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1st. Nuruosmaniye caddesi. 

Bu kuponun onunu topltyan o/cuyt! • 
cularımız SON TELGRAF'm birinci sı
nıf dahiliye mütehassısı tarafından Be
şikt<l§ta tramvay durağında 59 numcı -
rada cumartesi, pazartesi çarşamba 
günleri saat 15 den sonra muayene ve 
tedrvi edilirler. .. ··---· ·-

A SA AL AN ÇEMBERi iÇiNDE! 
Faşist ordular, Fransa ve Rusyayı kıskaç içine alıyorlar .• . 
Pirene dağlarına Alman kıtaatının yerl~ştiği tahakkuk ediyor, Fran
sa endişe içinde, Franko orduları atalonyayı da işgale başladılar 

lngilterede 
iki Japon 
Casusu! 
İki Japan zabiti resim 
Alırken cürmü meşhud 
Halinde yakalandılar 
Kembriç - Massachussets -. 22 ıA 

AJ - Müliizim Yoyi .Mishimura 
ile istihkam zabiti Sets isminde i
ki japon bahriye zabiti Boston 
. deniz tezgahları civarında Kem· 

Franko ordusu ile bir arada çarpışan ve Fransa - İspanya hududunda riçi Bostona bağlı yan Harvard . 
yerleşen Alman alaylarından biri apaçık yürüyüş halinde köprüsünün fotoğrafını aldıkla -

Alman:ar ispanyaya 250 bin asker ve ~!~:;:;:;~::~;~:!~~:::~r:~ 
440 tayyare göndermiş bulunuyorlar =~=~:§t=:e=hi=r t=üc=ca=rı 
Fransa 

kat'i 
lngilterenin son 
cevabını istedi 

ve 

Franko ordusu sür'atle ilerliyor 
Paris Z2, (Son Telgnıi) - Almanlarm Pirene dağlanna yerleştikleri · 

Yakalandı 
Topal HUseyln Valdeha· 
nında iki kişiye Eroin 
sahırken ele geçirildi 

ve en mühim sevkülceyş noktaları ellerinde bulundurdukları tahakkuk 
etmekhıdir. Fransız istihbarat bürolarının tesbit ettikleri rakamlar res- lf~\.>':U:l'I! 

Valide hanında 

da hlr odada ctu -

ran, topal Hacı -

H~'.seyin isminde 

koltuk değnekle -

!erile yiırüyen ve 

eroin satıcılığın -

dan sabıkalı bulu

nan birisinin, han-
1

1 da yine eski tica-

ıuen İngiltere hükumetine tevdi edilmiştir. Bu rakamlara nazaran Al- ~ 
man ordusuna mensub 250 bin kişilik piyade, topçu, ve f~n kıtaatı ve 
140 kadar avcı ve bomlıarıfınınn tayyaresi İspanya'ya nakledilmiş bu
lunuyor. 

Ayni zamanda Franko ordusunun bütün teknik işlerini Almanl nr 
•ıe İtalyan'lar ellerine alnu~ bulunmaktadırlar. General Franku'rıun : 

- Zaferi kazandtğım vakit inıiliz ve İtalyan'lar memleketimden çı 

, . . 
Son dakikada alınmıştır 

lngiltere . ile Al111anva arasıTıda 
Çekoslovak· hududları için gizli 
müzakereler mi ·yapılıyor ? 

l'rağ 22 (Soo TPlgraf) Buraya akseden bir. habere göm ' çekoslo-'llAvrupu harbinin çıkmasm1 önleyecek, Bitler'i ıükG.na sevkedecektir 
vakyR üzerindeki Alman metalibatı hakkında lngiltcre ile Alınan?'a Çekoslovakya geerk Londra ve ,&erek Frımsa'daki vaziyetleri büyük 
arasında gizli müıakeraı cereyan etmektedir. Avusturyanın ilhakı, in- b' . . 
giltercnin tesamülı şeklinde tevile de müsaid bulunan tarzt harekeli ır hassasıyet ve teyakkuzla taltlb etmekte, her ne bahasına olursa 

üzerine vukua gelmiştir. Ağlebi ihtimale göre İngiltere Sodet Al-. olsun Çek istiklillni ve tamamiyetini muhafazaya karar Vumi§ bu
maı1Jar1nın Almaııya·~:a Hh~kına da razi olacak ve bu harckctilc birJ lımmaktadır. _...,,., ... ~ 

ı Fransız Parlamentosu bu 
gün fevkalade günlere 

mahsus bir toplantı yapı.yor 

E k . B k .1 l... l Fransanın menfaati önce fo
s ı aşve ı ava : .1 I 1 .1 b. l k ---------- gı tereve ta yaı e ır eşme , 

\sonra Almany~ ile anlaşmaktadır •• ,, Diyor 

• 1 " A'!rupada çok daha vahim hidisel~r_olacağa benzi~'!'· 
kacaklardır... (Devamı ikinci sahif~de) 

