir, anncsi!ıi, babasııı 1 • 
1 

kardeşlerini görür. Annesi, babası için de öyle ,·a · 
Kaç saatlik yol?. Şurada ... 

Ne oldu ise, yine zavallı bana oldu. İskilib ,,ası l 
yer, yapyalnız orada ne yapacağım, nerede otıır~: 
cağım, kaç mektebi var, muallimleri kim?. Her;r •• 
meçhul. Gözlerim bağlı gideceğim, işte: hayat, b"~
dan sonra mücadeledir. Mücadelede hüner: Yenı 
memek, yenmektir . 



40,000,000 DOLAR 
Sahibi Barbar~ Hutton ~ 

-Milyonlar saadet getirmiyor • • benden 
nefret ediyorlar .. Beni kimse sevmiyor .! 

Bir düzüne şapka! -.---
Alman hükumeti Fran· 
sız mahkemesine mü

racaat etti 
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Holivudda gece ile 
gündüz farkı ? 

Gangsterlerin tehdidi, Bestekarların gardımıl 
mektu !arı milyoner Barbarogı bıktırmış 

Paris, 24 - Alman sinema yıldız
larından Steffer Bernhard isminde
ki güzel kız Alman hükumeti tara -
fından takibata uğradığı için Fran
saya kaçmış ve Parise gelmiştir. Al
rnanya'da Hitler idaresi başladığı za
man bu kızın babası Jorj Bernhard 
Rayhştag meclisinde mebustu ve sos
yal demokrat fırkasının da başı bu
lunuyordu. Bir gün mebusun kızı 100 
İngiliz lirası kadar tutan bir düzü
ne şapka ısmarlamıştı. Fakat şapka
lar yapılıp geldiği günü Almanyada
da Bitler idaresi iş başına gelmiş bu
lunuyordu. Kızın babasının emlaki 
hiiY.ümete geçmiş, bunun üzerine 
kızla bahası Fransaya kaçmışlardır. 
Kız da şapkaların bedelini o gün öde
yememiş, babasile birlikte yola çık
mıştı. Şimdi Almanya Hükumeti kı
zın aleyhine takibat yaptırmakta ve 
şapY.aların bedelini istemektedir. Hü
kumf~t mebus Bernhard'ın emlakini 
nldıktan sonra şapkaların parasını 

dükkancıya vermiş, fakat şimdi ba
ba ile kızın Fransa'da olduklarını öğ
r<>nince kız aleyhine Fransız mah
kemesinde dava açmıştır. 

Gündüz genç kızlar gibi neş'eli yıl
dızlar gece muhteşem f uvaletrer 

içinde birer venüs'türler 

kanç genç adam kain pederinin iş

lerine girmeyi kat'iyyen reddetti. Fa

kat cFrank Woolworth > öldüğü za • 

Kadın tica
retininde 
zenginleri 

var! 

Zabıtanın geceli gündüzlü çalışması bir tek genç 
kadını bile kibar esircilerin elinden kurtaramıyor Sinemanın 

istikbali Dünyanın her tarafından kadın tı- fur kazanca uyarak hatır ve ha- ıden kendilerine menfur bir kazanç 
careti yaparak para kazanan, bu men- yle gelmez hilelerle muhtelif mem- temini için uğraşan bir takım adam-

leketlerde genç kızları alarak başka ları yakalamalı .. 
'I yerlere götüren gizli şebekelerden Artık bu esas üzerinde tatbikat sa- Mil/eller Cemigetinin akibetine 

benziyor!. 
, çok defa bahsedilmektedir. hasına geçilmıştir. Genç kızları al-

Cenevre'deki Milletler Cemiyeti - datarnk bu yola sevkedenler aley
nin komisyonlarından biri vardır ki, hinde durup dinlenmek bilmeyen bir 
işi günü, bu kadın ticaretine karşı mücndele vardır. Bu mücadele yal
devletler arasında tatbik edılen ka- nız şiddetli değil, ayni zamanda, çok 

Yetmiş senede üç 
~~<! ... ~vir değişti 1 

. ı 

l 
1 

Fransada gizli cemiyetlere karşı 
~~niçin lakayt kalmış ? 
Adlı a .aç aydanberi zabıta v · 
li te Y~, ~tbuat, efkarı . _e rıs gazetelerinden nakletmiş, oku • 

. §kılat tahkikat 1 umumıye gız- yucularına bildirmiştir 
dıye k d ı e ıneşguldür. Şim- F ' . . . 
ltıüh· a ar bu tahkikatın • . •v· ransa da yırmınci asırda, üçüncü 

ıın safhaları •S T geçırdıgı cumhuriyet devrinde ve • 0 n elgraf> Pa-
1 

umumı 
,Deva,,., 6 ncı Hgfa111ıada) 

nunlardan ne netice alındığını ted- maharetlidir. Çünkü Amerika gibi 
kik etmek, hir çok memleketlerde bir zenginlik diyarında çirkin ka -
tahkikat yaptırmak, icabeden hüku· znnçlarmı arttırmak için oraya ha
metlerin na;ı:ırı dikkatini celbetrrıek- riçtı:?n genç kız getirmek, yahud da
tir. hilcle ald:ıtılan zavallıları böyle gay-

Amerikada her şeyin bır hususiye- ri meşru maksadlarına alet edebil
ti vardır; derler. Orada fuhuş ile rnii- mek için çok ustahk lazım geliyor. 
cadcle işinde de kestirme bir yol ta- Buna karşı Amerika polisinin elın
kih edildiği, bu mevzu üzerinde ted- deki tahkikat vasıtalarının ise ne 
kikat yapmış ve yeni dünya ile es- kadar çok oldu6runu söylemiye lü -
ki dünyanın usulleri arasında mu- zum yoktur. Bir gün mesela bir kı
kayese yürütmüş Ölan Avrupalı ba- zın, genç ve güzel bir kadının kay
zı mecmuaların yazılarını okuyunca bolduğu hcber verilıyor. Poiis son 
anlaşılıyor. Amerikalılar fuhuş ne derece ketum davranarak tahkikata 
mücadelP.dc şöyle bir yol takib edi- girişmektedir. Polis, bu işleri kimle
yorlar. Fuhşa kurban olan kadın a- rin yaptığını bilir. Fakat mesele o 
ley hinde şiddeti i kanunlar çıkarmı- adamları yakalıyabilmektedir. Çün
ya ,şiddetle takibat yapmıya değil, kü onların da kendilerin müdafaa 

Sinemaya dair söylerken film ale
minin bir zaman kendisinden bah • 

settiren meşhur bir sımasını hatır
lamamak kabil midir? Çarli Çaplin .. 
Bu san'atkara dair bir zamanlar çok 
şeyler işitir, çok şeyler okurduk. 
Hayatına dair öğrenilen malumat 
göstermiştir ki Çarli Çaplin ayarın
da bir artist kolay kolay yetişmemiş
tir. Çünkü bu san'atkarın pek geniş 
bir bilgisi, dünyada olup biten şey
leri düşünmek hususunda kuvvetli 
bir zekası vardır. 

asıl fuhşun membaı olan ve bu yüz· Devamı 6 ıncı sayfamızda 

Kadın tıcaretrıe zengın oıan ıa rın kra ıı arı 

Yeni neşrettiği bir makalede Çarli 
Çaplın sınem:mın istikbalinden bah
sederken diyor ki: 

cArtık sinemanın mazisinden ziya
de istikbali ile daha çok aliikadar o
luvorum. Fakat istikbal kelimesi bu
gGn Milletler Cemiyetinde bahsedi
lırken ne kadar meçhul ise sinema 
ın de o kadar karanlıktır. Yarın te

leviziyon çıkacak .. Bir zaman tiyat
ro parlaktı, mcs'uddu. Fakat sinema 
ile radyo geldi. Tiyatro heyhat ki, 
unutulur oldu. Şimdi sinema san'a
tinin istikbali ne olacak?. Daha iler· 
liyecek mi?. Makine noktasından 

çok terakki etti. Fakat s:m'at. nokta
sından daha bir çok engelJerı kaldır· 
rnak Hlzım.-. 

Tecrübeli, biJgili san'atkar bu en
gelleri sayarken başta sinemanın bu
gün bütün dünyada tabi olduğu san
sörü hatırlatmaktadır. Gazete, mec
mua. roman ve tiyatro serbest bıra
kıldığı, bugün bu vasıtalarla her şey. 
den bahsedildıği halde film her yer
de sıkı bir sansöre tabi bulunmakta
dır. Bu hal şundan iJeri geUyor ki 
fiJmlerfa ahtaka aykırı olmaması i
çin matbuat tarafından .yapılan. şi~
detli mücadeleden ilerı gclmıştır. 
Film san'ati kendi kendini sıkı bir 
sansörc tabi tutmaktadır. Fakat bu
gi.in bugün sansörden kurtulmuş öy
le filmler vardır ki bunlar eğer ynl
ııız san'at noktasından tetkik edilse 

bır daha bakılmamak üzere rectdedi
lip atılacak bir haldedir.> 
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Fransa 
Ve dostları 

SİNEMA 
Holivudda gece ile 
Gündüz farkı 

_ı_~_x_~ ____ ıı __ ~H~l~K~A~~-Y __ E ____ ..ıı...._~_x_~_ı 
K 1 R M E N_ E K Ş E S .i ( 4 üncü •ayladan devam ) 

zara bir birlik, Fransanın harice kar-

YP:ren: 
!Eski bir ekşemcının defterıncıenı 

Osman Cemal Knvnıh 
şı birliği manzarasıdır. Halk cephe- ( 5 inci sayfadan devam ) 
sinin 936 hazirandanberi iktidar d (4 iJucı1 ınt•fatl-ın tl~urım) ri, sakin geceleri, o ninerniıı dizindt vu daki mücevherlerin hepsi tak • 
mcvküne gelmiş olan üçünrü hüku- liddir ve bu da modadır. Muazzez hanım Niha!in koluna gir- uyuduğum mes'ud geceleri seviyor-

