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SAYISI HER YERDE 

27 1. c· 
PE 

Sayı 1 690 
....,. vazı işler!: Telefon 20827 
l.tanbul Cafaloilu Naruosmaniye No: 54 

En sen Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

r·-B-U_G_A_Z_E_T,_E_t 
İ!fanbulun en çak satılan hakiki 

akşam gazetesidir 
İlAnları.nı SON TELGRAF'a veren
ler en çok okunan bir vasıtadan 
hakkile istifade etmiş olurlar. -

lcıar~- tıan: Teı:-20827 
Telıraf : lst. Son Telrraf 

BELÇiKA, O TEKiZ TELAŞDA 
lngiliz siyaseti son şeklini aldı ve Çember/ayn' ın istediği oldu 
ltalya ile Almanya Orta Avrupa meselesi üzerinde bir kerre daha konuşmak 

mecburiye i ile başbaşa kaldılar, müzakere bugOn ••• 
• • 

Almanlara 
Verilecek 
Müstemle
keler 

lnglltere, Belçlka 
Va Portekiz mUs
temıekelerlnlo 
Almanya'ya 
Verilmesine 

lınoiliz -- IAlmanya-Italya 
Siyaseti yeniden ·uzlaşmak 
Yeni nazırlar gelecek 
hafta ilan edilecek _ ..... 

lngllterenln siya
seti takarrur etti 

Londra 27 (A.A.) - Havas 
ajansının muhabiri bildiriyor: 

Kabine, Çemberlayn tarafın
dan çizilen yolu tamiınile takib 
etmektedir. Çemberlayn'ln pla
nı, şahsi temaslara miisteniden 
Avrupada ııerginliğin izalesi 
için miimkün olan her §Cye baş 
vurmakla beraber memleketin 
miidafaa kabiliyetini azıuni 

hadde çıkarmaktan ibarettir. 
Gerginliğin izalesi için düşii -
niilen çarelerin başında İngiliz
italyan itilfı(ının tatblka kon -

ihtiyacında .• 
Macar meselesinin hallinde iki 

devlet arasında ihtilaf var 

Alman Hariciye Nazırı Romada 

Razı 1 k ? lngilterenin can damarı Hindistanda bir Mihrace selamlığa gidiyor. o aca mı Almanyaya iadeleri asla mevzuu rilrnesi de mevzuubahs ise de bu görülmemektedir. En çok tehlikede 

ti "' bahsolmadığına göre bu müstemle- birliklerin böyle bir mandayı kabul gö.:Unen şarki ~rikadaki Portekiz 
, mantar mUstem- kelerin Belçika ve portekiz müs - etmelerine imkan tasavvur oluna - mustcmlekelerı ıle Bclçıka Kon -

feL..,. U tmelekelerinden olması ihtimali ile- İ .1 . gosudur. 

ması meselesi gelmektedir. Bu 
mesele, gelecek salı giinil fan -
liyete geçecek olan parlamen -
toya teklif edilecektir. Eski Al
man müstemlekeleri mesele -
sine gelince, bu meselenin hal
line mukabil Avnıpada >Ük6 -
netin iadesinin temini lizım 
geleceği söylenmektedir. Çün
kü İngiltere ancak sükunet ki· 
fi derecede teessiis ettikten son
ra bu hususla sarih müzakere
lere girişmek istemektedir. 

l\v meselesi Z8• . .. .. . · mi mamaktadır. Hatta, ngı terenın Yakında bu hususta Almanya ile ti rıye surulınekte ve her ıkı me e- . . . . "de la r 8r18r1ft1 \kette de endişeli bir hava hüküm bu yoldakı herhangı bır muvafa - Ingiltere ve Fransa arasında resmi 
lllUh sürmektedir. Cenubi Afrika bir .,kati dahi buraların Almanyaya ter- müza.kerelere başlanması muhte -

,-e &faza ediyorlar liklerinin Almanya mandasına ve- kine kafi gelecek bir sebeb halinde meldır. 
i~ l>aris 2 llııı .. 7 (Hususi) - Almanya - • • 11 

$~:S~~t:;:=.;~ Şehir meclls11:mden D~n o
1
ece 

:~~~=~:h;~~:~:;::?~~ 500,000 lıra lkı ze.zale 
isteniyor . o:du 

Ankara 27 (Telefonla) - Dahiliye 

T 1. k z k (" h d b Vekaletine gelen malumata göre un apanı, egre 1 ye za e aşz ldün gece Elazık ve Kırşehirde iki 

• . [ '"'kl • b l \zelzele kaydedilmiştir. 
lSflm Q erıne aş anıyor Bir hasar yoktur. 

TAKADDA 

Atatürk Köprüsünün bitmesi ile bera- ;i~~r:1:d !~~2:~ufua?v~ırf~~~l~ 
her karatlaki işler. de bitmiş o acak ::r~;2~e01~~7m~;~~;~ kadar devam 

Yeni tayin edilecek nazırların 
isimlerinin gelecek hafta niha
yetinden evvel ilan edileceği 
zannedilmemektedlr . 

Macar kadınları kısmi seferber likten sonra Macar ordusunda 
geri hizmetleri aldılar. 

Paris 27 (Hususi) - Alınan Ha- !er uzun izahat vermektedirler. 
riciye Nazırı ile İtalya Hariciye Paris, 27 (A.A.) - B. Von Ribe
Nazırı arasında Romada bugün mü- bentrou'un İtalya seyahati hakkın • 

._ ___________ __, zakereye başlanacaktır. Macar da- da Lö Jür gazetesinde mutalealat 

Yeni Fransız 
Elçisi 

vasının hallinde Almanya ile İtalya yürüten Piyetri, şöyle demektedir: 
arasında esaslı noktai nazar farkı cFilvaki ilk defa olarak coğrafy• 
olduğu anlaşılmaktadır. İki devlet ve menfaat ideolojiye galebe çal• 
Hariciye Nazırları bu farkı musli- maktadır. İlk defa olarak Berlin , 
hane bir surette halletmek için top- Roma mihveri, noktai nazarların 

!anmaktadırlar. Netice merakla ta - vahdetinden başka bir şey kayıt va 
kib edilmekte ve bugünkü gazete -ı (Devamı 6 ıncı sah:fede) 

Şaşılacak şey 

buna derler ! -
Zabıtanın takibinden kurtulmak için 

cAtatürk köprüsü• inşaatına faa
lıyetle devam olunmakta ve bir ' 
yandan da köprünün 2 başına inen 1 
yolların açılması için esaslı çalış • 

Polonya ile ticaretimiz 
1 (Fransanın Ank •a Büyük Elçi!!- mahkeme koridorunda yu"zu" nu", 

Ankara 27 (Telefonla) - Polon- • B M · !" · t · d'l . . . . gıne ay assız ı nın ayın e ı ece-

. ' 

Ya .. 

malara geçilmiş bulunulmaktadır. 
Bir yandan cUnkapam ile Şehza

debaş1>, bir yandan da cAzapkapı. 
ile cMeyit yokuşu> arasında müte· 
addit ev, apartıman ve dükkanlar 

1 ., 

l ~~l'Üşüldüğü ve Bitlerin eski istimlak edilerek yıkllacaktır. , 

hya ~ ınü.steınlekelerinin Alman _ Bu maksatla ~e.ledi!ede. fen h~ - , · 
J?ıadığı adesıncten başka çare bulun- yeti azalarının ış:ır~~ bır komıs
t!tiğ; nı İngiliz Başvekiline iz~h ~on kurulmuş ve ıstımlfilc muamele
llıatb bır kısım İngiliz ve Amerikan !erinin önümüzdeki Haziran sonuna 
lahakukatının ne-qriyatına nazaran kadar bıtirilmesi kararlaştırılmış -
h Ukeder .... t ~Js(a . . gorunmektedır. Bu ır. 
sında t Jiıtler ile Çemberlayn ara- Bu komisyon; alakadar maliye şu-
borab arn bır itiliıf hasıl olmam•kla belerinden ve tapu idaresinden bu - -----
ternıe~: İngiliz Başvekilinin rnüs _ bınaların kıymetlerini birer birP.r , ~ • 
hakk ışının de halli kabil oldugu" sormuştur. nraya ihtiyaç hasıl olduğundan, şe-

ında li'tı . · ı· · d "d ·ı lsrarıa 1 ere vaıdde bulunduğu Yapılan hesaba göre yıkılacak bi- hır mec ısın en yem en yarım mı ·ı 
Çenı.ber~ev~uu bahsedilmekte ve r.aların c2 milyon lira kıymetinde yon liralık tahsisat istenmes ikarar • ı 
bıı dava/n ın uzlaşma siyasetinin oldukları tıili"1in edilmektedir. laştırılmıştır. 
türeceğ; ~ da bir hal safhasına gö- Halbuki şehir meclisinin son Bu maksatla önümüzdeki ay yeni 
tect· uvvetıe tahmin ~ k ı · · · · b' takr' il ek ır. Ancak . . e - top antılarında ıstımlak parası ola- meclise ır ır ver ec ve ya -
ı:erek Fran gerek İh~ilt.~\!f.W ve rak burası için cl,5. milyon lira rım milyon lira istecektir. 
nııncta ald~~':: h~tf.~ !.,illi>~ 'So: sarf~a selfilıiyet verilmiştir. istimlak ve yıkılma işine. evvela ı 

'\tiı\)$!çııılekelerı Bınaenaleyh daha yarım milyon (Devamı 6 ıncı sahifede) 
~ . . -

}o • .- • '". ... ,,. ..... ~ 
, 

ya ile yem bır tıcaret ve klerıng •. 1 b .1 . ı· y k d k' 

1 gı ıa er verı mış ı. u arı a ı re- t .. k t • 
anlaşması aktolunacaktır. Bu. m~k- sim Bay Massizli'yi arkada~ları ile • o 1 r a g 1 n 1 e s 1 
sadla murahhaslar beynındeki mu - gii,.füürken göstermektedir. 
zakereye şehrimizde başlanmıştır. 

Yakında başlıyeruz 

Bütün Son Telgraf okuyu -
cu!.arı •Kalbe giren hırsız• 

isimli romanın senenin en güzel 
eseri olduğunda ittifak edecek
lerdir. 

Kalbe Giren 
Hırsız 

Bu fevkalade güzel eseri 
Son Telgrafın bekleyiniz 

Yazan: 
Nusret Safa Ceşkun 

--[-]--

Celal Bayar 
Başvekilin bu akşam 
Ankaraya dönmesi 
kuvvetle muhtemel 

Bir müddettenberi şehrimizde bu-
lunmakta olan Başvekilimiz Bay 
Celal Bayarırı,, Cumhuriyet bay -
ramımerasiminde bulunmak üzere 
bu akşamki ekspresle Ankaraya 
dönmeleri kuvvetle muhtemeldir. 

Merasimi takib etmek üzere ec • 
nebi elçiler de bu akşam §elıriınh -
den Ankaraya hareket edeceklerdir. 

Dün akşamki ekspresle ve bugün
kü öğle trenile bir çok saylavları -
mız da hükumet merkezimize alt -
mişlerdir. 

Bir hırsızhk macer as1.. 

U111D halı: Çakır Vahan 
{Yazısı 6 ıncı sahifede) 



2- S O N T E L G R A F -?.7 1 el Tetrin 1938 

e e A 

ıctımaı meseleler Bayramda\ 
Gece 
Seferleri 

H TAYDA 
Kısır laşdırma Bir tesadüfün 

ilham ile 
NAHİD SIRRI 

O/dürülmesi istenilen iktısadi F.ransa'da ayan 
Yazan: Ahıned Şükriİ 

hayatın Canlanması için yeni Fransız ayanında yüz 

B 1 t tb k 1 ,.._ Babıôlinin hıristiyan hariciyeci - k l "ld" t1k için yapılan seçim Pa 

U Usu U .. n a i i azım mı, Haliç vapurları da !erinden mütevazi ve hazin bir arar ar verı ı ıkneütlnerec~iecesleeçnımdi .• Dgu·~nınuonkreB". 
tiple karısını yaşatnıağa çalışan bir .ı " 

1 k t • • d t t b • flatları indirdi uzım hikayeye birkaç saat verdik- R h • d meseleleri hakkında efk· m e m e e 1 m 1 Z e a ı • Cümhuriyet Bayramında aKdıköy ten sorra, Taks~de otıırdu_ğımı e~- e y a n 1 y e e yenin temayülünü göster 
Adalar, Boğaziçi vapurları gibi Ha- den çılmuş, Beyoglu caddesınde Tü- d ;ı.ardır. Binaenaleyh gc 

k • , k ,... ? Jiç vapurlarında da % de 50 tenzi- nele doğru gidiyorduın. Karşımda k a z a o 1 u ı;ünü yapılan seçim de 

1 ne 1 m an Var m 1 
0 

lat yapılacağı iskelelere hilclirilmiş- birdenbire onu gördüm: Pek küçük lıükıimeti t"arafından takı 
t . bir çocuk ve babamın Mülkiye ınek- . .. .. .. . ve dış polotikanın uyandı 
ır. . . İskenderun 26 (A.A.) - Surıye- yapılması, bu suretle oldurulmek ıs- . 

. ·· ·· tebındc sınıf arkadaşı olan Rifat ' .. . . • . • 'H hakkında bir ifikır 

I 
• ş Ü k •• ş 1 b Tenzılat yarınkı Cuma gunu sa- . . . rin, Hataydan gidecek eşyadan yuz- tenen Hatay iktısadi hayatının bila- ' . . 'r 

Dr A 1 ru av 1 u at 13 den itibaren başlıyacak ve Pa~ Harıcıye Nazırı ıken .n~~a~et oe 25 gümrük almasına mukabele kis canlandırılıp inkişaf ettirilmesi harıle enteresan ol~bı~ıı 
• Pazar günü son sefere kadar devam e~kanındaıı bulunan. g~yrın:'.llS1m.' darak, Hatay hükumetinin de ayni 1'aklunda müzakereler yapılmıştır. ~apılan seç~ parlam 

1 

h t d • ? (1) . bır zat, kısa boyu, dımdık vucudu, lın . . . değildir. Ve avan seçım e 

USU S a ne 1 Yor Edeeektır. ,_ . . lal k şekilde hareket etmesi üzerine ta _ A acak olan tedbırlere daır tıcar~t . . · _ 
• _ . ufak kır sa .. alı, dımdik ko ı ya a- _ ~ k' .1 . 1 .. 1 cesınden bır mana çıkar 

Diğer taraftan Bayramın 1 ıncı ki ld" 1 . b hassül eden yeni vaziyet dolayısi- vuası, er anı ve ı erı ge en tuccar ar . . . de 
. sı, mono. u, e ıven erı, aslonu, afı k .1. . b k 1 d t 1 defa secım bır derccelı 

Çocuk haslJlıkları miitc>lıassısı doktor Ali Şükrü Şavlıyı akşam 

üstü, geç vakit ziyaret ettim. Hademe ka~ıu .. d~_lale~ile üs~ ~ata çıka -
k muayene odasına girdiğim zaman bcru buyuk hır saoıımıyetle kar-

ra , . b · · 
şılayan doktorun bakışlarında, böyle geç vakit gelen lr gazctecının 
•sebebi ziyaretini• anlaınak istiyen manayı okudum ve derhal, ayak 
üzeri •mesele• yi anlattıın. Oturduk, ben mahud suallerimi, bu defa da 
Şükrü Şavlı'ya tekrarladım. Doktor, tanı bir kanaatin verdiği emniyetle 

söze ba~l3dı: 

günü gecesı saat 24 den sonra da '.. . h . . le burada devlet reisi ekselans Tay- r a ve ı ının aş an ıgın a op a- . . : İ . . .. hi getrlen, er şeyı tamam ve aynı o- k .. ti b" h 1 recelidir kıncı muntP 
d l Kdık .. B - · · d'" · s··km ,. b k l - d b' rara sura e ır rapor azır ıya - · a ar, a oy ve ogazıçıne on - !arak yanımdan geçmek iizere. lla- 1ur o en ın aş an ıgın a ır - d . . . eb"usl 

·· · · · d caklardır. ~<çım aıresının m . 
mek uzere vapur ışletılmesı bura - zırladığım biiyük hikayenin kahra- toplantı yapılmıştır. Toplantı a . ledi elcri tarafından ~eçıl 
!arda oturan halk tarafından isten- manının bu bahtlı ırkdaşı yanını _ meclis reisi, haşv~kil, vekiller, bir REYHANIYE KAZA OLDU .. l~rıi{r. Bundan başka iki 
miştir. dan geçti. Fakat ben arkasından ba- kısım meb'11Slar, Iskenderun ticaret . Reyha~ıye, 26. (A.A.) - ~ugun hiplerin seçiminde ziraat 

Uzaklarda oturan bu kabil hal - kamadım, durakaldım. Ve adetn ha- odası erkanı ve tüccarlar har.ır hu- oevlet reısı ekselans Tayfur Sökme- lariyle sanayi mıntakalar 
yın da donanma tenviratım görebil- şım döndü. Anatole France'in en lunmuştur. Meselenin ehemmiyeti rin huzurile kaza teşkilatı dolayı- birinciler lehine büviik 

1 · · · artesi ve pazar ge- güzel eserlerinden birinde, bir ihti· takdir edilerek esaslı kararlar alın- sile merasim yapılmıştır. Bu suret- ~izlik vardır. Mesel~ on 
me erı ıçın cum .. ·· ı ı 1 · h .. k. r t kili d 1 
celeri saat 1 buçukta bir vapurun yar alim rüyasında gördüğü, bir ması etrafında .goruşme er .. yapı .- e yem u ume ın_ eş n en .son- rüfuslu köy belediye 

- Ben çocukçu olduğum için, bu- K'. ..d Ad 1 •t . k kaim cildin üstüne oturmuş kendi- mıştır. Surıyenın Hataya gonderdı- ıa ordu ve Reyhanıye nahıyelerı k'l- müntehip seçimlerine b 
h ~·kat!erı·nı· bı'r takım opru en a ara gı mesı arar - . 1• d ğ . h 1. .1 . t' . 

