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: 371 En ron Telgraftan ve Haberleri veren akşam gazetesi Telefon No. 20827 
lst. Nurur>smaniye caddesi, 
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FERT EK~ 
RAKISI 

İnhisarın kontrolü altında uzun 
müddet bçılarda dinlendirilmiş 

45 derecelik pek yakında çıkacak. 
Tel. 40988 Galata, Kaval sokak No. 
5-9. 

·Bulgaristan 

_ 4.lmanya - İtalya - Japonja - Le-
1

·"1,. 

histan -ispanya- Macaristan 
Portekiz ittifakı 

Aleytıine Avaııı ı<amara· 
sında şiddetli Oir hücum 
akını h1'zırıanan Başve\<ıl 

Çemberıayn 

. Balkan paktına 
• 

Girecek 

j, Londra 20 (Son Telgraf, Makineye verirken) - Nevyork 1 
\ _ Müşterek hedef -,;c menfaatlerini bir arada. görecek olan. 

·; ~ ymis muhabirinin Terdiği ve m~vsııJ?yeti~ te~ ettiği b~ ıl bu gurup milletler mecslisi ile bütün alakalarını katedecek 
ı .ere göre Roma - Tokyo - Berlm mihven yem ve açık hır l bilhassa komünizm ile mi.icadeleyi esas rensip bilecek ve her 
" Je lıık1!i~ e~e~~r, B~ şekle göre Rom,:ı: ~erlin • Tok~.0 , 1 1 nevi arazi ihtilAflannı Iıal hususunda müttehid hareket ede • 

loid Corc 
Yine sahnede 

ı • 

, sındaki sıyası bırlik aynı zamanda askerı ıttifaka tehavvül ı- ki . 'b' h · t ·· k d ··tt fikan ınukab ı 
k L hi tan Ma • ta F ank ı· p t kiz de I ce en gı ı er ncvı ecavuze arşı a mu e e e :xe , c s , carıs n, r o spanyası ve or e . 

· eri ve siyasi ittifak içine alınacaktır, ... ; , edeceklerdır · 

Eski Başv.ekil kabi· 
neyi düşürmek için 

hazırianıyor 

~--------------------.----------liml•--tl' İhtiyar kap:an Pariste 

U··nyanın go··zleri Vergilerden neıer yaptı? 
il B • f • Paris 20 (A.A.) - Loyd Corc, 

17 ..aneSl Herrio'yu ziyaret etmiş, sonra Meç- · 

Yine Çeklere çevrildi Ka!dt.r~lıyor ~:ı! :::~~irm~;;:\~~1~~:!:ıe~~~ K r • ~eı c;rr .an y o r 
- - ·-- - - zurunda mezara büyük bir çelenk S f 20 (S T 1 - ') M ·· ·ı · · 

Proı· e kabin ede . o ya on e ı:rw. - ev- tanın yüksek ve , erı menfaatıer _ 
• • koymuştur. suk malıimata göre Bulgaristan Bal nin bu· yolda olduğunu takdir et -

1 Ç k 1 k I b t ya•ın SOn şek'"lnl Loyd Corc, bundan sonra altın k p kt . . • . "b il k h" .. d b • c E an a ma gırmeyı esas ıti ar e me te ve mu ıtını e u hedefe ha.· . \ manya e os ova ya ya ır no a alacak kitabı imza etmiş ve saat 20 de kabul etmiştir. Bu husustaki arzu zırlamaktadır. 
. . . . kkı d Kan'a hareket etmiştir t ··ı .. d d k b .. "d Bul hük' • ı· . k akın Vergilerın tenzılı ha - n a Ma- · ve eınayu yuz e o san eş ıımı gar ume ının pe y · <la 

k h 1 . . . Paris 20 (Son Telgraf) - Esbak . 'd" . . 

V. er·me ı"ç"ın azır arııyor lıye Vekaletı tarafından hazırlan - . . . . . . . verıcı ır. bu husustakı kararım kuvveden fı-. . Ingiliz Başvekilı Loyd Corc, şım - K"" 1· f ı ··k • ti Bul · I ık b ki k · mış olan proJe dün Vekiller He - . . .. • . .. ose vana ıu ume garıs - e ç arması e enme tedır. 
tind tkik ' 1 tur d1ki hükumet aleyhinde ateş pus - ============================ 

- ı b t d ç k h d d 1 ı ı ı A 1 yeAnk:::an ve:i~::!b~lere gö- ~ür;"ek•t·e ~e~~ etm~kte ve .;e;n- u 1 kt . i~er u no asın a e u u arı ıçındekı man .. :~d:~~:~;c ~::~~t:::t;~~7'~:: ıe::~;~:,:~:ı~:~:ğ~m~e ehil~ cuz u a 
lara muhtariyet verilmesini ve Çek. Sovyet ~Eisa::::~~fü~:üv~:::: !: :r;:m:~;de:~:~~~: m0~~~!: 1 kinci ham le 

.. L 

• . ' . . . . Loyd Corc, Eden ve arkadaşlarile "ff "f k b ' 1 f 1 k kazanç vergılerının tevhıdin - b" t tan Ç b 1 ,. 1 1 a ının ozu masını IS ıyece . den vazgeç~~§~· Bu ~':'"gilerde d:şür:~ için
5:n::m ;::a:n'. Süt 

yapılması duşunulen tenzilattan da d h k t · t 1 kt 1 Yağ, Yoğurt, Peynir /i
cıtları da indirilecek • • 

r tmanya yeni 
' amleler için A-
'ılstuTy~nın -tas .. . 
yesini ve Fran

. :onun muzafferi· 
:ttini bekliyor 

>n vaziyet 
d . ? e ır . 

slovak cumhur . reisi Benes 

akya - Sovyet Rusya arasın
ttüakın bozulmasını istemek 
tır. 

1an ordusu Avusturyanın her 
· .<1da büyük erkanı harbiye plfı 

:öre yerleşmiş olup ·yalnız Al
. Çek hududunda üç kolordu 

> ı l edilmiştir. = 

, 

: 

f 1 ·-•- b hra a are e e geçmeyı asar ama a-sar ınazar o unar.,.., u n veya dır. 
müvazene 1•ergilerinde- birinin büs 
bütün kaldırılmasını temin eden ye
ni bir formül bulunmuştur. 

Bu proje; yarın kat'l şeklini ala
caktır. 

/r;ı giltereden 
Alınacak 

Kudüs Müftüsü 
Dava açtı! 

Yukarıdaki resimler !'. ı Telgraf objektüinin tesbit 

Hatay'da tazyik yeni
den artmıya başladı 
Seçim nizamnamesini Uluslar 
Konseyi hazırladı intihab 
Temmuzda bitirilecek-

Lübnan Kabinesi de düştü 
(Yazısı 2 inci sahifemizde) 

' . ,. 
' "lİll edildiğine göre Almanya •,Z • n \. · , • .-. ~ Tokatlıyanda Balıklı hastanesi sek Ticaret mektp"f.; 

1ce muslihane bir şekilede Türk orawsünal\. Türk kodınleırının-da bOyle taburlar menfaatine verilen balodan bir ens· Sultanahmed .,, 

ettiği hadiselerdir ve sağdan itibaren size şunları rcsimlerile haber veriyor: 

laz talebeleri \Iübünün Kadıköyünde dün gece \gece Ünyon Fransez'de verdikleri 
- -, çalışı- verdiği danslı çaydan bir sahne ve balo . 

'Devamı 2 inci sahifemizde) teşkı 1 edec ~l..günter uzak de(:llldlr. Yazısı 2 de tan tene, dünkü güneşli havada Yük- yarlar, Anai' \, ku - Pertevniyal Lisesi mezunlarının dil.n 



• 

• 

· · ~ t" f' TP. L fl ,.,._" - 20 Met't 

"Litvanya Polonyaya Vali, kaymakam .. ucuzluk' Hatagtla DOnyanın gözleri yine 
boyun eğdi? Ve mektubcular Sut, yağ Tazyik gine Çekoslovakyaya nasıl 

Dahiliye Vekaleti y Başladı çevrildi 
~ki devlet arasında bugünden iti- Yeni bir proje~i oğ u rt Cenevrede Hatay intihabat ni - (Birinci sahifeden devam) nan Avusturya hazinesini Alınan u-
. b l .. b b ı d Kamutaya ver~yor p . z•m~amesini.. hıızıı:l~ . olan Prag hükı1metinden taleblerinin ka sullerine göre yeniden organize et-aren norma munase et aş 3 1 Dahiliye ".".ekalet~lll V~ kay - eynır ko1".'~on; dun; vazifesını ikmal bul edilmesini isteyecek, Çekoslo - mektedir. 

makam ve nüfus mudurlerı hakkın- etmiştır. vak hükıimeti bu talebleri kabul et Avusturyanın tamamlle ve nor• 
Leh'.stanla Litvanya arasın~~ Diğer tar~ftan Polonya Başv~kili da_ yeni bir kanun. layihası hazırla- ~ • .. , 1 . Hıızıı:!anan intihabat ni~~mn~e- "'.ediği takdird~ Berlin hükıimeti mal bir vilAyet halinde Almanyaya 

lhtıliif, dun de haber verdiğiınız M. Beck, dun akşam gazeteciler~ dıgmı haber vermıştik. Bu maddelerın sur atla sı komısyon tarafından muttehiden kumetıne de bırultimatom verecek bağlanması ameliyesi bitinciye ka• 
~eçhıle_ Litvanyanın Lehistana bo- beyanatta bulunmuş .ve Polonya hu Bu hususta mütemmim izahata ucuzfatıJmalarını temin ~:bul olunmuş __ ve derhal Hat~y~a kıimetine de bir ültimatom verecek dar General Franko'nun da İspan
;J un egmesile hallolunmuştur. kümetinin; Litvanya nın taleb et - nazaran; halen 8000 - 15000 kuruş • • • ilan olunmak uzere Fransız hükü.- ve belki de emrivaki halınde ül - yadaki zaferini tamamlıyacağı te -

Litvanya hükumeti; Lehistan ta- tiği istiklale hürmet edeceğini, Po- arasında asli maaş almakta olan 1 IÇID tedbırler alınıyer metine tevdi edilmiştir. timatomun cevabını almadan Çe - min edilmekte ve bundan sonra Hit-
rafından verilen 17 mart tarihli ül- lonya ve Litvanya arasında doğ - valiler bu layiha ile 10000 - 15000 . . . . - Bu yeni nizamnameye göre; inti- koslovakyanın Almanlarla meskün ler'in yeni hamlelere geçeceği be -
tıınatomda arzu edilen bütün ta _ rudan doğruya münasebetler tesisi , kuruş asli maaş alacaklardır. An- . . (8.1rıncı sa.hü_eden devam) habat hazırlıkları; haziranın niha- aksamını işgal altına almış olacak- yan olunmaktadır. 
!ehle . k . . . d .. . d b 1 d .. .. f li1 d sının verılmemesı luzumunu teba- t· kad "- 1 edil k t 1 tır rı ayıdsız kabul etmiştir. ile bu hudu uzerın e u unan a- cak mevcud 4 uncu sını va er en .. . . . ye ıne ar IA'ua ece ve em . Almanyadan Çekoslovakyaya ilk 

Dun akşam; Talindeki Litvanya imi tehlikenin kalktığını söylemiş hepsi birden bu sene 10,000 kuruş ruz ettirmışlerdirk. . . . h t muzun 15 inde de Hatayda intiha - Ancak, İngiltere Çekoslovakya - ihtar ve müdahaleler 
elçisU P l d · t· ki ·· ı U · •· d 4 Ancak, memle etımızın er a- b t b"t · 1 akt y k hl b. t hh"d · · e o onya sefiri arasında bu ve emış ır : maaşa yükse t emıyecegın en af d bilh b"ı·· k .. 1 d a ı mış 0 ac ır. a arşı ç ır ea u e gırmemış Berlin 20 (A. A.) - Havas ajan -
hususta notalar teati olunmuştur ,_ Anlaşmazlığın halli neticesin- üncü sınıf valilerin adedi 16 ya ten- ~ ın. :ı:ı ~sa ub '.'° oy er e Kontrol heyeti azaları da; intiha- ve girmiye de mütemayil olmamak sının muhabiri telgrafla şu haberi 

2 hükümet bugünden itibare~ de; galib veya mağlüb yoktur. Ye- zil olunacak ve gelecek sene tama- ennı alrınl ınldşaı;:, dır zamb anhve bat hazırlıklarını teftiş etmek ü - la beraber Fransa ve Sovyet Rus - vermektedir· para mese es o ugun an u u- · 
normal diplomatik münasebetler te- gane galib sulh ve hakikattir.• men kaldınlacaklardır. susta hayvan sahiblerine basit ko- zere yakında Hataya hareket ede- ya Çe.koslovakyanın ta".'amiyetini cHttlerin nutkunun ferdasında 
sıs e~ecekler ve 31 marttan itiba - .Bütün Varşova gazeteleri de; Bu sene .. bir.inci sınıfa 2, ikin:i !aylıklar gösterilmesi de mevzuu - ı cektir. ~i~er taraftan Tü~kiye - Su- tekeffül .. etmış ve. bunu bır defa da- V~lkişer Beobahter gazetesi, "ko -
ren ıkı memleket ara<mda doğru- Lıtvanyanın bu cevabından mem - sınıfa 3, 3 uncu sınıfa da 8 valı ila- bahs olmuştur. rıye daımı hudud komısyonu da; ha teeyud eylemış bulunmaktadır - mlinistlerle Çek mütehassıslarının 
dan doğruya P. T, T. demiryolu ve nun görünmekte ve: ve olunacaktır. Halen 30 liradan baş- Hazırlanan bu mühim raporun bu ayın 24 üncü günü Halebde top- !ar, Bınaenaley~, _Alm~nya ~vus - Sodet Almanlarına karşı tahrikat -
saır her türlü irtibat ve münase - c Litvanya yola geldi!• demek - lamakta olan mektubcu maaşları tatbik kıymeti hakkında bir fikir !anacaktır. tu:'yaya karşı yurumesındeki kolay !arı,, hakkında Çekoslovakya,ya bir 
betler başlıyacaktır. tedirler. da, aynen kaymakamlar derecesi- edinmek maksadile heyet azalarının LÜBNAN KABİNESİ İSTİFA lıgı Çekoslovakyada bulamıyacak - ihtarda bulunmaktadır. 
"""'"==========-----=============== ne getirilecek ve mektubculara; 40, bazı şehirleri ve köyleri dolaşması ! ETTİ tır. Çek ordusu en modern silahlar- Nasyonal sosyalist partiscinin res 

MAKINEY E 45, 55 lira olmak üzere 3 derece ü- kararlaştırılmıştır. 1 Şam 20 (Son Telgraf) - Lübnan la techiz edil_miş ve mükemmel_ bir mi gazetesine göre, bu tahrikler, 
, J zerinden maaş verilecektir. Nüfus Heyet azaları köyleri ve şehir - kabinesi dün akşamüstü istifasını kuvvet .oldugu kada_r herhangı ?ır "kolayca vahim çarpışmalar intaç 

- .1ER RK E N müdürlerinin maaşı da 2,000 kuruş- !eri dolaşarak ve bu meyanda süt Cumhurreisine vermiştir. Cumhur _ ~an ilerı h.are~etı karşısında In- edebilir,, 

1 1 
tan 2,500 kuruşa çıkarılacak ve 1 ihtiyacı en fazla bir şehir olan İs - reisi meb'usan meclisini fevkal3 _ gilterenın vazıyetı ve kararı ne o- Nazilerin organı Popaja'da cere-

s pa ny~ bogaz aş- inci sınıf nüfus müdürleri ise 55 t~b~'a d~ gelere_k halkımızın iç - de olarak bir içtimaa davet etmiş- !ursa olsun Fransız ordusunun Çe - yan ettiğini bildirdiği hadiseleri zik 
"fil lira asli maaş alacaklardır. tığı sutlerın hangı şartlar altında tir. koslovakyaya yardıma koşması ta- rektmekte ve burada Henlein'in nü 

D. • t aftan D hil' y k.l elde E'<iildiğini yakından görecek ve mamıyle kararlaşmış ve milli pro - mayiş yapan komünistlerden biri • 

b •• t •• •dd ıger ar a ıye e a e - . . Haf yd t "k . . . . . mas. U Un ŞI e tinde bir levazım müdürlüğü ve 3 tesbıt ede~eklerdır. 8 a azyı gram reçıne gırıı:ıştır. n":' fena muamelesine maruz kal -
• vn· tt d 'd 3 al' . Bu tedkikler sırasında köy ve şe- artı I Sovyet Rusya ıçın de bunun ak - dıgını kaydetikten sonra bu ha _ 

aye e e yenı en v ı muavın- . . . • . yor · b hi d "il . . . . u·· ihd 
1 

aktır B h taki birler ıçın en masrafsız ve asrı bı- sı mevzuu a s eg dır. Ancak, diserun bı rtaraftan Almanlar, di 

ti• ıe devam ed ı• o r ' kgı as 
0

. ~ach günl.' ud us~~ .. rer fenni ahır nümunesi de hazırla- Antakya 20 (Son Telgraf) - Bu- her hususta dünyayı saracak bü - ı ğer taraftan da Çekler ve ko _ 

Y anun proıesı, u er e Buyuk k d uht ı·f d b bl ı ük b' harb' km • . . . . . naca tır. r:ı. a m e ı uy urma se e er e Y ır ın çı asına var kuv- . münistler arasında vahim bir arbe-
Millet Meclisıne verilecektır İkt d y k'I t' b k . Tür' k1 k ı t ikl k tl il al b '· ·· · ısa e " e ı u omısyonun 1 ere arşı yapı an azy er ço ve er e ç ışan uyuk devletler de vukua getirebilecek mahiyette 

Salamanka 20 (AA.) - Frankistler tebliğ ediyor: -----<>----- - çalışmalarını yakından takih etmiş artmıştır. Çarşı boylarında halka Litvanya - Lehistan hadisesinde ol- olduğunu tebarüz ettirmektedir . 
... Aragon cephesinde mühim mevziler işgal etmek suretile Kaspe mm- Yeni ve raporun muhakkak bir an eve! dehşet vermek için boyuna siliihl.ı duğu gibi Almanyanın Çekoslovak- Gazete, bundan sonra Çekoslo -
takasındaki hatlarımızı tashih· ettik. tatbikat sahasına geçmesine karar- askerler dolaştırılmaktadır. ya nezclindeki taleblerini de sulhan vakyayı bu hadiselerle bir an ev-

Barse!on 20 (AA.) _Cumhuriyetçiler tebliğ ediyor: Tür kkUŞU lşt~~U:· .. , Tethişçiler: her tarafta köyleri de halletmeyi herhalde tercih edecek- vel meşgul olmağa davet etmekte 
Aragon cephesinde düşman bava ve topçu knvvetlerinin himayesin- İyı. su tun ~e _sutten yapılan n_ıad- basmaktadırlar. Ezcümle 3 gün ev- lerdır. ve şöyle demektedir: / 

de Alcaniz mıntakasmda şiddetli bir taarruza geçmiştir Teşki/afl delerın şehrunızde ve her şehirde vel de: mahalli hükfunet jandarma- - Mecbur olmadıkça ipi kopar - "Sodet Almanları hududdaki ko-ı 
La ' ucuza sattırılması için uhükü.met en 1 Ded · k '· ·· ·· b 1 ma• m·· · ti · ç ki · h 'k" co de Mera'yı tahliye etmek mecburiyetinde kaldık. Türk k t kil•tı b' . arı ezıya oyunu asmış ardır. . unıs erın ve e erın ta rı atı -
End.. . . . . •. . . ettik uşu eş a ır umum kısa bır zamanda bu kararları tat- Ant k İ k d beledi Sözü belki Çekoslovakyaya da na mar k im - k b ı t ı ] 

... ülüs cephesınde Malen Zuela'nm şimali şarki etegıru 1şgal müdürlük haline getirilmiştir Türk bik d kt' a ya ve s en erun ye- .. . • uz a agı a u e mez er , 
Ve bir asi tayyaresi düşürdük. kuşu umum müdürlügu···ne · ha Ue zlece ır. . . leri için yeniden 16 polis alınmış- h.er ~efasmda soylenecektır. Hatta, Eger tahrikatçılar şiddetle bu ha-

ö • va cu ama rusbetı hakkında kat'i t şımdiden Prag hükümetinin Alman rek ti · d d"l 1 
... ğleden sonra ve akşam bombardıman edilen Barselon şehrinde 40 binbaşısı Osman Nuri tayin olun - bir rakkam ve fikir sö lenme ır. !arı atı t . . e erm en mene ı mez erse va-
kadar bina harab olmuştur, Bundan maada Akdeniz sahillerinde kil- muştur beraber bu husustaki t Yhm. 