Kızıldeniz .. 
r c tine devam etti -

1 liiiloıı;...iMiiı.;i.;lilWıifi\. 
;eu itibarla lngiltereyi taklid etmekte gecikmek memleketi 
uçuruma sürükliyecektir .. - Laval,, 

~~~'.: .. ~ ~ 
Km! denizin en mühiit. kapılarından ~i olan Babülmendcb'den 

""flir m•11..&a 

' Heplsane kaçkını Refik 

Ha pi sa ne 
Kaçağı 

ihtilalci 1 

ispanya ile 
Türkiye arasında 
-;li-Jlr Balkan Antantı 

Konseyinin top -

1 ıanhsından beri 
Ankarada bulun -
makta olan ihti -
ıaıci İspanya'nın 
Balkanlar mümes
sili Marki dö Prat. 

nihayet iki gün -
denberi Hariciye 
Vekaletimizle te -

Müınessil 
Marki masa başlamıya 

OöprBt imkan bulabilmiş-

' ı tir, Bu müzakereler esnasında İs • 
panya - Türkiye ticari ve siyasi mü
nasebetleri mevzuubabs olacağı gi
bi hükfimetimizce General Franko 
nezdine gönderilecek mümessil me 
selesi de görüşülecektir. 

-----·-

• 

, 
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yıl 15 • • 
ıncı deniz Kızıl Büyük bayram için şim-

Eskioe 
Yeni ziraat 
Resmigeçidi 

,~I ==z:Koç==oK=-HA:?=BE:=oooRLE-=a ==' Fransa Alman çemberi içinde! 
* Kudüsteki ömer camünin i -

<Birinci sahifeden devam)' İşte bu maksadla iki gündenberi diden hazırlıklar 
maını ehy Arif Yunus Elhüseyin (Birinci sahifeden devam) 

ld 
ş .,___ hul b" kimse Demiş olmasına rağmen hadisatın in!rişafı bu beyanatın aksini or- ) 

J&şlayan esas müzakereler başlıca başlayan esas müzakerelerin mev - yapılıy0r 
yo an geça:ıu:u meç ır . • . . . . 
tarafından 4 el silahla öldürülmüş _ taya koymaktadır 250 hm kişilik Alınan ordusuna ınzlmamen 500 hın , 

üç safhaya ayrılmıştır. zuunu Kızıl deniz meselesi teşkil . . . . .. .. .. 

Kıııl d 
· 1 l · · B 1 . ·· Cumhurıyetın 15 ıncı yıldonumu 

DUnkU toprak bayra• tür. lrişillk bir İtalyan ordusu da İspanya'da bulunmaktadır. Franko'nun za-
mında çok gUzel bir *Merhum Abdulhak Haınidin re- ferinden sonra bu 750 bin kişilik kuvvetin Franko ordusunu müttefikleri deniz Ak enız mese e en ı- etmektedir. u mese enın muza - .. .. .. .. 

1 b. · A ·d di- bil um1 k . da, ilk .. halledil nun buyük tezahuratla kutlulan -e ın vrupaya aı ger c e eresı esnasın once e- . . . . al b 
meseleler İngiltere, Habeşistanın il- cek nokta İtalyanın Süveyş kana - ması ıçın şımdiden çalışın ara aş-

resmlgeçld de yapıldı fikası bayan Lusiyen aleyhine ü - sıfatile ve İspanya - Fransa hududları üzerinde yerleşip kalmasından 
Dünkü sayımızda yapıldığını ha- çüncü hukuk mahkemesinde bir Fransız mehafili bilhassa endişe etmektedir. Esasen Fransa'yı korku

ber verdiğimiz Halkalı ziraat mek- dava açılmıştır. tan ve cenub huduıllarmda asken tedbirler almıya, tahşidat yapmıya, 
tebindeki büyük toprak bayramı Davacı, şari azfunı.n kızı Emine modern istibkim)ar vücude getirıniye sevkeden sebeb de budur. Fran
çok parlak bir şekilde akşama ka _ Hamide ile üstaddan evvel vefat e- sa şarkından Almanya, cenuh ve cenubu garblainden yine bu şekilde i-

hakından ve İtalyanın bu denizin lının idaresine iştirak ettirilmesi l~tır · 
Babülmendep boğazının iç ve dış olup Kızıl denizde diğer iki tarafı . ~u maksa.tla An~ada .c. H. P~
taraflarında aldığı. vaziyetten dola- alakadar eden diğer noktalar bu me tısı merkezınde hır komısyon tesıs 
Yl kendisine tama.mile rakip olmıya 1 . taki decektır· olunmuştur. 
k . .. se eyı p e . 

dar devam etmiştir. den iki kızının avukatı Ahmed Nu- talyıı - Almanya - İspanya kuvvetleri tarafından sarılmakta ve faşist 

S t 12 d .. 1 tukl d ridir ordularının kıskacı içine sokulmaktadır. J alkışan İtalya ile her şeyden once G k 1. ilt . k F Bayram şenltkleri sırasında bazı 
b , ere ng erenın gere ransa-
u denize aid bir itilaf yapmak, son s·· k alı il Kızıl d . muayyen mahkfunların af olunma-

ra Akd · 1 . il eli- nın uveyş an e enız -

aa e soy enen nu ar an · 
sonra mektebin genç ve muktedir Bunlar, Abdülhak Hamidin, bü - Sovyet Rusya da yine faşist orduların muhasarası içine girmiş gibi 
müdüdü Bay Vehbi Ayas ve arka- tün servetini ve asarının, telif hak- bulunm:ıktadır. Şarktaki Japon, garptaki A1num ordusu bu çenberi ta
daşlan davetlileri büyük bir neza- kını noterlikten musaddak bir va - nıamlamak için faal bir politikayı tahrik etmektedir. Eğer Almanya 

eruz, mese esı e ger me - d b .. b. b. il ları çok muhtemeldir Ayrıca harf selel . . e ugun ır ır e çarpışan veya . 

H 
erbe .geçmekkıstedi~~ktedir. . bazı noktalarda muvazi giden çok inkılabı da önümüzdeki aylarda id-
a eşistanın en sıne geçmesı . _ . . • . 

• ve ·· b·ru lir tırma mühim menfaatleri vardır Bu iti- rak edilecegınden Maarif Vekaletı oraya yuz ı erce a ya - · 
