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SAclLIK KUPONU 

Bu kuponun onunu tophyan o • 
kuyuculannıız Son Telgrafın bi • 
rincl sınıf dahiliye mütehassısı ta 
Tajından Beşikt<I§ta tramvay du 
Tağında 59 numarada cumartesi, p.ı 
zarıesi, çar~amba günler saat Hi den 

ÇARŞA 
________ ....... ________ ___ 

9eyı ı SFS En ron T e1~af1arı .e Haberleri .eren ak,am pzetesl Telefon No. 20827 
laL Nurosmanive C a ideı;i. 

sonra muayene ve tedavi edilirleT. 

usya, -spanya meselesinin lngiliz 
e i erine göre hallini abul etti 

İtalya -İngiltere arasında behemehal bir anlaşma 
husule gelmesi için yeni ümitler belirdi 

üngöDt~1r~9 cdhuıırmca<dlanı sDDcahDanıoyoır 
••• Orta A\·rupa da: 

Çemberi yne cemile olsun dive: 

Hiç olmazsa sara
hatten mahrum bir 
anlaşma yapllacak! 

Yine siyasi hare
ketler baş!adı 

Macar Hariciye Nazınnın Viyanayı 
ziyareti manidar görülüyor · 

İngiltere, inşa h;Jinde- olan 150 . 
gemiden başka yeni harb gemi

leri de yaptıracak Ulu Onder, Ankerade Belkenır mısetırtertmızıe 
gOrüşOrlerken 

Avusturya kabinesine 
bir Nazi daha alındı. 

. -
Faşi~t meclisinin 

Toplantısı ehemmiyetli 
Celil Bayar diyor ki: 

alkan Antantı tam 
verim halindedir zırlıkları devam etmektedir. Roma 

sefiri Lord P ert Başvekil ve Hariciye 
Nazırile mütemadiyen temas eyle • 
mekte ve bu müzakereler hakkında y J B k• ı• 8 ) B 
tutulacak yol tesbit edilmektedir. ugos av aşve 1 1 u gar aşve-
İtalyanm hcrşeyden önce Habe - k• ı· l d •• •• l •• 

tJs::ı ~!:: tanınmasında ~ ı ı e uzun uza ıya goruş u 
• Dtblltll •S'UniZCJa teliriinlie dO -1 latikhal merasimi 

Avusturya orcıusundan oır müfreze 

~ak_ Lord Pertln Çemberlayna n~.leı:int bı.itün tafsilatile haber ver- Atina 2 - Ankaradan dönmekte 
ı verdıgı ı:ıalıattan soua İtalya - İn - dıgımız Yunan Başvekilile Rumen olan Yunan Başvekili M. Metaksasa 
giltere arasında pürüzlü meseleJerin Hariciye müsteşan dün akşam şehri- bütün Trakya şehirlerinde ve Atina-
halli hususunda evvelce tahmin edil- mizden ayrılmışlar ve fevkalade ha· da büyük istikbal merasimi hazırlan- Paris 2 (Son Telgraf) - Viyana turyayı tamamile müstakil bir halde 
diği ~dar derin uçurumlar açılma - raretli bir surette uğurlanmışlardır. mıştır. lhükfuneti ~~turyada 6 martta y~tm8'~. Nazileri meml4:1'ette hi
yar.ngı anlaşılmnktdır. Bilhassa Yunan Başvekili yüksek Stoyaclinoviçle Köseivanof Fillbede cAlmanlık gunu• yapılnuuını yasak kim kılmamaja varkuvvetile çalış .. 
1 Vakıa ıoaliihiyettar mahfillerde tahsil gencliği tarafından hürmetle cörüştüler ! etmiştir. Bugünü tenib edenler bu maktadır. 

lkolayJ~kla b~ netice:e varılmı~aca •• selimlanmış ve Atina üniversitelile- Yugoslav Başvekili M. Stoyadino- l yasağm geri alınması için bot yere y~ .~~um.t. ~aziyet it~barile Stq
, tı teslım edılmckte ıse de vazıyetın rine bilvasıta Türk geneliğinin se- viç ile Bulgar Başvekili M. Köseiva- çalışmaktadırlar. Son vaziyete ve ta- nıgın gunun bınnde, m.agitU, olman 

I
Eden'ln çekilmesi anında tasvir edil· limları gönderilmiştir. nof arasında Filibede cereyan eden havvüle rağmen Şuşnig hlli Aws - 1 /Jnornı 2 inci •n.Jf•-nız:Ja) 
diki şekilde de olmadığı anlaşılmak • Rumen müsteşarı eksprese bağla- 1 mülikat Bulgaristanda bUyük bir r 

J• tadır. nan hususi bir vagonla saat 21,30 da lika uyandırmıştır. Bu mülikatm lKu"çu"k sermayeıı· 
•~•"1 · .Çünkü İtalyanın İngiltereyi bil- ve Bulgar Başvekili de tamamile hu- Sofyada yapılacağı, hatta M. Stoya- r 

-""'4r.-ıc.ı ' hassa yakından alikadar eden Ak - sust bir trenle saat 23,30 da hareket cünoviçin birkaç gün Sofyada kala -
(Devamı 2 lnci ~emlzde) eylemiflerdir. I (Devamı lkind phlfede) 

~~· i' ı Vleclis 
Bugün 
Açlldı 

IKahve ve lokanta . 
Sahipleri şikayat çi 

Başvekil Çemberlayn 

Londra 2 (Son Telgraf) - İngi.J.iz. 
İtalyan müzakerelerine başlama ha-

Amerikada 
Aiman casusları 
Casus çetesi Avrupa 
vapurunda yakalandı 

Güzel bir berber 
kız bunları ele verdi 
Amerikanı nmeşhur G. Men po .. 

lis teşkilitı bir Alınan casua çetesini 
Jakalamıştır. 

Vergilerde tenzilat 
Yapdması derplf 
Edlldl 

Yeni belediye tallmat· 
namesinin tatbikinden 

. sonra bu gibi yerler k• 
1 ı panmıye mahkOm bir 
l v_,zlyete d~,uyorlar 
1 Yeni Belediy~ t.alimatnamesi~de 
•kahvehane, birahane ve lokanta gibt 
yerler hakkında komilan kayidle& 

Alman ordularının yeni alakadar bazı iş ~hiLleri arasındı 
Erkc!nlhar oıye Reı sı memnuniyetsizlik 'ı!Yctndırnuştır. 

Yeni bUtce geçe11 •ene- Brauchıtsch Memnun olmıyaular arasında bilhas. 
kinden 17 mllron fazla sa kahvehane ve lokanta sahiblerı 

ol•r•k tts•blt •dlldl Al manya gelmektedir. Buıiilann ekseriyetini 
Franko kıtaatı harb hazırJIQı esnasında ! 4 de kenar semtlerle, amele muhitleri 

1. Kıt tatili sona ermlş olduğundan 1ta1 ya arasında dükün işletenler te~kil et-

s P a n Y a Kamutay bugün saat 14,30 da Anka- mektedir. Bunların fikirlerine göre, 
rada ilkbahar mesai devresine haş- D ,, 1 v (Devamı ikinr. ı stıh=fedc) 
hyacaktır. Bu itibarla gerek muhte- 05 a. U g U y .. .. .. 
lif memleketlerde tetkiklerde bulu- • enı bır keşıf: 

Meselesi• nanve(=.:ı:=:::Y· Bugün bir sulh silahı Akreb sokm~na 
Çete; Amerikada doğan v• aslen K • 

Alman olan çavuş Rümrih. Amert • Fransa da : olan Alman tayyareleri arşı yenı 
kan tayyare bölüğünde neler Erth, 

a::::,.ı.;:vropa vapuru limand.m Halledilebilecek mi ? Şotan, kabinenin emir aJ.dığı anda müd- Bir serum 
hareket edeceği sırada tevkif olun • M k"' . k t I h" b' 'l"'hd Paris : 2 (A.A) - Framnz tıp 
trıuşlardır. l ·ı· 1 R .. - 1 • J ev unı ur armıya .ş ır Si a tr a~a.~emisi Cezayir past~r ~nsti -

Casuslar cürümlerini itiraf etmiş- ngı lZter, OmQ goruşmSıerznue c 
1 

tusu doktorl::ırındnn SerJanm E:k-
• r. .. 1 J. a IŞlyor Berlin . ~v~~n T~~gr~ - ~Ir_na~ seriye ölümle neticelenen akrep r ransızların menJ aatlerini de tayyarecilıguun 3 uncu yıldonumu Sokmasına karşı KCŞfc•tti _;i lJır 

. ·' . 

.. k Paris 2 (A.A.) - 'Parlamento ile münasebetile Hiiler tarafından Gö - seromu resmen kaydetmıştir. Va-
g o z e t e c e I e r Ayan _meclisi arasa.aalrJ anı~ • ringe .. filt mar~ık ~~nm veril- ziyetlt>.i üm itsiz olan 33 vak'::da 

Londra 2 (A.A.) - De U Tel ·ırine .. M Uti ö" So .. mazlıgı ~le etmek için ~edilen mesi uzerıne Gorıne muhım bir nu- tecrübesi j'apılan bu serom ffi'l -
. . Y eg gore. 8 s un vyet hütt} ·ı· pyretlere rağmen yeni iş D211DlD8- tuk aöylemiştir. vaffakiyetle tatbik ve tecrube e-

af gazetesinJn diplomatik muhabl • (09f&ma 2 alc Aylaaü\\\&) (Devamı Z bari lalaifemlzde) , (Devama Udad Alüf•J dilmiştir • 



SON TELGRAF 2 Mart 1938 

ltalya - ngiltere Balkan An1antı Orta Küçük sermayeli 
uzlaşması Tam verim ~~~~~~~~~, ,., Klakhve v~ 

1 
Oost,~9.~ .. , .•.. ·~··' 
Al ın nya - llat~ a 

(Birinci sahifeden devam) Bu gauteye göre 150 parça gemi Hal ı"nderli r siyeti ve hattı hareketi orta Avıupa- o anta.ar 1 Göring, Almanya haritind~ki H 
deniz meselesinde İngiltere ile mü - halihazırda inşa edilmekte veya tez- U da daha seri deği§iklikleTe ve vahim milyon Almanın hürriyete kavuştu· 
savat istemeyip sadece eski ıti!Afla - giiha konmak üzere bu.h..nmaktadır. (Birinci sahifeden devam) hiidiseler zuhuruna miini olmakta • (Birinci sahifeden devam) rulmaları için hiçbir fedakarlıktan 
nn biraz daha genişletilmesi ve Sü - 1 Bunlann arasında be§ zırhlı, beş tay- cağı zannediliyordu, fakat Yugoslav dır. Belediye talimatnamesindeki kayid- asla çekinilmiyeceğiai bilhassa trba· 
veyşin müdafaasına değil, hisse se -!yare. gemisi ve ?'1 ye~i.kruv~ÖT, kırk Başvekili derhal memleketine dön - MACAR HARİCİYE NAZIRI !erin bütün dül<filınlara teşmili doğ- rüz ettirdikten sonra sözlerine şu >ıı-
nedlerinden bir kısnunı ele geçirerek"torpıto muhnbı, on iki t"'P'to ve on mek mecburiyetinde bulunduğun - VİYANADA ru değildir. Mesela rıhtımda kömür retle devam ebni~tir: 
kanalın idaresine iştirak eylemeyi ar sekiz denizaltı vardı1'. Tahmat şu dan. Bulgar Başvekili misafiri Fili - Londra 2 (Son Telgraf) - Macar depolarının bulunduğu bir yerdeki - Şimdi hava kuvvetleri bir sulh 
zu ettiği tahakkuk etmiştir. şekilde aynlacaktır: . bede karşılamıştır. Hariciye Nazırı Dekan yanın bugün amelelerin is elbiselerile de,·am et - 'sitahıdır. F"akat emir aldığı anda 

Ayni zamanda İtalya Rabe~istan - Ordu için 1937 senesinde 82 mil- RESMİ ZİYARET Viyanaya gitmesi bekknmektedir. ı tikleri kahv'chanelerle Jokant:.Jarda mütlıiş bir silah olacaktır. Kafiyyen 
clııki Nıl membaı meselesinde de İn- yon sterlin ayrılmış iken bu sene lOO 1'1 Stoyadinoviç, Bulgar gazeteci • Avusturya Başvekilinin Hıtlerle gö- talimatname ahkamının tatbikına ycııeccğirnizdeıı \'e bii!ün dü~manla· 
giltereye ka.ı·" müsaadekar d:ıvran -: milyon steril~'. . . . !erine vaki beyanatında demiştir ki: rüşmesinden sonra memlekelte yap- imkan yoktur. Bütün bu noktalar i- ra mrvdan oknynbilcceğin,;zden e -
mağa karar vermiş bulunm~ktı:lır. Donanma ıçm 150 rnil)On yerme •- filibedc dostum M. Köseiva • tığı yenilikleri ve Macari~tanda Al- çin kendisile göriJ,tüğümüz kdhve - 1miniz. Hitleı·in l'tnrire itaat ede~ck 