1 
m_e0e Bunların dokuzu Ermeni, altısı lı.kl yd ş;r~a~ ı!ın ~~~1 fedak.U: - hi~ çarpışmalara sebebiyet veril -

in birçok kasabalar da bombardımana maruz kalmışlardır. Bombardı _ Hale~ şehrimizde bulunmakta o- yüktür. · . . a ın er, u- diğer anasıra mensub ve yalnız bi- Bar aüml' udun ugu gorulmektedir, rnış olur ve bunun mesuliyeti de 
m . . .. . . .. . . . .. .. · d Tü kt" u c e en olarak Çekoslovak- Sodet Almanlarına tahmil edile 

an netıcesınde olenlerın miktarı henuz kafi olarak tesbıt edilme - lan yenı umum mudur yakında An- . İstanbulun slitçü!eri rı e r ur. ya dev] t d · 1 . d al . · 
m' f k 'd k. .• . e aıre erın e ç ışmak ıs- mez,, I~ 

ış ır. ... araya gı ece tır. Dıger taraftan 1stanbul sütçüleri teyen Almanlara yüzde · . ik' · 
Burgos 20 (AA.) - General Franko'nun riyasetinde toplanan na- Türk kuşunun mektepler müdiir- de şehrimizde süt işinin ıslahı için lktısad vekili nisbetinde . t yır,mı . ı MACAR BAŞVEKİLİNİN ... l'ı 

2:ırl li • d • • b 1 ·ı J • ]" ... .. .. b z ki talim ı · mcmurıye verı mesı e - BEYANATI 11 ar mec •ın e Hanceye Naz:ırı eyne mı e vazıyet hakkında mu - ugunu yuz aşı e ve ter - esas ı teşkilat yepılıncaya kadar, I" sas kabul edilmi t' , 
fassal izahat vermiştir. Meclis, Teruel'e •fedakar ve kahraman şehirıı biye ve teşkilat müdürlüğünü de komşu memleketlerde tatbik edil _ ge ıyor . Sodet Almanlaşr:;'.;· ht . t' Budapeşte 20 (A. A.) - Macar a-
iln Ş-'-'- H E ··km if d k ekte ı B. "dd tt b · v· d b ın mu arıye ı ı'ansı bildiriyor· • ( vanının verilmesine karar vermiştir. ... •.• ""':'. azım rgo en a e ece - m o an bir usulün örnek alın- ır mu e en. erı ıyana. ~ u - şekli üzerinde de hükı'.imet tetkik - . 

• • • • • 
lerdir masını kararlaşlırm••lardır lunmakta olan lktısad Vekili Bav 1 akt d Başvekil Daranyi, gazetecileri ka · ..., . . · er yapın a ır b 

l 
Bu usule ~e muhtelif yerlerde Şakir Kesebir Viyanadan hareket .. · ul ederek, hilkfunette değişiklik 

ngilterenin ne zaman lıarb,n Vergiler nasd sütlerin tevzıi için birer "süt mer- etmiştir. Bay Şakir Kesebir yarın C;:;ıuhurre~ı ba! .Benes Sovyet yapılacağı ve bir temerküz kabine-

topaanacak? kezi,, açılacalJ:llr. sabah şehrimize gelecek ve dogr· u- kve . an~ız sefırlerını kabul ederek si teşkil olunacağı hakkındaki şa - ' 

d b "l " / J 1 endilerile uzu .. ddt ·· .. ·· · . e e l ecegı" tamamen an aşı dz İnekçi ve Sütçülere birer kontrol ca Ankaraya gidecektir. .. n mu goruşmuş- yıaları katı surette yalanladıktan 
Önümüzdeki sene bina ve buhran ·· d tur d · t' k' cuz anı verilecektir · sonra, emış ır ı: 

Londra 20 (A. A.) - Sunday Times gazetesinde Çekoslovakya me- vergilerinin 4 ta~sitte _tahsil olun - Hergün bu me;keze getirilen * Deyli Telgraf muharrirlerin _ ALM~A NEYİ BEKLİYOR ? Son enternasyonal hadiselerin 
selesini tetkik eden Skrutator, şöyle yazmaktadır. masına kar.ar verilmıştır. . . . sütleri kontrolden geçirecek ve den B. E. A. O, Briend dün şehri _ P~ıs 20 (~on Telgraf) - Gaze - yalnız enternasyonal mahiyetleri/ 

"Çekoslovakya ile hiç bir ittifakımız yoktur. Bu memleketin mu- Bu vergiler, temmuz, bırıncıteş- neticeler deftere yazılacakt . 1m· t· telerın tahminlerine göre Alman - vardır Bunlar Macar·sta d h · ı· k . b ' . ik" ır. mıze ge ış ır. . . , ı nın a ı ı • 
adderatı ile uzakt:ın alakadarız. Filhakika Almanya, Çekoslovakyayı rın, ırınc anun ve mart ayların- ~u ~on~ol_de, karışık, bozuk süt * İzmir valisi Bay Fazlı Güleç yAa yemden ~ekete geçm~k için politikası· üzerinde hiç bir tesir"' 

harpde mağlılp ederek sonra da Fransayı istila edecek olursa belki da alınacaktır. getırdıgı gorulen sütçülerin süt sat- ve belediye reisi doktor Behçet Uz, vusturyadakı . yerleşmesını ta_ - ıcra etmemektedir, Nasyonalist te
§al'k müttefiklerimizin yardımı olmadan Almanya ile muharebe et- Arsa, arazi, tanzifat ve tenviriye malarına müsaade olunmayacaktır. İzmir vilayetine aid meseleler hu _ m~lamayı_ ve ilhak formalıtelerı - mayülün bütün milletlerde gittik _ 
znek mecburiyetinde kalırız. Fakat Fransa için olduğu kadar bizim için resimleri de; temmuz ve birincika- Bu teklif, bugün belediyeye bil- susunda temaslarda bulunmak ü _ nı bıt~meyı bcklemekt~ir, çe daha fazla kuvvet bulması ve 

1 

de Çekoslovakyanın müdafaası için açılacak harb, bir müdafaa harbi nun olmak üzere 2 müsavi taksitte dirilmektdir. Butun Avusturyada şımdi Alman bu hislerin Macarıs' tanda da ku" _ ı zere Ankaraya gitmışlerdir. • 
0 acaktır. Fransa ile İngiltere arasındaki büyük Frak şudur ki, bun - tahsil edilecektir. reisler ve makanizma hummalı bir vetli olması, ayrı bir meseledir 
!ardan biricisi haklı veya haksız olarak menfaatlerinin berri Avrupa 2 4 şekilde çalışmaktadır · · 
d sa tt 5 ' . Roma paktı, Italya ile Macaristan 

a olduğuna kanidir, Halbukt bizim menfaatlerimiz için ayni şey, söy- T k b a e z~ Doktor Şaht da mali müşavirleri arasındaki münasebetlerd h ' c'. - - . 
l~nemez. Almanya ile •imdiden merkezi Avrupada çarpışmak mı la" - Opra a yramJ .... • • • ile birlikte Vı'yanad b 1 kt •· e, ıç • • a u unma a O- gışmemiş olarak devam etmekte - · 
zımdır, Yoksa bilakis onu Majino hattının arkasında mı beklemek ica- Yarın, Toprak bayramıdır Ve ay- lup Almanya b ·1 bul d' 
heder? Burasını tayin etmek Fransaya aiddir Fransarun bu husustaki ni zamanda Nevruz'a tesadüf et . p ~t d b • t • k ı i ya ag anmış u - ır. 
kararı,hizişunoktadanalô.kadareder: mektedir.Toprakbayramımem!e- anga ~ 1 a ır mo osı e Kızlarımıza atıcılık 

Eğer Fransa bir hata neticesinde mağlüp olacak olursa, onun bu ketimizin her tarafında ve bütün 

hatasını tamir etmek için herhalde bizim kendisine yardım etmekliği _köylerde merasimle tes'id olunacak bı" r ecza ha nenı·n 1· çı· ne g ı· r- Dersler ı· verı· ıece ~-
miz lazım gelecektir.,, ve yarın tekmil topraklar ıstiraha- f•~ 

Skrüator, bundan sonra, İngilterenin hangi hayati menfaatler uğ te terkedilecektir. 
runda harbi göze alabileceğini saymaktadır, Ona göre, Çekoslovaky• Bu münasebetle şehrimizde Hal- d • 2 t t ı Mekteplerde kız talebelere as - kullanmayı öğrtmek üzere bütih 
meselesi mesela Akdenizde münakalat serbestliği gibi İngilizlerin men kalı Ziraat mektebinde de yarın bü- 1. r a m Vay ç a r p 1 ş 1 ar 

0 
keri ders göstrilmsi hakkındaki ka Halkv!erinde (motörcülük kursla -

faatl~ri cümlesinden değildir, Şu halde general Franko, İtalyaya teh- yük merasim yapılacaktır. rarın tatbikindn sonra kızlarımı - rı) açılması da kararlaştırılmıştı. 
likeli menfaatler temin ettiği takdirde, fakat ancak o zaman yüksek Davetliler yarın sabah saat 9 da A zın atıcılıkta, nişancılıkta ve askeri Bu kararın da tatbikin geeçilmiş-
scsfo konıışmak icab edecektir. Sirkeci ista~onundan hareket ede- Yl' lCa iki kişi de yaralandı • talimlerde buyük hir maharet sa - tir, 

. Almanya ise şarkta denize inip Asyaya doğru uzanmak ve Akde- cekler ve hususi otobüslerle mek _ hibi olmağa başladıkları görülmek- Bu kursların da ilk zamanları na-
nızde İngıliz münakali'ıtını kesmek tehdidinde bulunmağa başladığı tebe gideceklerctir. Son 24 saatte şehrimizde 4 muh- se de söndürülmüştür. ~edir. zari olacak sonra motör vsaiti üze-
zaman tehlikt>li addedilir. telif kaza olmuştur: 3 _ Beyoğlunda. Aynalıçeşmede Diğer taraftan gençlerimizi hem rinde ameli ve tatbikat da yaptırı _ 

• • • • • P. Pittard geJdi 1 - Şoför İsmaılin idaresindeki Emincami sokağında, Hasan Efendi askerliğe hem de atıcılığa alıştır - lacaktır. 

A . . d mak maksadile serbest si - Bu kurslard 1 1 d VUStlJryanin istı"la" SIDI ı"lk t t Geçenlerde Avrupadan şehrimi - 4221 numaralı kamyonla 229 numa- camıı uvarını tamır etmek için • an mezun 0 an ar an prO es 0 ze gelmiş ve Ankaraya da giderek 2 ralı İhsanın idaresindeki motosik - Kayserili Hacı Ahmed isminde biı l~h ve atış dersleri) tertip edilme - - gitgide motörleşen ve makinist 
C . . k 1 k 3 1 kararlaştırılmıştır ihtiyacı artan d d d . . 

enevre 20 (A. A.) - Avusturyanın ortadan kalkmasına karşı ilk mühim konferans vermiş olan ma- Jet Pangaltıda Hali'ıskargazi cadde· ışçı, ıs e e urmuş ve yere düşerek · - or umuz a a ısti-
t t ğ Bu suretle mektepli olmayan fade olunacaktır. 

PM es o, Mcksıka tarafından gönderilmiştir. ruf profesör Pittard, bükıimetimiz sinde (Halk) e<"zanesi önünde çar- a ır surette yaralanmıştır. '====== ========1: 1enç kızlar ve erkekler askerliğ~ 1 -• e e e e tarafından tekrar memleketimize pı~mışlardır. B•ı musademe netice- 4 - flun al<şam Osmanbeyden alıştırılmış olacaktır. E • .. •• d it l J- "lf l f l ? da\'et edilmiştir. sinde motosiklet yaya kaldırımına Şişliye ıioğru giden (197) sa} ılı e- Bu dersler için icabeden silahlar mlnODUn e a y a- ngt ere an aş l ar ml • M. Pittard, b_u daveti kalıul ede- çarparak H :k eczanesinın kapısını kinin _idaresindeki (133) sayılı Şı• ve a~ış desrlerini verecek muallim- ı· t" l "k 
Londra 20 (A. A.) - Observerin Roma muhabiri, İngiliz _ İtalyan rck bu saba~kı ekspresle Cenev - ve carr '1 ı kirmı ş , kırılan ~anılar - lı -. Timci tramvay arab"sı dura! er, lstanbul kumandanlığından te- $ im a edilecek 

r-uzakerelerinin bir itilafa müncer olmuş olduğunu iddia etmek nıev- reden şehrımıze g~lmıı;tır: r>an ihsanın eli, sol yanağı ~ıaralan- yerınde ıken arkadan gel~n (351 1 mm olunacaktır B" 
sı. siz olmakla beraber böyle bir neticeye müncer olmasına medar o- Kıymetlı profesor şehrımizde \'e mıştır. Bu sırada geri gerı giden numaralı vatman Sadığın ı.~arcsın- Dersler, evvela Halkevlerinde na ınalar 
J cak iyi bir yola girmiş olduğunu beyan etmektedir Ankarada konferansl .. r verecek - ·'ki k ld .. . d _ dekı (181) sayılı Mecıdıyekoy - E • zari olarak verilecek ve nazari im- Emın' o"nu·· me danınd d.. c 
=====================·======= tir. m_oton et, a. ırıın ~zerın e yu : minönli tramvay arabası önündek tıhanlarda muvaffak olanlar silah- y a ükkanı 

" •• rum, kte olan 5 yaşıarında Kadrı arabaya bınd . h - la atış yapacaklardır. olan bazı kimseler, burada ya!-:ında Leylek tayyare,, Olçu··ıerı"n , . . . . . ırmış ve asara ugrat-K 1 k 1 • kızı Pa,.ızeye ~· pmış ve ıkı dızın- mışlır. insanca zayiat yoktur. Bu iki dersde kazananlara at'ış bilfiil istimlak ve yıkılma işlerine 
Alman tayyare fabrikalarından Damnalanması iZi ay ongre erı den yaralau.ıştır 5 B . k . j b 1 ~ Kızılay Alemdar nahıye kaınunu- . . . - eşıncı aza da Dıvanyolun- iploması verilecektir. aş anması münasebetile mahke -

bırınin icad ettiği yeni tip bir tay- Ş h . . . . .. .. . Yaralılar Şışlı Çocuk hastanesıne da olmu<tu . A · d ı İ t b ld ld • · 
"are .,.h . . 

1 
. 

1
. e rım121ın her tarafındakı olçu nun senelık kongresi dün saat 15 te k ld 

1 1 
d 

1
, h •-•··- • r. ynı ers er, san u a o ugu meye müracaat etm.şlcrdir. 

, r- runıze ge mış ır. , . .. .. . a ırı mış ar ır. ,aza ao..o..uıda s· k . B .. . ,,.b. d·g· b '·ı·· h. ı · · d d 
(Leyi k T ) . 

1 
.
1 

ve tartı aletlerının muayene ve Alay koşkundekı kamun merkezin- ır ecı ile akırkoy arasında ış · ~ı ı ı er u un şe ır erımız e e Bunlar; dükkanlarının yıkılma _ 
e ayyare ısm verı en d tahkıkat yapılmaktadır 1. 1.. İb h . . verilcektir . 

tu ta ld " d h al damgalanma işine devam olunmak- e yapılmıştır. Kongrede evvela bir · ıyen şo or ra ımın ıdaresindekı · masını arzu etmekte ıseler de ka _ 
yyare o u.,u yer e av ana- 2 B · ı d B .. "k p ak ·· · K 1 h k · · ı· k ed b 'I tJen k' . led '"' hald tadır, Bu iş; ağustosun 26 ncı gü - senelik çalışma raporu okunmuş, . - eyog un a uyu arm • otobusun Dıvanyolunda ön teker - urs ara er esın ış ıra e ı - nunun sarahati karşısında şimdilik 
ve ma ınesı ış ı.,ı e ye- h bl d .. . . ><apıda Maryam apartıman bır nu _ ı ki d b. ık mesini temin için dersler akşam ü- ı .. . 

r.nde sayabilen bir şekildedir. nüne kadar devam edecektir. Bu ta- ı ~onra h esa . ar~ uzgun gorulen ı - marada oturan Hasan Sadğam is - e erın t:n ırısı ç mıştır. zerleri tertip olunacaktır. bu muracaatlerın mahkemderce 
Yeni tayyarenın dı.in Yeşilköyde rıhe kadar, İstanbul dahilindeki ı are eyelı te rıye edılmıştır. . d k' 1 . d d b 1 1 Tekerlek, yoldan geçen Belediye Atış derslerine girmek isteyenler tetkikine imkan görülmem • .te -

tecrub 1 . . 1 bütün (ayar memurlug·u) d . 1 . Bundan sonra yapılan ıntihab ne- m.n P ı ıırı o ası!! a enzın ı e e - makine ~ubesi müdürü Bay Nus - k ld . t kd' d k 1 ' dir e crı ıcra o unmuş ve tayya- aıre erı- t· d k. '" . . . . . . . . co o ugu a ır e urs arın a . e- · 
ıe Ank .k . ıcesın e es ı ı<ıare heyetı başkanı bıse•wı temızle-ken elbıselerın hır- retin pederi Bay Salih isminde ih di tt ıl ak b. h. d .. B 1 d. · 1 .. · b .b d 

arada ı en bızzat Bayan Sa- ne müracaat ederek ölçülerine 938 F N , . M"d" .. S b. - ar ır ac ve ır şe ır e mute - e e ıye reıs ıgı: u gı ı ukkan-
.ıblha Gökçen de bu tayyare ile bir damgası vurdurmıyan esnaf .dd t ive beneril a.ı.yek du u

1
ru a ıt .Ke- aer bıre P"_rlaması üzerine Hasanın tiyar bir adamın başına isabet et - addid kurslar açılacaktır, !arın 10 senelık bedel icarını an _ 

. 'ıı _ . şı e - mer a"1g ve ar a a~ arı yemden el, 'e ay:ıgı yanmış bu esnad _ · Ilı d - . . 
çuş tecrubesı yapmıştır. le cezalandırılacaktır, - ' a ya mış ve zava a amcagız Cerrah - Ayrıca gençlerımıze ve halka .kaya yatıracak re mecburen L ..I bi-

intihW>" eı:lilmi~er.tir. tak g · d tutu · has ~~~ • yor an ve sa:re e şmuş ı- paşa tanesine kaldırılınışbr. motor sevgısini ve makineli vesaiti naları ist imlak edecektir. 
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r best meslek erbabı lng iltere ve 
harb bzhsi 

kk d Mal• k A ı t• Avusturyanın Almanya tarafın -
1 n a 1 1 ye ve a e 1 dan alınıvermesi üzerine bir lıafta

danberi ortada dönen şayialar hep 

n bl·r tamı"m go"" nderdı" sulhun bugün, yarın ihliıl edilece-
ği tetik üstünde duran Avrupa asa-
yişinin hemen bozularak tekrar 20 

MAHKEMELERD E -
Resmi bir makam adına ha-
reketediyormuşgibi dolan

dırıcılık yapan adam ! 
11t ların sınıf fara tefriki ha· :ı:ı::~\~;ı:::, ~:~bec~~;:~ Sempaf isminde bir açıkgöz dolandırıcı ağır 