1'Un acı a~ı ' sini mini mini bndık kabukları a- ğı Avrupa mamu atı eşyanın o ru- za a ıne çevrı mış ır. gönderirler. Marsilya gı 
Vimselerin kucaklanndaki yavru - laştırılrnıştır._.,_ tan mini mini bir periyi kıyafetinin dan doğruya temin, Hatay ihracatı- Arap aansrnm Lazkiyeden bildi - bir milyonu münccaviz o 
.lorda görüp çok müteessir olurum. en küçük hususiyetlerine kadar ha- ıoın anavatana yapılmrua, transit rilcliiğne göre Hatay ile Alev~ mm- şehirlerin delegeleri de 
Bıı sebepten irsen geçmiş bu gibi yıkılacak SUr lar tırlayıp ertesi günü anlatır. Bunun muamelesi de Halep tüccarlarına a-

1 
takası arasında bulunan Ay~ _Kas- fazla degildir. Binaenal 

lıastaların, kendileri gibi, hastalıklı üczri.ne bu periyi bnlmuınundan ya- zami teshilat gösterilmesi, lıuna rağ- tal Fransız hudut karakolu ilga o- ıneclisi , sanayi Fransa'sı 
tir çocuk· yadıg/lr bırakmalarını Hangileri ? pıp ayni kıyafete sokar, ayni k.ita - men do t ve komşu Suriyenin müş- luı:ımuştur. de ziraat Fr;ınsa'sının nıu 
milletim namına çok feci buluyo - hm üstüne oturtur ve alimin ge- külat ihdası hal ,·de anavatanııı ce- \ Ilga edilen bu karakolun yerine Uu sebepledir ki mecliste 
~ıııı. Jlele o zavallı çocuğun kaba - . İstanbul Surlarının yıkılıp yıkıl- çeceği bir odaya korlar, ve adam _ r up vilayetlerinden bir kısmının Hatay Türk jandarmalarının ikame partilerin mevcudu çok 
lıati nedir?. Ne kendisine yarar, ne maması hakkında Kültür Bakanlı - cağız günlerden sonra bu odaya yal- ıransitinin İskenderun limanından ' olunacağı söylenmektedir. lamentoda en kuvvetli s 
de milletine .. Milletinin başına, ya- ğından müzeler Umum Müdürlüğü- nız girerek bu manzarayı göriince, olan sosyalistlerin iıyand 
şadığı müddetçe ağır bir yük ol - ne gönderilen bir tahriratta bu hu- neye lıükmedc>ceğini bilmiyerek da- YFnl n<'sr va~ T ramyay Ücretlerinde ~zaları vardir. Komünist 
mak•an başka faydası yoktur, bun- susta bir proje hazırlanması bildi - kikalarra adeta şuurunu kaybetmiş SİYASİ İLİMLER ikiden ibarettir. Bu itiba~ 
!arın dünyaya gelmemesi için ne rilm/tir. bir halde kalır. İşte ben de öyle ol- A !ık si •asi İlimler mecmuasının lenz lat yapıldı cenah partiler iı an mec!r 
yapılmak ldzımsa hepsine tarafta - Bu maksatla müzeler idaresi bir dum v.e bir an, dakik.adan, saniye - 88 i~ci sa~sı çıktı. Bu nüshasında İstanbul tramvay şirketi yarın muna bile, kail değildir] 
rım. komisyon teşkil etmeği kararlaştır- den, ~ahz.a~an kısa hır an, ~adan Ahmet Şükrü Esmer, Hasan Şükrü s;,bahtan itibaren muteber olmakl k~ 17ansa d.a sol cenah P 

Esasen, hükumetimiz, evlenme mıştır. g_eçntı but~n yılların daha hıç .ge- Adal, Osman Ergin, Ali Ekrem Ge- iizere Cümhuriyct Bayramına mah- hukumetlerı sosyal refo
3 kanununda, evlenenlerin sıhhi mu - Bu komisyon, surlar hakkında lıp geçmçmış olduklarını ve hakıka- . p f G. . del Vecchio Mu sus yeni bir tarife hazırlamıştır ramlarının tathıkınde d . .. . rıs, ro . ıorgıo , - · · . . . k · il 

vyenesini emrettiği gibi Frengilile- t<tkikat yapacak ve bunlardan han- t~~- b~nım henuz kısa pantalon gıy- harrem Feyzi Togay, Mübin Başarın Bu tarifeye göre halen 2 inci mev- u-eclısının mu averne:' e 
rin geerk husus\, gerek resmi mu- gilerinin yıkılması hangiler'nin de dıgı"'.,ı v~ ba~nmın yanım.~an o za- etütleri Kronik ve Biblografya bu-l~idc 5,50 kuruş verilerek gidilenlınışlardır._ Blum hu~uın 
Cyenelerinin neticelerinin hükılme- tamiri lfızım geldiğini tcsbit ederek1 ta dog.ru ılerlıyerek tekell.uflerle se- 1 ktadır 1 yerler için 20 para tenzilatla 5 ku _,eden parlamento degıl, a) 

• ki k akl unma · · · d. ki · ecl re bildirilmesi hakkında ~ddetle e- bu hususta bir proje hazırlıyacak - lamlaşa'.'a arını, _onuşac arı~ı Bu değerli mecmuayı her münev- ruş alınacaktır. . ~un ıçın ır . ayan m 
1 mir verm~ti. Hükumet bununla a- Doktor Ali Şükrü Şavlı tır. Bunu müteakip, belediye ile zannettım. Başında eger ş~pka.yerı- ver okumalıdir. I 3,25. verilerek g~dile.n yerler için crnah partılerı.n .arası aÇ 

ı·k d ı t ·· k · · ·ı k t b·t · - · ne kırmızı fes de olsaydı, duşmuş ol- - tcnzılat yoktur Yıne 3 25 kuruşluk Ayan mecilsının Fr 
a a ar 

0 muş ur. d Cift teşkil edilirken, yalnız ve sade- ~u·z~.:~eye gırışı er~ ~\;.. :mı dugunı nihayetsiz şaşkınlık belki çok Sahur yemeği hazırlaa ' bilet alınacaktı~·.. ' mekanizması içinde eh 
Yalnız, evlenme zamanın .a. y~pı: ce yiiz güzelliği ve kese dolgunlu~u ıtır 1 en sonrn .proıe u . ur a - daha fazla siirecekti Ben değil ben- • · l 1 1 inci mevki arabalarla her nere- rolü olabilir. Bu, mükak 

lan kısa muayenede bu gıbı ırst b"lh h kanlıgının ta:;,·ıhıne arzedılecektır. .. ·· I b"I d - · ik mı ya gıc. er cen . . . . n . aranmakla kalmayıp, ı assa sı - ... .. .. .. •.. den 011 yaş kuçük er ı e egışt · ye gıdilirse gıdilsin ,5. kuruşluk Lir meseledır. Fakat aya. 
hastalıkları~ ~epsı meydana _çıkah - ı at diişünülüp ve sıhhat bakımın - Muzeler Umum Mudurlugu. surlar~ Bu zat hiıliı tamamen ayni adanı. Kır Feriköyde Bohorlu sokağında 5 bilet kesilecektir. Bu suretle 1 inci fransıı efkarı umumiyesı 
f'ıaz. Onun ıçın bu hususta aıle e- . dan bır kısmının tamır edılmesını . krt d" d'k ·· 1 d t A . · - · d .. .. · · 
kimlerinin ve mahalle hekimlerinin c'an bir inceleme yapılmalıdır, ki ış- k 

1 
k 

1 
t ·l t s~lrnlıle,_ ınono. ı e, ım ı vucu - nbumBara ı ev e o1k~an yşetıs2mınd e !mevki yolcular için yapılan tenzilat yulu hakkında sah ıh bır 

' t b . k d·ı· •. d 1 ı- ve yı ı aca sur arın &§arını sa ~- dıle cldıvenlerı bastonu ve getrle - ır ayan evvc ' gece saa ra - daha büyüktür r&k kabul edilemez BUJi 
d 1• md B 1 h e 0 zaman u ış en ı ıgm eıı ıa . .. ' ' · -- · · ı . 

yar ımı azı ır. u surete er lol rak taınır parasının da boylece kar- rile biiviik elçiliğe muntazır ve ga- deler•nde sahur yemegını hazırla- T . k t· t b .. 
1 

. d her son s~çim salia doğr 
l ·f · hh" · b 'Z' · ur. · .. . , . ramvay şır e ı o o us crın e , o 

~v enen .ç•.tın sı ı §eceresı ı mır- RECAİ SANAY şılanmasını kararlaştırmıştır. yetle ciddi ve vakur Osmanlı dip - '."ak uzer~ evın mcrdıv~nlerındenıTaksim _ Beşiktaş arası 10 kuruş, kayma ~eklinde tecelli et 
.•. bıı gıbı hastalıklar pek çabuk ~ 'I !omalı ınerken duşerek belkemıgı kırılmış dı·g·er k t' 1 ~ 50 5 k 1 ak r~ber bu reaksiyoner 

d k KÜÇÜK HABERLER · . . ı a ar,, ve uruş o ac - ' 
rıey ana çı ar. .. .. . (1) - İlk anketimiz Pazartesi . \ Soıwler, inkılahlar,. her~ey o~a ne- 1-lasekı hastahanesıne kaldırılmış - tır. kuvvet müvazenesini değ 
.. -:: K'.sırlD§tır 0 ıısuluımn t~l~~s - günkü nüshamızda ayni sütunda . . _ = .. den zerre kadar tesır etınenıış! U-ı t.r. Bu tarifeler yarın sabahtan itiba- ;\yan meclisinde 158 azal 

•.uru nufıısa ,- nı . qkıl edecegı ıle- çıkmıs olup o gu··ndenberi muntaza- * Sıhhıye Vekılı doktor Ilulusı 7Un fasılalardan sonra hayatımda ' 3 .. .. h k k h' ren ayın 30 uncu günü gece yarısına striyet radikal sosyalis · - ··ı·· ? ' ' A 1 d.. b ı A k d h . . b d d . . . . 1ı· Sultanahmet uncu u u a -
'' surıı ııyor. nıan devam etmektedir. ı' ta aş; un sa a ı n ara an şe - hıç kımse u erece eı;ı~meını~ ırı . ·y - ~·adar muteber olacaktır. Bu defa azalığın kırkını 

"" · · d - ·zd· ç·· k.. · · g 1 · ·t· \ k'J ı ld k k t kımlıgınden. d r -.......,,.ucı:_ıııanı eyı ır.. un u rımıze e mısır. şe ı ve ın e arşıma fi maınış ıı . f d K t --"'-- kazanmıştır Bir 0 ka a 
. . . . Cemıl Atacan tara ın an, ur ıı- f ..,.. · 

l unlctrdan gckcek iyilik Allahtan . . hukuk * Türkiye ılc Polonva arasında _

1

ve uzun scnclerın ge~nıedıklerının . . _ .rı·sı' bı'r "'lüp taşla b c;rta ve sağ partiler k 
ı-. B.1.,_. b d . Sultanahmet 3 uncu sulh " hı. h 1 .. . ld ki luş Ycııışehır Babadagı sokak 14 "' "' a • . ge sın... ı atCıs mevzuu ahs eıene- • . .•. ki tıcari münasebetleri inkişaf ettir- veya ır uya ve rn~a 0 u arının . . . - rosyalıst olarak da anca 
,_ -11 · b b" ··k 1 hıikımligınden: h 1 .. . 1 . k" b' E&yılı hanede Yorgıde Gabıta ıle og- şından yaralamış!· . . . . re..., mı etm aşına ır yu o ur. . k . ·il "th Fı 'h t . ile aya ve ru~asmı - ve ev ı ır ani · - ar Hçılmıştır. Bınaenalevh 

Mescla, 1ıükiıınet Eytam maaşını bir Hazine namına Istanbul Maliye me,.,g~)<'Sl e ık 3 .~ ~e ı ;aca ışd için_ bana hu kadar kudretle ver- lu Patroklos aleyhine açıbn izalci Üsküdarda oturan ve Ortaköyde zar günü yapılan seç.irn· 
M h k t M .. d .. 1 .. -·· t f d me ,..u oma uzeıc arşova a . . . .. d . d ru·masında nıüd- . 

t<l§a kadar çocuğuna ı-eriyor. Fakıt u a ema u ur ugıı ara ın an •Pol•ürko isimli bir müessese ku- ~~'... _ ~u}ıı a\asının u ş . Hilal tütün deposunda çalışan Mus- uaziyeti, olduğu yerde b1 

"'alıil olunca, ölünceye kadar ver- Rıza, Hasan Tahsin, Şcf'k ve Ziver rulmuştur. fudbol cıeaal.cyhlcrc ı!anen yapılan teblı - t~fa ile Ahmet bir iş yüzünden çı- /\.. 
mek mecburiyetinde kalıyor. Bina- aleyhlerine açılan alacak davasının .. . Güneş kulübü gat uzcrıne mahkemeye gelmedık- kan kavga neticesinde ayni depoda ________ _.., 

1 "b 1 .. k. d d ~· • ·ı· 1 bl. . * hugun lımnaımıza gelmesı bek- k IA ~ tt• 1 . d 1 d h k ıeve · I r· ·1 -1 H lil' 1 b ena ey tt ıu ımıete e zaror ır. L.l\·ere ı anen yapı an ıe ıgat uze-
11 1

. .
1
. k . . . ısmını agve 1 erın en gıyap arın a mu a en . ça ışan smaı og u a ı ıaş a a _ 

B .. k .. f bb .. k . . d d •ı··dd enen ııgı ız m<' tep gemısının ' 1 k" h ıı· ehi. "U d 1 l d Cumhuriyet b 
mında radY 

- ugun ·u en tı a gore; ·ısır- rıne carL uruşmasın a: ıv u eaya . . .. . . . . .
1 

h (cvam a mez ur ma a ın ı .: - şın an yara aınış ar ır. 

ı t l - · - ı 1 k •
6 

ı· 14 k , r. f . , 
10 

seyahatı başka hır gune kalmıştır. Guneş klubu ıdare heyetı ı e ay-
ı..§ ırı magı ıcap eıtıren ıasta ı - ,, ıra ·uruşun ,, .ı aız ve , . d. d.. .. t k h' . t' kuf marifetile keşfinin icrasına ve ,,..._....,------------1 

- ,. · ·k ·· 1 .· · sıyet ıvanı un muş ere ır ıç ı-
lardan ba:ılr.rının kat ıyyen grıyrı- ücreti vekaletin ye 3196 kuru< ma- * Kontroplak fabrı alor eı ının kd d k · miıddeaaleyhlere muamelelı gıyap K A L B E · 15 inci YıldönümÜ. ~ 
kabil•ifa olduğu ve m~ilaka irsen sarifi muhakc>me ile birlik•c 'ziver İktısad Vekaletıne yaptığı rıcaları ma a e erde ... - esalsii.hen ıtuzamt~aa- kararının ı·ıa·nen tehıı·g-ı·ne y~vmı 1 b o 

. • . : edk k k .. h . . 1 rr enın ver ıgı se ıye e ıs ın - • , her tarafta bitirilmiş gı ı 
ıntık"l ederegı a~for.lamıyornııış? ve Sefıktcn tahsiline 30/ 9/933 lari- t ı etme uzere şe rımıze ge en d F tb 1 G.. D · c·- keşfin 8/11/938 saat 16 da ve muha- / Yeni Ankara radyos.·0 

. . . . . . . sanayi heyeti dün tedkiklerini ik - en - u o ., • ureş ' enız ı G 1 R E N - cSıhhı ~eccre. mn bu hususta hınde karar vcrılnıış oldugundan . .. .. . .. lik ve Atletizm. şubelerini ~keınesinde 15/11/938 saat 14 te ic- ıbayram neşriyatı için btr 
ı·ı·r dereceı e k d f d d k 1.. 43 . . d . . mal ctmı~ ve Ankaraya donmustur. _ d h 

1 Y " ar. ay ıı.ı o ·ıııııır. usu un 7 ıncı mad esi mucıbınce . .. · . lağvetmiştir. rasına karar verilmiş oldugun an ' azır a.nuştır. 
l:'umtT>la be!'llber bız. aıılar!ıklarımı- tarihi tebliğinden itibart'n 8 gün * Son aylarda Istanbul çoplerı - ·Güneş• klübü badema faaliyeti- tarihi i!ar.dan itibaren beş gün zar- ' Bu programa göre paJı1 

;;ı yapsak yine kafidir .. Çiiııkü, =a- zarfında temyiıi da\ a cdılıııediği nin miktarı 55 tona çıkmıştır. ni içtimai sahadan maada .Tenis., fında itiraz etmedikleri takdirde H ı R s ı z l.miz Bay Şükrü Kaya ~ 
rann neresinden dönülürse kıirı o- takdirde hükmün ksbi kat'iyet c- * ı inci köycülük ve zirai kal - .Golf., . Atçılık., .Atıcılık., kara muhakemeye kabul edilmiyerek gı- 13 de yeni radyoda bir ıı0 

rasıdır.. edeceği Zivere hüküm hülasası teh- kınma kongresi azasına tevzi olun- ve deniz avcılığı gibi daha ziyade yaplarında karar verileceği tebliğ Iıyerek Cümhuriyetin ! 
Bu 11ların en iyisi, kadııı ve erkek, lıği makamına kaim olmak üzere i- mak üzere 100 den faıla eser hazır- sıhhat ve beden terbiyesine matuf makamına kaim olmak üzere ilan Senenin en orijinal romanını ve büyük inkıliibımııı B 

tekmil halkın münevı>er olmasıdır. Ülenen tebliğ olurnuı·. (997/494) lanmıştır. olan ınümareselere hasrcdecektir. olunur. 938/1721 So, Telıırarda oku,-acaksı,ıı tır. 
~ < -

===~ G©lk<yü~üırııtdl~ 
A~~ y(§)ıro~D@.lıro 

Nihad: 1 sezdim. Dünden heri bu mesele üze - yabancı memleketlerde kalan hangi için, yeni bir motör meselesi.. Bir vaktimiz vardır. AkŞ8 
Tehi~a lüzum yok dedim ya. rinde birçok denemeler yapmakla talebenin bir takıntısı yok ki • tehlike ortaya atmaktan başka ne müsbet ve itimad veric• 

Son tecrübeyi yapmadan hiç kim- meşgulüm Ufak bir şüphem olursa Sözlerini hatırlamamış değildi. yapabilirdi? almazsak, gece telgrafl~~ 
senin hayatını tehlikeye düşürecek tayyareye ne kendim binerim, ne Fakat, o, bu satırları yazarken, mu- Bayan Pakize itidalini toplıya - Ana kız, Nihadın tcJ<ll 
değiliz. Esasen Alınan pilotu da bize de sizi bindirdim. vazenesini tamamile kaybetmiş bir rak: ettiler. 
refakat edeceği için, korkulacak bir - Hah ş.öyle söyle .de _içi.me su halde .değU. ~ydi? . . . . - Çoc.ukl~r! dedi. !3~ meseleyi Nihad tekrar, tayYare 

AŞK VE MACERA ROMANI: 18 

Ana kız hayretle Nihadın yü -
züne baktılar: 

- Neden böyle ümidsiz görü -
nü yorsun? 

Nıhad manalı bir tavırla cevab 
verdi: 

- Bugün, uçacağımız motörü 
tekrar muayene ettim. Arada bir, 
benzin borusunda, sebebini anlı
yamadJğım gürültüler çıkıyor ve 
motör birden duruyor. Eğer bu 
hadise gökte de olursa, ani bir fe
lfıkeıle karşılaşmamız ihtimali be 
ni düşündürmeğe başladı. 

İki•i birden: 
- Ne diyorsun, Nihad? diye 

bağ1rdılar. Bir felaketle karşılaş
mak mı? 

Yazan: İskender F. SERTELLİ şe~· yok. serpılsin bıraz. Vallah_ı hut~n da- O g~n- su~unet ve ıtıdalını bula - h~men şımdı halletme~yız. Vaktı - nuna gitmek iızere niŞ'l~l 
~O halde neden bu ihtimalden marlarım yanıyor.. Boyle ışlerde rak hadıseyı bır kere daha muha - mız çok dardır. Herkesı buraya ka- künden ayrıldı. 

- O kadar korkmayııı canım! bahsettin bize? şaka olmaz. Aleme rezil mi olaca - keme edince, bu işin sarpa saracağı- dar getirdikten sonra, onlara, uçmı-
Bugün makinist arkadaşlar gele- Bayan Pakize bunu sorarken, Pe- ğız? nı anlamıştı. Margaritten gelen son yacağız! demek gülünç ve çirkin * 
cek.ler. Hasta başında konsoltas- rihan kahkahayla güldü: . . N.ih.ad bu kıs~ k~nuşma ile_. her mektubu nasıl unutuyordu? Marga- olur. . . . . . . _ _ Nihad akşama nıcıtfİ 
yon yapar gibi, bu hadiseyi hep - Aman anne' Sen de hala Ni - ıkısının de kalbıne b1rer ufak şuphe rıt bu mektubunda: Perıhan da ışın cıddıyetıru anla- .

1 
!' acsP 

birlikte tetkik edeceğiz. hadın böyle ~akalardan zevk duy - sokmağa muvaffak olmuştu. Nihad .Pasaportumu yaptırdım. Bir kaç yınca annes.inin fikrine iştirak etti: ce ı e ge ırse, ne yap e~ 
Zaten fabrikanın pilotu da he- duğunu öğrenemedin mi? Akgünün maksadı nikahı hiç olmaz- güne kadar çocuğumla beraber İs - - Mademki ortada bir tehlike - Ne yapacağız _deflloı 

nüz huradadir. Bu adam bize, bu Perihanın annesi adamakıllı si - sa bir hafla geri bırakmaktı. tanbula hareket ediyorum!• ihtimali vardır. Tecrübe neticesine a kızım? Konuştugufll ·a 
makinelerin şimdiye kadar gökte nirlenmişti: Nihad kendi kendine: Demiyor muydu? kadar nikahı tehir edelim. Çocuk o- vetlilere birer telgraf. \ıı• 
hiçbir arızaya uğramadığını le - - A kızım, dedi, yirmi kişinin - Ne olur ne olmaı, diyordu. Şu İşte Nihadı en çok düşündüren yuncağı değil bu. Hayat memat me- birkaç gün tehir etıığt 
min ediyor. hayatı mevzuu bahsolurken, bu ka- netameli günleri geçireyim de. On- mesele, Margaritin İstanbula gel - selesidir. Davetlilere birer telgrafla ririz. 

1 

Bayan Pakizenin rengi birdenbire dar mühim bir mesele şaka kaldı - dan ötesini sonra düşünürüz. mesiydi. . nikahın birkaç gün için geri hıra - -Ne sebeh bulacağıı· ~i 
sapsarı olmuştu. rır mı hiç?.. Nihad, bir gece önce hatıra def- Margarit çok akıllı, kurnaz bır ka- kıldığını bildirelim. _ Rahatsızlık gibi ~ 
. - . İşte, şimdiden fenalık geliyor Nihad . birdenbire kaşlarını çata- terine yazdıgı: .. dındı: O, İst.anbula .gelince - b~lhassa Nihad bir_ si~ara daha yaktı: . makul bir sebeb var1<e"~ 
Uzerıme. Kendı canıma yanmam .. rak, ciddı bir tavır!~; •Ne yapıp yapmalı. çnrşanıba gu- kucagındakı çocuğıle - ortalıgı ka - - Fazla ıhtıyatlı davranmayı ı- se dil ünülür mü? 'i• 
Yirmi kişinin de kanına girersek, - Yok anne! dedi. Şaka değil. Ha-. nü nikah işini bitirmeliyim. Periha- rıştırmaktan geri durabilir miydi? cab ettirecek kadar ınühim bir teh- ':ıand!n rahatsız olıı"cr 
o zaman halimiz ne olacak? kikati söyledim .. Ben tecrübeli birim nikahla kendime bağladıktan son- Nihad bunları düşündükçe, nika- like karşısında bulunduğumuzu yider. 