sı hasebile İtalyanın da sıkı bir su- barla müzakerenin birinci safhası bu yolda ç.alışmaktadır. 
rette alakadar bulunduğu Süveyş muvaffakıyetle neticelendiği tak - Vekalet Izmir fuarında buna dair 
l:anaiı ve İcızıl deniz meselesine a- dirde Akdeniz meselesinin müza - bir paviyon ve Cumhuriyet bayra
id Vaziyeti halletmek işine gelmiş- keresi daha sakin bir hava içinde mı günlerinde de bir sergi açacak -

ketle akaşama kadar mektepte gez 
dirınişler bu meyanda mektep ma
mulat ve mahsullerini gösteren 
güzel sergi de ziyaret olunmuştur. 

siyetname ile bayan Lüsyene bı - Hitler'in teminatı dahilinde bir gün Ren hududlarma dokunmak -
rakmasını doğru bulmamakta ve sızın ve fakat Şarkta venubu şarkide serbestii hareketini mu -
bu vasiyetnamenin iptalini taleb bııfaza etmek isterse o vakit Fransa yine kıpırdıyamıyacak, kıpırdarsa 
etmektedirler. Alınan, İtalyan ve İspanyol ordularile karşılaşmış bulunacaktır. Taarru- ı * Londrada yapılmakta olan ma- za uğramıyan bir Fransa'nm ise; bu derece büyilk bir çarpışma tehlikc

Bundan sonra mıktan binlere va li müzakerelere iştirak edecek o - sini göze alarak kendisini ateşe atması ise her halde müşkül olacaktır. ' 
tir. görüşülebilecektir. tır. ran ve her birine mektep idaresi ta lan maliye vekaleti nakit işleri u- Bu müşkülat ise yakın günlerin birinde Fransa'yı Çekoslovakya hudud

rafından kuzu dolmaları ve tatlı - mum müdürü Bay Halid Nazmı larında Almanya lehine tasbihat yapılması hususunda İngiltere tarafın-

Fransız parlamentosunda ara an şe rımıze ge ·ştir. dan gelecek bir teklifi kabul etıniye mecbur edecektir.Esasen; Alman· ve r g •ı lar ikram olunan kadın, erkek, ço- Ank d h · · lıni 
cuk köy 1 ülerin oynadıkları şen o- * Al manyaya ısmarlanan üç ya'nın şimdilik istediği de, Çekoslovak hududunun tashihi ve Sodet Al-

·---- yunlar zevkle seyredllmiş ve bu ·· nluk ik 
A h yuz to · i su gemisi bu hafta ınan'larmın ana vatanlarına ilhakını temin etmektir Müstemlekeler mc-

(Birinei sahifeden devam) vaziyeti ve Fransanın menfaatle - Tenzilat layi asının oyunlar da tekmil merasim gibi denize indlrilecektir. selesi ve diğer Alman metalibi ikinci planda kalm.aktadır ki, onlar da 
muel Hor'un o zamanki cesur hattı rine ve. bahusu.s R.u. sy.a.ya. karş_ı. o - tetkı.'..ı" bı·r mu·"ddet ı·çı·n filme alınmıştır, toprak bayramı - İn ·ıı b ıl . 1 . d ··ıd· İn ·ıt il ı·t l Al 
1 .,. nın bu seneki yenı·ıı·g·ı· de mektebı·n Cenevredekı" gı ereye nazaran u Y ın ış erı egı ır. gı ere e aya ve -
ıareketini hiç bir zaman unutma- lan vazıyete daır soz soylıyecegı an- • ıl 
yacağun. o zamandanberi, 1935 !aşılmaktadır. Burada umumiyetle gerı bırakılıy0r yeni müdürü Bay Vehbi Ayas ta _ manya arasında yap acak müzakerelerin sonundaki vaziyete göre hnl-
d ki k - rafından çok güzel bir buluşla ter- H h • • ledilec~k davalardır. 

e . Avrupa vaziyetini derin suret- zannedildiğine göre abine itinıad Vergilerin tenzil olunması hak dil atay eyetımız İngilterenin ylnız Ren hududlarını garanti etmesi ve Fransa'nın 
le değiştiren hadiseler vukua geldi, reyi alabilecektir. kında maliye vekaleti tarafından tip e . en ziraatçiler resmi geçidi 

Ancak k b
. . b .. ..h. olmuştur. o·· .. diğer teahbütleri karşısında sc.•rbestii hareketini muhafaza eder bir yola 

Ren havzası işgal edildi, Avusturya, a ıneın ugun mu ım hazırlanan kanun layihasının Bü - onuyor · · p · bük" r · b" af ··türm·· di k t · 
Alnıanya'ya il.hak olundu. Vahim bir ekseriyet kazanması Leon Blum .. M. M clis. ki b" Bu resmi geçitde mektebin genç gırnıcsı arıs uıne ını ıraz za 8 go uş ve en şeye sev c nuş , 

h b···-··- . . dalı .. d . yük illet e ıne sev , ır .. b.. tal bel . altin li . H t d f d b bulunmaktadır. Bu itibarla Fransa yeni vaziyetler karşısında yeni ted-
'-diseler daha ela vnkua gelebilir. u ... uı.uetının a uzun mud et ış .. dd -ahh.. ım· t· ve gur uz e erı m e zıra- a 91J a me se et U 

b d kal 
• . mu et te ur e ış ır t 'l tl . ·· . d b • ılık • birler almayı kendisi için lüzumlu bulmakta ve bir taraftan da birinci , 

B. Çemberlayn, İspnya hadiselerine aşın a acagına bır delil teşkil . . . . · . .. .. a a e erı uzerın eve agc ,mey- tün şlddetlle devam · 
karışmaktan imtinada olduğu &ibi etmez çünkü bugünkü dünya ahva- Meclis mahafilinde ilerı. sürüle.n vecilik ve saireyi ayrı ayrı branşları planda İspanya meselesinde Ingiltere'yi kendi noktai nazarına çekmi -
1talya ile yeniden iyi münasebetler li karşısında Fransanın bir vaziyet mütalealar sırasında, boyle hır temsil ederek muvaffakıyetle geç- ediyor ye çalışmaktadır. 