[
Halk Filozofu-, 

diyo r ki : 
~~~~~~~~~~~~ 

Karı koca ilaçla rı 
Doktorluğun bu kadar tekamüle 

kavuştuğu bir devirde hiilii koca
karı ilaçlarının kullanıldığından 

bahseden bir yazımızda bu yüzderı 
işlenmekte olan cinayetlerin hatsiz 
hesapsız olduğunu söylemişti:. Ha-

zı koca karı ilaçları hastalığı teş

dit etmese bile tedavisini geciktir
mekteki fenalığı kafidir sanırız. 

Böyle olduğu halde bir çokları da; 
i' d "l • fl şeylerdir. b d d l J b ln e Ver gı erz ne SU re e Galiba, her şeyin sükün ve buzu- bir yalanla Saf ir a amı 0 an ır mı ya feşe • geciken bir muayenede tedaviyi 

ru bozulmuş, dünyanın mihveri ar- artık imkansız bir hale sokabilir, 

hesab olunacak tık büsbütün çığrından çıkmış ol - büs etmenin hesabını adalet önünde Veriyor Dünkü ga~etelerde Bartında '.>el 
duğunu düşünerek istikbal ıçın soğukluğuna uğrıyan bir adamın 

1 meslek erbabının mesle - dığı, fakat bu teşekkül ve heyetle - daha korkunç kehanetlerde bulun- Dün, meşhud suçlara bakan ,sli- Jaştırdıkları Mahmudpaşadaki bir 1 kal Hasan dinlenmiştir. Bakkal Ha karısına da ~ıladıktan. so"."~ kom
lküııer veya belediye heyet- rin kanunun emrettiği sınıflara hiç mak merakile olacak ki :kide bir ye 2 ci ceza mahkemesinde bir dolan çorapçı dükkaruna gelmek üzere san, Selimenin falcılık ettiğini gör- şularından bırının tavsıyest u?erı r 
'<tından 2751 numaralı ka - kimseyi ayırmamak gibi kanunu ih- ~özler Londra tarafına çevrilmiş, dırıcılık davasına bakılmış, davacı yola çıkan Sempat geledursun, be- mediğini söylemiştir, bazı haplar alarak hapı yuttuklan
~hir!erin nüfusuna göre ta- .lal eder mahiyetteki kararlarının iti- Ingiltere'nin şiddetli, kuvvetli bir mevkiinde dolandırılan Hara lam _ ri taraftan aklı başına gelen, bir Bundan sonra diğer şahid bizim nı yazıyorlar. Zavallı kadın mut'ıı~ 
en sınıflardan daha az sınıf-Iraz ve temyiz mercilerince tetkik c- müdahale için daha ne bekledit;<i bos isminde orta yaşlı bir adam müddeiumuminin değil böyle şey - Hasan dinlenmiştir. sancılar içinde can vermiş ve koca
tiki halinde ne şekilde mua- dilebileceği d beyan dilmiştir. soruşturuyor. Halbuki Avrupa kı - duruyor suçlu da Sempat ismin _ !ere tenezzülüne, bunun lakırdısır.ı Şahid Bay Hasan, Selimenin bazı sı da; hastahanede ümitsiz bir hal
~.ılacağı Maliye Vekfiletin - Onun için srbest meslek erbabının tasının ortasında olan vekayi Lon- de zeki bakışlı, açık göz bir adam- bile ağır bulacağını hesaplayan Ha- hallerinden şikayet etmiş ve onun de yatıyormuş. Taassubun ht!kiım 

tamimle vilayete bildiril - bulundukları şehrin nüfusuna gö _ drayı pek de öyle heyecanla meş- cağız. ralambos, polise koşmuş i~i anlat - bazı uygunsuz kadınlarla düşüp sürdüğü devirlerde tababete mey -
re kanuna bağlı cetvelde tayin edi- gul eder görünmiyor. Vaka şu: mış, Sempattan evvel, orada tcrti- kalktığını ve kızına muska gibi dan okuyan üfürükçülerden kurtul-

'lti teşekküller veya beled ıyc len derecelerden az derecelr ayır- Yalnız Londra'dan gelen maltı - Haralambosun Üsküdar asliye mah bat alan polis memurları Sempat bir şey verdiğini söylemiştir. duğumuza sevinirken böyle h3 a el 
· in bulundukları şehirler mak gibi kanuni hükümlr muhalif ~at; Av_ıısturya il~ Almanya'nın kemesinde. ~ir davası. va'.·mış Sem- Harala'."bastan_ parayı alacağı sı - Maznun Selime ise böyle bir şey altından cehaletin canlara J<,ıs le 
un b - ıı cd ld t . ve esasa müteallik kararlarının teb- boyle bırleşıvermesıle Irıgılız ef - pat bunu ogrenmış, bır gun Hara - rada suç uustunda tutmuşlar, za - yapmadığını iddia etmiştir. 10 da - tiğini duymak pek elim geliycr. !l-

a ag c ve e ayın e- .... . .. · · . . b ı ahkik k kikalık b' · t' h tt h <n fi k .
1 

• lıgı tarihinden itibaren 2395 numa- karı umumıyesınde hissedilen ak - lambasa baş vurmuş ve demiş ki: ıt yapı mış, t at evra ı te - ır ıs ıra a en sonra ma - me, fenne hürmetsizliklerinden •iva 't: ~rı ar~ır~ e s:.~~~~: ;eıralı kanunun 61 ve 67 inci maddele- sülamelden yine İngilterenin men- - Senin Üsküdarda bir • davan kemmül etmiş mesele de meşhud kemeye tekrar devam olunmuş ve de canlarına kıyan bu zavallı cahı -
ce ere ıç ır mu e e ı ı - ri mucibince ve sırasile tetkiki iti - faati namına ameli bir surette is- varmış: suçlar mahkemesine intikal etmiş: Bay bizim Hasarım refikası şahid !ere nasıl acımayalım ki; dün ;;•,j . 

. ;ıneğ salahiyetleri yoktu·~· ıraz ve temyz komisyonları nezdinde tifade . elli.etine gidildiğicl'.":' Ma _ -Evet, var! Hakim, davayı dinledi, zaptı o - olarak dinlenmiştir. . me mahküm olanları bugün hay,.t· 
il 021 nuıı_ı":"alı kar.~ın Bu~ hazine namına itiraz hakkkının kul- dem ki dunyanın sulhu sıikunu bu - Ben o davayı senin lehine hal- kuttu, sonra suçluya soıdu: Bu~dan ~'Onra, evvelce şahıd ola- kavuşturmak için hem, geceli g'1r 
let Meclisınce müzakeresı !anılarak bozdurulması ve kanun kadar tehlikeye girmiştir, İngilizler !edecek mühim bit memur tarafın- - Bak, sen, bu Haralambosu do- rak dinlenen Bakkal bay Hasarun düzlü çalışıyor, ve dün kurtarılrı ,., 
a da mesleki teşekküllerin dairesinde ittihaz edilmemiş olan biran evvel silahlanmalı, Madem ki dan geliyorum. landırmışsın? Ne .diy":cksin buna? tekrar ifadesine müracaat olunmuş sı imkansız hastaları bugün hJv~ta 
1 h ili t k İ H l b ], Suçlu bunu inkara ugraşıvor: tur · d d' . ·e ediye heyetlerinin yalnız kararların maktu vergi tarhına esas er m e as er oluyor, ngilizler ara am os evve a şaşıımış son- • · ıa e e ıyor 
lıaıcıarının kabili itiraz olma- tutulmaması bildirilmiştir. de mecburi askerlik vazifesini ka - ra devam etmiş: - Bay reis, b~n Haralambosa ö- Şahid bakkal Hasan demiştir ki: Bu yor~luklu mesainin hit 

bul etmelidir. - Peki kim bu adam? d.ünç para ver~~~im; onu almak i- -" Beni bu meselede şahid ola - 'ttı··ını· . kocakarı 

.,.cızi Yeşilay 
Teşkilatı 
Genişletiliyor 

Ç n or b t gı g görmek ve bir 
İşte İngilterede mecburlik as - o" t k' b. t eli d' · 1 aya em çagırmL5 1• sonra pc rak yazmışlar Fakat ben bir şey e ı ır sır ev e ıyormuş gı- 1. 1 ul b . . .. · il' lind b' ta d 

kerlik usulüne tarafdar olanlarla bi anlatmış: ıs er tutt "".' enı.;. Benım boyle bilmiyorum. Benim şahid olarak ya ac'1.'~~ .e .. e ır v~. n .. aşın ca.n 
• • 

~ zrı 

feri 

vakit vakit kendın' ı' go"steren ceı· - - Ü kü'd "dd . . ·ı ş· şeyden haberım yok. zıldığımı geçen gün (Son Telgraf ) verdigını ışıtmek bugunku fen dun 
s ar mu eıumumısı. ım B d hidl . dinl b" "k · 1 b d 

yanı şu son günlerde yeniden bir eli anladın ya!. .. Fakat?... ahkun an sodi~ra ·~':,'dl e:ı eyen gazetesi yazmış. Mahallede bunu ba yasının en uyu ız ıra ıi ır. 
kuvet almış oluyor. _ F k t d ? m eme, ger ş .. uı erın de din - na gösterdiler. Bak seni gazeteler HALK F LOSOFU 

a a a ne. 1 . . . hk . 23 
İnginltere mecburi askerlik usu - B enmesı ıçın ma emeyı mart yazıyor falan diyerek tehclid ettiler.!============== 

- u iş için 100 lira vermen la - çarşamba saat 17 ye bırakıldı. Ben Selime ile dört senedir dargı - Tu"ccarları·n v,J:ı 1 I d B !ünü, kabul eder mi, etnıez mi? ... zım. F 1 
1 
syon ara yar ım u mak s a tla fevkalAde Bahis ayndır. Yalnız Orta Avrupa'- a cın ın m ahkeme si nım. Fakat falcılık ettiğini görme -

~~en muht ar lardan b i r k ongre topla nması nın müstakil A t d _Har~lamb~s, SempaUa pazarlığa Beyazıtta, Kovacılarda Soğana - elim .. ., • Odanın m u"taleası 
" lira para cezası kararı t ld , vus urya orta an gırışmış, neticede 75 !ıraya mutabık ğa mahallesinde oturan ve falcılık B d ahid ı· S d t 

B f ır ı 1 kalktıktan sonra muvazenesi altüst k im 1 b . . b lir un an sonra ş po ıs a e -
aıınacr.ııc y il , a ış ar, unun yırıru eş asını yaptıg·ı iddiası ile tutulan bayan t· d dinl . ti cd ah Soruldu ,_,_,_ ınl k tiıniz' . eş ay ı gençler geçen kongre- olunca İngilizlerin bu hal karşısın- .. ın e erunış ve ne c e m --= ve me e e ın 1 · d çalış h . açık goz dolandırıcı hemen almış, Selimenin mahkemesine dün de k lm eli- b şaıı·d 
ah ile 

. d ki . talı erın e ma sa alarmı genışlet _ da duydukları ihtiyaç şu oluyor . . .. .. eme, ge eyen ger azı ı -
m a rın e arazı - k .. eski . · 50 lirasını mahkeme gununden 3 asliye birinci ceza mahkemesinde 1 . 1 . tim . . 24 Onları faalı·yetlerın· e de - me ıçın nızamnamelerini de- Ne pahasına olursa olsun daha çc,k .. 1 ilm k .. k enn ce P ve ıs aı ıçın ayın y 1 1 ve l f l '" s kanı: · gun evve ver e uzere ararlaş- devam olunmuştur .. .. be .. .. t 9 5 t en cra '" 

t\ırıektedirler. Bir çok yerle - ğiştirmeye karar vermişler ve pro - silahlanmak... tırıldıktan sonra ayrılmışlar. Dünkü celsede ~vvela şahid bak- :c~l=~ gunu saa ' e a- nu hakkında alAkadar-
. i bitirilmiştir. jesinihazırlamakiçin bir komite seç- Ahm<ed ıRauf Dün, parayı almak üzere karar_ · ların noktalnazarı tas-

memlekette bu işin, aza - ınişlercli. Mazarhklar müdürlü gv Ü büyültülecek Bu""yu""k bı"r Portaka~cı1ar 
llıayıs nihayetine kadar ik- Seçilen komitenin hazırladığı ve ---- • 

1

'1.Unması Dahiliye vekaletin- R E • y ll b ı· 
bit ,...h.ın uyor 

İcra ve iflas kanunu üzerinde hü-

lıır idare heyetinin tet~ik ve tasvib et- um rmenı a va a am tı"r z kfunetimizin tetkikat yaptığı 
';>~~ğ~i!ç~zh~:r:~:~.fa - tiği projeyi matbaada bastırılarak ' ' - a gr ı a lümdur, 

"lzbazıyerlerde,mahalle ve bütünüyelerinadreslerinebirerta h d• 
1 

ki Yapılacak Ettiler Bu tetkikler ve alınması Iizırc 

m•· 

~htarlarırun, tahrir arazi ko- ne gönderilmiştir. Bu suretle bü _ u 1 mezar 1 arı gelen tedbirler için bir rapor hazır-
'' , Portakal ihracatında maliyet fi- l k · h · · 1 r· 
·•arına istenilen yardımı gös- ıün azaların yeni nizamnamenin t~d Geçen rene lstenbulda ama ıizere şe rımıze ge en s -
... eri görülmüştür. kik ve kabulü için 26/3/938 de ya - t ~rtlb o lu n :1n bayram yatlarının düşürülmesi için amba - viçreli mütehassıs Profesör Bay 

~zden işler ~samaktadır. pacakları fevkalade kongreye hazır- Evkaf me zarlıkları"le beraber bu yıı bi rço k ,ehırıarı· ~"!ar'; büyütülmesi ve sandıklara Lchman tetkiklerine başlamıştır. 
"llnasebetle alakadarlara ka- mlzde de yapılacak a .a.zla po~takal konulması, ce- Diğer taraftan adliye vek3leti, İc 
eııı · rilmiştir lanmış olarak gelmeleri terrün edil- b l d f "l b l d • Halkı ve gençleri tayyareciliğe n~p vılayetlerınde bu m~sa.dla .tet ra muamelelerini kolaylaştırmak ü-
!tıı::ı;etahriri ~azi komis - miştir. un ar a ama mı e e e ıye ye alıştırmak ve hava aşkını yaymak kikat yapan İktısad vekiiletı mu - zere alınması lii.zı.m gelen tedbirler 

. tarafından sorulacak olan Yeşil~:. Gençler Birliği Genel Sel.- de V r e d l / ı" y 0 r üzere yapılan propaganda ve teş - tehassısı doktor ~ad~ ve :'°~ad~la- ve yeni icra ve iflas kanunu hak -
\1e bilcümle malümatı muh reterligınden: vikler meyanında geçen sene şeh- rı tarafından munasıp gorülınuş - kında avukatların ve diğer alaka -
• muhakkak komisy~nlara Cemiyetimizin VII inci yıllık Mezarlıkların idaresi ha~_ındaki işletn •'si lazımdır. rimizde tertip olunan hava bayTa - tür. B u şekilde şimdi yüz darların da mütaleasını sormuştur. 

eg emecbur oldukları bil - kongresinde nizamn . d .. kanuna nazaran, Evkaf ve dıger hu- Belediye mezarlıklar müdürlü - mmın bu sene de tekrar edilmesi ka portakal alan amba!ajların ye- Bu meyanda, Ticaret odası ile 
it . . , amenın egış , akıil li d bul .. • .. . . . e le ve bu eırur hil8fına ha- mesine karar verilmi'ş v . . susı v arın e n e unan bu - gu, bu ışı ehemmıyetli surette ele rarlaştırılmıştır, rine iki yüzlük ve yüz elli yortakal tüccarların da noktai nazarlarının 

ı., . . e proJeyı tün' lıkl d . b" 1 
'"ilen muhtarların, 5 ~adan hazırlamak üzere bir komite se _ mez_ar. ar~ a şehır mezar~ almı_şı_ır. Halkın tayyare sevgisini ve bu - ihtiva edenlerin yerine de 300 lük- tesbitini muvafık görmüş ve oy e 
Ya kadar para cezası ile tec- . . . . lıkları gıbı belediye tarafından i - Butun İstanbul mezarlıklarının na verilen ehemmiyeti tebarüz et - !er ikame edilmiş olacaktır. bir rapor hazırlanması Ticaret oda 

0lunmaları bildirilmektedir. ç~ştL Proıe hazırlanmıştır. Ye - dare edilmesi icap etmektedir. belediye tarafından idare edilme - tiren bu bayramlar, bu yıl yalnız Fakat aldığımız malümata göre sına bildirilmiştir. 

•• 
ti.kreşle bir 
•• 
li.,.k 1 icaref 

'.". nızamnamenin tcdkik ve kabulü Bu kanuna göre, 10 sene içinde ğe başlanması münasebetilc işler İstanbulda değil diğer bir çok şe - portakal ihracatçıları bu usule şid-
ıçın 26/3/938 cumartesi günü saat belediye bütün şehir mezarlıkları- çok artacağından mezarlıklar mü - hirlerimizde de yapılacaktır. detle muarız bulunmaktadırlar, Vergiye tabi o!mı· 
14 te Emlııönü halkevinde yapıla _ nı devralmış ve buları ıslah etmiş • dürlüğünün yeni bir kadroya ve Ezcümle, Ankara, Edirne, Bur - Tüccarlar bu kadar büyük bir 
cak fevkalade kongreye bütün üye- olacaktır. bolca memura ihtiyacı vardır. sa, İzmir ve Adana gibi büyük şe - amba!ajın 25 - 30 günlük bir seya - ya n tazminatlar 

dası kuruldu 
!erimizin gelmelerini rica ederiz Yani, yalnız müslüman mezarlık- . Yeni bütçe ile bu kadro genişle - hirlerimizde de birer hafta fasıla hatte portaklları çürüteceğini, çün- Maliye vekaleti divanı muhase _ 
-====-=====- =,.·..,.._ !arı değil, diğer bütün dinlere aid tilec':ktır. ile tekrar edilecektir. kü, küçük ambalajlarda hava al - batla mutabık kalarak orman ame
münasebetlerin takviyesi yolun _ ekalliyet mezarlıklarının da bele _ Diger tar~ftan bel':diye ~ürp ~ - Bu maksadla zengin bir merasim ~~ imkanı bulundu~u halde ~ü - nejman memurları ile harita su _ 

i:ıın al' ta .. Bük - da çalışacak ve Türk - Romen tüc - cliyeye geçmesi lazım gelmektdir gop Ermem mezarlıgındakı kemik- programı hazırlanmaktadır . yüklerde bunun kabil olmadıgını baylarına verilen tazminatın ka -
huı ız m . uma gore. . carları ıırasın .. .. .. . . · . !erin kaldırılması için bir mühlet Bayram günü bütün halk, yüzde söylemekte ve bu şeklin iktısadi de ' . 

.. unan tıcaret ateşemızın te- da mutavassıs rolunu Bu kanun mevku merıyete gıre - . t' B .. hl t t·-· hald 50 te ·ı·t ak 1 't· ak ğil. . .ktı d' ld • 'dd' t zanç buhran ve muvazene vergıle-. .. . .. . .. oynayacaktır li tam 8 lm tur vermış ı. u mu e geç ıgı c nzı a yapac o an vesaı ı n gayrı ı sa ı o ugunu ı ıa e - . • . 
. ıle Bükreşte hır Türk - Ro- . · sene 0 uş · mezar sahipleri kemikleri kaldır . !iye ile bayram sahasına naklolu - mektedirler rıne tabı tutulmalarını ka~arlaştır-