'T'Urhan o .. m .. d "l''- d ~ d k. metine ne komünistler, ne sosyalist- 32 b di, sonra hep beraber bahçeye ne!- dum .. Siz beni bütün bunlardan °' .l 4 7Un 6 l K y~ına asan Fernand Gravey, ~ 6 Q lr l !er iştirak ettL Öyle olduğu halde Carole Lombard'dan mukavvadan diler. yırdınız .. Beıı bir köylüydüm, bura-b ir Türk kadını"'e k k bu seferki radikal sosyalist kabinesi yapılmış bir çukulatalı pasta hediye Muazzez hanım şu hadisenin Ni. !arda yapamazdım .. Bu :ruslü köşk· 
ll arşı arşıga parlamentoda kabineye dahil olsun, 1 hali ne kadaı· üzdüğünü biliyordu. lere, lüks salonlara alışamazdırn ... a mıştır. Rejisör Melvyn Leroy ise r Q k l i Ç 0 d olmasın, bütün fırkaların tam bir hakiki bir pasta göndermiştir. Koltuğa oturduk'!arı vakit belki onu. Benim içimde başka diyarların ha· 
l g 0 r U. müzaheretini elde etmiştir. Sol ce- Clark Gable şimdi çok sempatik aı•uturum diye: vası vardı ... Beni affedin abla!. Siz 

--- - , nah fırkalarının gösterdiği bu tam bir delikanlıdır. - Nihal dedi, kı"tn sana Fatma 
1
\de, en~tem de dürıyanın en iyi in· 

- 20 - 1 da çekiştireyun! müzaheret bir taraftan halk cephe- Ch 1 ne tuhaf oldu değil mi? Biz artık bu saıılarısıııız; bır yetim kızı eı•Zdd gı·-
TRABYADA KORKUNÇ BİR ar es Boyer ile karısı üç aydır Sarıyerden kalkan vapur Büyu·· k • nin 936 intihabatında kazandıg" ı ga- ismi unutmuştuk .. bile bi büyiittiinü=. ondan bir seı• e.rir· FACİA görünmüyorlar. Paul Muni son filmi • " 
• . . dereden de kalkma düdüğü çalarken !ebeyi bırakmıyacağını gösterdiği olan Zola'da fevkaladedir. Nihal Muazzez hanıma bakmadan, gemediniz .. bunu hiç kimse yapmaz· 

.. ı: ~.şı yırm1 beşe yaklaşan Turhan, bir biriçkaya atlayıp ikinci defa Bü- gı·bi harice karşı da, Fransız kabine bakamadan cevab verdi: dı .. B-en bun lan ancak simdiye ka· 
om d ilk dei clır ki b Bütün Holivud şimdi Danielel Da- • 

ru.n e a · ir T_ iır.· k ka· yükdereye geldi. Geldi amma gazi- buhranının, başkaları tarafından u- . , ·ık f 1 b k - Hayır abla, ben ismimi unutma- dar sizlere mes'ud göriinmekle öde· dm I k k k rıeux n un ı i mini heyecana! e • 
ı 1 e arşı arşıya ra ı ıçıyordu. noya girer girmez şaşırdı. Ay 0 da mulduğunun hilafına olarak bir da- !emektedir. dım; bana Fatma dedikleri zamanlar meğe ça11§tım. Fakat iste olmadı· ta· 

~azld~. soSn bahar. ortasında bayağı bir nesi? Herif de gazinonun deniz ke- ;;ınıklık demek olıruvacag"ı gösteril- o kadar mes'uddum ki .. Daha fazla jliim onu da bana çok.gördü .. A~tık .,un h " , En büyük firmalar Fransayı terk 
" u. arıyerın meş ur sularında narına kurulm~ rakı i · ? mış· oldu. söyliyemedi: elini bog"azına götüre- jmüsaade ediniz de ag'flıyayım: kö -
tek t""k b. ik. · çmıyor mu. etme kistemiyen Harry Baur'u an-

u ır . ı seyırci .~~rünüyordu. Ters yüzüne döndü, sokağa çıktı, is- Onun için bundan sonra Orta Av- gaje etmiye uğraşıyorlar. Kaliforni- rek lıançeresini saran hıçkırıklarla yünıden ayrıldığım gündenberi içim 
O yanınd.akı .kadınla, ogleden bıraz kPJenin biraz ilerisindeki yarı ascı rupadan kafile '-.afile Parı·se dogr· u ağlamıya başladı. de kalan dertlerimle ağlıyayım. O 
sonra Hun kar suyuna çıkmış loş a ·h . . .. -. . '- ya'da Fransız artistleri tarafından Ar N"h l N"h 1 1 z b ık· h ··ı ·· 
b h 

. k ' y rı me} aııemsı yerın cadde ustun- vola çıkacak ziyaretçilerden bahse • 1 b k - .. ı a ' ı a ' ne o uyorsun aınan e ı ra at o ıı.riim .... 
a çenm en uytu e ·· ·· b. d k" kü -k , yaratı an u üçük Fransa köşesin- k h 

yerine çekilmişle:.W.n g~r:me~ ır e ı çu bahçesine iliştL dildiği duyulursa hayret edilmeme- de bir hafta geçirmek için davet e- B ızım, aydi yapma yavrucuğum... Şimdi Nihal Mııaz:?"ez hanımın 
her ne kadar: a n, onc~ Yarım saat sonra idi ki Turbanın lidir. Hele 'iU son zamanlarda Fran- dilmiştir. Her halde eski meslekdaş- ak herkesin sevdikleri ölüyor, hem boynuna sarılmış, başı oııun omtızıı· 

s<>mt arkadaşlarından Kerimle Mus- sanın bir çok dostları tarafından bı- ların1 kınnıyacagı· sanılıyor. sen anneni unutmııştun bile!.. /na dayalı, ka·n· a kana ağ1.ıyordu. 
- Ben rakı içemem, ömrümde ağ· t r A t k 1 l N h h a a hiç umulmıyan bir zamanda rakılarak bu dostların Paristen yüz Danielle Darieux'nun kocası Hen- r ' 0 an ° muştu; i al er şe· Onu çok guç susturabıldi1er ... Bu 

zıma koymadım, yine de koymak is- y· t k k ·1 k 
t 

oraya geldiler ve Turhanın ag"zın • çevirdiklerinden sık sık bahsedilir ry Decain bütün Fransız artistlerini 1 unu muş, ana ana ag ıyara Pendik seyehati Nihalin eni•tesile 
emem; bira olsaydı hatırınız için i· d ·· z.. d ' çerdim! an girip burnundan çıktıktan son- olmuştu. O kadar ki Fransa için pek bir araya toplamıya muvaffak olmuş- soyuyor u: ablasının kalbinde derin yaralar aç· 

D 
ra gidip g~zinoda içmekte olan o de- kıymetli olan bazı dostlukların Mil- tur. Danielle Darieux'dan Gravey'e - Ben anneme ağalnııyorum ab- mıştı. 

emişse de Turbanın getirittiği 1 ı 
bir şişe biradan sonra yine Turha. ik.ınlıyı da oraya getirip Turhan la Jetler cemiyetine sadık kalmak gibi varıncıya kadar bütün Fransız artist- a; ben bir çok şeylere, pek erken O gün 
nın israrile onun, yanında oraya ge- nnu barıştırdı!~. Fransanın şimdiye kadar hep mü- Zerini her zaman beraber buluyoruz. çağda solup giden çocukluğuma, i· Aradan çok zaman geçmedi. Nihal 
tirmiş olduğu koca şişeden de bir kaç Barışma erefı! Boru mu b~?. de~- dafaa ettiği esasların feda edilmesi Bütün bu artistler İngilizceye ça- çinde mes'ııd günlerini geçirdiğim \?~lsünı ninenin Fatması, senelerce 
tek göçürmüştü. 0 zamanlar, Türk kPn bu hamma şerefıne gelsm yenı zamanı geldiği blle Fransaya az çok lışyorlar .. Yakında bunun için ipti- kulübeme, her köşesini, her taşını ıçrnde şakradığı yuvayı, şimdi mı>-
kadınları böyle umumi ve açık yer· rakı_hır, lııralar, mezeler, şarablar!. nasihat şeklinde söyleniyordu. Fran- dal bir kur açılacaktır. birer birrer bildiğim bahçeme, ru • sasının iistüııde kimsesiz kalan kı" _ 

