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SAGLIK KUPONU 

Bu kuponun onunu top!ıya" o -
1wyııculonmız Son Telgraf'm bi -
rinci sınıf dahiliye müıei.a.•sısı ta -
rafından Be,ıiktaşıa tramvay du • 
rağında 59 numarada cumartesi, pa· 
zarıesi, çarşamba günler saat l'l den 

sonra muayene ~'e tedavi edilirler 

C • 11, '~ _, --
1 an ahvali gün geçti çe arışıyor! 

] .:.Fransa, hayati bir dönüm noktasında bulunuyor 
. 2 -Almanya, Orta Avrupaya hakim olmak istiyor 
3-Japonya, mühim ve vahim hcidiseleıehazırlanıyor , , 

l 1 

J 
• •• Macaristanda : • • • 

Ü lhltö o Sıf: ~~j Naziler 
Gittikçe 
Çoğalıyor 

;Bir dörtler misakı ·yapılması 
istenildiğinden çıkmış 

Almanya, t:.acaristanı 
Siyasi ve iktısadi 
Nüfuzu altına almak 
lsteyormuş 

1 Çemberlayn, Sovyetler Birliği ve Milletler Cemiyetinin 
-rolünü hesab etmiyerek dünya işlerinin Dörtler 
tarafından tanzim ve tedvir edilmesine taraftarmış! 

Mühln bir roı oynıyace{ll 
söylenen eski Çin baş 

ı~umandanı Matsul 

Japonyada: 

HükOmetin nazik 
Mevkide olduğu 
Söyleniyor 

Cinde diplomasi 
HarEkat yerine askeri 
~ a ekat kaim olacakmış 

~ 
Başve'<ıl Şotan 

Fransada : 
.,, . ~ 

1 Dahili ve 
~ ı,s· .Al '! ıyası 

Vaziyet 
Part6m-to bugtln bu 

hususta kat'i bir 
karar verecek 

Müstaklı bır sıyeset tak ı Paris 26 (Son Telgraf) - Parla • 
eden Başsekll Darenyı mento dün harici siyaset hakkında 

Tokyo 26, (A.A.) - Çinden geri . (Devamı 2 inci sahifemizde) 

ingiltere-ltalya uzlaşamıyacak 'nı? 
arasında bir uzlaşma yapılmasında 
ısrar edilmesinden çekilmiş değil • 
dir· 

Buna eid tcfcrrııat ııdrledilccek ba· 
zı fikir ihtiliillarmdan gayri Eden "le 
Çemberlayin arasmdl\ Sovyctler Bir
liğinin ve Milletler Cemiyetinin bey 
ııelmilel siyasetteki rolü itibarile de 
derin ııoktai nazar farklan hiidis ol· 
muştur. 

Çemberlayin bütüw Anupa işleri
nin İngiltere, Fransa, Almanya ve i
tafyadan mürckkeb olan dört büyük 
devlet tarafından tetldk ve tedvir -e
dilmesi taraftarıdır· 

çağrılan General Matsufye Tokyoda Parıs, 26 (So_n T:.ıgra~ - . Alınan- ıu1111111uı111111uıı ... ın1111111Mı1111111•-nH11• .. 11,_-_.1.__, . 

ınuazzam bir istikbal yapılmıştır. yanın İspanya ile dunya ışlerınde ko- •. ,,..,,,,.,...,.,..., --,-.--- ~~=., { 
Matbuat, galib gencralı müttehit zunu pay ettiğini ve Almanyanm -·~~ J 

Eden ise Sovyetler Birliği ve di • 
ğer büyük devletlerin de ihmal cdil
miyerek Milletler Cemiyeti çerçeve
si dahilinde hareket edilmesi ve bu
nun haricinde ayrı bir dörtler misa • 
kına lüzum bulunmadığı kanaatinde
dir. 

İşte ihtilafın esası bundan çıkıruş 
ve son tebeddül vulma gelmiştir. 

bir surette selamlıyor. Akdeniz işlerinde ve İspanya :ia ser-
Müşalıitler, general Matsui'ııin bil- best olmasına mukabil Alınanya'nın 

hassa hükumetin daha şimdiden na- de merkezi Avrupa istediğini yap • 
zik olan vaziyeti vahimleşdiği tak • mak için serbest kaldığı gün geçtik
dirde oynayabileceği siyasi rolü der- çe anlaşılmaktadır. 
Piş ediyorlar. Hatırlardadır ki, Ge - Almanya, ortaAvrupadaki küçük dev-

( /Jcoamı 2 inci aagftımı:ıda) (Devamı 2 inci sahifemizde) 

Kar .. Fırtına .. 
Acı soğuklar ve kar 

devam ediyor 
r-----"."""'~....,.-l'!l~!""l"'l~~,..... ...... ~_..._...._......, ........ _.,, 

1 

·eaşveklllmlz Celal Beııyar 

Ankarada: 

Konsey 
Bugünde 
içtima 
Etti. 

· Binaenaleyh Çemberfoyin şimdi İ-
But •ünlerde sıyasr heıırekate sahne olan Lonaraaan 

l
talya ile uzlaştıktan sonra Almanya 

bir manzara ile de . lamaınile anlaşm<>k, sonra 
Londra, 26 (Son Telgraf) - Gün sındaki noktai nazar ihtilafları hak- müttefiki olnn Fransayı bu iki ı!ev

geçtikçe Eden'le Çemberlayin ara • kında da yeni yeni haberler tereşşüh l ıetle birleştirmek ve dörtler misakını 
- etmeğe başlarmştır. Anlaşıldığına gö- kurmak kararındadır· 

re, Eden yalnız İtalya ile İngiltere J (Devamı ikinci sahifede) 

augün -Başladık 
Büyük 
Harbde 

Osmanlı 
Donanması 

Balkan deniz harbi anketini 
yapan, Hamidiye'nin macera 
)arını yazan RAHMİ YAÔlZ 
gene donanma başkatibi fii . 
AN'ın verdiği vesikalara--;--yaptığı çok meraklı tetkiklere 
ayanarak bu eserini SON TEL 
RAF'a yazıyor . 

••• 
Bu Eser 

Yeni Tedbirler: 
aoğaziçine daha sür'atli vapurlar 
işletilmesi, fiatların bütün iskeleler 

ucuzlatılmasına çalışılıyor 

ikinci vapurumuz 
bugün Almanyada 
denize indiriliyor: 

··B aşve k; l, Şimdiye kadar hiç kimııeııin 
yazamadığı bütün mahrem vesi· 

Misafirlerimize y:~~ı ve hadiseleri de ifşa edi-

.eu. sabeııh seyraseferı ıseatıarceıı aurduren köprü Ziyafet verdi • • 
üstünae kopeıın tram'llay, tellnin tamirine çeııllşılırken B lk K . .. 

• • .... . - a . an onseyı bugwı saat ıo dan Mutlak b . ~alkanlardaki büyük · ve şiddetli J Havl!!'ın haylı karla yüklü olduğu 12,45 e kadar süren ikincı toplantı • a u eserı 
~~ ~g~~ şehrimi_z~e~ ser e!'an şehrimizin göklerini kaplayan sını yine Hariciye köşkünde yap-
~lnSi _gıbı gorülen ve 3 ~.~ t;ısı a. sı .~ ~.~lill:'.'1"dan ~nl_'.lşılmaktadır. mıştır. Dünkü hazırlık görüş- t k'b d' ı 1 t:ıc·g::zıçına l!!n umı..n.i bir ;Jön..ır.uş 
ıtu!'agışlarla d~vam ettı~~ •. f:'.ı!~ ... 11nf'Jafi dunkl ~oguga nazaran bu· melerinden sonra bu sabahki iç a 1 e ınız.. I' Şirketi Hayriye idaresi öıı i.inıüzde - j tc<!hirlcı ~ " oo~,ız y·ı!cui ·ı rının git • 
1 kar ve soguklar hala .stır'1P : liılfü:'. suhunet bıraz artmış ve dün timada esas meselelerinm müzakere- k. · ıtıft•-t ...ı:- ~ ~ ı yaz mevsimi içın şin1di<lc!1 Jı :J z ır ... 1t1kç_ e a rt~.0'l'ı nı i!l·Tt.'H si ı. ket bıl 'ncıssa 

""' e...,.-. ::,-_· __ ·-.·,ı.: . .:. '··t·,· __ :,·.(·, , (Devamı .ikinci sahü•de) (Devamı Z ind sahifemizde). &...,.,.•••••••••"" -_" : • . -... ilıklara başlamıştır. Evveltc · :ılına;: 1 (Devamı ikind s.hifede) 

. ' '~ f .. . 



SON T E LGRAF 28 Şubat 1936 

M ısırda : S O N 1 H T I L A F ' tngilizıer = K a r . . F ı r t ı n a . . ----
..:=:.......::=--=-=:---------------. --şlı Atatürk ve Celal (Birinci sahifeden devam) jmahsullerinin bol olacagı lühmin c- I n ti ha b 

(Birinci sahifeden devam) !arına d~~am eder.ek Ro_ma d_a ba : B d •t • ' yazclığırruz gibi evvelki gece btı yıl- dilmektedir. 
Çemberlayin'in bu pliınında ne va- yacak muzakerat ı?n dııektif almı_ ayar an Si ayış e iri kışın en soğuk gecesi olduğllnu' Konya \"e Eğe ınıntakasındaki şid- Mücadelesi 

kit ve ne dereceye kadar _muvaffak o- ya devam e,tmek~~· Lord pe:::!ı , bildirmiştik. Evvelki gece ı.ıfırın al- detli soğııkların tc5iriyle bazı yerler-
Jabileceği zamanla belli olacaktır .. taya R~ma y~ denecek : b lı a- Bahsedıyorlar tında 6,1 dereceye kadar alçalan su - de köylere kurllaı· inmekle ve aç p k ı·d· ~~etıı· 
Maamauh İtalya ile anlaşma oldı.ğll Kont Cıano ile temasları aş y . t . bunet dün gündüz ve bu gece ancak kalan bu canavarlar insanlara da hü- e Ş U 1 

. _ 1 . . b .. kü - - caktır Londrada çıkan Times gaze esı, V fd partl 
takdirdf' diger erının çora so gu • . . . • . . . in sıfıra kadar inmiş ve bu dereceden a- cum etmektedirler. . Kahire : 26, (A.A.) - e •. 
gibi gideceği ve Fransız Hariciye Na- ~azı mabaf~l İtalya ile . yapılacak ~ndraya gıden ma~ ~eye= ;:.ı çağı düşmemiştir. Binaenaleyh ev - KARADENİZDE SÜKUNET sinin organı Al ırusrı gazetesinin di· 
zırının da çekilerek düşüncelerin ta- ~~zkereler bır ç~aza gırecek ~~ bır ~akal~ n:şretmiştı~-.. osı:u ~ velki güne nazaran dünkü ve bu • Dün haber verdiğimiz gibi Kara - rektörü tevkif edilmiştir. Seçimde 
lıakkuk ettirilebileceği zannedilmek- ikı devlet arasında bır. anl~a y_ap • bu zıyaret.~ Türk - ~~dil ~- günkü hava daha mülayim geçmek - denizde iki gündür devam ile hemen tedhiş usulüne tevesül etmel<den suç· 
tedir. l~ı~_ac~ olurS:. k_abın~nın v:!~e nun ~e m".1'1aseb~tlerın~. ;::~e teve rüzgarda şimal garbi istikanıc - hiç yok denecek derecedckı hafif ludur. 

J\,'JSIRIN BİR TALEBl ti mıışkülleşecegını !ddı~ et la 'ne bır delil oldugu bildir~ jtinden saniyede 2 - 3 metre arasmda fırtına dündenberi tamamen durmuş 
' ıf k t h""k. ti sıkı munasebat n ·· 1 d edilmektedır. _ 

Londra 26 (Son Telgrnf) -· ltalya ~ al u ~~~ ti mevkiini mu- şoy ~~vamCumb . tinin tedbirli bir hızla esmektedir ki bu da hiç rüz- ve fasılalı yagan kard~·n·· ba~ka b~ : B 1 k 
Süveyş kanalının kontrolüne işti -l 0 an ıır ıse u . ".1e n üzak" l •. ye . urı!e b" .,ı..ı t'jgarsız sayılacak bir esış haddini ifa- rada deniz ve hava butun şıddetını a an . _ . 

1
. hafaza eylemesının bu m ere er- aynı zamanda dınamik ır ...,-ye . k be . t" 

rak teklifinde ~ulundugu cıhetle Mı- . • aca- kanaatin- . . . Bü ük de etmektedir. ay lmış_ ır.. • 
b'"k. t" Ingilt ile aras nd le hıç alakası olarruy gı olan Cumburreısının arzusu, y R" • 'ddtl esi hrın ve Esasen ıntıznmını bozmayan pc1s - Ko n-eyı 

sır u ume ı, . ere ı a de bıılunmkladır. Britan a ile en j i münasebetleri te- uzgarın şı_ em:nem . . : ' · . . . •-. 
mcvcud muahedenın altıncı madde -ı İ SKERLERINr" Y Y . d kışın sayılı gunlerını teşkil eden Şu- talar.seferler,ın y.ıprnaktadular. -
. . . . t . TRABL.USDAK A sis etmektir. Başvekil onun yar ım - .. . HAVA LO""SL•YACAK MI' 

sıne dayanarak kendısınm de ngıl - ,...._,0 R . . İ k bat ayının bıı son gunlen oldukça ha- .,.., " · (1 inrl •ayfudan d,ua"li 
. İta! d d ÇEK 11~• x cısıdır. Kendısı gerek Ş Ban asının f'f k . Bugu··n barometrelerdc görüJdöiğii .. 

tere ıle ya arasın a cereyan e . e- 26 A.A.) _ Salruh ettar . k B vekil ol- ı geçece tır. . . . . . sine başlanmıştır. Görüşmeler ınutt-
cek müzakerelere iştmik ettirilmesıııi ~rm~ 'tt~ , L"b 'da yb 1 _ başında iken ve ger~ : t· aş "ktı d' Yeşilköy miteoroloji istasyonun - veçhıle tazyık dercccsı yavaş . ya'_3~ fik devletlerin alakadar olduğu bü -
istmi tir m e er, ya run ı ya u u duktan sonra meme e ın ı sa ı dan aldı- mız malümatta dün geceki artmaktadır. Buna nM.arcıı şımdıkı .. . . . k d' B ı 
· ş . . .. . 'nan ku·,vetkrini geri çekmeğe basla- hayatına yeni bir şekil vermiş ve bu ~ . . _ .. • . )od s rüz <irlarımn t.ıkib e- tıın mselelen ıhtıva etme. te -~r. ı n-
Mısır, Mısıra aıd ol:rn Suvey~'ın clı"' hakkında ecnebi menbalarından h tı . tmi ve eskisinden e~ az h:ıaret derecesı sııır oldugu sukıı~_eti o g ·da ' . lk" dan başka dünyanın bugunku umu -

t ·ı 1\1 . afı do .. d r \ ,,. . aya organıze e ş dun yagan karın metre mlll'abbaı dccegı ve havaların kar n e\ 'e ı . . . .. d . .· .. ı kt -omamı e ısır tar n ~n mu " aa verilen haberleri tekzib etmektedır- dah k · bir saha yaratmıştır. _ . . .· . 1 . - 1 kt _ mı vazıyetı de goz ~n geçııı me e 
edilebileceği ve İngilizlerin dl' orada !er. a ço genış başına bırak_tıgı _su. t_utarının 6 k_ı - açık şekılleı ını a acagı umu ma a dir. Bu gergin vaıüyet karşısında 
muvakkaten bulunduğu kanaatinde- HALİFAX'IN NUTKU '!E İTAL _ •• logram oldugu bildmlmekte ve ruz- dır. . Balkan devletlerinin haltı harekdle-
dir. YANLAR A fafurk gar~ hı~ da sa_atte 2 - 3 metre hıı:_Ia _KARA.DENIZDE TIP!. VA~. ri de tesbit edilecektir. 

Eden Jelıilıdt•ki şiddetlı nümavjş - R . 26 (A.A) _ Bu sabahki ve şımalı garbıden esmekte oldugu Gıreson · 25. (A.A.! .-_K•ı~de.uzJe Bugün öğle tatilinden sonra B:ışve-
• • oma · • · anlaşılmaktadır kar fırtınası şıddetlı tıpı halınde de- . • 13 20 d • ı 

lcr hal devam etmekte olub Eden gaz.,•eler Lord Halifa'< tarafından · k d' kıl Celal Bayar saat , e ·"'r. <a-
b . . h"'k. • ' KAR DAHA SÜRECEK MI• vam etml· te ır. Pal 'ta ·sat· ı · · şerefine ır nııt~k daha s<iylemiş, u ı'.1"et. - Lordlar Kamarasında söylenen nut - .. .. .. .. ·.. Ger.e tel ko tu ra ··-as mı __ ır crıml!. . -
ten çckılm~sınin Başvekıllc ıhtılaf k d h · ti d" ı Bııtun Balkanlarda hükum suren . P bır ogle yemegı vermıştıı. Ögleden 

1 

u a e emmıye e neşre ıyor ar. 'dd ti" k t · · 1 ı·stanbuldak" Bu sabah saat sekıze çevrek kala 
halin~ dü<müş olmasından ileri gel - H b 1 k ı b ·J kl l . · . şı e ı ış esırıy e ı so- • sonra saat 15.30 da tekrar toplanacak 
d" - .. b" 'k d h t b tı· a er ere onu an a~ 1 a~. ngı- Hatayda Türk w1>cırları aleyhıne ğuklar biraz şiddetini arttırmışsa da Köprü üstünde kopan bir tramvay K 'çtimaı saat 18 e kadar de _ 
ıgıın ır ere a a e aruz e ır - liz muhalefetinin antifaşist delilleri- dl 1• d edil . .. .. d b··ı·· ·· r onsey ı 

miştır . ' ·u tahrik ve fesa ara e an evam - yurdumuzun her tarafında mevsim i- telı yuzun en u un seyrusc er ya - vam edecek ve gece Ankra Palas"ta 
· ne ve Lord Halifax ın Mı etler ce • d - . d ı b b rlerden anla b .. .. • k t · kıta ğr tır Fırtına 

İ gilt . R f' . Lo d p . . 1 h" d k" ··zı .. t k"t ıgı, ora an ge en a e - ca ı gorulen soğllklara ve ışa naza- rım saa ın a u amış . - hususi bir akşam yemeği evrilccf'k-
n erenın oma se ırı r ert mıyctı e ın e ·ı so erını en ı e - ıl kt d hi 1 cak k dar azdı "dd t· den old gu" tahmin olu B . k'Jl H . . N . . . ş ma a ır. ran ç sayı a a r. nın şı e ın u - tir 

aşve ı e arıcıye azın ile temas- der mahıyettedır. Ezcümle (İttihadı Vatan) cemiyeti Anadolunun hemen her tarafında nan bu hadise en işlek bir ~aman~a · DEMİRYOLLARI İÇTİMAI 
O • • • • mensubları Türk unsurlar~ kar~ı bol kar yağmakta ve bilhassa doğll olduğundan bir çok kimselerin vaz'. - Şehrimizde toplanrruş olan Balkan 

MAKINEY E kullanılmak üzere mütemadıyen sı- illerimizin bir çok yerlerinde kar - felerine ve işlerinin başlarına yetış- Demiyorlları Kongresi Murahhas'an 
VERrRK EN !ah tevzi etmektedirler. . lar yolları kapatmaktaclır. Bu cüm - meleri gecikmiştir. Hadise yerineİdün son içtimalarını yapmışlardır. 