Ma:ı.mafih Londr;, sefiri Grnndinin J 120, • . . . nofla buluştum ve kendisile seyahat man propagandasının alıp yürüdıığü; ciler cemiyeti erki\nından bir zat vatanı miidafaaya hazır olmanız la -
Romada Musolini ile yap~cağı temas- Hava ordusu ıçm 82 mılyon yerıne müddetince enternasyonal vaziyetle ve Macar nazilerinin daha fail bir rolişu;ıları sövlemcktcdir: ,zımdır. Sulhu sevmek!~ ber:-.ber ~ıa-
lardan soııra iki devlet araı;ındaki 100 mılyon ayrı;a~~- . iki memleketi alakadar eden mese - oynmağa teşebbüs ettikleri şu sır da 1 •- Yeni Bdedı)'e ta!im~lntmsi va km·vetlerimizin ycnılmcz olclu.,u-
mün:ısebctlerin daha ::iyade salah Ingiltere Kıbrıs 1 mudafaa etrniye • leler üzerinde göri~tüm. So!yada bu bu ziyaret hem manidar hem de pek kayidleri temizl<k ve sıhhi bakımdan mı biitün düşmanlara gi;stcı·eb;\i -

bulacağı ümidi de gün geçtikçe kuv-ı cek .. ·"· kısa duruşumun, resmi hiçbir mahi-ıehemmiyetli görülmektedir. hakikaten ycrindenir ~'akat hu ka - riz.• 
vetlenmektedir. ..Londra_ 2 (A.A.) -; Soylendıgıne yeti yoktur. Yakında Sofyayı resmen Diğer taraftan bu miil3katın Şuş • vıd'arın şehrin muhtelif muhitle - Bcrlin: ~ (A.A.) - ViHe Uııri l\!aıt 
Diğer taraftan İtalyanın. İngiltere gore. fngıltere İtalya ~an Leryos _v: 'ziyaret edeceğim. Maam:ıfih, bu se- nigin yakında Romaya ~·apacağı se- rindeki kahvehanelere göre ve sınıf- gazetesi llalyan Haricı~·e Nazırı 

ile her sahada pürüzsüz ve nihai bir)~o.dos adalarını tahin'.° etmer,ncsını yahatimin tarihi henüz daha takar ·ıyahate takaddüm eykmesi a~rıca !ara tnksinı edi'erk tesbit ~dilmesi la- Kont Ciyano ile yaptığı bi; ınüliıka
anlaşına ypmağa muvaffak olamadı-! 15.tıyecek, buna muka~ı.l Kıbrıs 1 tah- rür etmemiştir.• dikkati calibdir. Bu suretle Almanya zıınclır. Bulün amele muhitlrile fa - tı ncşretmektedir. Kont Ciy2no dı • 
ğı takdirde bile Çcmbcrlaymn vazi- kıme devam etmemegı kabul ede • İstasyonda yarım saat durulmuş ve nın lazyikı karşısında Roma protoko- .kir seıntlcrc!Pki küçük kahvchancle - yor ki: 

yetini nıüşkiilleştirmemck içi~ sara- cektır. _ . mle _ bunu müteakıb M. S_toyaını:.oviç, ay- J~a dahil iki devl~t a_ralarında kat'ilrin yeni Bcledi~e lıükfımkrini t_•t - Haset ve itimatsıtlı~'. ~arç lan : 
hallen malınım bir anlaşma ımzala- Londra 2, (A.A.~ • İkı m: . ni trenle Belgrada gıtmek uzere yo- bır battı hareket çızmış olacaklar ve bik edebilmelerı im1< nsızdır· Ç•m - rrıs olan Avrupada Itaha" Alın .n 
ma!a karar v~rdiği bura siya<İ me- ket. her ye~i tahkım plaru~ı bırbır • !una devam etmiştir. M. Köseivanof, <onra bunu ,.e orta AnupaclakiAlnıen kti bu gibi yerler esa:,en çok az ~er- ya Milletler arasında !ıakı~:; dııo,Iw -
hafilinde ifşa ve iddia olunmaktadır. lerı~e teblıg etmeğı taahhut edecek- M. Stoyadinoviçi hududa kadar teş- niifuzu meselesini Rom ada Mmoliıli 1 maycsi bulunan kimseı 01• tarafından ğun kaı-şılıklı olara.k ravat, :ı..ruret -

Fa~i•t meclisinin içtimaı llerdı~. . . yi eylemiştir. .ile hallcdcccklerdir. Maalıaza Muso- işletilmektedir. A;:ni zamanda mu - !ere riayet edilmesı::c "".bu u:~r~t-
Londra 2 (Son Telgraf) - Siyasi' Hava kuvvetlen tahsısatı Frankonun ajanı !!ininin Alman noktai nazarına mü- bitleri iktizası frıtları da çel< ucuz lerc karşı anlayış gusterı.~, ı~tı-

mehaiil, büyük faşi.st meclisinin ya-
1 

L?ndra : 2, (A.A.) -:- Yen_i mali se- General Frankonun Balkanlar aja- temayil bir siyıı•et tavsiye eyliyeceği olduğu için vc.ı-ic:atıarı da çok azdır. nat etme~ lüzum~!lu ~.nl;mışhrd:r. 
ı·ın baslıyacak ve üç gün siırecek o- nenın hava kuvvetlen tahsısatı 73, m Marki dö Prat ilk temaslarda bu- muhakkak gibidir. Bütün bımlarci:ın dolayı Belediye ta-•Bu hayatı zan..-r~t.er wı.ı oldı.ıgu 
lan içtimaına büyük bir ehemmiyet 500,000 isterlin olarak tahmin edil - Iunmak üzere şehrimizden geçerek Kabineye bir nazi daha alındı limatnamesi ile yapılması oldukça J y<'rde hiç ki_mse için sulh ve itımat 
vermektedir. Bu içtimadan sonra mektedir. Ankaraya gitmiştir. Viyana 2 (A.A.) - Reisicumhur, paraya mütevakkıf değişiklikldi ba-ıme\'ZUU bah~s olamaz. _ 
beynelmilel bütün siyasi meseleler l Bu miktar geçen sene 56,500,000 is- Yunanistanın İspanya ajanı nasyonal sosyalistlere mensub dnk • şaramazlar. Sonra talimatname kah-[ Almanya ltalya ımparat~rlugr·nu 
ve bilhassa İtalya - İngiltere muka - terlin idi. Atina 2 _ Eskiden Yunanistanm tor Hego Juriyi devlet müşavirliğine vel>anelerde masalar.n üstünde mer- ihtiyaçlarını anı_ama ve _ ltalya da 
rencti hakkında yeni ve mühim ka - Silahlanm"ı1t gelecek sene tamam Paris elçiliğinde ateşanavallık yap - tayjn etmiştir. mer ve yahud örttı bulunmasını mec- Almanyanın .. Afrika guııe:;ı. altı~~a 
ro.rlar verilmesi beklenmektedir. Londr:ı 2, (AA) - Hazırlanan bir mış olan Vali Amiral Becaris, Yuna- Başvekil taraftarlarının nümayişleri bur tutuyor. Halbuki yukarıda da yer al_m:-51 luzıımunu takdir ve ilan 

İtalya siyaseti bu meclisin içtima - muhtırada 1935 senesinde tayyare nistan hük\ımeti tarafından General Viyana 2 (A.A.) - Başvekil Şuş ·,söylediğimiz gibi iş elbiseleri arka -j eylcmıştir: İ . 
ından soma dalıa ziyade vuzuh kes- endüstrisinde 30 000 kişı" ç•"•makta i- Franko nezdine aı·an tayin edilecek- nigin vatanperverler cephesi bütün Jarında olduğu lı~lde iş tatilinden is- ı Kont Cıyano,. fa~ya ıle Almanyat ' "°"" ·ar· sır; da bolşeviklige karsı mevcu bcdecek"Jr. ken şimdi takriben 90,000 kişinin ça - tir. rneınlekette binlerce mitingler tertib tiiade ederek bu kahvelere oturan a ' > 

1 MİLLI MÜDAFAA BÜTÇESİ Jıştığı kaydedilmektedir. Bundan baş- BAŞVEKİLİMİZİN KIYME'l'Lİ edeceklerdir. Bu mitinglere hükfunet amelder için bu gibi tedbirlere ne tc:anudu _kaydettikten sonra şun arı 
ARTIRILDI ka birçok kişiler silah ve teçhizat iş- SÖZLERİ azasile meb'uslar da iştirak eyliye : lüzum vardır. Bu gibi kayıdl:ıı yal- ilavAlme etmıştirit. 

1 
d U _ el 

· · ·· · ı · d « an - a yan as• ugunun e-Londra, 2 (A.A) - Bazı gazetele- !erinde çalışmaktadırlar. Başvekil Celiıl Bayar, Türk • Yu- celrtir. nız şehrın luks ve temız yer erın e- . b" "d al" rlı B d ti • h _ 
rin bildirdiklerine göre, milli müda- 1935 nisanından beri anavatan hava nan munzam paktının parafesini mü- ki kahvehanelere teşmH ed:ln.elidir.j~ınl ır 1

1 
e .

1 
varb r. u .. kos ugul b~ 

f a1ıs· t 'dı" · · 9 8 kah h 1 d . zır ayan ar ışte unu mu emme ır 
aa_tb .. t'sa.ıba_rtınmil •. gı ıstçın '~-~ se-kuvvetleri 52 filodan 123 filoya çıka- teakıb Atinada münteşir Praiya ga- Yen•l b·ır hat Bununla beraber_ kve anleer .C~'ıtarzda anlamışlardır ve her günde 
nesı u ÇESI ır yar er ..... u geç- -•~·...,~ zetesinin muhabirine •u beyanatta bardak ve saırenın yı anma an ıçın ah . d b "hni t b •1 · · ·~.....,·~· ' . d a zıya e u zı ye e ag anıp 
ınıştır. • dili bulunınıı•tur· A J akar su bulundurulması ve ıçme j. . .. . b"" 

N . .. K 'kl t . .. Rusyada Erkan muhakeme e yor. -. · l ıyor k bl t . im k ık ,ıtimat gösterıyorlar. Onların en u-
ıyuz TOnı gaze e..nne gore, cu.. . k. k Ç a arının emız o . asına ır y·e-, w • 

- - d"l k ! b 1 . Moskova · 2 (A.A) _ Buharin Ri- «- Şahsına karşı takdır ar ve ço k k ll 
1 

' dik! t yük temennisi bu dostluguıı Hıtler 
~ gu._nu nı:t:e 1 ~:: b ~~nd ".. ınye kof Yag.,.h 'Krestinsıo Rako~ski dostane hislerle mii.nceıib bulundu - Denizbank teşkilatı hakkında tet - ya çatla k u an~ m~ma,;~a b" '.a ve Mussolini gençliklerinin kalbine 

dç~sırtmtffıcıhaıncbe ı '· ~ b" ek~~~- Ro~ngolç ivanof ve dig"er yirml ğunı Başvekil Ekselıins Metaksruı'Za kiklerde bulunmak üzere İzmire gi-ıet_mek ço yerı:ı e : _aruz ızım de kök salmasıdır. Çünkü milletler 
ya o sa ı r gemısı, ırço "'"'" • b B lk l"kl . .. ! . de t k- .. .. .. ıtırazımız masabmı crtu veya mer- . . . 

·· t •t h "b · · d"Ze uh k el · b gün u a an şen ı erı gıın enn e den Denizbank Umum muduru Yu- • , . . . ancak gençlıklerle cbedile~ırler ve 
vazo: ve arpı o mu n ı tfl§a e ı - ~aznunun rn a em erme u rar temasta bulunmakla son derece suf Zi a öni ile deniz işletmesi mü- merler ile kahvelianc ıçl~rının ve ı en genç çocuklarında yükseklikleri -
oektır. . .•....•.• , ....••... oğle zamanı başlanacaktır. b 1 t' A k d .1• _, defa o-1 Y ş . ·•erlerinin beton veya çini ile dö- . 

a ı ıyarım. " ara a ı cın<~, ıdürü Sadettin ve Akay müdürü Ce- • . '. . . .. nı bulurlar.• 
• • • • • !arak ikameti kendisini daha iyi ta-ı il b .. rz· • ·ı 1" şcnmPsı gıbı masraflı ş~ylerın bu • HİTLER CADDESİ 

• ı m ugun mır vapurı e ımanımı- .. b " lı. 1 MA KINEY E nımaklığıma ve hükumet §efi sıfati,- z:ı gelmişlerdir. Yusuf Ziya Öniş iz_ ;tun kah~cler de mec_ ur. .'. ~:ımama- Roma 2 (A.A.) - Sen Pol mahal-
VER'R K EN le sahib buluııcltığu uiikselc meziyet- mirdeki tetkikleri sırasında Yunanis-'sıdır. YoKs~ bu takdırde butun ame- ·leslııin muazzam istasyonunu Zafer 

l !eri daha fazla takdir etmekliğime tana olan hayvan ihracatımızın İz - le kahvclen ıl~ kenar semUc_rde_ -~"" I caddesin"C bağlıyan yeni ycıla «A-
• f . t · 1· mahalle!rrdekı az sermayeli bulun . . . . . ·ım 