B b h b s tt""" b" lik · e H ı· d'd ld 1 k d k k hıımun her derdine cevab veren kö-lerde yeni yeni ve korka korka tek ıraz snnra a çroe aşka btr anın arze ıgı ır manzarası ıs o ıvu a yı ız o ma eme ı- tablannı, kendini candan seven in· 
tük böyle şeyler yapmıya başlamış- masayı doldurmu_ olan üç yabancı ı:ıene dostlarının yüzünü Paris tara- sa bir zaman için hükümdar olmak- yüme ağlıyorıı.m!.. sanları yapyalnız bırakarak köyü • 
!ardı. Turhan da, kadın ela şim~ilik l!Pnçle _ahbabhk~ dostluk.:: Haydi fına çevirteceğe benziyor. tır. Orada çok çalışılıyor. Herkes er- Ben orada mes'uddum .. Orası be- nün zümriid kırlarında dolaşan riiz-
ııeş'eli idiler. Turhan boyuna kadına 1 hu yenı ahbablıgın. dostlugun Şl're- ken kalkar ve ne<elidir. Sabahları ha- nim hayatımın en mes'ud zamanla- galar gibi uçup gitti. 
başından geçmiş tuhaf vak'aları an- (ıne tekrar gelsin ayni şeyler!.. Bun 1 ar da va daima güneşlidir. nnı geçirdiğim yerdi .. Fakat siz be- . .. . ... 
atıyor, onu güldürüyor; kadın dav· Son \"Dpur'.11' ya~l~şma diidü~'Ü ça- Orası ne Kut Dazür ne de Paris'e ni oradan ayırdınız; istemiye iste- Bır akşam gozlen ıslak ıki ınsan, 

nun sözü bitince hayattaki yalnızlı- hrken berıkıler ?ala garsonlara SO· Kara 1 benzemez. Çünkü bütÜn mevsim da- miye, bi1miye bilmiye ayırdınız.... bir erkek ve bir kadın çok i:tırablı 
ğından, hısımlarının, akrabalarının 4uk tarafından bıra ısmarlıyorhrr!ı. ima faaliyet halindedir. Ben köyümü •eviyordum abla, ben g_eçen kısa bir yolculuktan •onra 
kendisine pek faydaları olmadığın • Son vapura yetisme~. için T~rh~n (S inci savfaclan clevlfm) o engin kırları. yeşil söğütleri, ya- ,-ılk ve son çocuklarının bomboş bı· 
dan, ilk· kocasından nasıl ayrıldıg·ın· ka· lk· acak oldu. Fakat otekılcrın hıç Karadenizereğlisi icra memurlu • bani çiçekleri. toprak yolları, çeşme raktığı. şimdi odalarında derin bir 

b b eilrcek bir çok vasıtaları ve saklana- gu· d b J d d ld l k k ·· 1 · d t dan ve 
0 

vere batası herifin türlü ırı una razı olmadı: n an: aş arın a su o uran Ayşeleri, ıssız ı uyuyan- oşe erıne ar e 
, cak bir çok yerleri ve her şeyi vak- 37/106 T F t 1 b k ·· M h ı · etn huysuzluğundan bahsediyordu. Aca- - Vallahi olmaz dediler, son va- : aşra a ma arı, a ır yıızlü e med erı, ı er ... 

ba bu· kadın kimdi? diyeceksiniz. pıır kaçarsa kaçsın, ne yapalım? O- tinde haber alan bir çok adamları Zonguldakta Taşcı oğulları Vekili seviyordum ... Ben, ah abla ben o tar- Bu iklim, zürıırüd kırların ndrin 
Kim olacak; geçen yılların birinde ınrr.obille !facı Osmandan, Maslak- vardır. Amerikada her büyük zengin Avukat Hilmi Yüksel'e 2271 lira 23 la dönüşlerini, o dumanlı akşamları, çiçeğini soldurmuştu. 
Boğaziçinin Anadolu yakasındaki bir tan gideriz' bir şeyin kralı sayılır ve neden pa- kuruş ödemiye borçlu Ereğlinin Mur- o cana yakın simaları, toprak evle- T. s. 
- ra kazandise onun kralı diye anılır taza mahallesinde Boşnak oğlu Nuri- •111111111111111111111111 11 11 11 1 ·• 1111111111ıı""'"111 1111111111111uuıı111111111111111u111111uım11111111m11111111111111111111111u1111111•11111111ım11•11• 

nnct düğününde Turbanın kar~- O umanlar. tstanbulda otomobil-,. d f h nin bu borcundan ötürü mahcuz o-
lamış olduğu beyaz maşlahlı, laci • lrr Y<'ni yeni çoğalmıva ve bunlarla eğil mi~. Heyhat! kendilerine u ~ lup tamamına yeminli üç ehlivukuf 
vert baş örtülü ve kendi semtlerind~ ınılardan, Büyükdercd~n dönme mo- kralı adı verilen bir takım şerirler marifetile 3000 lira kıymet takdir et

uran dul kadındı. Turhan onun nası yeni ·e'!i ortalığa yayılmıya de yeni dünyada sayılı zenginler sı
40,000,000 DOLAR 

tırilen Ereğlinin Murtaza mahalle -
sonradan bazı kimselerle gizli gizli baslaıruşb Turhan çaresiz buna da rasındadır. Nevyorktaki Luciano ış· te (.5 rncl ıa_ufadan tl•acml ~ . sinde vaki ve tapunun kanunuevvel 
böyle yerlere gittiğini, o gittiği yer- razı olunca orada daha bir saat ka- bövle bir kral imiş. Geçenlerle yaka- dı·ıen , 927 defterinde mukayyet tarafları ınües•esrlerin müdürlüğünü 
:erde yanındaki adamlarla gizli giz- ·dar içtiler. Bu aralık meyhanenin !anarak hapse atılan bu adamın ar- sağı: Yusuf Onbaşı oğlu Tevfik bin aldı. 
ı gülüp eğlendiğini duymuş ve bis önünde rap dive bir otomobil dur- tık menfur faalı"yetı" kalmamı•tır. y f 1 M k T f k' "f 14 t · · · 1912 d 

ı • usu , so u: er um ev i in mu - eşrınısaru e bu izdivaç-
gün kendisine gayet emin bir koca du. çiıu:len bir delikanlı fırbyıp Bundan sonra Amerı·kan zabıtası Lu- k M t b. k k d · rez hanesi, ar ası: adenci Murat an ır ız çocu oğdu ... işte beş 
!<arı ile bir mektub göndererek on•ı ~arsona otomobilin jçine getirmek ciano'nun diğer benzerlerini de or- Ş3.ban menzilhanesi, önü: Tariki5.m sene sonra küçük Barbara ilk fel3.-
bııgün için köprünün Boğaziçi isk~- ÜzN·e beş düble ısmarladı. Turhanla 1 . .. .. .. ile mahdut 324 arşın mikdarındaki keti tanıdı ... Anası ansızın öldü. 
le ine davet etmiş, kadın da bu mck- yeni ahbab olmuş olan üç delikan- tadan ka dırmıya azmetmış gorunu- B 

Y
or müfrez bir bab hanenin cll52 sehim- u yaşda, anasını kaybetmek çok 

tııb üzerine iskeleye gelince ikisi b•r- lıdan biri arabanın kinden beş dub- · ----·---- de 936 sehimi• açık arttırma sureti- zengin bir kız için bile bütün ömrü 
den Hünkar suyunu boylamışlardı. le rnln ı<marlıyan genci tanıdı: y 

t • d le paraya çevrilmesine karar veril- üzerine gölgesini bırakan bir facia-
:\"•ama kadar orada · fi d" - Ulan. dedi, vay anasını, bu bi- e mJŞ Sene e • °"' iÇ ı er, ye ı- miştir. Mahcuz hanenin evsafı: dır. 

ler, güldüler, eğlendiler; ııünlerini zJm Sadi! o d o d o "f İki kapıdan girilir. Zemin.kat, ak- Boş bir evde ana şefkatinden mah-
gün ettiler; ak'<am üstü de biraz er- - Yok c""ıım! Ç eVJl eğiŞtJ. taş ile dö•eli bir sofaya nazır bir ça- rum olarak dadılar ıtarafından bü-
kence olarak kalkıp Sarıyere indi- - Yallahi Şadi, billahi Şadi! Ya- maşırlık ve iki kileri, birinci kat, ca-. yütüldü. Daha on iki yaşında iken 
!er. Henüz vapur olmadığı için piya- nındakilcr de hocanın oğlu Cemalle r S lncl"'!J/atlan tltmam l mekanlı bir sofa üzerinde 3 oda 2 büyük annesi ölünce yüzlerce mil • 
sa caddesinden fıstıki makamla deni- Feridiyeli Nigar... Liıkin öteki iki harbden sonra böyle gizli !eşkilat matbah ve sofa ile iki mutfak ara • yon dolrlık bir mirasa konarak dün-
ze bakarak büyükdereye kadar uzan- kadını tanıyamadım! vücude getirilmesi, bir çok siliih sak- sında ak taş ile döşeli bir sofa ve iki yanın en zengin çocuğu oldu. 
dılar. (Devamı var) !anması pek ziyade nazarı dikkati cel. heliiyı, ikinci kat, büyük bir salon 

Fakat aksi talih, kötü şans kadını ---n ........ _a .. 11an-••HnH1111uuıııuı"• hetmektedir. Fransızlar şimdi bun· üzerinde beş oda ve iki helay1, üçün-
orada Turhandan ayırıvermesin mi! AI dan bahsederken eski z:ı.manları, cü kat büyük bir salon üzerinde bir 
Çunkü onlar Büyükdereye geldikle- manya meselfı bir asır evvelki devirde genç oda ve bir çatı arası ve denize nazır 
ri zaman Turbanın eski arkadaşların- v ç· Napolyon'a karşı yapılmış olan sui- iki tarafta beton balkonu müştemil 
dan ve şimdi kendisile dargın olan e Jn kasd tertibatından, Napoleon'dan son- ve bahçesinde bir su kuyusu 2 dut 
bır arkadaşı Büyükdere iskelesinin f 4 l!ncı1 ıPt1fadıı" ı1wo ... ı ra gelen devirlerde de zamanın kral- 4 armut 5 şeftali 7 erık ve 5 nar a-
imlerinde Turhanın gözüne ilişiver- Şarkta k~ndilerile Çinliler arasına !arı aleyhindeki gizli teşkilatın tari- garı mevcuddur. Arttırmaya iştirak 
dı ~in .o, Tur?anı görmem_işti. ~u. başka bir devletin sokularak hinden bahsediyorlar. edeceklerin muhammen kıymetin 
hanı vaki.ile AZJz bey baba ıle bır- muharebeyi durdurmağa kalkışma· Fransa'da 1800 senesinden 1870 se- '.1r 7.fi nisbetinde pey akçesini veya 
tikte yolmak için İzınaro vasıtasile sından Çinlileri son derece sıkmak- nesine kadar evvel acumhuriyet, son- milli bir bankanın bu mıkdar temi
Turhanı bir randevu evine düşüren tadır Çünkü böyle araya giren lıir ra Napoleon Bonapart imparatorlu- nat mektubunu hamll olmaları la • 
delikanlıydı. Şimdi onun bu kadın- devletin bir gün orada nüfuz sahibi ğu, ondan sonra tekrar krallık olmak zımdır. 
la kendisini Büyükderede görmesi olrnaS>ndan çek korkuyorlar. Lakin üzere üç çeyrek asır zarfında pek Birinci arttırma: .3/3/938 tarihine 
pek aynasız kaçacak; gidip semtte araba böyle yalnız Almanya gtbi mühi mdeğişiklıkler olmuştur. Bu müsadıf perşembe günü saat 16 da 
kba~k1'.1'dtekflered. ~oby~urup çaldıracak; bir devlet, dığer üç devletin de işti· yetmiş sene zarfında bir çok gizlice- daircmizchle icra kılkınacak ve ':r7ıl5e~ 
c, ı e en ısı ıraz fazla sırnaşık mıyetler tesis edılmis., bir ~ok gizli pP\' mu &mmen ıymetin ı< ı 

su! tak d 1 rakile bir tavassut yapılmak isten- ' b ı d • kd d "lk t ve u ıının an o duğu için ka- teşkilat kurulmuştur. Fakat bunla- u rn" ıgı ta ır e ı arttıranın a-

On altı yaşında istiklaUni ilan ede-
rek bir katibe, bir çok oda hizmetçisi 

ve kırk bavul elbise ile seyahate çık· 
tır. 