Birbirinden haberi 
Diğer taraftan Şam meb'usan reisi leden olmak üzere kesif kar yığın - gelen şirket tamir arabası ancak ya- İki gün evvel Ankaı·aya giderek 

olmıyan iki N~- Faris _Elhuri İ~kender.una gi~'.~tir. !arı m~?akalatı durdurmuşt ur. nm saa~k ~ir çalışmadaJl sonra teli hükfunet merkezimizi ziyaret ettik -
Surıye meclisi meb usan reısı, İs • Diger taraftan bu aylarda bağlıyabilmış ve seferlere başlanmış- ten sonra dün sabah şehrimi1.e avdet 

zaret VardJ Şimdi maskeler düştü kend~~un~a yüks~ m~eme r:isi kışın .n~rm~ ~ir had içinde devam tır. Hadise yüzünden bir kaza olma- eden Yugoslav ve Yunan mmahh~s-
. • . . . . ve muddeıumuıni ile goruşerek hu - etmesının koyluler tarafından bu yaz rruştır. ıarı gece ekspresle memlcketlcrıne 

Waşlungr.on, 26 (A_A.) - Ealahiyettar Amerıka mahfellerı, İngıliz ka- kümet konağına gitmiştir. dönmüşlerdir. 
binesmin ~-"~leketi? şiddetli muh~lefeti karşısında radikal değişiklikler Mumaileyh Hasan Ceb~are i).e de Fransada 1 Yeni Romanya murahhasları bugün But 
yapabileceı;ını tabının ttmemektedırler. görüşmüştür. Memleketimizden An- sa'ya gidecekler ve bilahare şehrimi-

' ~o-:se\"elt:in. siy~~tine muaı~z ?~n Am~a'lı infira~cılar: •İngilte- takyaya avdet eden eski reisi~ın,hur ( 1 inci ıayfadan clffJam) Ted b •. r 1 er ze dönerek Bükreş'e avdet edecek -
re nın ıhanelı• ısınım verdlklerı hadıseden ıstıfade etınege ugraşmakla- Suphi Berekat da; kendisile goruşen müzakerelere başlamıştır. 62 hatib !erdir. 
~l_:ır. Fakat Jl_~riciye. Nezareti in~_ltere ile ~er~a ~~sında. gizli bir (Yen! Gün) gazetesi muhaı::irine; bu vadide söz söylemek üzere !azı!. - (Birinci sahifeden devam) MİSAFİRLERİMİZ A'l.'ATÜRK'-
ıtılaf a~d~·J~ıgıne daır hasıl olan şupheler zaıl oldug_u ıç~ ~enı-ı: p~ogra- meın1eketimizde gördüğü büyuk ve mışlardır. Dün konuşan baüble~ın 'bu mevsim için daha çok yenilikler Ü N NEZDİ?lo"DE 
mının cıc~dı hır muhalefete maruz kalmadan kabul edilecegını tahmın ey- baş döndürücü faaliyet ve inkılab hemen ekserisi İngiliz • Fransız sı • Jyapmağa karar vermiştir. Bunlardan Ankara 25 _ Reisicumhur A • 
lemektedırler. hareketlerinden hayranlık ve tak - yasetinin beraber yürjimesi icab et. en mühimmi Büyükdere, Sarıyer gibi tatürk öğleden sonra, E len Ba~ -

• • • dirle bahsettikten sonra demiştir ki: tiği, Fransanın sulh istediği fakatlesasen hall<,ın rağbetine mazhar ol • vekili e Balkan Antantı 

Çemberıayn' Radikal degıv •şı•kıı•k •-Hatay davası bitmişllr. Artık Almanyanın mütemadiyen silahlan -lmuş iskeleler için yeni tenzilatlar ya- Kon sey Reisi M. Metak:-:ııs'ı, Yu
Hatay; Türk ekseriyetinin bulundu- ması karşısında kendisile anlaşa~~ - pılması hakkındadır. Şirket evvelce goslavya aşvekili M . Sto;ıradino -

k ğu bir Türk memleketidir. mek için ortada kafi derecede hus • yalnız boğazın rağbet görmemjş yer- viç'i ve Romanya Harkiye Müste-ya pa mı yaca mlŞ Buranın Arabı da Türktür. Türkü nüniyet göremediklerini, İtalya ile !eri için tenzilat yaptığı zaman ten- şan M. Comm eni birbiri ardına 
I.ondra. 26 (A.A.) - Dün a~m Oxford'da söz söyleyen B. Attlee, de ... Türkiyenin Suriy'\;'e karşı olan de dostluk yapılması lazım olduğu - kid edilmişti. Bu suretle hem bunun kabul etmi~ler ve n ezdlerinde a y • 

Britanya siy~setinin yeni aldığı istikameti ş;ddetle tenkid eylemiştir. duygusu da çok dostane ve samimi - nu, son hadiseler karşısında Fransa- önüne geçilecek, ve hem de şirket rı ayrı u zun m iidd et nlıkoymus -
Hatib dcmi~tir ki· dir. Atatürke Anaşarl< demek daha nın daha sarih ve daha kat'i bir ka. varidatının fazlalaştınlması temin !ardır . (a.a ) 
cCharnbC'rlaın'in iktidarı ele a!dığı gündenberi herkes bir değişiklik doğrudur. rar_ ve:mesi. iktı.z.a edeceğini tebarüz 

1
1 edilecektir. Yapılan istatistıkıere gö- B_aşvckfümiz ~l.inaya gidecek 

gördü. Jforscvden evvel Lord Halifox'ın memuren Berlin'e gittiğini gör· ettırınışlerdır. re şirket vapurları 1937 yılında ev • Atina gazetelerının Ankarada bu -
d:ik. Yekdığcrine müvazi hatlarda çalışan fakat birbirlerinden haberi ol- Acı bir gaib 1 Müzakerelere bugün de devam e- velki seneye nisbetle 500 bin fazla lıman muhabirlerinin mevsuk bir 
maynn iki Hariciye Nczar~ti mevcud bulunduğll zannı hasıl oldu. Maske dilecektir. Bugün Başvekil Şotan sile 9,450,000 yolcu taşımıştır. Böyle membadan öğrendiklerine göre, B:ış-
dü~tü ve hükümetin esiri emeryalist polittkaya dönmeğe karar vermiş ol- Jran Harı·cı·ge mühim bir nutuk söyliyecek, beyne!- Jikle şirketin kazancı da daha fazla- vekil CeHil Bayar mayıs ayında Ati-
chığllnu g~ruyonunuz. İngmz milletinin, bunun •sulh için satfedden bir milel siyaset ve İngilterenin harici !aşmıştır. Şirket bu yaz mevsiminde nayı ziyaret edecektir. 
gayret» uldu~u tarzındaki bahaneyi kolayca kabul edeceğini zannetmem. 'llT ••lJ!l siyasetindeki tahavvül karşısında bilhassa bütün iskeleler arasında da-
HüY.C.mctin tuttuğu yer.ı istikametin bızi sulha değil, anarşiye götürduğti- ıvazırı O U Fransanın ıılması iktıza edeceği va - ha çabuk ve d:ıha çok seferler yııpıl-
nü bil vu-:-ıın. _ . İr . . ziyet ve hattı hareket hakkında ken- masını temin edecektir. Bu seferler 

=e ,. Dost ve muttefik an Harıcıye Na- . . · hük' • t" kt · 
~ h •• k t • zırı Samii Han dün bir ameliyat ne- dısının veed umk eb ındno aı nazarı- küçük vapurlarla yapılacak ve elde-

J a Ponyada U U me 1 n . . , . . nı beyan ece, un an sonra par. ki bütün vapurların sürati yaza ka
tıcesınde Tahran da vefat etmıştır. lamento bu hususta kat1 bir karar d f zl 1 t 1 akt 

Macaristandaki 
Nazi er k 

• • Karilerimizin hatırlıyacakları ü - kt"r ar a a aş ırı ac ır. 

m e V 1 verece ı · ş· clid ı H k"' d la 1 zere kardeş İran'ın bu kıymetli dip - . , . • • d ım en vapur ar as oy e -
lomatı; geçen sene Ankaraya ve Sıyası '?ehafil, _vazıyetın son e- zım gelen şekilde tamir edilmektedir. (Birine ıahif•den J,.vomi 

(Birinci sahifeden devam) ıve entelektüel kuvvetlerinin seferber şehrimize gelmiş, Tahran'da imza • rece nazık ol~u~'U bu. sırada ~od Diğer taraftan şirket tarafından ye- Jetleri taınamile nüfuzu altına almak 
neral Mauııi, Çin - Japon ihtiliıfı - ,edilmesıne imkan vereceğini ve bu- ıanan Sadabat paktının tanziminde t~ın Y~. ke~dı ı:'l'.a;;e.tinde : ~ _ niden inşa edilmekte olan ikinci va- istemektedir. Bu işe Avustury&dan 
ın sürntle halline tarafdardır. İhti-ınun da kanunu esasiye muhalif ola • çok büyük bir hüsnüniyet ve hizmet ~ıger m~nasıb bı~smkaınb~aş .anku purun mart sonuna doğru denize in- başlayan Almanyanın Çekoslovcıkya 

n . - t d h kl il . . gında hır temerküz ıncsı • d" il kt" Y . . d .. t M . ı .. d h l t lôfın hudutsuz bir surette genış!e - , cagını, va an aşın ana a arını ga göstermiştir. Dost Iran hükumeti mu • • . ah ır ece ır. az mevsımın e sura - ve ,;;.carıst:an mese esını c a e • 
. d - · . h""k• tin" • ted· - . , rulmasında ısrar edecegmı t - f .. .. b.. .. . k k · t' d Jd ıgu· hakkında e _ tilmcsıne muhali[dir. Zıra Japon kuv e ecegını ve u ume ıs ıgı ge- hakkak ki onun şahsında kıymetlı . . !eri azla küçuk vapurlar utun ıs e- me nıye ın e o t 

vetlcrinin Sovyetlerle ihtilat tehli - niş salahiyetlerin ancak acil tehlike bir devlet adamını kaybetmiştir. m~ ~~~ı~:~~~ · edilmeyip Şotan leler arasında doğru postalara tahsis maı;~ter gün geçtikçe km;vellenmek-
kesi önünde dağılınasınd:ın kaçın - halinde imparatora verilebileceğini kabınesinin bugu··n istinad eylediği edilecek büyük vapurlar yalnız sa - t~ır. Bu arada A.manya nm M~ca -

· · · • · bild' · l ct· bah ı.. •• ~ ef ı ·il pazar günler· rıstana Çekııslovakvadan yer vade • mıık istıvor ve Çın'e karşı sıyası bır t ırmış er ır. ş • "' • gruplara dayanarak ış· başında kal - a...,.., .. 5 er eı e · ı • . . • . . . 
. • • lı" ı·k 1 · . UŞnlgln kalabalık ı d ·şıetilecektir decegı ve Macar;stanı tamamıle nu -Jıareketı, askerı harekellc ır ı ·tc o - Harbıye Nazırı General Sagıyuma, ması tasvib edilse bile Fransanın ha- zaman ar a ı · . .. . 

• • · · · · · · · - . . . . . . fuzu altına almaya çalıştıgı s.Jylenı -mao;ı ve halta askeri harekete hakım Japon mılletının, yalnız Çın ihtıla - 'il T k d rıci siyasetini İngiltereye uyduraca- Şırkct ıkıncı vapurun da denıze ın-
olması lüzumur.a kani bulunmakta- , rından doğahilecek tehdid ve tehli. l yut un an ğını, bu itibarla kollektif emniyet sis- dirilmesinden sonra y~iden küçük yor ..• '.. .• . -
dır. kelere karşı silahlanmakla kalmıya • s temınin ve Milletler Cemiyetine sıkı vapurlar inşa edecektır. Bu vapur - Zıraı :ı;tihsal.ıt.ı_~ı taınamil~ Al . 

Mühiuı bir mÜLakc~e . irak. ayni z,.-nanda çok mühim ve onra surette bağlılığın taraftan olarak ta. !arın bütün aksamı ve makineleri de ~a~y.ay~ .. satan ?ıger ı~tı~adı faalı-
Tokyo 26 (A.A.) - _Meclıste, emil- fevkalade vahim h5diseleri de der • nınan Hariciye Nazırı Delbosun çe-ıHasköydeki fabrikada yapılacaktı;:. yetinı ~ uzde. doı<san _A.rnunya . ıle 

• letın umumi sekrberlığı> l·akkında - piş etmesi lazım geldiğini, bunun • I k ti d kılerek yerini bu düşüncelere zıd bir Fabrika bu iş için tevzi edilmekte ve yapan M~ca~stan esa:serı. Almanya ı-
ki miı,akeı·e sıcasında, büyük parti - icindir ki memleketin ekonomik kuv Muhtelif mem 9 e er e dıplomata terkedeceği muhakkak Avrupadan tezkfıhlar getirilmekte - ya ıle çoı< yakmd:ın alakadar bu -
leriı mumes ill~ri hükümete ;idiet- ,;etlennin tmerküzü, ayni zamanda yapılan te slrle~ görülmektedir. ıdjr. lunmaktôı.r. • . _ 
le hiicum etmişl r ve hükume e gc - millelın diğer enerjileri de organize Milano'. 26 (A.A.) - _Ş,ımalı İt:ılya ... Çünkü efkarı .umumiye, Fr&nsız Şirketi Hayriye Büyükdere ve Sa- Fkat Almanya bunu kaf_ı gornı_e
niş salahiyetler veren bır k nurun edılmediği tnkdirde, kafi gelmiyece - gazetelcrı, B. ~chus~l~ıg ın ~utkun - Hariciyesinin hayali bir dönüm nok- rıyer havalisinin daha çok rağbet mekte. M~carfatan~a. tamamıle Nazı -
mcml ketin bütün askeri ekono ik ğinı sö~ lcmiştr. da Avusturya ıstıkliilınc l<atıyen ha • tası üzerinde olduğunda Fransanın .görmesine sebeh olan Sarıyer iskele- lerın iktıdar mevkııne g~çınele.rıne 
- Jel gelmiyeceği hakkındaki p:ırça i - kal'i kararlar vermek mecburiyetin - si yanındaki Canlıb.ıılık lokantasını ıırzu etmektedır. Macar kabırıesınde 

Hayat P~ha iti gvı'le j Lehisfan /fa/gole Roma protokollannın_İtalya, A- de bulunduğunda miittcfklir ...... da genişletmeğe karar venniştir. yalnız Başvekille Harbiye ~e Orman 
u __ vusturya ve Almanya mıınas~~tle - Komlinist ve sosyalistlerin Denize doğrq sekiz metro kadar u- Na~Jarı bu cereyanın ~ıdc etle _a -

1 f d ll el l rinde sarsılmaz esas ~ttıgı hak- mütalcalan l l ak 1 1 k ta b" . . Jeyhınde olub Şuşnıg gıbı Ma~ans -•ru··c· e n etra ın a e e an aşıyor . . .. .. . za 1 ac o an o an ı.rıası ıçın . .. . . 1\. lJ ~ındakı fıkrayı on aruz et - Paris 16 (A.A.) _ Komunist meb- denize kazıklar çakılmasına başlan • tanın ~amile hıı_r ve mustakıl k_al-

ç 1 
Varşova, 26 (A.A.) -Beck, 3 mart- tirıyorlar. uslardan Gabriel Perinin kanaatince 1 mıştır. Bu işler yaza kadar bitirile _ masını ıstemektedırler. Fakat diger a ışma ar tan 11 marta kadar Roma'da kalacak- İNGİLİZLERİN NOKTA! NAZARI sulh taraftarı kuvvetler! toplamak kt" B'·t·· b l d başk . nazırlar Nazilere mütemayil bulun-

,. • , '.'> B ce ır. u un un ar an _a şır . ak dır! 
. tısd Vekaleti hayat pahalılığı tır .. Salahiyettar mahfel.:d, Polonya Londra, 26 (A.A.) - Gazeteler, . ve Fransanın Çekoslovakya ve Sov • kelin henüz etüd halinde bulunan bir m ta ar. 

mucadelesinde esaslı tedkiklerd bu- ve Italya rıcalinin bu aralık temas et Schuschn.igg'in nutkunu tamamen yetler Birliğilc akdettiği paktları ta- k "likl . ardır B 
1 

Vakıa Macaristanda Nazi partisi 
1 . . k ld - • 1 k 1. d ço yem erı v . un ar 20 1. - e<l.i•~«·•n d b .. hll . k. Junmak üzre isviçreden bir mütehas- me erının pe şayanı arzu o ugunu neşrediyorlar. marn ama azım ır. . . . agv ~ e u ışı etrniye a-

sıs angaje etmiştir. Bu mütehassıs çünküBeck'in ~ Cenevre'de İtal- Daily Telegraph gazetesi, B. Schu- Bir yandan a:>keri tahsisatı arwr- m_a~U:- .~oplanacak senelık ıçtınıada fi gelmiyeccktir. 
ıs,içrenin bir çok şehirlerind~ bayat yan mumessilını germek fırsatını bul- schnigg'in ilk vazifesi Avusturya'nın mak, bir yandan da dıplomatık saha. goruş~Jup kar".1'laştırılacaktır. Çünkü Macaristanda Alman taraf· 
pahalıJığı ile mücadele mevzuları Ü- madığını beyan etmke~ler. Bu - hüriyet ve istiklalini muhafaza et - da yeni müsaadatta bulunmak doğru Denızyolları ıçın Alman~~!a ?~ar darlığı, Nazilik dev adımlarile iler -
zerinde ilmi tetkikler yapmış olan nunla ~raoer_ Y~ resmı ~ahfeller, mek olduğll hakkındaki :Cı.krayı bil • değildir. Komünistler bir. boyun eğ- lan~ş ol~n vapurlardru_ı ııancısı _de ]emektedir. 
profesor Lorens'dir. Mütehassıs Polonya ':'ın hır dortl": misakı ak - bassa kaydederek : Fed;eral şansöl • me siyaseti istememektedırler. bugun Kiyelde merasımle . denıze 

Mart başında Ankaraya gelerek der- dedfimenne veya aynı suretle te • . . Sosyalistler birliğine mensub meb- indirilecektir. Bu vapur Mersm hattı 
kk""l edecek b" d ı tl ye polıtikasını bundan daha açık ve . . . 

hal işe başlıyacak ve hükiimelimizm şe u ır eve er grupu • dah k ff b' tt . h d uslardan M. de Monzıe Almanyaya için siparis edilen uç ,-apurun bırın -
hayat palıalılığı ile mucadele mesele- nun diğer devletlere hükmetmesine ad. udiv:e ı ır sure c ıza e e - İspanya işlerini tanıim elin~ hak - cisidir. Evvelce dı>nize indirilmiş olan 

Kamutay Martın 

ikisinde açıhyer 
muarız oulunduğllnu tekrar etmek mez u yor. ilm · h d ta 

hayat palıalılığı ile mücdele mesele- . • MACARLAR NE DİYOR? kının ver emesı ususun " mu • Marman hattı ,·apurlarından Trak, Büyük Millet MeclLsi 2 martta tek-
si etrfında verdiği kararların bir an tedirler. . , , B d t . 26 (AA) _ M · _ bık o!duğllnu, fakat tam bir ademi martın 18 inde Kiye! açıklarında tes- rar açılarak müzakereleı-e başlıya _ 
evvel tatbikini temin edecktir. Ha- - Kont Cıa_no nıı':' °Yarşo":a ya y~paca- zete~e~ııe:ı:k;or Schu~chnj "~~arn~~- müdahaleye taraftar bulunduğ~nu, !im edilmiş olacaktır. caktır. İntihabat dairelerinde bulu -
yat pahalılığı ile yapılacak e - gı sey~a~ın tarihı henuz tesbıt e • '.. .. . . gg. söylemiş ve ittifakı ihtiva etmıyen, --. . . _ :- , .. 
saslı mücadeleler Profesör Lo • dilm~mı.ştır. kunu buyük barfl,rle dızılmiş baş - Fransız • Sovyet paktına karşı vazi- resa sıyasetine avdet etmek oldugu- nan mebuslar Ank"._~aya donn~eğe 

lıkl ııltınd di 1 istik · • "d" d · · ı· ·1t · d F başlamışlardır. İlk nıu • .ıkereler rua -rens'in tedkikleri sonunda ve - kümet azami bir sene içinde bugün- ar a neşre yor ar ve - yetini ınkar etmemelı ır, ernıştır. nu ve ngı crenın e ransanın mu - . 
recegı rapordan sonra hazırla - kü hayat pahalılığıın asgari hadde iıı- ifil hakkındaki kısımları bilhassa kay- Müfrit sağ cenah meb'uslarından zaheretile bu avdeti teshil etmesi' sında zcytın ağaclarmın korunması 
nacak program ile yapılacaktır. Hü- direcektir. ded.iyorlar. Louis Marin, İtalyanın menfaati St- ,icab etliğini söylemiştir. ! hakkındaki layiha da vardır. 