lıcaret odası kurulmuştur. Aynı maksadla İstanbul da da Halbuki .ayni kanun mucibince madıklarından şimdi, belediye ken- nacak ve (Türk kuşu) gençlerinin Binaenaleyh bu hususta hazırla - mıştır. 

<lQ.a, memleketimiz ile Roman bir Türk - Romen ticaret odası ku- lO sene ıçınde belediyenin bütün disi bu kemikleri kaldırmağa karar planör oyunlarını ve paraşütle at- nan proje yeniden tetkik olunacak- Bu husustaki emir, dün alakadar-
aııında ekonomik ve küıtürelrulması düşünülmektedir, mezarlıkları devir alması ve keneli vermiştir. lama hünerlerini seyredecektir. tır. Iara tebliğ olunmuştur. 

Selim, iki kelime ile olsun i
et, rica ederim ... Sebebini öğ
eZSem, çok ıztırap çckece -
~afamın içinde beni yiyip bi

. bir kurd olacak bu! ... 
ıç· ın? Neden ... 
~d, başını sallayarak sözü -
esti, 
~aalesef, dedi... Maalesef 

la a hanım, her şeyi biliyorum. 
. görüyorsuruız hakiki ismi

bi] e ... 
~ica ederim, fazla bir şey sor
i~ "· Her şeyibildiğimi söy -

ten sonra nederıle, niçine 
Q llliz pek ala cevap verebilir-

::ıranı.n cevap vermesine va-
1'akmadan elini çekti: 

1 
>ı.ııaıı ısmarladık, Semra ha-

l:lir kelime daha Selim ... 
\Jııı adresini verir misin? 

b .. Uziarını kaldırdı. Dudakları~ktü: 

· ~aaıescf... Hangi oetele ine
llı.i bilmiyorum. 

- o halde göndereceğini va -
det! 

- Yerine getireıniyeceğim bir 
şeyi vaad edemem. 

- Neden ... Bana adresini ver
ği istemiyorsun? ... 

- Evet ... 
Genç kadın boynunu büktü. 

Gözlerini önüne eğdi: 
- Peki Selim!. .. 
Sonra ancak işiclilir bir sesle i

çinden konuştu: 
- Adresim defterinde yazılı -

dır. Bir gün beni hatırlar da yaz. 
ma klütfunda bulunursan, sevin
drirsin beni... 

- Defteri yırttım. 

- Ohalde yeniden bir yere kay-
det! ... 

- Size Allaha ısmarladık de -
elim. Bu iki manadadır. Artık her 
şey bitti Semra hanım ... Bu yap
rağı çevirelim. Bu kubbede baki 
kalan bir hoş sada olsun ... 

Biran süren tereddüdün peşisı
ra ilave etti: 

- Eğer baki kalan sada, hoş 

D~ILü 

ise... Kadın trene, erkek de salona 
Sonra gülümsiyerek yüzüme bak doğru yürüdüler. 

tı Semranın... Suad kelimenin tam manası i-
- Bu masal da burada bit - le bitkindi. Mendilini alnında ve 

sin ... ve bitmesi de lazım, gözlerinde dolaştırdı, Kendi ken-
- Peki Selim bey!... Madem dine de itiraf etti: 

öyle istiyorsunuz. - Onu hala, hala seviyorum. 
- Böyle olması lazım! Tamamile kapandığını sandığı 
- Beni inandırmıştınız. yarası tekrar açılmış, dikişleri ye 
- Ben de inanmıştım, niden sökülmüştü, bu karşılaş • 
- Aldanmışım. maile ... 
- Bende ... Şimdi anlıyorum ki, Ona karşı pek fazla ileri git -

dünyada inanılacak hiç bir şey mişti, Fena halde ve çok ağır ke-
ve hiç bir insan yoktur. Allah - limelerle hırpalamıştı. 
dan başka hakikat sanılan herşey Fakat başka türlü hareket et -
yalandır. mesine de imkan var mıydı? 

- Güle, güle Selim bey!... Karşısındaki kadın, kendisini 
- Alaha ısmarladık Semra ha • vefası zlıkla itham etmişti. Bir 

nım!... Jlısan bahususu bir kadın ancak 

bu kadar küstah olabilirdi. 
Onun jestlerini, sitemlerini pek 

küstahca bulmuş olmasına rağ -
men içinden bir nedamet duyu -
yor: 

- Yapmamalıydım, yapmama -
lıydım .. 

Diyordu,. 
Büfeden sigara alıyordu. Orta 

salonun caddeye açılan kapısına 
arkası dönüktü .. 
Nataşanın otomobilden atlaya

rak süratle içeriye girdiğini gör
medi, 

Fakat kızıl saçlı genç kız ka
labalıktan sıyrılarak, büfenin ya
nından geçerken Suad Sadiyi pro
finden tanımıştı. 

- Bonsuar Suad! 

Suad başını çevireli: 
- Oo,. Bonsuvar madmazel... 
Nataşa hızlı hızlı nefes alıyor-

du: 
- Yetişemiyeceğim diye o ka· 

dar korktum ki ... Hareket saati 
aklımda yanlış kalmış. Yollar da 
kalabalık... Şoför hızlı da süre -
ıniyordu. 

- Niçin zahmet ettiniz madma
zel... Bu kadar rahatsız olmağa 

ne lüzum vardı? 
Nataşa manidar bir bakışla Su

ada cevap verdi: 

- Siz gideceğinizi hare vermedi
niz, bir Allaha ısmarladık deme
diniz ama... Görüyorsunuz ha -
her aldım ben ... 

- Hareketim pek ani oldu mat
mazel .. Bunun için gelip veda e
demedim. Sonra rahatsız etmek 
ist~meclim. 

Beraber, trene doğru yürüme -
ğe başlamışlardı. 

- Romaya mı gidiyorsunuz? 

~ - Evvela Belgrada uğrayaca -
ğmı;·oradan geçeceğim Romaya., 

- Romaya gideceğiniz muhak
kak değil mi? ... 

Suad, Nataşarun bu kadar ıs -
rarla sormasını merak etmişti, 

Niçin yalan söyliyecekti, Roma -
ya gidiyorum diye ... 

- Romaya gideceğime inanmı
yor musunuz? 
Nataşa saklamasına lüzum gör

medi, şüphe ettiğini ... 

-Ne yalan söyliyeyim ben Ro , 

maya gideceğinize inanmıyorum. 
Bir Avrupa seyahatine çıktığı -

ruz muhakkak... Fakat gidece -
ğiniz yeri saklamak istiyorsunuz 
gibime geliyor. 

Güldü: 

- Buna neden lüzum göreyim? 
- Bilmem ... O kadar garipsi -

niz ki... İstanbuldan uzaklaşır -

ken, pek çoklarının gittiğiniz ye
ri bilmesini arzu etmezsiniz, ç 
nırım. 

- Bana hayret veriyQrsunuz, 
madmazel... Niçin saklı yayım? 

(Devamı var) 

.,. 
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R UNÇ İHTİMALLER .. 
Fransa - İtalya harbi nasıl 

başlıyabilir ? 
Avusturya, Almanya içinde kayboaunca 

Şimal Afrikası Avrupalılar için açık 
bulunuyormuş!. Niçin?. 

ı ipek 
Pençeler 
Vaktile Japon bayrakları, bütiın 

devletlerin bayrakları gibi yün - t..:::::;;;;;;;;; 
den yapılırdı. 

Bundan böyle ipekten yapıla -
caktır. 

Hükümet tarafından neşrolunan 

son bir tebliğinde: cAtlas denizle
rinde sallanan ve Japon medeniyeti Yazan : LUI Rö bu 

' 

Çeviren : Fuad Samih 
nin senboli olan bayraklarımız bun Jak otelin garajına girer girmez dar boşanma talebinde bulunma ' 
dan böyle daha sağlam bir madde- Motildm ellerini tuttum. masının sebebi de Jak'a karşı da hiJ 
den, yani ipekt.en yapılmalıdır,, _ Seni seviyorum!... settiği merhametti. 

J aponlar, derı, kauçuk ve keten _Siz delisiniz! .. Jak sizden şüp - Jak hayatını spora, otomobilE 
gibi şeyleri hariçten tedarik eder - heleniyorum. .. hasreı'ıruştL Soğuk kanlı, kibirli biı 
!er. . - Ne kadar ihtiyatkarlık!... adamdı. Karısının gönlünü çekmi 

Bu sebeble askerlere yerlı ma - Oh' Susunuz' fiak ı t • .. . . - ··· · · · · ye mu va o amamış ı. 
~ulatı gomlekler, kılotlar veriline- Bu seyahat beni çıldırtıyordu. Halbuki Matild hassas, ve hayal 
ge başlanmıştır Hatta, ayak kap - Zannediyorum ki seyahate çıkma - . vilm" "d · . sever, sevmıye ve se ıye şı -
!arının altına da ıpek pençeler ko- sak nunla yalnız kalacağım. Onun detle muhtaç bir kadındı. • 1 1 yuyorlarmış. .. yanında bulunarak doya doya, kana (Sen) de tertib edilen olan b 

1 L K A L M A N N E F E R N N İpek pençelerden, akçelerden en kana kucaklıyamamak, sade geceleri otomobil seyahatine de Matild'de 
çok memnun olan hırsızlardır. kocasının odasına girerken •Gece - , .. . . 

Ç"'nkü' h. - "it" ık ayrılmamak Jakın şuphelerını da-v u ıç guru u Ç arınıyor • !er hayır olsun!. .. • demekle iktifaya ' . . .• 

AFRIKAYA AYAK BASTIGI Gu
11 N muş... mecbur kalmak benim için ölüm_ ve.t~tmemekıçlnıştırak:ekararver 

.. 17 senede ~=n~~:!~ş1k;:c~!:ü:a:J~.~ mışt~~y~i bu~e!. ... işletmiyecek 

FRANSA- ITAL YA ORDULARI K:A~ŞI 1 milyar ~f.;t;f;f~If;::2:;;,;;;::·::::~,b0'~': 
Ş Y GELECEK ' 

Amerikanın şimendifer kıralla • başka bir şey düşünebilmek kabi. numuzde, ~uz~e on mey'.llı 50 kilo-

KAR 1 A rından birisi (H_ Hüntington Hen. biliyetinde midir?... metrelik bır ınış var, bıraz frenı 
• ri). altmış yaşında iken kıymetli ki- _ Bırakınız rica ederim ... Oh!. kaldırın~. bizi sevke. kafidir. 

Avusturya'nın Almanya ile bir -
leşınesindcn sonra bir takım mühım 
ıhtunaller birbiri ardınca hatıra ge
lıyor. Almanlar da İtalyanla kom
u oldular. Berlin - Roma mihveri 

bundan sonra daha kuvvetlenecek 
e Almanya bir takım maksatlarına 
undan sonra daha kolay \'arabile -

ccktir d.yorlar. Bunu kat'; olarak 
ıleri sürmek değilse bile mühim 

bır ihtun~l halinde nazarı dikkate 
!arak bılhassa şimali Afrikada 
ransızların ellerinde bulunan ycr

ere kar~ı Alnınaya ile İtalya'nııı 
ırlikte ne gibi maksatları olac,·g ı 

Fransız askeri mütehassıslarını 
· eşgul eden meselelerdendir. •Son 
elgrat. bir kaç gündür bir Fran -
z asken mütehassısın bu mevzu 
zerind~ki fikirlerini hüliısaya ~J -

taplara, tablolara merak sardı. Korkutuyorsunuz beni... Bunu soylerken elıyle de dıvara 
1927 de öldüğü zaman Los An - Metresimi kucakladım ve göster- yapıştırılmış şu ilanı gösteriyor -

gelesdeki malikanesinde bulunan diği muhalefete rağmen dudakla - 'du: 

1 

kitaplar, tablolara, Goblen halıları- rından uzun bir buse ile öptüm. •Şoför, dikkat! ... İniş ek tehlıkcli 
na 1 milyan frank kıymet konul - Fakat, döner dönmez Jak'ı, biz - ve dolambaçlar pek sıktır .. .-
du. den iki adım uzakta, geniş bir ha - Bir kestane ormanının kenarın 

S v ı h ritanın üzerine eğilmiş gördüm. da ve vahşi bir tepenin yamaçıncb · ı anır ara ma sus Yanaklarında gayri tabii bir solgun- küçük bir köyde idik. Bu k.öydc.ı 
~ luk vardı. Bir an içinde kendimi Sen Jan'a kadar bu vahşi tabıa '. o•-

8• k•ı• topladım. Kalbim, yerinden fırlı- tasında yapyalnız gitmek mec~u:i-

1 
I(' l ISB yacaknıış gibi şiddetle çarpıyordu. yetinde bulunuyordum. Matild Lı .· 

Çoktanberi zaten bunu bekliyor - raz korktu: 
1 Nevyorkta .sağırlara ve dilsizl.cre

1
dum. İşte şimdi o~un ağzından_ çı- Buradan _geçO:ck foıiy~tt ızc" bir 

mahsus bir kilise vardır. St. Epıs - kacak ılk kelııneyı ve bunun akı- hareket degil mı? ... 
kopal... betini bekliyordum. Fakat o, sadece: Jak omuzlarını silkerek: 

Bu kilise, 1898 de yapılmıştır. - Söyleyin bakalım, Robert de- - Bana itimad edebilirsiniz ... 
Baş papas ayini işaretlerle ya - di. Lassal yolundan mı gitmek isti- Dedi. Ve güldü. O zaman bu ze

par. Kilisenin bir de Kora heyetı yorsunuz, yaksa Sen Jan'dan mı? .. ,birli gülüşün hakiki manasını an -
vaıüır. Bunlar da, dini şarkıları Demek bizi görmemişti. Matild, lamamıştım. Matild ve ben otomo
yüksek sesle okumazlar, işaretle an garajın duvarına yaslanmıştı. Adeta ı'bi!in içine yerleştik. Jak şoför m~ .. 
l ıatırlar. baygın gibiydi. Zevcinin suali üze- kine geçti. Ve harekete başladı. 

1 
•ı • I" tb t rine kendini topladı: Etrafımızda yükselen sivri dağ nghlZ ma ua 1 _Sen Jan yolundan gidelim... !arın korkunç manzarası, ve hem 

Cevabını verdi, , • iki, üç metre sağımızda açılan u 
İngiliz gazetelerinin tirajı . pek İtiraf ederim, bütün bu yaptık- çurumun derinliği ikimizi de .. a • 

yüksektir. !arım alçaklıktan başka bir şey de- 'bir endişe ile titretiyordu. On 

lı. Bugıinkü yazı ile de bu mev
ua daır olan bahsi neticelendirmek 

.tabi! olacak. Almanların şimali Af
ıkada umumi harpten evvel bir 
.ık.un emelleri vardı. Sonra harb 
>ldu bittı Müstemlekelerinde bile 
.aybeden mağlüb almanya ici.n tek-
·ar bu 11 • b 

1 
. • • k" Bu bir rüya mıdır, hulya mıdır~ rikada cereyan edeceği hakkında dererek yukarıda 

eme erı es emıyc ım an N d 1 d . 1 k b .. "t"l iht' 11 d b "t F 1 d 
anlatyıldığı gibi 
taarruz edecek -

Vorla gazetesi, 1927 de günde 3 ğildi. Bugün böyle vaktinden evvel düzdeki yol namütenahi dolamba, 
~~yon. 350 bin, .Peopl 3 milyon .iki ihtiyarlamış ve ezilmiş olmam, çek- laril~ adeta baş döndürücü, lıı ç 
yuz ellı bın, Daily Ekspres 2 mı! - tiğim vicdan azablarından ileri gel- bitmıyecek kadar uzun ve helezoııı 
yon 370 bin nusha basıyordu. Dai - miştir. Oh! O çılgınlıkların pek ağır bir ş~ritc. benziyordu. Adeta. da -Oru .. d S . . d. e er er esın er gere u ve ge- yuru u en ıma er en u su un - ransız ara ora a nmuyor u. on yırmı sene ır . ~ . . .. . 

ıal b .. ,.1 'd· F k t b .. Al _ rek bu fikirde olan Fransız asktrı nun ıçın tekrarına !uzum yoktur. Bu lerdır. 
ly Ekspres d.e bır m.ılyon 650 bm, cezasını çektim... ğın sınesıne dolanmış esatırı bı. 
Daıly Chronıcle, lmılyon 384 bın, H .. yılan denilebilirdi. 
Daily Telgraph 575 bin er şeyden evvel şunu soyleme- B' d M tild .. . düştü. 

ııan °· etıkı ı. 
20 

a a ugtlıkn. • mütehassılarının fikrince Fransa - gün anlaşılmak istenen bir nokta Fakat bununla Avrupa harbi ha -
ya ar o sene evvc ı mag- . . b li . l" Af . ı jdah d A h b' Afr'k ' kik t Af 'k ' akledil . Üb Alın d "ild' Al , nın ıstık za şıma ı rıkadadır... a var ır: vrupa ar ı ı a a en rı aya n mış, ıır -

T · · ··: !iyim ki, Matild ile ben kocasından ır en a ' uzerınıe 
aymıs gazetesıne gelınce 1935 ıl . . ve başlarımız şedid bir sademe ile 

de 189 bin basıyordu. 1937 de 193 ayr dıktan sonra evlenmıye karar tıl 
,u··nd ~ya keg tırl. d'~an~a .. n

1
".1 İleride Avrupada bir harb çıkar d3 nın geniş sahralarına, boş sahne - tık Avrupada yapılacak bir şey kal-

, en gune uvve en ıgı goru u- . . . . İ .. 
fOr A t , al ak k d. . Almanya ile Fransa yine karşı kar- lerıne nakledılerek yapılmak ısten- marnış oluyor mu? ... şte bu gun bu 

bine çıktı vermiştik. Sevgilimin, o zamana ka- çarpıOşh'arB. eli ı·k B" 
1 

b" 
· - . u vane ı . . . oy e ır 

. vus urya yı ar en ısıne 1 k 1 1 ak• d b b d" .. 
!hak edi ki 0 ta A , şıya ge ece o ur arsa, ne olac ... se e aca a unu yapmayı usu - (Devamı altıncı sahifede) verme e r vrupa nın .. . . . . . · . ., 
·azi etini alt" t d b .. k .. Al- O zaman şoyle bır ihtımal var :Al- ~enler muvaffak olabılırler mL. .. 

y us e en ugun u .. k Iht' aJ1 ·· .. .. al k " .. 'lla .. 1 . . A , manya ıçın artı Avusturya gibi en- ını er goz onune ınara vuru-
nya yarın goz erını vrupa nın 1 k 1 k . . t" l f · .. ı d' F 00• · · 1I•• 

lar . · d'k ek ,. ş· li Af ge a mamıştır. As erını Avustur- u en arazıye şoy e ır: arz ınrz ,. 
ıcme ı er , meseld. ıma · 1 · · · · Bugün İ P E K sinemasınca SENENiN EN MUAZZAM 

yerde bir sür'at ... J;ık, Jak!. .. Rica 
ederim, freni biraz sık ... 

Bir saniye daha devri yapmamış 
olsaydık uçurumdan aşağıya yu -
varlanarak parça.Ianmamız muhak
kaktı. Fakat devri yaptık. Matild 
bfr defa daha üzerime düştü. Oto -
mobil, ayni sür'atle gidiyordu. Sev
gilim, şimdi kocasının omuzların -
dan tutmuş onu tazyik ederek bu 
delice sür'atten vazgeçirmiye çalı-

•ikada ed b" h k yadan komşu olan talyaya nakle - kı harb oldu. Yıne farzedınız Al -
n en ır are ete geçme- . .

1 
F d.. .. .. Al 

ın!. derek sonra Italya sahilinden kar _ manya ı e ransa ovuşuyor. - 1 

İşte Fransız mütehassıslarını dü-lşıki Afrika sahiline yollıyacaktır. manlar Avrupada Fransaya karşı 
.ündüren bu suale cevab verirken Bu takdirde Berlin - Roma mihveri serbestçe hücum edemiyeceklerini 