Sosyeteye takdimi, bütün Nevyork 

şehrinde heyecanlı bir hadise oldu. 
P.ir palas kiralıyarak 100 milyon 
franklık çiçekel donattı ... ve gümüş-
le yapılmış bir takın altından üvey 
annesinin kolunda geçerek girdiği 
zaman beşinci caddedeki oturanla
rın ihtişamdan gözleri kamaşmıştı ... 

Barbara efsanevi serveti kadar gü
zeldi de ... Etrafı Amerikanın bütün 
altın avcıları kendisile evlenmek is
tiyenlerle doldu ..• 

20 yaşında dünyayı dolaşmıya ka
rar verdi. Paristen geçerken çocuk
luk arkadaşı Louise Astor'a tesadüf 

dının evine daha bu akşamdan gidip se bu tecrübe de akim mi kalacak- rın mensubları yahlanmaküt ge • ahhlıdü baki kalmak şartıle arttır • 
tebelleş olacak, bir rezalet çıkara • tır?. İngiltere ile Amerika Uzak cikmemiştir. Bununla beraber yine ma 15 gün temdit edilerek 18/3/İl33 
caktı. Onun için Turhan hemen ka- Şark işlerine de doğrudan doğruya "izli cemiyetlerin önlinu·· almak 0 d~ tarıhine müsadif cuma günü ayni 

f ·ı ·d ı ı t kt k. k " •· etli. Güzel bir Güreli prensi olan A-dına· ı en mu a ıa e e me en çe ınme - 1 h ,_ saatt<> arttırmaya devom olunup yi-. 
1 

vır erde iç müm,ün olamamıştır ıexis Mıdivani ile bal ayını yaşıyor-
- Dönelim! e beraber bu muharebenin ergeç F'ransada yukarıda geçen ,·etmiş se- nı> muhammen kıymetin '7' 75 i bul-
D d .ğ d ı ti · ·· b t , du. Bu şen ve sporcu gencin kadın-

edi, döndüler, biraz geriye doğ- 1 er e\· e erın munasP. a ına e- mazsa arttırma 2280 numaralı ka -d • nelik üç devir esnasında ne kadar Jar iin•rinde sihirli bir tesiri vardı. 
ru ylirüdüler sonra Turhan: ecegi tesire karşı mukavemet gös- rıizli cemiyet gelip geçmiş ise bunlar nun hükümleri dain·sınde gr•ri hıra-

- Ben, dedi, tekrar Sarıyere gidip !ermekten de geri k:almıyaeaklar • tesis edenler büvük büvük muvaffa- kılır. 200-1 numaralı icra ve ıflıis ka
bir vapur sonra gelirim, sen de bura- dır. Onun için Tokyo hükumeti de kiyetler elde edememişlerdir. Bır ke- nununun 126 nrı marldesi mu
dan Büyükdereden şu gelen vapur- ihtiyatla hareket etmeği daha doğru re meydana çıktıktan sonra ise halk oıhince ipotek sohibi alac•klılarla 
la atla, bas İstanbula, ben sana yine bulmaktadır. Fakat şimdiye kadar onlara karşı lakayd kalmış, bunlann diePr alakadarların ve ırtıfok hakkı 
o kadınla haber gönderir, buluşuruz! Tokyodaki lllf'S'ud hükumetin çok arkasından giden olmamıştır. sahihlPrınin gavrimPnkul iızerınde 
Ve öyle yaptılar, Turhan hızlı hızlı defa emri ,-akiler karşısında kaldığt Mesela Bunapart henüz daha im- haklarını ve hususıle faiz ve masra
Sanyere doğru yürüdü. Kadın da görülmemiş ~ildir. Alman gazete- parator olmadan evvel onun aleyhi- fa dair iddialarının evrakı müshil<'· 
tekrar Büyükdere iskelesine! leri şimdiye kadar hep Japnnlara ne suikast hazırlıyan, fakat genç Bo- !erile 20 gün icincle icra dairr<ınP. 
Sarıyerden Vapur Yenı. kalkmıştı "h t ~- k ç· d d h f hı.ldirmekrı" la"z.ımrhr. Aksi halde · nası a e ..... re ın e a a azla şey napartı öldüremiyen Cadoual Fran-

fskelesde gelecek başka vapuru sor "dd" hakları topıı sı·eılıle sahil <ılmıvaıı • • ı ıa etmemelerini yazmaktadır. sada Napoleon Bonaparta karşı cum- ' 
du, bayağı l!Ü1l olduğu için: .. Şimdi tav:ıssutıın böyle akim kal • huriye![ korumak için böyle gizli bir ı.r satış beclelinin povlasmasından 

- Bir buçuk saat sonra! masl üzerıne Alman matbuatı Uzak teşkilata nıensub bulunuyordu. Su- hariç bırakılırlar. Devlet ve belC'di 
Dediler. Bu bir buçuk saat akşartı Şark vukuatının girmiş olduğu yeni ikasd akim kalmış, Kadoual de vak- veye aid vergi ve re<ımler br.rchıva 

U··sıu·· orada ne ile geçerd"? Kah d fh h. h d aid olun. satıs bedelinden öılen~cPk.-1. ve e sa adan ıç aşnu görünmemek- adan üç sE'ne sonra meydana çık arı-
t 1 b sıkıl ak E lir. Daha faıla m~lümat almak ;,ti-o ursa ya nız aşına ac tı. v- teclir. rılarak kendisile beraber daha on 

velce şo""yle dedi Yeru"mah il k venlerin dairede mevcut s_artname • a eye a- Almanlar Çinde kendileri için bir kişi olduğu halde kiyotin ile başı 
d il d b . k t ve takdiri kıvmet zabıt vnr?kaçını ar yo anırsam ora a ır aç ane kesilmistir. mühim bir ticaret pazarı bulacakla- • h • ·· b"l ki · ·1 • ı daha çakıştırırsam ... Sonra, düşün- Bu vak'a zamandanberi Fransız er gun gore ı ece erı ı an o nnur 
dü. Yenimahallede de bayagı" gu-n- rını ümid ediyorlardı. Halbuki Şi- , k" 1 c4R~. san at ar arına, ressamlarına çok 

Dünvanın en zengin kızı, Nevyor-

k 'n Park cncldrsinrk peşini kovalı
y&nlardan uzakta hayatını çok rahat 

buluyordu. Karısına sıkı rabıtayla 

tı"ğlı ~ördıiğii bu s1mimi ve şen de
lıbrolıdan ~üphelenmek aklına bile 
~clmıyordu. 

Fakat az zaman sonra şimendifer 
kralının küçük kızı olan Louise As-
tor, Bayan Woolworth tarafından 

ırıağlub edıldığini itiraf ederek bo
. "nmak "trdı Hadisenin akislerin-

1 den korkan Barbara, Nevyork yük-

i
sek sosyetesinin Mudivani boşanma 
davası yüzünden kendisine yapacak• 

ları ithamı duymamak için prens· 
ten kaçtığını göstererek Uzak Şark'a 
gitti. Angker mabedinin binlerce yıl· 
lık taşları önünde prens ona yetiş • 
mişti. Avrnpa'ya dönmek üzere va· 
pura bindikleri zaman telgrafla ni· 
şanlandıklarını bildiriyordu. 

Paris'te küçük bir Rus kilisesinde 
evlendiler. Vendôme meydanındaki 
palaslardan birinde yapılan muaz -

zam kabul resminden uzun uzun 
bahsedildi. 100.000 franklik çiçek 
sarfedildi. Savoy cazı Londradan tay 
yare ile getirildi. 

Genç prens, bal ayını Venedikte 

yaşamak istedi. Bir kaç gün şehrin 
en muhteşem sarayında oturdu. Var-

dığı zaman çiçeklerle donanrmş gon· 
dallar onu bir kraliçe gibi karşıla
dılar ..• 

Bu hayat, pek kısa sürdü. İki sene 
içinde iki yüz milyon memnuniyetle 

sarfedilmişti. Barbara seri boşan -
malar diyarı olan Reno'da prensten 
ayrıldı. Melan!colik bir sesle! csaadet 
satın alınmıyor• dedi. 
Barbara'nın dünyanın en kahra· 

man adamı diye andığı prens İspan· 
ya yolarında bir otomobil kazasında 
can vererek beynelmilel donjuanlık 
içinde geçen hayatını birdenbire bi• 
tirdi. 