- S O N T 1! L G q "\ • - 26 Şubat 1938 

--.!.:T-e~k~au~· d~=k:an:u:=nu=n=a==g o-=--::.r_-e-1 1111 i:I ş7a r::ı y~a::n~I a~r s;T:ü:h7ıtu~ Ba 1 kan ~ n tan tı i htiyaç_-1 ı:n;~i:~ 
İş arayan, işçi isteye~. veya bır tan dogmuş kuvvetlı .. 

yetim ve varislerine veri
len maaşların vergileri 

nasıl kesilecek ? .. 

müşkülü olup bizden fikiT sor an ve • • lÇln 
şikayetini b~ld~~~ arzn edenb::::.~~ bı•r sulh mesned ıd 1 r Yapı ve yollar k~nunund.a yapıl~~ 
terem karilerımızın mektu değişikliğe ait proıede yenı bazı mu· 

: her gün bu sütunda m~taza~an .ve hlın esaslar vardır. Şehir planlarını 
paras~ ~~şredeceği.~. ~·z~ gonder• : Bu suretle Balkanlılar karışık yapacak mütelıassııarın faaliyehnl 
lecek ış ililnları 2 gun ustustc tekrar takyit eden hükümler, yeni proıe ıle 
la neşredilecektir. d"" d b • huzur numunesi kaldırılmaktadır. Bilakis planların 

(181) - Demir işlı:inde ~ecrüb<:li· unga a ır tanzim ve tatbikini kolaylaştırac~ 
askeri vazifesini ikmal etmış ve lıse f k • [ f • t • bazı maddeler konmuştur. BuguıHU 

1111alı"ye Vekaleti dün Defterdar- mezunubirgençbirmağazaveyabir eş ı e mış ır vaziyette,belediyeıer,imariçiny:ı -
ı t'I ı k yazıhanede vazife aramaktadır. Ad - • pılacak istimliıklcri vesair rnasrafla-

/lg"'a mühim bir emir göndereTe resi: Galata Mahmudiye caddesi nu- Balkan konseyi münasebetile Ha -ınesi teşkil et'.ik• bütün P.olitik icab - rı karşılıyacak mali ~~füe:te değil -
mara 35 Ara Yarcan. riciye Vekili Tevfik Rüştü Aras ta - tarda en genış anlayışı ıspat etlık, !erdir. Yeni kanun, ıstınılakten do -

bunu bildirdi (182) -Eski ve yeni harfleri tama- rafından Hariciye köşkünde dün an'anevi dostluklarımızı idaı:ne . ve ğacak mali külfetleri azaltacak ma -
_ mile bilir; daktilosu mükemmel ve gece misafirleriıniı< şerefine verilen iyi münasebetler çcrçevesını ink'?,af hiyett:dir. Bir cadde veya m~yd~ 

.-.-ta-h-k·,-d-e o!m·dığına göre mezkiır kanun- evvelce noterliklerde çalışmış 18 ya- zh·afette Dış Bakanımız tarafından ettirdik, ahenkli halısane ve her tur- açıldıgı vakıt, yapılacak ıstıınl 
Memurlara ve: ~~ .~~s v: [ıarda y:zılı yirmi ve otuz liralık mu- şında genç bir kız mutedil ücretle iş mfilıim bir nutuk söylenmiş 've misa- lü muzmer fikirden ari bir siyasetle ten doğacak mali külfetleri azaltacak 

•etimlerıne .'·e Y u v:ı.rı:ı;likerıııe - •af' i:•et tenzilatından istifade ettiril - aramaktadır. Kefil verebilir. Arzu c- firlerimiz adına da General Metak - dünyaya itinıad verdik ve bugün, da- mahiyettedir. Bir cadde veya mey_ -
fl ikram1'·elerle on sen maaş - ı ' ·· d ıld - kit ılacak L;timlak ı en . · . t . n· e nıeı:nesı· icab eder edenlerin Son Telgraf iş ve halk sutıı- sas buna ehemmiyetli bir cevab ver- g"ılınaz birliöirnizle milletler ara - an aç ıgı va 'yap 
1 g tevkifatının ayın ve • ı · ·· " ' i b' kısın adde veya arın ver ı ddü.dl _ --süldü _ Mevzuubahis tazminata kanunen nu vasıtasile (Nadire) ye muracaatle- miştir. Bu nutukların mühim kısım- sında bh' dostluk vasıtası olmak e - masra ının ır ~a ~ c h. 

1 
. 

sabında bazı tere ece mılj 1 . . .. k . . 1 • . meydanın etrafındaki bına sa ıp erı 
_.. ed haberelerden an- isiihkak kesbettıgi halde hen uz en- rı rıca o unur. ları!ll aşagıya yazıyoruz. mel indeyiz. . "· , kt' .. k" . timlhl-

l 
u ılıncereyan T entbikmıttu:ı. yan"";,kla;a disine tediye yapılmadan evvel vefat 183 - Askerliğimi henüz bitiı'miş - Bay Başkanlar, Bay Bakan, Dört memleket için dış plllitika1a de iş~r"" kenlece 'ır:IÇ'."n u ıs ·f \'e. 
uş ıstır. a a .,_..,... • . . T .. k . . M"k mmel soba B Ik A t t t . sahasında a an ~eı erın şere • . . h t afta\eden memurl,..-ın kanuıu mırasçı - bır ur gencıyım. u e Ankara, a an nan ının esı - hak.Un olan prensıp politik Vf. ekono- - . 
mahal verilmemesı ve er ar ' , il .. k d · ·şıe _ . . . . . 1 • k A t t · kıymeti artmaktadır. 

ılınası i in a- !arına intikalinde de mezkur verg er ve tenekecilı yaparım, emır 1 sındenberı ikıncı defa o.aı a , ıı an mik istiklalimizi korumaktır. 
:~;;:ıın ..:ııu~~:..= tebliğin~ lü _ gene i'tihkakın yekünu üzerinden 

1
rinden anlarım. San'at bayahm Ro: daimi Kon~~yinin miızakereler.i için Bay başkanlar ve bay bakaıı, Koman ya lis telerine p ul 

. g. .Y'ild ..... Y·!iye Vekiıletinden hesablanmak lazım gelir. manyada geçtı. Romany~~an gelır toplanan muttefık devletler munıes - Barış idamesi için, müstemir bir Bazı gümrüklerin koır,anya liste 
um g~r, _ugub'ldir'"' .

1
· . ı· . Mevzuubahis mebaliğ haddi zatın- gelmez askere alındığım ıçın burada sillrini kabul etmekle bahtıyardır. . ' . . k .

1 1 !erine 15 kurusluk damga pulu ya -
Deftcroarlı[:a ı ı nuş ır. . d • k . rk · · d dıkkatı ve hiçbır zaman ~ Sl< o ma - > 

• .. da tekaüt maaşının hizmet senesıne hiçbir yerde çalışma ım. Hükumet mer ezımız şen ı ıçın e - ' . . kk , . t 1. pıstmldığını haber alan vekillet. yal-
ı - A: 16::l3 num•ıra;ı :ekaud ka - nazaran toptan hesap edilmiş bir i- Romanyada aldığım seı·tifikam var dir. Mevcudiyetiniz Ankmada ger- ınası n_ıuk'.azı b.ır teS.a, uzu ı~ ı 'an: nı~ 20 ion<lan yukarı olan gemile -

~un~nun 2936. ı:.um.:ırail kan~nla de-\fadesinden başka bir şey değildir. Bi· ldır. Fabrika ''eya resmi bir daırede çek bir dostluk hav3sı yar~byor. Bu cd.en ~ır ~ımettır. Hukii.meu.er~n mes rin manifesto vermekle mükellef ol
gıştırılen on uçuncu maddesı muc.ı - naenaleyh hizmet mukabili s~yılan tamirci olarak iş arıyorum. Arzu e - hava içinde mü.zal:erelerımız netıce uliyeti agırdır. Fakat bu huktınıetle- d - b g\'len!erin ihbar k<•ğıd
bi~:e sicillen :·eya hiı~·ne.n tekaud~ bu t.ediyeler 1836 numaralı kan'."~la denlerin Son Telgraf halk sütunu va- itibarile se':'.'ereli olacak v~ biz'. bır- riıı deruhde ~tt.ikleri ezici vazife, rı:em la~~~~udal~! az tonlu gemilerin şifa
se, kedilen zabıtı:rıe rukerı memur değişen 797 numaralı kanunun bmn- sıtasile Muharrem namına muracaat leştıren bagların her zamankınden !cketlerının ıyı anlnşılan menfaati ve hi varakalarının da manifesto yeıin
lnr~an hızmet m~ıddetlerı 15 sened~n ci maddesi şümulünden hariç kal - etmelerini rica ederim. daha sağlam olduğunu ve ıtttfakımı- barışın yüksel: menfaati. namına elde da bıaunduğunu hatırlatarak 10 ku.
aşagı olanlarla sıcilen vey~ memuıın makta ve bu itibarla vcreseden bu, 184 - Orta mektebin 7 nci .sınıfına zın doğmasına s_ebı;b ulan ve ~n~nıettikleri müspet başarılarla ziyadesile ruştai fazla pul yapıştırılmam"sını 
kanununıın yetmış yedi~.cı .. ve .. yahud tediyeler dolayısiyle ayrıca veraset kadar okumuş bir kızım. Eskı ve ye- istihalesinde de amıl bulunan buyuk mükafatlanmaktadır. alakadarlar bildirmiştir. 
2919 numaral.ı kanun~ uçuncu ~ad- ve intikal vergisi aranılınasına ma - ni türkçcye tamamile vakıfım. Kıs - barış davası yolun da elcle yüriıme - Balkan yarım adasında tesisine . A r 
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de.ler~ mucihınce teka~de sevk~dılen. hal bulunmamaktadır. men fransızca da biliyorum. Seri ve ğe azmetmiş olduğumuzu bütün dün- muvaffak olduğumuz karşılıklı ba- Ista~bul . s ıye cu tı tt • c: ı e 
mülkı memurlardan hızmet muddet \ 2 - Askeri ve mülki tekaüt ka - mükemmel daktilo yazarım. Evvelce yaya gösterecektir. rış ve teşriki mesai anlaşması devre- mı;sınden. .. d" . t· kT 
eri yirıı:u seneye b::U.ğ. oıı:ııyanlara., nununun kırk yedincı maddesi mu - !noter yanında da çalıştığım için adli Karışık diınyada bir htızur nümu-ı sini heyecanla selamlarım. ıs:anbu~ _evkaf mu u:ıye ı. fvedı ı 

beher hızmet senesı ıçın bırer aylı~ cibince 25 yaşını doldurmak ve ya malumatım da vardır. Kanaatkar bir - ' A.v~lrn~ .Hıkme~ Zıyaet~~ taıa ın "'1'. 
lıcsabile son aldıkları maaşın e=.salı hut evlenmek suı·etiy.le maaşlan kc-lücretle resmi hususi müesseselerde. Mün ir Nuraddini n General M et aksas ın l\B.og~.zıçı. lfüıkoy {Emııgan) mek~ 

<ı.'11ı üzerindf'n venlen pararalar. silen kız çocuklarına ve yahut maa \ticarethanelerde daktiloluk, katibe- konser i cevabı bı ~uşdıye .sokak 39 :oN da .;nu t 
B - 65 yaşını dolduran veya vazife şa müstahak yetimleri olmadan ve - lik gibi bir iş arıyorum. Kanaatkar Güzide muganni Münir Nureddin Elen Başvekili Ekselans Metaksas, 1 ~Ialis aleyhıne 93~11: l o. ı e a~ ı

icabı olmıyarak maliıl olan memur - fat eden mütekaitlerin yirmi beş 'bir ücrete razıyım. Arzu edenlerin mevsimin ikinci konserini bir martı gerek kendi namına ve gerek Yu - gı alacak dava: :n o ay~·gı~a ;~ 
ardan l.ıizmet müddetleri 20 seneye\yaşından yuk'ln bulunan kız çocuk - \Son Telgraf iş ve halk sütunu vasıta- sah akşamı saat 21 de Fransız tiyat- goslav ve Rumen meslektaşları na ·ıııcra kılın.adn .. O: ~ ~meda ne ıces'.ndde: 

.. la · ı ' 1 na su nutku söylemiştiı· · Evkaf mu urıyetınm ,·ası mu eı 
aliğ olmıy::ınlara tek.aud kanununun !!arına verilen 2,5 senelik maaş rı 'ısile (F) rumuzuna müracaat etme e- rosunda verecektir. mı > • . ~.,, d ki ikr 

26 k ·· .. ·· ddel · · d ("k · ) 1 k • -ı 13 Bak aleyhın cevab la,~,asın a arı 
ve kır uçu.ı:cu ?"a en ~u~. • kanun ~ ı ramıyc o ara .avsı e- irini rica ederim. ·Her konserinde büyük muvaffaki- •-· · ay . -a~'. . ve mahkemei temviz ilamı mürıde • 

bince keza beher hıznıet senası ıçın .

1 

<lilmiştır.· Esasen bu paranın maaş e e "et kazanan klasik ve halk musiki _ Bizlere gosteruen hararetli ka - . b. ld. • d bl· -
- · ,..,,,,.,_ . . · d b k , • • recatile sa ıt o ugun an me agı 

bu· avltk hesabılc son a"""-"'illrı ma - de. mahlyeten ikramıye ~n aş a Açık muhab•re buldcn dolayı ekselansınıza, gerek • . ku ·ık 
• 1 ·· · d duk ·ı · ~ . .. k mezkur (2254) lira (18) ruşun ı 

asların emsali hası ı nwrın en yapı·· hakkı sakıt ol ·tan soma ,·erı mesı 
1 

b. ~ kendi namıma, gere.< mumtaz ar a-
1 15

/K" 
1 929 ' J - ·· k \ Bayan Hayriye - Size yapı an ır ~ ;. dava tarihi o an am.ınueve 

ım tediyeler. bir şey olmadıgını açıkç;ı goslerm€ - · .. .. 1 .. daşlarım Romanya ve Yugoslavya . . . 'b .. d h<' f . 1 Hizm~t mukabili tazminat hük - tedir. Bu nevi ikramiyelerin dahi l'ş teklifi hak!<ında ~~r~şmed< 1:'zere tnümessilleri namına teşekkürlerde tarıhinden ıtı ailr~hyHuz le d ş talız-~ 
b b k · ·· · d hl b' " t matbaamıza gelmenızı rıca e erız. bırlil:de muma e:, a ıs en a ıoı-

nıiinde oldu;,undan hizmet er a ı ye unu uzerın en ç n muauye ' bulunmak ve güzel memleketinize a- . k f k.li . . kd' d' 
· d" buh zil' lı ak k • 'kh 16 15 a•larında 4 line ve Ev a ve ı ıçın ta .ır e ı· 
ıstihkakları gibi kazanc, iktısa ı ten atı yapı n ·sızın cz,ll!ç 1 • v e Y -r yak bastığımız andan itibaren gördü-

1 20 1. .. t· k<' ti -- "' k 
1 · eli b hr .. h ku ' ht" rdı r 1 en ıra ucre ı ve '"'e e oo-.u u -ran, muvazene \'e hava kuvvet erıııe sa u an, muvazene ve ava v- itclye ı ı aç va guın"" üz ihtimamdan son derece nıü • . . h . ..dd . 

. - b. 1 1- 1 · d ·ı · k ·1 .. - b·ı ruş masarifi mu akemenın mu eı 
varc:'ım yergileruıe ta ı tutu ması a-1 vet erme yar ım vergı erı esı nıe- . Fantezi kadın toka, dugme ve ı - tehassis olduğumuzu beyan tmek 

1 
h H li d 

1 
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•· · · · · - "·.. B "l · · . .. . . k . .: . a ey a s en a ınmas:na rur 
zım gc,ır. Vergının hesabında tazmı-ısı lazımu.u. u mu ıını eınrın so hassa saç Cıgudıları uzerıne çalışaca şerefinın uhdeme terettub etmış ol -

21937 
.h. d il k h · 

natın yekı'.ınunuıı es:ı.s tutulması ve kısımlarına da yarın devam edile • 4 işçi istiyoruz. Ücret olarak ilk masından dolayı bilhassa bahtiyarım. ~38 60tarı ı~ ·~-ver .~~d .a~arıh I~vı 
bu ta7 minal maaş ve ücret mahiyetin\ cektir. haf~alar 1-2 liradan başlamak üzere Balkan paktı bir anın ,;iyaset icab· ı· . - zksa~ı .kı am tm~h e~a eky 

1 

3~ ... . . 
1 

ısın me ur ı ame gu ı er n1r.3ı 

arzu edenler aşagıdakı a~rese ce ~ !arına islinad edun bir bina değildir. ,-e balen yeni ikaınetgJhııun m" h •l 
ınürcaat etmeleri. Bcyoglu (Es~ı Hiç kimse aleyhine müteveccih ol - bulunmasına mebni H. u. M. K. nun 
Galatasaray karakolu karşısında) tti- mamak itibarile hedefini bulur bul - l41 · dd · t r·k ·ı· \ 

Yer i z·rai fa~rr··alarımız -
(P 1 k) ve (Sun'i gübre) .. - . . cı ma esme ev ı an ı aner. c.,. 

tüncü çıkmazı No 3. Dugmccı Sırcen maz ortadan kalkmag· a mahkUın bu- li" · t · k ı b. 1 d .. gı eı1sıp ı ınrnış ve ır su.re ı e 

fabrikaları kuru lması 
l<ararlaşfırıldı 

Şenyuz. E:!ay Müni r Nureddin lunıııuyor. mahkeme divanhanesine talik edil -

l ik pulluk fabrikamız senede 
500000 pulluk imal edecek bun
lar köylüye çok ucuza verilecek 
llükiımet, köylülerimize ziraat sa-1 'Fabrikanın bütün plfuıları ve istih

hasında da yardım için mühim P.azır- sat kudreh tesbit olunmu~ ve planlar 
lıkıar yapmaktadır. Ziraat Vekaletine verilmiştir. 

Ezcümle köylünün en mühim bir Sun'i t)ıbre fabrikası; Kütahyada 
ilıtiyac.ı. olan (pulluk) ve sun'i gübre tesis olunacaktır. 
ltıe . .;clelerinin halli için müniın ka - Diğer taraftan Ziraat Vckiıleti; 

t arlar verilmiştir. Şimdiye kadar ya- pulluk fabrikası üzerindeki çalışma
Pılan tetkiklerden alınan neticelere !arını da ikmal etmiştir. Fabrika se
göre orta Aııadoluda, orta Anadolu nede 500,000 pulluk imal edebilecek 
köylüsünün gübre ihtiyacını karşılı- bir kudret ve büyüklükte olacaktır. 
:Yabi!ecek bir gübre fabrikası kuru - Bu yeni pulluk fabri!<asının An -
lacaktır. karada Gazi Orman çiftliğinde, dev. 

uıı1111111ııııııı ı rı ı ııııuıııı uııııııı ı ı ı1ıu1111111ııuıııı ı ıı ı ıııııou111uııı " 
Balkan paktı, netice;iz uzun ve miş olduğundan tarihi ilandan itiba-

Post a motc sikle~ lerl m'.~in en özlü ve güç parçala~ınd~ elemli mücadele ve rek.ıbetlerin acı ren bir ay zarfında müddeialeyh Ha-
ve plAka resmı . murekkeb zengın programla dinleyı- tecıiibesini aörmüş olan Balkan mil- lis'iıı temyizi dava edebileceği t0hliğ 

Posta telgraf Ye telefon genel di- ellerine daima zevkli saatler yaşatan !etlerinin se~·bcstçe tezahür etmiş makamm~ kaim olmak üzere ilan o
rektörlüğü halkın po~talarının va - değerli san'atkar, salı akşamki kon - sıyasi rüşdlerinin bir ifadesidir. Hik- Junur. 935 - 1192. 
kit ve zamanında yerme varmasını serinde kliisik eserlere büyük bir . .. d.. ml k tl . . · b. ··• l:""'"""""'"""""""""""""""""'""" ___ .,,,,,,,,,:ı . . . 

1 
ı·f .1 d kull metı ,·ucu u, me e e erımızın ır- 1 ı 1 , - --

temın ıçın mu ıte ı yer er e an- yer ayırmış bulunmaktadır·. Kendisi-lb. · . 1 _, aıı · d \ 13~6 ı ıı crı \ H H .ü ne 
w • • 'k · ırının aynı o an meu.ı:a .. erıne a- . . 

makta oldugu motosıklet ve bısı - ne konserde tamnmış musıki san'at- h .. h. t t k · · d · b. · Zılhı cce Şuba t 
. al J" k a ıyı ızıne e me tçın erın ır 1 

letlerd.en belediyece ınan P n a re- karlarımızdan Bayan Fahire Refik \ tt d d ki b ıı · b" li .. ilı 25 13 
simlerınin alınmaması hususunun te R d E C d t K '. F ' : sure e ızy u arı se a ı ış ı~ gı ---------------

. . . . t . . i eşa rer, ev e ozan \e e\zıjtiyacında mündemicdir.Manev1 teme- 1 Yıl l ~.>8, Ay 2, Güq57. K•sım 111 
mınını ıç bakanlık an ıstemışt r. Bu Aslangil refakat edeceklerdir Pro li · ·· t k ılb eli · · d' 

. 1 k k'k 1 k · - ıse muş ere st em crımız ır. 6 Ş b t C t . 
istek ıç bakanı ça tet ı o unma - gramı merhum Zekai Efendi Şakir .. . .. 1 2 u a ı umar esı 
tadır. • · . '. ' Dost ve muttefik dort Balkan dev-

1 

m . ....,...,,.. Aga, Dede Efendı, ve Hacı Arıf Bey \eti arasında kurulan ve bu devlet- ikinci cemre suya 

cud pulluk fabrikasının büyütülmesi tiırkulerı ve yenı şarkılar teşkıi et - kim olan itimaddan kuvvet bulan an-
' 

Jet işletme kurumunun halen mev - g~bi ?sta.dların e~erleri, seçilmiş halk !erin karşılıklı münasebetlerinde ha-ı _ 

suretile yapılması düşünülmektedir. mektedir. !aşma, beynelmilel sahada aradaki Vakitl3r Vas ati 

Bu pulluk fabrikası; son zaman - birlik ,.e ahenk snyesinde hergün da-\ . ,.. ı . 
!arda köy kalkınması programının D A V E T ha büyük bir ehemmiyet almakta -

Ezani 

1 
o: • • d. 

tatbikmda lüzumlu olıin pulluklar Eminönii Askerlik Şııb,,si Reisli - dır. Öyle ki, Balkanların istikrarı i -
için Ziraat Vekaletile 5000 pu\lu"k ğinden: çın tasarlanan Balkan paktı, umumi 
için bir mukavele akdetmiştir. Memleket hastanesi göz hekimi sulh davası hizmetinden de ktymetli 

Güneı 
Ögl~ 
lıanli 

Gene ayni fabrika; orta Anadolu Yedek hekim Binbaşı Enver oğlu 306 bır amil olmuştur. A.:şa.a 

muhacirleri için iskan umum mü - doğumlu Arif Enver'in (330 -15) ace- Birliğimizin istikbaline sarsılmaz! ~ aLli4 
dürlüğü ile de 5000 pulluk için bir le Eminönü yerli askerlik şubesine bir ·imanla mütehasis bultınmuyo -1 1 4ıısal< 
mukavele yapmıştır. miiracaatı. rum. L__: ___ _ 

6 38 
12 27 
15 33 
17 57 
19 27 
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12 43 

6 32 
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vakıa çok sarhoş değildi. İlk de
fa ve beş kadeh içmiş olmasına 
tağmen rakı onu fazla tutmamıştı. 
Lakin, hafif sallanıyor, kafasında
ki kendisini memnun eden boşluk 
"e rahatlık kadar, midesinde baş
lıyan bulantıdan, şiki\yet ediyor -
du. 