tesis etmek arzusunda haklıdır. alması icab etmektedir. Bunun için vergı tenzilinde, her memur ve müs mişler bunu eski ziraatçilerin Halaydan g~len .. en .~o~ haberler; Faris 22 (Son Telgraf) - Franko ordusunun motörlü kuvvetleri dün 
Memleketimin İngiltereyi taklidde de ya milli birlik hökfuneti kurul _ tahdemin kazanacağı cüzi bir pa - döven ve öküzlü, atlı sapanlarla mefsedet ve zülmun butun şıddetı - üç yerden Katalonya topraklarına girmişlerdir. Ordunun kuvvei kül -

ması, yahud da mareşal Petenin raya mukabil devletin varidat büt- geçişleri takip etmiştir. le deva mettiğini bildirmektedir.. liyesi de arkadan gelmektedlr. Yürüyüş süratle devam ediyor. 
çok fazla gecikmemesini temenni e- Bil- d 1 
derim. Ben vaktile, katiyen İngı"liz başkanlığında müstakil fakat oto - çesinden bir kaç milyon lira feda- Hüliisa bu seneki bayram geçen an. çayının ta.şması _ 0 ayısile • 

.t b. .dar t . 1 . b b .1• ki d k 1 k lm zarar gorenlere verilmek uzere hanı: Ç"n Serden menfaatle .. t hdit tmi ecek b" rı er ır ı e esıs o unması ıca karlık etmekdense u tenzı atın sene n en ço para o uş ve . . . ' za,1 1 

surette b:-';ra:sız _ ;tal;an yak 
1

~ eylemektedir. ileride daha esaslı bir tarzda yapıl bütün köylülerle hazır bulunanlar tand ıan~ y~luyla l~OO 1Su~ı-y_e ~ır~ - E • 
!aşması Y'l!>mış ve bu politikanın Ancak siyasi mahfeller bunun masına talikan bu yıl tehiri yolun- geç vakte kadar şen bir şekilde eğ- sın an az a para op a~ ıgı a de m f n 

m1 pek kolay olamıyacağı için bir ay- da fikirler de bulunmaktadır lenmişlerdlr. bu_ paradan ancak 300 lırası halka ,..., .... --..,.-----...-~,-
me eketiıılıde daima anlaşılmamış dan önce müsbet bir şey bekleme - . dagıtılmıştır. Mevcudiyetini muhaf..--
kalmasmdan dolayı teessüf duy - l · i t 1 ır. • h nin doğru olamıyacağını iddia et - R Paranın diğer kısmı; •ittihadı a - za iç n gır • ıt• mu il• 
rnuştıını. Bugün de İngiliz - İtalyan mektedirler. Mektub kc.çakç:lıgv l oman ya ntiras.ır• cemiyetine teslim edilmiş rebeye son nefesine 
uzlaşmasına Fransa'nın canı sıkıl - Nazırlar meclisinde kadar devam edecek 
~ış ~~ şahid gibi bakmasından mü- Faris: 22 (A.A.) - Bu sabah top- Yapanlara ceza Var. .. Lehistan Diğer taraftan Hatay seçim ni - - (Birinci sahifeden devam) 
~ının. :Müzakerelerde bu teah • lanacak olan nazırlar meclisi ya - zamnamesinde yapılacak değişik - mümessillerini kabul ederek Çinin 
~:ı bit~abi, b~nları dalıa ziyade na- kında parlamentoya tevdi edilecek Bunlara ücretin 2 misli Arasında tikler münasebetile Cenevreye gi - sonuna kadar harb etmeğe karar 

c~ecekın. Fakat Avrupada olan mali projeyi tesbit edecektir. ödettlrilscek ve me- . den Hariciye Vekaleti umumi ka- vermiş olduğunu bildirmiştir. Mu -
sııl~sever bir işbirliğinin esaslarını Bu proje ile hazine ve Fransız ban- murlar:l ikramiyede 

1 
Varikşova : 22 . (AA.) V:arşo.va·~·ıp- tibi Numan Menemencioğlunun reis maileyh demiştir ki: 

Tekirdağlı 
Parisden döndü 

Pariste iki muvaffakıyetli güreş 
yapan serbest güreş şampiyonumuz 
Tekirdağlı Hüseyin bugün saat 15 
de Romanya vapurile şehrimize 
gelmiştir. 

Hapishane 
Kaçğını 

Çtaı'nkiinıkbe ~zmetıniş devlet adamları i- \ kası arasındaki münasebetlere da- uerilecc !.. omat mahafilinden bildirildıgıne lig"i altındaki heyet yarın Cenevre - - çın· ıns· aı"sız bir mu .. teca•·ize kar ans b" ktur y ı b • ' (Birinci sahifeden devam) 
iş birl;"'-t bırşe: Y'!,_~ :ıBuız.1 . u ha büyük bir elastikiyet verilmek is Memleketimizin muhtelil şehir göre, kıral Karol'un son Polonya se- deıi hareket edecektir. şı açtığı mücadeleden muzaffer çı· kerken bundan üç sene evvel ·bir 

... ~ e, ugun ...,""' - er ın t ilın kt dir . yahatİlj.!ie ararlaştırıldığı veçhile ka kt ç· di tın· 
mihveri realitenin nazan dikkate 

8
_ en e e · ve kasabaları arasında ışleyen oto- ' ca ır. ın mevcu ye ı mu - yolunu bulp savuşan ve o zaman -

lnınıası lh.ıın gelmektedir. Blum, Oriol ve bütün milli müda- mabil ve bilhassa otobüslerde Polony<11nn Bükreşdeki ve Roman- Arşı"du"•k hafaza etmek için mücadele ediyor. danberi yapılan aramalarda izine 
BUGÜN HARİCİ SİYASET faa nazırları Jinyu ile diğer pat - mektup kaçakçılığı yapıldığı anla- ya'nın tariovadaki elçilikleri pek Memleketin hayatı mevzuubahis o- tesadüf edilemeyen. bu hapishane 
MtİNAKAŞA EDİLECEK ronlar m~~ssi~erini ve ezcümle şılmıştır. yakında büyük elçiliğe tahvil edi- A nfuan lan bir ihtilafta bir anlaşmanın ye- kaçağının ismi Refiktir. 

Faris, 22 (Son Telgraf) _ Parla- maden endustrılen patronlarının Nafia vekaleti, bu hususta sık sık lecektir. ri yoktur Biz teslim olmıyacağız Refik, Ömer müstar ismile lstan 