Perihan soğukkanlılığını muha - makine mühendisiyim. Uçacağımız ra, Berlinde bir çocuğum olduğu - hın, bıraz daha uzamasını istemek - zannetmiyorum. Maanıafih, tecrü - g 
fazaya çalışıyordu. J tayyarenin motöründe bir anza / nu de söyliyebilirioı. Zaten yıllarca te kendini haklı buluyordu. Bunun be bitmesini bekliyecek kadar da 
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Şaşılacak şey . ~~~~rnıere ~!~~~e8dtda0ıed~:dl Şehir işleri iri~ 
Daha bu yaşta böyle Yeni meclis sallya Sulh, hak demektir 

o l u r s a • Verilecek Madam Atina ve r i~i!"::e~=n~::~i:~r;i~~~-ikeAv:~~: 
• • Katina'nın sorgu- t 0 P 18 n 1 Y 0 aııınsarıırkartıkbizzatkendi•iiçin 

4 Fakat imar cart ları devam ediyor lıir tehlike olmuştur. Japon tankları 

Yaşında bl·r çocuk y altında uzun etekli Çinlilerin ezil. 
Döviz ve altın kaçakçılığı yap - • 1 d d k · k J Kanun tebliğ edildi maktan ve genç kızları fuhşa teşvik t:rıcu'" men er e eg"' "ışı" • diği haberleri ajansıarıa dünyaya 

1 " d k • k d • ilin edilirken ayni bayrak altınd• 1 yaşın a 1 ar eŞI• . Şimdiye kadar terkolunmuş ve etmekten suçlu olar~ yakalanmış birbirini boğazlıyan İspanyol mm,. 
ışlenmemiş olan tarla, bahçe ve olan madam Atına ile yardımcısı 1 k 1 1 k tinin de acı akıbetini hatırlamamak 

n • b k 1 lad bağla_rın im .. arı için yer istiyenler _ Ka_tina hakkı. ndaki tahkikata devam ı" er o a c a ··m1c·· l 1 1 Ça a Yara 1 1 
mu un o muyor. Japon Çinlinin 

d_en _ılk muracaatlara bu gibi yerle- edılmektedır.. . . .. perçeminden yakalamış. Çin mağ • 
Dün b . . . .. rın ıskan mevzuatı dahilinde veril- Madam Atmanın vekılı dun tah- . . . 1 . . . . ı b ı • 

lın sa ah Yeşilköyde bir hadise yüzünden kiıçuk kardeşı ve henuz . ı• k . . . . . k"k t .d t kt 1 d'" d.. .. Yeni şehır meclisı kincıteşrınm ınınm yerini muhafaza edeceği an. u .m~ 0 uyor. 
o U• • ll k mesı a aa adarlar bıldirılm1ştır ı a ı ı are e me e o an or uncu b" . . Salı .. .. t 14 d V . . Çınlide mederu· t ·· ·· d b it • ~ Yaşında bir kız 2 yaşındaki 2 yaşında bulunan Turan e avga- · hiik" r . b. . t"d .1 .. ınncı gunu saa e alının !aşılmaktadır. ye unun e o -
b ir<il!§Ue kavga e~ ve bıçakla ya tutuşmuştur. Kavga büyümüş ve . Ya~ız; bu gibi Y_erlerin 3 ~ i - :orgut d ım ~ğı':,. ır ıs 1 

a ~ ~ ~~- riyasetinde toplanacaktır. Azalara Tekrar namzet gösterilecekler a· yun eğecek bir temayül görünme -
i§ından Yaralamıştır hiddetinden gözleri kararan küçük çınde ımar edılmesı şart oldugun - ac~a ~ ;:;-: . _t'.n;n'~ t' e ; .. e e davetiyeler gönderilmiştir. İlk iç - rasmda Avni Yağız Tevfik Amca diğine göre insanın bilii ihtiyar: 
~~dise şöyle olmuşhu-: İ,bmet eline geçirdiği ekmek biçağile dan .b~ şart~ riayet etmiyenlerden ~·ap e_n a ıy~~~ı ~-ğie_mış 1:· tt 0~. - timada Vali bir nutuk söyliyecek, Hafiye Emin Nuralın isimlerinde~ •Galibdir olan helake talih . diye • 
t'e•Uk·· arazının gen alınması ve bu kabil uncu sorgu 8 m ı vazıye e ır ··teak"'- - di · t ·1 l h d"lm kt d. ce"'i geliyor. Azlık önünde s,u'"ph· 

~O • oyde İstasyon caddesinde Turanı başından yaralamış karde • . . . . değişiklik olmadığı ve madam Ati _ mu . '""n vanı rıyase seçı e - a se ı e e ır. s , 
}T·· numaralı evde oturan balıkçı şinin başından kanların aktığını gö- arazının muhakkak hazıneye aıt o- na . 1 d. - . 1 ·ı ld ku cektır. Dıvanı riyasette gösterilecek nam- tinyok ki çokludğu~kt~u hbezimeti kuv\"c-
Use.n~•- h lunduğunun kat'i surette anlaşılma- ' nın ış e ıgı suç ara aı e e v- y . . k'll . il k"ti 1 . ti li b. . . . kili" son asır a ı ısa ettiği ınaıı~va 

,uuu enüz dört yaşında bulu- rünce de oturup ağlamıya başlamış- . . vetli deliller bulundu" nu ileri sü- enı ~~ıs ve ı erı e a p .er.>e ere_ ge nce,_ ırıncı reıs ve ı- • 
llan kızı İsmet a 1 . F tın t Küçük Turan hastahaneye kal • c'an hıç bır muamele yapılmaması k b t 1 b. dd tgu t· yerlerını ışgal eyledikten sonra g:ız- ğ:ne yıne Necıp Serdengeçtiğinin nekadar yaraşıy~':"a ~okluğun a, -
l\>d nne erı a anın ır. da tl'blig" olunm t rere u a e ı re e mış ır. . . • .. . . • d b lıkları yutuverdıği mısallcr önün • en çıktığı bir sır d b · ak dırılarak tedavi altına alınmıxtır. uş ur. lı rey ile daımı encumen azaları se- ı;etirilmesı, katipler arasın a azı 

a a ır oyunc -<>-- -o-- çilecck bilahare işari reyle ihtısas tebeddülilt olması melhuzdur. de de 0 kadar oyuncak bir düşüne .. 
Tren T rakyada encümenleri seçilecektir. Şimdiki Bundan başka ihtisas encümen - olarak kalıyor. Demek yalnız tank, 

Sanayi işlerimiz: oaimi encümen azalarından bazıla - !erinde de epeyce değişiklikler ola- tayyare, hatta zehirli gaz değil, bE 

Tarı.felerı"nde Sıtına rının değişecekleri ve diğer bir kıs- cıtktır. tün bunlar çoklukla birleştikleri za 

Jut ipliği fabrikası 
Fabrikanın kurulmasına 

karar verildi 

ruan hakiki kuvvet manasına gel-

T enzilat Mücadelesi Pazarlıksız Çok çocukl :':.:~:d~:n:nun~ar::t"~efi:'!'~n~k~: u ya\'a~ ya' aş dile gclıneğc başladıjıı 
B a t a k 1 ı k 1 a r • ve hakiki kuvvetin göniiıdcn geı • Bayram münasebetile 

yeni ucuzluk yapıldı kurutuluyor Sat 1 ş Ha~ kımlere para me, ezeli bir kaynağın taşmağa doğ-
ru yol aldığı pek yakın bir istikbal-

Devlet Demiryolları ve Limanları Trakya sıtma mücadelesine, mü - de kendini göstereceğe benziJor . 
• ışletme genel direktörlüğü Cümhu- cadele teşkilatı .tarafında~ bu yaz Kanuna riay t etml- Bunun için adliyeci!e- Hakkın, kuvvet yerine geçtiği gii,, 

riyetin On Beşinci Yılının kutlan - da devam edılmış ve yemden daha • • rin maaşlarından tev- asırlardanberi insanlığın ,akız çıg-
ması töreninde bulunmak üzere An- lıir çok bataklıklar kurtulmuştur. yen ;erden yırm ışer .b. d·ı· . 1 d 

k •f \ ner gı ı ı ının a tın a ;akladığı 

F' · kara'ya veva kazalardan vilayet Bu arada Edirnenin Gülbaba ba - lira &fınıyor l at y;ıpı acak •hakiki sulh· a o zaman kavu,mııs 

a b . k . . m Ü na . - . 1 1 1 taklıgı' da akıtılmıs, sazlık yakılmış • . t . r 1 a 1Ç1 n en • merkezlerıne gıdecek o an yo cu ar .. . > • d E Pazarlıksız satış kanununa mu _ Çok çocuklu hakımlere yapılan olacağız. nsanlık senelerden beri 
için tren tarife ücretlerinde tenzilat v~ böylelıkle sıtma belasın an - halif harekette bulunduğu anlaşılan ı:aar yardımı hakkındaki kanuna· boğuşuyor. Elbette ki bu yağmurlu 

S• b k A t 1 k · t• T ·1't dırne de kurtarılmıştır. I .. ! t b 1 .1• . k 
1 1 n a Ya yapmıya arar vermış ır. enzı a , esnaf hiç bir itiraz kabul edilmek- i,Ore, s an u vı ayetı adrosunda güniin güneşli ve aydınlık bir sıı • yer o ara aUe biletleri, b_anliy? hattı ve .. halk ---<>-- ~izin yirmışer lira nakdi cezaya çalışan . hiıki_ml'.'rd~n kanunen icap bahı olacaktır ve bu da pek Li}'ade 

• • tıcaret biletlerı harıç olmak uzere Arabasın•n alt111da mahkum edilmektedir. (denlerın 2 ıncı Kanun maaslarm - gecikmiyerektir. Sulh, hakkın :v<> • s e ç ı I d 1 Devlet Demiryollarmda muteber kalan arabacı ÖJdÜ Dün de bu kabil esnaftan otuz ki- dan tev~ifat yapılacağı müddeiu • rine gelmesi demektir. Baska mana-
" !;ulunan diğer tarifeler üzerinden . _ . . ,,iye ceza verilmiştir. mumılıge bıldırılmıştır. - ya gelmez. 
"'etnlek ti · ak ö· d -· · kfil t b Üç gun evvel İbrahım Halı! adın- Adi. v k'l t' · b h H FİL la e mızde her sene artm - gren ıgımıze gore ve e u yapılacaktır. Mevcut tarifelerden . . .. ·-. Cezaya çaptırılanlardan ekserisi ıye e a e mm u usustaki ALK OZOFU 
01aıı istib al. d 1 · b ah t f ·ı h k ak · aa bır arabacı Çatalcadan yukledıl'ı . · · .. . b 1 • . ============== ıuıı . s at o ayısıle u m - r.savvuru ıı sa asına oym ı - .. d rmi nisbetinde yapılacak . . . J tuhafivecı şapkacı ve kunduracılar- yenı emrıne goıe azı ıakımlerden S 
erın baJ•. h · b ı k ·· d" yuz e yı saman ıle Istanbula gelırken Top - · ' 12 b 1 d 5 ekı·z aya m~hkuA m Id ıaı .. anı aıında kullanılan çu - çın emen ışe. aş ama uzere ır. olan bu tenzilat 28, 29, 30 ve 31 . . . . . ciır. c , şer, azı arın an • , şer lira " o u 
' sıcıın kanaviçe ve halat ihtiya- r,k olarak vekalet Antalya'da geni~ . . .. . .. kapı hanemde arabası deHılerek kesilecek ve bu suretle toplanacak 

cı d ' Isırıncıteşrın gunlerıne munhasır - -o- Evvelki gece :.farpuçcularda seb-
E?u. a aynı şekilde genişlemektedir-J'eriyet yapacaktır. Bundan başl:a k l akt 2ltında kalmış ve agır surette yara- H A h b 1 ' elan paralar 23 Nisan bayramında zeci Cavide çarparak ölümüne sebe-
tııe~ll. gözönünde tutan hükumet J,aJka da ıüt imalıne mahsus keten a ac ır -o- lanmıştı. Tedavi için Cerrahpaşa USUSI mu ase ~ erın 'çok çocuklu hakimlere yardım ola- biyet veren şoför famail di'.n <lôr 
ı,ra lekette, her sene milyonlarca yetiştırınek üzere tohum verılecek- D . J hastahanesıne kaldırılan Halıl İb - , . • rnk tevzi olunacaktır. clüncü asliye ceza mahkemesinde r 
laıı ~;zın. bark~. gitmes'.ne vesıle o- hr. Bu mahsulü işliyecek ofan çift- emır parça arını rahim dün hastahanede ölmüş Ad- organ ıze edı lmesı ne ---oo--- ~y hapse ve 20 lira ağır para ceza-
ğe k r )Ut ıplıgı sanayıı tesıs etme- ~ıler de devlet tarafından hımaye I'- çaldığı için liye doktoru Salih Haşım cesedi mu- Tu'' rkkuşu sına mahkum erlilm~ ve derhal fPV-

tak ~ar vermişti. Bu cümleden ola- dilecektir. C • I _1 d y d . aycne ederek gömülmesınc ızin ver- karar verildi kif edilmiştir. 
ha _ıraat Vekiiletinin Antalya ve Bundan sonra Antalya'da büyük aga og un a e ıgun mecmua - miştir. TaJebeJerı' ~-------------

VaJısind t ğ t tk"kl k . t• ···ı. r·· f b 'k k 1 kt sına aıt yapıdan demır parçalarını İç Bakanlık hususi muhasebele - ve ., ı3n Hıcri - l.J54 Ruınr 1 
Hnetic 1 e yap ~ ı e ı er ço _ ı- ·ır JU ıp ıgı a rı ası uru.aca .. ır. çalarak kaçmakta iken Hobyar ma- --=o=-- 1. k ti t . ki' R.•mazan 
tın e er vermış ve burada yetış- E.n modern ve teknık esaslara gore h 

11 
. b k . . · • I . nn ma ı ayı arının anzım şe ı - PJ "' •• J . Birine• Te~ri 1 

L-: ~Cek ketenlerle en güzel jüt ip- yapılacak olan fabrika jüt ipliği İS· a esı e çısı. tarafından ~~al~. - M u 8 11 1 m e r 1 n vın organize edilmesini kararlaştır- anor er 3 14 

1 .~ ırnaı etmenin kabil olacaP;ı anl3- tihsal ederek çuval, halat ve sicinl n~n ~ur~anettın adında hm dun kıdem zamları mıştır. Biıtun hususi muhasebe ışle- •• -- -
~ıştır. ımal edecektir. dorduncu as!ıye ceza mehkemesin- B l .. k"d .. .. ··-. t rının bır esas dahılınde yapılmasını Dun Ankara ya 94 kişi. Yıl 1938. A '• 10 Gn, 300·~1~ . - '75 

1 
de iki ay on gün hapse mahktlm e- ~ş ~1 ~~~e 1 em1gor~uş o~e • ttmin edecek olan bu teşebbiıs içın )ik bir kafile 27 1 clTeşrinı Par f8;TI.J( 

nsa d• w • Edı·rne dilmiş ve derhal tevkif olunmuş - men erm 1 em zam ar~ u ay a - Bakanlık muhtelif vilayetlerin hu - gitti -n Sev 1g1 ne tur şında mesken bedellerıle beraber • uh b d. kt"" 1 . d ·· 15 inci yıl münascbetilc Ankarada ı 
· "Jkt· ~m~eITTm~enm~ 

E • l ~ verı ece ır. rckkep bir komisyon teşkil etmiştir. yapılacak biıyük geçit resmine işti-
1
,-------,-----,---

Bo''yl " ğıf men er B 1 --=0 =-- Komi.~yonda hususi muhasebe işle- rak etmek üzere şehrimız Türk Ku-e yapar mı ., K e ediyelerin Yalan yere yemin rjndeki ihtisassına binaen Ankara ~u talebelerile .phinörlerinden mü - . \'aidtllJ' 
1 U rs U t efterdar muavini B. Hasan Fehmi rekkep 67 kışılık bır kafile ile Edir-, 

K - Boru e t m i ş cıe bulunacaktır. neden evvelki gün şehrimize gelen. 

Vı'llaıtd Eıul 

5.\. d • ... d. 

1 
lz rtıukavemet edince Edirne Eği~menler Kursunun ?u Niyazi isminde bir bakkal Emine -o- • 27 kişilik diğer bir kafile dün ak-·' 6 23 1 04 

11 58 6 44 
Y ı senekı devresı sona ermış ve çok ıyı ihtiyaçları imıinde bir kadına olan borcunu in- K k t""t" t şam Ankaraya, haıeket etmişlerdir.):, 

a r a a m l Ş r:eticeler alınmıştır. Dun Karaağaca kar etmiş ve borcu olmadığına ye- aça U un sa ICISI Bu 94 Trakyalı ve İstanbullu tale 
?tÇatalca köylerinden birinde otu- g;derek eğitmenleri teftiş eden Ge- Dahilden temin edilecek min etmiştir. Yalan yere yemin etti- Beşiktaşta oturan Faık adında bi- be bugün Ankarada Ankara Türk j Akşam 
i 

11
Mehmet Ali isminde biri, Hasan ııeral Kazım Dirik, önümüzdeki a - . . . . . "i anlaşılan bakkal Niyazi birinci ri kaçak h.itün satarken yakalana - Kuşu talebeleri tarafından karşıla- Yatsı 

'rnınd b. 1 k 1 E". Belesdıyelerımızın ımar program- c k hk ·ı . t' akt 

GüneJ 
Ôğle 

l<indl 14 5.? <t 38 

17 13 12 !)() 
1 

18 .;4 l 3J 
l e ır arkadaşının yardımile yın onunda açı aca o an gıtmen- . . . . _ !iye ceza mahkemesinde 6 ay hao- rn ma emeye verı mış ır. r ac ır. ı lnn~k 
"tlact d . h 1 !arına su ıhtıyaçlarının organıze edıl •· 

4tediğ~ ~:';!::~ı:;:: ;yeşee~;;~:~ ~= ~:~::ı~;~~;:r1: :a::a~::·:~: rıesi de dahil buıu.nmaktadır. Sü- 'e mahkum edıl~~~ kS~f AN BUL BELEDi. YESJ-
4 -ı6 11 32 1 

ı 
oe b· . • k merbankın Karabuk'te kurmakta ( • 
t ır kızı zorla kaçırmak istemiş- t.a hır çok yerlerı ışıga avuşmuş o- - . . . Geçimsiz kumar• • 
.r ' lacaktır. oldugu demır ve çelık fabrıkaları - -

F'akat k --=o=-- mn yakında faaliyete geçeceğini ve b a z 1 a r 
)>fehınet ~liz. mukavemet ettiğinde~ B v I b bu fabrikaların imalatı arasında de- B 1 tta oturan Ahmet isminde bi-
l kızı yaralamak suretı- ag ar a-=:ı sana- . b d h" .. .. a a 
e kaçı T mır oru a ı yapacaklarını gozo- .; ayni semtte oturan Sabatay is-

rmıştır H.d. d h b d t ı 
olarak · a ıse en a er ar oryomu r.üne alan İç Bakanlık, belediyeleri-ı inde biri ile kumar oynıyarak ıı 

ve tak"b' k . m 
lar IVıeh 1 _ıne çı an ıandarma- Bağlarbaşında yapılmakta olan mizin imar programlarında yer alan J;ra parayı kaybetmiş. Sonra da po-

1 - Cumhuriyetin On Beşinci yıldönüm müünasebetile 29/10/ 

938 saat 9.45 te vilayet dairesinde kabul resmi ve bunu müteakıp 
saat 11 de Taksim meydanında geçit resmi yapılacaktır. 

ıf.Yafct: Frak, siyah yelek, beyaz boyunbağı, silindir şapka. 