General Baratier hülasaten şu fik- daha kuvvetlenmiş olacak, artık anlıyorlar. Çünkü bir çok irili u -
•i ileri sürüyor: İtalya ile Almanya birbirlerine sım- faklı komşular da hazırlanmış, on-

- Almanya hiç bir zaman şimali sıkı bir ittifak ile bağlanmış bulu- !ar da Almanya'nın Fransa'yı her 
.\frika ile alakadar olmaktan vaz • nacaklardır. İtalya donanması Al - suretle ezmek için kendilerini çiğ
~eçmcmiştir. Roma ile birleşmiş ol- man askerinin şimali Afrikaya gö - niyerek geçmek istemt?sine şiüdet
nası ona Afrika'yı Fransa'nın aley- türülmesini koruyacak, Fransız le mani olacaklardır. 
ıine olarak yeniden taksim etmek donanmasına karşı çıkacaktır. ı O hald Almanlar İtalyan sahil -

1 
.rzusunu da verebilir. Müstakbel Avrupa harbinin Af - !erinden Şimali Afrikaya asker gön-

Eir coklarının hoşuna gitmiyor amma, kendisine kar
•' içten taşan bir sevgi ve rabıta duyuyorum. Bu da 
cazibesınin eseri değil mi? ... Kızları da öyle. Çok .. 
pek çok .• Bütün tanıdıklarımdan fazla hoşuma gid<
yorlar Calışmalarına, ders yapmalarına derin bir 
gc.yrct ve ihtimam ile uğraşıyorum. 

Hele : Melahat pek yakında en beğendığinı, scv
digıın, aliıka duyduğum bir arkadaşını olacak. 

25 Nisan 
Dun yeni eve taşındım. (Temenna\ mahallesi. 

Selim beyin evinin köşesinde ... Mekteb de yakınlaştı, 
mahalle de kibarlaştı, işlerim de kolaylaştı. Bir defa 
ev epey rahat. Manzarası mükemmel. Ölü dereden tiı 
(Meyd'n bağlarına) kadar şehrin büyük bir parçası 
ı;cizüm~n önünde. AŞağı yukarı bütün memurlar bu 
nıahallde oturuyorlar. 

"Gülfidan,, da artık doğrudan doğruya, geceli 
gündüzlü henim malım addedilebilir. Kocası asker
de. Oğlu da asker olunca kimsesiz kaldı. Bundan son
ra, benim evimde ve benimle beraber oturmayıp da 
ne yapacak? 

Kendisinin dediği gibi? Bir dam gözünün kilidi
ni asmış. Kocası ve oğlu askerden dönünceye kadar 
kilidi kapıdan indirmiyecek. 

- Biz galan esker garısıyuk. 
Deyip bir daha demiyor. Ne tuhaf tuhaf kelime

ler. Ya, bunların söyledikleri, ya bizim söylediğimiz 
sahıci tlir!·çe değil. 

- Galan .. 
Demek artık, manası 

ı~i, lan, mı daha iyi 
a. gclıy Jr. "artık,. mı daha 
1 m• ... 

ttu: 76 

Hususi ders almak isteyenler de çok. Görenek. 
Dün ziraat bankası memuru Lütfi efendi de karısını 
göndermiş. Kızı için ders istedi. Hasibe hanım da kız 
)arına ders vermemi rica ediyor. Bunlar, hep hoşu -
ma giden şeyler. Demek takdir .ediliyorum, hocalı -
ğım beğeniliyor. İkisine de: 

- Peki. .. 

Dedim, ders saatlerini tesbit ettim. Bir az yorula
cağım amma, ne zararı var? Tatlı meşguliyet. Her 
rnP•""ır 'Hivle olsa Relki hocalığa alışmayanlar; zor
la, tesadüfia muallim olanlar sıkılırlar. Fakat, sırf ho

ca olmak için hoca çıkanların zevkine erişilınez. İn
san sabahleyin şöyle bir dershanenin kürsüsüne çıkıp 
da. dün okuttuğu çocuğun bugün dersini bülbül .ııi

bi vermesini gördü mü her halde mukaddes gaye
s ine v"sıl olaııl dan daha çok sevinç his.;ediyor. Bü
tün bu ~ kl~r l.ı ır tarafa kalsın sadece memlekete: 

AŞK - HEYECAN • KAHRAMANLIK ve MACERA ŞAHESER! 

ZEN DA 
MAHKÜMLARI 

( Fransızca sözlü ) 
Baş rol!erde : şıyordu. Bira aralık freni tuta -

RO NALD l\OLMAN • MADELEINE KAROL rak bastırmak istedim. 
DOUGLAS FAIRBANK Jr Jak, sert bir darbe ile bu hare-

•••m•İlı••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ı• ketime mani oldu. Bu anda bir dö
nüm yerine gelmiştik. Ayni tehlike 

W@ . .. .. ~·, . ·• • ~ -ı_:: • 

• - .~ ' • .. . .. 'il"" ..- ( 

MMid vatandaş yetiştirmenin kudsi zevki de 
rütbenin, her zevkin fevkinde değil midir? 

28 Nisan. 

Melahat kitabını kaparken şeytan aklıma yerleştirdi: 
Azizin resnıine niçin bakmıyorsun? 
Ki; Aziz, Latife Matife, kaymakam beye göre 

kocam da olacak! Bu kadar yakından bahsedilen 
genç bir erkeğin resmi merakla da olsa görülmek is
.tenir. Aklıma geleni yaptını: 

- Meliihat, ağabeyinin resmine bakayım ... 
Kızcağız, hafif kızardı, kızartısı yüzüne akseden 

küçümencik, derli toplu dudaklarını kımıldatarak : 
- Baş üstüne efendim ... 
Dedi, kitabın arasından resmi çekti, bana uzattı. 

her Bir de, ne göreyim? Fotoğraf Vecdetin, Gözlerime 
inanamadım. Resmi evirdim, çevirdim, baktım ... 
Baktım ... O, Vecdeten başkası olamaz? Tekrar sor • 
dum: 

Allah ... Allah .. Buna ne demeli?... Vecdetin - Bu sizin ağabeyiniz mi? ... 
resmi Meliliatin kitabının arasından çıkıyor! ... Res
mi görünce şaşıp kaldım. Tahrir vazifesini okudum. 

- Kitabını aç ... 
Dedim. 

Peki efendim ... 

Der ve kitabın ders sahifesini çevirirken fotoğ
raf gözüme ilişti. Tabü kimin resmi olduğunun far -
kında olmadım, sordum: 

- O, fotoğraf kimin Melahat? 

- Ağabeyimin efendim ... 
Cevabını verdi, içinden: 
- Öyle ise beni alakadar etme~ .•. 

_. .Gayet tabii bir eda ile, fakat, biraz rengini de
gıştırerek ve dikkatle yüzüme bakarak: 

- Evet .•• 

Dedi. 
- Sizde başka resimleri var mı?... ' . 
Bu sualime de : 

- E!vet .•• Çok var ... Yukarıda sandıkta .•• 
Cevabını verdi, İhtiyatlı olmak lazımdı. 

... Getir bakayım ... 

Demedim. İhtimal, resimle beş dakikadan fazla 
meşgul olu~um bilr Melilıatin dikkatini cclbetmişti. 

Hatır.,1a pe'. çok ~eyler gelehilirdi. Hiç bir şey gel-
Dedim, bakmak idn ı dım , kız da r 

zııtmadı. Derse devam .ctt . Fakat, ders lıt 
r- 11 - l t '~" J.? sadece baL :ısır ı ı ' Jc gözönüne gcti-

'k: 

tekrar ediyordu. Fakat, tanı her şe
yin bittiğini, uçuruma yuvarlandı
ğımızı zannettiğim dakikada devir 
yapılıyordu. Jak'ın siması garip bir 
şekil almış, gözleri - sanki hiç bir 
şey görmiyor, hissetmiyor gibi - u

zaklara bakıyordu. Hayatımızı el
lerinin arasında tutan bu adama 
korku ile bakıyordum. Yapılacak 

bir hareket yoktu. 
Çünkü anlıyorsunuz ya, J ak bizi 

öldürmek ve bizimle beraber öl -
mek istiyordu. Elan hayatta ol -
maklığımızın sebebi de bizi öldür -
meden evvel ölüm azabile tatib et
mekti, ihtizarı uzatmaktL 

Bir an, J ak'ın boğazına sa:rıl '< 
istedi. Lakin Matild dehşet i 
sinde bana sıkıca sarılmış olduı>.ı 

için bu hareketimden bir fayda ol
mıyacaktı. 

Bana, bütün hayatımdan daha u
zun ve daha feci gelen bir kaç sa
niye zarfında hayrete değer bir 
soğukkanlılıkla muhakememi yü -
rüttüm. 

Evet, her üçümüz de mutlak su
rette mahvolmuş addolıınabilirdik. 
Hatam her ne olursa olsun yine 
nefsimizi kurtarmak hakkına ma -



.... ~ 
, 

"Köşkün önüne geldik. Saat 11 
vardı. Otomobili durdurdu. İndi, ce 
binden çıkardığı küçük bir anahtar 
ile kapıyı açtı: 

- Geliniz!. .. 
"Dedi. Kendisini takip ettim. İ . 

çeri girince, kapının iki kanadını 

kapadı, sürgüsünü sürdü ve içeri . 
den kilitledi: 

- Babam üst katta, odasındadır. 
Haydi yanına gidelim ... 

"Yukarı çıktık. Bir odaya girdik . 
- Uzat ellerini!. .. 

"Dedi. Uzattım. İlk evvel bilek • 
Köşede iki yatak vardı. Babasının 

lerirni, sonra ayaklarımı bağladı: 
hasta olduğunu söylemişti. Halbu . 
ki yatakların ikisi de boştu. - Yürü bakalım biraz! ... 

"Birdenbire, karşıdaki kapı açıl- "Emrini verdi. Güçlükle bir iki 

- Parise gidince posta kutusu -
na atarım .. 

Dedi. Ve bir buçuk saat sonra tek 
rar gitti. 

Rişar karyolanın önüne oturdu 
Bir takım garip hikayeler anlat -
mağa başladı: 

- Margoyu tanıyor musun, bu 

dı. Kır saçlı fakat dinç bir adam adım attım. Zincirler çok ağırdı. 

içeri girdi. Elleri arkasında idi. Yürümek kabil değildi. Baba ve 
Döndüm, beni buraya getirene bak oğul birbirlerine bakıyorlar, san - hemşiremdir ... Fakat, çok sinirli 

J tını. Cebinden çıkardığı bir rovel - ki: bir kadın ... Kocasını öldürdü ... Ben 
veri karıştırdıi:ını gördüm. J3aba "Kaçamaz!. . ., demek istiyorlar • de geçenlerde karımı öldürdüm! ... · 

OMT E LGRA~ -
31 M•rt 1 

5 - S O~ T ~ 'l. G ~ '.,. - 20 M;ıl't 18 ~8 

'farihden notlar: 

Zan iye Fatma 
Af gonk eş ihtiyar 
''Çabuk gel, yat. 

seslendi: 
Arkamı ısıt!,, 

Günahkarları yarı bellerine kadar 
bir çukura gömdü~er, taşlaya 

taşiaya öldürdüler. 

, 
"Büsbütün korkmağa başladım . !erdi. O devirde kızların, anaların • gençliğini düşünüyordu. Birden e

Hakikaten bu zincirleri çözmek, Bu katilllerin arasına nasıl düş • babaların tensip ve tasvip ettikleri vin önünden geçen uzun boylu, pen 
kaçmak imkansızdı. tüm, diye düşünüyof, buradan sağ erkeklerle evlenmek mecburiyeti be yanaklı gürbüz bir levendin ka-

dı. 

.. -
olduğu için, Fatma buna itiraz ede- ra gözleri sivri bıyıkları kalbini 
memişti. Fakat, evlenmeğe isteme- gıcıkladı. Yüksek perdeden bir kah· 
ye istemeye razı olduğu için gönlü kaha savurdu Yeniçeri kafes ar • 
kırıldı, solup sarardı. İçli, hicranlı kasından a~en bu ~rrak kah , 
oldu. kahaya cevap verdi. Bir başka gü· 

nün akşamı aralıktan el etek çekil-



• " 
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UMUMİ HARBiN MEŞHUR CASUSLARılÇiFTE CiNA Y 
Altınları alıp Irana giden Alman Resimlibirzabıtahikciyesi 

T 

casusları neler yaptı? · 
lranı, Ruslar ve lngilizler aleyhine 
harbe sürüklemek için kurduğu 

dolapların neticeler· .. 
b km - ı dı İngı"Jzle- kat bunları her kendi maksadına !yerde kendisine hır çok taraftar te-Umumi harpta Alman casus teş - ıra Jya ugraşıyor ar . 1 ı . . - ak k d .. 

kilatının ilk zamanlardaki muva( _ cin yazdığına göre Vasmus kendisi-ıhizm.et için, yani Alman ziyafeti- darık etmıykel u_graşBar ı· , .ebnl '.s:ııc 
· k d · • b. İran dos- nin Iran'da muvaffakıyeti namına ıltıhak ettı erını er ın e ı aı. -fakıyctsizliğile beraber sonra za - nın ne a ar samımı ır r _ • . d 

.k 1 d ne gı"bi şev tu oldugun" u anlatmak ve bundan is- yapıyoddu. Onun İranda yaptıgı mekte gecikmıyor u. 
man geçtı çc casus ar a • .. . • d K af" Alın · ı 
1 • ld ğunun Al - tifade etmek için işi daha ileriye gö- ,pek muhım •Malumat» var ı. en- Marn ı anyadan getın en 
er aranmak lazım o u . ' . di d ki b. alt k d h b"t · t· · · · ı ld - tur·· mu··ş nüfus sahibi bir lranlırun lelisini dinlıyenlere yor u : 140 ın ın mar a a ı memı.5 ı. ınan.arca daha ıyı an aşı ıgı, ona , . . . . . . ... . 
·· d - ıl t Al k ıru da almıya kalkrnıst•r Yalnız :- Ingılizler mı? Artık onlardan Faalıyet de devam edıyordu. L..t:.111 gore adam aran ıgı yaz mış ı. - ız , · · . . . .. 

d b . kl bu cihet hakkında tafsilat verilmi- korkulacak hır cıhet kalmadı, Al- bır gun gelecek bu altınlar da bı - 1 rrıa:n casuslrırı arsın a ır ço arı . . . . . 
1 ·· . . . 1 d h b ı yor Çünkü bir Almanın hır İran - man ımparatorunu muzaffer or - 1 tecektır. Vasmus ıçın devamlı bu·• gon:!crıldıklerı yer er en a er a - · ı . . . ı 

·k b'ld. k · 1 ·1u ··kelle! bu Iıya damat olabilmesi göz önüne ge duları İngıltereyı baştan başa al - muvaffakıyet elde etmek lazımdı . m.ı ı 1rme ış erı e m İ . . · · 
lunuyorlardı. Fakat umumi harp - len bir takım. kayıtlar ve şartlar bu-,~ştır .. ngiliz kralı Çorç .. d~ .. Ingı- Lakin Vasmus'ün baş.'.na b~~ka şey · 
t h ı b. takım dahıı ca- lunması tabiı iken Vasmus'un bu lız payıtahtında herkesı gozu onun- !er gelmıştir. Bır gıın bırdenbırc 
c meş ur o an ır _ ıd d da k tled"ld"' · · · d - ·· ·· · b 1 ·· d ildik arzusuna nasıl nail oldugunu yaz- e mey an a ı ı.... kendısının yalnız kal ıgını gorwuş suslar vardır ki un ar gon er -

!eri yerlerde gizli değil, açıktan a- mJyorları . B'.111u dinliycnler inanıyor muy- başının çaresini aram~k rı:ecburi -
çığa faaliyete geçerek ihtilal çıkar- Vasmus parlak ziyafetler ?ekıyor. ıdu ınanmıyor muydu? ... O da a~rı yetinde kal~tır. Hik3yer.ın ~ıt ta
tmıya uğraşmışlar, ya muvaffak ol- Tatlı söhbetlerle vakit geçırıyor, fa- mesele. Yalnız Vasmus bultındugu lraiı yannki •Son Telgraf• dadır. 
muşlar yahud olmamJş!ardır. Me -
selii İngiliz casusu Liivrens Arabis
tanda meşhur oldu. Çünkü çölde A
rabları ayaklandlrdı. Kendisine İn
gilizlerin verdiği Iakab (Arabista-

Korkunç 
İhtimaHer .. 

nın Uvrensi) dir. Bir zaman da A- (4 üncü sahifemizden devam) 
rabistanın tacsız kralı gibi sözler i- mevzu üzerindeki yazılara netice 
şitiliyordu. verirken bu noktai yazmak icabe -

Sevdiğimiz, seYmEdi
ğ i mi z e r kekler 

--------
SEvdiklerimiz : Kibar, c~s~ur, 

hırç!n, iyi kalbli erkekler. .. 
cöııerd, 

Sevmediklerimiz: Kendini beğenen, ko:-kak, 
hoyrat, karars ız, bayağ ! erkekler ve jigololar. 

1-

- Kibar erkek!er -

Bahsımız Liivrens değildi Umu- diyor : Farzediniz ki Fransa taarru
mi harpteki muhtelif memleket • za uğramış bulunuyor. Almanya da 
!erin casus faaliyet ve teşkilatına askerini şimali Afrikaya taşıyabi -

dair İngiliz matbuatında tazelenen liyor. Liik:iıı Fransa için Avrupa' -
bir bahistir. •Son Telgraf• ın o- da artık yapılacak şey kalmadı mı? .. 
kuyucularına hüliisa etmek isterken Fransa bu takdirde Almanya'ya kar 
Llvrens'in adJ da hatıra gelmiyor şı mukabil taarruzd bulunacak, Al
değildi. Fakat bugünkü mevzu İn- manyanın Afrikaya asker yol!ama
gilizlerin •İranm Liivrensu diye sına mtıni olmak için her şeyi ya -
bahsettikleri meşhur Alman casusu pacaktır. Ta ki Almanlar Şimali Af-

Vasmus'dur. rikaya alabildiklerine asker gön - «Herkese kendini beğendirme- ta Hacı Bekir'egitmekten çekinmez. 
İngilizler ondan bahsederken ne- dermesinler. Akdenizde olacak ha- nin, sevdirmenin imkaru ·yoktur... Okuması 1:ı arzu ettiğimiz roman-

den Llvrens'i hatırlatıyorlar? Bun- rekatı bir tarafa bırakınız. Akdeni- derler. Doğru... !arı, risaleleri, gazeteleri tam vak-
da her halde Alman ve İngiliz ca- zin nelere sahne olacağı bahsi de Bununla beraber bazı kimseler tinde getirir Zaaflarımızı bilir, ar

' 

' . 
• • 

HiKAY E 

\ 

Polis hafiyesi Herlok, düşünüyor, 
birt ürlü işin içinden çıkamıyor. Bu 
meseleyi nasıl halledeceğini bilemi
yor. Vak'a şu: 

Belüer sokağında, 30 numaralı 

evde oturan kiracılardan ikisi öl • 
dürülyor : Bunlardan birisi üçün
cü katta küçük apartmanın iracısı 

Oktölet adlı bir tefeci, diğeri de 
alt katta oturan kunduracı Bessor ... 

Vak'a mahallinde araştırmalar. 
keşifler yapıldı. 

Polis hafiyesi Herlok yazıhane • 
sinde. Evin bir şemasını çizmiş, ce· 
sedlerin vaziyetine göre meseleyi 
aydınlatmıya çalışıyor. Cinayet, sa~I 
12 yi 15 geçe yapılmış. 

Biraz izahat verelim: 
Alt katta, solda, kapıcının odas• 

var. Kapıcı Trebil kapıyı açıyor. 
Kiracılardan Morer geliyor. Bes· 

sorun cesedini görünce hemen dö • 
nüyor, kapıcıya haber veriyor. Bes· 
sor, solda, kunduracanın odasının ö
nünde kalbinden hançerle vurul-
muş yatıyor. 

Birinci katta solda Dep • 
ran'ın odasında bir poker partisi var . 
Yalnn Depra'nın yeri boş. Resimde 
ikinci kat merdiveninden indiği gö