Temiz hava yüzüne çarpar çarp
tnaz ferahlaınıştL 

YAZAN )

1 1 
NUSJ~ET SAFA COŞKUN 

'---------E O E B 1 R O M A N :54---------

kalkışında garsonların hesabına 

yedi yüz kuruş yazdıkları, kun -
dııralarının burnu kalkmış, göm -
!eğinin kiri u zaktan seçilen, ceke
tinin yenleri yağdan pırıldıyan 

patlak gözlü adamın ailesinin 15 
günlük nafakasııu yemediğini kim.
se iddia edmez. 

Tam karşılarına düşen birleş -
tirilmiş iki masa ortasında bir Ne
ron heybetile oturan göbeği ka -
sası kadar azametli meşhur· tüccar 
kaç kişinin açlığı, sefaleti ve atla -
ması, zarar görmesi bahasına el
de ettiği son kazancı ispirtoya, du
mana ve kadına tahvil etmiyor 
muydu? 

Bir lüküs lfımbasının ışığında sa
lltine baktı : 

- E, çocuklar bana müsaade .. 
\>irmi dakika sonra bir tren var. 
llen döneyim artık. 

Hepsi birden itiraz ettiler: 
- Y.:ıooo. Mızık-çılık yok. Bera

ber bara gitmiyecek miydik? 
- Gidecektik amma, belki r a -

hats ı z olurum. Yarın çok işlerim 
Var. 

Bir koluna ressam, bir koluna 
da Cemil girmişlerdi. 

- Vallahi bırakmayız. Bak bir 
l<ere Nataşayı gör de nasıl ·Allah 
~azı olsun iyi ki getirdiniz!• diye
ceksin! 

- Sizin de neşenizi kaçırırım 

çocuklar. Bilirsiniz ben böyle yer
lerden zevk almam, eğlenemem. 

- Ziyanı yok. Sen gel de biz 
biz neşemizi kaçırmamanın elbet
te bir yolunu buluruz. Sen de pek
fıJ.a eğlenirsin! 

Barda, garsonların sahte b ir te-
1.iış içinde, derhal etrafına sandal

ya koşturdukları bir masaya otur
dukları zaman , Suad bütün masa_ 
!arın dolu olduğun u hayntle gö rdü. 
- Her akşam burası böyle midir; 
adi gecelerde bile? 

- Eskiden tatil günlerinin ge -
celerinde de böyle kalabalık oldu
ğu vaki değildi, amma şimdi Nata
şa var. 

- Bu kalabalık hepsi Rus kızı i

çin mi? 
- Ne zannettin ya! Sen kuca -

ğmda kovarsın amma, elitlem bel -
ki bizim kucağımıza oturur, bizi ö

per ümidile her akşam buraya ko
şuyor. 

- Allah akıl versin! 
Suad, bunu söyledikten sonra 

gözlerini etrafta dolaştırmıya baş -
ladı. 

Tavandaki abajurlardan, duvar
lardaki reflektörlerden dökülen 
mebzul ışık altında parlak ve açık 
elbiselerile bar kadınları, bir en
gerek yılanı gibi kıvrıldıkları ma
salarda cüzdanları göbekleri kadar 
şişkin, kalantor müşterileri , bar sa-

lıibinin ileri keşi( kolları gibi de
nmekle ve kesek•rinııı mukavemet 
kablıyetini ölc;:mekle meşguldüler 

Stırı'i bir hiırmet ve sırıtan bir 
telaş içinde öteye beriye koşan ma
nasız pozisyonlarla ceketlerinin 
mendil cepleri içinde kibrit çaka -
rak müşterilerin sigaralarını a -
teşliyen garsonlar -,e bir ca -
sus şebekesinin reısini an -
dıran tavırlarla k ızlara ma -
saları, ayarı bozulmuş locaları i -
şret eden şef grsoıı, ve masalar ara
sında çenesilc beraber sini burnu
nu da kemanına dayayarak dola _ 
şan elmacık kemikleri çıkık maes -
tro hepsi kendi kendilerinin olmı • 
yan bir mizansenle rollerini oynı -

yorlardı. Burası, fevkalade bir mu
vaffakıyetle vaz'ı sahne edilmiş bir 
melodı-amın oynandığı tiyatro idi. 

Kim bilir, karşıki masadaki du -
dakları bir tüb r uj taşıyan kadına 
sarkıııtılık eden kara kuru herifi 
şu dakikada belki de karısı evde 
ağlamaktan şişmiş göı.lerilc bekli
yor 
Şu, gizli gizli elıni, masa ·ın al -

hndaıı yanında oturan yarı çıplak, 
boyalı saçlı kadmın dız kapakla -
rından yukarıda dolaştıran ablak 
ylızlü müşterinin, çocuklarının ve 
karısının masum bir gafletle müs
terih mışıl mışıl uyıımadıklarını 

kim temin <:dcbilir! ... 
Şu. önündeki kovadan her şişe 

Suad, iki sene var ki, buraya uğ
..amamıştı. İki sene evvel de u~ra. 
dığı yegane ilk yer gene buı·a'1y

dı. Gene arkadaşları kandırıp ken -
disini buraya getirmişlerdi. Rus kı
zı, masalar arasuıda dolaşarak (du
dakiarda biten şarkı) yı söyledikten 
sonra gelip kucağına ohırmuş. ve 
kıpkızıl dudaklarını bir sülük gibi 
ağzının ü zerine bırakmıştı. 

(Devamı var) 
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Mesele karşısında 
- .. ··--=-====! .. _ ._ ..... 

Hitler Almanyasının aksine olarak 
Musolini ltalyası Yahudilere yardım 
Etmek istiyor ! .. 

italya • ingiltere anlaşması hası l 
olursa Filistin meselesinin ala
cağı safhalar merakla bek leniyor 

-

HiKAYE .· 

Gözler 
(Dünkü sayıdan mabad ve son) j 

Dün çıkan kısmın hülas~sı 
Bedi, l1iboratuvarında tecr. übe ya ı 
parken tüp patlamış ve gözleri 
kör olmuştur. Çok sevdigi karı • 
sına kendisini terketmesini, kör 
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bir adamla yaşamasının doğru 
olmadığım söyliyor. Fakat karı • - -
sı ben senin dizinın dibinden 
ayrılmam cevabını veriyor. Meş-

Bedi müterediddi. 
hur bir doktor, Bedi'ye gözle -
Tini açacağını ıniijdelemi§tir. 

Bedi mütereddiddi. 
Karısını çılgınca seviyordu. 

Karısına bir sıirpriz yapmak 
D 

.. _ ~ Evet, bala, aldandığını gözlerile 
isteyen Bedi egırıneıw.el'eye . 

. . . . gördüğü halde sevıyordu. 
dayımın yanına ıstırnhc:tc gıdı - . . . de"'' 
yorum diyerek hastalınney~ ya- Onu Haydara ıten kendısı 6~ 
ti yor. Gözleri açılıp eve rlör diiğii miydi? 
zaman karısını aşıkının kolları Amma o zaman kördü. 
arasında buluyor. Karısı v~ aşı- Demek, kör olmak bütün bu olan· 
kı onu hala kör zannediı,orlar ve lıara katlanmak için bir sebebdi. 
oda kör taklidi yapmakta devarıı ·Şimdi gözleri görüyordu. 
ediyor. Fak~t herkes onu kör sanıyor. Ar· 

15 tık giizlerim görüyor dese, kansını 
kaybl·decekti Çünkü Nesrin onu al· 

Günler geçiyor ~celi hala kör ro - dalmasına rağmen, sırf kör olduğu 
!ünü oynuyordu. Insanın etrafında için, kadınlık hislerinin insiyaki bir 
dönen komedyaları görmesi için mu- ;evki tabiisile terkcdemiyordu. A • 
hakkak kör olrnası, .. kör sonılması i- cıyordu ona ... 
cab edıyordu. Çunku o zaman, yap - K d' . . ki Bcd. 18 tıkları kötü hareketleri kendi ruh - en ısını yo uyor ı ... 
!arının görmesini bir mahzur say - Ben onsuz yaşayabilir miyim? Kendisini soymasını, yatağına ya • 
mıyanlar başkalarının gözünden kaç. Buna kat'iyetle cevab veriyor. tırmasını, yemeğini ağzına verme • 
mak için bir takım çarelere baş vu - - Hayır!... (Devamı 6 ıncı sahifemizde) 

rııyor lar diğer, görü 1 med iği sanılan ,-.iiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiliİİİİİİ~ 
günahları, görülmesine imkan olmı -

Fllfstfnde Y a hudffere verııen arazıden bir manza ra •·an vodvilleri, dramları hemen yanı- Bugün SARAY sineması 
İtalya ile İngiltere arasındaki lh· riyatta bulunmak üzere çıkarttığı 'bahsedilirken Almanya ile İtalyanı:' başında seyretm~k hak'.katen acı ve 

tilaflan tasfiye etmek için artık de- İnformazione Diplomatika isimli yalnız tiyasi menfaatlerle birleşınış fakat çok tatlı bır şeydı. 
vamlı müzakerelere girişileceğine mecmuası vardır ki bunda vakit va- değil, ayni zamanda fikj.r ve gaye Günahlarının muhasebesini nefis -
dair her gün birbirini teyid eder ma- kit pek şayanı dikkat neşriyat göze ile de müşterek memleketler oldu- !erinin mürakabesine kirli çıkarmak
lı1mat geldikçe bir kaç gündenberi çarpmaktadır. Geçenlerde yine bu ğu çok söylenmiştir. Bu itibarla iki tan utanmıyanlar başkalarının na -
·Son Telgraf. da bu mevzu üzerin-\mecmuanın Yahudi meselesine dair memleket arasında yine bir çok nok· zarında her zamanki te".'izh~erini 
de Avrupa matbuatı tarafından ileri !yazdığı bir yazı da böyledir. Berlin - talarda düşünüş birliği olmadığı ileri muhafaza edıyorlarrruş hissını ver-

.. fil' f.k. 1 · b "t ı d h'' · mek için kalıptan kalıba giriY,orlar sur en ı ı r crı u su un ar a u- Roma mijwerinin sağlamlığından (Devamı 6 mcı sahifemizde) · 
!asa ediyordu. Bugünkü mevzu doğ-\ ve... aldandıkları halde. başkalarını 

Bütün lisanlarda okunmuş ve tecrübe edilmiş olan senenin en meş
hur romanından iktitas edilen. 

MALAKALI KADIN 
Büyük ve zengin filmini takdim ediyor • 

Ba, rollerde: EDWIGE FEUILLERES ve PIERRE RICHARD WILM 
Hindistanın en büyük mihraces inin aşkına nail olan bir Avrupalı 
kadının şayanı hayret macerasını musavverdir. rudan doğruya İngiltere _ İtalya mü-ıF • ı • • d • ' ~ldanmış ~ula~ak ~afıl bır gurur ve 

zakeratı değilse de şimdiye kadar t ve r_g 1 • ıç rahatlıgı hıssedıyorlardı 
İngiltereyi çok meşgul etmiş olan 1 1 s 1 n e 16 John Sullivan güreş maçı. 
bir meselenin !talya'ya nasıl taal - İşte karısı ve Haydar. \lı••••llllllllll~lllll~lllll~llllllllll~~~~~~~~~~~~~:':~ 

İlaveten: FOX Journal de: A merikada son yapılan Cim Londos -

lük ettiğin.i göstermesi itibarile bey- Karşısında birbirlerine puseler 

nelrru!el bır mC\'ZU olacaktır. Ko"ylerden 2 000 koyun ve keç 'ı 'ı steniyor 1 " d . 1 A k Filistindeki ekseriveıı !eski! eden ı ' kgon ğerıyor tar. ra sırka arısı onun 
.. 'S uca ına o uruyor, ço zaman onu 

A.rablarla ekalliyette bulunan :'ahu-ı Kudiis 26 - FHistin'in muhtelif yerlerinde ortalığa korku salmak için sobanın yanındaki koltuğunda uyu • 
diler aras~nda nasıl kanlı vak ala_ra Aritb çetelNi tarafından yapılan lıareketlı.r devam etmektedir. Ge~en Cu. muş sanarak dudaklarını birbirleri
) ol açıldıgı unutulmamı tır. Bugun ma günü Atlit civarında hir İngiliz askeri hekimi ile karm ve d iğer bir ne veriyorlar ... 
Filistin meselesi de gergindir. Fakat İngiliz kadını otomobille giclcrkrken tecaviize ul'tamışlar ve atılan kur- Aşk hakikaten insanların gözleri
o ciht-tten bahsetmiyerek yalnız ge- şunlarla hekim ölmü5, kaclın ile sııför yaralanmıştır. Bunun üzerine poliı. ne siyar bir perde çekiyor. Ve bu 
çen a~larda İtalyanların F~listinde İ tarafından bir çok J..imselcr ~üplıe ile tevkif edilmişfü. Bımlar hekimin ka- ~rd.e .~şı~ları kafaların~~ ken~leri
Yahudiler aleyhıne nasıl tahrıkat yap rısı ile yüzlcşlirilınektcd;r. Bu kadın yaralanmamıştır. Bu vak'anın oldu- nı bulun alemden tecerrud ettırıyor-

BAY TEKiN 
AV C 1 

tıklarının gizli kapaklı bir tarafı kal- ğu yerdeki köyl~re ajiır bir v~rg; konmuş köylülerden 2.000 koyun ve ke- du. • 

Pek yakında 
İstanbula geliyer. 

madığı anlaşılmış olmasile şimdi İ • çi alınacaktır. Rmıclnn haska Filistin zabıtası daha bir çok kimseleri şüp· Yalnız kendilerini işitiyorlar, yal· • 
talya'nın takib etmek istediği Ya - he üzerine tevkif etmiştir. Bunlardan şüphe edilmesine sebeb mevkufla. nız kendilerini görüyorlar. Hakiki -
hudi siyaseti arasında pek şayanı dik- rın Filistindeki milli harekatın başında bulunanlarla miisellah çetelerin körün bile körlüğünden diğer his un SAK ARYA SINEMASINOA--... kat bir hal me,,cud olduipınu gös • reisleri arasında irtibat va1if Psi gördükleri zannolunmasıdır. Bu tevkif surlarına naklettiği seziş kudretile ~-
termek cihetine gelmeli. Italya hü - edilenler arasında Kudüs h:ıphhanesi imamı Şeyh Musa ile eski müftü şüphelenmesi ihtimalinden şüphe da

15 gündenberi bütün şehir halkını koşturan 
kumetinin harici siyasetine dahil neş, El haç Düseyninin ı.ıai)clindc hıılunmu~ olanlardan iki kişi daha vardır. hi etmiyorlardı. 

BUGÜN 

1 p E K .KARA AL TINı 
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İRENE DUNNE 
RANDOLFSKOT 
DOPrTHY LAMOUR 
REJi R. MAMOULIAN 
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PUSELER 

Şaheseri: sinemanın 4 büyük yıldızı bulunan 

10 blnlerce flgUran • MUthl' sahne !er • A•k • Heyecan • !'"ergUza,ı ve macera ta he seri 

güreş maçı 

TİNO ROSSİ - VİVİANE ROMANCE 
MIREİLLE BALIN - MICHEL SİMON 

ilaveten : AMERİKADA yapılan CİM LONDOS. JOHN SULLIVAN Her seansta seyircilerin takdir alkışları ile karşılanmaktadırlar. 

şekli değişince Vecdet Beye m:ıl mi olacağım? .. Ço· 
cukcağız, ya hiıla beni iyice anlıyamadı; yahud da 
anlamamazlıktan geliyor. Ben, ona ne dedim?. 

- Beni seviyor musun? .. 
- Evet... 
Dedi. 
- O l.alde evlenelim ... 
Cc,,abıııı \'erdim. Başka şekil yok. 
- Evleniyor muyuz? ... 
Sualine ınuhakkak . 

- Evet.. 
Cevabını isterım. 

- Peki ... Evleniyoruz .. 
Demeden, bı•nim içın, söylenecek tek kelime 

bile olamaz. Halbuki, o, bu ferman kadar uzun mek· 
tubunda bundan hiç bahsetmiyor. Amma, hissiyatın
da tahavvül varmış. Şehvani hislerini kalb sevl(isıle 
değiştirmi5! olabilir. Bunun için kendisine: 

- Aferin ... 
Diyebiliriz. Herhalde, gönülden gelen sevgi sinirler

den fışkırandan daha farklıdır Bu, Vecdet Bey için 
bir adımdır Sonra, mektubda tuhafıma giden bir 
cum1e df' şu. •Vicdan! Sana hayret etliyoruın. DA.!tnir 
gibi sinirlerin, ka'°·a parçası gibi sert, a.~ıuntaL kalbin 
,·ar. Ben, eğer l•ıt kadar ısrar \'C iştilıa ile hir bn~ka 
gene kızı sevseydim, muhakkak benim olurdu- Sen, 
b<>ninı olmadın, bilakis, . beni kendine bendettin ... • 
Elbette ya .. Küçiik bey. Bundan tabii ne var?. Beni, 
elinin altında toy bir şelı-:ct çocuğu mu sandın?. 

- Seni seviyorum ... 
Demekle, hemen, kanı mıverecektim? Bunu ta

savvur etmek bile gülüne olur. Here, benden çarça
buk cevab fatemek pek tuhaf sana, ne cevabı vere-

Puoütt s a...,t 1 de matine 

ftU~ 5 4 

yim? .. Ne istiyorsun? .. Beni bu sefer de gönlünle se''· 
diğinden baska birşey söylemiyorsun ki .. Ona da mü
saade ettim. Sev. Bu sevginin bana ne iyiliği, ne de 
fenalıffeı dokunmaz. Eğer benden bir kere daha: 

Vecdet. seni seviyorum ... 
Dıye bir cevab bekliyorsan yanılıyorsun. . 
Bunun ımkii.nı yok. Bir defa söylediğime bin piş

man oldum. Bir defa daha mı kendi elimle kendi ba
~ıma' c;orab öreyim. 

İlk sevgim müthiş bir inkisarla kırıldı. İkincisi 
kimbilir ne olur, beni ne akıbete sürür?. 

Hem, ben artık seni unutmak istiyorum. Unut· 
tum bile .. Sen de beni unut. Böyle ikide bir mektub· 
!arınla kalbimdeki yarayı tazelemeye çalışma. 

Bu cevabımı istiyorsun? .. Sana bunları mı söyli· 
yeyim?.. Müsaade et de ne ben cevab vereyim, ne de 
sen cevab iste .. Söyliyeceğim sözler, belki bunlardan 
da başka, çok ağır olabilir. 

Ben ki, dudaklarımı şimdi bile kavuran ilk alev 
busesinin zevkini ateşli dudaklarından aldığım gC<:e
den seni sevmiştim. Sonra, sonra ... Bu sevgi nekadar 

arttı değil mi?. Bir an geldi ki, bütün bütün kalbimi 
tutuşturdun, damarlarıma aktın, beynimi döndürdün, 
kulağına eğilip: 

- Seni seviyorum ... 

Derneğe beni mecbur ettin. Ben böyle söyleyin• 
ce, geniş bir nefes aldın; gözlerin kirpiklerinin arka• 
sından gökün sonu gelmiyen maviliklerine ~ bir 
gilneş gibi ışıldıyarak büyüdü ve ben o iri, yeşil gü· 
neş gözlerin bebeklerindeki derinliğe bir resim gibt 
aksettim. 

Bilsen, o saniyede gözüme nekadar yakın gel· 
din? .. Hemen kendimi kollarının arasına attım, başı~ 
mı göğsüne yasladım, kendimden geçtim. Sen de hiç 
birşey söylemedin. Kuvvetle beni sıktın. Hafif bir 
gülüş pembeleşen yüzünde dağıldı, soldu. O kadar,.. 

Meğer, bu gülüş: 

- Seni seviyorum ... 

De]lleme sırıtan manalı bir gülüşmüş değil mi? •. 
Fakat, bunu o gün, sıcağı sıcağına değil, en son gün 
öğrendim. Şimdi de kim temin edebilir ki, damarla. 

rından akan bir arzu, sadece bir değişiklik değildir'/. 
Tekrar, tekrar: 

- Seni seviyorum .. 

Demenin gene ayni se\'ginin ifadesinden başka 
birşey olduğunu bana ne öğretebilir?. Benim öğren
diğim Vecdet evlenmek için değil, eğlenmek için se
ver. Bunun aksini ispat edecek bir hadise henüz yok. 

Kurnazlığı hemen anlayıveriyorum değil mı, 

,Vecdet Bey? .. Bu defa da l'ışık rolündesiniz maşal

lah! .. 
Fakat, hem kafi .. Hem beyhude. Hatta, bu kadarı 

bile çok!. 