2 - Adresleri ma!Um olamamasından dolayı kendilerine daveti-rnışJ ınet Alı ıle Hasanı yakala - 8enatoryomun inşaatının ikmali i - rn ~!eri için lüzumlu olan boru ih· lise müracaatla şikayette bulun -
dir. ar ve Adliyeye teslim etmişler- çin Vekaletten dün icap eden tahsi- tıyaçlarını Sümerbanıea bildirmele-imuş. Polis her ikisini de yakalıya- ye gönderilememiş olan muhterem meb'uslarımızla 
• .,,......_...,,,,,.,,,,,,,,...,..., ........ ,... ............ ~s:at~g~el~m=ı:·ş:ti:r~ ..... ,!!!!...,!'!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!lll..;.r~i:n~i~a:la:k:a:l:ıl:ar:d:•:n~is:te:m::iş~t:ir~ . ...... ~l ~ra:k~n:1a:h:k~e~m~e~y~·e,...,ve~r~m~ı~·ş~tir!!!!! ............. ~~m....,e~n~s~~p!!!!!m~u~··f~e~tt~i~şl~e~ri~n,,.,.te•ş~ri~fl~e~r~i~rı~·c~a~o~l~~~n~u~r·,......,..,.....,....,..,!!!!»~(7950) 

Vekaletlere 

-Kalfa, bir akşam evvel, Dilşadı I çeri girmenin mümkün olmadığını Lalık bir kütle lıalinde. her_. tarafı J ne neye canı sıkılmıştı. 
koruda fena vaziyette yakaladık - görünce ne olur, ne olmaz kaydıle sımsıkı. s.ardıklarını ~ordugunden, Her halde devlet işleri iyi gitmi
tan sonra; gecesini uykusuz geçir- tersyüz edip Beykoza dönmüştü. teşeLbusuııden vazgeçtı. yordu. Mali ve siyasi vaziyette buh
di ve nihayet başlarına gelecek fe- İşte; asıl meselenin içyüzü bu idi. Maazallah; _yakalanırsa; tereddüt- ran vardı. 
liiketl önlemek için sabahleyin ilk Kalfa; çok akilane hareket etmiş- süz mezara gıderdı. Padişah; gözdl'Sini de kederli bul-
iş olarak haremağasını çağırarak ti. Hem Dilşada meseleyi açmamış- * muştu. Dilşad; her ne kadar kendisi-

SON TELGRAP"m ruııa: M. Sami KARA YEL şu talimatı verdi: tı .. hem de; etrafı sıkı bir kordon Dil~ad; sabahı güç yaptı. Sevgili- ni saklamıya çalışıyor idiyse de göz-
- Hanımefendi, korkuyorlar... altına alarak onu, yapmakta olduğu sini görememiş teskini ateş edeme- !erinden, ruhunun karanlıkları se-

S Tarilıf tefrikaa No. 137 Hatta, geceleri pencerelerini sım- i~ten menctmişti. mişti. ziliyordu. 

&raydaki Sifihşörler bahçeleri tut• sıkı kapıyorlar .. Bu bir evham - Dilşad; muhafızların kalabalığını Sabahleyin, hünkar iskelesi sara- Kalfa; padişahın gelmesine scvin-
rn dır ... Kendisine emniyet verdirmek görmemişti. Nasıl görebilirdi Gözle- yına gidip öğleden sonra; denize çı- mi~ti. Hiç olmazsa birkaç gün için 

- B UŞlar, QÖZCÜler artflrllmlŞtl için; bahçede ve koruda muhafızla-iri kararmış bir halde idi. Sonra; kacuktı. Hiç olmazsa yüreğine işle- beladan kurtulmuş olacaktı. 
ne olu 

1 ~ akrabanı ölmüş gormekle k' k 1 ğuna yardım 0 • rın adedini çoğaltınız, hatta; köşkün;muhafızlar, daha ziyade köşkün hu-jyen bir gecelik hasretini Mustafası- Sultan Aziz; bir gece kalabildi 
r · fam ıd uJ. usuz u etrafında silahlı muhafızlar durma- dutlarını muhafazaya memur idiler. nı görmekle teskin edecekti. Ertesi gün yaverler Tokat aksrına 

bi~e~ahi kızım ölü diri getirir u~~t ~d~e!· kalfasının odasından dan dolaşsın ... dem~ti. Barem bahçesine ve korusuna kim- Fakat; daha sabah kahvaltısını şu haberi getirmişlerdi. 
rnısın? çıkarak yat;ğına uzandı. Düşünü- Harem ağası; aldığı emri, derhal SEcikler giremezdi. Harem korusu- yaparken !stanb~l -~ayından ya- - Ali kulunuz vefat etmiştir. Al-

fa~;:e?.bileyim a ikl gözüm kal- yordu: köşkü muhafazaya memur olan baş run duvarının haricinde bulunur- t·crler haber getırmıştı. Sultan A- !ah ömrü şahanelerini müzdad ve 
_Kalfanın rüyası doğru çıkar· silfilışöre tebliğ etmişti. ı,rdı. . . . z!z; gelıyordu. .. feravan buyursun, amin!. 

rı::aBtak göreceksin muhakkak ya- sa demek, Pad~ah geleceği cihetle Silfilısörler ve korucular; iki üç Mustaf~ p:hlıva? harıçten hır yol Matgu_zelın kalfasının_ ru.yası çık- Başkatıp! .sadrazam Ali paşanın 
1 ı şah belki, saltanat kayığını İstanbula misli kuvvetle, akşam ezanından bularak gızhce gırıyor, harem koı:u- mıştı. Dılşad,. boynu hukuk kald_ı. vefatı?' bıldırıyordu. 
ar·· ane teşrif buyuracak - çağırttı. Mustafa da onunla bera- sonra; köşkün etrafını kuvvetlice sunun duvarını aşarak maşukasile Şaka d~ğıl; bırkaç _gece daha sevgı- Padışalı; Ali paşanın vefatı habe-
• - Desene . her gitti. Tamam; her halde bu, bir surette sarmışlardı. rrıülaki oluyordu. Iisini goremı_yec.~~tı. • . rini gözdesinin yanında haber al-
&ırn?.. ' Yıne hastalanaca • böyle olmalıydı. Mustafa pehlivan, köşkün korusu- Fakat; son akşam ~e~e'."~ti. .. .s~ltan Azız; ogley7 . dogr~ ~eldı. mıştı. Başkatibinin yazdığı kağıdı 
k - İşte; onun . . Dilşad; binbir üzüntü ve hayal na girdiği zaman silfıhşörlerin her Mustafa pehlıvan, ıkıneı" uçuncu, ~-akin, ~er v_akıtki gıbı.. ~:~.:Ii de- okuduktan sonra: 

en Yatarsan . •.çın bu akşam er- içinde gözlerini kapayarak niha _ akşamdan daha fazla olduğunu gör- i15h .. g~cı;ler koruya gırmege teşeb- g_ıldı. Go~?esıne_ zorla guldugu ve ~-' - Oh!.. Şu mliz'iç adamdan 
ıyı olur. Yarın ak- yet, uykuya daldı. müş, etrafta bir parça gezinerek i- büs ettı ıse de; muhafızların kala- tıfat cttıgı sezılıyordu. Kım bilır yı- kurtuldum ... dedi. (Det'amı var) 

Birimizin derdi 
Hepimizi ı der jj 

i 

Mahalle hakka llarınd ıı 
şikayet 

Bir okuyucumuz yazıyor: 

.Hcrke5 evınin crzakını mad
di vaziyeti itibarile vaktile vı 

toptan olarak tedarik edemez 
Bu itibarle mahalle bakkalla • 
rından alırlar. Mahalle bakkal
larının hemen hemen Pk>erıyet 
denebilecek bir kısmı pek paha
lı olarak satış yapıyorlar. Veba
zılarında, mallarının ÜZ('rincle 
fiyatlarc:ı1 gusterir etikHlcr dıı
hi bulunmamaktadır. 

Halbuki bakkal tekmil. satışa 
arzettiğı malları yüzd<' muay -
yen ve makul bir kazan~ temın 
ederek satış yapmak m<><·buri -
yctindcdir. Halbuki halktan t•u
yük bir ekseriyet. mahallt•sinde 
bulunması ve yakın olması iti
barile alış veriş yaptığı mahal
le bakkallarının cfazla kazan -

rnak• ihtiraslarına maruz bu . 
lıınmaktadır. Mahalle bakkal • 
larında gerek etiket ve gc·rek 
fıyat hususları sık sık kontrol 
edilmeli ve halkın aldotılma • 
sına meydan verilmemelidir. 

Bu satırları alakadarlorın n • 
zarı dikkatlerine arzcdcrPk bu 
vaziyetin inct'lC'nmesini rica e. 
d0riz 
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..J A P O N "" Ç U N Katil 1 

------:- • • Baba [ iKi · BAHAR ARASI .. 
·HIKAY -

Yazan: MURAT KAYAHAN A v r u p a d ev 1et1 er 1n1 n Babası an~ın üzeri-

çin deki menfaatleri teh- ne dateŞI ekdb~rken 11 ya- O renkler içinde baş döndürücü(s::~e:~k::~:ı~::e:::8ç:a~ na tamamile kani ~lacakiki 
ŞJn 8 a 1 Jr ÇQCUk ya• kadının ipeğe övünmek, kadına naz- caldar. Sabahın ilk yolcuları ayak- vermekte mahzur gormed. 

ı l
e k • d • t ' d d 1'.ıımak salahiyeti veren vücuduna !arını kaldırımlara vura vura öyle - Sizin çok fazla mer~klı ;, 

e Y e g 1 r 1 ağın içın e oynuyor u yaklaşmak arzuları' içinde kıvranı- bir hırsla yürürler ki, kulağınıza şeyi çabuk ö~re~_ek __ ·~ 
yordum. gelen ayak sesleri sahibinin karak- anladım: _Belkı . ~züldun if' 

- Can kurtaran yok mu?··· . .. .. .. . . . . .. terini size güçlük çektirmeden öğ- delı dedınız hepsını kabul ed · 
----------------- Bir silah sesi. Nevmidane bir fer- O saat ki kopru uzerı ikıye bölun- . Şimdi her şeyi anlatacağJll1 1 

j l b Ç 
• el yat. Bir kapı açıliyor. Üzerinde ge- müştür, Karaköy aslı, Eminönüdas~- retır. * raktan kurtulacaksınız. FaJS 

ap On ar Cen U l-" ın e celik gömleği bulunan bir kadın dı- dır. Aralarında. yaya ~eçılmezl enız - Israrınızın cezasını vermek is- yaptınız, niçin saklıyorsuıııılı 

. . 
şarı fırlıyor, yalın ayak koşuyor. vardır. Bu de°:'z _çam ıca sırt arın - tiyordum amma.. sormayın. Hiçbir şey öğreJllll 

Vak'a Kretil'de, Şeri sokağında 58 dan suları fecrın ılk alacalıkları ara-

l 
numarada ikamet eden Rigsler'ın sından yükselen güneşin ışıklarile ~...- ---.-- ~ _,_,..,,,., ' 

l • l ld küçük köşkünde geçiyor. Vakit, sa- ' yıkanır ... Yıkanır ... ta köprü kapa- ,, ga,ve erıne vası o u ar· bahın5buçuğu... nıp_ilkyolcul_arın~ö~geleriköprüü- .'t 'J Komşular tam vaktinde yetişiyor- zerınden denıze duşunceye kadar. l'\. 
!ar. Zavallı kadın, bahçede, başı O saat ki rüzgar en tatlı serinlik 

Japonların cenubi Çinde harekete bu yüzden İngiliz menafiinin uğra- dan sonra politika iı.lemini asıl meş- kanlar içinde yatıyor. Gömleği de ve en korkuyu taşır hiçbir ciğer onu 
geçmeleri ve nihayet son günlerde dığı tehlikenin daha büyük olduğu gul edecek olan da o dur: yanıyor. İlk evvel bunu söndürü- teneffüs edememiştir. Bu rüzgar 
Kantonu almakla kalmıyarak yeni fikrindedir. Kantonda Amerikalıla- Japonlar acaba bu zaferi elde et- yarlar. Sonra kaldırıyorlar, yanda- aşk taşır hem de aşkın özünü, riya-
yeni zaferler temin etmeleri Uzak j rın birkaç petrol şirketi ile bir ta- tikten sonra Çin ile müzakere kapı- ki eve götürüyorlar. lığın taşıyamadığı aşk. 
Şarkta yepyeni bir vaziyet vücude kım misyonerleri vardır. sını açacaklar mı, açmıyacaklar mı? Madam Rigs, başından bir kurşun- O saat ki İstanbul uyumaktadır. 
getirdi. Kantonun Çin kıtaatı tara- Diğer taraftan Tokyoda bulunan İngilterenin tavaısut edeceği et- la yaralı olmakla beraber vak'ayı Yalnız birkaç belki de beş on kalp 
fından bırakılıvermesi İngiliz gaze- muhabirleri tarafından Avrupa ga- 1

1 rafındaki rivayetler ma!Cun. Fakat anlatıyor: sabah olmasını istemiyor, belki sa
telerine bakılırsa Londra mehafi - zetelerine verilen malumata göre şimdiye kadar hep kendileri için - Bu sabah kocam Ogüst Rigs, bahtan korkuyor, geceyi seviyor, ka
linde evveliı. hayret uyandırmışa Kantonun zaptı Japonlarca Çi~' ·- müsaid bir vaziyet temin etmeyi uyurken üzerime hücum etti, yum- rnalık onun ruhuna daha yakın ağ

düşünmüş olan Japonlar için bunu ruklamıya başladı. Sonra çekmece- l• mak gecenin kardeşidir, karanlık 
elde etmedikçe tavassut ve müza- deki rövolveri aldı, bir •öz söyleme- ölümünü, göz yaşının, aşkın en muh-
kere tekliflerini kabul etmek zor - den ateş etmiye başladı. - teşem dekorudur .. 
du. Bundan sonra buna yol açılaca- (Devamı 7 inci sahifede) Ortalık aydınlanıyor nerede ise 

ğı söylenirse şaşmamalı. Çin ile Ja- l....,=======•===================-
.IJOnya arasında kavgaya nihayet ver 
mek için Japonların istiyeceği şey
lerin neler olacağından bile bahse
dilmektedir. Ancak vaziyet daha 
öyle etraflı surette tekliflerde bu
lunmağa kafi derecede müsaid gö
rülmemektedir. Bununla beraber 
Japon mehafilinin şimdiki halde i
leri sürdüğü nok~alar vardır: 

Seher vakti, on altıncı kattaki pencere-
1 erden biri açıldı 

• 
DOROTI HAL 
Sokağa düştü 1- Çin Başkumandanı Mareşal 

Çan Kay Şek gitmlei, yerine başka 
bir hükumet gelmeli; Güzel yıldız, bir kaza neticesi pencereden 

2- Çin bundan sonra Japonya ile düştü ve anide öldü. 
teşriki mesai etmeli gibi. ~ 

Halbuki bu noktaların Çinlilerce sinema yıldızlarından Doroti haldir. 
kabulü dem~k, bundan sonra Ja _ Yıldız, henüz anlaşılamıyan bir 
ponyanın dediğinden dışarı çıkma- kaza neticesi ölmüştür. Üzerinde 
mak olacaktır. siyah kadifeden bir rop, ayakların-

Bunlar ise daha umumi surette da gümüşi lame sandallar, boynun- - --- - - ğll 
söylenen şeylerdir. Daha etraflı mü- da siyah kordelil. ile tutturulmuş bir Gülerek yüzüme baktı. Kimbilir niz. Sual sormıyacaksınız cıe 

k . . d h . . b' . t kil gerdanlık vardı. 1 • • . Emin olunuz ağzımı ~ za ere ıçın a a ıyı ır zemın eş D t. H 
1
,. 'k t tt'. . d . " <şamdanberı çektigım ıztırabın -

eder Bu teklifler için henüz vakit oro ı a ın ı ame e ıgı aıre- d · · b !ki ·· ·· b k k ca"'m · k ıkt ht ü . erecesını e yuzume a ara ,.~... i-
l . b . y 1 A ·~ nın apısı aç ı, ana arın zenne .. . • _İsmim Nil.zan. Size bU g 

ge mışe enzemıyor. anız vrupa . konulan küçük bir kag"ıtta oda hiz- clçmeye çalışıyordu. Fakat ımkanı . . . t c 
gazetelerinin nazarı dikkati celbet- • ~ .. · .• · ~·•·. ' · . . . raya nasıl geldığınlzı anla a .. ~ 

metçisinin saat ikide gelmesi, artis- \ar mı? .. Içımdekı merak benı ye- . 
1 

d''ğün' de ıı-tikleri bir cihet vanı r • i o da Ja- Bır gece evve u , 
ponların bir sulh müzakeresi için ti giydirmesi yazılı idi. Bu ~ir kadın rimde durduruyor, anlamak hasta - rimdeki erkeğin kim olcluP 
çıkacak fırsatı kaçırmak istemiye _ c tarafından_ ~azılmıştı. Henuz yazı- lığından kurtulamıyorum. liyor musunuz, tabii hayır cJJ# 
cekleridir. nın Dorotının yazısı olup olmadığı - Israr demeyiniz, Merak içeri- siniz. O erkek kardeşimdir· j Ol 

beziyor. Bununla beraber Japonla- rin şimdiye kadar devam edegelen Japoolar Çinde dün kazandıkları anlaşıl~amıştır. . . sindeyim. İsminizi bile öğrenmeden Hulki uzun müddet Avrupll $' 
. h k'tt b k b k t• k . d' ilın' .Dorotı Ha_ l, 1933 te Ka __ lıfornıyad_a b~şıma gelenlerin içinden çıkmaya lundu. Çok ı'antı' bı'r gençtir· '· rın yem are a a ça uca una mu aveme ıne arşı ın ır ış en bir zaferden, bu gün kazandıkları _ eO 

muvaffak olmaları mutlaka hare- büyük darbe olduğu söylenmekte - diğer bir zaferden dolayı her neka- ' " bır otomobil kazasında olen Aınerı- ugraşıyorum. t~nıştığımızı kendisine söYI 
k •t t' 1 d. . . g ı· dir A tık b d ç· B•• Ira ressamlarından M. Gardiner'in O yı'ne gu''ldu··. Davayı kazandıg"ı- (Devamı 7 ı'ncı· sahife' a ın ne ıce en ıgı manasına e ır . r un an sonra ın ....,, - dar şenlikler yapsalar da bir sene-
gibi karşılanmamaktadır. kumandanı Çan Kayşek hükfuneti i- den fazla süren bir harbin açtığı karısı idi. / 

Taymis gazetesi Kanton hezimeti çin yaşamak imkansız olacağını söy büyük büyük gaileler de meydan - Altı ay evvel, Mösyö Ruzveltin B Ü saat 2,30 matinesinden ltlbareıl 
! .. ı maiyetinde bulunan yüksek memur- ug n 

serlevhasile yazdığı makalesinde uyor ar. dadır. Onun için hem mağlO.bla ol- ı• d b' · il t t · 1 d s A R A y 
Çin ordusunun başındaki mes'ul ku- Japonların dediğine göre Çinli kı.ı aug"u kadar galiblere de birçok mas . .·. . hl an ırıs e ~nı~ ı, n_ışan "". '· sinemasında 

. . · -"· · ·• ··-- \) gece Dorotı hır muesseseı hay-
mandanları tenkid ediyor ve dıyor mandanlar bu.ndan sonra harıçten raf ve birçok kan dökülmesini icab . ·· . . ' . TÜRKÇE SÖZLÜ FiLMLERiN 
k" siliı.h ve cephane getirtemiyecekler- tt' b. h bd lm k . . Sahne ve sinem aartisilerı arasında rıye menfaatıne tertıp olunan satış- En büyüıtü, en güzeli ve en ınüeu!ri 

ı. . . " ıren ır ar en sıyrı a ıçın güzelliği ile tanınmış Dorotl Hal ta hazır bulunmuştu. Son derece 
Çinlilerin hezimeti kendilerini dır. Artık Kantonun Japonlar elıne Japonların şerefli bir surette kav - , ... 

·1 Ç' · • ihr t d neş eli ıdi. 
kü.,ük düşürmekten ziyade her!<esi geçmesı .e ın_ın ya~acagı .~ca . a gayı bırakmak fırsatı çıkar çıkmaz Bir kadın daha pencereden düştü Zabıta, kazanın nesuretle vukua 
hayrete düşürecek mahiyettedir. B11 duracaktır. Çın ha~ıce mal gonderıp bundan istifade edecekleri muhak- ve parçalandı r;eldiğini tesb!t için tahkikata b••la-

. . , satamadıkça ecnebı parasından malı k k ı · -, 
suretle Japonlar sıyası ve askerı ma k 1 k b ti d h . a sayı ıyor. Bu son facianın kurbanı, meşhur mıştır. 

. rum a aca , u sure e e arıc- ç· J d' ı ti bır· hiyette bir takım menfaatler temın . , . • • ın ve apon ıp oma arı 
den artık sılah ve saıre almaga la - . . 

etmiş oluyorlar. Japon propagan - . şekil bulurlar; denıyor. •• 
. . . zım olan ecnebı parasını bulamı - • B .. s u M E R s· d dacıları bu vazıyetten ıstifade hu- kt J nl d'" ft Çinde harekat başladığı zaman ugun 1 nemasın a 
1 kı dır B yaca ır. apo ar ıger tara an 

11 
.. · b b.. ük' b. susunda geri ka mıyaca ar . un d 

1 1 
k. K Japon genera erı ıçın u uy ır 

h .. şuna a memnun o uyor ar ı an- h N A D U 1 1 !ar Kantondaki kumandanların u- t lın .. .. d 1 ·ıt faaliyet sahası olmuştur. Fakat er D E A N R B N' N 
· . ah d onun a ması yuzun en ngı ere . .. ... .. 

kı1met merkezıne karşı ve Y u .1 bl 1 km d b . 1 vakıt goze çarptıgı uzere Japonyada Muza ffe ra ne bir muvaffakiyetle temsil etti"i 
hükumet merkezinin onlara karşı ıb~tm_rt_medise e. çıT ka adn u ahış .? utp ordu ve donanma erkanının nüfuz 6 

hiyanet ettiğinden bahsedecekler- ınl_kışl ır yel. ok yKo at tez fur~ '. ve tesirleri pek ziyadedir ve hüku- N E Ş E K E R Ş E y 
şe ı er yapı ara an on za erını t• d hill h · • llt'k d dir k .. . me ın !!. ve arıcı po ı asın a 

D 
.. - f D r T 1 f azanan generale teşekkurler edı -
ıger tara tan ey ı :e gra ga- lirken başka bir cihet vardır ki bun- (Devamı 7 inci scıhi.fede) iıııı••• F.-nsııc ı Söılii H:ırika fi : nıhi l!'idp igörunüz. 