rülüyor. Sağda Madam Gişar oda • 
sında para sayıyor: 

İkinci katta solda Oktölet'in a • 
partnıanı. Çok zengin olunduğu söy 
lenilen bu adam, kafası parçalan • 
mış yerde yatıyor. 

Sağda Mösyö Morer'in apartmanı. 

Katil, veya katiller kimdir? ..• 

Cinayetin sebebi nedir? .•• 

Dikkat : Yalnız katilleri bulmak 
değil, delillerini göstermek lazım-

dır. Hati!i ve ciuayetin sebeblerini 

salı günkü nüshamızda bulacaksı -
ruz ..• 

A SUS!arı arru:ında bir mukayese fikri başkadır. Yalnız Avrupa kıtasında vardır ki ilk görüşte sevilir Bun- zularıınızı derhal anlar. 
ld h Al l h be • h k Kıbar adam· Hatırşiken değil- (4 üncü sabifeden devam) düm. Yüzünü yıkadım. Kendine gel varlandığını, parçalandığını, ezil • n uğu gibi bu meş ur man ca - neler cereyan edeceğini düşünmek arı er kes genir, er es sever . • . . . . .. . . digını". . görm;;.,.;;~. 

runun da İran'a ihtiliil çıkarmak i- .. . . Niçin? İşte benim, bu sütunlardt jır. Her hangı bır kadın hak - lıktım. Meşru mudafaa halınde bu- di. ...-·~ 
müstakbel harbın dehşetı hakkın - · · k d f ·· ·· 1 kimse · T hlik h · On k tar ı 

çin gönderilmiş olduğunu hatırlat - . . . . .,. anlatmak istediğim bu .. • ın a ena soz soy emez, nın lunuyorduk. e e er sanıye u ur ınız .. · • • · ·· · •··· ·· Bunun neticeslni. biliyorsunuz". 
da ınsana hır fikir vereLı.ı.r. Harb al h. d bul Aş-ık 1 - b .. ··ct····· · · k K bil d ğil. Cesed '-'mil n•'andığı · · mclt arzusu olsa gerek. Liivrens A- . . . • . ••• ey ın e unmaz. ane mu- yak aştıgı ve uyu ugu ıçın ay - - a e ... ....., en par,.... ıçın 
sahnesını şımali Afrıkaya naklet - · aifak ti il d "fih t · bil ktu C b. d S J ' ··t·· lim H taha rihi" · eli imki b rabist· n'a ihtilfil çıkartmak için . . Evet, bazı erkekler bir hiçle, bı2 v ıye er e e ı ar e mez, gu- bedılecek an e yo . e ım e. - en ~ a go ure . : as - teş meyıt am yatı nı u-

gönderilrniş olduğu gibi Almanlar mek arzusu ne kadar' şıddetli olur- kadınlarda kendilerine karşı derin rurl_'.1"'1'az· . . . . . . bulunan revolveri çıkardım. Jak' - neye ... belki kurtarılabilir... lunamazdı. Aliyeye verdiğimiz iza-
d.'.l İr~:ıda kendi siyastleri için Vas- sa ols~ Avru~a. kJt asını en kor- bir meyil ve sevgi uyandırırlar, ki- Sozlen_ ba"'.'11 bızı sınırlendfr~rse m kafa tasına sıktım. Ve freni ya - Fakat nazarlarımın karşısında hat hadiseyi tenvire kafi görüldü. 
mus'u oraya yollamışlardı. kunç hır harb ıçın saha olmaktan barlıklarile kendilerini sevdirirler. Je .bu mültefi~ ve_okşayıcı soz - kalıyarak otomobili durdurdum. sustu. İkimiz de ne kadar ağır bir Jak (bizi orada indirdikten sonra 

v kta .ı .. tırılrnak kurtulmıyacaktır. Kibar adam; zarif, nazik, terbi- lerın yalnız bıze degil, başkalarına Mevkiiın pek vahimdi Bu vahşi itham altında kalacağımızı anlamış- makineyi geri almak, çevirmek iste• asmus şar ç....., ühim d ·· l di.. · · zak ti t k 
üzere intihab edilmiş, zekasına ve Fakat Fransa için diğer m·· yeli, iyi tabiatli ve vicdanlıdır. Ka- a soy en __ gıru, aynı ne_ e e. e ~yerde bayılmış bir kadın, öldürdü- iık. Her halde bu cinayeti bir ka- miş, fakat yanlış bir manevra se-
cesaret'10e itimad edilen bir casus- bir mesele daha kendini göstermek- dınlara hürmet etmesini bilir. Bü- r~. edildıgını bılmemızden ilerı ğüm bir erkekle beraber bulunu - za şeklinde göstermek icabediyor - bebile uçurumdan yuvarlanmış, git-
tur. o kadar ki İngilizlerin casus tedir ki, Şimali Afrika ile olan ra- yüklerin, küçüklerin hoşuna gide- gelir . \Tordum. du. Bu yeni tehlike karşısında, bi- ınişti. Bizim iddiıınıu: bu idi. 
ve istihbarat şebekesi olan ve En- bıtasıru, münakalitmı muhafaza e- cek şeyleri, evvelinden düşünüp, Kibar adanu, hemen daim~ baş- Bilmem büyük bir ölüm tehli _ rinci defa olduğu gibi ani bir fikir Masumiyetimizin kat'iyen tayi-
telicens servis diye meşhur olan debilmek keyfiyetidir. Şimali Af - yapar. Herkese riayet eder, herke- kalarınd'."1 k~kanırız, dostıuıııı:nun likesi geçkdikten sonra tekrar ya- buldum. Dinden sonra Matild'en ayrılmıya 

ik t edild 'ği takd. d b k dini" d. · yalnız bıze münhasır olmasını iste- Matild'" b . . . tcşK::: V_!:n;;.;'un umumi harpte r aya aarruz . . ı ır_ e u- se en sev ırır • . . riz şamakta olduğunuzu, saf bir hava • ın enı menetrn_esıne ım - mecbur oldum. Bir arada yaşama-
İran'a yollLJ1dığın1 öjirl:llince onun rayı muhafaza ıçın Fransa mutema- Onun şapka çıkarışı, selam verışı Ki. 'b d . teneffüs ettiğinizi hissettinız mi? kan bırakmadan otomobile yakla - mız kabil değildi. Jak'm kanlı ha-

d . ask il ak · d bil kiib !ık akar ar a amın, kadınların refa- ak h ek t k 1 · dim fc • adını kendi adamlarının eline ver- ıyen oraya er yo am mec- şın en e ar . k t• ih . "·- İşte ben şimdi 
0 

zevki muzai _ şar ar e o unu çevır , e- yali her dakika gözlerimizin önün-·-· . . . . _ a ıne tiyacı varuu. Onların mu- • . dıgı haritalarda •İran• nın üzerine burıyetınde kalacaktır. Bu ta~dırde Kibar adam; tramvayda, tünelde. bitinden uzak a a amaz feriyetin asaba verdiği gerginlik • nı açtım. de dolaşıyordu. 
kırmızı harflerle yazdırmış, bu su- Akdeniz'in emniyeti meselesı baş- vapurda yaşlıca bir kadının yer bu- Kibar adam~ ş~imal . kindir ten ve gururun okşanmasından iba- Otomobil, biraz evvel öldürdü - Hfila, humam ile yattığım, tutuş· 
retle Entelicens servisin şarka gi- göstermektedir. l"':'adJğını, ayakta k~~ğını gördıi belki de çok re'ngin değil: Ne ~ ret olan bu emsalsiz zevki tatıyor- ğüm ve dostum Jak'la beraber, ya- tuğum o uzun ve karanlık geceler• 
den adamları Almanların Liivren - Halbuki Berlin - Roma mihveri mu hemen kalkar, yerını ona verır. is var! dum. Böyle ne kadar müddet kal - vaş yavaş harekete başladı. de etrafımda derin ve büyük bir 

sini hiç unutamaz olmuşlar dır. işledikçe İtalyan donanması Al - B.ı:nu göst~ __ için değil, gayet ta- Biz;· onun huzurundan zevk alı- dırn, bilmiyorum. Fakat kendime Size müzacaatın cinayetle müte- uçurumun açıldığının ve dostum Ja-
Umbumi harta İran devleti bita- manya'nın lehine, FarnSPnın aley- bıı ve ken~ili~den ya~ar. Yaşlıca rız, nazigiine muamelatından, hoş- geldiğim zaman güneş kanlı ışık - nasip olduğunu söylemiştim. Hayır! k'ın otomobille birlikte gürle gibi 

raf kalmıştır. Fakat İran'ın Ruslara hine vaziyet alacaktır. İş böyle o- k~dın, hafif b': tebessuml~ !eşek- lanırız. Ve işte bunun için kendisi- !ar içinde batmJya, buz gibi sert Mücazat cinayetten daha ağırdır. uçuruma yuvarlandığını bir kiibıls 
k_arşı harba sokmak Almanya'nın !unca Fransa'nın deniz ve hava kuv kur ~er. V~ bıraz sonra tıamvay- ni severiz, kıskanırız ve serin bir rüzgar yüzümü okşa- Çünkü o anda bir deli gözü gibi bü- gibi görüyor ve vicdanı.nuz bu fa
sıyaseti içi pek lazım görüldüğiin - vetlerile İtalya'nın deniz ve hava dan ıner, tunelden veya v.apurdar Kibar adam; bütün kusurlarıru mıya başlamıştı. Matild'i, yolun ke- yürnüş olan gözlerimle otomobilin, eia ile parçalandığını hissediyo -
de bu maksatla İran topraklarında kuvvetleri arasında ister istemez çık:'"~en k~ba ve hoyrat bı: adam büyük bir zarafetle örter unuttu- narındaki çeşmenın yanına götür- adeta taklak atarak uçuruma yu- rum ... • 
faaliyet göstermek üzere Vasrnus mücadeleye girişilecektir . ka~a .ayagına bastı mı, b'."~z ev- rur.. • 

·ı · · t · · Ber!in - velkı kibar adamı hatırlar, ıçıru çe-s~ı m~tır. Vasmus rana gıderken Roma mihveri işledikçe, Alman - Cesur erkekler karan•, arbedeci, kavgacı ve <Olur CJ• derler. 
elı boş değildi. İngilizlerin öğre - ya'nın Avusturya'yı alarak artık ker·:· _ .•. olmaz patırtıya papuç bıraknnyan• Bunlar mübalağa ile kendilerini 

- = 
nerek yazdıklarına ve son gün!. erde İta! ta iki!. Akd . h"ll . Kibar adam,yemege davet ettıgı Bilmem dikkat ettiniz mi? Nine- erkeklere karşı büyük" bir zaafı dh d 

1 
. 

ya r e enız sa ı erın - b. k d d... 1 . . tih t 1 . . . kalbi . . rikk t h me e er er, civünürler. c Şöyle eniden bahsettiklerine göre AI - . • . ır a ının sev ıgı şey erı ın a erimJzın erını a ve eye- vardır, bu gibilere baytlırlar. ık 
, , . . •- . den şımalı Afrikaya, Fransızlara ve ikram etmesini bilir Kapıdan czna getiren boylu boslu, pos hı- yapt • böyle yaptık• diye atıp tu- daima tecavüzkiirdır, dövüşcüdür. 

man ..... vrensının uan'a gıderken k k .. d . iht" all . · Kadınlar; cesur adamla iftihar tarlar, muvakkat bir zaman için bi- Bun! tl · ·· ki · d be b ··t·· ld····· ik arşı as er gon ermesı ım en girerken mantosunu çıkarmasına yıklı, astragan kalpaklı, göğsü kor- eder ve onların cesaretlerını· . mu- arın cesare en yure erın e• ra er go ur ugu paranın m - d ·· ·· ·· idik p · il Ro- 1 ld t 1 Fak dir. 

Cılız, miskin görünen ne damiar 
vardır ki son derece cesur, atak ve 

kavgacıdır. Niirin ve zayıf erkekler 

c t . k . . e gozonune ge çe arıs e yardım eder. Garsonlara, sert donlu zab.itle.rden. eser kalrnadJ. vaffakıyetlerını· . bu··yük· bı"r gur' urla z a a ır ar. at, sorıra foyaları arı am 140 bın al tun mar lm1Ş... d . t"kbal . . d . m d k k d İ 
Vasrnus bu parayı gittiği yerlerde m:n ara~ın. a ıs ı . ıçın ıuma bir tavırla değil, kibiiriine emirler Halbuki yırmı sene evvel, (Da- anlatır Halbuki cesur adam bun- ey ana çı ar, en ilerinden nef- ri yarı, geniş omuzlu, bazuları 
maksadına varmak sarefedecekti. 0 m arebe ihtimallerı var demektır. verir. Tebessümle, nezaketle mua- rülmuallimat) ta iken ben ve refi- dıu, sıİcı!ır, bir fevkaladelik gör- ret ederiz. şişkin, dinç ve gürbüz gördüğünÜZ 
• b. k Alın k ti . Zaman bu! . 20 sene evvel İtalya mele eder Kibar adam; herkese ki- kalarım, her cuma pencerenin ö - Kadın; her ne şekilde olursa ol- delikanlılar, adi bir dil kavgasında -a:nan ır ço an uvve erı . : · mez 

l .. d ilmiş. bul el ile Fransa beraber harb ettüer barca muamele etmekten hoşlanır, nünde bunların selamlıktan dönü- sunn cesaretin meftunudur. Cesur bile dayanamazlar, ilk fırsatta ta-şar m gon er unuyor u. İ . · Cesur adam; daima mahçup ve B 1 . . ,._ 1 b" k ttifak bozularak İtalya Avustur- zevk alır. şünü sabırsızlıkla beklerdik. Beyaz adamJ daima takdir eder, sever. hanı kaldırıp kaçarlar . .ın ar ıçın uuım o an ır ço , , mütevazıdır. Tam manasilc cesur malılmatı da elde ederek onlara gön ya ya ve Almanya ya karşı harb e- Kibar adam; her şeyi düşünür ve veya doru atların üzerinde, etrafı İşte boksörlerin, pehlivanların 
deren Vasrnus ug"raşıyor, didiniyor, diyordu. Şimdi ise İtalya ile Alman- vakti münasibinde: mağrurane nazarlarla süzerek ge- olan asla kendini medhetme~, m~d- bazan bizi iğfal etmelerinin, doğru 

- Üşüdünüz mü?.. çen bu zabitlerin tavırları, bizım hedilmckten hoşlanmaz. EKserıya . • . boş durmuyordu. İran'a Ruslar ve ya tekrar eski ittifakı tazeler gibi o- . . h k yoldan ayırmalarının hakikı sebcbı her devirde her zaman kadınların 
_ Terlediniz mi?.. genç kız kalblerirnizi tatlı l:ıir he- gamsız, endışesız; er zaman e- b d • İngilizler aleyhine harbı umumiyi luyorlar, Berlin - Roma mihveri İli- yecan içinde bırakır, bizi günlerce yifli ve neş'elidir. Ve daima, her u ur. . sevdikleri erkekler arasında daima karıştırmak maksadını elde etti mi, !erken artık İtalyanın Fransa ile - Bir şey mi istiyorsunuz?. düşun·· duru·· ""rdu·· Yüksek tabakaya mensub, tahsil bir" . kil . al . 

Bunların, kadınları güldüren ne 
tuhaf halleri vardır. Cesur adam; 

b - Bir sigara arzu eder misiniz?.. hangi bir tehlikeye maruz kalan b. . . d b. k , dı ıncı mev ışg etmıştır ve e-etmedi mi? yanyana ir daha harb etmesi im- . ve ter ıyesı yerın e ırço Ka n- . 
k' - Tiyatroya, sinemaya gitmek Niçin? Sebeb? .. Bu, gayet basit .. bir adamın yardımına, muavenetı- •. f decektır ... 

O zamanki vekayile bu zaman a- iinsızlaşıyor... ister misiniz?. Kadınlar indinde üniforma, cür'et ne şitab etmekten çekinmez. lan .. son ~e~ece adi, ak.at cesu~ :r- (Yarın cömert erkekler) 
rasında henüz unutulacak kadar va- Bunların hepsi istikbale aid ve Demesini herkesten daha iyi bi- ve cesareti tesvir ve !t:csim eder. Kahramanı olduğu bir vak'ayı ke~le~e gonül verdiklerı çok gorul-
kit geçmemiştir. İran umumi har - bir bakımdan yürütülmüş faraziye- söyler ki.. En adi ve ahliikan en düskün ka- anlatırken nadiren eben.• der ve muştür. 
ba girmedi. Sonuna kadar bitaraf !er olduğunu tekrara lüzum var • Kadın k ete hür tk' dır 

lir ve bunları öyle bir neziketıe dınlar bile. korkak erkekten nefret hemen her zaman cbiz .. ~ diye bu ; . ııvv • me ~r · kaldı. O zamanki İran'da İngilizler, mı? ... Gelecek zamanda şu olacak, Kibar adam; tiyatrodan hoşlan- ederler. Bız kadınlar, cesur erkek- fevkalade vak'adan arkadaşlarına Cesur eri.eklere meclubdur. Ve ek-
Rusforda ayrıca kendi siyasetleri i- bu olacak diye kestirip atmak gibi matlığı, sinemadan sıkıldığı halde, !eri severiz. Kendi kendırnize itiraf da bir hissei tefiibur çıkarır. seriya cesaret, metanet, mukave-cın uğraşıyorlardı. iddiaları bir tarafa bıraktıktan son- t ki be be k ki · 

- mahza bizi memnun bırakmak i- e meme e ra r, er e erın bu Hakiki cesurlar böyledir. Bunun met •e kuvvet arasındaki farkları 
Tabii söylenıiye hacet yoktur.: ra varılan, göz önünde duran bir çin - bize refakat etmek fedakarlı- hususta kadınlara tfevvukundan aksine hareket edenler, kendilerini temyiz edemez r.telıcens servi. de İran'da ken - keyfiyet vardır ki o da şudur· • k u s di"' · b. · hoşlanırız 

· çaq,yo:-, b"rizlcr var kuvvet- Almanya Avusturyayı alcİıkt ~ın~w:.ak~: ~v g-~ ırıkmçıakçe- H • b. k dınl • . • efsanevi bir kahraman gibi göster- Şunu da keydetmeden geçıniyc-
lc·nc " , b , . • • • • an gı ıçın eyog una ç - atta azı a arın, am1yane miye çalışanlar sahte ccsurlardır. !im ki en cesur adamlar, dev cüsse 

• avmııs un aal•vet•ru akim ı sonra hatıra her şey gel.yor!... tan, istediğimiz lokumu almak için tabirile •Kavga arayan-, •Hır çı-Avam lisanında bunlara cPalavra- olanlar değildir_ 

Efganistan Sefi· 
r inin seyyahati 

Efganistan hükumetinin Ankara 
sefiri Bay Ahmed Han refikası ile 

beraber memleket içinde bir tetkik 
seyahatine çıkmlştır. 

Sefir ve refikası evvcl.b.i gün iz 1 
mire de uğramışlardır 
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Kırk sekiz 
Saat 
İşkence! 

lstanbul Defterdarlığından: 
ihbar 

No. 

M A L o M A T No. 2 3 Y azan 1 Rahmi Yağız -
V E S 1 K A V Ej Komodor Ramiz, Sevki vat kumandanı Şükrü TercUmP ve iktibas hakkı 
RESiM VEREN: Pala, Donanma başkatibi Ihsan ve gizli vesikalar.. mahfuzdur. 

(5 inci sahifemizden devam) 