Bu ilk tecrübesile sukutu hayal• 

uğrayan genç kadın, hfila yalnız gil· 
zelliği için kendisinin sevileceğini 

ümid ediyordu. Bir kaç ay sonra Da· 
nimarkalı bir kont olan Hongwitz • 
Ra ventlov ile evlendi. Bir çocuğU 
oldu. Ve yeni hayatını tanzime u~
raşan Barbara.run masraflı fantezi· 
!erinden artık gazeteler bahsetmez 
oldular. 
Kocasın1n tabiiyetini alarak bü • 

tün dünyaya saadeti bulduğunu iti· 
raf etmek istiyordu Ve bu suretle 
mes'ud adamların tarihte adı geçıni· 
yeceğini bildiğinden, macera roma· 
nının son noktasını koymuş oluyor 

!er çalgı filan olmadığı için orada da mali Çin büsbütün Japonların eline şeyler ilham etmekten geri kalma • 1 lı•r kovanın dibine rekrek oradan 
sıkılacak. geçer de orada Japonlar yerleşir; ka- mıştır Mesela şu gördüğünüz resim kPnrlinı saklamak Ü?<>re ,·ubrıva tır-

Bari, dedi, tekrar Büyükdereye gi- lırlarsa bundan Alınan ticaret, kar meşhur ressam Girardet'in bir tablo- manmak ,e;n erl.- 0 -' ·•lerından ayrı • 

Baş, dl;ı, nezle, grip, r :> mati1'ma1 nevralji, kırıklı!< 
ve büt : n ağrılarınızı derha:I keser, icabında 

dtp oradaki alafranga çalgill gaz.ino- değil, zarar görecektir. sudur ki, Kadual'i gizlice geceleyin fırkrn l!ös•rrrnrkt~<1ir. günde 3 k ~şe .. ıınablllr. 



1-=-R-A_o_Y_o_f _________________ __.. ____ __ 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