A •k J ] ç b J J usa verm'§ ır. ·· · ·· ··• •· · .,. mirle Pire arasındaki seferlerin kal- .. . . . dol! Hıtlen caddesı ısınının verı e-meTJ a l ar, em er aynın yen Türk ve Elen siyasetini ıdare e - dırılması yüzünden düştüğünü gör-ıkahve rlukkiınları __ kapıyaı~ tar'.helsi kararlaşhrılmıştır. 
· denlerin iki memleketir, miiştereh _ .' kr "hd karışacaktır. Bugun Belediye talı • =============-== • f" • d ·ı" hJ t hd•d ' mus ,.e bu sefcrlerın te ar ı as e- . d k" k eli h"t gö 1 

sıyase 1 sayesın e sı a arın a 1 ve müteka_bil ~nafiine miiıeallik'dil~esini kararlaştırmıştır. Ayni za-ı'ma~~=s~~ ık ~yı ea~ m~l~r: ay:!, Et fi atları Mütemadiyen 
• ., • • hıısusattaki noktaı nazarfannda tamlmanda İzmirdeki liman idaresi De- re a e e_ uzer . '.sı . 

edı lecegı kanaatınde ve kamil bir mü§areket mevcud bu - niz alları, kılavuzluk ve liman reis-ırıln:alıdır. Şehrı~ bu gı_bı yerlerın - kontrol ed 'ı l 'ıyor 
lunduğu, Başvekil Bay Metaksas'la .• Y. . dekı az sermayelı fakır kahvehane 

V . gt 2 (AA) s· . A rik ahfell . Alın İtal - hgının Denızbanka bağlanmasına hl 1 . . d'd t bb"" 1 rde bu . . u·· hr" . el t aşın on, . . - ıyası ıne an m erı anya ve ya yaptıgımız görii.§melerde daima sa • . .. .. .. azif . ·sa p erı şım ı en eşe us e • Belediye Reıs gı, şe ımız e e 
.1 k ist" ç b 1 •· b ta ·ı·hı tahdidi karar vermış ve mudurluk v esme 'ı • d"" .. kt d" 1 • b"k b••ı··"d _ ı e uyuşma ıyen em er ayn m u savvurunun sı a ann bit olmuştur; bu. ciheti tebarüz ettir- t . . . . .. . ... H 1 mımagı uşunme e ır er.• ucuzlugunun tat ı ma ~· ıgı 

müzakerelerini kolayl~tıracağım ümid etmektedirler. Amerika hük:U - mek isterim. . .. . . .. de ~mır _Iım:ın. ıdaresı muduru aş • ı Diğer taraft'.l.n lGıhveciler gibi ge- dün sabahtanberi bütün ko.sab dük
meti, 35,000 tondan yukan nrhlı inşa etmeğe karar vermeden evvel Lon- Dört Balkan Antantı memleketini metı gctırmıştır. . . . ne amele muhitleri ve kenar sı>mtler- kfuılarını; sıkı bir surettE: tefliş ve 
dra müzakereleri neticesinde hasıl olan vaziyeti büyük bir alaka ile ta- birbirine bağlıyan rabıtalann ne ka- B~ suretle Denızbankın ilk şubesı :deki lokant<.cılarla buna mümasil kontrol ettirmektedir. 
kib etmektedir. dar sağlam olduğu •naW.mdur. Top • İzmırde kurulmuş olmaktad~. İs~~-•piyazcı dükkanlarının da ayni vazi • Dün ve bu sabah da şehrimizde 
İyi haber alan mahfeller, geçen sene Çin ile Sovyetler Birliği arasında rakları, bugün, Avrupada ideal bir bul~a açılacak şube. de izn:ırdekının \yette oldukları anlaşılmaktanır. Ye- mevcud 750 kadar kasalı dıikkfıru 

ı~za. edilmiş_ olan_ ~demi teca_vüz misakının daha ~üessir bir yardım iti- sulh ve sükun mıntakıın ıe5kn ed~n aynı ol~c~tır! Bu _ış~ Den'.2bank U·\ni Belediy<; talimatnameshlin ta~bik:birer bire~ gezilmiş ve yeni kararla-
lfıfı ıle zengiııleştirilrni~ oldugunu beyan etmektedirler. dört Balkan devletinin /ıcı- biri tara-,m~m .m~dur m~avını Tahır me_'.°U.~ 1 sah~sına gı~n_ıcsınden sonra şehır ·ıra. ta~amile ria.yet ?ıu.nup olunma-

' i=+ 5 ' a · •E' '"'=* " w•ee ' fından takib edilen siyasetler arasın- e~11;'111§~1r. . Denizh~ umum mutlu. 1 dekı emsalınm yarısından fa1lasını. dıgı gezden gcçırılmıştir. 
11 A' l" b •• H t• • b da mevcud tam ahengi, konseyin son ru Izmır lımanının ılk fırsatta tevsı !teşkil eden bu gibi az sermayeli! Diğer taraftan halktan azami fi -
ıvıec ıs ugun eye ımız u toplantısı bir kere daha ishal etmiş- edilerek asri bir liman şekline sokul-,kahvehane, lokanta ve piyazcı dük- attan fazla para istiyen ka.. ... bıarclaıı 

A ld Ak C tir. . . . .. nıasını kararlaştırmıştır. Bunun için kiınlarının kapanacağı mı.hakkak 
1 
50 liraya kadar para cezası tahsil 

Çl l şam enevre.. Balkan Antantının tam veriııı lıa - İngHıerede haz':'"la~an ilk-~!~ ge~ -lgörülmektedi~. _Alakadarlar b;nıer -ı'olunma~ için _dün . Şehir ı\foclisıne 
(Birinci sahifeden devam) • d. Zinde olduğunu gördüniiz. iki mem- mıştır. Ayrıca Izmır y~ uzumlerı • 1 ce kimsenin ışsız ka.!masına sebeb o- bır takrır verılmiştır . 

!emekte bulunan meb'uslardan son ye gı ıyor leketin, dostane itilaf paUını, mev- 1nin Selanik yolile ihracı için de el .lıacak, bu vaziyet karşısında yeni ted-i Yalnız, dünkü ve bu sabahki tcf-
kafile de bu sabah Ankaraya var _ cud taahlıüdler çerçevesi içinde, da- li~er tonluk yeni motörler alınacak • birler alınması için belediyeye ve 1 tiş ve kontrollarda bazı kasabhırda 
mışlardır. lntl :ı eb komıtasi yedi ha fazla takviyeye hazıTlandıklarını tır. diğer yerlere müracaat etmeğ"e karar 1 büyük parçalar halinde et :.ulundu • 
Kamutayın maı·t devresinde gö • martta toplan ac ak, 1 5 işittiniz. Bundan, liizım gelen netice- Dl'nizbankın idare meclisi ilk iç- vermişlerdir. Yakında lokantacı ve ruiduğu görülmüştür. 

yi, yani, sulh ideallerine kuvt·etle timaın bu ayın onunda Bawckilin kalwecilerin de aralarnıda toplana- Bu hal ise; fiatı daha pahalı ve en 
rilşülecek bir çok yeni ve mühim ka- martt11 isini bitlrec .. ·, ' · · 

• - • bağlı olan Türkiye ile Yırnani!taıım, ri\a<dınde akdedccektir. rak bu mesele etrafında görüşmeleri makbul cins olan claglıç etı par-
nun layıhaları vardır. Cümlt!si de Hatay intihabat talimatnam!'Sinde bütün kuvvetlerini ve biitiııı iınl:ıiıı- · ve aralarında bir karar verrek ınüş- çalan yerine karaman Vt'nlcrrk hal-
gerek ikinciteşrin başında Büyük tadilat yapmak üzere martın yedisin- !arııı. bu ideal uğruna /rnsrettiklı•ri • } • terek rcüracaı:. tc bulunmaları dü - kın aldatılmasına sebebiyet V-'n:ıce-
ônderiıniz tarafından söylenen nu - . d ı • b••ı , k k ·ı . . . . · 

. . . · e ça ışmaga ...,.ı)aca omı eye ııetıcesıııı çıkarabilırsıniz. Spanya ffieSe eSl şünülmekteı.Jir. ğiııden; Mezbahada, etlı-rin damı;a • 
,,. tukta direktıf olarak ~~rı~e~ hu.us- iştirak etmek için Hariciye umumi ı !anması ırnsında 'h:r tar.::fın" oku· 

Jara ve gerek Başvekilımınn pro - katibi Numan Rifat Mencmencioğlul 
8 

( J ncı s ı'ed ~ j ,. ıı) 1 
gramında zikredilen meselelere ta - riyasctindekı heyet bu akşamk" eks- 93 bütcesile met:rın, muharib haklamun m -ı •s ar ~ku e .. J ~:,il~~ş~dde d=ıg" .-unJınası is-

allük eden bu layihalardan maada presle Cenı:vreyc hareket cd:cek _ fri. İ . I { I \ması ve L<pan)adaki et-nebi g nul!ü- jr tren kaza ı 
Meclisi 1'u devrede_ bilhns:"~b~şgalıtir. Fransa. ın da iştirak edeceği bu • • ış e ı.mesi ne )er '"'.m ı;crı ~oması .rr: scl,el~iı:ı--ı 1 HadıırıkÖ)UI:d n Sirkt'"1Yl' gelmek F r_~ ~sad ~ : . 
~d cck ışlerden hirı d'.: yem utçc- komisyon yedi martta toplanacak ve 8 j k tevhıdı halıkın~.ıkı 1ngilı~ i mulu - te olan mr lİ111>.t Şerif Akdıırrıarı'ın (1 '"rı «<vf dan rtt'<ID71) 

ır. , • • .. 15 marta kadar işinı bitirecektir. aş anaca nu ~abu! cttıgını Lord Pilımu soy·ıidarcsc'lcld;i nıa_r~amli~ t:cni, dün 1mesinin ük ıprojesi_ o:an U'lıı: l _ve 
Malıye .'t'kaleti 1938 mali yılı mu- Paris scfiıimiz dün Fransız Hari _ Nafı Vekaletınin, Sirkeci ve Hay- lcnuştır Hadım1<öyi"ı ile 1 0p~rtalculc istas - lı:ıkeınlik kamın .layih881 do22yısı c 

vazene~ umu!T' ye kanuf! le mülhak ciye Nazırile bu mesele hakkında u- darpaşa arasında Ferıbot işletmek ü- Londra. 2 ~-:-A:l :-- Havas Ajan - yr1nlan aı-v~ında yolun 47 inci kilo - iki meclis anısında çıkan ılıtil~! c!o-
butçe ile ıdnrc olunan Devlet De - zun uz3cl1yn konuşmuştur. zere bu seneki bütçesine tahsisat ko- sınııı ınunabırı bıldırıyor· Jrr"trosunda bır k.:ıza yaııınıştır. vaın etnıektedır. 
rnıryolları ~avayoLJrı, hudud ve -~ yacağı haber verilm~kt:?oir Avru- _Lord Pcrt gele~ck hafta füımaya Ayni hırt ü::erin-:!e ve ayni ıstika- Parlame.nt •ntın iş enciime.ni 1'u 
~il~cr'. .• '."hısarlar, orman umum işler için de geçen yıl biıtcesine na- padan Asyaya veya Asyadan Avru- doıımcd~n kendısıne Çemberlayn ta- ncr·tt.., iıatcl=ct eden amdc Necatiııin liiyibanın ayan nıt"<'li&ı aroı.fındau 
m~d~rl~~· .'.osta ~e 1.'elgraf_ t~rrıı:_m zaran 6 buçuk milyon lira kudar faz-1 paya olan nakliyat aktarma edilme- rafıııdım v.e. ılecck tal n:ıt h~kkı...•d_a sc.-vketti[!i o•o ter<ı.z:, , bırdenbire ar-' yazılan .sekizinci mııddcsiııln met • 
mud~rlugunu~ _Yem butçclerını dun la ta~sısat konulmuştur. Programla- den vagonlarla birlikte Haydarpaşa- hen uz tafsılat al•namumıştır. Bu tal•- kasuıdon yctış .. n katarın karsısında\ ninde tadilat yapmıştır. . 
Meclıse vern:~tır. . T ra baglanmış_ obn demiryolları inşa- Sirkeci arasında işliyecek feribotlar- mat. bu ısaba~ toplanac~k ola~ k:ıbı ·ıkalmı.;tır. Ani olarnl: biı· Iokomoti- . Şo.tan parlamentoya ~ı bır 

MALl\E VEKİLİNiN atı ve sanayıleşıne Jçin icab eden la nakledilecek ve bu sayede de ik. ncnın tası.-ıbıne arzedil~ektir. Bu - firı -önünde kalmaktan ı:aşır~n Ne • zihnıy~tle harc,ke! elınesını tavsıye 
BEYANATI karşılıklar da R)Tıca tamamen temin usadi bakımdan faydalar ve ucuzluk nunla beraber iyi ruıber alı.n m.ah - c<.ti tcrazini terkedcmi~, ma.kinist etmiş VP. parlamento bu m~ddeyi ye-