istediğinden korkuyordum. Fakat, 

Senesi -934 

.. 
Kutuyu salladı içinden bir " 
hap aldı yuttu. Benim de korkum 
geçti. 

"Elektrik lambaları yanıyordu . 
.. 

Sigoyer odasına çekildi. Rişar bir •• 

L d K• • 1 k f • kri kanepeye oturdu. Ve bana emretti: or ıcnerın par a 1 "İ~r'ed~!ık~;b·i göründüm. Fa - " 

E k A h bl • •• ıd •• •• t •• kat hiç uyumak istemiyordum. Ve " r an 1 ar e rı g U Ur m UŞ U ~~~~tı:a~:~i~~:n.b~iş;~r:: .. 
tün gece gözünü kırpmadı, mute • 

Tarib 
No. -

1977 

69/l 

1482/l 

532/l 

1776 

141 

192 

3/1 

1240 

ismi -B. Kohen 

Jale Eskinazi 

Karabet ağlu 

Yervant 
Mehmed Yusuf 

işi -Terzi 

.Kırtasiyeci 

fuhafiyecl 

Kahveci 

Mehmed Kı - Kolonyacı 
yasettin 

Sefer oğlu Elbiseci 

Salamon 1. Mod - Komis. 
yan o 

Hacı ağa kahveci Kahveci 

M. Safi Avukat 

Kapı 
Mahalleıi Sokağı 

Tahmisön!i 
caddesi 

No Verl"İSİ 
~~·--.. 

H. A. Haseki hamam 

.. Artaryan han 

6,66 K. 
1,33 B. 

1 33,41 K. 
6,68 B. 

35,36 K. 

83 

6 

.. Yenicami avlusu 37 

7,07 B. 
56,07 K. 
11,21 B. 
31,69 K. .. Baltacı han 

M. Paşa M. Paşa C. 

H. A. Barnatan han 

H. K. Servi cami 

10-11 

63/65 

6,34 B. 
66,00 K. 
12,20 B. 

29 1,33 K. 
, 27 B. 

7 47,70 K. 
9,54 B. 

H. A. 1 inci vakıf han 

83/72 

• 81/6 

28/2~ 

83/70 

83/66 

31/82 

7&/tı 

9/33 

3/71 Acaba, Milord, yakın bir harbin, Rus-Japon har- ~:~~.en sigara içiyor, bana bakı· .. 

b . • J • k h • • •• d • • f • ? İKİNCİ GÜN 935 lnln uenlZ lSmlnl lÇ ml goz en geçzrmemlŞ l • "Sigoyer, saat sekizde geldi: "ra- , 

54/1 Mehmed Nebi Şapka ve gömlekçi ,, Yenicami 
ivlusu 
Sabuncu han 
caddesi 

31 93,75 K. 
18,75 B. 

84 91,46 K. 
18,29 B. 

74 22,50 K. 
0,450 B. 
14,10 K. 

28/7') 

hat uyudun mu?,, diye sordu. Tabii \ " 767/1 Sava Sütçü " 
82/2 

Boğazda donanmanın önünde gön- lkotkudan ·Evet!• cevabını ver -
derilecek monitör sınıfı bir kaç ge- J dim. 

" 
1371/1 Kızıl gül Mendilci .. Emir oğ. han 31 32/H 

mi ile bir kaç dcströyer donanma - Bana ikinci bir mektup yazdırdı: 
dan evvel bir yürüyüş yapsa ve "Dükkanı kapatınız. Ne var ne " Vitali M. Şerler Komisyoncu 94/l " Makulyan han 2-3 

2,82 B. 
105,67 K. 

105,67 Zam 
42.26 B. 

M/60 
bu fedai fırka torpil hatlarına çar - yok satınız. Amerikaya gideceğim. 
parak batsa fakat lağım tarlalarım Polise haber vermeyiniz ... ,, 
da berhava etse Boğaz ağzında de- Mektubu aldı. Ve: 

• 
- Tanıdığım bir noter var. Bir 

sözümü kırmaz Jazım gelen ınua • 

" 

meleyi yapar... 
1 

" 

"Rişar öğleye doğru geldi. Biraz 
içmişti. Sigoyer kızdı. Birbirlerine 1 " 

94/l Vitali M. Şerler 
" 

49/l Vitali M. Şerler .. 
1099 V itali Kalif .. 

" 

.. 
" 

• 

Makulyan han 

Makulyan han 

Lazari Papaz 
oğ. han 

2-2 

2-3 

120,00 K. 
120,00 K. Zam 

48,00 B. 
14,33 K. 
02,87 B. 
47,46 K. 

54/70 

77/9 

7/81 

nizden bir mani kalmaz. o zaman do 
nanma, büyük toplarının sındıra - ; 
cağı sahıl tabyelerine ehemmiyet ~ 

bile Yermeden pek a!iı buradan ge
çer, payitaht sularına gelir, sara -
yın önünde dehşetli toplarının ha· 
sıl edecrği korku ile Osmanlı dev -
Jetini sulha icbar eder, ta kalbin -

küfürler etmiye başladılar. Deli 
yalnız kalınca yatağıma yaklaşa - " 
rak: 

558 Ardaş Demirci ' .M. P, Kapı cad. 
4-10 

90 
9,49 B. 

58,80 K. 
11,76 B. 
10,35 K. 

21/4~ 

den vururdu. 
Bu kendince parlak bulduğu fik

rin teferruatını hazırlamak üzere 

- Biliyor musun, dedi. 2 bin " 
frank için birini geberttik. Sözümü 
dinlemedi. Zararı ona ... Fakat, me- " 

erkiınıharbıyesine emir vermeğe rak etme ... Sana bir şey yapacak 
kalktığı zaman izahat alan erkanı- d ··lim 

egı ... " harpler gülmemek ~çin. ~ud~kları - - Bizim bir ele başımız var. Si-
m ısırmışlar, kendılerını guç zap-l Çarlık bahriyeliler! büyük tıcrbd~ Osmerılı goyer muavindir. Ben, şefin ver - " 
letm_ı~l~rdı.... . • donanmasına karşı top başında diği emirleri yerine getiririm. 

Buyuk Brıtanya ımperatorlugu - . Sonra birdenbire: 
" nun harbiye nazırı ekseliıns .~~rd bir kaç ay daha mevzii bon:'bardı .-ı Kuvvetlerin müşterek e~ır ve _ Dur, dedi, seni biraz eğlendi· 

Kıçner cena_pların~ parlak goru - manlar, karşılıklı ateş faalıyetlerı- kumand_ası Akd~nız?e İngüiz ana - reyim ... Bu saatte radyo ajans ha- 931 
nen bu fıkrın tatbıkı ımkfınsızdı.. le geçirilmişti. vatan fılosu amıra~~ ınevd~~ur. berleri verir. Fonoğraf çalayım ..• 

612 

628 

G25 

605 

529 

::::>ikran Kurabiyeci 

İbrahim Ziya Yün iplikçisi 

Ahmed oğ. Mustafa Terzi 

Canik oğ. Ropik Bıçakçı 

Hüsnü Manav 

2 Aleksandır Dis - Manifaturacı 
piri ve J ak Gaboy 

" 

" 

" 

" 
.. 

Mahkeme 

Nuri Osmaniye 

Nuri Osmaniye 

Mahkeme 

Nuri Osmaniye 
caddesi 

H. A. Yenicaml 
caddesi 

40 

92 

78 

24 

49 

3 

2,07 B. 
33,75 K. 

6,75 B. 
7,09 K. 
1,42 B. 
9,45 K. 
1,89 B. 
7,87 K. 
1,57 B. 

54,91 K. 

21/87 

21/96 

21/91 

21/8(1 

3/73 

.,,159 3 eli 

Acaba Lord. zamanın. yak": denn: Maamafih Osmanlı imperatorlu- Bu emir. Malt~ ussubahrısınde " Bir kaç pliık çaldı. Ve (sal ge
muharebelerını de mı tetkik et - ğunu muhakkak ittifak devletle - hummalı bır faaliyet meydana ge- çerken ... ) ]ağını dinlerken gözle _ 

mcmi.<ti? . Daha dün denecek ka - rinden ayırmayı, imkan nisbetinde tirdi. Kilen Elizabet sınıfı hattı harp rinden yaşlar dökülmeğe başla _ 

Mülga Yenicami şubesi mükelleflerinden yuk:anda adı ve işi ve eski r adresleri y;zılı mükelleflerin ad -

dar yakın bir harbin, Rus - Japon münferid bir hale icbar etmeği e - gemilerinin adedi arttırıldı, Fran - dı: 
harbinm deniz kısmını ~iç mi göz- sas diye kabul eden Lord Kiçner sız do~anm~ 6 bacalı 1?idero _ zavallı karımı düşünüyorum . 
den geçırınc mı~tı? ... Amıral Togo- ne olursa olsun İngiliz ordu donan· sınıfı uç zırhlısı ıse Bove, Maıestik, Öldürdüğüme nadim oluyorum .. 

reslcrini bildirmemiş ve yapılan araştırmalarda bulnamaınış olduk! adresleri yazılı mükelleflerin ad -
nelere ait kazanç buhran vergileri ile zamları havi ihbarnameleri ve resen takdir komisyonu ve hesap• 

mütehassısları raporu kendilerine tebliğ edilememiştir. ,. 
· Hukuk usul muhakemeleri kanununun 141 - 144 üncü maddesi hükmüne tevD.kan tebliğ yerine 
geçmek üzere keyfiyet ilan olunur. (1518) , nun Por _ Artür ablokası sıraların - masının Osmanlı imperatorluğu pa Repüblikten mürekkep dretnotlar, Ah! Bilmezsin senL. 

da Rus iliinanmasını limanda hap - yitahtını tehdid etmesini bir defa 12 tane de destr~yerin iltihakı ile "Bunu söylerke n~~binden ko .ı~::::::==::::::=~:.===============;;:;:;:;:;:;:;:;:=:~ 
srtmek çin b~ vurduğu çarelerden k_af~sına koymuştu. Onun için bu gelmiş, Maltada Ingiliz donanması- caman bir rovelver çıkardı. Kur _ 
bıhaber m.ıydi .... : fikrin etrafında hazırlıklara baş - na katışmıştı. şunlarını muayene etti. Ve tekrar 

Bunu butun dunya - hatta, nazır, Jamak lüzumunu hisseden başku - 2 teşrinisani 1330 dan itibaren yerine koydu. 
kumanda~. asker, deııfzci ?.lmasa mandan başka tertibat almayı kıı;:- harp talim ve tatbikatlarına baş - "Sigoyer, geç vakit geldı. Rişada BUGÜNKÜ PROf'.RAM 
bıle - aşagı yukarı butun munev - muş yeni hareket hattını buna go- !ayan bu karışık birlik 2 mart 1331 yandaki odada uztln uzun konuştu- Akşam neşriyat : 

ver sınıf ha~ta. ~iraz o~y~ar To- re tanzim etmişti. . . (1) tarihine kadar sade bunlarla lar. Sonra Sigoyer geldi, soyundu . Saat 15,30 Galatasaray - Güneş 
grnı..n yaptıgı ışı pek ala biliyorlar- Anavatan f'.lo~una g.elen yem bır meşgul oldu ... Talimler-Londradan Boş yatağa uzandl. Elektrik lam - futbol maçı : Taksim stadından nak
~ı. Rus Baltık donanma~":ın Aksa- e~ şunl:U-ı ihtıva ecl_iyordu: aldığı mutlak emirlere rağmen - basını da söndürdü. Bu akşam be - len, 18,30 Plakla dans musikisi, 19,15 
) ı şaı k sularına hareketını haber Akderuz kuvvetlerıne mensup fil kum d ih h. ni o bekliyecektı K f p r s 1· M t (R d . . .. .. . . . . o an anının racı ımaye · on erans : ro . a un ura a 
alan Japon amıralı, Aksayı şark butun bırıncı sınıf hattı harp gemı- . . . . . "Deli ile beraber bir gece daha d ı ·) 20 00 M.. _ 
fi · ·1 b" ı d ı "k" r ı · Akd · tak d t 1 ekzersızlerıne ehemmıyet verışı ' yo ers erı , , uzeyyen v~ ar 

ı osu ı e ır eşme en evve ı ı ı - erı enız mm asın a op a - . . . geçirmekten kurtulduğuma mem _ kada !arı tarafından Türk musiki-
loyu ayrı ayrı tutup muharebeye nacaklardır Fransız donanmasının nazarı dikkatı celbediyordu. Hem ş 

• · ·· ·· ·· b · · . . . de pek haklı olarak nun oluyordum. si ve halk şarkıları, 20,30 Ha >'a ra -
mecbur etmegı duşunmuş unun ı- Akdeniz kuvvetlerinın de ıltihak · Fakııt bır türlü uyumağa cesa - Ö 
rin de Por Artür limanında bulu - ed • · · fil b" likt t Jim Çünkü kuvveti bir anda iki mis- poı u, 20,33 mer Rıza tarafından , . ecegı yem o ır e a ve . • . . ret edemıyorduııı. Dayanamddını , b · 1 2o af İlk 
nan Rus filosunu lıınana hapset _ tatbikata başlamalıdırlar. !ine çıkarılan ve forse talimlerı yap göz kapaklarım ağu ağır kapandı Ara ca soy ev, ,45 Muz tı:r ar 
meg· e karar vermiş (1) Japon do D ·· kl" b" t h b" ması emredilen bir donanmanın tec . . ' ve arkadaşları tarafından Türk mu-- onanma sure ı ır a eş ar ı- derın bır uykuya daldım ık" . h lk kıl t 

Gözlük reçetelerinizi yalnız 
Kanzuk eczanesinde yaptırınız. 
Kanzuk iÖz.lük servisi zengin 
ve mutena çe~idlerile profesör
lerimizin mazharı takdiri ol
muotur. Gayri fennl gözlükler. 
dtn aakınınız. 

INGILIZ KANZUK E C ZANE Si 

BEYO~LU • ISTA N BUL 
nanmasının Korada, yaşlı ge - nin istilzam ettireceği her türlü rübeleri kumandanı bu hareketin Gözlerimi açtığım zam~n Sigo _ s ısı ve a ş:U- . arı (saa ayarı), 

·ı ·ı b" k t l" · . · k d bil ı d 12115 Cemal Kamil ve arkadaşları mı erı e ır aç ransporu ımanın malzemeyı ve buna dayanmak ıçın ar asın an ta o arak ağacak yer çoktan kalkmış, gıyiııiyordu ' .. . . . M 1 ""dU l""ğ "" 
ağzında. batırmış, böylece ağzı ka- lazım olan bütün noksanları en kı- bir neticeyi zamanında kestirmiş - Uyandığımı görüne... . tarafınd8". Türk musık~ı ve halk Adalar Kazası a mu r u undan = 
panan lımanda tıpkı kafeste bir sa zamanda ikmal etmek mecburi- ti... _ Korkma, dedi. Rışarla be«ı _ şarkılaı •. 2i.50 Orkestra." 1 - Mo - Adı sanatı çalı§tıitı yer İhbarname vergıa ADell 
kuş gibi avuç içinde kalan Rus do- yetindedir (Devamı var) b "d • . B. . . . , _ zar . Don ıuvaıı fan tazı, 2 - Şu - No. su . er gı ecegız. ır ışımız var. ,..,. 
nanmasını aşırma ateşlerile berbat = sonra geliriz. berı Der Vanderer, 3 - Mor.ena : Todori Kosti Bakkal B. Ada Bal· u4d 
etmişti. İhracatçıların dilek D .. 17 f Saat 10 da gittıler. Fakat, git • T~rtaıada vals, 4 - Çaykovski : E- lccıl No. 4 

Binaenaleyh Lord Kiçnerin bul- ve düşünceleri Un 0n mezden evvel zincırleıi mi muaye- Ieıı. 5 - C..ınke Seren~d, 22,45 A -
duğu parlak(!) fikir de netice iti _ .. • . . p ne etmeyi unutnıadılaı. ı ıans haberlerı, 23,00 Plakla sololar, -· 

36 ... 
'-:ı ,7 
·f 6 

75 kıısant 
'65 Buhran: 9M 
61 Zam 

50 71 
barile bunun aynini hasıl ederdi ... Hiikfuııet~~le . Çekoslovakya a~ açaV7Q Margo, yanımd geldi, elindekı ko opera ve operet parçaları. 23,20 son 
Yani !ağam tarlalarını tahri . . rasında yenı bır tıcaret mukavelesı 

1 
. .. . haberler ve ertesi günıi programı Yukarıda adı i§i ve eski adresi yazılı mük@ef yeni adresini b!ldir-

p ıçın akdi . . .. k 1 b 1 ılmak l''- l dU caman rove verı masanın uzerıne . ılan ...... __ ,_...,_ da bul ld "'·-dan 934 içeri salınacak fedai tekneleri batar- ıçın muza ere ere aş an nraç 0 l~R bıraktı ve yanıma oturdu 

1

23,30 Son. meınış ve yap ar"9~............. unamamJf o u,.~ se-
lar, birbiri üzerine yığılırlar, Bo _ tadır. .. . p d k tll bl Bu gayet zayıf bir kadtndı A _ • Y~INKf PROGRAM nesine aid kazanç vıtbuhran vergileriyle ıamlarını havi ihbarnamesi 
g·azı bı"zzat kendileri tıkarlar ar Bu munasebetle Çekoslovakya ı - açavra a ıyme r akta d ak h k ş·· . b Ögle neşrıyatı; 

• - 1 .. bet" bul ihr tçıl meta hallne g ellror y urac alı yo cu. Of•" , kendisine tebliğ edilemeıtıiş olduğundan hukuk ve ımıl mahkemeleri 
kalarından gelecek donanma geç e munase ı unan aca ar dah ak Saat 12 30 Plakla Türk musikisi 

- t 1 1 ··taı alarmı taki Son günlerde şehrimiz sokakla • raz a y ın oturınu~ olsaydı ' · • kanununun Hl-142 nci maddelerine tevfikan tebliğ yerine geçmek !i -
meğe yol bulamaz, bu maniin ön!in op :ınmış_ ar ve mu e p hakkından gelmek işten bile de • 12,50 Havadis, 13,05 Plilkla Türk mu zere keyfiyet ilAn olunur. cl5lb 
de kara topları ile Osmanlı donan - etmişlerdir nnda paçavra toplayan ve ~u su - ğildi Bir kahve istedim · sikisi. 13,30 Muhtelif plillı: neşriya -
masırun ateşi altında perişan olur Bu hususta bir rapor hazırlana • retle hayatını kazananlar çoga!mış- · .. .. . · tı, ı 4,00 Son. 
"mh . . . ' nacak ve İktısad vekaletine gönde- tır. - Mosyo gelsın de sonra... _···~------------! 
ı İ at edkılirdd~1·••• .. gülm. kt rilecektir Buna sebeb paçavra fiatlerinin - Şu halde ıslak bir havlu ve _

1 

_D,'7~Mj·~ S-. \. .!I! 
ş e, en ı erını e en zap - · . _ .. .. . _ • • • .... -. .. • .. , 

t t k · · d dakl ıran artması ve paçavralara verilen kıy- nnız, yu~mu sıleyım... <7 • 
ke. mhe ıçıın u kar1'.11b. ıszihinler. - Bir serlevha ya nlıtl •ğı metin tezayüd etmiş olmasıdır. Kalktı Havlunun bır ucunu ıs - . 

1 
~ 

anı arp er şımşe gı ı erın İs · 1 · 1 J Şehzadebaşı 
den geçen bu şekli lorda söylemek- tanbul Müddeiumumiliğinden dün Paça':""a fiyatlarının yükselmesi attı ve uzaktan fırlattı, attı. . 

t g··çı··k k. 1 d Fak t yıl şu tavzih mektubunu aldık Aynen de, harıç memleketlerden bu mad - Yanıma yaklaşmak istemiyordu, TURAıuı e u u çe ıyor ar ı . . . a - · .. . . . Ö H 
b . d · . yılı. d . d h neşrediyoruz· deler uzerıne yapılan siparişlerin çekınıyordu. rtünün altında uğ -ı maz ır enızcı, sa enız e a- · w .. 

!arından biri olduğunu Skajerak Gazetenizin 18/3/938 gün 369 sa- fazl~laş~asından ileri gelmlş~r. raşa ugraşa sag elimi zincirden kur 
muharebelerinde bilfiil isbat eden yılı nüshasının 3 cü sahifesinin 5 ci Şımdı toptancı paçavracı tuccar - tarmaya muvaffak oldum. Ayakla
amiral Celiko Lord Kiçnere bunu sütununda (Bir icra memuru dün l~, perakende paçavracılar vası - rımdaki zinciri havlu ile tutarak 

TIY A TRIJ3U 

Du gece saat 
20,JJ da 

Sanatkar N AŞİT ve arkadaşları 
sö 1 . . tevkif edildi) başlıklı yazıda adliye tasile her taraftan paçavra topla - gevşettım, ayaklarımı çıkardım. 