mentonun bugünkü toplantısına müm""':'illerini k~b~l _etmişlerdir. kontroller yaptırmış ve bunun önü- E T k .1 d "[d • Son ne~esiıııize kada~, düşmanla~- bulda bulunduğunu söylemekte ve 
buyük bir ehemmiyet verilmekte _ Bu mumessiller ıçtımaı kanunları ne geçmek üzere tedbirler almıştır . czac1lar tcııpJanıyor l ev l e l f mız eskı, yuksek kült:" s~hıbı.' mag- şimdiye kadar gündüzleri Kasım • 
dir Çünkü evvelce harict siyaset samimiyetle tatbik etmek ve harb A b t .. ük. Eczacılar cemiyetinin yıllık genel B .. kr 22 (AA ) Viyana'd~n rur ve sulhu seven hır milletın esa- paşa civarında şehirin dışında kır-

yrıca za ı n. ve gumr memur u eş : . . - (:!. _ 

hakkında vukubulan ve başka bir imalatı randımanını artırmak hu - larile jandarma te§kiliıtına da bu kongresi 19 Nisan 1936 Salı günü alınan malumata göre, polis, Arşi- rete katlanamıy~cagını anlayınc:ya larda dolaştığım iddia etmek di -
güne talik edilen istizahlara yeni susundaki arzularını bildirmişler - nevi kaçakçılarla mücadele için e- saat 14 de Cağaloğlunda Etibba o - dük Antuan Habsburg'u tevkif et- kadar çarpışmaga d':v.a':' edeceg.ı::: ğer taraftan da fırsat buldukça ge-
Blum hükıimeti bugün cevap vere- dir. mir verilmiştir dası salonunda yapılacaktır Bütün miştir Bunn sebebi Arşidükün Son- Bugun komşumuz hızı ıcbar ettıgı ce hırsızlıkları yapmaktadır. ı 
cektiu. J Maden endüstrileri birliği sılah _ . ·. . · · için milyonlarca insan silah altına Bazı faili bulunamayan hırsızlık -

P 1
• Badema, ıizerınde kaçak mektup eczacılar kongrede hazır buluna - IBerg'deki şatosunda muzır evrak 1 t B- ild f 1 d ların şı·ddetli takibi ile meşgul bu -

ar aınentoda Blumdan maada lanma programının tatbildni temin ' a ınmış ır ır nes en az a evam 
h taşıvanlardan 2 misli ceza alınacak caklardır. bulunmuş olmasıdır d b. ··dd t rfında J • 1 li ik. · b ··d·· ı····· ariciye nazırı Pol Bonkunın söz etmek üzere milli müdafaa nezareti- J • e en ır mu e za apon ya- unan po s ıncı şu e mu ur ugu 
alacağı 1 ve. bu arada Çekoslovakya _ le daiıni temas halinde bulunacak _ ve bunun yarısı yakalayan memu - • ya karşı sabır ve uysallık gösterdik memurları dün çarşının Bitııazarı 
nın mukadderatı ile Almanyanın tır. ra verilecektir . MAKINEY E Fakat neticede kuvvete karşı kuv- kısmında elindeki bazı eşyayı sat -

VERf RK E N vetle mukabele etmek mecburiye - mağa uğraşan bu adamın şüpheli 

Bir zehir 
Tüccarı 
Yakalandı 

Şehrimizde bahar, Lokantalar daha ÇokoSl"'Vakya Sodet Almanları me- tin::n!~: hükfımtinin komünist- ~:~ie~t:ğı~::~::n~;~:=~,~~r~7~ 
Ş kd 50 S k k t l U U ı !erden ilham aldığ ıhakkında Ja - sında büyük bir şaşkınlık göste -ar a - } On f0 7 ren adamın emniyet direktörlüğiL1 ponlar tarafından ileri sürülen id -

derece soğuk Edile-:ek S0~0Sİnİ hallelmeğİ kabul diayı~~~~:rt::~~;ısı:~a Çin :; ~;:re~u~~~:ğ~dl:!~· m:~,~ 
(Birinci sahifeden devam) Bızi kÖ)l&re kurtlar Şehrimizdeki lokanta, piyazcı, ci- komünistleri her şeyden evvel ken- hiç bir alfıkası olmadığı ve bur.un 

rassut eden memurlar içeriye iki - . . gili pişmiş yemek sal eyıer11•gv "ını• b"ıld"ırdı" dil dd d lr E Bursa hapishanesinden kaçan Re -kişinin de girdiğini görünce o - . ~üc~m .. etti . ~=:c~~".::rdan bazılarında fiya; U ~a::in~::~~;:ern.:ar~y:;e..i Çi~ fik olduğu anlaşılmışbr. 
dada bir arama yapmışlar; arama Şehrimizde uç gundentı.:rı hava- listesi bulunmadığı görülmüştür. . T - . • • • • halkına yabancıdır. Refik şehrimizin bir çok semt -
netı.cesın· de altı paket ı·çın· de 

7 
_ 8 lar ılık ve baharı andırır bır letafet B .. bet! b 1 eli .. .. .. Londra . 22 (AA) -- Eav~ aıansırun muhabırı bildirıyor: !erinde bilhassa kıyı bucak mınca"-u munase e e e ye memur- . . . · · , .. - . . - . hu··_ Sunfo, ntice olarak bütün tnilleti 

gram eroin bulmuşlar; birkısımda içinde geçmektedir. Fakat yine ara- ları sıkı bir teftiş yapmaktadırlar Seliıhiyettar bır "'"noadan ogremldlgıne ı,:~c·, , Çekcslovakya .. . k tl . kalarda ve Erenköy mıntakasınd:ı 
afyon el . . lerdir Zehirler da hafif bir rüzgar ve soğuk vardır. En zi ade kü ük dükkilnların İis k'umeti Prağ'daki ...ngiliz sefirine Çekoslovakyanın ~odet. e~alliyeti mutecavı: uvve ere, anarşıye ~e -ztS.ITT[ :ııo5 11q ;ıp,<ıfll~Q'I P!PP"~rnw 
müsad e gleçırmış bık.alı . Şehrimizin bir çok yerlerinde a- bul yd ~lan örüldü-·· _ m~selesını tamamıle l:allctmck tasavvurunda huluudugu bildirmıştır. kargaşalıg_a karşı tek cephe halın- !ıklar yapmıştır. 

ka 
,ı,nere 0 unmuş; sa. erodm ğaçlar çiçek açmıştır dte bun! urhmaakk d g gunk Loedra"daki Cekos~ovak ınahfelleri, mesebl'..iıı bild~ildiğ: şekilde de durmaga davet etmıştır. Geceleri hırsızlığa çıkan Retiğin 