KARA KORSAN 
Şıheseri baılıyor. Baş rollerde: 

FREDRIC MARCH ve 
FRANZISKA GAAL ı 
CECIL B. de MiLLE tara-
fından vücuda ge
tirilmiş Amerikan 
Koraanlarının Ha- ~el 
yatı ve Aşklarile maceralarını tasvir eden muazzam ş3 

Süvareler için yerlerin evvelden aldırılması rica olunur· i 
Bu filmin ikinci kopyesi IZMIR'de ELHAMRA sineJ113 

zetesi de Kantondan bahsederek dı-
yor ki: 

yarından itibaren gösteı ilecektir. "',/ 
"""'"""""""""""""""""'"""~"""'"_,,,,_ ............ !!!'.91,_.!l!!!'.l! ... l!!!!l!!!lm!!ml!! ........... !!l!!!l ................... l!!!!Bl!!!l!!!!!!!l!lı_,, ... !!!!!!!!!!!l!!l!!l ........... !!l!!l!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ...... !!I!!!!!!!!!~-~ ............ -~~~~--'""--!!!"!!!!~. ~~ 

Yine, zannediyor ki, merdiven lerdekı P O Kantonu ele geçirmiş olmakla 
Japonlar askeri noktadan çok mü
him bir hedefe varmış oldular. Çün 

kü dahili Çinin hariç ile doğrudan 
doğruya bir rabıta teşkil ediyordu. 
Gerek şimendifer, ıjerı;).< denizden 
Çinin dahili ile haric dünya arasın

daki rabıta burası idi. Japonlar ay
lardanberi bu taarruzu hazırlıyor -
!ardı. Lakin Hongkongun yakınlığı 
folayısile bu tasavvuru sonraya bı
rakıyor !ardı. Çünkü Hongkong do

lay ıs ile Japonlar başka devletlerle 
ihtilafa düşmekten çekiniyorlardı. 

Fakat şimdi artık aşikar olarak gö
rüliiyor ki Japonlar bu tehlikeyi gö
ze almayı muvafık görmüşlerdir. 
Diğer taraftan Amerikadan gelen 

mallımat Japonların muvaffakiyeti 
karşısında Amerikalıların da liıkayd 
kalmadıklarını gösteriyor. Kanto -
nun Japonlar tarafından alınması 

Amerikalıların Çindeki birçok men
laatleri noktasından tehlikeli sayıl
maktadır. Lakin Amerika mehafili 

Diyecekler, Refiğin yazı odasında ne usta bir 
dilenci; ne dilendirilen bir Meral olmadığına göre, 

- Aman doktor ... 
Yahud da: 
- Hemen timarhaneye ... 

Diye çarpınıp duracaklar! Halbuki, bu hayal ve 
bu boğazlaşma sahnesi ölünciye kadar Refiğin ya
kasını bırakmıyacak, daima gözlerinin önünde bir 
kuru kafa korkunçluğile yaşayacak! 

Ne iyi tesadüf ki, hizmetçi: 
- Beyefendi... 
Diye içeriye girdikten sonra, Refik birdenbire 

hakikate irca etti: 
- Yemek hazır efendim ... 
Dedi. Refik de o zaman yeis ve ıztırab içinde 

düşüne düşüne ne müthiş bir kabus ve meraret gay
yasına düştüğünü hissetti, kendini toparlamıya, si -
nirlerini yatıştırmaya çalıştı ve: 

- Yemek hazır ha ... 
Diye ödadan çıktı! 

• • • 
Refik sofrada. Yalnız. Nimetin yeri boş duru -

yor! Saat dokuz buçuğu çaldı. İhtiyar ve bitkin genç 
kafasının içinde büyük bir gürültü ile kilise çanı 

gibi öten saatin darbeleri arasında çorbadan bir iki 
kaşık aldı .. Sonra gayri ihtiyari elinden kaşığı bıra-

Edebi Roman 
No.144 

karak, kendi kendine sordu: 
- Bu kadın hiı.liı. niçin gelmedi?. 
Ve .. düşünceleri devam etti: 
- Bu ne cesaret?. 
- Bir kocası olduğunu unutuyor mu?. 
- İnsan bu saate kadar sokakta kalır mı?. 

- Sabahki adamla muhakkak beraberdir .. 
Yine tekrar biraz evvelki gibi gözleri dalıp ken

dinden geçmek üzere iken sokak kapısının hızla ka
pandığını ve Nimetin telaşlı teliı.şlı merdivenlerden 
yukarıya çıktığını duydu. Fakat,ne tuhaf? .. Bir sa
niye evvel; 

- Hala niçin gelmedi?. 

Diye hiddet eden, bir türlü önündeki yemeği yi-

· Yazanı 
Etem izzet BENiCE 

yemiyen Refik bu sefer de adeta: 
- Niçin geldi?. 
Diye kızmaya başladı ve .. gittikçe sinirlendi, Bu 

hiddet Nimetin gelmiş olmasından ziyade bir ev ka
dınının tek başına sokakta kalabileceği saatlerin bir 
hayli gecikmiş olmasına rağmen kapının şiddetle ka
panmasına ve merdiven!erdaki patırdılı ayak ses
lerinedir, 

Zannediyor ki, Nimetı 
- İşte sana inad! .. 

Diye kapıyı şiddetle çarptı ve: 

- Kendi kendine ne tasalanıyorsun. Sen bana 
karışamazsın .. 

Demek istedi. 

dıf· nın ve ayak vuruşların bir tek manası var 91 

- Kızım sana söylüyorum. Gelinim seP 
Demek, istiskal ve haka~et etmektir! 

1 . . ~~ 
Refik bekledi ki, saat dokuz buçukta ıco~.,~ı 

pısını çarpıp avare bir bedmest gibi mer ~ı 
çıkan kadın odasına girdiği zaman aile har 
hicab duysun ve: 

- Benim bir kocam var... ~ııf) 
Diye ellerile hemen yüzünü kapasın, 

gelsin: 
- Affedersin Refik. Geç kaldım! . 0ı~· 
Desin, kabahatini affettirmek için hıÇ b 

bir yalan uydursun: 
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öldükten Yaln ı z kadınlara a rkadaş 

ulh muahedesinin esrarı ruhu ? '' Allo ! Bu akşam tiyatroya gitmeli 
y a ş a r m ı . . . . ·istiyorum bana birini gönderiniz?,: 

~~man ~ontuagağa.kalkmadığı p t 'd b•, kız agv ır bir londra'da, yalnız kadınlara 
. çın l!alıblerin canı sıkılmış 'Oe eş e e ır genç arkadaş kiralıyan bir büro açıldı 
:ı,.tık ağ.ır ş_artları 1eğiştirmeği hastallktan kurtuldukJan 

bıle ıstememışler!.. k d• d·ı· • il 
:( 0:~gilterenin eski Başvekili Loyd sebebi cephe gerisindeki mes'ullerin son r a en 1 1 1 n 1 un u u 

> Alnı.anlarla Umumi Harbden vazüelerini yapmamalarına veril -

ı ~;:tt~~~un nasıl yapıldığını yeni miştir. Bir ker~ yeni yetişenlerde v h• b•ı .. d• v • h ld 1 1 
lıin nı.~1 ~atır.atında anlatıyor. Ta-ıbu kanaat verildikten sonra çalış- e iÇ ) me ıgı a e spanyo ca 
efa e h~ hır vak'ası olur ki çok mak kolayla,!I!lış~ır. . . 
tk heınnı.ıyetsiz gibi görünen bir Loyd Corcun ıddiasına göre ıse k. b 1 d 
.Ot~~ Sebebler.e bağlıdır. İşte Loyd Fransada Puan~are~in temsil ettiği ' o n u ş m 1 ya a ş a 1 • • • 
u ~ anlattıgı bir keyfiyet de bu· bir ruh vardı ~ı daıma Almanyaya 

hır k t " t ·ım ı0 ere. daha göstermektedir. karşı şiddet ve kuvve gos erı e -

ıaYd Corc Yirmi sene evvelki za - sini ileri sürüyordu. İşte Fransada 
na ·d 

~kr aı olan bu hatırayı bugün görülen bu hal Almanyaru~ daha zi 
:ı. at tazelerken gözönünde du _ 'yade kendini toplıyarak sılahlan ~ 
n Ye · b' · 'h t ilah <lıi nı ır vaziyet vardır. Bu mağa girişmesıne ve nı aye s -

19 Yet artık bugünkü Almanyanın la~ma yarışına çıkmasına yol aç -
da kend· · 

ın V ı sıne kabul ettirilmiş o- mıştı. 
tr ersay muahedesinin agyır şart- Fakat neden Çlolayı Al.manyaya bu 1

ndan k · ükl" tild"? Al ır. Bu .. e~~ini kurtarmış olması- kadar ağır ~e:aıt Y e y ı -
ıu h gunku Almanya böyle bir manyanın elını kolunu bagla.mak i-
1 a edeyi tanımıyor. Bugu·· nkü Al- çin Puankara fikrinde olanlara karşı 
anya ·ı · · ·ı· B kili Lo la sı ahlanıyor. Bugünkü AI - neden o zaman Ingı ız aşve -

Ü n:a ~endisine yerler alarak bü- yd Corc olsun, Amerika Cumhurre
a~UŞtur. Bunlar hep gözönünde. isi Vilson olsun mukavemet göster
\i t bunu anlamak için yine yir· mediler? Eğer Almanyanm daha uy-

s~ne d · · k ğlft ıın geliyevveline göz çevirmek la- sal o~ası -~enk"ısıneld ~rşıkmda -
or. Loyd Corc Umumi harb biyetını mum un o ugu a ar az 

li rı ··so~ra A.vrupada Fransanın üs- bunu neden İngilizler, Amerikalılar 
~'P\J. bır mevki kazandığı senelerde hissettirmekle kabil olacak idiyse 

Alınanyanı ı h" d ·· ·· ı d" ·· ediler1 iliş A. n c ın e soz soy e· uşunm · · 
' hnanyanın kuvvetlenmesi ıa- İşte şimdi burada Loyd Corcun an 

ı tı~ ~~ld~ğini müdafaa etmiştir. o- ıattığı hikayenin sırası geldi: 
lôyı krınce bugünkü Almanyarun c919 senesi yazının başlangıcında 
a_ ... e 1-:u .-Vetlenmesi muahedeleri Almanlar davet ediliyor. Sulhun im-
·•tınıy , 

atak gittikçe genişlemek is- zasına çağırılıyorlar. Alman murah-

----.~ 

ı---

Telefon çalıyor. - Balo elbesclerimi giyindim, o 
- «Allo!. Evet, benim madam tele gitt im. Kapıcıya Madama ha· 

Farkarson bu akşam mı? . Amerik'l· ber vermesini söyledim. Az sonn 
lı bir kadın... Pekaia, biraz sonra asansörden genç bir Amerikalı ka 
gelirim ... ~ dm çıktı, bana doğru yürüdü. Elin 

Madam Farkarson'un bürosu ol- de beyaz bir zarf tutuyordu. biı 
dukça uzaktır. Oraya gidinciye ka- adım yürüdüm ve: 
dar size anlatayım . - Madam Farkarson tarafındaı 

Farzedlniz ki yalnız bir kadın geliyorum. 
Londraya ilk geliyor, tanıdığı yok. Dedim ve kartı verdim. Kartlaı· 
Şehrin tarihi Abidelerini görmek is· ı karşılaştırdı. Sonra gülümsedi: 
tediği gibi zevk ve eğlence mahal • - Tiyaj.ro biletlerini aldınız. de 
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Almanya - ltalya ye- 16 ıncı asırda kadınlar Ca~.ı~~!!~~~!, Şaşılacak8 şey d le 
niden uzlaşmak nasıl giyinirlerdi? :::o~:ı~a:;:ı:a:i~e~~~aş~ una er 

zannı uyandırmıştır: Müttefik ga- Adliyede, koridorlardaki halkı he- yet Bayramı münasebetıle • ht• da (a lnd aahHeıul:ı:den devam) gelen Vertügad modası, Fransız ka- libler, Almanlar tarafından bu su- yecana düşüren, mahiyeti garip bir :ı miktarda elektrik ~ın~ 1 1yac1 n h olduğu zamarr mabeyincisi ile u- dınları~ın şekillerini deği~tirdi.. retle tahkir edildiklerine hükmet - hadise olmuştur. . devatı alacaklarıru .soy! 
zun müddet münakaşa etmişti. Se- Vertugad koeaman hum şeklinde mşilerdir. !sak ve Zeki isimlerinde ikı arka- Bay Tomas hemen ışını 

(1 inci sahifeden devam) . tezlerine zafer kazand~ak ~e ar- bep? .. Babeyinci, kralın beşten faz- kanavcçeden yapılmış, içerisi pa- Loyd Corcun dediğine göre Ame- daş, geçen Pazar günü Tepebaşın- ve bu yağlı müşterilerle 111 
escil e~ecektU:: Fakat ~- Mı:s5?l~ı z~ların'.. tatmı~ et.me~ ıç~n mute~a- la gömleği olmadığını söylüyor, hal- muk doldurulmuş ve atlas kapl_an- rika Cumhurreisi Vilson Almanlara daki Lala birahanesine giderek, tez- mıya başlamıştır. 
tle B. Hitler, dort devletın Münib te bılen sulhçu zihmyetı gostermesıne buki kral aksini iddia ediyor: mış bir ~eydi. Kuşakla bele bagla- başka türlü bir vaziyet alarak ken- gahtara bir 10 liralık uzatmışlar ve: İki adam yarım saat kadJI 
Jerpİ§ edil~ olan muht.em~l içt'.- ve P~is ve ~ndra ile. samimi bir - Hayır! Yedi tane olacak... nır, etekler kabartılırdı. . dilerini müdafaa etseydiler muahe- - Bize, ikişer duble bira ver, de- u.da dolaşarak bir çok çeııı 
-naı meselesınde herhangı bır ihtı- teşrıkı mesaı temennısınde bulun - Diyordu. İşte bu sıralarda, İspan- Çan şeklini alan bu etekliklerle a- denin ağır şartlarını değiştirmek ve mi•lerdir. Tezgahtaki adam da, bi- vesaireyi gözden geçiriYoıJll 
l1f zuhuruna mini olmak kaygu - masına .. şahit ~lduğumu~ zaman b-~ - ya kralı 2 nci Filip, kızı İzabe! Dot- ta binen kadınların hali pek gülünç Almanlar lehj,ne bir cereyan uyan- ral~rla birlikte, paranın üstü olan ra, Bay Tomas'a bir saat,; 
'.~~. ~ulunduklarından.' herhalde nu en once bızler t~kdir ed.ecegız. rişi, 4 üncü Hanri ile evlendirmek oluyordu. dırmak arzusunda olduğunu söylü- 9 lirayı vermiştir. Bunun üzerine iki lecek!erini söyliyerek çıkıpf 
oır ıtilaf akdedeceklerdir.> bızler memnumyet ızhar eyliyece - ıstiyordu. Buria muvaffak olamayın- Katerin dö Mediçi, kadınların ata yor. Fakat Alman başmurahhasının kafadar, tezgahtara bir duble bira- !ar. Bu adamlar gittikten tJ 

Sen Bris, Lö Jürnal'~a yazıyor: ğiz.> . I ca Felemenk valisi Al bere verdi. binme şekli_?i değiştirdi. Yan. bin- hali gitgide Amerika Cumhurreisi- nm kaç para olduğunu sormuşlar - r:sine bir miktar para ~ 
cAlınanya'nın noktai nazarında Parg, 27 (A.A.) - Neşredılen res- Çok güzel, çok sevimli ve faal bir meye ve sag ayağım, eğenn on ta- nin canıru sıkmış, yanında oturan dır. Tezgahtar: duvara asılı olan ceketııı. 

:abiti kadem kalması için bir çok mi bir tebliğde Çekoslovakya tara - kız olan İzabe!, galeyan içinde bu- rafından atmıya başladı. Bu suret- Loyd Corc yavaşça: •- 25 ckuruştur. diye, cevap ve- cüzdanı arıyan Tomas şJ1 
;ebepler vardır. Almanya, Hitler'in fından 4/10 tarihli Macar notasına lunan bir memleketin kraliçesi oldu. le güzel bacaklarını da göstermiş - Bunlara karşı yapılan şey ye- rince, 9 lirayı tekrar uzatarak: 600 liranın yerinde yeller 
Jeri hareketini durdurmağa çalış - verilen cevapta Macar ekalliyeti Eyaletler ahalisi İspanyol idaresi- oluyorlardı. Fakat bunun bir mah- rinde değil midir? - Ver bize 10 liramızı. Bira iç - görünce beyninden vuruıııı 
·nak sur~tile !'1acar hükumetin.inı·n_:esele~inin do~d8': doğruya v~ ne k~rşı .isyan. e~tiler. Müc~dele u- zuru g?ru.ldü.' Buna .~ir çare lazun- . Diyerek kızgınlığını belli etmiş- miyeceğiz, demişlerdir. Parayı ge~i r.ı~ş ... s?.luğu emniyet ~ 
ıoşuna gıtmeğı arzu etmemektedır. t , mamıle halledılrnesı hususundakı zun sıirdu. Valinın askerlerın aylık- dı. Duşunduler, kulotu muvafık tır. alarak, dışarı çıkan kafadarlar, bır muduru Bay Nevzat Ar1fl 

Rütenya meselesinde Fransa ile 'amimi arzudan bahsedildiği bildi- farım verecek parası kalmadı. İspan- gördüler. İşte Avrupada külot bu İşte Loyd Corc bu suretle galib- dolap çevirerek, tezgahtarın verdiği c'asında almıştır. Bay Ncvıl 
ıngiltere, A!manya'nın noktai naza- rilmektedir. yadan para getirtmek vakte müh- suretle kabul edildi. Avrupa kadın- !eri yumuşatmak için Almanların paraların içerisinden bir 5 liralığı i;an Tomas'ın şikayetini dilJ 
cına sehabet etmekte olduklarından Hükıimet, bütün Macar ekalliyeti taçtı. !arı, kata tabirile iç külotlarını o ta- büyük bir fırsat kaçırdıklarını söy- da aşırmışlardır. Fakat, işin farkına 'onra üçüncü kısım şefik~ 
Almanya, İWya ile Polonya'yı bu meselesinin Alınanyave İtalya'nın İzabe!, bilatereddüt elmaslarıru rihte giymeye başladı. Zamanın lüyor. Mağrur Alman Kontunun ye- varılmasıyla yakayı ele veren İsak ıPfi çağırarak derhal para1"' 
meselede kendisini takip mecburi - hakemliğine tevdi edilmesine taraf- verdi. Sattılar, askerlerin aylıkları- vak'anüvislerinden Hanri Etyen rinden kımıldamıyarak o vaziyette iıe Zeki Adliyeye scvkedilerek, asli iiini meydana çıkarmasını 
yetinde addetmektedir. Bu şerait tardır. Bu iki hükıimet, Macar pro- m ödediler. 1601 de, Ostand'a gitti, bundan b~ed':"ken: :Ka~ar, bi- ve dik sesle okumakta devam etmesi ye 4 üncü ceza mahkemesinde, mu- ,.e Jilzım gelen talimatı ;ı; 
ıltında Berlin, her zamandan ziyade j< sinde talep edildiği veçhile Po - şehri muhasara eden askerleri teşci Hihare don ısını verilen ~otl'.'1''. büyük bir fırsatın kaçmasına sebeb hu.eme altına alınmışlardır. Baş komiser Eşref ToınaS1 
uu işin idaresini elinde bulundur - lonya'nın hakemliğe tayini husu - etti. kullanmıya başladılar... Dızlerını olmuştur. Neticede suçu sabit olan Zekinin "4bıkalıların fotoğraflar;ıı' 
mak istemektedir.> . sunda mutabık kaldıkları takdirde Ostand muannidane müdafaa edi- soğuktan, tozd".;11 m~af8:2a eden bu Bunu Loyd Corc böyle an~atıyor. 10 gün müddetle hapsine, İsakın ise, miş ise de Tomas bunlardı" 