Y emış. kt ··ml d.. d hr" Hakkı Ruşen, Rıfkı, Eyup Sabri 
Ek 1• Mil d • 1· . . dairesi tebliğat müdürlügu" ·· nden bir ma a ve ezcu e un e şe ınıiz- Rica ederim, madam Margo 

Gebze Asliye Hukuk Hakimliğinden : 
Gebzenin Tavşancıl nahiyesinde oturmakta iken ikametgilhı hazı

rı meçhul Cemal oğlu Seyfulah aleyhine kansı Gebzenin Kereke köyün· 
de ve fabrikada Perdah dairsinde Cemil kızı Nöber tarafından açılan bo
şanma davasının yevmi muhakemesi 13/4/g38 Çarşanba günü saat 10 
na talik edilmiş olduğundn müddeialeyh Seyfullahın yevmi mezkılrda 
Gebze Asliye Hukuk mahkemesinde hazır bulunması ilan olunur. cl514• 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

13!>7 Hıcrı 

Muharrem 

17 

1354 Runl 
Mart 

7 
- se ans or eger ngilız d t izm· · b · ı k" M P f t · 

d . . dosyanın zayi olmasile Ali isminde en on on, ır lımanından da bana bir sigara sarınız ve yakınız ır ı 'e. ıçe - ençe varye esının 
onanmasını ımhaya karar verdi - . 7 t A ihr ···· · · • 

!erse bunu böyle bir intihar şek - bır memurun tevkif edildiği yazıl- o~ paçavra vrupaya aç olun Başım dönüyor... ıştırakıle: .ılı (Bakırköy) Miltiyadide 

Yıl 1938, Ay 3, Güa79, Kasım B 3 

20 Mart s Pazar 

Anadolu D. yolları Devlete ıreçti 
!inde tasarlamasınlar, hiç olmazsa mıştır. muş ur. Ses çıkarma.dl. BU: siga:a ya~b., Gündt.iz : Eski aşk komedi 3 perde 

1 

SEVDA MACUNU 

şöhreti dünyayı tutan donanmayı . 4 cü i:r~ya .. ~i.t bir d?syanın teb- İmzaların altına muhak- VE! yakmak ıçın ocag~. dogru .yuru- Gece : Benlı kız şarkılı komedi .. 
açık denizlerde hareket serbestisi liğat mudurlugunde zımmet tevzi • , du. AJ-kası, ba~a .. d°.nu_ktu. Bırden- 3 perde Çarşamba (Üsküdar) ve 28 pazar- 1!-------:-----,---·ıl 
için de yalnız talüne terketsinler!.. masasında zayi olması yüz!inden kak ısımler de yazılacak bıre uzreımdekı ortuy~ kaldırdım, tesi (Kadıköy Süreyya) da büyük 

De . t" mezkür masada çalışan mubaşir A- Masraf tahakkuk evrakı üzerinde yataktan fırladım, uzerıne atıl - pısından çıktım. Deli gibi koşmağa .. vare . 
mış ı... . . .. . dım, ve boğazından yakaladım. ba !adım.• ısu · 

Lord Kiçnere uzun uzun izahat li hakkında takıbat yapılarak 3 cu tahakkuk memurlarının ımzalarının . · . Ö .. ş 
sulh hakiminin. · k il - Ne ıstersen vereyım !dur - "Sonrasını bil"yorsunuz Okuyu • verilerek bu parlak fikir (!) den cez arar e mu - altına memurluk sıfatlarile beraber . . • · 1 • 

. . . . . mil . . . . . . me benı... Dıye bagırıyordu. 1 b ·· t 1 zda oku 
~az geçırılmış, ve Akdenızden bo- eyhe tevkif edilmıştir. ısım ve soy adlarının da yazı ile ya- "C dim Ş"dd tl .. cu arınız unu su un annı -
• . .. . . evap verme . ı e e su - J d 

1 
s· · 

gazı, muharebelerı boy lelikle yıne İcra memurlarından tevkif edil _ zılması ve bu yeni şeklin dig" er ma- ükl" dim y t - t dım S k dular: an arma ar ıgoyerı ve r e • a aga ya ır . ı ıca 

(1) Bu deniz muharebelerinin a- miş kimse yoktur. Bu sebeple gaze- liye muhaberatında da dainıt usul bağladım. Örtüleri de üzerine ört _ Rişarı yaka Hala mevkuf bu -
cıklı sahfaları (Sarıdeniz ejderi) i - tenizin başlığı yanlış yazılmış ol - ittihaz olunması dün maliye vekA _ tüın, pencereden aşağı atladım ne lunuyorlar. • alnız Rikovskinin ne 
ıiınli yaı•da apaçık gösterilmiştir. duğundan ilk çıkacak nüshada bu !eti tarafından alakadarlara bir ta- ceketim, ne de pantalonum vardı. olduğu, cesedinin nereye göm!ild!i -

AKTÖR KIN 

* TEPEBAŞ!NDA ŞEHiR 

TiYATROSU 
Dram ve Piyes kısmı 

Eu ırcce aaat 20-30 da 
Fi DA NAKi 

R. Y. cihetin tavzih edilmesi istenir. mlınile bildirilmiştir. Ayaklarım da çıplaktı., Bahçe ka- ğ!in!i meydana çıkaramadılar ... ,, Paıar &iiııü ~ndüz aaat 15,30 da 

Vakitler Vau\I Ezani 

ll ı------·ı...:•;;:ac... _rl...:·-ı ıa. d. 
---ı 
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GÜVEN 
ANITI 

Ne kadar 

İztırab 
Çekiyor 

KUMBARA 
- ~ . 

o 

BIRE, 
1000 

TÜRKİYE İS -BANKASI • 
•. 

R.'O~ 

- ·"..:ww. 
AN NELE R 

Biliniz ki çocuk yalnız meme için 

ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz ki : Ço

cuğu hırçınlatan sebeblerden biri -

si de apı~ ar~larının ter ve saireden 

pişerek, kızararak çocuğu rahatsız 

ı etmesidir. Bu itibarla günde iki de

24 saot eıber i 

de\"am eJe.ı 

müthi > bir diş 
ağrı31 

Halbuki b'r iki kaşe 

. 

"'cvroz=rı1 
bu daymılmaz ağr . yı bı çak gibi 

kesmiyo ı.afiJi r 

Nevrozi~ 
Bütün rı&.rı, ~ızı ve 5 • nct:3rı m: .. 
de ·, i ulZ n;da,, kılbi ve bö • 

rekle . i ı or:n ıdan Jindirir . 

lcabınd~ günde 
3 kaşe aiınabiEr. 

z E N 1 T H 
Biitün Avrupa ve Amerika da 

en fazla aranan Z e n i t h 

radyolarından üçüncü parti 

B A K E R 

MAGAZA LARI NA 

Gelmiştir. Tükenmeden evvel 

radyenuzu intibah ediniz. 

Diş D.::ıO<toru 

M adam 

Marie Svelberger 
Hastalarını çarşamba ve per -

şenbeden mada) her gün saat 9 
daa 18 e kadar, Beyoğlunda istik· 
lal caddesinde 108 numaralı Lük

semburg aparı.manının 7 numaralı 

dairesindeki hususi kabiııesinde 

kabul edeceğini arzeyl~r ... 

DEVREN AL!NAN DÜKKAN 

_ .. 

'TARLADIR 

.• 
--

" h ~ 
J~ 

Türkiye 
Cumhuriyeti 
Ziraat 
Bankası 

NEDI ALMiMA 
Grip, Baş ve Diş Ağrıları, 1 

Nevralji, Artt'İtizm, Romatizma 1 
~ , 

1 ı~ia~~~~ul_>. Be.ıe.~İyesi ilanları 
/ Karaciğer, böbrek, ~ ve kum

larından mütevellid sancılarını 

zı, damar serilikleri ve şişman -

hk şikayetlerinizi UR!N AL ile 

geçiriniz. 

1 fa çocuğu, ·'----...... ------- Fatihte Macar kardeşler cadde -

1 

p E R T E V J LJ N R YELEK CEBi sinde tramvay tevakkuf mahallin- Konservatuvar için lüzumu olan 875 tane tek taraflı nümune pla-
FENERLER de 63 numaralı kasap dükkanını bay ğı açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 1531 lira bedel tah

ÇOCUK PUDRASI · Taşıntnas~ çok Sabit Kökden devren aldım. min edilmiştir. Listesile şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir 
ile pudralayınız. Ne adi tuvalet kolay, ışıgı çok Sabri Karadayı . · 

k ı . k a· . Istekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 114 lira 83 kuruşluk ilk 
pudraları ve ne de çok itin3 ile ha

zırlanmış pahalı pudralar 

uvvet ı ve en ısı 

çok şık. Yelek ce- Dro I-!af1z Cema~ teminat makbuz veya mektubile beraber 28/3/938 Pazartesi günü saat 

bine ve kadın çan-
T E y Lokman bekim ••• 

Vücudda toplanan asid ürik ve p E R tasına girer. Halis Ceh;!iytt ın üteh ll!iS ll l Senelik muhammen kirası 90 lira olan Eyüpte Nişanca mahallesin-

14 de Daiıni Encümende bulunmalıdırlar. (1388) 

oksalad gibi maddeleri eritir, Krom taklitleri 
1 ÇOCUK PUDRASI tıcrdır Markaya Pazardan başka günlerde öğ_leden de Sarısamur sokağında 36 numaralı Rumi Mehmetpaşa mektebi 938 

kanı temizler, lezzeti hoş, alın - • (2 5 t 6 k dar Istan M 
d"kka sonra saat , an ya a - veya 939 ve 940 seneleri ayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık 

ması kolaydır. Yemeklerden I yerini tutamaz, Bu pudra bilhas • ı d t,C d N 
30 

bulda Divanyolunda (104) numaralı artırma gününde isteklisi bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Şart-
bardak su · Prisin ul ·ıdl · ·r t . Satı ş deposu: Voyvo a a . o · 

sonra yarım ·~ · - sa yavr arın cı erı ve 1 raza l na- . . hususi kabinesinde hastalarını ka - namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 6 lira 75 ku-
de alınır. zarı itibara alınarak yapılmıştır. DEVREDiLECEK IHTIRA BERATI bul eder. Salı cumartesi günleri . . . . 

INGJLIZ KANZUK 
ECZANESi 

cMeyve usareleri, süt ve benzer- ' . . fı _ ruşluk ilk temınat makbuz veya mektubile beraber 28/3/ 1938 Pazartesı 
DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI lerinjn evsafını isliıh ve muhafaza- sabah •9.5 - 12• saatlerı hakiki günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) (1530) 

•Çamurlu mayilerin gaz ve yağ !arı> hakkındaki ihtira iÇin alın _ karaya mahsustur. Muayenehane ve --------------------------
kuyularında tatbiki usulü• hakkın- mış olan 31/1/936 tarih ve 2163 nu- eve telefon : 22398 - 21044· 

BEY0C;LU - İSTANEUL daki ihtira için alınmış oıan _20 maralı ihtira beratının ihtiva ettiği D kt _ O eratör 
Nisan 1932 tarih ve 1394 No. lu ih- hukuk bu kere başkasına devir ve- O 0r P 

1"nhisarlar U. Müdürlüğünden: 
tira beratının ihtiva ettiği hukuk bu yahut mevkii fiile konmak için ica- Ü h M h' T QS 

1 
kere başkasına devir veyahut nıev- ra verilmesi teklif edilmekte ol - r an a ır or 
kil fiile konmak için icara verilmesi makla bu hususta fazla maliımat e

Kulak, Boğaz, Burıın hastalıkteklif edilmekte olmakla bu husus- dinmek isteyenlerin Galata'da As -
---------------------------- ları mütehassısı 

f.:mirdağı 
1 - 2129 lira 80 

Beltid~ye Encümeninden : 
kuruş bedeli keşifli Emirdağı Belediyesince ye-

niden inşa edilecek olan su deposunun 4/4/938 gününe rastlıyan Pazar

tsi günü saat 15 de ihale edilmek üzere bugünden itibaren yirmi bir gün 

müddetle açık eksiltmeye konulınuştur.İsteklilerin şartname ve pcojesini 

görmek için her gün ve eksiltmeye iştirak ıçın de eksiltme günü 
1 _ L. t · d b' t mıktarı ılı 28 Kalem malzeme (440 met- ta fazla maliımat edinmek isteyen- lan Han 5 nci kat 1-3 numaralara 

ıs esın e e a ve yaz 1 · Gal t 'd Asl H 5 · k t ı· 1 
erın a a a, an an cı a müracaat eylemeleri i an o unur. 

re gaz borusu, 140 adet gaz borusu flanjt, 93 adet Nipel, 115 adet deve 1_3 numaralara müracaat eyleme _ ,------------
Taksim, Abdülhakhamit Caddesi muayyen saatten eve! bedii keşfin % 7,5 nisbetinde 159 lira 66 kuruş mu-

boynu, 53 boy Llma demiri, 1 adet demir saç levha, 4 adet Galvaniz !eri ilan olunur. Annelere müjde 
Geyik Apartımanı No : ı vakkat teminat akçesini Belediye vemes!İıe yatırmak veya muteber ban-

. levha, 21 adet çinko levha, 15 kilo rondelil, 20 kilo Somun, 28 ·boy\;:::=======::;:A==.==. ~=· =: i s M A Jd• Her gün 15 _ 19 kadar ka mektubu ibraz etmek suretile Belediye Encümenine müracaat decek-

köşebent, 36 adet demir saç levha, 13 boy pirinç çubuk, 2 boy takım 1 İst. Levazım Amırlıgı 1 . • • ge 1 
11-------------~ tir. t 

çeliği (su çeliği) 4 boy sekiz köşe çelik, 5 boy yuvarlak çelik 117 adet SRtınalma Komi•vonu hanla r!__ Fazla i•tek karşısında piyasada 

dırsek, 98 adet Amerikan rekor, 110 adet redüksiyon, 110 adet boru T. Ordu hastaneleri için alıı;ıa- mevcudu knlmıyan büyük ku tu 
300 metre çelik boru, 146 adet çelik flanj yakalı, 30 kg_ çelik yay teli, cak olan 42000 : 43000 metre pa- • net 450 Gr. 

• . tiskanın kapalı zarfla eksiltme- S M A 150 adet demirci zımpara kaadı, 4 levha contalı lastik 32 adet Salmastralı . 
31131938 

p b ·· ·· ' ' • 
Sı erşem e gunu sa- Amerikad.ao ıreld i. 

musluk flansjsız, 28 adet salınastralı ınıısluk flanjlı, 52 adet stop valfd at 15 de Tophanede İstanbul Le- Sayın çocuk· dolc. 

ôkme) pazarlıkla satın alınacaktır.. yazım amirliği satına!ma komis- torlamfUZ" ana .. Ü• 

II _ Pazarlık 30/Ill/1938 tarihine rastlayan Çarşanba günü saat yonunda yapılacaktır Tahmin dünün eşi olan ve 

d bedeli 15265 lira, ilk teminatı A ve D vitaminlerini muhtevi 

Ali 
DOKTOR 

Rıza Sağlar 
İÇ HASTLIKL A RI 

MÜTEHASSISI 
Hergün Beşiktaşta tramvay cad

desindeki m'uayenehanesinde saat 
15 den 90nra bastalarını' kabul e -
der. 

1 de Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonun a 
yapılacaktır. - ............. _ .... . ........ __ 1144 lira 87 kuruştur Şartname bulunan S.M.A.yı anı>elerc ehem. Paris Sendikat Nasyonal dans 

edil ve .nümunesi komisyonda görü- miyctlo tavsiye etmektedirler. cemı·yetın' den birincilik kazanan 

DANS PROFESÖRÜ 

ıv _ İsteklilerin pazarlık için tayin · en gün ve saatte % 7,5 1 b"lir ı· t klil · k • 
e ı s e erın anunı ve - Her eczanede bulunur. d P ofesörü Kemal Sami Bayer 

guvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri sikala~le berabe~ teklü _mektub 1 h:s g~ sabah saat 
10 

dan akşam 
P'n olunur. (1425) larını ıhale saatınden bır saat Tafsilat için : d k kadar dershanesi talebeleri----------------------------1 evvel komisyona vermeleri: Galata P. K. 1097 ye müracaat 

0 uz~t 
c457• c142h - . ne aç ır. . • . lstanbul Nafıa MüdürJüğünden: ••• DEVREl:>İLECEKİHTİRABERATI Adres: Beyoğlu İstiklal caddesı 69 

24/3/938 Prşembe günü saat 15 de İstanbulda Naiıa Müdürlüğünde Tophanede iki No lu dikime _ cYağ vl! gaz kuyularındaki ça - numara ~emal Sami Bayere mü -

r <S itme komisyonıı odasında (1375,14) lira keşif bedelli umur yeri'güm- vinin tamiri 28/3/938 Pazartı!'Si morları~ muamelesine ait islahat. ,.r_ac_aa_ t_e_ts_inl_ e_r_. --- - - - -

k muhafaza kulubesi inşaatı açık eksiltmeye konu!ınuştur. günü saat 14 de açık eksiltmesi hakındaki ihtira için alınmış olan Zührevi ve cil hastalıkl.ırı 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şert- Toyhanede levazım amirliği sa- 24 Mart 1926 tarih ve 407 numaralı Dr. Hayri Ömer 
n:ımeleri, proje, keşif, hulasasile buna müteferri diğer evrak dairsindc hn alma Komisyonunda yapıla- ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk 

!örülecektir. 

Muvakkat teminat (104) liradır. 

caktır Keşif bedeli 3726 lira 23 bu kere başkasına devir veyahut Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
kuruştur İlk teminatı 279 lira 47 mevkii fiile konmak ıçin icara ve- karşısında No. 133 Telefon: 43595, 
kuruştur Şartname ve keşfi ko- rilmesi teklif edilmekte olınakla bu 

İsteklilerin en az (1000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ida- misyonda görülebilir, İSteklile- hususta fazla malfunat edinmek is-

•clerinden almış olduğu nsikalara ist inaden İstanbul Nafıa Müdürlü- rin kanuni vesikalariyle bera _ teyenlerin Galata'da, Aslan han 5 
ğünden eksiltme tarihinden bir hafta evvel alınmış ehliyet ve Ticare~ O- ber belli saatte komisyona gel . nci kat 1 - 3 numaralara müracaat 
dası vesikalarilc gelmeleri (1164) meler i: •451> «1353• eylemeleri illin olunur, 

Sahip ve ne§riyatı id.ırc eden 

Bfz';:'niri 
ETEM JJENİCE ... 

dıjı yer : Ebllm1a Matlıulı 

2 - İhale bedelinin tediye şeraiti Belediye ile müteahit arasında ka· 

rarlaştırılacaktır. 

3 - İsteklilerin Emirdağı Belediye encümenine müracaatları Iü-

zumu ilan olunur. •1525• 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Altıncı keşide 11- Nisan ·-938 dedir. 

Bu keşidede : 

200.000 ve 50 .000 
liralık mükafatlarla: 
200.000, 40.0CO, 25.000, 20.000 
15.000, 10.000 Liralık ikrami
yeler vardır. 

Bllettlerinizi ayın yedinci gününe 
kadar bayilerinizden almanız kendi 
menfaatınız iktizasıdır. 