Yeni bütçe hakk_ında gazetelerin edilmiştir.. . . . . temin edilmiş olacaktır. lfiller, Lord _P~rt'in. yaız:ı~ Jngi- Şerifin ele birdenbirl' yaptığı fren- niden tetkik edilm':1'. ü1.ere iş encü-
Ankara muhabı·lerme beya.natta bu- 1938 mal• ıııtı ıçın<U! yeni bır vergı lız menfaatlerının hımayesını de • lcr lokomotifi durclıır:ınıamış, tren- menıne hlvale etmıştır. 
lunan Maliye Vekili Fuad Ağralı ihdas edılmiyeccği gibi buhran ve * Yeni 100 liralıklar dünden itiba- ğil. aynı zamanda Akdenizdeki İn • le terazin çarpı mışk dır. .\lmanya 
bilha. sa demi~r ki: .. . .. • müv'.'2:ene vergilerinde; . hayvan_aı ren tedavüle çıkarılmıştır. g~iz ve Frans'.:.n:ünakalatmm asa - Bu çarpı::ımoda tN.t-in devrilmi~, hast3'l'lcy_e_k--a-l-d-ır-ı-lm-as_ı_n_a_liı_"zu_m_g_o.,.·-

c- 1938 ma!ı yılı but~e~ huku. • v_ergısınde azaltmalar derpış edılmış- * Otobüs işi tahkikabm idare e- yış ve se:bestlıgı~~-de nazarı dıkkate amele N<'C tı de çarpı ıaPın tcsıri rülmüş, Yf' yaralı Ce·rahpıt§aya ya _ 
mctçe denk butçe prensıpın~ baglı ~·~· Bundan ba§ka. hayatı u~uzlatma den Mülkiye Mü!e~i Tcv!ı'k Ta • al~ası lazımgeldigın..ı beyan etmek- ile bir, iki ırıet.ro ıızağa fırlamış, i:ıa· ı.ırılıııı~1ır. vaı,·:;;ya el koyam polis, 
olarak hazırı.anmış ve .. Meclısc tak- ıçın vergıler uzennde tet'.cıkler _ya- Jat dün akşam Ankaraya haı cke:t et- tcdırler. . :: cağından ağ.r sureUe yııralanarnk ı makinist Şerifi tutnu.ı, ve tahkikatıı 
dlm edılmiştır. 938 _butçes'. geçen p_ıZarak ma~ul • maddel~m~ı ~alıyet miştir. İngilterenin Ispanyaya verdiği e • du~, ;;ığu yerde kal~-tır. \başlamıştır. Poliscc tanzim edilen 
SE'~ekınden tam 17_ mılyon lua faz.- fıaııarı.~a ~uess_ır ba~ ı~ttdaı mıtd- * Yeni açılacak olan esnaf hasla- ?emmiycti de tebarüz ettirmrk ve Müsademeden sonra hızını alıp du-

1
evrak 1 k'a yerinin aidiyeti mlına • 

lasıle. 2".8,000,000 !ıra olarak tesbıt deler uzenn~eld ve;gılerı? de azal- nesi için Cağaloğlunda münasib bir 1 ıtalyanın ademi müdahale prensföi- ran tren, yarclı :ar>d~vi de alarak scbetile Hadnnköy jandırmas:'!:ı 
edılmı?tır:." ı . .. tılnı:'.'3ı cıl~t~.ne gıdiler~ktır. bina bt 'ı m · tur. . ne bilfiil riayet etmesini: İsra~ 'la devam l rr ·p gelmiş- ,.,Cı deı ilmiş, ve dl.kkııtsi~ mııkmi1t 

Yem butçede mem.eketın muda - Butçe Encumenı bugunden * ..,. Jc bulunan Iç Ticaret nın mülki ve siyasi tamamıvetini ,uman hakkında takfüat. 
faa ~asıtas:' olan o~uya 15, _ve diğer toplanarak yeni bütçeyi tc -

1

Umum hıdürü Mümtaz Rek, dün lal etmemesini de temin etmek la Garda, Demiryolları hekimininjJ"J.!ı" .• üzere jandarmaca yt:rindı:' 
kültı.ır, saglık ve zır.,ırt ı; b· faydalıjlıyacaktır. akşam Ankuraya dönmüştür. Jzımdır. !yaptığı muayene üzerine Necatinin tahkıbta ba~lanmıştır. 
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Azlık r;ektebleri azalıyor [ T prsksız aile bırakllmıyacak!.. 
1

,-Halk Filozofu-, 

U 1 d ( t b ld 
1 f b 1 · d k" k.. ·· diyor ki : ç yı için e s an u a 'lngiliz- ltalya müze· s an u c~varın a 1 oy u- Şiire dair -

30 d f 1 k il
• f kereleri bahsi ı d .. h" • Dün Ahmed Hamdi Tanpmarır an aza e a ıye ve Uzungelenbirintizardevresige- ere e mu ım arazı •Şiiredair•enfesbirmakalesinio· 

çiyor, İngiliz - İtalyan münasebatı kudum. Şiire dair girift meselelerin 

ecneb
·, mektebı" kapandı ! günün meselesi olmakta devam edi- ·ı k ' Hiyıkile ve kolaylıkla çözüldüğü bu 

Mevcut Ekalliyet ve ecnebi mek
teblerindeki talebe sayısı da her 

yor. Londranın Roma ile anlaşmak ver·ı ece ••• yazıya ne birşey ilave etmek, ne de 
için gösterdiği sebat karşı taraftan 1 hakkını teslim etmek gibi münıkün· 
tam bir mukabele görecek diye ha- ('I 7 [ • • J k h /k süz ve lüzumsuz bir iş yapacak de -
tıra gelen sualin cevabını henüz fi - JOn gı ıçınue fopra SlZ a a ğilim. Sadece iştiyakla hayranlıkla 
liyat sahasında kendini göstereme - 4 5 / l · T s ondan bahsetmek vesilesile bir teda-
miştir. Onun için bu gidışle bir ta- ' mi gon ira kıymetinde ' imi kaydedivereceğim. 
kım aksi ihtimalleri belireceği en- Bir defa şiir nedir• Şiir ilham 
dişesi vardır. Eğer Londranm cl u - mi/gOTl dekar foprak dağıtıldı perisinin nefesile şişm~ şair, kursa -
zatınası bir zat teliıkki edilerek bun- ğının ötmes ise şiirin zurnadan farkı 

Şehrimizdeki ~ektebler adedinin 
1

muallim varken 1936 da bunların sa- dan dolayı istifade etmek maksadı Topraksız hiçbir köylü kalmaması dekar, Bilecikte 35348 lira kıymetin- olmaması icab eder. Mütemadiy n 
ve bu aralardaki talebe s:ıyısınm her yısı 679 a ve ayni müddet içindre ec- güdülecek olursa anlaşmanın im- hususıında Ziraat Vekaleti tarafın - de 1744 dekar, Boluda 1120 lira kıy - öten bir düdük gibi şiiri öttürmeğe 
yıl gittikçe artmasına mukabil ecne- nebi ilk mekteblerdeki 196 muallim; k1ınsızlığı çok geçmeden kendini gös dan. faaliyet harareUe devam etmek- metinde 103 dekar, Bursaad 50110 yeltenen şalre velfıd, hergün bir tab
bi, ekalliyet mcktcblerinin seneden 193 e inmiştir. terecektir. tedır. Aldığımız malumata göre İs - lira kıymetinde 4609 dei<ar, Çanakka lonıın altına imzasını atan ressama 
seneye azaldığı ve her yıl bir kaç ye-! Mczkfır üç sene' zarfında ekalliyet ı Fakat Avusturya - Almanya mese- tanbııl civarındaki köylülere de bu lede 18500 lira kıymetinde 1701 de- velfıd, hergün yeni bir şarıkı, gazel 
rü ecnebi ve ekalliyet mektebinin \ve ecnebi mekteblerindeki hocaların !1esinde Romanın emrivakii kabul et- hın;ust~. yardım edilecek ~e kendile- kar, Çankırıda 73472 lira .~ıyı:netinde ?esteliyen san'atkiı.ra velfıd diyorlar. 
her sene kapandığı \'e talebe ade - adedinde büyük bir yükselme vardır .. mek vaziyetinde kaldıgı gözönün - r~ne muhım nısbette arazı verilecek- 20831 dekar, Çorumda l.SJ2 lire kıy- Işte Alur.cd Hamdi Tanpınar buna 
d~~in h.~r .. sene bü'.ük nisbette düş -ı Buna sebeb Türk hoca kııllanılma- dedir. Orta Avrupada Alman nüfu - tır. ·- . metınd~ 446 dekar, Denızlı.~e 441:495 cı:vab ~·eriyor da şim~ye ~adar hiç 

ı tugu gorulmektedır. sı mecburiyetidir. zunun artması karşısında Romanın D:ger taraftan aynı maksadla ha - lira kı) metinde 90.185 dcl.~r Dıyar- kımsenın bu kadar guzel soyliyeme-
Ezcümle 1933 senesinde İstanbul _ I Bu mekteblerde 1933 senesinde 36 ·kendine sağlam bir mevki temin et- 21rlanmış olan yeni projenin çıkma - bakırda 74.5~5 lira kıymetinde 58:il8 diği bir hakikati \'ecizeleştiriyor. 

a 45 ecnebi ilk mektebi, 100 ekalli- hoca varken 1933 te bu yekfın 163 e 1 mek için İngiltere tarafından gö<te- sına kadar olan zaman içinde ve bil-· dekar, Edirnede 24l19 lira kıymetin - •Bir şairin büyüklüğünü anlamak 
vet mektebi ve ayrıca da 12 ekalli - çıkmıştır. irilen fırsatı kaçırıp kaçırmıyacağı hassa 1930 dan sonra topraksız köy •

1 
~e 17073 dekar topra~ tevzi e.J'.lnıiş- için yaptığı şeykr k~dar bozduğu 

yet, 25 ecnebi orta mektebi mevcud Ecnebi orta mekteblcrindeki 223 çok merak edilen bir noktadır. E,ğcr lüye 4 milyon 623 bin,965 lira tır En çok toprak dagıtılan ''ı!ayeti- <eyleri de hesablamak lazımdır Ha
ıken bunların sayıları ,·e talebe nis - muallim adedi ise 623 e çıkmıştır. ~spanya meselesinde İngiltere ile kıymetinde l milyon 280 bin 881 de- miz Eskişehirdir : Eski~clıırdc ye- kiki san'atkSr bozarak yapar.• 

yıl binlerce azalıyor ! .. 

beti şu suretle azalmıştır· Diğer taraftan ecnebi ve ekalliyet [Italya arasında anlaşmaya varılırsa kar toprak te\'Zi etmiştir. dı sene .ıçınde l.
4

00.0QO !ıra kıyme. - Anasının karnından şair olarak, 
1936 yılında şehrimizde 18 ecnebi ilk ve orta mekteblerinde okuyan kız ,Avrupanın bugünkü karışık halini Bu suretle topraksıtl·ktan kurtu - tınd~ 643510 

dekar toprnk tevzı edil- ressam olarak, doktor olarak çıkon 
ilk mektebi ve 5 ekaltiyet mektebi 

1

ve erkek talebeleri adedinin birbirin- 1 a.ydmlatmağa medar olacak bir ne - lan aileler; çok mühim bir yekün mıştır. . • hilkat harik~larını tanımıyorsam da 
kapanmıştır. den pek farklı olmadığı görülmekte- tıce elde edılmış sayılacaktır. Habe - tutmaktadır. Ilılhassa goçmenlerın kc ıf surette beş yşındakı çocuğun fıirlerindcn, 

Gene ayni müddet ıçinde 1 ekalli- dir. 933 yılında ekalliyet orta mek - şistan meselesi çıktı çıkalı gergin - Toprak tevziatı en çok, 1934-1935 ycrleştırılmış oldukla~ı. mıntaka 0 
- on iki yaşıııdcu;i reı;saırun san'at e -

· t rt kt b'l 5 b' t t bl · d 36 1 İ ·1· İta! " b t ı · d lan Trakyada bu tevn ı•ı. daha dol - l · d bahs dild - · · d re o a me e ı e ecne ı or a e erın e 74 kız ve 8319 erkek eşen ngı ız - yan munase a ı, sene erın e yapılmıştır. Yalnız bu .. • · 'er erın en c ıgını uyma -
m kteb. d k l k 1 d b' . b . d b' d b' 'h' l' b' t 1 . . gun rakamlar gostermektedır. d d ·1 Sa ' t k J ld e ı e apı arıııı apamış ar ır .. ecne 

1 
orta mekteblerınde 2802 kızı aca a şım ı ır en ıre sı ır ı ır e- yıl ar ıçınde l milyon 996 bin 393 li- Ma" , .• . . , . ım cgı . na ın o ay o uguxıu 

1\1 k" 3 f d k 11· 2 O . 1 b k d. 1 b'l k 'd' • Llye \ ekaleti, hazme uhdcS·'1de k" ll" 1 1 d ·n ••• 
ez mr s•ne za.r ır a; e a ıyet ve 3 4 erkek talebe varken 1936 se- sır e ça uca uze e ı ece mı ır. ra kıym~tınde 804 bin 537 dekarlık •. · . . .. ·:c u c:!'e nııı ıtaç o ma an ıu,_..'11 

lk kt bl · d k' 
15

"-
5 

t 
1 

b . . d R d · d' k d İ 'lt ~;;Junan arazıyı topraksız olan kov - . . 'lt' .1 . d 1 . ı · me e erın e ı ıa a" enın nesın e bu rakamlar; kızlarda 5747 I oma a şım ıye a ar ngı ereyeltoprak dağıtılmıstır. 11 . . • • _ • pcrısınııı ı ıın. sı c ,,,ıcu e ge eccgı-
s d 12060 d 