...... . .. ............ 25 kanunusani .•• 

Oh .. Ala. Bır iken, iki oldu. Sabiha Hanım da be· 
ni evlendirmeyi aklına koymuş-. Necla bir taraftan, 
Sabiha Hanım bir taraftan .. Yakamı birinden kurta
rıyorum, öbürüne kaptırıyorum. 

Dün öyle garib vaziyete düştüm ki. Necla, elinde 
yirmi beş beşi bir yerde geldi. Sarı sarı altınları ~ı· 
karmış, boynuma takmak istiyor. 

- Bunlar da ne?., 

Dedim. 

- Üzümünü ye de bağını sorma ... 
Dedi, boynuma geçirdi. Böyle şey zorla olur 

mu? .. 

Çıkardım, 4i\1kımile kucağına attım. Bu, bir nevi 
hakaretti. Güceneceği yerde aldırmadı bile. 

- Vicdan, çocukluk yapıyorsun!. Kamilden iyi 

sanki kime varacaksın? .. 
Dcqi. 

- Hiç kimse ile, evlenmek istemiyorum. 
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MICHEL MORGAN 

Gene yıldızın e n son fotografleırtndan bırı 

ların basit apartımanında küçük er- mutidir. Erken yatar, erken kalkar, 
kek kardeşile beraber otunnaktadır. ev işlerinde annesine yardım eder, 

Sabun, neftalin, ve lavanta çiçeği piyano çalar. 
kokan tam manasile bu küçük bur • Faal hayata geçtiğine ılk işaret 
JUVa binanın içindeki rahat hayatı olarak yaptığı hareket bu sade apar
henüz bozmak istemiyen gene san -ılımana kendi namına bir telefon koy 
atkar, ebeveynine bir çocuk gibi muş olmasıdır. 

Gizli teşkilatın nasıl mey- Küçük sin;ma-· dedikodulan 
dana çıktığını anlatıyor !.. Garry Cooper son günlerde Ariz:;;;werin buna ihtiyacı tyoktur. Gene 

Pa. t l ıy. a. n.. bom·-b .. , a... .. ... t .... e .. ·-şk-·-, .... ,-a~--f-ı n esrar ,· .... n·-,-· _ .. I ;~~a y~:~kk:::~i;~r~:~a::1~:~1 ~~~ ;:s~~t;:~-~~~:;!!y:~~~~:ı~:.b~~ 
deniz seyahati yapmağı kurmakta jikrıımiyeler Janet Gaynor ilo San -

1 

idiler. Fakat küçük kızlarının dün - jer Heinie'dir. 

Pek Ça.buk m~y_Q_a_!!__a ~OY .... ~~. ş-.-~· ... ---.. -· yaya gelişi bu projeyi altüst etmiş - ·Bu il:{i güzel k<ıdın Tyrone Poweri 
~- _ --------- tir. Bu projeyi tahakkuk ettirmek adeta payfoşamamaktadırlar. Fakat 

==--==--=--' . . - .-A-... için bir sene daha beklemği ve son- Power daha fazla Janet'i tt~rcih etti· 
Fransa'da meydana çıkan ve ay - ri1' gazeteleri bir şey yazmamakta i- seye sezdirmeden gızlı teşkılatın ba- ra üçü birlikte yola çıkmağı tercih ~i zannedili or 

lardanberi adliyeyi, matbuatı, efka- di. Fakat tahkikatın mühim bir saf- zı mühim adamlarını takib ediyor - etmişler. g y · 
rı umumiyeyi meşgul eden gizli teş- hası hakkında artık malumat vermek du. **':' *** 

Em il kilatın iç yüzünü meydana çıkarmak mümkün olabilecektir. Bu safhada Nihayet Ağustos gelmiş, gizli si • Vayne Morris Holivudlu bir gaze - Buz~arın Üstündeki akla geJmiye· 
. . . b" . 1 d F k t teld içm aylardanberi devam eden tah - gizli teşkilatın hükfunetçe ne vakit lah yapıyor diye iki kişi yakalanmış- tecinin iddiasına göre bu son sene - cek hır meharetle kayışları ~üz~n • 
nsını de ilıyor ar ı. a a o e d ·· k or · d k 

· 1 t 1 d d ı'ye rast kikatı •Son Telgraf» takib etmekte anlaşıldığıdır. Gizli silah depoları tır. Bunların o zaman gizli te.::.kilata lerde yıldızlar diyarının hakiki Don en uç ere ırnpıya a, cm ere 
~·apı an araş ırma ar, a er • . . .. :ı • . .. d" b. · · · ı s · H · 

1. . k til' b 1 g·· ve okuyucularına şıındıye kadar a - meydana çıkmadan daha evvel hu - mensub oldukları mevzuubahis de - Juanı kesılmış ve Robert Taylor gıbı unya ırıncısı 0 an oııJa enıe 
ge mmcymce a · ın unu a ıp 0 

.. • ·geccnlerde Holivudda bir rumba O'-' 
t .. , .. ~.. h .. k t k k la, olmuştu lınan neticeleri bildirmekte idi. Son kfımet bu teşkilatın varlığını öğ - ğildi. Grolt ve Marşal ismindeki bu kadın kalblerinin kralı tanılmış da- ~ J• 

urougune u me me o S . • • B . . . . . . . . . . A . . . . h d . d. k naı·ken ayağı kaymış ve parkenin 
O k . t ı b kızın kiminle gel- günlerde tahkikat devam ederken a- renmıştı. onı ısmınde hırı de ev - ıkı adamın tevkıfıne silah kaçakçı- ha nıcelerını ta tın an ın ırere .. .. .. .. .. 

a şam o e e u 1 . t' t k hAk• . . k d l y b b .. t n· d H li dd b' 1 lb. . t ustune dusmuştur. l'ğ' . 1 1 t r 1 nca sarışın ya- zami ketum\yet beslcni'lmektc, Pa- vece ıs ın a a unının arşısın a ıgı se e gos er ıyor u. o vu a ır rn ın ımpara oru v - v 

c ı. ı soru up a ış 1 1 1 
• ! kesilmiştir. Ayaga kalktıgı zaman: 

Genç kızların en bey.Ok 
- d O ş m a n ı k·e n d i 

hayalleridir! 
-Denize çıkarken bir kere, harbe 

giderken iki kere, evlenirken üç 
kere düşünmeli ! 

Bütün erkek yıldızlar şimdi ona ··--Hay aksi şeytan!. Parke amma 
hased etmektedirler. Yalnız Tyrone da kayıyormuş!• demiştir. 

ondan bazı raporlar istemiştir. Boni !depoyu keşfederek bildirmiştir. Ya .. 
ertesi günü bu raporları, tekrar ko- pılan araştırmalardan Boni'nin dedi• 
miserle görüşerek kendisine vermiş, 1 ği doğru olduğu anlaşılmış bir ı::üu 
Nazır'a yollamıştır. Sivil polis Boni .sonra ikinci depo, 18 Teşrinisani 937 
tarafından Dahiliye Nazırına bu su-ide de üçüncü mühim depo meydana 
retle yollanan raporları l5 tane imiş. llçıkmı~tır. Boni bunları birer birer 

Fakat Boni evelce polis hizmetin- meydana çıkardığı halde yıne vazife
de bulunmuş, sonra azledilmiş bir ,sine iade edilmemE;Si şayanı dikkat 
adamdır. Kendisinin maksadı bu tcş-Jgörülrnüştür. Sol cenaha mensub f .. 
kilatı meydana çıkarmasına karşılık ileri gelen bazı adamların bilhassa yu
olarak yine vazifeye alınınasıdır.La- l karda bahsedilen iki gazetecinin Bo. 
kin yine Boni vazifesine alınmamış, ini ile temas edcı·ck Nazır nezdinde 
bunun üzerine sivil polis nazıra ara.jteşcbbüste bulundukları ve Boni'nin 
daki adam vasıtasile şunu söyletmiş- memuriyetine iadesi için her fırsat 
tir; düştükçe Nazıra söyledikleri anlaşı-

Son bir kaç: yıl içimle, t.ii.inya dedi- ı Hayatın en büyük ~o.adeti dediğimiz Gizli teşkilata aid verdiğim ma • lıyordu. Fakat Dahiliye Nazırı ni • 
ğimiz :;;u ko:-:kocaman çamur yığ~ınjbu şeyler nasıl oluyor? - lCunat birer birer doğru çlkmışbr. hayet, şöyle demiştir ; 
her kö~<.>ıtinden akseden bir kelıme I A~la.tayın:; . teşkilatın en ileri gelenlerinden mü- 11 EylUI 937 de Etual maahı.0 - Şimdi daha ileri giderek şunu da söy- Delonkl kendisinde çok bahsedil • 
var; Cınsı ~az~be~e da.ır_ doktorlar, fi- hendis Delonkl ile yüzleştirildiğin • sindeki binaya bomba konmuş, bina liyeyim ki bu teşkilatın gizli silah miş bir mühendistir. Gizli teşkilatın 

-;-- Cinsi ca7ibc. w. l ıozoflar, ı~tımaıyat alımleri, velhasıl den bahsedilmişti. Delonkl kendisi - berhava Adilmiş ve iki de polis me- depoları da vardır. başında olan bu adam mesele mey • 
Ihtiyarm, gencin, kadmm, erkegın ıak~lı, .~ahıl,_ hemen herk7s akl~a ge. nin tevkifi için Boni'nin tuzak kur- muru ölmüştür. _ Aradan bir ay kadar vakit geçiyor dana çıkar çıkmaz ilk tevkif edilen • 

dudaklarından çapkın bir şarkı ara- lenı soyledı, yazdı, durau. Arada, lduğunu söylüyordu. Bo.ni evvelce si. Bunun üzerine Boni giderek Dahi- "ha et Teşrinievvelin son haftasın~ılerden biridir. Geçen gün istintak hli
na__ğrı;esi gi~i dökülen bu kelimenin b~~ir gece m.a.salının me~hur. tavuğu v~l yolis oforak çalışmış, bu gizli. t:ş- liye ~ezaretile tcm~s. et~ş, o za- ~~ Jr gece Dahiliye Nazırı yanında ı kiıni kendisini Boni vile ~-ü~l~şt_~~~~ği 
ınnnası ncdır? gıbı cevherleı: yumurtlıyanlar da ol- kılatı meydana çıkarırken kendısıne mankı nazır Doronyı'nm ıtımad et • iki kişi olduğu halde Boni'yi kabul !zaman Delonkl tuzaga duşurıdugu • 

Nedir bu cinsi cazibe ki, bazı çir - du. Hatta, kundura boyacılarile kü- o zamanki Dahiliye Nazırı tarafın • tiği bir adama · . ı· N bul jnü söylemş ve eğer Boni'nin istediği 
k . b l b·1 . d. .. f . kl gat başılaı· m l d "kA./' Ad dilin .. ş· di b B . 1 d' . . 1 N etnus ır. azırın yanında unan .b. t kil•t 1 h' 1 k b ~~1 ayan aı· _ı e. onun sayesm .. e g~- e~ı çocu .ar, ır . , .ey tatıe a_~ ~u aJ.at ~a e . _ıştı. ı_m .u - ~ :ş e.r.: em~ştır, evveA ce a - di e; iki ki i sol cenah fırkalarının 1 gı ı_ ;ş a _m a_ e~ ın~ ~a ışara u 
nuller zaptcdıyor, 11şıksız gozlerı, mıçoları bıle bu bahse karıştılar, bti mukafatı alabılmek ıçın Bom bır zıra bıldırdıgim gızli teşkilatın faa- ğ 

1
. . ş v • 'lteşkılata daır l)i.Jdıklermı ona haber 

k , b k l k' .. k b. b'J . .. t d'l . . t·d il D h·1· N S ' .. ı· t" . .. . ş· di b ı· sosya ıstlerm çıkardıgı gazetelerı t em j d' t kif d'l . 1 ~ çap ın ve m~rm a ış arı çe ıyoı· ve ,Yu ır ı gı gos er ı eı. ıs ı a e a ı ıye azın aro ya mu- ıye ını gosterıyor. ını ana se a- . . . . . . . versey ı ev c ı meınış o acagı·' 
biiyiilüyor. Asiklar buluyor, a:-ü - Cinsi cazibe! j racaat etmiş ve kendisine vadedilen hyet versinler, gizli teşkilatın mev- sil eden ikı ga_z~tecı ı~ı. l:km.ı;um !,a- 1.nı anlatmak istemiştir. Dahiliye Xa· 
nıan ziffaflnn, bulubuz, ışıklı bir Cinsi sazibe! ikramiyenin verilmesini istemştir. cudiyetini ve bu bombanın o teşki- nında nazır sıvıl polis Bom ye şoy- zırı mühendis Delonkl gibi teşkilatın 
ktıhbe oluyor. Bu kelime, hala sizin, benim, he - 1Boni 937 Haziranında gizli teşkila • lata mensub adamların işi olduğu _ le demiştir; jen- ınühim bir adamı olduğu söyl<> .. 

Hırs ,.e nrh".ı veıınek kudrelini pim izin ağzınızda gevelenen bir sa- tın varlığını keşfederek bunu Fran- nu isbat edecek deliller bulayım Na- - Bize bu gizli silah depolarını bu- · nen birisinin tevkifi için lazım .-,ıan 
kaylwcten .harnrctsiz dudaklarını. kızdır. Bu t:-ıbir ortaya çıkmadan ev- sa hükumetinin ileri gelenlerden Zll'a mal\ımat vereyim. ıJunuz, meydana_çıkarmız, sizi me - sebebleri hazırlamasını Boni'den 
zevk ve neş'e \'eren 0rkck dudaklari- n'l, yalnız; birine gidip anlatmıştır. Fakat Haıi- Bunun üzerine aradan günler geç-lmuriyetinizc inde edeceğim. temiştir. Şimdi o:tcılığı meşgul e. 0 • 

le birleştirmek hünerini gösteriyor - - Cazibe! ran geçmiş, Temmuz geçmiş, daha miş, nihayet Nazır tarafmdan sivil, füınun üzerinde iki haft:ı geçmiş, mes~icBoni'rrin meınuL·iyet alamaın~sı 
l~r. Ynlan ve şiir, ışık \.'C elem birle- ı Vc<rdi. Biz onu bilirdik yalnLZ... ortada maddi hiç bir delil görüle .. polis komiseri Purşe isimde biri Bo-I bL· gün, 16 Tcşrinisanide Boni Pa - li:!erine tekl'ar hükumete müracaat 
şıyor. (Devamı 6 ınc ı sahifodc) ,mcmiştir. Bununla beraber Boni kim ni'yc gelcrPk onunla görüşmüş veris'tc Astiyer caddesinde buluıımı ilk elınesi ve: mükafat beklemc:.iclir.' 
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·ıtalya yenı· bı·r ist. Levazım AmirliğLJ 
Satınalma Komisyonu lianlar~I 

Mesele karşısında Sirkecide levazım amirli~i 
. . ·· anbarında mevcut 1422 adet boş 

101 (4 üncü sahifeden devam) Jbatında yapılan muahedenın ak~ı u: _ . tenekesi 2/ 3/ 938 
- - sürülmektedir. Fakat başka noktalar zerine Yahudi cem..-ıtiııin de vazıy_e~ı yag vebpey~ .. aat 14 30 da 

[Eski bir akşamcının detterlncıen {4 üncü sahifemizden devam) da bir tarafa bırakıldıktan sonra tesbit edilmişti. Onun için Yahudili- TÇarşhan eda gunl u sun a'mi~lii'li sa. 

O C K 1 fk tl · .. • . . op an e evaz n Ytt::ren : srnan erna~ avaı 1 sini ... Bir çocuk gibi onu şe a e yalnız şu Yahudi meselesinde Ber - ğ~ karşı ı_talya hükümetinın ne va - tınalma Komisyonunda pazar -
____ ,_ göğsüne bastırmasına o kadar alış - !in ve Roma'nın nasıl ayrı ayrı z:yet aldıgı mevzu~~-ahs olurken Va- !ıkla satılacaktır. Hepsinin tah-

V' ./' k .. l ""kl.. k d nı ıruştı ki... - .. düşündükleri kendini göstermek.te - ~an'ın ~a ~8:?udiliğe. karşı d_:ıvran- min bedeli 21 lira 33 kuruştur. 
rı._QJ ayı çe en goz U U Q l Kadın, işledigi gunahı ona şefkat dir. Hitler Almanyasının Yahudilere dıgını goz onune getırmek laztm - Tenekler anbarda görülebilir. Is-•• t d. . B b b . . g e- şeklinde ödüyor, ondan ~~!~ığı~ tek.. karşı kaç senedir neler ?'aptığı mıa- geliyor; teklilerin belli saatte Komi~yo-g os er l. U ayan lZlm az rar ona bu sefer ruh degıştırmış ola- 10.mdur. Fakat Musolini Italya'sı şım Vatika'nın Yahudiliğe karşı açık - lıneleri. Teminatı 320 ku-

t l m k • t • r dedi ra~ ia~e ediyordu: di Yahudiler a~eyhine he_: hangi .. bir tan açığa .d~ı::ıanca bir siyaset t:ı· ~~ş~~. «1064• •432•. e ere roman gaz a IS l90 Imkan yok Nesrınden ayrılamazdı. siyasetin aleyhinde oldugunu gos - kib ttmedığ, soyieııınektedir. Bugun *** 
. . Fakat gözleri görerek yaşayamazdı termektedir. İtalya'nın .ürktüğü bey- Yahudilerin bir çok yerlerde ta.zyik· Maltepe Askeri lisesinde nıev-

Abdüllatif ile, uzun boylu şık mu-1 - Sonra onlar da galıba Sedat Sı· da.. . .. nclmilel maksadlara hizmet ederek !ere uğrıyarak oradan oraya gıtrne- cut 1100 adet boş teneke 2/3/ 
harrir yeni geleni bol bir güler yüz maviye yollamışlar. Kôrlük ne güzel şeydi. Insa~l~n gor- İtalya'nuı aleyhine çalışan Yahudi · ye mecbur kalmaları, yersiz yurdsuz 938 Çarşanba günü saat 14,30 
ve bol şakalarla karşıl~.dılar; 1 - Daha sonra? .• memek, onların hareketlerını ta~ı~ likdir. Yoksa bu oı:nadıktan sonra!dolaşmalan karşısında Vatika'rı:ıı da Tophanede İstanbul levazıma-

- Hah, kel bakalım ustad, bu ışı - Daha sonra tabu zavallı k~ı Ba- edememek, Allahla yalnız k~ndını mahza Yahudi ile Italyan arasınd:ılgösterdiği hal ancak acımak oldugu mirliği satınalma Komisyonun-
hal etsen etsen sen edersin? bıali caddesinde ? mec:mua senın, bu düşünerek yaşamak ne saadettı. ırki fark gözetmek doğru görülm:~ tekrar edilmektedir. Filistinde Ya - da pazarlıkla satılacaktır. 'J:'.ah -

- Hangi işi? .. matbaa benım. diye done dolaşa n.ı - 19 mektedir. Bu mecmua:ıuı neşrettıgı hudi yurdu kurabilmekteki zorluklar ınin bedeli 55 liradır. Temınatı 
Abdüllatif gözlüklü kadım goste • hayet başı donecek, buraya, geldı - . .. • k i in yazı da şimdiye kadar ltalyadaki Ya- göz öntıiıdedir. Geçenlerde L<~histan- 825 kuruştur. Tenekeler okulda 

rerek: ğine, geleceğine bin kere pişman o - Bır gun hal~da. taşları ovma .. 5 hudi cemaatinin vaziyetini tanzim e- daki Yahudilerin de çıkarılacağı söy- görülebilir. İsteklilerin belli sa-
- Bu hanım bizim gazetelere bazı lup bu işten vaz geçecek! haztrla~.ış. bır ş.ışe kezzap gozune den kanunun bir suretle değiştiril - lenmiş, bunun üzerine Fransa'nın ! atte Komisyona gelmeleri ~433• 

hikayeler, romanlar yazmak istiyor • Aksi şeytana bakın ki tam bu ara· ~arptı. Gulumsedı. .. .. d 1 _ miyeceği ilave ediliyor ki bunun Madagaskar adasında onlara yer cl065• 
muş! lık ayni kadın yine elindeki deftel" · Karısı evde yoktu. ':ozune ama manası Yahudiler aleyhine herhangi , cceg"inden bahsedilmişti. Şu son • *** 