Akşam neşriyatı: 18,30 Plakla dans 

_ musiki, 19,00 Birnen Şen ve arkadaş- 1 N J •• A • R • 
~~~~~:=~ii~~~:~~~::~::;~~~~~~E~~-~~~i lan tarafından Türk musikisi ve I evra 1., rtr·itızm, omatızma, 

~-q-5 halk şarkıları, 19,30 Şişli Halkevi 
Nc.23 gösterit kolu tarafından bir temsil, Grip, Baş ve Diş Ağrıları 
Yazan: Rahmi Yağız Veslkalerr veren: 19,55 Borsa haberleri, 20,00 Mustafa ---.. ----.. --•••••~:m--llilml!lll-m!lmm• 

1 erce-me \'e iktibası malıruzdur Donanma Başkltlbl Ihsan ve arkadaşları tarafından Türk mu
Ve •• Hamldlyenın seyir defteri sikisi ve halk şarkıları, 20.30 Hava a pt v • • • • • • raporu, 20,33 Ömer Rıza tarafından 

b
. an ırJınıa gemısın-:.:b~:y::;;~~~:sv::::;::::: 

e ır arama yapmak ı·stedı· 'i~:~~ 3:a~~!ie!::1~2,3~r~~:~ı~ !!i~ 
a lar, opera ve operet parçaları, 22,50 

A il •k l k Son haberler ve ertesi günün pro -
ıerı aı aptan: Arama yapmak d "'.l b ·g=ra-=m---ı,2_3_son_. _____ _ 

durd_u~mak için bile saJahigefiniz okk::ı ';zz:~~r··"Ti'YAT'ROLA'R'""'"' 
ne::"::zi gözeterek durduğumu düş~nünüz:! dedi . .. ~.:~~~~l'~ıfi'""""1'.~PE~\~~~i~~J~~;·~··' 

Yolların tamiratında kullanılmak üzere lüıunıu otan caş, kum, çıkıl 
vesaire kapalı zarfla ek.c;ift:-:ıeye konulmu~tur, Bunların 9ep ine 147J7 
lira bedel tahmin edilmiştir. Eksiltme 3-2-938 per~embe günü saat 
15 de Daimi Encümende vapılacaktır. Listesile şrrtıam~sı levazım 
müdürlüğünde görülebilir, İstekliler 2490 No. lı kanu:ıda yazılı \esi· 
kadan başka Fen işleri müdürlüğünden alacakları ten ehl:yet ves ka· 
sile 1103 lira 3 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile berab r 
teklif mektuplarını havi kap3Jı zarflarını yukarda yazılı gunJe sa t 
14 de kadar D<ıimt Encümene verilmelidirler. Bu saatten so .ra 
verilecek zarflar kabul olunmaz. (353) 

J. . ER ALI KAPTAN Bu Sr>for o kızarmış ve sonra da · · · ·· . .. . . lllllmım l Dram "e Pı"yes kı•mı 
çınden fırlıyan çevik harek p· sınızt gozeterek verdığınız dur emri- IU\li'uıınnü • ~ 

40 45 I"k b e .ı sarnrmıştı... ne itaat ed b 1 Bugece sant 2().30 da 
ıc .. ;le bı ir :aptan çabuk hareket- Evet, karşısındaki ecnebi gcmı kap- serbest old:n;a an·~\ gemi~e. ar.tık Pergunt 
ri . a ama ları tırmanarak süva· tan:nın hakkı vardı. Tanhe büyük d" nu soy emCI\ızı rıca Dram 1' perde 
nın yanma cıkt R f K . e ıyorum. 

m · ı. au aptan ka- tınvanılc geç<'n (Fatıh) in zafer ze- Yazan: Henrik lbsen 
nı~~:sında. ~ulunuyor, kapının ya - k5tı olarak bahşcttığı ımtiyazlardan ~a~f kap_tan~.11 ~brı .tük?~mişti... Terceme eden: Seoiha Bedri Göknil 
b 

1 1 
gcmısıne davet ettiği süvariyı ı m('bdcıni alan ve sonra onun zayıf İkı ~).dır, ~ın turlu tehlike ıçınde Ak- Paıar günü gündüz saat t5,30da 

e' ıvo:du... inıdcli, lıyakatsiz torunları tarafın- dAenızın _hır başından öbür başına e 
. A~~ rıkalı kaptan önüne düşen ldan tcvsı edı1erek bu,,.tin bir -ı--ı· ta Bahrıahmere kadar dolaşıp du-

, ardıyncıı f k '> IJ\; a, ran b" .. · b ·· 1 • , un re a ·atinde biraz son- bır engel hahnde devletm b"T" . ı rsuvarıyc u soz er bir ce-
ra Rauf kn t u un ış- b 1 
b f k 'p anın yanına getirıldi... l<'ı ınde manı ve m~nfı rol oynıyan va o amazdı... ve .. «izzetinefsini"> 
.n.au apt nı " .. k .. tt·ğ· · .. · 

.. c gorunce ·asketini eli- bL ııntiyaı .. kapıti.ılasyonlar şimdi gozc 1 ını soylıyen yabancı kapta-

gn:~~a? ~vari sert bir çehre ile harb şL: açık denizde fedai harekatına baş~ nın bu sözleri de bir •İzzetinefse ta-
ısı suvarisini selamlad kt d b k · ra 1 .

1
. ı an son- lamış bir gemının süvarisine bile iş arruz. an aş a bır şey değildi. Bu 

ngı ızce sordu· d · • dak"k d Tü' k .. · · h _ E . . · gor urmıyecek ve hatta aleyhine in- ı a a r suvarısı er şeyi· u-
Rauf~rınız kap~an: . . kı aflar hasıl edecek bır hüviyetle nutm~ştu .. onun önünde şimdi yal-

ile aptan mutebessım hır çehre önunc dıkilivermışti. Turk süvarisi- nız bu şey, bir nokta vardı: 
cevab verdi: . • . 

_ Vr "k 
1 

.. • • nın c;ukutundcın curct alan Amerikalı NPye mal olursa olsun, bir harb 
ruın: a rınızı gormek ıstıyo- sôziln<' devam etti: gemisi süvarısi sıfatile karşısındaki 

Bır d k k . · - Arama yapmak dPğıl, beni dur- yabancı gemiye deniz harb kaid 1 ı t reddud eder gıbi biı d k ı d b 1 1 · h . . e e-
V.ızivct • ldıl t n . . . ırma ıuc;uc;un a ı (' sJ a ıyet sa- rının emrettiği şekilde muamele et-
nın d b" · sonra elını caketı. hıh olmadı• nıı halde sefincnızın jmek: 
tr m :şk~c ~ne .~oka~ak çıkardığı bır krııvazrir olm1c;ı dolayısilc ızzcti nef- (Deuamı var) 
l ık·] k l 'l ı suvarıyc uzatan Ame- ıııu1nt11ıruıııu.uııınuı11uunıutrttıııııın1lHtltıııııııı111ııınıfUmNHDlfttltunntıı11uıtııttnı111 •• 

l ptnn: ' • fllflllUlllllllUllUlllUllUllllllJllllllUt 

- Bunun için; dedi, bu kadar kül· B l O w İstanbul fü•şincı icra Memurlu _ 
~~te ve zahmete lüzum var mıydı ÇOCUK ESIROE!\ı1E KURUMUN- gundan: 
~lın( m!.. G mimin ismi Virjina; DAN MütPmcllık alcıcaklı Haçige borç-

5crv}rtk limanına mensub hacmi 1 Çocuk EsırgP.me JıCuı umu istan - lu Rıdva~ın borcundan dolayı mah-
. ~o to · ı · ~ l cu 7. v<' k 
1 nı ıto 34 tavfaşı var. Bun • ou mcrkc 7ının scn!:'lık b;ılosunun · s:ıtışı arar altına alınmış o-
~dan ıki i Pı nsız diğerleri Ame- bu sc·ne de pırl· k hıı sur(·tte olrna- lan Vt> lamamınıı l'hlıvukuf tarafın-

tıı da b'rlC' ik cumhuriyetleri tabiiye- sını t< mın ıçın memlekctın yüksek /dan 1860 lirn tcıkdır <'dılmiş olan Be-
ın eri· ı ·kı t S Ya k. ır r. H mulcmiz halı ve me- s< Vr>lr uıe mc•nsuh hııyır sever bir şı aşa inı:ınp~ş:.ı Atık mahallesinin 

ı· n ·0 kudur. B. rra körfezinden ge- çok bayan \e baylardan murekkeb ıBesiktas c ddPc;iıı<.10 ('<;ki 5:i yeni 66 
~o,ruz, Lıv10pol limanına gidiyo ,. , kf)mite toplam.ırak balonun 19/şubat kapı sayılı Bezmi Alem Valide sul
n z .. Taınam ve kafi midir kapta _ '9~8 tarıhine mıısadif cumartesı ak- tan vakfınd ın ıki tarafı vakfı mez-
ım! ş.ımı T<Jk;ıtlıy<ın 5-.Jlonlarında yapıl- kürdan Ekrn<>kçi fırını ve tarafı ra-

ot n."luf kaptan, Virjini süvarisinin masına karar vndıği haber nim- bia tarikıanı ıle mahdud kasab ge
sı;7aı:~ bir makine ezberciliğile ,mı. tır Dulo kf)nııtc·sı balonun her diğinden munkJlıh dükkanın 60 his
rr· a adıgı sözlPrini elindeki evrakı senekıne fnik hır surette eğlenr.ell SPde allı hıssı>sı açık arttırmaya ko-
<:>0<'dcm . . . h 1 nur 1 1 el .. '-a geçırırken dınlcmisti. Fakat ve nt"zı o ması içın şimdiden ilıza- muş o c tıgun an evsafı aşağıda 
~ Ptcın ·· ~ ı .ı • sozkrinc nilıayet verirken: rata başlamıştır Sayın halkımız bu yazı ı1.1ır. 

tıı , rarna mve ki'ıfı midir kapta _ /hrıyırlı tPşc>bhüsP iştirak etmekle Zemin kat - Zemini mermer ve 
:· hPm Ç()k c ğlenceli bir ~ece geçirmiş camekanlı ve demir kepenkli aşçı 
·~elirnns· · · 'h l d k J k d"kk" sö 
1 

" ını ıstı za ve istihfafla lem c y<ı su çoru l:.ıra ve annele- u anı 

k Y er ibi bir tavur hıkınınca Rauf rr vardım etmiş olurl:ır Üst kat - Bu kata ahşab merdi • 
aptıtnın d b .. - ·- ı 

Aynaroz Kadısı 
Komedi 6 tablo 

Yaıan: Celal Musahip oğlu 
Pazar günü gündüz saat 15,30 da 

• 
ÇOCUK TIY ATROSU 

Cumartesi. Çarşamba 14 le 

MAVi BONCUK 
Yazan: Zeki Tnşkm 
Müzik : F. Ege 

Şehzade başı 

RP 
11YATROSU 

Bu gece saat 
20 . .30 dr. 

ı, "I~ 

San'atkfır NAŞİD ve arkadaşları 

Okuyucu Küçük Semiha ve Mışel 

varyetesi: KEDİ GÖZÜ Komedi 3 
perde. 

Ertuğrul 
Sadi Tek 

TiYATROSU 

Bu gece: (Üsküdar - Hale) Sine

masında: ATI ALAN ÜSK0DARI 
GEÇTİ: Vodvil 3 perde. 

l'ad a utuıı kanı beynine sıç- f Ö O ven c çıkılır Bu kat yemek salonu 
ı:· ,·· . E.M N N •. HAK.EVfN_D_E_ N: olup tahta bölme ile ayrıJmı kısmı ••D kt Ü t•• 

VırJınıya gemisi bir Amerikan vapu Bu sene ıçın t<.'rtıp ettıgımiz (Halk havidir. ş O or. pera Or•• 
ru olclı-·1 · d' k f ı ) · · d 1 Q h ~I h T dev] ... ı ı_r ı. Fakat Amerika Birleşik on eranı:; arı serısın en (Dıllerin Snhası - 32 metre murabbaıdır. r an vla ı·r oros 
ta <'tlerıne mensub bir geminin kap- Sf'IS cephf'lsı) mevzulu olan dördün- Arthrma peşindır Arttır a . t" 

nı bi · h - - f • .. B R J • · · m va tş ı- L' 1 k B B da bö _ı a~~ gemisi süvarisi yanın- cusu pro t sor ay agıp Iulusı .. ta_- rak Pdecek müşterilerin kıymeti mu- "u a , oğaz, urun hastalık· 
i . ~Je mustehzi bir hal takınmak rafından 27/1/938 perşembe gunu hammenenin % 7,5 nisbetindc pey lan mütehasmı 
kç~nt nereı~en cür'et alıyordu. Rauf saa~ (17,30) da evimizin Cağaloğlun- akçesi veya mili bir bankanın temi- Taksim, At.dülhakhamit Caddesi 
Va p nn elın~eki evrak tomarmı ya- dakı me_rkez salonunda verilecektir. nnt mektubunu hamil olmaları ica- Geyik Apartmanı No: 1 

e ş Yavaş durdu biUctü· kar!;ısındaki Davrıtıye yoktur, her arzu eden heder. Müterakim vergi tanzı'fat •Her gUn 15·19 kadar• 
cncbi k ' :ı l bil ' ' ' 
nındak· nptana uzatacak yerde ya - ge c ır. tenviriye ve vakıf borcları borcluva Kııradenizereğlisi . l 