Epok gazetesinde Donadiyö, diyor Çekoslovakya hükı'.ımeti, Romanya- yor, bir türlü teslim olmak istemi- külotlar çok. ragbe~ g?rdu .... diyor. Fakat Eski İngiliz Başvek~ Ko~t beraetine karar verilmiştir. rıni teşhis edememiştir. Jjiı' 
•,;. r.ın da ayni zamanda davet edilme- yordu Kraliçe bu inat ve mukave- Uzun eteklı fistanlar Rançavdan bahsederken ılave edı- Beraet kararı alan İsak sevinmiş 

1 
f li t L-< ~. . -_ . . . . , . . . . . . . . . • . .. mur a aa ye e geçen ""' •Yanılmış olmak isteriz, fakat s!m teklif etmektedır. met karşısında, şehir teslım olma- Fransızlar, 15 ıncı ~ır~a bırçok yor kL aradan bırkaç sene geçtikten vt heyetı hakımeye teşekkur ede - Eşref kısa bir zamanda b~ 

başlıyacak olan görüşmeler netice- Hakemler, mıntakaların ne za - dıkça gömleğini değiştirmiyeceğine bahaneler!~ İ.talyay~ ıstıla. ve İta!- sonra işin hakikati anlaşılmıştır: rek salondan çıkmak için kapıya mütareke senelerinde poJiSI 
>inde Berlin • Roma mihverinin n'.an ve ne. şekilde tahliye edileceği- ahdetmişti: . yan~arın _suslu elbıselerın'.. ~!ne~ Meğer o ~. Ko~t _Rançav o kadar d°.ğru yürümüştür. Tam k.apımn ö- li uğraştırmış olan azılı 
ıertıeşeceğine kail bulunuyoruz. AI- nı de tesbıt edeceklerdır. Teşkil e ~ . Kış geçtı, yaz oldu. Sonra yemden taklit edı~orlar~. Saçlar_ı .orgu ya heyecanlı ımış ki bır kere oturm.uş r.unde beklemekte olan sıvil me - ı~rdan Çakır Vahan ile 
manya ile İtalya, takip ettikleri yol-! dileeck olan Macar ve Çekoslovak kış oldu, sonra ikinci yaz. Daha son- pıyorlar, '.~ek .bır kordel~ ile. tuttu- olduğu yerden kalkacak olsa d':."- murlarım gören İsak'ın rengj bir- olduklarını tesbit etmiş, 
da karşılarına dikilen bütün mania-1 eksperlerinden mürekkep komisyon ra üçüncü kış ... Şehir hala muka- ruyorlar, uzerıne de ka~e hır şa.p- !erinin bağı çözülerek bulundugu «enbire değişmiş, hemen geri döne- : alamak için ara tırmalal' Jıll 
lan ortadan kaldırmak, aralanndaı t:thliyeye ait tedbirlerin tatbikıni vemet ediyordu. Tabü gömlek te ... ka koyuy~rlardı. Eteklerı uz=. fıs- yere düşüp yığılacağından kor~ - rek hakime: tır. ş 
nufuz mıntakalm taksim etmek, temin edecektir. İzabel, ahdine riayet ediyor, pa- tanlar gıyıyorlardı. 1500 de, Guyon, yormuş. Alınan başmurahhası eger - Ben de suçlumuyum Allah aş- Nih İ ak ttı 
ac==-======~==================lçavraya dönmesine, rengi değiştir- bu etekliklerden şu suretle şikayet ayağa kalkacak olsa imiş böyle bir kına beni de tevkif eldiniz yoksa. ayet U~un s ıııl 

K d k •• f ı ı · .. ·· · d ed' - ğ d".. .. b na · . . dolayı Beyoglu BcyoğU t mesine ragmen gornlegmı sırtın an ıyor: hale ugrıyaca mı uşunmuş, u ı;,u kapıda beklıyen memurlar benı a 1 oy as a arına çıkarmıyordu. Nihayet şehir, üç se- •Kadınlar pliseli fis!anlar .. ~P.- kendisinde kuvvet ve cesaret bula- c, dürecekler, diye bağırmıştır. c:_Y8!'alanarak adliyey~er' 
ne, üç ay ve üç gün devam eden yorlar. Etekleri y~rlerde surunu- mamış. Hatta Kont Rançav ayağa İsak mahkeme salonundan çıkarı- digını haber alımş, adlı} ~ 

b 1 muhasaradan sonra teslim oldu. İ- yor. Salonlarda, kilıselerde dolaştık- kalkmak istememiş değildır. Fakat iırken ani olarak elini cebine sok _ !er ve İsakı mahkeme a ş a n 1 y o r zabel de gömleğini çıkardı, mağru- !arı zaman. t?zları. sokaklardan kö- bunu tecrübe edeceği zaman düşe- mn~ ve çıkardığı jiletle yüzünü ve beklemef:c başlamışlardır~ 
rane gösterdi. Beyaz gömlek rengi- pek terslerını kaldırıy~rlar'. . ceğini de anlamıştır. Loyd Corcun l. oğazını kcsmiye başlamıştır. Kapı- __ işte Uzun İsakı yukarı~ 

Kadıköy ve Üsküdar cihetlerinin Faydarpaşaya giden Kavise de teş- ni değiştirmiş, koyu sarı ile kahve- •Baloda dans etmek ıstediklerı za Alman başmurahhasına aıd olarak cta bulunan memurlar Isak'ın elin- tıgımız harekete sevk~ 
mar projesine göre yeniden yapıla- rr.ili ve bu kısmın sahiline de ayrıca rengi arasında bir renk almıştL O man, bunları kaldırıp bileklerine anlattığı hikaye burada bitiyor. . deki jileti aldıktan sonra tedavi için b~dur. Meğer, İsak yüzUP~ 

cak modern yolların inşasına başla- rıhtım ilavesi muvafık görülmüştür. devirde kahve ma!Um değildi. Bu bağlıyorlar. Bacakları meydana çı- Adalet istiyecek kadar kuvvetlı Tı?bı Adliyeye götürmüşlerdir. bır ~argaşalık çıkarmak,_ 
ıılmak üzere Belediyece icap eden cİskelc caddesi> indeki dükkan - garip renge bir isim vermekte mü~- kıyor. Bu ~cm sıhhate muzırdır, olmıyanların kuvvetlılc.r tarafında~ . Isak'ın nedrn .ve hangi sebepten tan. ıstifade ederek kaç~ 
tedbirler alınmıştır. ların arkasına isabet eden ve önün- kül5.ta u~~adıl.a'., ve (Izabel rengı} hem de ahl~ka. mugayır .. • • adaletten mahrum edılmemelerını bo;.·Je şu~suz bır harekete k81:kış _ d~ ımış! Uzun İsa~ın Y~ 

Evvela yeni yolların mühim kıs- den geçen tramvay yolunun 2 tara- dediler, ışın ıçınden çıktılar. Bu Matem clb ısesı beyaz mı olmalı'... ;öylüyor. ~!, : ı sebebı araştırılmış, şu netıceye çızgilerden ıbarettir. 
mının inşasına derhal başlanac:ık f:nda kalan metrük kısım da bir r~nk derhal moda oldu, bütün sa- 8 inci Lüi öldüğü zaman kraliçe ---- var:lmıştır: İsak gerekse İsaktan sorıf" 
.e sonra diğer tali yollarla imar iş- park haline ifrağ ~lunacaktır. ray erkanı, kibar kadınlar, kraliçe- An dö Bretanyi'nin h.aı'. s~.ray hal- Ziraat k o ngresine Bundan bir hafta evvel taşralı nan Çakır Vahan suçların\, 
,.,ri yapılacaktır.. .. Kaymakamlık b~as~ın arkasın- nin teveccühünü kazanmak için fis- kını d~rın bır yese duşurdu. . hBZI rh k kıyafetli iki adam Gala tada Banka- mişler ve çaldıkları par•. 
Aldığımız malumata gore bu hu- cta kalan ve şımdiki agaçlı kısmın !anları bu renk kumaştan yaptırmı- Kralıçe kocasını pek çok sevıyor- . !ar caddesinde A. E. G. elektrik ale- meydana çıkarılarak 

ıusta bir proje hazırlanmıştır. metrük parçası da vilayet fidanlı - ya basladılar. du. Adet üzere beyaz matem elbise- Ankara. 27 ('l:elefon.la) --: Zıraat ti müessesesine giriyorlar ve şef _ edilmiştir. Her iki sabıl<,ıı 
Buna nazaran Kadıköy ciskele ğından alınacak ağaçlarla ağaçlan Avru;a kadınları külot kullanmıya si giymek istemedi. Siyahlara bü- kongresinın kat'ı tarıhı tesbıt olun- .en , Bay Tomas'a müracaatla A- beraber bugün adliyeye 

naydanlığ1> derhal asfalta çevrile- dırılarak burası da park vaziyetine ne zaman başladı?.... ründü, hatta odasının duvarlarını muştur. nadoludan geldiklerini, Cümhuri _ mişlerdir. / 
rek ve buradan başlıyacak olan yeni getirilecektir. 2 nci Hanri devrinde İspanyadan bile siyaha boyattı. Kongre 15 teşrinisanide topla - ------ -
.ısfalt yol, ana caddeyi takiben 6 yol İlk partide ikmal edilecek olan bu nacaktır. Bu hususta hararetle ça-

Jğzına çıkacak ve buradan Yoğurt-ıişlerden son:a mütebaki y~l:arı~ in- lışmalara ve hazırlıklara devam e- Şeh i r M ec 1 isinde 
·u caddesine geçerek Ihlamura şaatına ve bır yandan da dıger ımar ::'.d.'..'.il.'..'.m.'..'.c:.:k:.:t.::.ed:::i:::r.:.. ---------

asfalt olan- Bağdat caddesinin hareketlerine başlanacaktır. İstanbul 5 inci icra memurluğundan · 500 b ı• n l ı"' ra da ~s 
l a:?langıcile iltisak edecektir. --=o= -- Yorgaki Efti ınlanidisin Hüşcyinden o- - 1 

Zı•ra"ı ı· ln alacağından dolayı haczedilip satışı-
Bu yeni cadde; Kadıköyün en bü- na kanır verilnliş olan Fındıklıda Molla 

1
• s t • 

)Ük ve modern caddesi olmak üzere Çelebi mahallc:-inde Camii şeri! meyda- e n 1 y o r 
tanzim edilerek genişletilecektir. Kalkınmamız nındn °'ki 6 yeni 12 numaralı evvelce 

Bunun için bilhassa cPazaryolu> snhilhane elyc,·m arsanın 12 hisse itiba- (1 inci sahifeden devam) hir mütehassısı M. Pros'ııı' 
Kısmındaki parça da ve .osmanağa. Ankara 27 (Telefonla) - Ziraat ı s BA H o·· GLE AKŞAM rile 5 hİS.\ei açık artınnaya komuştur. İstanbul cihetinden, yani Şehzade- beg· enmediğinden M. proıl 

V k · ı . d k lk le A ve Bunun taınamına 20670 lıra kıymet b u . :amii önünden Ihlamura kadar uza- e a etın e; zıraı a ınmamız t takdir edilmi>tir. E>ki 
6 

yeni 12 numara- aşı - nkapanı arasından başlana- ların nazım planını de!( 
can hat üzerindeki binaların istim- hakkİnda yapılan çalışmalar çok di, le rlnizl · · to k ve caktır d O 

her vemekten aonra muntaz eman [', mahal clyevm ars:ı, zeınını . pra .. . . . . . ancak bundan sonra a liık olunması kararlaştırılmıştır. ilerlemiştir. " ahşap çatılı ve yan duvarları kargır ko- Nafıa Vekalctı; Beyoğlu cıhetın- .. e 
fırra l ll yınız il ' · ı· l'k yık ima ısın Dığer taraftan cEski hal. binası- Bu kere Avrupadan getirtilen ., · mür depı;ısu halinde müstamel mahal e de; yani; Azapkapı Meyil yoku • ıs ım a ve ı ' 

om önündeki rıhtım kısmının cİtfa- profesör Vandcrvan Ziraat Vekile- yanında iki odadan mürekkep kargir ve şunda yapılacak yeni yollar için şc- caktır. 
r.cmini tahta döşeli yazıhnne ve sahıl ta-

•yc garaji • arkasından dolaşarak tince 2 ay tavzif olunmuştur. .İstanbul Vakıflıtr Direktörlüg~ Ü İlan ları rafından odun deposu şeklinde iki ciheti A k k h h 1 t:ne devam edtn !{al~ 

İstanbul Belediyesi ilanları 

Beher metre murabbaına 3 - lira bedel tahmin edilen Beyoğlunda 

Cihangir mahallesinde 922 • 897 numaralı arsalar arkasında 3,69 metre 

murabbaı yüzsüz arsa alakadarları arasında satılmak üzere açık artırma
va konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekli

ler 83 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 7 /11/938 
Pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdır-

lar (B.) (7785) 

\ Kadıköy Va ~ıf lar Direktöılüğü hani~ 
Muha,ıı - Pey Semti Mahallesi Sokag-ı No sı. Cinsi 
,,,.,, akçesi 
be,Je:ı 

L K. L. K . 

_...;.. ________________ ...;;______ :l uvarlı bahçe vardır. Harice çıkıntılı ve n ara a V{' ane e• ~ 

'• d · -'-'·'·! k ar kahvelerde küçük kıitilP Kıymeti 

Lira Kr. 

336 00 

257 20 

138 30 

P ey parası tek kanatlı eınır parm~ 1 apı v - rinde kütübhaneler d; 
Lira Kr. dır ve bir bilezikli kuyu mevcuttur'. Me- cude getirilmesi hakJ<ıll 

. . . $ahası 2067 metre murabbaı~ır. Yaz.ihane Ank 27 (T 1 f 1 } _ Halk _ • ere d' 
25 Ol Beyazıt, Beyazıt mahallesının Hacı Muhsın so- olarak kullanılan mahallin müstecire ait ara e e on a tarından sonra, bu k . .

1 kağında Ali paşa han içinde eski ve yeni 5 No.lu olduğu beyan edilmiştir. da okuma sevgisini ve zevkini art - belediyesi temizlik İ$1 

Art · d'r Arbrmaya iştirak - .. pr 
kagir odanın tamamı. . ırnıa peşm ' · . h tı.rmak üzere geniş ölçüde faaliye- kütübhane hediye ctını~ 

. . .. içın muştenlerın kıymctı mu ammene-
19 29 Beyazıt, Beyazıt mahallesı Hacı Muhsın sokagı sinin yüzde 7,5 nisbctinde pey akçesi ve-

Ali paşa han içinde eski ve yeni 29 No.lu oda- ya milli bir bankanın teminat mektubu-
nın tamamı. 1u h5mil olmaları icabeder. 

10 ~ Aksaray Gureba Hüseyin ağa mahallesi eski Müterakim vergi tanzifat . ve tenviriye 
. . .. . ve vakı[ borçları borçluya aıttır. Artırma 

°?!ll'hor ve yem Mehmet Lutfı • sokagında eskı şartnamesi 26/10/938 tarihine müsadi! 
'IJe yeni 21 No.lu ve 44 metre murabbaı arsa- Çarşamba günU dairede mahalll mahsu-
tamamı. ::.una t5.lik edilecektir. Birinci arttır -

6 63 Mercan Dayahatun mahallesi İmameti han üst ma 5/12/938 tarihine müsadi! Pa -
kat eski ve yeni 1 No.lu harap odanın tamamı. zortesi günü dairemizde saat 14 ten 

Yukarıda azılı mahlı'.ıl emlak 15 gün müddetle açık artırmaya çıka- 16 ya kadar icra edilecek birinci a1_'1tır 
Y " " 14 d · dil • · d mada bedel kıymet• muhammenenın % 

80 84 

Türk Hava Kurufl1 
26. ci Tertip 

rılmıştır. İhalesi 3/11/938 Perşembe gunu saat - e ıcra e ecegın en . . _ takdirde üstte bırakılır 
.. d.. l'' _.. Mahliıl" t kal . .. 75 ını buldugu · n5 60 55 17 Üsküdar, Muratreis, Silfilıtar bahçe 87 Bahçeli ahşap taliplerin Çemberlitaşta Vakıflar Başmu ur ugu a emme mu- Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü 

evin tamamı. racaatları. (7628) baki kalarak arttırma on beş gün daha 

Büyük Piyangos~ 
1 ci keşide 11- lkinciteşr in • 938 da 
Büyük ikramiye 40. 000 lira~ 
Bundan başka: 15.000, 12. 
10.000, Liralık ikramiyele~ 
( 20.000 ve 10.000 ) liralı~ 

198 13 14 86 • > • 
12 05 00 91 > 

Hacıhesna, Servilik hatun 104 
Sol aksi nan (eski Odalar çık 5 
(mazı, yeni: Karaahmet) 
(çıkmazı.} 

Arsanın ta-
maın.L 

Yukarıda cinsi ve mevkileri yazılı yerlerin tamamı 26/10/938 Çarşam
oa gününden itibaren bir ay pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin Kadıköy 
\T~ kıflar Jl;!üdürlüğüne gelmeleri. (7944} 

Üsküdar icra Memurluğundan : 
Hüseyin Hüsnü, İhsan ve Şaziment taraflarından Vakıf paralara ipo

teklı olup 937 /5458 No.lı dosyamızla (Son Telgraf} gazetesinin 23/10/938 

tarıhlı nüshasında satışı ilan edilen Üsküdarda Mecidiye mahallesinin 
eı;kı Kalfa çeşme, yer.i Faik bey mescidi sokağında eski 2 mükerrer yeni 

36, 36 kapı No.lı maa köşk bir kıt'a bağ mahallinin birinci artırmasının 

23/ Jl/938 tarihinde yapılacağı yazılmışsa da mezkiır tarihin Şeker Bay
ramına tesadüf etmesi dolayısile birinci artırmasının 30/11/938 Çarşam
ba günü saat 14 ten 16 ya ve ikinci artırmasının da 15/12/938 Perşembe 
;:ünü saat 14 ten 16 ya kadar yapılacağı tashihen ilan olunur. 17928) 

lstanbul Limanı Sahil -Sıhhiye Merkezi 
Satınalma komisyenundan : 

Memurlar için 95 ve müstahdimin için de 84 aded yağmurluk mu

şamba açık, eksiltme ile alınacaktır. 

temdit edilerek 20/12/938 tarihine mü
sadif Salı günü saat 14 ten 16 ya kadar 
dairede yapılacak ikinci arttırma netice
sinde en çok arttıranın üstünde bırakıla
caktır. 2004 numaralı icra. ve ifl5s kanu
nunun 126 ıncı maddesine tevfikan hak-
ları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli 
alacaklılarla diğer alfıkadarlarının ve ir

A - Tahmin bedeli memur mu şambasının bereheri 26 lira ve ti1ak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 

müstahdem muşambasının beheri 19 liradır. 

B _ Şartnameler merkezimiz levazımından parasız alınır. 

c _ Eksiltme 8 ikinciteşrin 938 salı günü saat 14 de Ga!atada Ka

ramustafapaşa sokağında mezkfır merkez satın alma komisyonunda 

yapılacaktır. 