· · b' ilk 
118 

k 'k' k d' . h .
1 

• U) e imkan buıdukça d, gıtmak1.ııdır . 'deli ed 1 . 1. al .. 1 
ayısı a . .a uşmuş, ecne. ı 1ve 7, :r~eklerde ise 6213 ve 91811. arşı .. ı ı ce_reyan en ını c;r vesı e Son yedi sene içinde apğı yukarı 1930 dan, 1937 e kudar olan ecli se~ nı. ı •a er: er "' ır ıc. en '."'Yen -
mcktcblerındekı talebe adedı de olarak gorulmektedir. ıle g.ostermıştır: Anla<mak ıstıyen - hemen hemen her ·,·i!ayette az ~ok .. ., b dY_ tın k? . mış hcrhangı mevzun bır lakırdı ·a 
"106 d 2ıo- · · ı· B 

1 
it 

1 
- d. .. k"l"t 1 ' ne ıçm~e u agı a, sura omlar ı- .. d' 1 d da d a an a e mmış ır. u mekteblerde talebe azalışının ı er, ayanın ugra l!ll muş ·u a ın bir toprak tevzii yapılmıstır Yedi . d 1 . 193-0 ıo· d •şıır• ıyen er e aramız az e -

Ot kt bl 1 k:ıl . . . , 
1 

.. 
1 

ki .
1 

. ta • .. çın e top anmıştır. - .;ıl e "ild' 
r a me e ere ge ınce, e lıyet nısbetı ve kapanan mekteblerin ade- mes u u o ara ngı tereyı nıyan - sene içinde Afyonkarahisarda 2021 1826 513 !' • t k b"I k .. g ır. 

t kt bl . d ki 1047 t 1 b di .. .. . l ı · . . ıra; a e a u etme uzere D' l b' d k " or "a me e e~ın '.: a e ~ 1 zamanımıza kadar da buyuk mık- ar. . . . . lira kıymetinde 400 dekar, Aydında 303579 dekar, 1932 - 1933 de 588.566 . ıp omasız ır o torun r~çetesı-
12ı5 e kadar dıışm~ş, yalnız ecne~ı yasta artmıştır. ı F~şıs~ İtalyanın .Londra ıle gırışe-.5406-1 lira kıymetinde 47034 dekar,' liraay tekı.bül etmek üzere 128706 nı y~ptırarak hapu:ıı.yutroak ıstcmez 

\

o.r:a ınektebler~ekı 2~1~ taleb':"ın Bu. mekteblerde~ çekilen talebe ceğı muzake~e~er ışle bu cerey:ının 1 Amasya vilayetinde 1134 lira kıyme-ldekar, 1934 _ 1935 d.e ı,g!)ô.~93 lira _de b.ır. ze:zc,·atçı gı.bı okka okka pıra 
s.ıJlSı 2608 e .yükselmıştır. Ekallıyet resıru mekteblerimıze devam etmek- 1 arasında bır ıtıdal noktası bulunduk-itinde 209 dekar, Ankarada 1665 lira ya tekabül etmek üzere C0-1..5~7 de _sa gıbı şıır sat.ın şaınn ılham (

1

) eser 
;..ıl_k_m_e_k_te_b_ı_e_rın_d.,;e_l;;.9.,;33.;;..;s;.;en:;;::es;;;in:;;::d;:e~7;,;3;:0~te;:d;.;ir;;.;... ___ ,___ tan sonra ancak müspet adımlarla kıymetinde 506 dekar, Antalyada ı kar 936 _ 937 de 212 493 J' , k _ !erini ağzının suyu aka aka ve kana - -- il ı· b'l k . ' . ıra; a te a k . B er ıye ı ece tır. , 2116 lira kıymetinde 3119 cı:kar, Ba -ıbül etmek üzere 44.659 dekar t.;prak ~a. ıçer. ana ne. Ne ~e:ası \'a•sa 

/ Sf fl. n b U /da Ahmed R ruf lıkesirde 258:!5 lira kıymetınde 1360 dağıtılmıştır gorsıın, fakat asıl beni sınırlendiren 
/?alcı 1 

Çingeneler sıkı 
Takib ediliyor 
Bunlar hemen mahke• 

meye verilecek 
Şehrimizin bazı mahallelerinde ve 

diğer bazı yerlerinde oturan çingene

lerden gizli g!zli fal bakroağa teşeb

büs edenlere arasıra tektük tesadüf 
edilmektedir. 

Daha sabahleyın, kollarına birer se 

pet iliştiren allı, güllü entari giyen 

Üsküdar H lkevinde •ey bu bozuk ve mikroplu mayiden 
V l LJ // d LJarbz'ye midesinin şiı.memesidir. Hastalan -
I angın ar Üsküdar halkevinin tarih ve ede - nO Qn Q Ve 1-lı mamasıdır. Size ne söylesem bos-

Azallyo,. 
biyat kolu dün fevkalade olarak top- D • k y / kl""b.. Hamdiyi dinlcmi_yen büyük birşey 
lanmıştır. Bu toplantıya spor ba;ka- anzmar Q l maz U U kaybetmiştir. Onu bilir. onu söyle -

nı Bay Basri riyaslt etmiştır. V ld rim. 

2 ay içinde yalnız (g4 ) .. İ~tim.ada yeni faaliyet esası.ar.• gö- ~arap istiyor n UrU U . H. F 
rusulmus, bundan sonra yem ıdare Y' B' "dd • • ' yangın çıl(tı . . . . . B 1 l t"h Ult ır mu et eYvel dagılan Harbıye ......................... :···· .. •······•···••···••·•·· .. 

t 
lıeyetı ınlıhabı yapılmıştır. Bu ıntı- u yı f rap 5 1 sa 1 Yılmaz kulübü bu sefer ş· lig, 1 Hayvanlar ıçln verilecek 

stanbulda çıkan yangın hakkında habda Bay Mehm<'d Ali D~z yeni ve n~teseti arttırı ac k . . .._. ış . ene e- -ı k 
Belediye Reisliği muntazaman ista- . . _ . . . rının teşebbu,,ıe bu kere yemden te- Ea 1 r 3porları 
. . . . .. ıdare lıey<'ti başkanlıgına, sekrelerlı- Hullandadan memleketımıze yapı- essüs edilerek, 6 mart cumartesi ak- Memleketimiz dahilinde bir liman-

tıstık tanzım etmektedır. Ezcümle ğe Bayan Lemıa. saymanlığa Bay ilan ithalat scbebıle bloke paralarını ·amı şı·sı· halk · ı 1 d · dan dı'"en·n k ı k b"t 
• • • w. • •• •• • . • • . • •• ~ -.ı: ı evı sa on arın a verı- b e sc\' ·o urınca · u un 

geçen ayların ıstatıstıgı de hazırlan- Ihsan Yumnu, azalıklarn da Ihsan ve ıstıfa<ı ıçın memlcketımızdcn mu • pecek bir çayla resmi kü d edile . havvanlar için simdive kadar bir ti-
mış bulunmaktadır. Muhip ckscri\'Ptle nıihab olunmuş-ıhım ·mıktarda şarab istenmiştir. ln - cektır' şa a· t b ' ' · t • . 1 . ~- .. .. .. .. . c re eyannaınesı anzıın o unması 

Bu istatistiğe göre Teş:'inisani ve !ardır. hısarlar umum mudurluğu, dun Te- -U .. sk"d . h.k. ı--· d icab etmekte ı'di Du"n z· a t V k· l -:. k. d - M "d k .... d . u ar ıcra a ım ıgııı en · . ır a e a e-
Kanunuevvel ayları içinde U,sbit e- Usküdar Birinci Sulh 1fok•ık Efıikim- ır ag ve ecı ıye oyun ekı fab - Adres: ' tinden alakadarlara gönderilen bi 

dil İ !iğin den· rıkalara emır vererek bu yıl şarab · . . • . . • . r en yangın vukuatına nazaran s _ · 'hs 
1
. ' Istanbulda Zindankapıda 13 No lı emırle, Zıraat Vekaletının salahı -

Üsküdarda Selımiye kı ·la S 71 No ıstı a atının artırılması ve daha ne- . • · . tanbul cihetinde 23 Beyoğlunda 45 . . . . ~ · · f' ab 
1
. . . . b ed . dukanda otw·makta iken elyevm ik _ yetlı memurları tarclından verilecek 

' •ılı kah\•enın sahıbı Hasını· ıs şr ıma ı ıçın ıca en tedbır - "h . . "!ık !ar .. . Kadıköyünde 7 Üsküdarda 8 Bakı 
1 

• • _ • 
1 

. b' 
1 1 

b'ld' metga ı bılınmıyen Çömlekci HJra- sag - rapor mm, gumruk kanunu-

koyunde 2, İstinyede 7, Adalarda da miidürlüğü avukatlarından Resadın mıştır. 937 2826 N ı ·tak. d .1 olarak kabul edilmes' bild' ·ı · t' 
.. .. • • r- Is tan bul defterdarlıgı muhakemat e:ın. ıran evve a ınmasını 1 ır •

1

. lanbos oğlu Foti'ye· · nun 56 ncı maddesinde yazılı """ıka 

2 ki ceman 94 yangın olmuştur. aleyhinize ikame edilen nulsuz. lev _ Bu şaraplardan mühim bir kısınıı(Hasan- Nafi 
0·H~ . ıp) 1 osybası e Bu emır· .,,.hr· . dıki hırı mış .ıh•. ınaşa. mangal ve saire vermek baha- • • . ve useyıne o an or - , .- ımız e ayvan ı -

Bunlardan 29 uzu sigortalı mi;te - ha oyun alatı rusumu ıl~ ceza olarak Hollanda ve Danımarkaya ıhrac o - eunuzdan dolayı malı 1 k racatçılarına da teblı·g- ol t • 
b kisi' d · 12 ı· .. . ı k • cuz o up açı unmuş ur. 

gene, ortayaşlı ve hatta ihtiyar ka -

dın!ar sık sık mahalle aralarında do

lşmakta ve kfilı kapı çalarak labada 

\"cya ebegümeci satmak için kah 

nesile, ahbab olduktan sonra, hazan 

bilhassa gene kızlara: 

- İstersen. Bir de falcağızma ba -

a e sıgortasızdır. ıranın tahsılı davası uzenne: ıliı - unaca tır. • arttırma surct'le l kl ı h · - .. . 

B İ 
- e 

1 
d t' k ı a aca ı ar u tesı - Beyoglıı bırıncı sulh hukuk malı 

u iki ay içinde stanlıdda geçen n n yapı a~ ~'·e 1 anunıyeye ıca - Beşıktaş sulh mahkemesı ıcra me- ne ihale olunan Üsküdarda Karaca - kemesinden: -
aylara nazaran daha az yangın ol - bet ektmedıgınızden hak:ınızda gı - murluğundan: ahmet caddesinde kain 1C8 No lı Hazine muhakemat müd"t'. ·t' . 

t yap ararı verılmış ve mudd<'ı "ek ılı . - U 1 dd . · u ı) c ınııı muş ur. b' kıt" t bı·-
1 

. h . Bır alaragın kurlarılabılınesı içın ve ncu ar ca csınde l No. lı dük - evvelce Galatada Perşembe paıarın-
ır "e ıgımu aberıvebırk•ta M k d M k. ı f' · ld -Demekte oldukları görülmektedir. d . h . b aç a a açkapals bırıncı kapıda an ara ırarı O ugunuzdaıı dolayı da Marikyan hariıııda 35 - 55 _ 57 N 

Hususi ve umum'"'ı me- a ımtzanızılda:ı zad ıt v:ırakası_nı ıb- 4 No, lu apartımanda hacız allına hazinece vaziyet edilerek ahara fe - ve İstanbulda Florva Ka'ilre ba .. ·la~ 
raz e ıruş o ugun an larıhı ıla,dan - - .. d · · - • - " 

kayım.. 

Pnlis memurları, bu kabil kadın -

!ar baklanda çok sıkı bir takib yap-

ınaktadırlar. 

Falcılık kanunen memnu olduğun

dan fal bakmağa teşebbüs ettikleri 

görüldüğü takdirde derhal yakalana-

rak mahkemeye vereceklerdir. Ez -

cümle İzmirde de, evvelki gün pem

be ve güllü isminde iki gene çingene 

ltızı mhalle aralarında fal bakarken 

Yakalanmışlardır. 

Halbuki, iki yıl evvel ayni kadı
nı pek lfıübali ve iddia edildiği ka
dar da cazib bulmamıştı, 

Şimdi, muhakkak ki, ona iki yıl 
evvelki gözlüğile bakmıyordu. 

Teiiıkkilerinde, görüşlerinde ve ~e
ıniyete, insanlara karşı aldığı va· 
ziyetlerde bir zelzele olmuş, arka
sından üflenmiş iskambil kağıclla
rı gibi, şalısiyetini yuğuran, ona 
herkesten ba~ka bir benlik veren 
bütün bu şeyler birbiri üzerine 
Yıkılıvermişti. 

İçkiden ndret eden adam, Lou 
akşam kfükıitük denecek derecede 
sarhoştu. 

İki yıl evvel nefretinin köpüklene 
t~k taşıı!ı bu salonda ş•mdi zevk
li saatler yaşıyor ve kendisini en 
kaba bır hareket yapmağa S~\·ke
den kadını yumuşak bir lcbcssüm
le. slızüyordu, 
b işte insan şahsiyetıni böyle kay

edcr ... 