ç--,ısı topal Hasan ile o sıra a · en un ar ın a para cezası e · Sunfo on gün kadar evvel Mos Buna mukabil şark şehirlerimiz- il ektir ~.a! Jf.,:lılmesi için 1'rağ ıle Berlın arasında müza.k !reler cereyan edeceğim . . - hakkındaki tahkikat derinle:ıtiri! -
odasına eroin almak üzere gelmiş den gelen haberler, orada hala müt s ec · . leyıd etmektcdırler Bu mahfeller İngiltere ile Fransa'nın müzake- kova'dan gelıniştır. Mumaileyh ya - mektedir. 
bul Bu meyanda lokantacıların temız · kı d L dr • ·d ek 
. . unan. . Kemal ve Salih isimdeki hış" soğukların ve dondurucu kışın . _ . . . . rekre iştiı:ak ederek Lokarno muahedesine ben~~~ Çeko.;Jc,vah-ya hu- n a on aya gı er orada on 
ik kiş d lıge rıayet edip etmediklerı ve ge- ·· k d k ı ak ç· , d .. 

ı ı e emniyet kaçakçılık bü- devam ettiğini bildirmektedir. 
1 

. dükkaru d k. t dudurıu zam:ıı. altına alan hir itilii.f akdetmelrıni arzu eylemektedirler gun a ar a ac sonra ın e o-
rosuna getirilmiş· ve tahkikata baş- E--'-' A- da ğuk __ ,._ ce erı dıkl ahrınkkıa dımsed ya ırıkıp TJmumi 1'.ana.ate göre İngill.-re, Çekosl'1\'a'ı.ynn•n gösterdlğı hüsnÜ necektir. 

Bir çocuk ku:.:u~·:ı 
1 

' "-"wı.u.e grı so ..uırın yatırma arı a n a a s ı . • • 
anmıştır. . . . altında 50 dereceye kadar düşmüş takiu ve kontrollara devam olun- ntyetı takdir "'tınekle ten.her merkezı Avruvıda taalluk eden hususi 

Bugun; elde edilecek polis tahlti· tür kt dır hır taahhi.it altına girınk istcıniyecektir. 
katından sonra 3 kaçakçı mahkeme- · . . . ınaYakına da bu kontrollar bu·· tun·· Paris : 22 ,(A.f,.) - Selaloiyettar mahfeller Çckosbvakya'nın So-

ril 
Kışın şıddetinden bır çok yerler 

ye ve ecektir . tl d b. d t k 1 ak detkr meselesini hal1etmek hususundaki arzusunu tas•ııb etr.ıektcıir-
donmuş hayvanlar köylerin içerle- sem er e ır en e rar o unac 

K t ı E " h k k rın· e kadar ı·nmekt dirle ve sık sık yapılacaktır. ler. , . . . . 8 h mi :1 8 I• e r. Sıyası Fransız rnu~ahitleri ekserıyetle, Sodetlcre muhtariyet ver-
da ki tahkikat Bu meyanda Ankara vilayetinin A "k "IAhl mc·k hılsusundaki ~elakkinin tatbik kabiliyeti olmadığını, çı.inkü çe-

- .. . Kızılcahamam kazasının Çanılıdere men a S' a anıyer koslovaltyadaki Alman ekalliyetinin Alman hududu civarında toplu 
Evvelki gun Snltanahm. ette evınde nahi)·esine b•ğlı Pece"e ko·· un-den k .. 'Y Vaşington 22 (A. A.) - Parla - bir halde bulunmayıp diğer ırklara mensub milbtL·~r arasında dağ111ık 
arısı ile kayinpederinı öldüren ve Osman og" Ju Mustafa, gece saat 21 k 291 mento 100 reye arşı rey ile bir bir halde bulunduğunu l·eyan etmektedirler. 

ustası Mehmedi ağır yaralayan gar de kısrak ve tayları ile köyüne ge - milyar dolarlık bahriye bütçesini p } R d J k 
son Emin bugün tıbbı adlice mua - lirken karsısına 7 azgın kurt çıkmı kabul etmiştir. Bütçe şimdi Ayan 0 onya, US Or U arının topra • 
yene edilmiştır. tır ' ş 

E . . meclisinin tasdikine arzedilecektir J d • •• d 
.. '."'~in yüzünde_ bulunan ve ~ol Kurtlar Mustafaya dokunmaya - Bu bütçe 46 harp gemisi, 22 mua: arın an geçmesıne musa e 

gozı nun altına dogru uzan • .m ıki rak kısrak ve taylara hücum et.n'•-
t k ahi • .,.,.. vin gemi ve 950 tayyare inşasına • k 
.u:mı yarasının m yetini tayır. !er ve içlerinden 2 sini parçalayıp imRan vermektedir. Yeni inşa edi- et m l Y e C e 
ıçın yap.lan muayenede tıbbı adli yedikten sonra kaçmışlardır lecek gemiler şunlardır: 
Bay Salım Haşim bunların el !le · . . Vaşington ; 22, (AJ•.) - Almanya'nın makı:ac:i>arıll! •nanlUska-
vapıldığını bildiren hır rapor ver - Efganistan Sefiri 3 zırhlı, 2 tayyare gemısı, dokuz ran•,. olarak tavsif eden Polonya sefiri Potoki, So'f'/cL kıtalarının Al-

iştir. h . . d kruvazör, .23 muhrib, tahtelbahir. manyaya tarruz etmek üzere Polonya arazisinden -geçmesine müsaa-
Err.·n, ustası Mehmedle olan bo- Şe r&mlZ 8 Bu gemılcr takrıben 731 milyon, de edilcmiyeceğini söylemiştir. 

ııuşma sırasında bu berelerin mey - Ege havalisinde seyahata çıktığı dolara, muavin gemiler ise 247 mil- Sefr gazeteclere l'o!onya - Litvanya anlaşmasııun Polonya'ya Bal-
Ratil, muayeneden sonra tekrar nı haber verdiğimiz Efgan sefiri ev yona mal olacaktır. Tayyarelerin ttktatı Karadenize kadar bütün memleketl~;:-i.n yani Finlandiya, Es-

tevkifhaneye sevkedilmiştir. velki gün İzmirden şehrimi!-e gel - inşası 106 milyon dolara mal ola - tonya, Letonya, Litvanya, l'o!onya ve Rorıunya'nın bitaraf bir blok 
dana geldiğini söylemektedir. miştir, caktır. teşl<il etmelerine önayak o.lmak imkanını v·~l"C~~ğıni beyan etmiştir. 