D - Muvakkat teminat parası 304 lira 95 kuruştur. 

hususile faiz ve masari!c dair olan iddia
larını ilAn tarihinden itibaren 20 gün 
zarfında evrakı müsbitclcr.ile birlikte 
dairemize bildirmeleri JAzımdır. Aksi 
takdirde tapu sicillerile sabit oJmıyanlar 
satış bedelinin paylaşmasından hariç ka
lırlar. Müterakım vergi, tenviriye ve 
tanzifiycden ibaret olan belediye rüsumu 
ve vakıl icaresi bedeli müzayededen ten
zil olunur. Daha fazla nlah1mat almak 

adet mükafat vardır... . 
• t 

Yeni tertipten bir bilet a larak. ıf fi 
etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de p•Y' 

rla nun mes'ud ve bahtiyarı arasıııll 
E _ Eksiltmeye girecekler 1938 senesi Ticaret Odası vesikalarım istiyenlerin 937/3758 numaralı dosyada 

. . . . mevcut evrak ve mahallen hacız ve tak-ı miş elurs unuz ... 
göstermek mecburiyetindedirler. Aksı takdırde eksiltmeye gıremez - diri kıymet raporunu görüp anlıyacakla-ı 
]er . •7812• rı ilan olunur. 937/3758 
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7- SON TELGRAF- 27 I ci Teşrin 1933 -
1 • .. -· J ç i n K a 1 i 1 8 a b a ,.. P(\"ÜK BAYRAMIMIZA GiRERKEN ., 

1 o • K 1 1 1 bo .~.~~-~!;w-:n:•=., Y•b'<;~ ':,~,:~'."~:;;,;:~-=" 
1
1 Se~:~~~:,ı:~~~ ::~~:l;~:~z~:a ;~:~:~i:ibi 

·~'\'=-a_z_a_n_· __ [_B_iı-.y-iı::.k=H:a:.r_b_d_e.:=Osm:._a_n_lı_:d:.on.:a:n_m_._ası_n.ın°_İ_m_r_o_z_v_e_M_ond_r_o_s_bas_k_ın_l_a_rı_·1_e_d_o_·n-iı.§-. -te_N __ O_.. gö;~~:e~~~~;illeri Japun ordusu- :::~~!:7:~~no:;~PF~=a~t:~ıa~; CÜ L Ü M B İ A 
~ A ~ M. I Midtlli'nin batışını, Yavuzun yaralanarak dii§man hava filolarının bomba yağmuru 8 na Çinde zaferler kazandırmak i- atQŞ almıyordu. Bu ~ay~e ka.çtım,ı Pf ak ve Gra rnofon Fabrı· ka'"'I 

A \1 1 Z altında Çanakkalede karaya oturuşunu anlatan deniz tefrikası .. ] çin uğraşırken Japon amiralleri için kurtuldum. Yoksa oldurecı·ktı be- ""' 

B 
de bir faaliyet ve muvaffakiyet >a-

1

ni... Bu kerre CUMHURİYETİN ON BEŞİNCİ YILDÖNUMÜNDE 

ah 
• N hı• ddette hası bulunmak lazım geliyordu. Bu Madam Rigs hastaneye kaldırıl· Halkımızın neş'esini artırmak için aylardan beri bllyllk arlı.stlerinin 

rıye azırının n sa• ise ancak Çinin cenubunda denizde mış. Polisler, köşke girdikleri za, - vücude getirdikleri Tllrk musikisinin birer şiilıescri olan ııliikl,m 
harekat yapmakla olacaktır. fır.an Ogüst Rigs'i salonda kanlar i-1 sunar. YESARİ ASIMIN sırf kendi okuduğu: 

k il d
•k d•k ı t İşte son cenub harekatında Ja - çınde yatar bulmuşlar. Ve derhal 17488 ERENLERİN DACINDA 

a arı 1 en 1 en o muş u : ::~ı:.:~~:= ~:~~~~ ~:~~ h~:~-~~~ng~~~i~ü~~e:~::· 11 _yaşla- ~Ü~t~~;E~lİ:~~~~~~~~~~IU 
için Japon amiralleri için de bu son rında alık bir çoe.uktur. Polisler o- 17 499 AŞKIM YENİKÖY SAHİLİ DERYASINI.SARJ>I 

Güzel.' dedı·, yapmış, etmiş, berayı malumat zaferden bir iftihar \"e muvaffa - daya girdikleri zaman çocuğu ya- YESARİ ASIM ve N .. _ M ... Bnyanlat 
kiyet hissesi ç~ış demektir. tdkta oyuncakla oynar bulmu~lar. 17491 İLKBAHAR GÖKSUYUNDA 

d
• O••yte mi ? , • • Taymis gazetesi bu nokta üzerine\ Zabtt~.' yaptığı tahkikat neticesin·' HİCRANIMI HİÇ KiMSEYE 

QTZe ıyormUŞ de nazarı dikkati celbederken şim- de Rıgsın çok kı,kanç bır adam ol· BAYAN F .... Ö .... 

Anıiral . . .. ·· , f illıye Niimunei sonra baskın fılomuzun yaptığı ta- dıye kadar cenubda Japonların ha- duğunu, kıskançlık sebebile karı.sını 17496 ANKARA ŞARKISI 
b 

• rapoıları vermekle beıa- zoru, Mua,ene ım · ' • . -1d · k · tedi-· · t ·b·l ·l · ·t· 1 ü ., ·· tl er bu tel ., . . . . B s sun destroyer· arruzu bekliyecek· taarruz sırala • rekata gtrışmekte geç kalmış olma- o urme ts gını es ı e mı~ ır. G L USTt:NE G L KOKLAYANIN 
gı ••. da hır emrı vakı yapı- hanuyet, asra, am • , . • .. 

Yor demektı· ş·un. k .b. d- . . d ·· ekkeb baskın filosu rından Mondroslan çtkan düşman lan Ingiltere ile bir ihtilafJa duş- Manbul Üçüncu icra Memurluğundan: BAY il. BURHAN 
•e • şe gı ı şu uşun· lerın en mur · - ksa b' · d ---• ı k 17497 so··YLEYl

0

N GÜNESE BUGÜN BATuASfN Yı >ihnınde . . Jice Do- azdan çı- z:rhlılarına hücum edecek. Iır.roıa memek için oldugunu, yo . cenu ı Ikıncı er<n~•e pote ten dolayı p.ırn-1 '> ' mn 
Celllal p n ~eçırcn. V~ •lf .Bev. prova hal.tında gız . . g - - ·amlacak baskın iki a •e i istıhda· Çinin de Ja onlar tarafından istila- ya çevrılnıesıne karar 'crılen ve tama- SEVDA'1A İNAN KALBİJ\1E BİR J,AHZA AJ{TIN 
tut aşanın hıddetını gozonıınde kacak· ıkı deslroyerını Bogaz ağ ) • g ) Y p b ki d"ğ' . a mına 15685 on beş bin altı yılı sek>en beş·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~§~~~~~ 
t arken telgrafı paşaya gös - zında 'bırakarak düşman tahtelba - fa matuftur. . ya uğramast ergeç e en t ını y - !ıra kıymet takdır olunan Bcyoglundıı 
er~ıck mecburıyetinde bulun - hırlerinın rıc'at yolunu kapamasına I - ~efalo burnunda telsız ve zıyor. . Baln'.uıncu çinıği mahııllc ı~in Jllecıdıye 
dugunıı hatır! d A ki 

1 
k db lındıktan sonra dert i~aret ıstasyonlarının bombarduna- İşte yem gelen Avrupa gazetele- sokagında k:\ın kayden yenı 2/3 ve 1/4 

.,. .. a ı. ya arı zor a arsı te ır a k. t• t k h ıı N •Urur bı h 
1 

' ... kk b n İ . ru. rinde son Japon muvaffa ıye t e - apı ve ma a en 30 o. yu lhtıva orka 
İnhisarlar U. Müdiirlüğiiııden: 

das r a de tekrar nazırın o - parçadan muıe e 1 O mroza f d 1 ld ... nın hula~as· brafı Tevfık Ali bahçesı Ye arka tarnfı 
ına dondu, kapıyı' uı·du paşanın dog~ru ilerleyecek· fıloya refakat e- II - (Kuzu) limanında bulunan ra ın a ne er yazı ıgı . •. T"'·fık Ali bah~sı ve omi Dııyükdeı·e Cinsi 

ııur · ' .. . ç· J h b"ni bundan sonra ·-· 1 
Ve hıddetli sesi: , c'ecek olan (MC 23) tahtelbahırı • duşman destroyerlerının bu ateşle ın ~ _apon ar 

1 
.n . . 1 r eadd ı ıle mahdut bahçeli. köşkun ta _

1 
- Gel! ' . - 1 d rmam ağzına imhası ne gtbı safhalara gırec~ğl mıllet e mamı açık nı·llınnaya konmuş olup 
biye kor' d j mız dogru 1\ on ros ı k d kt arası politika aleminde merakla ta- 30/11/938 tarihine müsadı! Çarşamba Fıçı tahtası 5500 Ad. 36.600 

daldı.. 1 orıı çınlatırken, odaya 
1 
giderek orayı mayınle apa 1 an (Devamı var) kib edildiğine şüphe yok. gunil saat on dörtten on altıyu kndar da- cKüçük boy> M3 

Cc.· Yeni gelen telgraflar Japonların ireıniz<lc açık birinci artt1rn1ası. icra .kı- Fıçı yan, dip 
kik illa! Paşa, Vasıf Beyin bir da- H 1 K A Y B . ff ki ti .. h b~r ver- lınacağı "e arttırma bodclı takdır edılen kapak tahtası M3 

a geçrneden oda a iri ini sual .'lenı m~va a ye ennı . a . . kıyınetin yüz<lc yctıni_ş beşini bulduğu 

Mik.Jarı Muhammen bede'i 
Beheri Tulaı ı 

Ura K. Ur~ K. 
45.- 1647.-

Muvaokal 
Teminata 
Lir K. 

123.52 

100.87 
70.20 

rrenı.ı 

::. ı ti 
15.40 

15.50 
16.-

dolu g .. 1 y g ş • k • b ~ar ara s 
1 
n da rr ~ktedır. Uzak Şarktakı va7.tyetın "" kaydında yazılı blrınd derecede ipo- cBllyük brıyo 5500 • 13.457 ~O 100.- 1345.-

Bey, n oz erle karştlamı:;lı. .. Vasıf 1 1 at I • • hunctan sonra nasıl inkipf edeceği t<klen muıeveltit boı·ç miktarının ıtfası- Fıçı tahtası 750 • 9.3GO M3 100- 936.-
tak. azırm sormasına meydan bı- ~t fında yeni gelecek olan Avrupa na tekabül etliği suretle "lıcısı uhdesine . . , . llıadan söze gı·ri•ti· (4 üncil sahifeden devam) nını ikiye bölen böyle bir manevra ra . .. ··1 k 1' t bt ihalesi yapılacağı aksi takdirde son nrt- 1- Şartnamcsıne eklı !ıstelertle eb ad ve miktarı yazılı ve yukarıda 

- ,., ..., . d gazetelerınde goru ece ma ııma ı .. . 3 t - . ·ı f . . 
1
• •-aşanı, amiral Paşoviçten bir Sizi gece varısından sonra davet karşısın a şaşalamıştı. .. . h 1• d"l kt'- lıranın ta:ıhhudu bakı kalmak uzl'rc art- grup a gosterı en ıçı tahtası ayrı ayrı açık eksiltme usulıle satın alma· 

'<lgr 
1 

,, " .. •utunlarda vıne u asa c ı ece ·•· 1 ,.._ .. ..dd . ·akt • 
a ··· xavuz bugu··n kömür al _ t ıemin sebebi yalnız merakınızı - Boyle şeyler yapına Pertev! - ırma on ~. gun mu etle teındıt olu- c ır. 

1'ıak içi 
7

_ e 0 b 1 b · ·· b 1 d B d · narrk 15/12/938 tarihine tesadıll eden . .._ n ,..,nguldağa nilmiş, onu artırmaktan ibaret. Merakla aşı • em uzmeye aşa ın. en sa ece DEVREDİLECEK tHTIRA P b _ . • . . d . _ II- Muhammen bedcllerılc muvakkat teminatları hizalarında gos· 
aV\!r ~ . b • s· . b' .. . 1 k 1 k . t erşem e gunu yın al Jll santt.c aıı e - . . • 

~erıyor! yan arkadaşlık kuvvetlı olur. ız senı ır surprız e arşı ama ıs e- BERATI mizde yapılacak ikinci açık arttırmasın- terılmıştır. 
cle;elllal Paşa hiddetini zor zapte _ •Öyleyiniz neler düşünüyorsunuz,mişt~. diye soldan geri dônmü~tü. cHaşeratı itlaf ma~delerinin ısla- da ~ıkanda _:vazıldığı veçhile arttırma III- Eksiltme 7/Xl/938 tarihine rastlıy:ın Pazartesi günu hizaların-

b' _ bır vaziyetle mukabele etti: hakkımda? Nazan yer'.nden kalktı, cazıp mun- hı usulü. hakkındaki ihtira için a- ~od~·(. bı•;nc'ı derecedeki ipotek alacafı- da yazılı saatlerde Kaba taşta Levazım ve Mübayııat Şubesindeki Alım 
1 Zon- :Nasıl, Yavuz kö1i1ür olmak ıçin Kendimle alav edilmes.in'.: taham- han~erle mh.aye.t:e~en _ kalçaları Jınmış olan 3 son teşrin 1936 tarih .:en~ ~:n ~~m:r':ı:O::~• ;;ı::~; ~: Komisyonunda yapılacaktır 
{:' guldağa mı gitmiş? Sebeb?.. mül edemiyordum. Hıç duşunmeden har"kete geldı, gogsu hucuma geç- ve 2264 numaralı ihtira beratının kılacaktır. _ 

- Baskın lıazırlıg~ı cevap verdim. · miş gibi mütemadiyen hareket edi- "ht· tt·-· h kuk bu kere başka- 8 t . d .. A 11 . 1 k 1 k IV- Şartname ve listeler parasız olarak her gün sozu geç n şube-
••• . 1 ıva e ıgı u a ış pe;ın ıı. r ımıaya ış a-a eme d 1 bir 

ha~ Baskını yaptırmıyacağım ki - Siz sadece .. de .. li .. siniz. yordu. Bırdenbire:. zma devir veyahut mevkii iiile kon- istiycnlerin mukodder kıymetin yüzde en a ın~ ır.. . . . . . . .. 
\ak·rlığa başlasın! Şimdi da emri _ A .. niçin?.. - Pert_ev!.. de~ı ve kollarımın a- rr.ak için icara dahi verilebileceği yedi bu~uğıı ni:bctinde pc~ akçesi veya V- Istekl:lerın eksıltme ıçın tayın edılen gun ve saatlerde 7a 7,5 gü· 
d 1 lllı Yapıyor bu adam? .. Her der· - Niçin olacak, beni meraklan- rasına yıgılıverdı. teklif edilmekte olmakla bu hususa ulusal bır ~ankamn teminat mektubunu venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisy.ına gelmeleri ilan 
ıtnız ı . . hl k d k * . . . vermelerı la7:ımdır. Haklan tapu sıcılıle 

PaŞ<ıv· azınış gibi başımıza bir de clırmak ıçı.ı sa.Ja ara a . ar uy u- . . . . . fazla m"alt1mat edinmek istıyenlerın •abit olmıyan ipotekli nlncaklılarla diğer olunur. c7794. 
V ıç belası ını çıktı?... suz kalıyorsunuz ve ... bılıyorsunuz .o g.~:~··· hır s?~bah~r g'.'ce.sı '.dı .. Galatada, Aslan Han 5 inci kat.1-3 al.Akadarların, irtifak hnkkı sahlpl••inin ••• 

lıy asıf B~y sükunetle nazırı din • l<i hareketlerinizin sonu size paha- Bır dugun gccesı ıle gunduzu b~ -!numaralara müracaat eylemefori bu haklannı ve hususile faiz ve masari!e I - Şartname ve projesi mucibince Adanada yaptırılacak tuz am-
ar:;du ... Cemal Paşa süylcnmeleri Lya mal olacak. Hem o kadar ki sa- birine bağlıyan saa~ler ert~sı gunel ilan olunur. dair olan i~dialanm ilün taı ihinden. iti- barı ve Başmü.dürlük apartımanı inşaatı 20/10/938 tarihinde ihale ~'<iiJc. 

_ ncta elini uzattı: baha kada.~ bir m~~aklının gcçırece- ııekadar benzemek ıstemıştı. . .. .. .. . . , b';'"';." yınnı .gün zar!ındo evrakı musbı~ mcdiğinden yeniden pazarlık u.sulile eksiltmeye konmuştur . 
..,. Ver baka•.·ım 

0 
telgrafı" ne di· ği krızi gormek ıçın rahatsız oldu- O geceden .. o sonbahar gecesın· gunduzun bırle!f.ığı 0 saat ve saat- te ~ile bırlikte. daırem11.e bıldlrmelerı II - Keşif bedeli 22917 lira 15 kuruş ve muvakkat teminatı 1718 79 

.rOt' '~' ' . . .. lk ·· · d d ıktıza eder. Aksı halde hakları t::ı.pu sı - · 
.,: • gunuz hıç kalacak.. elen bugüne gelen gunler arasında ten sonra ye ovanın uzerın e 0- .1.1 b"t lm 1 t b-• llni liradır 
.ı.eJ .. .. . • .. .. ., lı -:ı ı e sa ı o ı.yan ar sa ış L"u.e n • 

hıdde~;au aldı, okudu... Sonra Bu buyuk tehlıkeyı sakın d.uş~· hep kış, hep soguk, .hep yağmur ve la~hğı rak~mlar aş~, kıskanç k ve paylaşmasından hariç. kalırlar. MezkO.r III - Eksiltme 11/11/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat on dört-
heııs·· en olduğu pek aşikar bir te- me.vın ve bana sormayın çunku dun kar vardı. F~~at ıkı ~ahar arası o- gonül harbı kaydetti. gayrı. menkulun neısınden dogan bırık· te Kaba taşla levazım mllbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı-

Ull\le: ı;ecedenberi korkunç bir uçurumun ııun hareketı ıle geçtı. * mış bıua, vakıt lca·"'"': tanztrıye ve ten- lacaktır. 
- Gü 1 l B k, Nıl · b' k k bam Gece yarısından sonra Saat 2 vırıyeden mütevellıt bılcumle vergı mü-·~ ze , dedi: Yapnıış, etmiş, kenarında bu unuyorsunuz. u aş 11zan yıne '.r '."era ın ur • . _ . . .· ·· · kelle!iyeti ile ve resmi toll/ıliye borçluya IV - Şartname ve projeler 115 kuruş bedel mukabilinde Inbisarlar 

I n; raYı malumat arzedivornmş; ya· merak ve kıskançlığın yanyana ge- olmaktan kendımı kurtaramadıgı Fakat hır ilk~ahar. gecesı. Fakat h.er oit olmak üzere satış bedelinden istı!a o- umum müdürlüğü levazım ve mübayaat şubesile Adana ve Ankara baş· 
dü §u telgrafta: cBen muvafık gör· lip meydana çıkardığı bu tehlike gece yine bir bahar gecesi idi. şey yeril y~rınde ılk ıştkl.~r .. ~emz'. Junacaktır. Yirmi •enelik vakıf taviz be- müdürlüğünden alınabilir. 

jl 

~! 

{ 

d;vın Yapıyorum bak haberin olsun!• sizi her zaman tehdit edecek. Bütün bir kış alaca karanlığı bek· yıkayac3:1'·. ılk yolcu~ar yuruyuşlerı deli ile tapu harçları alıcıya aittir. V - Eksiltmeye i~tirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve vesaıkiııi 
..;n bir eda var! Değil mi Vasıf?. Nazan benim merakımı tahrik lıyen gözlerimiz bilmem niçin yorul- ile iclerını anlatmaga ca.lışacaklar. .M•7~fır gayri menkul(ln evsafı umu- ihale gününden üç gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdıirlüğü in-

~int~stf Bey sükunetle nazırı tes _ etmek ve .. beni d~a. fazla kendi· mamıştı? . . Y~ne fakat yok olan hır şey var. m~[.ı;;:,; 1 , Mezkur köşk bahçe içinde olup şaat şubesine ibr'.'2' edcrt•k ayrıc~ ~enni ~hliy~t ves~kası almaları Jazımchr. 
Çalıştı: sine bağlıyabılmek ıçın tatbik et _ O gece .. bır sonbahar gecesı ... Fa· Nazan ve onun sıcak. pusclerı... demir kapısı olan bahçe•mden içeri ııin·- VI - İsteklılcrın eksıltme ıçın tayın edılen gun ve saatte % 7,5 gu-

ra-. Vakıa amiralin hareketleri bi- mek istediği Amerikan usulü plil.· !<.at gece denemez çünkü gece ile - Bİ'ITI - dikte bahçerıin etrafı bir buçuk motre venme parnlarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
l. uşırı gibi .. .. .. ırtıfaında du\•ar1a mahdut ve duvarların olunur. c7904• 

t\'ıa ı . gorunuyor paşan1 anı· tizerinde kısmen delikH ve kı-.nlen kafes ••• 
k.end lükıkatte oyledeğil.. Bu adam, tel gerilmiı;tır. BahÇ<'nin içinde 2 çam ve . . 
~ ısıııcten evvelki amiral ırkdaşı •• H 

1 
H Jk T bir miktar meyva •ğaçlan ile çiçek ıı- Cınsı Muhaınmen B. 

ı.-.ab·nıın bir iş görememe.ine mu_, Uskiidar - Kadıköy ve ava isi a ramvay- oanlan v• çiçeğe mule•llik çimenler beheri tut•n 

0

. ıl btr •Ayle k d 1 mevcut ve tarhlar ise çimontodur. L K. L. K. L. K. 