sorı ı ~nsanın üzerine koydukta.1 -·- - :ıiddir. Arttırma şartnamesi 27-J-938 ıcra memuru-
ğır :~7.~e;ımeleri çiğner gibi ağır a· Y~oklam~ya d.avet ~tırihinf' müsadif perş,,mbP. günü da- ğundan: 

.>a~iladı: Beyaglu Askerlık şubesınden: ırede mahalli mahsusuna talik edile- 37 /106: Taşra 
d~e~nı~ıınd~i .Birlesik Amerika Beyoğlu yabnncı As. Ş. 334 doğum- c~k.tir. Birinci arttırması 28_2_93R ta- Karadeniz EreğJisinin Murtaza 
v erı tabu., etınde bir ge . .. lulann yoklamalarına başlanılmıştır rıhın<> müsodıf pıızart . .. _ d . mahallesinde mukim halen ikamet-

J(.. 
Keşif bedeli 1202 lira 9 kuruş olan Fatihte çifte ayak medresesinin 

tam"ri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi levazım 
müdı..rlüğürıde görülebilir, istekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesi
kadan başka Nafia Müdürlüğündao alacakları fen ehliyet vesikasile 
90 lira 16 kuruşluk 1 k teminat makbuz veya mektubile benber 
27·1·938 perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı• 
dırlar. (i) (181) 

Söğüt, at kestanesi, beyaz kavak 
vesaire ağacı 

ip, su kovası, telli lastik hortum 

Muhammen 
bedeli 

1068,4\l 

hk 
teminatı 

80,13 

çayır kesme makinası vesaire. 141,35 10,60 

Zincirlikuyu mezarlığına lüzumu olan yukarda cinsi yazılı malzeme 

ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Listelerile şartnameleri leva. 
zım müd rlüğü!lde görülebilir. istekliler 2490 No. kanunda yazılı 

vesika ve hizalarında göslerilen ilk teminat mnkbuz veya mektubi e 
beraber 4-2-938 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı• 
dırlar (A.) (389) 

1 lnhisar ar U. Müdürlüğünden: 1 
l - ·Ş:ırtnnme ve projesi mucibince Knyseride yaptırılacak BaşmÜ• 
diırlük binnsı inş atı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 32801 lira 40 kuruş ve muvakkat teminatı 2460 10 
lirndır. 

3 - Eksiltme, 10-11-938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 11 
d .. Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonu a 
y p31acaktır. 

4 - Şartname ve projeler 1.64 lira bedelle inhisarlar Umum Müdür• 
Hiğü inşaat Şubesi) le Ankara ve Kayseri Başmüdürlüklerinden alı-• na bilir. 

5 - Eksıltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennf evrAk ve vesaikini 
inhisarlar inşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası alma• 
tarı ldzı ındır. 

6 - Mühürlü teklif melttub:ınu; kanunt vesaik ile 5 inci maddede 
yazılı ehli yel vesikasını ve 0/0 7,5 gu venme parasını ihtiva edecek 
olan kapalı zarflar münakasa günü en geç saat 10 na kadar yukarda 
adı geçen Alım Komi~yonu Başkanlığına makbuz mukabilınde veril· 
miş olmalıdır. "B. "'464,, 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden : 
7·2-938 Pazartesi Günü saat 16 da lstanbulda Nafia Müdürlüğünde 

(6248,84) lira keşif bedelli lstanbul Tevkif evi tamiratı açık eksilt· 

meye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, Bayırıdırbk işleri Genel, hususi ve fennf şart• 

nameleri, proje, keşif hulAsasile buna mü tef crri diğer evrak daire. 

sinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (469) liradır. 

ı~tcklilerin en az (5000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ida. 
rele~ind~n almış olduğ'u vesikalara istinaden İstanbul Nafia Müdür· 

gunden eksiltme tarihinden bir hafta evvel alınmış ehliyet ve Tica

re Odası Vesikalarile gelmeleri. (356) 

kCU'iSinc ŞiiphC'~iz itimadım vamrı Fsu- Beyoğlu ve Besikta .. kazaları mınta_. miuJe saa~ 14 d;n· 16esı gkundu a_ıre· gahı meçhul boşnak oğlu Nuri'ye: 
nt ir· d . a- . ya a ar ıcra 1 k . d B . 

b ,..ın e vuvarlnndığım vaz· t kalarında ıkamet eden taşra şubele- l'dilec<'ktir Birinci artt d b Zonguldak'ta Taşcı oğulları vekili ma arı i tiza e er. irincı arttırma Dr. Hafız CemaJ "aenı, geminizde arama ve araştırmıye~ rine mensub 334 doğuınlularınm yok· ıdel kı ... •nı .. ~. h ırma 3 
e- avukat HıJmi Yuksel'e 2?.71 lıra 23 3/3/938 tarihine müsadif perşembe 

J Pmag~ · b " 1 . J 
1 ı mu ammcnenın o/t 75 k · .. 16 d c1 • • d · k 

gar a ıc ar ediyor .. Lutfcn M amalarım nyapılacağından ı~bu do- ini bulchı"'ıı t k .1 ·d .. uruş borcunuzdan dolayı mahcul gunu saat a aıremız e ıcra ı-
onıa b h c- ~ 1 - .. ...1 ,., a <Jıı rı uste bırakılır 1 · 1 k ·ı bed ı· hlr . . u ususta hazırlık yapma- gum u eratın nufus cuzqant ve ıka- Aksi t:ıkdird o up tamamına yeminli üç ehlivu- ınaca ve ven en pey e ı mu -
ı ıçın gn • · t a· .. k t' f • f' ·1 e son arttıranın teah • k f f J 3000 1· h · ·· d t • b · · bul y 

1 
-.:tnınıze emir veriniz' me sene ı ve uç ı a otogra ısı e hiidü haki knl k •. u marı etı e ıra takdir etti- ammenın yuz e ye mış eşmı -

0 Und:ın 1 k ·· h .. ...1 k d b .. • ma tızere arttırma l E ~ı· · M h 11 d w t kd' d 'lk tt an n taah sevre ba 
1 

a ı ·?~ulan, ve tekrar er gun og ~y.e A a ar şu eye mura- 0 nbeş gün daha temdit edılerek 
151 

rı en rcg ınm urtazn ma a e • ma ıgı a ır e ı ar ır ı -
nıerikalı karnak ıçın acele eden A· caat etmelerı ılan olunur. 3/938 tarihine müsadif salı gu"nü sa- sinde vaki ve tapunun kanunuevvel hüdü b::ıki kalmak şartile arttırma 

k aptan1 b .. 1 .1 d ----- 927 defterinde mukayyet tarafları 15 gün temdit edilerek 18/3/938 ta-
çı arac<ık hnlC' . u .soz er çı e en Yf'rıl nPc,rfvrı::ıt at 14 den 16 ya kadar dairede yapı- sağı: Yusuf Onbaşı oğlu Tevfik bin rihine müsadif cuma günü ayni sa-
t~, ~vvela kıza~~tırdı. Yabancı kap- lacak ikinci orttııma neticesinde f'n Yusuf, Solu: Merkon Tevfik'ın müf- atte devam olunup gene muhammen 
du u i.ı hidd ı, sonra sarardı VP An d 1 d k çok arttıranın iistündc ı k 1 . k 
~enidpn bir tct ?uhram içerisinde a O u a es i dUğUn tır 2004 numaralı icra venrıafl~ .acka reı hanesi, arkası: Murat Saban kıymetin % 75 ini bulmazsa arttırma 
ga · . C!rbı · l"k ve evJenme adetleri as a- menzilhanesi, önü: tarikıam il~ mah- 2280 numaralı kanun hükümleri dai-

ıtına eder bir rcsız 1 
yapmama- Konservatuar müdürü Yusuf Ziya nununun 126 ıncı maddesıne tr>vfi- dut 324 arşın mikdarındaki mu-frez resinde geri bırakılır. 

- F' k avırla: kan hakları ta · ·11 · · 
a at buna h kk Demircinin Türk folkJoruna aid e _ . pu sıcı enle sabıt oJ- bir bab hanenizin .1152 sehimde 2004 No. icra ve iflas kanununu•ı 126 

~iY<'bildi. n ınız yoktur: serlerinin bcsincisidir. Anadoluda ~~:~: .~potekli ~]~~aklarla diğer a- 936 sehimi. açık arttırmn suretile cı maddesi mucibince ipotek sahibi 
.. orsarı kruv .. .. .. . yaptığı tctkık seyahatlerinde topla- . . ı. nm ve ırtı ak hakkı sahible- paraya çevrilmesine karar verilmiş· alacaklılarla diğer aHikadarlann ve 

:ozJcrini Amcı~~~~un ce~~~ ~varısi ?ığı bu notlar milli kültürümüze a- rının bu haklnrını ve hususile faiz ve tir. Mahcuz hanenin evsafı: irt:fak ha~:kı sahihlerinin gayrimen 
erek sordu: ının goz enne di- id mühim kıymetleri ihtiva etmek- ma~n.rifc d~i~· olan iddialarını ilan İki kapıdan girilir. zemin kat ak- kul üz.erindeki haklarını ve hususile 
- 11.ı tecl" H k tarıhınclen ıtıbaren 20 gu"n I d . .. . ' d 1 'dd" ı ~-.asıl hakk ır. er ese ve bilhassa folklorla zar ın a taş ıle doşelı bir sofaya nazır bir faiz ve m::ısrafa air o an ı ıa arını 
S ' • ım yok mu? ı k .. b · 1 

onra zorak' b" · meşgu olanlara 1avsiye ederiz. Fia- evra ı mus ıte erile birlikte daire- çamaşırlık ve iki kileri birinci ket evrnkı müsbitelerile 20 gün içinde 
etli: 

1 ır tcbessiimle ilave tı 50 kuruş olup başlıca satış yeri ~ize bildirmeleri lazımdır. Aksi tak- Camekanlı bir sofa i.iz~rinde 3 od~ icra dairesine bildirmeleri liızımdır. 
- Raptan Ankara caddesinde İkbal kütüpha- dırde hakları tapu sicillerile sabit 2 mutfak ve sofa ile 2 matbah ara- Aksi halde hak~.m tapu sicil ile sa-

Vaidine Vakcfenabları deniz harb ka- nesidir. olmıyan1ar satış bedelinin paylaşma- sında ı:ıktaş ile döşeli ı sofa ve iki Lit olmıyanlnr s:tış bedelinin pay-
ı tırlar zı:ınn di * d h · k h 5 - Evet SÜ h . e yorum! sın an arıç alırlar. el yı ikinci kat. Büyük bir salon !aşmasından hariç bırakılırlar. 

?sırıaniı s~I~r;ndesız vfıkıfım; fakat ÇÖL GİBİ Müterakim vergi, 'ienviriye ve üzerinde 5 oda ve iki helclyı, üçüncü De\llet ve belediyeye ııid vergi Vt! 
1
Yetinde hır h ba ve ?~anlı tabi- Romancılarımız içinde üslub ve tanzifiyeden ibaret olan Beledive kat. Büyük bir salon üzerinde 1 oda resimler 1'orç1uya aid olup satış bc-

içln b ar gemısınin sü · J ı l 
d u urnuıni kn"d 1 varsı ifadesiyle haklı bir şöhret kazanan rusurnu ve vakıf icaresi bedeli mü- ve çatı arası ve denize nazır iki delinden ödenecektir. D3ha faza 
eğildir... • ı cer mevzubahs Mebrure Saminin bu namdaki eseri zayedcden tenzil olunur. 20 senelik taraftan beton balkonu müştemil ve molUmat için dairemizde mcvcud 
- Sebeb!. • çıkınıştır. Eser mütareke devrinin taviz bedeli müşteriye aittir. Daha bahçesinde su kuyusu iki dut, dört şaı tnameyi ve takdiri kıymet zabtı 