d .. ,., .. ' 
t. ~ • 

Lone ~oti Ayvansarayda, Mollaaşkı mahal -
~' lesınde oturan Eminin 6 yaşları.ı -

Bu sabah cre/di daki oğlu Burhan dün, mahalled .' 
.ı;a · oyrnarken civarda hfili arsalardm 

Bu sabahki konvansiyonelle Pa - b. · d çık bul tr· k . . . . ırın e a unan ır uyuya s·ı 
rısten şehrmııze gelen artist bayan ku1m ku • . . . 
Lone Şoti Sirkeci garında kendisi _ uş, _yunun ;~kınfarınd:u<ı ' 

. . . yun çocu ..... un suya düş.ınesile 
nı karşılayan gazeteciler ve Şehir · . .~ 

tiyatrosu namına büket veren bale celenmıştır. 
heyeti şefi Celal Suadla görüşmüş- Diğer çocukların çığlıkları ü7. -
tür. rine oraya gelen ebeveyni çocu 

Fransız sahnesinin tanınmış ar- ~Julınuş olduğunu anlamışlar . z 
tistlerinden olan Lone Şoti Şehir bıta marifetile kuyudan çıl<'ıf'' 1 

tiyatrosunda üç oyun vereceğini cesed, Ayvansaray polis kar. krJ• 
bu ayın 29 una kadar burada kala- na getirilmiş; ta!>ibi adil Sa i · 
cağını, İstanbula ilk defa geldiğini şinı tarafından mua:·cne>I ra~ 
fakat şehri çok mükemmel buldu _ tan sonra gömülmesine i.o .n , l 
ğunu söylemiştir . ıniştir. 

Bay Cehille birlikte Şehir tiyat -
rosu rejisörü Muhsin Ertuğrulu gör * Hazer denizi kıyıla""'' mü 
mek üzere otomobille Tepeb:ışına hiş ve sert bir fırtına hül:;i "' 
çıkan artist, rejisörün yanından aş mektedir. 
rıldıktan sonra doğruca Parkot.,line * Macarisctanda müfrit C;i-· ,. ; 
giderek istirahat eylemiştir. parti kurulmuştur. 
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Mahkemelerde ~~€fh~!f!1 BOY OK KONGRE 1
-Halk Fllozofu

dlyor k i: 
ı~-------------------------

·~~u~~d~::~şey~~::~:!~~a~ Şarab inhisarının hemen 
kat bu vekayiin uyandırdığı endi- k ld · 1 z • t k a O g Hangi gazeteyi alırsanız alın12 

şelerle küçük devletlerin de artık 1 rı m ası 1 raa n re silahlanma yoluna iyiden iyiye git- • !Dünya muvazenesinin bozulduğu 
nu büyük ve kalın harflerle birin 

tilclcri bu uğıırda ellerinden gelen ' 

Sarhoş olup önüne gele
sarkıntılık eden 

Heyecan 
Verici haberler 

ne 
emekten ve masraftan kaçınnuya - sı•nden ı•stenecek ci sahifesinde haykırmaktadır. Heı cakları görülüyor. • • gün yeni bir heyecan verici hava· 

• • İstikbalde ne olur ne ol _ disi, dehşetli bir feliiket haline ge-

gu n hapis 54 lira da para maz diye muhtemel büyük taar - 'T' l k .. .. l tiren serlevhalar, insanın sinirler 

ayari Emine 
29 • • ' ruzlara karşı kuvvetli bir müdafaa 1. op antıga gönderilme uzere hazır anan üzerinden bir silindir gibi geçiyor. 

cezası gıgınce hemen ayıldı ... cephesi tutmak zaruretinde bulu - "Japonlar yine bir Çin şehrini yak 
nan küçük devletler şimdiye kadar raporların her biri çok mühim ve başlı- tılar>, ·Barselon düşmek üzere., 

Meşhud suçlara bakan Asliye sun, ondan sonra bu garsonu tah - komşuların kendilerini korumak - b bz"rer da"'vadzr ·'•• ·Filistinde kanlı hiidiseler., ·Po · 
Dördüncü Ceza mahkemesinde dün kir etmişsin! Ne diyeceksin baka- ta olan kefaletine güvenmekten ise aşına lonya ile Litvanya arasında baro 
bir hakaret ve sarhoşluk davasına lım buna! silahlanmayı daha doğru bularak notası., •Fransızlar hudutda tahşi-

1 1 Z 
· 3 S fr !ık 1 !ık dat yapıyorlar• cAlmanya - Avus-

bakılmış, suçlu mevkiinde bulunan Emine, ağlıyarak ayağa kaktı: ça ışıyor ar. iraat kongresi hazırlıkları iler- kasyon yapmak. - o a o sun şarap ne - tn' 
Emine isminde genç bir kadın 29 - Ben, böyle şeyler yapmadım, Bir iki gündür İsviçrenin manev- !emiştir. Bu münasebetle şarap da- 2 - Ampelografi ve istifade ba- vileri olsun bunların seleksiyon iş - turya işinde . giltere lakayd kal ~ 
gün hapis ve 54 lira para cezasına Bay Reis! Garsonu tahkir etmedim. ralarından, hazırlıklarından balı - vasının başlıca bir mevzu olarak e- kımından ameli ve nazari büyük !erinde kompet!'1' bağcılarla sıkı ~;acak•, ~~ır Rus - Japon. ~arbı 
mahkiım edilmiştir. Diye cevab verdi. sedilmesi dolayisile bitaraflık faslı le alınmasın) tavsiye etmekte ve önentl olan ilmi bir seleksiyon in- bir iş birliğı kurmalıdırlar. mı." •25 kışı daha kurşuna dızıldı., 

Emine, Taksimde oturmakta ve Bundan sonra şahitler dinlendi. yine açılmış oldu. düşünülen tedbirleri şöyle izah et- celemeleri her tarafta çok büyük 4 - Şaraplık üzüm bağları vü - ·Çe~°:".lovakya harbe haz.ırlanıyor.• 
· İ · · · di k d Mili kt d' 'd k ıl 1 k d ki kili. d tiril· · · · t Butun bunlar herhangı bır gun-serbest yaşamaktadır. Evvelki ak- Onlar da Eminenin suçunu teyıt svıçrenın şım ye a ar et - me e ır: ik atlc yap ma ı, o a ar - cu a ge mesı ıçın şarap mın a - .. . . . . 