Bir eser yarntmak, parmakları 
~tasında yuguıduğu hamurdan bir 

e.Ykel meydana getirmek çok 
llıuşkül bir iştir. Fakat ortaya çı-

1 ki d . itıbaren on beş gı.in mi.ıcldt·lln ıtıraz alınan bir adet pıyano 7 . :ı. 93R tari- ~agına musaa e ~?ilmıyeceı;ınden b• mevkiinde 132 No. da mukim iken i-
zar 1 ar an vergı etmediğini zve muhakemeye ;clme _ hine tesadüf eden pazartesi g;ınü sa- ı~le .. İs~:nbul vılayet m_uhakemat kametgiıhı meçhul bufıınan Halit 

alınmıyacak diğıniz takdırde vnkıları knbul ,.e at ondan on ikıye kadar ille arttırma mud~rlugu tarafından şikayet yo - Seyfettin aleyhine açtığı ol~cak clı 
Hın;usi ve umumi mezarlık mahal- nkı·ar etmiş ad olunmak üzere mu - suretıle paraya çcvrikc~ktir, Ayni l~e ıhal~nın feshı talep. olu.nmuş ve vasının cari dıırıışroasuıda: Mi.ıddei 

!erinin arazi vergisine tabı' olmadı"'• hakeme 24 - 3 - 938 pcrsembe «ünü gün muhammen kıymrlin yüzde yet ı aml·:tgahtınbızılin m.eçhulıyetıne bina- vekili vesaik vererek bundan bahis-g . . ,, . . . _ en ı anen e gat ıcrasına karar ve - "dd 'al • b .. · d hakkında dün Maliye Vekiıletinden saat 10,30 a talık kılınmı~. olduğun _ mış beşını bulmad!gı takdirde 16-3- rilmiş olduğundan 31 _ 3 _ 9~e T .. _ e ~u eı ~)e on eş gu_ı::. mu ~t~ 
vilayete bir emi g" d .

1 
·şı· dan bPrv.-çhı muharrer ilan tari"in- 938 tarıhme tesaduf Pden çarşamba nü saat 10 b ukt •• kıl · gt.ı le ılan'.m gıya!' kararı tcblıgıne k~_aı r on en mı ır. d .. b . . . . .. .. . . uç a .... yın ınan du- verılmış oldugundan muhakrme gü _ 

Bu emre göre badema maliye ida- ;n ıtı -aı en 15 gun zarfında ıtıraz gunu yıne saat ondan on ık iye kadar rıışamada bizzat hazır bulunmadığı- nü olan 24 - 3 - 938 saat 10 .da mah 

releri belediyelerin idaresindeki me- ~u7":ı~ı~~:ys~~c;~~tzmahkcnı~y~· ka - ilı:linci arttı~nm.s• yapılacağındon alı- nız veya tarafınızdan bir vehil gön - kemeye bizzat veya bilvekale gel = 

1 
k1 rd d " muame e ı gl • cı arın aynı gun ve saallarda mahal- dcrmediğiniz takdirde gıyabınızda . . 1 !' zarı a an a vergi taleb edemiye- yap ka;arı mak~ına kai nıoimak ü - linde bulndurulacak mı·mururıa mü - şe bakılacağı tebliğ makamına k . ı- menız muame e ı gıy.~p k:ı~3;:1 ma -

eeklerdir. zere ılanen teblıg olunur (938 - 193l racaatlan ilan olunur olmak üzere ilan olun (93' 282~6ım) kamına kaiın olmak uzere ılan olu -. ur. ,. nur. (936 - 622) 

r YAZAN ~ 

l ___ N_u_s_ı_?. _E E ~ E ~ 1A R ~ ~ A ~sı?,_ş_K_u_N __ _.I 
kan, günlerin, ayların, senelerin 
kucağında yükselen bu eseri vık
mak, yok etmek bir dakika i.şi -
dir. 

İşte Suad Sadi, yılların \'C çe • 
lik bir iradenin sertleştirdii;<i, hiç 

bir rüzgarın itikale uğratamıya -

cağı kadar sağlamlaştırdığı en bü

ylik eseri, kendisini, kendi elile yı

kıyordu. Nankör sanatına kızmış 

bir ressam gibi en nefL• tablosu -

nun üstüne çaprazlall'.~ iki çizgi 
çekiyor, en büyük bir san'at ese -

rini, çıldırmış bir heykellraş gi -
bi iki balta darbesinde yere se -
riyordu. 

Ne güzel söy!',iyor ... Ve ne de 

cazib bir mah/Uk tu, bu Rus kı -
zı .. 

İki elile eteklerıni tulaJ ak, a 
çık kalan ön kısmından çıplak ba
caklarını sallıya sallıya gıttikçe 

çapkmlaşan gülümsemek•r \'e po
zisyonlarla şarkısını söylcıken Su
ad, onun ağzından çıkan kelime -
!erin, salonda esen h~\'a ile ren -
ginı değıştiren bır şöhvet fısıltı -
sı halinde kulağına kadar geldi -

ğini, k:ıfa tasının ortasındaki bi<: 
süzgeçte bir dan,;asını bile bırak
madan içine doğru aktığını duyu
yordu. 

Şimdi yakasına her zaman mu -
kavemet ettiği \lr yendiği ba~ka 
bir kuvvet yapışmıştı. 

Bu sefer, her zamanki gibi düş
manım irkilerek karşılamadı. 

Her tarafını ayrı ayrı sı.izü.yor, 

iki ) U evvel kucağına kadar ge -
len bu müstesna giizelliğı nasıl in
kar ve reddettiğine şaşıyordu. 

- Güzei kız hakikaten ... 
Bu.'"U gayriibtiyari, içinde top

lanan takdiri ifade ~tınek itın 

söylcmiştL 

Esad Cemil bir kah!rnha attı: 

- Efendimiz, nihayet hakikati 
teslim lıuyuruyor!m·! Nefes alı~ -
lann işitildiği sükün°t ortasında 

bu orta çaptaki ı;i;, i\l~ bile nazarı 
dikkati ... >c!betmişti. Nataşa dlin -
tiü, onların masalarına doğru bak
tı. 

Bu sırada Suad bardağına şa -
rab koyuyordu. Nataşa ressamla 
Esad Cemili başile seliiınlamıstı. 

Ressam bu iltifata, mübalağalı bir 
jesUe mukabele ederken, gözile: 

- Seninki burada. der gibi Su
atlı i5aret etti ... • 

Şarab şi~sini kovaya koyduk -
an sonra başını çeviren Suad 

respamın, kendisine doğru ~şile i
şaret ettiğini görmüş, hemen Na
taşa ya doğru dönmüştü. 

Gözgöze geldiler. Nataşa du -
daklarınııı iki yaumdan y:ınal<la -
rına doğru yayılan ılık bir teb~s
sümlu onu selamladı. 
Suadın yüzü gene tunçlaşmış -

tı. Gülmek, hiç değil:;e tebessüm 

etmek, Nataşanın bu selôınlayışını 
cevabsız bırakmamak is:edi. Fa -

kat yüzündeki hatlar kendisine i -

hanet ettiler, hiç bir kıpırdanı 
gözükmedi suratında .... 

Nataşa şarkısına devanı ediyor
du: 

Aşk gözlerde bQflar, dudaklar -
dan kalbe iner. 

Neş'esi birdenbire durulmuş gi
biydi. 

Suad, bakışlarını noktaladığı bir 
durak olmuştu. Şarkısını ona ba -
karak söylüyordu. 

Ressam içini çekti: 

- Bu akşam da piyango Su:ıda 
çıkacağa benziyor. 

Esad Cemil haseUI bir gülüşle 
iliı ve etti: 

- Bahse gir"riın ki, bu kızın Su

ada karşı dehşetli bir semı,atisi 

ver. Dikkat ediyor musunuz, göz
lerini ayırrr.ıyor. 

Suad, alnında biriken terleri si

lerken cevab verdi: 
(Arkası var) 



Bilmediklerimiz: 1938 POLİTİKASI * Pransada 100 erkeğe mukabil 
107 kadın vardır * Brezilyada eczacılar sarı yakut, 
doktorlar zürnrüd, avukatlar gök ya 
kut. profesörler de firuıe taşlı birer 
yüzük taşırlar. * Lili Pons 1942 de sinemadan çe
kilecek 

lngilteredeki buhran 
.Halledildikten 

Oç aşk mektubu! .. 

Mahkumlar 
K.afile kafile 
Gidiyor 

Bunu yapar mı yapar? .. Bir müfteri neden sakı· 
nır'! .. Yoktan yere, hana: 

-Pıç ... 
Diyen ve her önüne çıkanı buna kandırmaya uğ

raşan düşkün bir yaradılış mel'unluğunu buraya ka
dar da eriştirnıez mi? ... 

Bu rnektub Zeyneb karının ekmeğine yağ sürer. 
Ondan sonra, seyretmeli gümbürtüyü. Muhakkak ki 
ben yıkılınm, Sabiha bayram yapar! ... 

4 Şubat 

- Vicdan Hanım ... 
- Efendim? ... 
- Bır dakika bakmaz mısınız? •.• 
- Buyurun efendim ... 
-Başmuallime. Odasının kapısı önünde. Beni 

içeriye çağırıyor. Girdim. 
- Bir emriniz mi vardı? ... 

- Estagfirullah ... Sizinle bir saniye hususi goril -
şecegim .... 

Bir sandalye çektım, oturdum. Odada ikimiziz. 
vakit : öğle uzun, bir saatlik yemek paydosu var. Fe
.:ah ferah konuşabiliriz. Heyecanla bekliyorum. Ne 
söyliyecek?. Yoksa, aklıma belen başıma da geliyor 
mu? .. Bir gece evvelki buhran bir hissi kablelvuku 
mu~du:· 

Öyl de mızmız bir kadın ki.. Ağzından saniyede 
bir kelime çıkıyor. Agu·, yayık. can sıkan bir konuş
ma! Neyse, mevzu tahmin ettigimin tersine çıktı. 

Ee.er, düşundüğüm gibi olsaydı: Deli gibi yerimden 
fırlar, terL'ddüdsüz onun boğazını da, kendi boğazımı 
da sıkardım! 

Yılan gibi yerlerde sürünerek yaşamanın ne ma
nası '·ar? 

Kamile Hanımın söyledıkleri alc) lıime değil 

No:58 

amma, 7.ihnimi allak bullak etti. İşin içinde neler de 
varmış, neler? .. Meğer, ben adamakıllı bir dedikodu 
yatağının içine düşmüşüm de hiç birşeyin farkında 
değilim!. Eğer, Kamile Hanım da şunun bunun alnı· 
na kara çalmıyorsa işittiklerimi bir daha işitmemek 
iç.in kulaklarım sağır olmalı ve gözlerimi dört açma
lıyım. Necla, kocasına boyuna hinayet edermiş! Dok-
tor da hem alığın biri imiş; hem de karısının üstüne 
Ferhundeyi severmiş! Arabsaçı gibi birşey. Ferhun-
<leye r,elince, o .. doktora hiç yüz vermez, hususi mu
hasebe müdürü Kemal Beyi istermiş. Öyle tuhaf, 
menfi, zincirleme bir sevgi halkası ki?. Kemal Bey 
de Ferhundeyi sevmezmiş, Neclfıya tutkunmuş!. 

Kamile Hanım Necla için: 
-Afet! .. 

Diyor. Söyledigine mutlaka inanmak lazımsa, 

hakikrten: 

- Afet! .. 
Hem de ne afet? .. Kocasını ardı arkası gelmeksi

zin kandırdığı yeUsmiyormuş gibi hazan, gene kızla-

Bu akşam -MELEK 
Sineması nda 

cROMA ATEŞLER iÇİNDE» "İki yüzlü aciam,, gibı 

yalnız şaheserler yaratan dünyanın en meşhur erkek 

sinema yıldızı .. FREDERİK MARCH ve 

JEANETTE GAYNOR 
tarafından Fransızca sözlü olarak ynı ntılan 

ITALIH GÜNEşi] 
isimli, sinema hayatı ve Holivud artistleri arasındn geçen 

maceral.n gösteren tabii renkli büyük şahes l' 

Ayrıca: PARAMOUNT DÜNYA haberleri 

Dikkat: Numarnlı koltukların erkenden alıdırılmr.sı :rica o1unıır 

rı da şuna buna peşkeş çekermiş!. Tabirleri yeni ye• 
ni öğreniyorum: 

Çok hovarda, hafifmeşrep, vasıta bir kadınmış! 
Kah para için, kah zevk için yapmadığı şey yokmuş! 
Damarlarında dinmek, tükenmek bilmiyen kuduz 
bir iştiha varmış! 

Kamile Hanım, bütün bunları bana söylerken, 
arada bir sapsarı kesiliyor, ağzını kulaklarıma iyice 
yakınlaştırıyor, titrek, ölü bir sesle: 

- Kızım, kendini çok sakın! Sen, Neclanın ne 
olduğunu daha bilmezsin .. 

Diyordu. Başmuallimenin sözlerinden hem, şunu 
anlıyorum ki: Beni Kamile tanıtan da, takip ettiren, 
evlenmcğc sürükliycn de hep kendisidir. İki yüzlü 
bir oyun oyunuyor. Beni: 

- Vicdan, bu fırsatı kaçırma ... 
Diye nasıl zorluyorsa, Kamili de öyle kandırı

yor! İhtimal Kamilden para çekiyor. 
Şaşırdım, kaldım! Ne yapmalı, neye inanmalı, 

kime itimncl etmeli? .. Kamile Hanımın samimiyetine 

~Tel. 40 d68 

de nasıl inanabilirim? .. Her kafadan bil' ses çıkıyor? .. 
Kimin} e biraz arkadnşlık yapmak istedimse al~yhime 
çıktı. Burda da Ferhunde ve Ncclfiyı tanımnk kaba
hatmiş! 