Miktarı Muvakkat 
temirıab 

Ek•illm enin 
şekli saati 

~udıiı--or. ~ r yapma avasınıı. ları Tu·· rk Anonim Şirketinden : Köşk: Zemin katına bahçeden mozaik Kıyt:n bıçağı 250J ad. 4. 79 - 11975.- sif 8%.-
... \"~nı'.'.. birkaç ınerdiven ile çıkılır. Burada yani Balaht 2 Ml 

m• k~kün önıi.nde bü)tik \•e karo mozayik 20 m·m 

Kapalı 
nrf 

15 

ı;;oVanipa~am,harbin dördı.incü' CUMHURı•YETı•N 15 ı•ncı• YILDO• ııetefrişedilmişbirtaraça,.vardırvebu t.akaliı 2M7 l ttalan k . . tara.sın Eol tarafında ah:;;ıp blr kapıdan 

t, CPrenıede~ c~ dl onla~ıınamn bır ış o o o E T • y L E köşke girilir. Bu knıta melhnli karo mo- Balk5abıı·ım2mM2 33n k"ılo 
•ne • şoy e ( iınya tarihle - N M M N A S E B 1 znyık olan ve işbu mcthald• aıarrnnga bir " ~- 50 2080.- an. no.75 

l.tnı geçecek bir vak'a meydana ge- held mevcuttur. Buradnn hole girildikte 30 m·m 10 met. 2 'fe._ 
btrn.;cıen duruşunu biraz haı·eket, zemini yerli parke dö ·t·li bir salon ve iki Bakalit 2 M2 

açık e:C. 15.30 

" ır bir seri olwp buradtın arka bah~·eyc cıkı-eJiJ,,"bc.an, Türk denizciliğine Alman T E N z 
1 
L A"' T L 

1 
T A R ı· .F E odn \·ardır. Ve oduların birinın onı•nde 35 

m-m 
t~rı illa az renk vrmek stiyor ... Bü- 1ır ve bu odadan mutfağa geçmek üzere Bakalit 2 Ml 40 
htind ksadı bu; bendeniz hüsnü ııi- bir ,.rvis kapısı vardır ,.e yukarıda ya- Kuşe kağı lı 120 adet 11.- 1320.-sif 99.- ,, ,, 16 
Vası~nr/em.iniın p~am!.. 

1 

zılan •alonda şömine mevcuttur. Servis l·- Şartnameleri resim, ve nümuneleri mucibince satın alınacak 
~<riuct ~vın bu soz1ert nazırın ü- Cumhuriyetin 15 inci Yll dönümü münase_betiyle 2_5 kısmın• geçildıkte ••mini karo mozayik 2500 adet kıyım bıçağı, 380 kilo bakaııt ve 120 bobin kuşe kil"d' hizaıa-
c~ci'- e muS<'kkin tesiri vapmakta 1 k 1 6.-. olmak üzere duvarları fayans dOıjemeli rında yazılı usullerle eksiltme k t "ınect , Birı·ncl tec.rin 1938 günü başlamak ve 4 .. •ne •'1frın bir muır:ık bir od• ve burJdan o;ağıya ye onmuş ur. llıi, Çok kı. .. Ali feveranlı bir mer- Y inmek üzere bir mcrdi\'en Yardır. ) . II.----: Muhammen bedellerıle muvakkat teminatları hızalarında gi•s-

b, Çabuk Urulmuş bir zemberek gi- 1938 gününe kadar "Dahil,, devam etmek uze~e-Tram· Birinci knt: Bu kata çıkıldıkta bir ufak terılmıştır. 
~erııaı Papaarl~yan,. acele boşalan k t h"d" t"yl tenzilat ya• sora üzerinde dört oda mevcuttur. Mcr- IJI - Eksiltme 17/Xl/938 tarihine rastlayan Perşembe günü hizala· 
llıdale d ş hıddetı kadar süratle V•ylarımızda, mınta a ev 1 1 sure 1 e, ,dıven sola \'e oıaıarın zemtnki ahşd:~ılır ve rında yazılı saatlerde Kabala ta levazım ve mübayaal subc:;indeki alım 
lcritıo e g~Iırdi ... Müste=r söz • pılmlŞ ve m1ntakafar aaag" 1dak~ şekli almıştır : ayrıca zeınım aro mozayı- ....;e ı ve komisyonunda yapıla akt . L ,..;- ara r" ~ duvarlart bir buçuk ml'lre irti(&tnda fa- C tr. 
ci• t- verir vermez du-,.;;~celı· IV Şartnameler her ·- 1 ak ·- ·· L- • ., ' ~\·ıı·Ja b · ·~· b u·ı 11 gün yans bir alafranga helll bir bıde ve J,80 - gun parasız o ar sozu geçen şu.,.-ucn alın _ 
" ' Ad Cıımhuriyet bayramı münase e e _ _ eye 

80 
d a~ınt salladı ve Vasıf Hattın ı eb'adında gömme ve komple bir banyo bileceği gibi kıyım bıçağının resmi, bakalit ve kuşe kiığıdı nümunelerı 

- be~~k: 
1 

tlsküdar . Kısıklı (1 Ösküdar Bağlarbaşt mevcut ve sol<ak ceph<-sl ile arka cephe- de görülebilir. 
tıyClinden sen bu adamın (2 Bağlarbaşı Kısıklı ~=~~!ı demir korkuluklu ıki balllon V - Açık_ eksiltmeye iştir.ak etmek isteyenlerin tayin cdılen gün ve 
Vasıf eınınsın! k 

1 
M d. 

1 1 
.k saatlerde komısyona gelmelerı. Kapalı zarf ksiltmesine iştirak eıınek 

\ Bey t ., d Bodrum a ı: er ıvPn ~r ınozayı . . .. .. .. . 
·<tc.li· ereddüdsüz 12 Kadıköy • vskü ar olan bu kısım katın döşemesi umumiyet- ısteyenlerın de muhurlu teklü mektubunu kanuni vesaiki ile -;o 7.5 gll-

ı ıını tvet Paşam; tamamile 
--ö 

111 Ylc ise g ı· ı •ııı Pro. . . e ır bakalım şu ada-
d0 Je.;ını bi d ! 
~ geçireJiın: r e a beraber göz· ı 

lla,üst·· \r uııe p 1 8.•ıf ile. a~am buyurun! 
n.'1rıııı ııaz~ sol elindeki kiig-ıd to-• 
ıt ı ırın ·· .. 

_•a Pasa, h onune koydu ... Ce • 
~;re geçire a'::ıi sahı!eyi gözden ge -

1
• en "on k raün projesini tetkik 

~" ~•tırJ. ısmında hulasa edil 
.,, arı okud . en 
'<>pj u. 

d, Uca Bo' 
ııı"nnıanı gaza hareket edecek 

Ya ı, il Yol ı •dar nı hr a çıkışı son dakika-
.:ıı hen tay· a eın tutulacak [ll bu-
~• ,.... . ın edece-
~. -..aııakk 1 gım ... Her iki fır. 
~. g . a eye g r 
;-. eçırecek e ınce geceyj ora-

"Vuz olınak· .. _Sabaha karşı başta 
~re Midilli" k ·ruva ... 

22 Kadıköy • Kısıklı 

' 
Kadıköy - Fenerbahç• 

8 Kadıköy • Gazhane (1 

20 Kadıköy - Moda • (1 

Kadıkör Gazhane 

Kadıköy Moda 

Bu •uretle, Halen tatbik _edilen tarifeye nazaran va
sati hesapla % 24 nlsbetlnde tenzillt 

• 

le karo mozayik ve c;amaşırfuı.ncnin ise venme parası, makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiVa edecek 
1 zemini karo•imanbdır. Burada bir çama- olan kapalı zarflarını eksiltme günü en geç saat 14.30 a kadar yukarda 
sır kunıtma mahalli bir odunluk bir kö- adt geçen alım komisyonu başkanlı"ına makb k b"l" d · ı · .. . .. . . . & uz mu a ı ın e verme E'rı 
ml.irluk ve ıkı n1ozayık l<'kneU çamaşırlık il8-n olunur 
bir kiler oda ala.franıa bir he1A \"e u- ====:=:=" =:==:=================,,.;;·~7;,;94,;;9~·~=== 
f~k bir yerli dolap ve maa teferruat ~ler evvel en yüksek teklifte bulunan klmı;e-

1 vaziyette kalörı~cr kazan ve .. tesisata ye arzetm~ oldulu bedelle a1mağa razı 
istiklal cacıde•inde 

Şehir Tiyatrosu 

1 

me\·cuttur. 1\fczkur gayri ınenkulun bod- olursa, ona, olmazsa veyn bulunaınazsa 
ruın katı tarnamne kflrgir _"e diie~ kı tlnr 15 gün müddetle tekrar açık arttırmaya 
zemini kısınen karıır mtitebaklsı ahşap çıkarılarak en çok: arttırütı üstünde bıra
\-'C tekınıl kapılar ve pencereler riPolin kılır ve iki ihale arasındaki terk ve ı•
yağh boya ve alt kat kapıların camları çen gWıler için yüzde beslen hesap olu
pilrutc ve harici kısnn tamamen yatlı r.ıacak falı ve diğer ına&rarıar ayrıca hillt
boya \'e pancorlu ve bodrum katı pence- me hacet kalmaksızın dairemizce oskl a
releri deınir parınnkhklıdır. Elektrik, hcıdan tahsil olunur. Daha fazla malOnıat 
terkos, kalörifer tesisnlı 1.nılunan ınexkllr almak isllyenler 2/11/938 tarihinden iti
gayriınenkulı..in umuın nH~~iJ.hası 761 met- baren dairemizde ac:tk ve asılı bulundu
re n1urabbaından ibaret olup bunrlan 508 rulacak olan arttmna şartnamesine ve 
metre n1urabba.J bahçe 165 ınetre murab- 938/3518 sayılı dosya_,ınn münıcaatl• 

baı ise binadır. Gayri Jnenkul kendin.ise icabeden malO..Znat ve jzahall aJmıı o1a -
ihale olunan k:imı>e derhal \•eya verilen cakları tibi arttırmaya a:irenJer dahl bu 
mühlet içjnde parayı \·ennc~t' il.!tUnde husustaki bütün malOft'lah ~renmif ad
bırakma karan bozularak kendl!ııinden dolunacakları ilin olunur • 

KOMEDi KISMI 
27/10/938 Perşembe gu 
nll akşamı saat 20,30 da 

cuk tiyatrosu., akşam saat 20.30 ta 
(KAN KARDEŞLERİ) . Yazan: 
Birabo, türkçcsi: Fikret Adil, 4 
perde komedi. --·--

Halk eperetı · 
Yakında Beyoğlu 
Halk operet tiyat • 
rosunda baslıvor 

İlk eser: KİN A • 
GECESİ T: 4033J 



KREM 
!erin yüz tuvaletindeki rol ve 

tesirleri liyıkile bilinmediği 

devirlerde 

KREM PERTEV 
var idi. Şöhretini kendinden 

alan Krem Pertevin bugün'kü 

muvalfakıiygffiin sırrı basit -

tir. Tamamen fenni ve titiz 

bir itina ile günün teklınülü

nü takfu ediofi ve memleket 

mahsulü olmakla oftihar du

yuşudur. 

Paris ve Lonrdanın en büyük 
moda müesseselerinden çıkmış 
patronlar üzerinde biçilmiş ba· 
yanlara mahsus MUŞAMBA -
LARIN zengin çeşidleri" her 
yerden müsait şeraitle ve ucuz 
fiatlarla BAKER mağazaların
da satılmaktadır. 
Hususi çeşidlerimiz yalnız 

mağazamızın dahilinde teşhir 

edilmiştir. 

Desenlerin hakkı mahfuzdur. ................... 
Sultanahmet 3 üncü sulh hukuk 

mahkemesinden: 

Davacı İs; Nauman dikiş makine

kri şirketi vekili avukat Şükrü ta-
1 

rafından İst: Beyoğlu Fericliye Ros

tomyan apartıman No. 30 da Minas 
Sahakyan ve Pangaltıda Halaskar 

caddesinde No. 17 de bakkal Ardaş 

İşçi aleyhlerine 38/1356 No. lu dos· 
ya ile açılan 85 lira alacak davasının 

yapılmakta olu.. muhakemesinde 
müddeaaleyhlerin ikametgahlarının 

meçhul olmasına binaen ilanen ya
pılan tebligata rağmen mahkemeye 

gelmemiş olduklarından berayi is

t iktap mahkemeye gelmelerine ve 

gelmiyecek olurlarsa istiktaptan 

~ekinmiş addtle mübrez senetlerin 
kendilerine aidiyetine karar verile

ceği hususunun ihtarı suretile mua

melei gıyap kararının tebliğine ve 

mahkemenin 14/11/938 tarihine mü

•adif Cuma günü saat 14 e talikma 

mahkemece karar verilmiş olduğun

dan tarihi ilandan itibaren beş gün 

zarfında itiraz edilmediği yevm ve 

vakti mczkt'.irda mahkemede hazır 

bulunulmadığı takdirde gıyaben 

hüküm ve karar verileceği ilanen 
tebliğ olunur. 938/1356 

··'ts ·e: Rv;·o ii N e·.,, 

Sayın Bayanlar, Baylar! .... 

1 Sonteşrin Salı günü akşamı ... , 21,30 
dan 22 ye kadar PC.J lstaslyonunun 
Met. 31,28 (Hollanda) Türk halk mı..ısiki· 
si !le tertip etti{JI programını dinleyiniz. 

Bu neşriyatı, krıa dalga meraklıeı dinleyiciler için hakiki bir 

mucıza olan PHILIPS 1939 clhaıları ile dinlemek fireatın ı ka• 
çırmayalım. Oıak tan gelen kendi halk musikımizi kısa dalgalar 
ve bu maııemel ah lıel e r1e dinlemek cidden nefis bir ıevk o• 
lacaktır lıte o zaman Radyolarımııın a l ı f hassasyeti, ve 
mu sıkl randman ı hakkındaki aşıklr O S T O N L O <'.'> O N O 
DAH4 EVi TAKTIR iDECEKS I N I Z t 

Nezle 
Bütüo gö~üs haatalık· 
!arına yol açabilir: 

Fakat bir tek 

GRiPiN 

ı, ______________________________ _,, 

Tip : 752 A: T-1< d OOmell 
k•ll Clalg•h eop ... Yeni PHI· 
UPS 752 A mode\1 lı:•dar kudr•tlJ 
bir makin• lmlll. deh• v•lı:ın 
uman ı luıd•r lmWnaıa •dd•di. 
lirdi. $imdi lllı: del• olera lı: bu 
ehiz• seyeı.nde kt• dal9ah lıl• 1o• 
yontar p0r1lzsib dlnlen•"illr. 

Tip : 7!53A Bir hıaeaalyet· ha. 
rfkaaı. PHIUPS 753 mad•ll. en 
;ole ıevcllOlniı sekiz mufıtelif IJ• 
tesyonu. mo16rle tehrilı. edilen d::ıO· 
meler• basaralı oıo,,..nk ıurette 
ayar etmeOI mUmlıOn kılan ye~ 
Jlstem bir tePcllltle mOcehhezdır, 

, 
YEN i RADYO , 
iSTASYONUNU 

~ 
l!J&te 

ı 1939 ~ 
MODELi 

TUrlclye Umu m ••tı 

Cumhuriyet Byaramı günlerinde 
ilave Vapur Seferleri 

Cumhuriyetin On Beşinci yd 
dönümü münaaebetile 

Cumhuriyetin On betlnci yıl dönUmU mU· 
nasebeti l e 28 Blrlncltetrln 1938 Cuma gUnUn· 
den 3t Blrlncltetrln 1939 Pazarte•I g.UnUne 
'<adar Haydarpata • Kadıköy, Adalar va Bo•· 
ta , cı hattında yapılacak lllv• ••ferler atağıda 
yazılıdır : 

1 - Cuma günü Köprüden saat 13.30 da bir vapur kalkacak, 
tekmil adalara uğrayarak Büyükadaya gidecektir. 

2 - Pazar günleri yapılmakta olan ve Büyükadadan 19.25 te 
kalkan 231 No.liı seferle yine Pazar günleri Büyükadadan 20.30 ve 
Bostancıdan 21.40 ta kalkmakta olan 232 ve 233 No.lu seferler 
Cumartesi günü de yapılacaktır. 

• 

J~ 
~ ı:'W ._-_.,... ...... ;---: ~ 
",·-~0;'11 

' 

46-56 No. Tel. ı 

KIŞ GELIYOR~-
fak bir üşütme başınıza büyük bir bası 

çıkarabilir. d'unun için derhal 

;··ı•· ' . ..\ ... ·-·~ ·• _, ·•··. 'l: 

ADEMi '· iKt1DA . 

3 - Pazar ve Pazartesi günleri Köprüden 1.30 da bir vapur 

1 
kalkacak, Kadıkijyüne ve tekmil Adalara uğrayarak Büyükadaya 
gidecektir. Yine Köprüden 2.30 da Haydarpaşa ve Kadıköyüne bir 

Baş, diş, adale ağrılarile cliğer ağrıları en kısa zamanda ve en kat'i vapur kalkacaktır. 
şekilde dindirir. Nezleye, soğuk algınlığına, gripc ve emsali )Uımı:llı1111•••ımmızıa:ımm••••••••1111••m-
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teslrll ·bir ilaçtır . kutusu 

1S-S• kuru~ Sirkeci Me~ic:~i .. •.· .. • .... 
Eczanesi, All Rıza .. ~..iı:-

mahkemesinden: 
Davacı İst. Mercan yokuşu Cafe· 

r iye han altında N o. 21 de terzi Di· 

mosten vekili avukat Emin Raif ta

rafından Kartal Piyade Atış oku -

lunda altıncı Subay bölüğünde S. 

936/416 Sami Alpay aleyhine açılan 

35 lira alacak davasının yapılmakta 

olan muhakemesinde müddeaaley -

hin tekaüde --vkeclilerek ikamet -

gahının meçhul olduğu anlaşılması· 

na binaen gıyap kararının ilanen 

tebliğine ve muhakemenin 18/11/38 

tarihine müsadif Salı günü saat 14 e 

talikına mahkemece karar verilmiş 

olduğundan tarihi ilandan itibaren 

heş gün zarfında itiraz edilmediği 

yevm veya vakti mezkürda mahke

mede hazır bulunulmadığı takdirde 

gıyaben muhakemeye devam ve 

karar verileceği ilanen tebliğ olu -

nur. 938/ 871 

Fransızca öğretmeni ara nıyor 
hastalıklara karşı bilhassa müessirdir. 

fcacında günde 3 ka şe alınabili r. 
İsim ve markaya dikkat. taklidlerinden sakınınız 

' ........ ımı . ......... ; .•.•. :.: •'~ ..... J •.. ~.· .,···· ... ·~ • . 

Türk Maarif Cemiyetinin Ankara Kolleji için daimi Fransızca öğ
- retmenine ihtiyac vardır. Okul yatılıdır. İsterse okulda kalabilir. Yüz 

elli liraya kadar ücret verilecektir. Öğretmenlik şartlarını haiz olanlar 
vesikalarile Yenipostahane karşısında Erzurum hanında Resmi ilan 

HACI BEK • 
1 R 

Şekeri günete benzer, onun 
girdiği yere doktor girmez. 

ALI MUHiDDiN HACI BEKiR 
Bahçekapt, Beyoğlu, K araköy, Kadıköy 

işleri bürosu direktörlüğüne müracaatları . c7745> 

SAÇ BOYALARI JUVANTIN 

sEFALİtr 
~!JıA'an 8011ra Bütün 
ajr,fa.rt:lan. l{urtuf dutfl/ 

Nezle.Grip .. Baş-Diş veRomatifı 
icabında günde Uç kaşe a1111st1 

Taklitlerinden sakınınız ve ısrarla SEF ALiı' ~ 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: Kumral ve siyah olarak saçlara tabii surette isteyiniz. ı lik ve 12 lik anbalai • ,·ardır ',ı 

1- İdare ihtiyacı için 89 ton 3 M/M 1 Ton1,5 M/M Ki ceman 90 ton istenilen rengi verir.Sabittir, sıhhi ve zararsızdır I A ıl" 
bakırte1kapalızartıaeksntmeyeçıkarı1mıştır. INGiL :z KANZUK ECZANESi atanbul Umumt Mecllsi ı:s 

2- Muhammen bedel 90000 muvakkat teminat 5750 lira olup eksilt- İstanbul Vali ve Belediye Reisliğinden: ·pci 
mesi 8 teşrinisani 938 salı günü saat 15 de Ankarada P. T. T. umum Beyoğlu • lstaobul İstanbul Umumi Meclisi üçüncü intihap devresinin bir_
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müdürlük binasındaki satın alma konrisyonunda yapılacaktır. citeşrin içtimıanın ilkini 1/11/938 tarihine rastlıyan Salı g~ı !' 
3 - İsteklilerin muvakkat teminat veya banka mektubu ile kanuni aktedeceğinden meclisin ruznamesi posta ile gönderilmiştırael' 

vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 14 de kadar mezkt'.ir komis- Liseler Alım, Satım Komisy9nundan : pılan intihapta aza seçilen zevatın o gün Belediye Daire•~;PJ 
yona vereceklerdir. Mec~ salonunu teşrifleri rica olunur. _.-% 

4 - Şprtnameler Ankara P . T. T. levazım İstanbul Beyoğlunda Komisyonumuz ve muhasip mes'ullük Beyoğlu İstiklal caddesi No. 349 - Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuhal'rı>" 
P. T. T. ayniyat şube Md. lüklerinden 450 kuruş mukabilinde verile _ da Singcr ve dikiş mağazasının üst katına taşındlğını ve bundan sonra ETEM ızz ET BENİCE ~ 
cektir. (6615) yapılacak eksiltmeler in sözü geçen binada yapdacağı ilan olunur. •7902> BASILDIW YER; SON TELGRAF ~'fll 