· k" • tl ·ı M d · · t ı Uarların damlalıgını kezzap - 'er . - Yazabilir! ' len, agı arı ı e anto an ıçerıye 1 an • bir karar verilmiyecek demek oluyor. zamanlarda ise Yahudi meselesi!.., l· Ordu Hastaneleri için on bin 
~ - Fkat gazetelerde hlç bir _tıınıdığı girmez mi? . . . la doldurdu. Ş!mdi Yahudi meselesinin Musolı- talya hüklı.metinin uğr:ı.şdığı İnfor- kilo yataklık pamuk 3/3/938 
yokmuş onun için hır kaç a&şamıdr Hemen Mazlum Nesarıde surat ~ır Müsterihdi. ni Italyası tarafından nasıl nazarı mazione'nin yukarıda kayde<lilen ya- Perşenbe günü saat 14,30 da 
ken<füine seni tavsiye etmiştik; h"!-ıkarış, Affan Kemal ise fıkır fıkır gul- 20 dikkate alındığını daha iyi anlamak zısından anlac,ılmaktadu·. Keza yu • Tophanede Levazım amirliği sa-
buki kaç akşamdıı· da sen buraya ug-ımede... .. .. .. .. Gece yarısı... için bunun diğer bir safbas1'.'~ b~~- karda söylendiği gibi Pap-tltk da·Ya- tınalma Komisyonunda pazar~ık-
ramadın! . . • Kara gozlük.lu kadın etra~ını suze • _ Seni uyandırdım Nesrin. Lut- mak lazımgeliyo~: K~tolik kihs_esı ı: hudilerin bugün oradan oraya dolaş- la eksiltm~si yapıl_acaktır. 'lalı· 

ffanımı sana takdım ~eyı".1. ( ..... ) rek onları ararken Mazluı:ı. . fen u damlalıktaki ilacı gözlerime le yani Papalık ile Italya hukumetı malan karşısında Jakayd görünme· rnin bedelı 3300 lira ılk temı • 
e.şrafından ( ... ) beyin kerımesı (Meh- - !"Y~ah! hapı yuttuk, şınıdı ne ya- damlşatır mısın; Çok rahatstz ·oldum. 1929 senesind~ b~ ".'u"-1'.ede yaparak diğine göre \)una bir çare düşünü • natı 247 buçuk liradır. Şartnaı~ e 
lika) nal'l1m... pacagız · . bu akşam. Mütemadiyen kaşınıyor! senejerdenberı bırbırlerıne 1'._Ykırı ·yor demektir. Hitler Almanyasının ve num.unesı. K~mısyonda goı u-

- ş.,rcfyab olduk! . . Mazlumun yaverı Baba Refet fena Kafasını yastıkta arkaya doğru duran her iki taraf artık barıştıgı ~a- Yahudiler aleyhinde olması, diğer lebilir. Isteklılerın bellı saatte 
-O şeref bcndenize aıt efendım! halde kaşlarını çatarak: b k k h 1 d . etrafına S'·n man İtalya'daki Yahudi dini de l • tarafdan yine Hitler Almanyasuıın Komisyona gelınelerı. ,434, 

b 1 .. k s· . . b k • b ıra ara azır an ı, v • - lOB6 Bu yeni gcl~n orta oyu, ırı e • - ız ışı b~;;ıa ıra ın, eger uraya k d h b kt talya devletince de tanınmış, Yahudi Katolik kilisesile arası açılmış bulun- • • 
b l.k b d h 1 t•· d.. .. bır ere a a a ı. *** mildi geniş omuzlu, otuz otuz eş ı 1gele>cek olursa en er a uy uru - B .1• • • aldın Bedi' cemiyetlerile müesseselerinin varlığı ması Vatikan'ı da Yahudi mesPlcsine ' . . T ı .. - u J acı yenı mı · . - . iki ,.. 

adam daha içe~iye gırer gır~:z ~r- 1rum karıyı! _ Evet yavrum. kabul edilmişti. Işte şim~i bu ka.nun alakadar ettiği anlaşılıyor. Topçu atış okulu içın ~o~ 
hanın dikkatim hemen kendi uzcrıne Matlup: G"" 1 da !atılan iki damla ... değişmiyeceği tekid edılıyor. Hıtler İt 1 .1 İngı"ltere'nin anlaşaca _ benzın 3/3/938 Perşenbe 1!,lll1U 

·· k .. b d bal" d N 1 t·· d .. ·· ·· ? oz ere m • ·1 · ·· k aya ı e 15 d T h d Levaz•m Ç<>kmişti. Çun u. u a ~roı: ın e, R f ası ~·Y ur~:s~n. k· Birbirine kenetlenen dişler. Bir hay· Almanyası ırk ayrılıgını ı crı surere ğında~ bahseilden bugünlerde orta- ~aa~ li". e of an~ e . - ' .. 
tavrında başkıılaı·ına p bednzül.e1~ı~f- c et. ne ıyecegıı:ı şaşırara1 :T .. kırış. Yahudilere yaı;ıacağını yapmıştır. Fa- ya bir de Yahudi meselesinin halli amır gı saıktıl na mksailtmomısyonun1 -
yen bir başkalık vardı. A atl e - Allmallah, şu sıgaranın m unu Ah .. 1 . kat Musolini Italya'sı ırk ayrılığına .h 

1
. İt 1 , ı·k d oldugu· ca pazarı a e esı yapı a-.. .. .. . - goz erım· CL e ıne ayanın a a a ar .. .. te ]" t• 

sordu: yuzune uflerım! .. . .. ıı,imdi kafasındaki dün a özle- ehemmiyet vermiyor ve kanun na - bahsi ıkınca bu bevnelmilel mese • caktır. hale gunu s ı~ şaı·. ıy-
- Kimdir bu azizim? - Ooh! Ulan alık, o oyle sıgara ku- . ~ .. .. •.. .. Y ' g zarında İtalyanla Yahudiyi ayırmı _ ? . . . . le alınacak olan benzın ıçın 
-- Ay tanı<maz mısınız? lü, yahut nargile suyu ile pek gide - rıle gordugunden daha guzel, daha yor Fakat eg"er Yahudilik komünist- le yem bır safha:ya gırıyor dcm.ektır. isteklilerin belli saatte Komis -

' · d · · A b M r · It 1 S1 Yahudı me· · - Maaleaef! cek takımına benzemiyor! temtz l. Jik faaliyetile İtalya aleyhinde çalı- ca .a. uso ını n.y.a dü "'nü _ yona gelınelerı:. c435• <1067• 
- O halde seni tanıştırayım: Ma • (Devamı var) (BİTTİ) şırlırsa 0 zaman onun aleyhinde ha- selesını halletmek ıçın ne~,,. şul k """* 

. . . d {Af .. · . yor• Yani ordan hurdan ,=arı ara Ask • Ok 11 · · 36 bin 
rı.ıf mizah muharrırlerırnız en • •• ç o c o rckete geçmiş oluyor. Dunyadakı ko- · . 1 b. erı u ar ıçın 
fan Kemal} Turhan Affan Kemıılin B u D A U N mi,inist hareketinin başında bulunan- dolaşan Ya~udıle;e karşıhnad~ı ır ç

1
a- metre patiska 7 /3/938 Pazarte-

.. .. b k k · · d . . . b . re arıyor? ıtalya nın Ya u ı mese e· . .. .. t 15 d pazaı:lıl"-elini sıkıp yuzunc a ar en ıçın °n. la.rın bir çoğu Yahudı olmak ıtı arı- . .. .. . .. sı gunu saa e ~ 
-· Aman Allahım, diyordu. ne ka· (S inci salıifemizden devam) - Eğer çalgı dinlemek istersen ge- ıe İtalya·nın da Yahudi aleyhdar . sınde bo~le one .geçerek ,b': çare gos- eksilt~esi yap~aca~tır. Tal~mın 

ııı sıcak adam ... Ve ne kadar da ben- Bru kendisine sorulan suallere ce. ceyi radyo bulunan bır otelde geçire- lığı buna karşıdll"; deniyor. terme~ ıstemesı çok m~na~dır. O - bedeli. 12780 !ıra ilk tcmınatı 
ziyor... - . vab olarak verdiği ifadede her şeyi lim olmaz mı? İtalya hükümetinin Yahudiliğe nun .ıçın gene yukarda ısını geç~n 1- 958 lira ~O kur~ştur. Ş?rtna -

Affan Kemal orada tanışt~gı sıy~h itiraf etmiştir. Brüksel'de Emil cad - O da bunu kabul etti. Otele gittik. karşı olan vaziyetini göz önüne aiır- t~'.y.an mec_muası~ı~ yazısı arasında Il'.~ .. ve . ?Uil)unes~ .~o1!11SY_on<la 
gözlüklü gen~ kadının hikayelerım desinde i8 Kanunusani gecesi 0 kız- Saat 21 olmuştu. Otelde yukarıya çı- ken katolik kilisesinin ne düşündü • ~orulen dıger mu~ım no.!ttadan da gorülebi.llı;. Isteklilerın o~lli &.ı-
diye kelırti.~ine uzattığı bir kaç kiığı. la beraber bulunmuş, feci cinayeti karken bize içki getırmelerini ten - ğünü de unutmamak Jazımgeliyor.

1
1 yarın bahsedılecektır; atte Komısyona gelınelerı. <430• 

da bir iki göz atınca bunların pek fa. orada yapmıştır. Bu üçüncü cinayet bih ettım. Yiyecek, içeçek getirdi - Yukarda işaret edilmişti : Vatikan Müstakil Yahudi devleti nerede ol- cl068" 
safiso şeyler olduğunu derhal ç~tı Bru tarafından anlatılırken :İıillasa- !er. Ameli bundan daha ziyade mem- ile İtalya devleti arasında 1929 Şu - malı? _ 1 TiYATROLAR-, 
ve kcnciisini başından savmak ıçın ten söyle söylemiştir; un olmuştu. Ondan sonra radyoyu . ''-'' _ 

ona oracıkta kıtıpiyoz hır tezk:re ya- -~eli her akşam Emil cadde - işletmiye başladım. Dinliyorduk.A- Genç kızların en bu'"yu"k dardı" -
zarak ertesi gün falan gazete ıdare - . d ki kahvede oturarak tesadüf ne- meli odadaki kanapcyc uzanmış, din-

1 
hanesine gıdip bu tezkere ile hlkii • :;:;es: tanışacağı adamı beklerdi. Ben liyordu. )3en bir aralık kendisine 

1 1 
yeleri ve roır.anları meşhur .r~mancı de ona kahvede rastladlm. Beraber •Şaka olsun diye• yaklaşt.ım. __ EIJe. kend'ı hayaller]~ır ' 
{Mazlum Ne;arı) ye vermesım tav • . t"k Aramzıda derhal anlaşdık. On- rinı tuttum. Arkasına gotuı·dum. O ıtJ 1 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
TIYATRQSU 

Eiye etti. ıç 1 
• k d" . b. likt . da benim bu oyunuma bakarak gü-

dan sonra en ısıne ır e sınema· . . . . ) d k ı .. '"' · k 
- 27 - . . . .• . A lümsiiyordu Sonra oyunu daha ileri (5 mcı sahıfcnıızden devanı ştsm a genç ız arın yuz._rı ızarı- Pazartesi {Kadı koy • Süreyya) sa-

ya gıtnıeyı teklıf ettıgım zaman - .. .. .. . . t . ' * . k . di .. nk.. . d" k goturdum. Çorabının tckını çıkardım. Bu seyyal, bu yakan ve ısı an •nes- yor. lı (Bakırköy) çarşamba (Üsküdar) 
h .. Af melı ço sevın Çu u şım ıye a- . . _ . . k d .. b. n· d 1 b. ı· - b ıı k.b • Ertesi g0ce nuzah mu arrırı - _ d b .. ;ı k Bununla ellerını arkasına bagladım. ne• yı tarıf etmek o a ar guç tr ır e, er ıyc ı, agtr aş ve ı ar sinemalarında 

fan Kemal ıle Mazlum Nesari, Sir - ~ar tan.'.şdı~ adamlar ~n oy e. t~ - Artık hiç bir harekette bulunamıyıır- işti ki,ne fiziyolojinin,psikolojiniıı ve kadın cazibesi vardır ki, ölçülü. ha.· • S E ·F İL LE R 
kecidoki Mantoda bcluşunca Nesari: lifler gormuyordu. Benım kendisıne du. Sonra diğer bir çorabını da çıkar- ne de bilmem ve bilmem ne ilminin 'r~ketlerle bu Havva kızı cemıyetınl _ 

-· 1üüü Allah müstahakını versin- son derece nezaketle davrandlğıını dım. Hemen boynuna sardım, sık- ölçüleri, ana hatları altından çıka • 1en güzel, en can çeken bir kadını ol- pikleri yoluk olsa da yine her taraf· 
senin Affan deJi! gördükçe beni seviyordu. Sinemadan mıya başladım. Sıktım, sıktım. Son-

1 madı. Yalıuz, şairler ve san'atkiıdar, masa bile, öyle telakki edilir. Çün- ta aranır, sorulur meclislere sosyete-
- Ne oldu be? çıktıktan sonra kendisine isterse ~a- ra baktım ki Amelide artık hiç bir cazibeyi şöyle bir tarif çerçevesinin kü, o, ne zaman konuşmak, ne vakit ıcrn çağır1lır. 
- Daha ne olacak ulan, o aşağılık ha bir müddet içebileceğimizi sö~ - harekete imkan kalmamıştı, ölmüş- içine soktular; ısusn;ak Jazımgeli<liğiı~.i bilir. Hiç Lifl~rıadan, bilgisinden istifade 

karıyı ne diye gönderdin bana? !edim. Kız yine memnun oldu. Çun- tü- - Bir çiçeğe koku ne derece 15. - asabıleşmez, faraza hızmetçısı elbı - etmek ıç.u 
- Ne yapayım birader, onu şair kü onu böyle gezdiren, onun için Bu merhametsiz katilin itirafları- zımsa, kadın için ele cazibeye o kadar sesinin üstüne yemek dökse bile, yine e e 

Abdüllatifle (Tuba) dün ~ece Sirkeci- para sarfeden almıyordu. Ben pa • nın alt tarafı Avrupa gazetelerinden ihtiyaç vardır. Bu tarife göre, de • dudaklarızıd".11. te.bes~üm ı;ksik ol • Genç kızlar biliyorum sonsuz ta
deki ekabir meyhanesmde benib ba- ra sarfettikçe 0 da memnun oluyordu alınarak yarınki •Son Telgrpf• da mek oluyor ki, cazibesiz kadınlar, ko- ~az. Bunun ıçındır ki herkes onu de- savvı.rla.rınızın aldanan nağmeleri 
şıma sardılar, ben de karıyı aılatınak!Sonra kendisine dedim ki; çıkacakhr. kusuz, pısırık çiçeklere benziyorlar. gerler. . \•:zi bU" .ıayal ve rüya delisi yapmış-
için sana yolladım. Fakat, malum ya! Kokudan kokuya Şurası muhakkaktır kı; her kadının tır. 

- Bak yediğin halta bir kere? fark varclır, her koku birbirine ben· ayrı bir cazibesi vardır. Kendisini de- Hulya, e cuya!. .. 
- Ey, sen karıyı ne yaptın ? zemez ki. .. Kinıi bayıltıcı, kimi u - ğerliyecek bir erkeğe rastlar. Bunlar sit.in için çok zararlıdır. 
Mazlum Nesari kaşlarını çarplta - yandırıcı, kimisi de zevk ve iştah ve- Bazı kadınlar çirkin olur. j?akat Teveke!i Pol Burje dememiş; 

rak: rıcidir. bunların çekiciliği vardır. Hem gü · _ Gı\oç kızların en büyük düş • 
- Ne yap:ıcağım, de·li, sepetledim! Genç kız, olgun kadın cazibeleri jzel ve hm1 de. cazibeli olursa, işte mani arı kendi hayalleridir. 
- Nereye scpetledio? de, bu kokular gıbi ayrı ayrıdır. Hoş o zaman boylesıne doyum olmaz . Eğer siz de böyle iseniz, size na-
- Senin bana yapını~ olduğun gi - şımdi bunların arasında da fark Yalnız güzellik ile cazibeyi birbiri- sılıati.m olsun; Esiri olduğunuz bu 

bi eline atmasyoııdan bir mektuptu- Baş, diş, nezle, grip, romatizma ve bı.itı.in agrı• kalmadı ya Öyle genç kızlar var ki, ne karıştırmamalıdır. Çünkü ; Taş kötü, zararlı i::.,'lyalleri kafanızdan a-
tuşturarak Zekeriyanın Resimli ay larınızı derhal keser. icabında günd;s 3 kaşe şuhl~.kta olgun kadınları bıle ge~ıyo- bir bebek'. bir manken de güz;ldir. ltınız. Her şeyden evvel manevi bir 
Mecmuasınına dehledim! alınabilir. !ar Oy le olgun kadınları vaı· ki bazı Faknt cazıbe kadına hayal, neşe ve cazibe sahibi olunuz. Şişmanlamak _ 

_ Sonra? çapkın ve delışmen harPketleri kar- sıcaklık ver~n bir macldediı·. ljtan sakınınız, dişlerinize, saçlarınıza 
_ __. __ __ _ -- -· - -· -- - Tılsımlı hır maddde . . . iyi bakınız. 

r:r•· ,,,.. ,....,,.,., ~ 63 .- F~kat V:~lteksin dosya~ında tes· yerde durdu, dalgın dalgın mırıldan· ı'· Gençlikteki ~ı~natis kuvveti ne Htristiyan. evliyalarından (Sen Je-
bıt ettıgıne gore, facıa oldugu zaman, dı: ıse kadındakı cazıbe de odur. Kar - ~om) kadınların kendi vücutlarını 

u KiM O•• L Do R Do ? üzerinde elmaslar ve gerdanlıklar - Demek artı~ hakikat . m.eydana şısındakini ihtiy.arsız. kendine doğru görmeyi ahlak ve nam~sları için kor
• yokmuş... çıkacak. .. Ah ... Elızabetın ıntikamını çekeı. Paı atoneı gıbı. kunç bir tehlike saydıgından, yıkan

- Ohalde benden ayl"llıp harebe - alamamak yüzünden ne ıztıraplar 1 Cazibe şahsiyetimiz gibi fıtri bir malarını tahriın etrnisti! Hatta bun· 
Yazan: IY'oris löblan Nakleden:fa. !ere çıktığı zaman kaybolmuş veya çektim. Ölümünü kapayan esrar per- şeydir. İhtimam gösterilirse çoğalır, dan kinaye olarak (Gongor kardeş-

çalınmış olacak.. <lesini açabilmeğe acaba muvaffak o- ıhma! edılırse azalır. Cazibeyi, ter- ler) de ; 
- O da bunların sahici olduı;runu diven başına kadar götürmüştünüz Bır sükut oldu ... Sonra Raul ağır a- labilecekmiyim ? i>ıye ederek fazlala~tırmak hususi bir _ Duş ve banyo çıkalı kadınlarda 

biliyor .nuydu? değil mi? ğır şunları söyledi: Raul sakin bir sesle cevap verdi: meziyet ve içerdeki güzelliği dışarı utanmak hissi azaldı! 
- Evet. - Hatta biraz daha yukarıya. - Elmaslar çalınmadaı, - Ben bu hakikati bılmiyorum. çık<1rmakta önemli bfr sar>nttir Ha- diye bir yave yumurtlamışlardt gün-

- O gün Elizabetin üstündeki elmas - Ve ikiniz şatodan görünmiyecek - Nasil çalınmadı mı? Fakat za - Kaybolan elmaslara, gerdanlıklara ırekellerine, konuşmalarına zerafet lıük hatıralarında ... 
!arın hepsi sizin miydi? . bir tarzda biran ağaçlıklar arasında vallıyı ne diye katlettiler? g~l'.n~e, onları da bulacağıma emin \vermek, ins~n~ ne .derece cazlbesini Sakın hunlara uyup da duş ve ban-

- Hayır. Bunların arasında bır ger durdunuz değil mi? Raul ayni tarzda cevap verdi : gıbıyım.. arttırırsa, gıymmesını bılnıek de o yo yapmamazlık etmeyiniz. Bilhas • 
da_niık vaı:dı ki, kendisine.hediye. ~1- - Evet, Elizabeti iki haftadır gör- - Elizabet Ornen katledilmedi. Raulün bu şüphesine Antoniı1 işti·ıdereccde•ziyade~eştirir. . . .. su vücudunuza, kendinize dikkate· 
mıştım. Bınaenal:yh ~endi malı ıdi: memiştim, orada uzun uzun öpüştük. Marki hayretinden haykırıyordu: rak etmiyordu ... O, Raulün bunları\ __ Bazı_ı_".'·ı en bu~uk co.~ıl>cııın yıız!d;.ıiz. Vücudunuıün güzelliği ve 

:-- Bu gerd~n~ı~ı bızzat kendınız - Sonra? - Nasıl olur?! Yarabbi gözlerimle da bulacağına katiyen emindi ... Süt-,guz~llı~ıııde ol~ugu11~_sc?·lcrler .. ~al-iışığı her gözü ve her kalbi yaksın ve 
nu ona vermı.ştınız? . - Sonra söyliyeceği şarkıların ma • gördüm. Herhalde bir cinayet oldu, babasına kendi emniyetini telkin et- bukı hıç de dogru degıld ır bu "0~·· :: ı ısıtsııı. 