- Kapitül~ acı hatıralarile doludur. Bir Türk fazla malUmat almak istiyenlcrin armut beş şeftali yedi erik ve beş varakasının görülebileceği ve bu 

~İYor!.. usyonlnr bize bu hakkı kızının kahramanlığım, cesaretini 9371133 numaralı dosy~da mevcut nar ağacı mevcuttur. Arttırmaya iş- babda bir itirazını;ı:ın oldui;"ll takdir-
liiddet ve çok temiz bir şekilde ifade eden bu tirak edeceklerin muhammen kıy - ele kanuni müddet içinde dermeyan 

lra t saraı·ma sırası Rauf evrak ve mahallen haciz ve takdiri t" °' 7 5 w • b . b "ğ" "k t 'h P ana gelmişti... eseri. roman meraklılarına tavsiye ~e. ın ,o , . g.u ~ıs etınde pey akçe- etml'kliğiniz icn etti ı ı ame ga ı-
cdetız. kıymet raporunu görüp anlıyacakla. sını veyn mıllı bır bankanın bu mik- nızın halen meçhul bulunmasına bi-

rı ilan olunur. dar teminat akçesini hamil bulun- nacn iliinen tebliğ olunur. c484> 

-

l • 

(wKMAN HEKİM) 

Dahiliye ınUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

lstanbulda Divanyolunda (104) nu· 

maralı hususi kabinesinde hasta • 

!arını kabul eder. Salı, cumartesl 

günle.-i sabah .9.5 - 12> saatlci ha· 

tıki fıkaraya mahsustur M Jayene-

hane ve eve telefon: 2.2398 - .21044. 

{~:ı6 hıcrl 
~ 

1 

135J .• J nf 
l. Kanun 1 I Zilkade 

24 13 
r 

Yıl ı~~s. Ay 1, liua26, K3sım 80 

28 1. Klnun: Çart mba 

Kışın şiddeti 
1 

-
' Vakltıar VaaaU Ezaal 

••• •. ~.. d. --
Güaoı 7 16 2 co 
Öğle 12 27 1 11 

lkıaJi 15 02 9 45 
Akşa .. 17 17 u JJ 

~.u. 18 53 ı JS 
~&k 5 35 1l 19_J - -
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G R i P, B A Ş ve O i Ş A G R 1 LA R 1, 
NEVRALJi, ARTR TiZ ,ROMATiZMA 

ve bütün ağnhrını dindirir 

l 

KENAN 

için en iyi ilaçtır. 

İstanbul asliye beşinci hukuk mah-

Mideniz bozuk, diliniz paslı, kabız çekiyorsunuz. lştihanıı yok mutlakı 

HASAN MEYVA öz O 
ılınız, yarım bardak ıu içinde alınan ve meyva usarelerinden yapılan bu harika midenize rahat 

ve huzur . verecektir. 

$ite 25, bUyUk 40, d6rt mlsli 60 

1 
kemesmden: 
Davacı İstanbul maliye muhake -

mat müdürlüğü namına avukat Ali 
Suavi tarafından müddeialeyhler 
LCıtli, Hayrettin; Nedim, Ali Kemal, 
Neşet, Şerefettin ve Cemalettin He 

HASAN GAZOZ ÖZÜ 
Limon, portakal, Muz, !renk üzümü, mandalina çeşidlcri vardır. Meyva usarelerinden yapılmıştır. 
Şampanya gibi lezzet!; ve midevidir. Mısafirlerinize Hasarı Gazos Ôzü ikram ediniz. 

• 

Yakında ananas, çilek, kayısı, ağa~ çileği nevileri çıkacaktır. 

Sir':ecide yeni handa 7 No.da Kos
tantin Yatro aleyhlerine açılmış o-
lan 662 lira 25 kuruşun tahisline mü- p 
tedair davadan dolayı müddeialeyh
lerden Kostantin Yatronun bu il<a
metgfilıı terk ile Yunanistana git -
mesinden dolayı evvelce mahkeme-

. Şişesi 25, bUyUk 35 dört misti 50 kuru,tur. 

.A 

TENZiLATLI 

I 

ye davetıni mutazammın davetiye 
•-•••••••••1•••--•-••••-••.;l\ilanen tebliğ edilmiş ve 18/1/938 ta

AYLIK SEYAHAT KARTLARI 

. / 

Fena havAlarda kendinizi 

GRiPiN 
ile koruyunuz. 

Baş, diş, adele ak'rılarile üşütmek· 

ten mütevellit bulün ıztırapları 

durdurur. Nezl~, kırıklıK, grip ve 

emsali hastalıklara hrşı bılhassa 

müessirdir. 

Kullanınız. 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde 

G R f P İ N isteyi iz. 

Türl< Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Cördüncü keşide 11 -Şubat -938 dedir. 

Büyük 
ikramiye: 50.000 liradır. 

Buııdan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000 ) liralık iki 
adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin eden bu piyangoya işti
w;ak ediniz .. 

Gümrük Muhafaza Genel Konlutanhğı 
lstenbul Satlnalma Komis.yonr.1ndan: 

1 - Gümrük l\'uh:ıf ıza Mcır.urları iç•n 100 tane nıuşamoanın 27-1-938 
Perş•mi:.e gü"ü saat 11 de açık ek<iltmesi yapılacaktır. 

:ı - Tasınlanan Tutarı 135;) lira ve ilk teminatı 102 liradır. 

3 - Şartname •c e>saf komisyondadır. Görülebılir. 

4 - l•t•khlerııı vevıe nı&kbuzu veya ı. -ıııka mektubları ve kanuni 
><·sokalarılc tir. ı ~t c o gti:ı ve sa ıotinde Galata e>ki ithalat Gümrüğü 
l.111 r.ı:~1.ıK ka nı ~;-·on1 ı:elm~.::-rı. "16-L. 

rıhli tahkıkat celsesinde ispatı vü
cud etmiyen ismi yazılı Kostantin 
Yatro hakkında gıyab kararı bilit
tihaz ve tahkikatın 15/3/938 saat 14 
talikine karar verilmiş olduğu ve 
bu babtaki gıyab kararı da mahke
me dıvanhanesine asıldığı malümu 
olmak üzere keyfiyet hukuk usulü 
mahkemeleri kanunun 141 - 142 in
CJ maddeleri mucibince iliin olunur. 

Üsküdar - Kadıköy ve havaHsi halk tramvayları 
Türk Anonim Şirketinden : 

936/2204 1 

Tramvay şebekeler1mizin iki ve daha yukarı mıntalraları ara
sında oturan ve her gün işlerine gidip gelmek mecburiyetinde 
bulunan yo1culara bir kolaylık ve maddi menfctat temin etmek 
üzere tenzilatlı aylık seyahat kartları ihdas olunmuştur. 

Birinci Mevki 2 Mıntakaya 338 : 3-5 Mıntaka~·a 442 kuruş 
ikinci Mevki 2 Mıntakaya 260: 3-5 Mıntakaya 338 kuruş 

1 
Uykusuzluk, asabi öksürükler, i l 
asabi zayıflık, baş ve yarım baş 

ağrısı, baş dönmesi, baygınlık, 

çarpıntı ve sinirden i:eri gelen 

oıitiin 'ahatsızlıkiarı iyi eder. 

olan bu kartlar her ayın 1 · 4 Üncü günleri Şirket İdare Mer

kezile Kadıköy ve Üsküdar İskeleleri civarındaki Plantonluklardı:ı 
satılaca!t ve her ayın beşinden diğer ayın dördüncü günü akşamı
na kadar muteber olacaktır. 

1 
Ürgüb icra memurluğundan: 
Kızılcıklı Mehmed çavuşa 2000 li-

ra mukabilinde ipotek eden borçlu 
İstanbulda mukim Ürgüblü İspelli 
mahallesinden Çatal oğlu Mustafa 
çavuş ödeme emri müddetinde bor
cu ödememesine biaen alacaklının 

talebi üzerine satılmasına karar ve-
/ rilen Ürgübde Özengi mevkiinde va-

' 

ki tarafları şarkan Panayot oğlu_ Va
si!, garben Taflı oğlu Ömer mahdu
mu hacı Ahmed, şimalen Ortahısar

l !ı Yai:ış oğlu Derviş cenuben orta 
, Hisarlı Kurtcu oğlu Mustafa çavuş 
' Kepoter hanesi ile mahdut ve 430 

1 
lira muhammeneli gövercınlik 288 

l hısseden 204 sehimi ile 40 lira kıy • 
metli ayni gövercinlığın 288 hısse -

1 
den 21 sehımi keza Dere şağı mahal
lesinde kain tarafları sağı hacı Mu
sa oğlu Memiş solu Mehmet Lfıtfi ye
dinde müfrez küçük hane arkası 

/sucu oğlu Mustafa önü tarihi has ile 
mahdud içinde içli dışlı bsma tefrik 

1 edilmiş olup dış kısmında mikdarı - - -- - --
kafi avlu bir ahır ve ahırın üstünde dıt neticesi olan 8/3/938 salı günü 
10 ayak merdivenle çıkılır fevkani saat 15 de en çok arttıranın üzerine 
bir oda bir aralık ve iç kısmında ise kat'i ihalesi icra edilecektir. 
fevkani iki oda bir aralık aşağıda Şartname: İlan tarihinden itiba
bir samanlık bir zahire anbarı bir ren Ürgüb icra dairesinde açık bu
mutfak bir peynirlik bir kademha • lundurulmakta olduğundan her isti
neyi şamil ve 300 lira kıymeti mu- yen görebilir. Satış peşin ve alıcılar 
hammeneli hane ıle keza Olaşlı kö- '7o 7.5 pey akçesi tevdi etmek mecbu
yünde vaki tarafları şarkan yol gar- riyetindedir. Dellaliye ve tapu ve 
ben Davut oğlu Kasım şirnalen yol intikal harcı ve vergisi ve intikal i
cenuben dere ile mahdut tapu kay- le teslime mütedair muamelatı ta
dile bir dönüm ve halen 8 dönüm tah kib ve bilumum masarif alana ait -
min edilmiş ve 700 lira kıymeti mu- tir. gayri menkuller üzerinde ipo -
hammeneli tarla 21/1/938 gününden tekli alacaklılarla irtifak hakkı sa
itibaren satılığa çıkarılmış 21/2/938 hibleri hususile faiz ve masrafa da
pazartesi günü saat 16 da icra daire- ir sair alacaklılarla diğer alakadar
sinde aleni surette yapılacak arttır- !ar iddialarmı ilan tarihinden itiba
ma neticesinde kıymeti muhamme- ren 20 gün içinde evrakı müsbitele
nelerin <,;, de 75 şini geçen bedel ile rini icra dairesine ibraz etmeleri 
alıcısı cıkarsa ihale edilecektir. Ak- şarttır. Aksi takdirde hakları tapu 
si takdirde evvelki arttıranın taah- kaydiylc sabit olmadıkca satış bede
hüdü baki kalmak şartiyle ikinci bir !inden istifade edemiyecekleri ilan 
ili\na hacet kalmaksızın 15 gün tem- olunur. 

lpADEMi iKTiDAR 1 ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

HORMOBiN 

Belsoğukluğu ve Frengi den 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--_.,.., 

korur, 

CAFER MÜSHiL Şekeri 
Tesiri 

Emlak 

kat'i, içimi kolay 
en iyi müshil şekeridir. 

Bilumum eczanelerde bulunur. 

ve Eytam Bankasından : 
Bankanın Hes•p No. Yeri Nev'i icra Dosva ~ 

343282 ikraz 769 lstanbul Molla gürani 

Nuri dede mahallesi 

Topkapı caddesi e,ki 

267 yeni 319-321 (•on 

numaratajda26 l)No.lı 

Ev. 

Bankamıza ipotekli olup lslanbul Dördüncü icra dairesince yoka: 

rıda numarası yazılı dosya ile 4.2-938 tarihine müsadif Cuma giiP
11 

açık arttırma ile satılaca~ olan gayrimenkulü satın alanlar arzu eder 

!erse Banka bu gayrimenkule mevzuatı dahilinde kendilerine par• 

ikraz edebilir. "" 
111111

1111 
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Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 

ETEM iZZET BENiCE 

Bosıldığı yer : EBÜZZIY A MA TBAASl 

) 