Ne bilirim ben? .. Feryunde ile Necla biribirle
rinden betermişler! Olabilir. Gözlerim hnrikulade bir 
kudret değil ki, bir bakışta her insan kafosının içini 
seyredebileyim? .. 

İşte böyle, iyi zannedilir de fena çıkar. Kaba sa
ba bir teşbih amma: İnsanların knvundan hiç farkla
rı yok .. Kesip içini görmeden ne iyi, ne fena? .. deni
lebilir .. 

Bir mesele daha var! Bnşmuallime neden bana 
bu nasihati vermeyi düşündü. Arkamdan acaba daha 
benim kulağıma gelmiyen bir çok şeyler mi söyleni
yor?. Bilmiyorum .. Bilmiyorum.. Hiç birşey l>ilzrıl
yorumr. 

' fJ Şubat 

Sabiha Hanımla yolda karşılHşhk. Sordu: 
- Kararını verdin mi? .• 
- Hayır .. Daha düşüneceğim .. 
Dedim. 

- Pekala .. Düşun .. Fakat, çok iyi düşün. Sonra 
pişman olmıyasın ? .. 

Dedi. Ayrıldık. Zaten, beralı~r l:E>Ş on adıın a.-ı

cak yürüdük. O, meydan mahalicsfae evlerine bak
mıya gitti, ben de eve geldim. 

Düşünmek, düşünmek .. Fakat, neyi düşünmeli?. 
Hangi birini düşünmeli? Kamili mi, SPbihi mi Zey
nebi mi, Neciayı mı, Fcrhundcvi mi, haııg: .. ini? .. 



Komşu memleket erden 

Seyahat repoda jlar1 
2 - İRAN 'da on beş gün 

Ta us Hatun Tahtı 
VE 

Tarihi kı.l/meti büyük eserler 
iranda arall p k çoraktır. Ken<li ·şama kadar çalgı ;alınır, şarkı söyle

kcndıne hır şey yetişmez. Mutlaka nir eglenilirmiş, .. Diğerlerinin de .kıs 
kanallar a· mak, bel u verm k. güb-,~kançhktan yüreklerinin yağı erır • 
.t dcıkme~ ıa~mdır. ıruş! .. 

Bunl ır yapıldı mı, her şey yetişir, Bu zevklerden, eğlencelerden, mu
hem de mebznler._ .. Ağacların boyla- habbctlerden ve kıskançlıklardan ge
rı uzadıl.. a uz r, cıçeklcrin renkl<.•ri ri kalan ne? Hiç! . . 
_guwllestıi: e guzellesir, kokuları ar- Duvarın kenarını takip ederek yü
tıkça artar rüyoruz .. Bazı yerleri yıkılmış, bu 

iran evlerrnın b l elı>rin~ (cennet yıkık yerleri güller kapatıyor .• 
h h"'csı) denil e c. 11diı. Kaikasyanın, Gürcistanuı en gü -

Her ta afta ı ek çiçek .. Orta ye- zellerinden seçilen bu kızlar nerede? 
rınde bir de n m~r havuz... Hepsi de burada, bu yüksek duvar -

Ka ar Ha nının banisi (Aka ]ar arasında soldu, gitti7 .. 
Dehmct han) nın p yitahtı (Isfa - E\"et, bu gül yanaklı güzeller ne 
han} d. 1 (T .. hran) a nakletti zaman oldu? Bülbüller niçin ötmüyor? .. On
ılk iş ... hıri ag ç1 ıdırmı:ık olmuştu. lar da mı küskün? .. Ya!ruz, havJ7.l\D 
Saı .. ) ını da, bır (gulıstaıı) mn tam suları hazin şırıltılarla akıyor .• 
oı ta ına kurmuştu. Kabul salonunun duvadarı renk 

(Dcı navcnd) dağının cteğındc bu- renk çinilerle kaplı. yerde kırmızı 
lunan bu s rayın cennetten farkı bir ipek halı serilmiş. Kenarda in -
yoktuı. san boyunda kristul şamdanlar göze 

Şah, bu.~ e~i s~rayı~ bulun.du y~ı· çarpıyor. Tavanda avizeler parlıyor. 
(Semıramıs) m ısmını vcrmış, (Şım- Bütün bunlar, Vcnedikten, Buhem -
ran) dı.:mişti. yadan parça parça getirilmi~ ... Br -

Bugün (Şimran). Tahran kibarları- nun için de zincirleme usulüne m.i -
~un en güzıdc bir sayfiye mahallidir. racaat edilmiş. Denizle Tahran ara -
Ilk sıca1'lar başlayınca ecnebi sefa - d b" 1 1 ı bu 1 arçaları ~l . .. . . j sın a ın erce ran ı ı ,- · 
r~tlc~·. erk:m~: banka mudurJcn, fnh- den ele vermek, başta taşımak sure -
rıkato:·lcr, yuksek kokotlar bur8ya tile Tahrana kadar getirmişler. Şim
nakleacrlcr_ . . di bile, yaz.ın (Şimaran) a nakleden -

Yalnız hı;kumdarı hazır •. Ka:arla. - ler, oda eşyalarını kamyonlarla gön
rın sara~ında oturmak ıstememış, derirler. Fakat vazo gibi, sofra takı
mode~n n.r şato yapftır~ksı~tıkr. d l mı gibi kırılacak şeyler hep başta gö-

Eskı sr-ayın etra ı yu e uvar • t. ül .. 
larla çevrilidir. Büyük kapıdan giri - ur ur .. 

*** lince ko..:aman bir havuz görülür. . 
Geniş '·ıi: yol etrafmda müteaddit bır fazlalıkla- Kadoluıd,şrınpE'-,6 zz 

k d *** paviyonlar var. S:ıray iki ısım m 
Enderun, Biron •• Yani barem "e se - Halvet dairesindeyiz. Eski şahlar , 
lfimlık r~;··esi. samimi dostları ile bu daireye kapa-

~ ~ .. , - ~ •. ~ .., ' ~ 2 fv"art 10ı33 
----~~--~----~---~ 

Dünyanın en esrarengiz şehri ve 
HOLiVUD 

Valanfino' nun ölümüne 

Ka 1 i forn iyada 
Müth iş bir kaza 
lngiltere kralının dos.larmdan eski 
Sudan va~ isi lord Piünket ve zevcesi 
bir tayyare kazasında ölmüştür. 

inanmıyan kız kimdi ? 

\ 

zengin yıldızlarından biri seyahate 
çıkmış ve Singapor'a ugı amıştı. 
Muzıkalı kahvelerin bil'inde dan• 

Seden genç bir karı koca gördü. Er• 
kek pek yakışıklı idı. Güzel bir de 
ismi vardı. Pue-pe ..• 
Adanın ılık havası, çiçckleıden in• 

tişar eden baygın kokular, şampany-.. 
nın buharı, kırkına yaklai'an, fa.kat 
kalbi daiına taze bulunan yıldızın ... ev .. 
aa hislerini uyandırdı. Bu 20 yaşında, 
güzel dansöre gönül veı·di. Sevda, 
kadınlara akıl verir. Jıemen bir hıle 
düşündü. Kendisini Holivud'a götür• 
meyi teklif, ve az zamanda dünyaya 
tanıttırmıya vadetti. 
Karı ve koca, kibar yıldızm söz • 

!erine inandılar. Delikanlı, yıldız • 

(Devamı 8 mcı sahlfemWle) 
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[Eski bir ekşamcının defterinden 

Osman Cemat Kc;yaıh 

'U KiM 
Yazan: Meri• Löblan 

K6fkün altında bir takım yollar 
vardı; buraları gezerek haritasını 

almağı da unutmamıı .. 

ea,, dlf, nezle, grlp1 ronaat,zM• ve lliiL.ia •~=-•• 
tarınun derhal keser. icabında gilDde 3 kat• 

alın :.i bilir. 
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Baş 

1 Uykusuzluk, asabi ök· 
sUrUkler, asabi zayıf· 
ilk, ba' ve yarım bat 
ağrısı, bat dönmesi, 
baygınlık, çarpıntı ve 
sinirden ileri gelen bU· 
tün rahataızlıklar1 iyi 
eder. 

tlsküdar icra memurluğundan: 
Hususi muhasebe dairesine borçlu 

Yakacıkta Tiryaki Salih oğlu İsma

İ Hl<IDAZI 
HAZIMSIZLIGl 

MiDE 
IK$1Llı< VE VANMALAIUNI 

.MAZON 
MEYVA TUZU1 

eloet1.ı• 

HIOl"VE &•QSA~L .. R• AUŞTıRMAZ. 
İÇİLMESİ LATİF TESİRİ KOLAY 

, VE MÜLAVİMOIQ 

YERİNi HİÇ BİR MÜMASİL 
f4UlTAHlAR TUTAMAZ 

MAZOl't ısiM vo HOR<lS 
M-.Rtc.A~INA OİıoC,KAT 

"IU'nAJ<A EYINİZOE alo 
1111 BUIUHOUR!JHUZ 

İst. Levazım Amirliğil 
S•tı ıaima Komi~vonu Jıaıı!or~ J 

' 

Avrupanın bayat, kurtlu çocuk gıdalarından 
sakınınız 1 Yavrularınızın midesini abur 

cuburla d0ldurmcıyınız ! Tabii, saf, lezzetli 

GR • 
1 p • 

1 N 
ilin aşağıda yazılı gayri mO?nkulleri - Ordu Hastaneleri için on bin ; 
nin 2280 No, lı icra ve iflas #;anunun kilo yataklık pamuk 3/3/938 I 
hükümlerine tevfikan açık arttırma Perşenbe günü saat 14,30 da 
ile satılmasına karar ve:~~iştir. Tophanede ~evazım amirliği sa- ! billınssa bunlara karşt müessirdi. 

seyahatte, evde her zaman yanınızda 1 - Yakacıkta tapo sıcılıne naz~ - tınalma Komısyon\lnda pazarlık-! 
ran 151 • 1 N. lı şarka~ Çengel oglu la eksiltmesi yapılacaktır. Tah-

1 
Mehmet, garben yol, şımalen mukad min bedeli 3300 lira ilk temi -ı 
dema İsmail elyevm müfrez b_ir har!- natı 247 buçuk liradır. Şartname 1 

ta No. lu mahal, cenuben yol ile mah ve nümunesi Komisyonda görü
dud 382 arşın murabbaı ~e tamamı lebilir. İsteklilerin belli saatte 
2600 lira kıymeti muhammeneli arsa Komisyona gelmeleri. c434• 
ve üzerinde yarım taş ve tuğladan cl066• 
inşa edilmiş na tamam bodrum katı- **"' 

l 
le zemın katından ibaret bulunan iş- Topçu atış okulu için iki ton 

1 bu m~hallin borçlu İsmaile ait nısıf benzin 3/3/938 Perşenbe günü 

hıssesı. saat 15 de Tophanede Levazım 
2 - Yakacıkta Pendık yolunda ta- amirliği satınalma Komisyonun- : 

lpo kaydına nazaran 4253/73 No. lu ca pazarlıkla eksiltmesi yapıla- / 
tarafları sahibi senet ve Şeyh Husnu kt h 1 .. ·· t ı· ı· 1 . . ca ır. a e gunu es ım şar ıy • Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ııanları ve hacı Mustafa ve tarık ile m~hdut l lı k l ı.. . : . 
8 d

.. .. tah .
1 79.. t b- e a naca o an ut:nzın ıçın 

------------------;......_____ onum vı en .,.... me re mura . t ki'! . b ıı· I" · na çocuklar bayılır. Çok lştihalı ve severek büyürler. Bu saf özlü 
unlar vitamini bol, gıdası ve kalorisi yüksektir. Bütün çocuk dok -

torları buna şehadet eder. Avrupada dalına diplomalarla musaddak 

birinciliği kazarunıı;tır. Bu kadr yüksek evsfa malik tabii gıda an

cak HASAN ÖZLÜ UNLARIDm. 

1 - Tahminedilen bedeli 800 lira olan 10 adet elektrik hava n•otörü baı ve tamamı 1000 !ıra kıymelı mu- ıs e 1 erın e . 1 saatte ... omıs " / 
12 t 938 ta illin. tl t . .. .. t 11 de k ksil . . yona ı;ıelmelerı. •435· cl/)67· - ~ar • r e ras ayan cumaı- esı gunu saa açı e tmeı hammıneli tarlanın borçluya aıt nı • . 1 

usulıyle alınacaktır. sıf hissesi (bu tarlanın bir kısmı bağ- MÜTEVELLİ VESIKAS[ 
2 - Muvakkat teminatı 60 lira olup, şartnamesi komisyonda hergün dır) 927 senesinde aldığım mütevelli • 

görülebilir. 3 - Yakacıkta Topservi mevkiin· lik vesikamı zayi ettim, Yenısini a • 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelye, Badem, 

Çavdar özü unlarını çocuklarını.z:a 
yediriniz. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli de tapu kaydına nazaran 3092 No. lu lacağımdan eskisinin hükmü yoktur, 
gün ve saatte Kasımpaşada bulunan Komisyona müracatlarL (1002) tarafları Şeyh Hasan ve Bayram oğ· Topçu Ali ağa vakfı miıtevellisi 

,.,sı:ıım••••••••••••••••••••ı••••••-.ııı. lu vereselerini ve tarik ile mııhdut Şevket 
(1) dönüm tahvilen (919) No. lu ve 

KOMOJEN 
Saç Eksiri 

Saçlara elzem olan 
bir gıded1r. 

tamamı 75 lira kıymeti muhammi • 
neli tarlanın borçlu İsmaile ait nısıf 
hissesi. 