- Hayır. Bır kuyumcu vasıtası ile nasına ve d k d. ı bu muhakkak Fakat kı·m ··1d·· d .. ? mek için elini sıktı !Bır kadının her ııoktası. her yon'1 Kendinize yakışacak elbise de giy-.. . . e ora uymaz ıye e mas.. . o ur u.. ' ··· . . b·ı· . G .. ·· k . . . . . 
gondermıştım. J d d .. b Bu meçhul! J"" ... ı· b··t·· .. .. .. ayrı ayrı cazıbeh ola ı ır, ozu, a-ı<'ını?. mı Havva'nın en cazıbelı en 

arın yanım a urması ıçın ana ver- . orıoreye ge ınce, u un yuzunun .. .. _ ... .. .. d. 
1 

, . k 1 • • -• ' 

Raul başını salladı: Raul 1 .. g··k .. .. b" . .1 . il . d. 1. d D" 1 . şı, yuzu, dudagı, gulusu. ış c.-ı. nl-ıcana yal<"n kızı olursunuz· .. .. .. .. mek istedi Fakat almadım. o da ıs e mı o yuzuııC' ,.,u,, 'l' ır çızgı erı ger mış, ın ıyor u. ış erı - • · , · ' 
- Goruyorsunuz ya mosyo, Val - : • eri . aret etfr . . . .. .. .. çaları, kolları ve hatta tırnuk"an... Bir içim Sl: olursunuz! 

teks aleyhinizde ne kadar mühim bir rar etmedı. Ayrıldık. Arkamdan bak- y ış . kenetlenmıştı ... Bır turlu Raulun buJYalnız ellerinin tırnakları dcg"il a - ı y 1 l• . k· R l 
b d k.. · d.. k b k K f1 d d" z h l'di ı · · h lled b"l •· · 1 k . ' anız ev enır en, us arın şu 

rlosya toplaıruş. Eğer, bu gerdanlıı;ın tı,_ • en e oşeyı oner en a tını. - a ı ' e ı, u a r .. ışı a e ı ecegıne emın o ma ıs- yaklarınnı da... atalar sözci.ııü hatırınızdan cıkarma.. 
eyzesinin malı oldug"unu isbat et Hala orada duruyordu. Ve hayretle kendisine bakanlara: temiyordu. Kendisi bu işle seneler • C .b 1. 1 d ed k . . . . . 1 . kl • k"" • . .. .. .. . ... azı e ı o mıya yar ım e~c ~ va~ lyınız; mını mın~ ~Ula arınıza u -
Seydı. 51·z1·n ı"ddı·aıarınızın hepsı· boşa - Harabeleıde gozuktu zaman el• - Lütfen beni takip ediniz... dır ugraşmıyor muvdu?. Bununla be- rı d b .. d . . 1 't 1 ' 1 d ? Dedi. • sı ar an ırı e ıyı <rınuşr·'"" ır. pe o sun; 
giderdi. Fakat, şimdi mesele, bu ge~- mas ar. va: mıy ı. . . raber, aleyhine olmasına rağmen, ha;Bir kaç lisan bilen, k<· ı.c!i r , . --· Denize çıkarken bir kere, harbe 
danlıkları ve elmasları bulmaktır. Sı- - Bilmıyorum. Kımse de buna dik ZUHAL'İN CİNAYETİ kikaH biran eYYel anlamak isliyor - ketinde ve dünyada olub hılc., ;ey- \gidrken i!d kere, evlenirken üç ke-
ze bir kaç sual daha soracığım. Ogün, kat etmemiş. Elmasların kayboldu - Marki Jan d'Erlemont derhal Rau. du. \1erden haberi olan bir kadın burnu 1 re düşünmeli'.. .. 
siz, Elizabeti harabelere çJ.:an mer - ğunu, facıadan sonra farkettik, !ün dediğini yapmadı. Biran olduğu {Devamı vaı·) , büyük, gözleri çukura batmış, kir- j Münir Siılo~·man Çapan 



.;.;M,;..;;:A_;L;;;...0.;;~M;;...!_! 
VESiKA YE 
RESiM ViEREN : 

No. 1 
Amiral Vasıl, Kamodor Ramiz, Şükrü Pala, 

Donanma başkati bi l ~san ve gizli vesikalar" 
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Tıb fakültesin~: aldığım 1180 nu- Ll __ E,;_M_N_i_Y_E_T __ s_A_N_o_ı_Ci_ı_l_LA_-__ N __ LA_R_• _ _.I 
maralı hüviyet varakamı zayi ettim. 

Yenisini alacağımdan hükmü yok - Taksitli Emlak Satışı 
tur. 1780 Hüseyin Fehmi 

. /stanbul .Asliye .tlçii.ncii. Hukuk 
Mahkemesinden: SEMT İ C t N S t 

Muhamıneıı 

Kıymeti 

Lira Ortans Goffas vekili avukat Haçik 
Markaryan tarafından, müvekkilinin 
kocası, Pangaltı Hamam; Saksı so - Kocamustafapaşada Sancaktu fuy • 

Yazanı Rahmi Yağız kak 13 No. da mukim Konstanten reddin mahallesinde Kocamııstafa -

TercUm• ve lktlba• hakkı Gof!as aleyhine mahkememizin 9'SJ/. paşa caddesinde eski 143 ila 162 yeni 
1859 No. lu dosyası ile açılan boşan- 186 ila 196 numaralı . 

Uç katta beş oea!ı bahçeli kôr
gir bir evin tama mı 

mahfuzdur. ma davasının tahkikat celsesi olan , . 
24/2/938 tarihi için ikametgahı meç- Kıımkapı Çaırcı Ahmet l,:elebı ma-B u•• yu·· k harbde Osmanlı hul olan M. aleyhe ilanen t~bliğat '.c- hallesinde Kumkapı caddesi11de eski 
ra edildiği halde gelmenıesı hasebtle 13 yeni 13, 15, 17 numaralı. 

Kara Bıçakmeylıanesi demekle 

arif şer'bethane godığindcıı 
münkalip evvelce iki balı dük· 

1800 

Donan m asi ne 1 er Ya Ptl ? ~ı::~~a d~~:ztc~~~~eg:?a~~r k;~a: =: :7y::~~a~~h~~~cı~i~~:~ 
• • rilmiş oldugundan tahkikat gunu o- hisse itibarile 39 hissesi.le itiba· 

larak tayin ed.ikn 31/3/938 pcrşem-
1 K rı me:dtfırdruı 8 hissesinin 56 Bu .. yu••k arefes•Jnde •. begünüsaatlOdamumaıleyı ons-

tantenin mahk~nıede hazır bulun • ·ı 
•••••••••••••••••••••- ması veya b;r vekil göndenn~si, aksi Ayvansarayda eski Hocaali yeni :\fol- İki buçuk katlı beş odalı kfır·· 50() 

harbin 
hisıe tertibatile 21 hissesi. 

Al l • t tl b 1•~ Ç SQVUrUgOr • halde tahkikata gıyabında devam e- laaşkı mahallesinde Haınan1 soka - gir bir hanenin tamamı. manga mp ara oru azame e LOJ • diler~k.bfr daha mahkcmey'! alınma- ğında eski 43. 45 yeni 43, 45 No. lı 
• b • ••k ... k /k b • ·ı yacagı ılan olunur. - Gök kub esı ço mege a ışsa, ır mı yonl Üsküdar icra memw·lu~da.n: Kadıköyünde eski Omıanağa, yeni Birısi lkı katta beş odalı ah-1500 

şnb, diğeri bir buçuk katta iki •• •• • •• b •• f •• d f f b •ı • f Hacı Yusufa borçlu Eı·eglili Ha· Hasanpaşa mahallesınde eski Kur. 
SUngum OnU g zne dunganın QŞl US lln e U Q l l7••• 1 cı Ahmet oğlu Mehmet ile ~e .k'."°ısı bağlıdere yeni Kurbağhdere Birin -

B Ü Y Ü K H A R B Ahmet kı"'. Fatmainn .... Bogazı?nde ci sokakta eski 6 mük. 6 mük. yeni 8, 
Çengelkoyunde _Koprulu sokagın ·18 -1 6-1 8 numaralı, Bırınci kısım -· 

-ı-

odalı k ıirgir iki evin tamamı. 

Ba~larken 
1914 yılının yaz o'tasında patlı· 
yan ve dünya dedetlerini kan 
denizlerinde yüzdüren bit -
yiik Ti ar bin doğU§unda iki e • 
sa.• 11okta, iki ana sebeb vardı: 
l ·- !l.lmun - ingiliz emperya • 
Zizmi re/:ulıeti. 

da eski 15 - 15 mukerrer yenı 19, 21 • • 

sayılı şarkan mukaddema Elmastıraş ! Kartalda meydan sokağında eski 774 İki katta üç odalı ahşab bir 200 
hanım elyevm Bedriye ve Cemal sa- , yeni 21 num.ıralı . 

evin tamanu. hilhanelerj ve kısmen Hiristo bosta· ı . 
nı ve garben praküvi ve lazo ve Ka • _Kuzguncukta Çilteıneyhane ve Bak - Üçer k:ıtta dörder odalı bah- 3550 
tina bostanı şiınalen Pandali bosta • kal elyevm Dercfırını sokağında es - çeli kargir iiç evin tamamı. 
nı cenuben Köprülü sokak ve Lep 1 ki 2 Mük. 9 yeni 22, 22-1. 24 No. lı . 
derya ile mahdut 1342 metre 20 desi-
metre murabbaı mıktarında sulbn 1 - Arttırma 10 - 3 - 938 tarihine d~n perşembe günü saat 15 de ya-
Abdülbamit vakfından mukaddema pılacak ve gayri menkuller en çok bedel verenlerin üstünde kalacakbr. 
maa arsa kayıkhane elyevm bir kıta 
ve tamamı bin elli lira kıymeti mu • 

2 -· Nüjv..• kesafeti artan Or· 
ta i lvnpa det"le!leriııin inkişaf 
<'!lirdiklerl 1ıarp sanayiinin de -
nP.ıl nH..:nıiş c.zameti: 

Bıııılardan birinci seb<'b de e
saJPn ikiııci ana sebebin ayrıl • 
ması kabil olmayan bir cilıünii 
teşkil ediyC'TdJ.. 

lh k Q bayl<UşU hammeneli arsanın 2280 numal'3lı 
B Oyu k h e r p fe lSketı n l n te r e er ışmış ç il kanun hükümlerine tevfikan •çık ar-

Freelrlk V ll helm il Mehmet V N lkole 

2 - Arttırmaya gırır.-.!c için muhammen lnyr.ıetin yüzde 10 ıı nisbetin
de pey akçesi yatırmak liızımdır, 

3 - Arttır!Ild bedelinlı: dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz 
sekiz müs3vi taksitte ödenir. Taksitler yüzde 5 fai7.e tabidir. 

senede 

.4 lııı.ınya imparatoru Kayzer 
Fredrik 1'i?lıelın il Bismarkın 

bir kaı; ccplıeli siyaocti ile Al -
maııvıımn fcvkalaclc artan sat
vetini :;ö~·dii~çe lcabıııa sığamı -
yor. 

- Dtinya haritası bir tebed -
düle muhtaçtır. 

-- Almanya !el.ine bir tadile 
ut'Tanıuz.a bugünkü Avrupa 
haritası hi'i bir i§e yarnmaz. 

D'.yor ve . . kenJisine zımnen 
ıtidal tav3iyesine kıılkı§an ıDü -
veii muazzama) politikacılan -
11a ceva ;ıvcrirkeıı hıımisi bu -

lu'1d:J ğu [1 J küçük devletlere hl 
tap ediyor: "Kızım ~l'na söyzt -
11orum pelir..im sen anla/, kııı .. 

deh§et tutturdular. Uzak §ar ·1 
kın kuvvetli devletlerinden. Ja
ponyanın atil ve u!iUfuk Çınde 
i§gallerle bO§layan uyandırma 

hareketlerini önlemek için mil§ 
t erek tedbirlerden, bugün bir 
A• ya meseleri olan Japon !§ga
linin yan n Çinin de iltilı.ak!le az 
:romanda bir "Avrupa meselesi,, 
olmak iktidarında bulunduğu • 

nu haykırmağa, buna, "Sarı 

tehlike,, ismini verdikleri J a -
poıı inkışafına maııi tedbiı"Ier 

aramağa başladılar. 

Şarkta rol alan Avrupa dip • 
!omatlarmın parmag• J aponla

n kışkırttı. Otuz üç sene evvel 
-tıpkı bugüııkü gibi - dip!oınat· 

!arın hükumet 1nerkezlerinde 
mekik dokuyuşu, imparatorla -

Osmanlı lmparatorluQunu bu bedlreye sürükleyen 
lttıhetçı seceyeQ ı Heroıye Nezırı v e Beşkumanaan 

vekll l Enver Paşe Behrlye Nezırı Cema l Paşa 
Sedrazem Teıat Paşa. 

bil inden. 
- Gök kubbesi çölcmeğe kal

kışsa bir milyon siingüm onu 
yine dünyanın b<I§ı üstünde tu
tabilir! 

iddiasında bulunuyordu. 

Daha dilııya 1900 yılını idrak 
ettiği güııdenbcri - tıpkı bugün
kü gibi - cleL'letl<?T arasında bir 
silıilılanma yarl§ı ba§lamı§ll. 
Ufak, büyük h<?T c!ı;ı•!ct yeni 
silahlar tedarikile meşgul olu • 
yor, hükü.met butçcl~rinde en 
büyı.ik paralar, arsUın paylan 
bu işe tahsis edili!JM"du. 

Y enı sılilh ihtiralan, fevka -
liide gelişen lıarp ısanayii , Na -
polyon tabiyesinde değişiklik -
ler yapan o zamaıı askerliğin i
cabları, her devleti bu §ekilde 
1ıare7:cte mecbur bırakıyor, her 

lıtikümet gücü yettiği nisbette 
kendisini bu işe vaJqediyordıı. 
Bu hal 1905 yılına kadar siyasi 
aksaklıklar, devletler arası mü
nasebetleı-irıde gerginliklerle 
böyle sürüklendi, devam etti. 

Nihayet 1905 y•lında birbirle 
rine çatmanın bir "Avrupa ça • 
tışmıısı,, dovv.racağını hesapla
yan düveli mu.azzuma el birli -
ğile bir teraııe, "San telılıke ,. 

....._ ismini verdikleri meıohv.n~ bir 

tı f ~] Almanya o zaman İtalya, Yu
h~~tan, ve Danimarkanın resmen 

llıısı sıfatını taşıyordu. 

rın seyahatleri Rusyaya "Sarı 

tehlikeye karşı Avrupcmııı ileri 
karakolu., unvanının tevcihi bir 
Rus -Japon gerginliği doğurdu, 
iki devlet arasınaki bu siy"\-i 
kriz, ııihayet 1905 yılında Haı· • 
bı Umunıinin "öncü,_, sü tayt .. 
lan meşhur Rııs -Japon mulıa • 
Tebesiııi meydana getirdi. 

Avrupa devletle1'i, Rusyanın 

Japonyayı ezeceğini, kısa bir za 
manda pataklayacağmı umu • 

yorlar, yeni harp tekniği, yeni 
silahlar, her tarafı.ı revaç bu -
lan ta'biye sistemleri ile mil -
yanları bulan Rus ordularının 

zaferini Asyaya kar~-ı bir "Av
rupa zaferi,, saymaya ve böyle
ce kutlulamaya hazırlanırlar • 
keıı büttiıı tahminlerin lııliifl. -
na - Çarlık Rıuıyasınııı mağlü -
biyetini hayretle gördüler. Ve.~ 
yeni harp malzemesinin tesir -
Zerini tetkik için iki taraf ka • 
rargöhlarına asker müırtessil • 
!er gönderen devletler makine • 
li tüfekler, piyade ha~anları -
nm, el ve tüfek bor.ıbalarının 

tesirlerini burada ıııütalea et -
tiler. Fakat bu ekzersis onlara 
daha müteenııi hareket etmek 

liizumv.nu anlattığı için billııu -
-'" kabına sığmayan iki büyük 
empeı·ya!ist "Almanya • 1ngi1 • 
tere,, Umumi Harbi dokuz se -
ne daha tecil ettiler. 

. • tırma ile satılmasına karar verilmi:ı· 
Rua Japon harbinin netıces• tir. 

§u oldu: Arsanın vaziyeti hazırası ; 4 -- Taksiti r ödeninciye kadar gayrimenkul Sand1ğa birinci derecede 
Mukden meydan muharebe - Köprülü sokak müntehasında ka- ipotekli 6al.ır. 

ıile Kore ve Mançuriden peri • fes telle tahdit edilmiş içerisinde bir ı ===-============= =;;;===7=='== ====== 
§an bir halde önlerine kat~k • kuyu ve bir de harap tonoz Yan:lır. S A T I Ş İ L A N J 

(890) 

lan Rus ordularım ne1es - Bu arsa aradan kuru taş duvarla l'e 

İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan! 
!eri keri!inceye, "pes,, dedir - tel kapu ile bölünmüştür. Üst kısmı 
tinceye kadar kovaladılar. San bahçe halindedir. Lebiderya tarafı 
devletin bittün isteklerini Rus- boş arsa halindedir. Rıhtımsız ve el
ya kabul etmeğe mecbw- ol • yevm t~ş duvar _ankazı ~.evcuttur. 
du . V e dünya deniz tarihl<>rin- 1 - Işbu gayrı menkulun arttırma 
de yeni bir sahife açan Porar - şartnamesi 4 - 3 • 938 tarihinde cu -
tor ve "Cuşima,, muh!lTebele- ma gününden itibaren 937 • 6233 dos· 
. ' . 1 d · b" ıya ile Üsküdaı· icra daireıJnin mu - Beyoi;lund•l Kalyoncukulluğu mahallesinin Simitci sokağında eski ı, mü • rmde amıra Togonun erın ır . .. . 

vukufla yaptığı harekat, çevir- ayy~n. ~umarasınd~ _herkesın gorebıl 
1 
kerı·~r yeni 8 numa.·2lı şarkında 2 ve 7, şimalinde 5 garbında 4 parsc-1 mı _ 

diği manevralar Rus donanma- mesı ıçın açıktır._ Danda ya~ılı _olan-ı maralı avla ve cenubunda yol bulunan kagir bir e\'in evsafı aşağıda yazılı

Nu\'art tarafından \'ııkıf paralar idaresinden 24600 ikraz numarasıle 
borç alınan µ.ıraya muk~bil birinci derecede ipokk gösterilmiş olup b<'rc:.ın 
odenmer.ıesind< n dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına yeminli 

üç eiı livukuf tarafından 2200 lira ... kuruş kıymet takdir edilmiş olnn 

. ha R Amirali Rocenı- !ardan fazla malumat almaı< iste -•dır: 
ııını ım . '. ua . . yenler işbu şr.rtnameye ve 937 -6'.?38 
to.venskın'.~ esaretın'. hayretten ile mt!'llluriyctimize müracaat etme - Bodrum kat : Zemini çimento döşeli bir küçük avlu üzerinde iki kömür
irıleşen gozlerle netıc~ı". b~k. - lidirler. lük, bir merdiven altı ve içinde kömürlük ve hel;i.ı:1 lıulunan adi ocaklı bir 
leyen dünya devletlerıne ılmı 2 _ Gayri menkul 4 _ 4 -933 tari • b k · s •·• b • t .. ıut a . ettı; ve arı ze""'nın at gı o • hinde cuma günü saat 16 da Üskü - . . .. . . 
kat sade Çar Nikola'nın su - darda İhsaniyede Şerif bey ç~şmes; Zemın kat: Karasıman doşclı bıı· taşlık ve ahşap sahanlık üzerinde iki 
ratına değil, bu kanalla, yerle - sokağında 16 numaralı adliye tina- oda. 

rinde duramayan, 1.ap!aı-ına sı- sında Üsküdar ic!"a memurluğu oda- Birinci kat: Bir sahanlık üzerinde biri mutbak olarak kullanılan ve 

ğamayan 1
1ni41 e~v~leı-in, tıAvd- I sınkda ut·tırç defa ih~agrl ılddiıklir~n Ansonı-ak eni saçtan bir ocağı olan diğerinde ise bir şahniş bulunan iki oda bi hela. 

rupa dev et erınııı surn ıı a, ço ar ana a e e • ca ar-, . 
§akladı... tırma bedeli muhammen kıymetın !Vinci kat: Bir sofa üuriııcte iki oda ve zemini çimento saç ocaklı bir 
Rusyanın yenilmesi ile son yüzde 75 ini bulmaz veya ı;atış ıste ·ımutbak, bir hela. 

'"'·la R J h b · d yenin alacağına ruçhanı olan dığer .. .. 
va n .'!'8 .- apon ar m. en 1 aklıl b !unu a L-del bunl""ın Üçuncu kat: Bir sofa üzerinde iki oda, zemini çimento bir mutbak. sonra duvelı muazzanuı denılen a ac ar u rs •R· ~ 1 
Orta Avrupa dev<etleri yay • o gayri menkul ile temin edilmış a - Çatı katı: Blr sofa üzer'.nde bir oda ve etranı duvar korh•luklu zemini 
garayı büsbütün arttırdılar, lacaklı!arının mecmuundan fazlaya ; kırmızı tinı döşeli bir tarasadan ibaretdir. 
"Sarı tehlike,, nin tahcıkkv.k et- çıkmazsa en çok arttıı•Jnın taahhüdü ı . . . . . . . 

- • • baki kalmak u .. zere artırma 15 gün Bına kargırdir: Elektrik ve terkos te~ısah vardır. Üz1>n alafraı.gd ki-mek uzere oldtıgv.nı, bagıra ça- . . . .. .. .. 
ğıra ilan etmeğe ve bu maksat- daha temdit edilerek 19 • 4 - 9~8 ta • · remıtle ortuludur. 

la imiş gibi bütün gayreılerile si ribinde. salı günü saat 16 da L'-skü • .Mesı.ıhası: 32 metre murabbaıdır. 
liihlanmayı arttırdılar ... Arıtır- darda Ihsaniyede Şerif l:ıey çeşmesi . .. 
dılar!.. sokağında icra memurluğu odasında Yukarda hudud, evsaf ve mes.ı.lıası yazılı gayrımenkulun tar.ııır·;ı açık 

lngiltere kralı Edvard iV nin yapılacak art~rmada becleli satış. _ıs- İ arttırmaya konmuş olup 31 - 3 - 938 taıihine rastlıyan perşemhe günü saat 
akrabası olan Kayzer ikinci Vil teyenın alacagına ru .;hanı olan dıger l 14 den IC ya kadar Yenipostahane binasındaki daircmiıde açık arttırma ile 
helm; kurnaz bir siyasetle "ge- alacaklıların bu gayrı menkul ıle · satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıvmetin yüzde 75 ini bulduğu 

. . . . . temın edilmış :ılacaklılan mccuundun' · 
rıden vurma., sıstenıın; tatbık ! 1 k k 1 k 1 takdirde gayrimenkul er. çok arttır.ınınüzcrine ıhale edilecek aksi takdirde . . . . . az aya çı ma şartı e en ço arttı- · 
eden ingılız dıplorııasısme ay • rana ve ancak teklif olunan bedel. en son artı ıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün müd . 
ni suretle cevap V~n>ıek. is_ıe • muhammen kıymetin 7o 75 şıni i detle terndit edileıekl5 - 4 933 tarih.ine rastlayan Cuma günü saat l4 den 
dı; ve (B. B. B.) sıyasetı şoh • geçmediği takdirde (22~U) numaralı J 16 ya kadar yine ciairemfade ikinci a~-ık arttırması yapılacak ve bu ikinci 
reti!e diplomasi aleminde yer k· n t f'k . t . b k l . . -

" . _ .. nu a ev ı an ı;a ış gerı ıra ı ır. 1 arttırmada da arttırma bedelt muhmmcn kıymetin yuzde 75 ini bulmazsa, 
bulan Berlm • Bosfor • Bag • 3 - Arttırma bedeli peşindir. Art- , .. ·· · ·· • - -
dad politikasına kı vvet ver • . . • . . borç 2280 numaralı konıııı hukumlerıne gore beş musavi taksıtrte öden • 

" 
1 tırma.va ıştırak ıçın yukarıda yazılı· • . . . · 

di· bunun icaplarını tasarlamak k ı· .., 7 5 . b ı· d ı mek uzeıe tecıl edileeektır. · ı)~mc ın ıo , nıs c ın c pey 

Sattı pe,indir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıy
metin yii-,cte 7,!i u nbbetinde pey ak<,"8i vermeleri veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

la uğraşırken bu sayede İngi! - aı<çc" ı veya milli bir b::mkanın te -
terenin Hindistan. ı:e müsteın - minat mektubu tevdi edilecektir. 
lekeler yolunu kesmek içiıı ne 4 - Gayri menkul kendisine ihale 
lazım a yapmaktan çekinme - olunan kimse derhal veya verilen 

di. mühlet içinde parayı vermezse ihaleJ Birikmi~ vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve dellfiliye re. 
Alman deniz kuvvetlerinden kararı !esholunarak kendisinden ev. simleri ve vakıf icaresı satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli 

ayrılan kudretli gımıile?-i tek !vcl yüksek teklif de bulunan kimseye müşteriye aittir. 
ba§larına yahut birer yardımcı arzetmiş olduğu bE!\.elle Rlmağa razı] _ 
ile Uzak denizlere gönderdi. Ya- olursa (ONA) razı olınazsa veya bu- 2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü fık-
bancı denizlerde "Doyçland. lunmazsa hemen 15 gün müddetle rasınca, bıı gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diyer alakad1ra
Doyçland Oberalest,, naraları arttırmaya çıkarılıp en çok arttıra-' nın ve irtifak Jıa.kk.ı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve ma"rafa 
yükselıneğe başlarken artık ha- na ihale edilir. İki ihale arasındaki : dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün içınde ev

zırlıklarıııı kafi göreıı Kayze;, fark ve geçen günler için % 5 hesab' rakı müsbitelerile bildirmeleri icabeder. Aksi halde hakları tapo sicil ile 
·ık 1 idd t• · M k h olunacak fa.iz ve diğer masraflar ay-ı ~ · ı · ı c ını os ovıı seya a - .. sabit oL'lladıkça satış lıcdelirıin paylaşmasından hariç kalacakları ve d.Jıa 
tinde giisteıdiği büyük ihti;am- rıca hükme hacet kalmaksızın me- ı . . . . . . . 
l · . . k muriyetinizce alıcıdan tahsil olunur 1 fazla mhlmat almak ısıeyenlcrın 1 - 3 - 938 tarihındeıı ıtıbaren herkesın a kendısını ıskanıdran Çar . · ı .. . . . . . _ 
Nikola aleyhine tevcih etti. _ 5 - Ipotek sahibi alacaklılarla di- gorebılm<:'sı ıçın açık bulundurulacak olan arttırma şartnam~ile 9'J7/2a7 

Alman _ -Ru• m .. • b ti • ger alacaklıların ve irtifak hakkı sa- 1 numaralı dosyasına müracaatları iJful olunur. (105()) • .una.e e e hibl . . 
r · d k · · l ki · A erının gayri menkul üzerindeki . . 
ın e ' g~rgın '. erı vııs~ır • haklarının hususi ile faiz ve masraf ' 6 - Alıcı arttırma bedeli haricinde 

1 

lirak edenler arttırma ş:ırtı.amesini 
,.... ya Macarıstan. ımpa;atorlugu - dahil olan iddialarına gayri menJ..-uı l olarak ihale karan pullarını tapu fe- okumuş lüzumlu malümatı alınış ve 

nttn Almanya ıle mu.5tere/, ha - - . d . • • '-·--
20 

tik kı' ta · 
k t• t k" . .. .. uzerın ekı haklarının ilin tarihinden 

1 
rag rnu-,,ını ve " sen~ va ı vız bunlan tamamen kabul etmiş ad ve re e ı a ıp ettı. Bu hal, biitun .. b 0 bedel. · • b d G · 1 

.. .. .. ıtı aren 2 gün içinde <!vrakı müsbi- ı mı vermege mec ur ur. ayrı itibar olunur. duny~yı dehşe'.e cluşv.recek .. u - telerle birlikte memurıyetimıze bil- ımenlrulün nefsinden doğan mütera -ı .. . . . 
mttmı b~r harbın baş!amalc.uzc- dirmeler icab eder. Aksi halde haklar ikim vergiler tanzifat ve tenvıriye ve . Yu~~ıda g~~ter~n goyrı menkul 
t'e ol~ttgunu. anla~an!ara ılısas tapu sicilile sabit olmadıkça satış I dellıiliye rüsumu vakıf icaresi lıorçlu- ı·1şbu ılan ve gosterileıı .arttınaa ~:.ıt
etmekte gecıkmedı. bedelinin paylaşmasından hariç ka- jYa aitir. namesi dair~sinde satılacab· ilan o-

(Devamı var) lırlar. 7 - Gösteril~n günde arttırmaya iş- lunur. (5352) 
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Hasf aflk, ölüm ve pislik getiren fareleri 

ile öldürünüz 
Macun ve bul{day şe'<linde olup büyük v~ küçük her nevi fareleri, 

sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokm•z. 

Buğday nevilerini serpmeUdir. Macun olanlannı yağlı bir ekmeğe 
ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulundu~ yerlere koymalı• 

dır. Ku!usu 10 büyük 25 ikisi bir arada 30 kuruştur. 

Antivirüsle 
tedavi 

arı \ılıanları, .ı \'e &)ak parn.aklarının arasındakı kaşıntılar, dola· 

Sıhhat ve güzellik 
Sağlam ve güzel 

O işlerle 
Sağlam vegüzeldişlerde 

RADYOLiN 
ile temin edilir. 

Dişlerinize çok dikkat ediniz. 
Bazan en üstad doktorların bile sebeb ve men• 
şeini.bulan:adıkları bir hastalığın. diş iltihabından 
ileri geldiği pek çok tecrübelerle anlaşılmıştır. 

Sabah ve akşam dişlerinizi fırçalıyarak ve daima 

kullanarak dişlerinizi keruyabilirsiniz. 

PASTiL ANTİSEPTİK 

-
Zıd şeyler bir araya gelmezler, 
GRiPİN ile baş ağrısı gibi ..•. 

Bir tek kaşe GRIPIN hazan 
Baş, diş, sinir ve adale ağrılarını dindirerek gününuzü kurtarır. 

B d Neı'e, bronşit, grip geçirerek bunların doğuracağı azan a buyük hashlıkları önler ve hayatınızı kurtarır. 

kullanınız. Bütün ecı:anelerde bulunur. 

TARAGA iSYAN- EDEN SAÇLAR 
Ekseriya bulundukları yeri terketmel( arzusunda 

olanlardır. ·Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate alıştırınız. 
Bunun en iyi çaresi 

PERTEV BRiYANTiNi 
KuJlanmaktır. 

ma. meme iltihabı ve çatlaklar yanık'ar, tıraş yara arı, erı;enlikler, 1 

koltuk alb çıbanları. Soğuk algınlığı, Nez:le ve teneffüs 
Tedavisini en erken ve en emin bir surette yollarile geçen hsstaltkl11rdan ko· 

l lnhisarlar U. Müdürlüğünden: --------
temin eder. .

1
rur, grip ve boğ11z rahatsıziıkla• .._-ıa;:~~ll 

Şark ispençiyari Laboratuarı jırında, ses kısıldıfında pek f11ydalıdır _ 

150 kilo krem rengi tipo mürekkebi-

200 " açık " » 

I STA N BU L ---~4ı IN GILİZ KANZUK ECZANESi 
400 ,. Kırmızı rengi tipo mürekkebi 

300 " Beyaz otomatik mürekkep. 

1 _ Yukarıda cins ve mıktarı yazılı Tipo ve otomatik mürekkepler 

şal'tnamesi mucibince pazarlılda satın alınacaktır. Gümrük M uhafaza Genel Komutanhğı 
lstanbul Satınalma Komisyonundan: 
1 - Gümrük muhafaza eratı için 1736 tane avcı yeleğinin 4 / 3 / 938 

cuma günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı beher avcı yeleği 195 kuruş ve ilk teminatı 254 , 
liradır. 

• 

Bevo!!lu - lsta .. bul 

SATIŞ İLANI 
lstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: 

Ali tarafından Vakıf paralar idaresinden 25087 ikrz ııumarasi!e borç 

ıı _ Pazarlık 10 - ın - 938 tarihi_ne rastlayan perşembe günü saat 14 

ı _de Kabataşda levazım ve ·mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı • 
ı;;aktır. 

3 - Şartname evsaf komisyondadır görülebilir. alınan paraya muk~bil birinci derecede ıpotek göstcrilmis olup borcun 

4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ile birlikte ' ödenrnPmesinden dolayı satılmas ına karar verilen ve tamarnma ehlıvukuf 

uı _şartnameler par as~ olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 

IV _ İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 

güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri 

ilan olunur. (1002) 

Galata eski İthalat Gümrüğü binasındaki komisyona gelmeleri. (145) •tarafından 3460 lira ... kuruş kıymet takdir edilmiş olan Beyciğlunda Su!- ~-•Dr. Ihsan Sami •-il!!!! 
---------------------------- ı tanbeyazıt mahallesinde Hisardibi namı digerı Mandıra sokağında eski ve ~ 

N ilmunesl mahfu z 

2500 ÇİFT MERCAN TERLİK 
Alikadarların nümuneyl 

satın elınacaktır. 
görmek ve ~eraiti anlamak üzere 

Yeni postane cıvarında (Kızılay H3nında) 

Kızılay Deposu Direktörlüğüne 
3 Mart 9 3 8 t arihine m Uaadlf Per,embe gUnU 

akşamı"a kadar mUracaat'arı. 
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~!TR.Al BICAGI 1 

ikametgfilıınızın meçhul olması do . 
layısile mercice ilanen tebliğine ka
rar verildiğinden bir ay içind!! bu 
hacize bir diyeceğiniz varsa 936/3507 
dosya numarasile dairemize derme • 
yan etmeniz. 103 üncü madde muci
bince ihbar makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. · 
~-:-=--:~~~~--

İstanbul asliye 3 cü h ulruk mah • . 
kemesinden: : 

Anadolukavağında Mirşab çeşme 
çıkmaz sokak 11 No. da mukim Seni· 
ha Tüter vekili avukat Haydar Erdo-: 
ğan tarafından Beyoğlu Tepebaşı el· 

• 1 
varında Dandırıye pasaJında Bos • 

for birahanesi müsteciri Cemil aley. 
hine mahkememizin 937 • 1737 No. lı· 
dosyası ile açılan boşanma davasın • 
da: Müddeialeyhin ikametgahı meç
hul olması hasebile dava arzuhali ı. 

1 

lfuıen tebliğ edildiği halde cP.vap ver·· 
İstanbul ikinci icra Dairesinden : m:miş ve tahkikat gününün ilanına 

htanbulda Mercanda Caferiya ha- ragmen mahkemeye gelmemiş ol -

d 16 d kim ik 1 duğundan hakkında gıyap kararı bi· nm a numara a mu en e • . . . 
. • lıttihaz tahkıkatın 5 • 4 • 938 saat 10 

yevm ikametgahı meçhul Ahmed a talikına karar verilrnistir. 
Cevdete : M il h C il. • zk • uma ey em ın me ur gfu\ 

Ali Ekbere olan borcunuzdan do • tt ahk im · . ve saa e m erneye ge esı \'eya 
layı 14/1/938 de gıyabınızda hacız e- hır' kili" k • ·· d · k · ve anunı gon ermesı ve a s1 
dilen tahta ve demir enkaz, başlık, takdirde gıyabında tahkikat ve mu-
hurda kösele \'e kolan ve kayış par-'hakemeye devam olunacağı tebliğ 
çaları hakkmda l 03 üncü madde mu- makamına kaim olmak üzere ilan oJ 
cibince tebliği iktiza eden ihbarını lunur. 11ö57). 

veni 24 kapı numaralı bir tarafı sahıbi seneduı 22 numaralı hanesi ve bir I . Öksürük Şurubu 
h f k dd k l h Öksu-rük \'e nefes darlığı, boğ· . tarafı 26 numaralı ane ve bir tal'a ı mu a ema ı ise a ırı elyevm I 

Rum mektebi \'e tarafı rabii Hi~aı dilıi sokağı ile mahdud bir kiirgir hane- maca \'e kızamık öksürükleri için 
1 pek tesirli ilaçtır. Her eczanede 

\'e ecza depolarında bulun ur.• 
nin evsafı ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

Bodrum kat: Bir mutbak, bir heJa, odunluk ve kömürlükler ve brr s:ır- -
1 

l . 
1 

Daı·es nden. 

1 

stanuu. l-..t.1Cl cra • • . 
nıçtır. İstanbulda Mercanda . Caforiye 

Zemin kat: Bir antire iki odadır. hanında 16 numarada mukım ıkeıı : . . . 
clyevm ikametgahı meçhul Ahmed! } . . .: · ~~1 :''d.·•~~ Birinci kat: Bir sofa, üç oda ve bir hclftdır. ~: '-. ·· ~ .. ~~ ~~ Ttlİıt~·: ..... ~;!..~ 
Ccvdete: [(,' ,-..-. ~ ,~ ,••" ,-~·-·:,• .. !.• 

İkinci kat: Bir sofa, dört oda, bir heliidır Abdülgaffara olan borcunuzda_n ~({~ l. ; vıaJ _,,\ i .,:·'· · ~·'.;:;{J · 

.. .. . . . ! dolayı 15/1/938 de g<yabımzda hacız l · ·· < \, ı-r.W./'fj ~ 
Üçuncu kat: !kıncı katın aynıdır. •' edilen tahta ve demir enkaz, başlık, I -,. ~~~··"~ • 
Mesahası: Umumu 78,00 metre murabbaı olup bundan 67,00 metre mu" hurda kös le ve kolan ve kayış par - · 

çalan hakkında 103 üncii madric mu - , 
rabbaı bina geri kalanı bahçedir. cibince tcblıği iktiza eden ihbarın i - ' 

Umumi evsafı: Bina kargir, merdi\'enleri ahşap ve muhtacı tamir olup kametgahınızın meçhul olması dolayı- · 
.. . . sile n;ıercice ilanen tebliğine karar 

dort kattan ıbarettır. . . .. ı verildi~n.den bir ay için bu hacize bir : : 
Yukarda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrımenkulun tamamı açık d1yecegınız varsa 936/3508 dosya nu-, 

arttırmaya konmuş olup 31 • 3 - 938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 
1 

marasile dairemize dermeyan etme-/•••••:llllll•'!lllilll!ll!llDMll! 
l4 de 16 ya kadar Yenipostahane binasındaki dairemizde açık arttırma ue Jniz. 103 üncü ~adde mu:ibinc~ ~hbarı SAT I LIK f.V 

. . .. makamına kaım olmak uzere ılan o-/ k" d K dili dd · d 23 Gatılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıyrnetın yuzde 75 ini bulduğu Kadı oy e uş · ca esın e 
tkdirde gayrimenkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecek, aksi takdirde Junur. 

1 

Nisan sokağında 26 numaralı evin 
.. .. . ·· 1 Bakırköy Sulh Hukuk Mahkeme - 'I oda, bahçe ve her türlü konforu en son arttıranın taahhudu bakı kalmak uzere arttırma on beş gün müd - . d d S h'b' T 'd --

. . sın en: var ır. a ı ı aşraya gı ecegın-

detle temdit edilerekl5 - 4 • 938 tarihıne rastlayan Cuma gi.mü saat J4 den Müddei Hazinei Maliye ile Müd • I den 1300 liraya acele satılıktır. 
16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık arttırması yapılacak ve bu ikinci 1 deialeyh Yeşilköyünde Şevketiye 1•••ım•ıPl:ıııl!llmml•••-arttırmada gayrı menkul en çok art !ıranın üzerine ihale edılecektir. ı mahallesinde Bülvar sokağında 47 İstanbul Asliye Birinci. Hukuk Malı· 

. . . . . No. lı evde mukim müddeialeyh Ayşe kemesi1ıden: 
Satış peşındır. Talıplerın arttırmaya gırmezden evvel muhammen kıy- F . Ul . . -· t k · 

aıze ve v1yenın muş ere ·en mu- Mehmed Eker Avukat Ismail Hak-
metin yüzde 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir bankanın tasarrıf bulundukları. mezkur evin kı Arut tarafından Yugoslavya teb'· 
teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. izaleyi şuyu davasının yapılan mah- asından Dolfa aleyhine açılan alacak 

kcmesinde müddeialeyhleriu mahal- davasının tahkikatı sırasında müd -
Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve delliiliye re- li ikametleri meçhul bulunduğu be - deaaleyhin ikametgahının meçhuli -

simleri ve vakıf icaresi satış 1bedelindıen tenzil edilir. 20. senelik taviz bedeli 1 rdyı tebliğ gönderilen <iavetiyeye ve- yeti hasebiyle davetiyenin bir ay 
·· t · ·tt· ' rilen şerhten anlaşılmış ve ilanen müddetle ilanen tebliğine karıır 

muş erıye aı ır. ı il k - l""k · · 
tebli~at icrasıno karar ver ere ycv- verilmiş oldugunadn ta "'' at ıçın 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü fık- mi mahkemenin 19/~/938 Cumartesi tayin edilen 28/Haziran 938 salı gü
rasınca, bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer aliıi<a~ara- I saat ona talik kılınmış ve yevmi mah nü saat 14 de mahkemede ha.z·r bu
run ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususıle faiz ve masrafa kemeye gelmediğiniz veyahud las - lunması ve yahut hır vekıl gonder -
d · ı "ddial b il' · tarilıi· d ·t·b 20 ·· . . 1 dikli veki\letnam-. ile bir vel· il gön- mesi aksi takdirde ha!·kında gıyap aır o an ı arını, u anın neşrı n en ı ı aren gun ıçınde ev- ·· ı . -..• ·· · · · · · · . ı dermedi"<iniz takdirde haklar,,uzda ı kararı verılccegı ılaıı olunur .. rakı musbıtclerıle bildırmelerı ıcabeder. Aksı halde hakları tapo sicilile " hk . · c . . . . . 

gıyııben ma emcye aevam oluna - · · . . 
sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları ve daha 1 _ • • • Sahıp ve ııe§Ttyatı ıdare ctieıı 

. . - . . 1 cagı tPblıg makamına kaım olmak . . . . 
fazla mlCımat almak ısteyenlerın l • 3 - 938 tarihınden iNbaren herkesin .. h k k 1.. h k 

1 
. Bil§ m"'haı rırı 

1 
uzere u u usu u mu a eme ert 

görebilmesi için açık .bu 1un<lurulacak olan arttırma şartnamesile 937/318jkanununun mevadı ınahsusasına ETEM İZZET BENİCE 
numrnlı <.lu.- illa 'uı·aca" !arı ilfuı tılunur. (1051) tevlikan ilan ıılunur. 938/154 Ba>~ldıeı ;yer: El)üzziya Mathaıısı 