4 - Yakacıkta tapo siciline naza • 
,ran dildll Kaya mevkiinde4942 !4947 
umum 67, 7 rakkam ebvab şarkan 
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Mehmet Ali ve kısmen Çubukçu oğ -
lu KAzım ve halen Tahir oğlu tarla • 

DOKTOR 

Ali Rıza Sağlar 
iÇ HA S T A L 1 K L ARI 

M0TEHAS51SI 

Her gün Beşiktaşt:ı tramvay 
caddesindeki muayenebanesinJa 
saat on beşten sonr.ı hast~l~· 

rını kabul eder. 

l lnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
ı-----150 kilo krem rengi tipo mürekkebi 

200 » açık • > 

400 > Kırmızı rengi tipo mürekkebi 
lan garben Hüsnü ve kısmen Ömer 
ağa tarlaları şimalen tarik, cenuben ZA Yi 300 > Beyaz otomatik mürekkep. 

Bayram oğulları Emin ve saire tarla· Harp malülleri cemıyetinden al - 1 - Yukarıda cins ve ınıktarı yazılı Tipo ve otomatik mürekkepler 
irile mhdut 10 dönüm tahvi!en 9180 mıı; olduğum hüviyet varakasıle şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

metre murabbaı ve tamamı 750 lira t~amvay pas~mu zayi ettım Ye~ıle- U - Pazarlık 10 • III • 938 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14 
kıymeti muhammeneli tarlanın borç- rını çıkaracagımdan eskılerın huk • .. . . . 
u smaı e aıt nısı ısses . mu Yo u • • 1 ı ·ı · f h' 1 .. ki r 

1 

de Kabatasda levazım ve mubayaat şubesındeki alım komısyonunda yapı -

5 - Yakacıkta tapo sicilline naza • Ali oğlu Mazhar Üreyen lacaktır. 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. ran sıfır kuyusu mevkiinde 4439116 __ ·-- _ . 

1 

IH-Şartnameler parasız olarak heı·gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
Dökülmesini keser. Kepekleri ta- ve 9/62 umum No. lı şarkan tariki J kuf ta~afından lakdır edılmış · ota~ IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 
t"amen giderir ve büyüme kabili- am ve garben Bayram oğlu kerimesi 1 kıymetı muhammınenın yuzde 75 ı- güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri 

. ni geçmemek şartıle ihale edilecek . • 
f'etinl artırarak saçlara yeniden Zehra hanım tarlası, şımalen Emlne . .. 

1 
b b d 

1 
Jd d 

1 
ilan olunur. (1002) 

. uk tir Boy e ır e e e e ı mezse 
hayat verir. Kokusu litif, kulla- hanım veresesı, cenuben m ·addem · ., **"' 

nışı kolay bir saç eksiridir. 
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ECZANESi 

BEYOÖLU ·ISTANBUL 

r· şte; Modern tekniğin son tekamülü 

FOTOGRAF MAKiNESiDiR 

Mükemmel Dakik ve zarif 

Ç 
·1 1 k t 1 1 · 2280 No lı kanuna tevfııtan satış ge-amur og u e yevm ozma ar a arı· · • . 1 - Maltepe Enstitüsiınde yapilacak motör binası inşaatı keşfi; 4310,31 

· ri bırakılacaktır Arttırma lıeoelı pe-
le mahdut 3 dönüm tahvilen 2754 . d · lira •Sa. 14• · . şın ır. 
metre murabbaı ve tamamı 225 lıra 

3 
A tt . 1. k . . yuk 2 _ Maltepe Enstitüsünde yapılacak gnzleme laboratuvarı inşaatı. 

b 
- r ırmaya ış ıra ıçın ar-

kıymeti muhammeneli tarlanın orç da yazılı kıymetin yüzde 7 buçuğu Keşfi; 6139.36 lira cSa. 15• 
luya ait nısıf hissesi. 

nisbetinde pey akçesi veya milli bir ı _Yukarda iki madde halinde yazılı olup Maltepe Enstitüsünde şart-
6 - Yakacıkta tapo kaydına na • b nkanın teminat mektubu tevdi e - · · · · · .. 

zararı Pendik yolunda 4719/18 9/93 a name ve proıelerı mucıbinee yaptırılacak ınşaat ayrı ayrı olmak uzore açık 
• • 1 dılecektır, . k 

umum No lı mukaddem bağ elyevm 
4 

G . k 1 k d ' . h eksıltemeye onmuştur. · - ayrı men u en !Stne ı a -
tarla şarkan mukaddem Feyzi ve el-

1 
k ' d h 

1 
.1 11 - Motör binasının keşif bedeli 4310 lira 31 kuruş ve muvakkat te • 

Yevm hacı İbrahim tarlası gar'"'" ta· le 0 unan . ımse er a Veya ven en · t 323 27 ı· G ı l"b t arının k if b d l' 6139 36 ı· . . . mühlet ıçınde parayı vermezse ihale mına ı . ıra, az eme a ora uv eş e e ı . ıra ve mu-
rık, şımalen mukaddem Ömer efen- f 1 k k d. . d akkat tominatı 460 45 liradır 
di elyevm hacı Bekir tarlası cenu • kararı e~h o unara. en ısuı en _ev- v , . • . . 

be O ta 1 .1 hd t 1 d" veJ en yuksek teklifte bulunan kim- III - Eksiltme 17 - IH· 938 tarıhıne rastlayan perşembe günü hizala-n sman rasııema u o... _ ~ _ 
. tah .1 919 t bb se arzetmış oldugu bencllc ~ımaga rında gösterilen saatlerde Kabataşta levzım ve mübayaat •ubesinde.ki alını num vı en me re mura aı ~ 

ve tamamı 250 lira kıymeti muham- razı olursa ona, razı olınazs~. v:.ya komisyonunda yapılacaktır. 
. İ . bulunmazmazsa hemen 15 gun mud- . 

menelı tarlanın borçlu smaıle aıt 1 k 1 1 t ıv _ Motör binasına aıt şartname ve projeler 21 kııruş gazleme labo-
f h. · dete arttırmaya çı arı ıp en ço < ar , 

rusı ısseİ sı. .. tırana ihale edilir İki ihale ar.ı:;ın _ ratuvarma ait şartname ve projeler 30 kuruş bedel mukabilinde İnhisadar 
1 - şbu gayri menku !un arttır • · . .. . . . 

1 t 938 t 
.h. d . 'b daki fark ve geçen günler ıçin vüz - levazım ve mubayaat şı.ıbesınden alınabilır. 

ması mar arı ın en ıtı aren .. 
37/1061 No ile Üsküdar icra daire • de 5 den hesap olunacak faiz ve di · ı V - Eksiltmeye iştirk etmek isteyenlerin fenni evrak ve vesaikini 

. · . ğer zararlar ayrıca hükme hacet kal- . . · b . . • 
sınde muayyen No. sunda herkesın k . . . lı d Inhısarlar Inşaat şu esme ıbraz ederek ayrıca vesıka almaları lazımdır. 

·· b" . . . · ... ma sızın memurıyetınuzce a cı an _ 
gore ilmesı ıçın açıktır. !'anda ya • tahsil olunur VI - !stklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ile beşinci 
zılı olanlardan fazla malumat almak · 1 k ·1t · · k ik ·· d 5 .. 
· t' 1 · b tn 

371 
5 - İpotek sahibi alacaklılarla di- maddede vazı ı e sı meye ıştıra ves ası ve yuz e 7, guvenme parala· 

ıs ıyen er ış u şar ameye ve · 
1061 dosya No. su ile memuriyetimi- ' ğer alacaklıların ve irtıfak hakkı sa- rile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yukarda adı geçen 
ze müracaat etmelidirler 1 hiplerınin gayri menkul üzerintl<eki komisyona gelmeleri ilan olunur. cll36• 

Gayri menkul 5 nisan '933 salı gü· haklarını ~ususiyle f~iz v': _ınasr~fa *** 
. nü saat 16 da üsküdarda İbsaniyede dahıl olan ıddıalarım ışbu ılan tarı - 1 Maltepe Enstitüoı.lnde şartname ve projesi mucibince yaptırılacak 
Şerif bey çeşmesi sokağında 16 No. lı hinden itibaren 20 gün i~lnd<e evra • memur evleri inşaatı kapalı zad usuliyle eksiltmeye konmuştur . 
adliye binasında Üsküdar icra me • kı müsbiteleriyle birlikte memuriye- II -- Keşif bedeli 15927 lira 27 kuruş ve muv~kkat teminatı 1194 55 U-
murluğu odasına üç defa bağırıldık· timize bildirmeleri icabedcr aksi d ' 
tan sonra en çok arttırana ihale e- halde tapo siciliyle sabit olmadıkça ra ır. . . . .. _ 
dilir satış bedelinin paylaşmasından ha -ı III - Eksiltme 17 - IU - 938 tarlhıne rastlayan perşembe gunu saat 16 da 

An• k artt a bed l' h riç kalırlar Kabataşta levazım ve mübavaat şubesindeki Alım Satım komisyonunda ya. ca ırm eı mu am • · .. 
Satış yeri: Beyo~funda Siimer sineması yanında F010 ISKENDER men kıymetin yüzde 75 ini bulmaz 6 - Alıcısı arttırma bet!eli haricin pılacaktır, Kapalı zarflar münakasa günü en geç saat 15 e kadar alım komis-

Türkiye için dcpoziterl ı UMBERTO J. REFORZO veya satış isteyenin alacağına rüçha- de olarak karar pulları, tnpo ferağ yonu başkonlığma mokbuı mukabilinde verilmiş olmalıdır. 
Posta kulu•U : Beyoğhı 2295 nı diğer alacaklılar bulunup da bedel harcı 20 senelik vakıf tavız b€delini ıv _Şartname ve projeler 79 kuruş bedel mukabili İnhis~rlar levazım 

- bunların bu gayri menkul ile temin vermeRe mecburdur. Gayri menku - ve mübayaat şubesıyle Ankara Başmüdürlüğünden alınabiliı·. 

lstanblu asliye ikinci ticaret mah·ı disine gönderilen dava arzuhal sure- edilmiş alacaklarının mecmuundan l~n nefsinden doğan _müterakim ,v~or· V -- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve vesikalarını 
keın .. sinden: ti müddei aleyhin ikametgahını ter- fazlhhay.~d~ıkmb ka~ka elmn çko~. arttıranın gı ~zıfat ve t~nvırı_ye ve dellal_ıye İnhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları lazırnchr. 

1 taa u u a ı a a uzere arttır - resnıı ve vakıf ıcaresı borduya aıt -
Galatada Yemenecilerde 81 No. lı kederek Zonguldağa gittiği ve orada- ma 15 gün daha temdit edilerek 20 ni tir. · VI ·- Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile V inci maddede 

ldarehanede mukim Reşit Eskin Ali ki adresinin meçhul bulunduğun teb- san 938 çarşamba saat 16 de Üskü • 7 _ Gösterilen günde arttırmaya yazılı eksıltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat teminat parası ve) a mek
Oyton ve Serkiz Kürkç!yan tarafın • liğ ilmühaberi zahrındaki mübaşirin darda İhsaniyede adliye dairesi bina- iştirak edenler arttırma şartnamesini tubuııu ihtiva edecek olan kapalı zarfların yukarda yazildığı veçhile ınü
dan GaJatada perşembe pazarında Ars meşruhatından anlaşılmakla arzu • sında icra memurluğu odasında ya - okumuş ve lüzumlu malılmatı almış nakasa günü en geç saat on lıese kadar adı geçen Alım komibyonu başkın
lan hanında 4 üncü katta mukim Nu hal suretinin bir ay müddetle ila • pılacak arttırmada bedeli satış iste- ve bunları tamamen kabul etmiş ad lığına makbuz mukabilinde verilm:iş olması lazımdır. (1135) 
. D · Ağ <>kili M T h t bli"' k , 1 ~,~ lr yenin alacağına rüçhanı olan diğer a-,ve itibar olunur. Yukarda gösterilen -· -

tı emır v_ uammer a • nen e gıne arar ver~.~t • Key- lacaklıların bu gayri menkulle temin gayri menkul işbu ilan ve gösterilen Sahip ve nc~ri yatı ıdare eden H ı~ınun ,uriri 
si~ aleyhine 1200 liranın tahsiline :iyet tebliğ makamına kaiin olmak edilmiş alacakları mecmuundan faz·ı' artırma şartnamesi dairesinde satı • ETEM İZZET 1:3ENICE 
mutedaır açılan davadan dolayı ken- uzere ilan olunur. (5472) laya çıkmak ve yeminli üç ehlivu • lacağı il&n olunur. (5473) Bııısılciağı yer: EBÜZZİYA IVIATBAASI 