şam, hafta başı diye bir eğlenti yap- ettiler. !er Cemiyetine sarılmış olduğu gö- 1 - Merkezde daimi birbağcılık leme ve peronospora gibi başlıca kalarını tayin ederek bu nuntaka - ku herhangı bır gazetenın ha\'adıs 
mak istemiş, erkek arkadaşlarile Müddeiumumi, Emine'nin ceza rülüyordu. Fakat en mühim iki ve şarapçılık enstitüsü kurulması. bağ hastalıklarına karşı az çok !arda Ziraat Vekaleti tarafından ih- başlıkla_n~ır. ~u kadar bol heye -

komşusu Alına r·t ı c M··h· b - tak 1 d k . 1 ·ı . · kü. t• t k b··ı ed k ·· tt f' canlı hadıselerın ortasında nasıl o-
buluşmuşlar; ve bir gazinoya git - görmesini istedi. , nya ve a ya, e - u ım ag mm a arımız a m er- mu avemetı o an nevı erı seçıp - ıyaca e a u ece vusa e ı-
mişler, rakı getirilmiş, içilmiye baş- 10 dakika müzakereden sonra tek nevreden artık ayrılmış bulunuyor- kez enstitüsüne bağlı istasyonlarlkürt \'e göztaşından tasarruf yoluy- danlıklar yapılması ve buralardn !ur. da ~sanın sinirkri bozulm~z7 

hk 1 E 
· • !ar kur 1 ı·taı d ıld - ·b· . · ' al. r· ·· · d h. d'l. t • t• il k k .. kl.. ıl Smırlerı bozulan beşerıyet de gun-

lanmış. rar ma emeye çıkarı an mıne - · u up ya a yap ıgı gı ı ıyı ıe m ıyet ıalı uzerın c ısse ı ır ye ış ır ece o u aş ı asma çu- .. . . _ 

dd 
. t • R B b.Jd' d. A t ·ı ! . dak. klik 1 k . 1 . b. k . 1 .. k" b kl b ·1 t .. b - den gune muvazencsızlıgc do:'ru Emine, bir mü et ıç ikten son _ ye, eis ay Fazıl kararı ı ır ı. vus urya ı e svıçre arasın ı yeme ve şarap ı çeşıt erın am- ır e onomı yapı masım mum un u arının ag ara evzıı ve ag .. .. .. . . . 

·· b t d · · · · ı · af.k f · t k 1 d B - 1 k . t boylece yurur. Tehlıke buvuk Bıl-
ra sarhoş olmuş; etrafına sarkıntı _ Emine'nin suçu sabit olmuştu ... Talı munase a aıma ıyı cereyan etmış pe ogr ı evsa !arını tesbıt ede - , kılmalı. mm a a arın a • agcı ı ıs asyon- . . . . ., · · 
lığa başlamış, bu arada gazino gar- kir ve sarhoşluk suçlarından 29 gün tir. Avusturyanın malum şekli Al- cek teknisyenlerle bu istasyonları Şarap nevilerinin seleksiyonu - !arına şarap laboratuvarları iluve e- mem ışıltınız mı. .. 
sonunu hem tahkir etmiş, hem de hapsine ve 54 lira para cezasına manyaile birleşmesi üzerine İsviç - kuvvetlendirmek bunların sistema- . na da önceden tesbit edilen bütün dilmesi • Meşhur Rokfeller ıçın hayatının 

r tb t d d. 1. · · . '. ' . . 5 ·Ş ıl k son günlerinde gayet sakin hava -
tokatlamak istemiş, bir iki tokat mahkum edildi. e ma ua ın a en ışe ı neşrıyat tile bır çalışma ıle hazırlıyacakları J mmtakalara şamıl bır program ile - arapç ı mıntakalarında . .. . 
sal.lamış! Şa hı"d mevkı" ı"nden baş göstermiş, bunun üzerine Al - raporları merkez enstitüsünde top - devam etmelidir. Böyle bir progra- şarap imali için yeniden tesis edile- ~!erle do~u, dunyayı cennet g_ıbi 

fınd · · · Iaınak ·· ·· · · · b. k k · ı tti il k b ğl gosteren bır gazete basılır ve elıne 
Işe müdahale eden polis, Emineye • • manya tara an Isvıçreye tenu - , uzum nevilerını ayırarak er- mm yapılarak tat ık sahasına on - ce veya genış e r ece a arın . . : . .. 

Suçl u Yerine geçti nat ilm • l.. h 
1 

lm ginl . .. k . .. .. ılm · · ·· .. vil . verilırmış Milyarder bu tek nusho 
itidal tavsiye etmek istemiş, rakı _ ver ege uzum ası o uş - erme gore, er en eren, geç eren ması merkez enstıtusunce yap a - en ıyı şarap veren uzum ne erın - · . 

· · ·· d b. t · il di üfı. • - dır d t şk . l. b" !ık .. olarak basılan gazcteyı okuyarak 
nın buharı başına vuran sarhoş ka- Diln asliye üçuncü ceza a ır çu ur. Bu devletı teşkil eden Fran - nev er ye m ·edatlı bır klasifi- lı . en e ı ı ve ecne 1 şarap u - d" ah 1. . d .. ld .. . . . ... 

h 
- di İ al ·· il . .. . d tec .. bel unya va ının uzc ıgını gorur 

dm, bu sefer garsonu bırakmış, po- val ırsızlıgı davasına devam e - sız, t yan ve Alınanlar arasında zum nev erı uzerm e ru er . . . .. . . .. 

1 
· ·· .. ·· dinli ek lirk d h.dl ·· d a lard b . .. d 

1 
yapılarak eld edil k ti .. ve sevınırmış. Son gunlerını boy . 

ısin sozunu · yec yerde ona en avanın şa ı erın en sır an en vucu a ge en bir bir- Bu""yu··k zı"raat kalkınması e ece ne ey go- · · . K" ;ıı,...···-d Kasnak ılarda 18 lik · d İsvi . . b. !ık - .. vil . . lece heyecansız geçırmıye muvaf -
da ileri geri söylenmek ıstemiş, ve ...,,_,,..,..,. a, ç sayesın e çrelilerın bun - re ecnc ı şarap uzum ne erınm 
tabii bu suçların yüzünden karako- numarada oturan seyyar satıcı Yu- sonra şu veya bu cereyana kapılını- mmleketimizd tamimi fak o~uş: . . 

f . . d b. ' . t k.f edilm. t• H lk r . t kt b• 6 Am 'k bukl . 1 . Bu film daha genış bır sahada la götürülmüş, tahkikata başlan - su ısının e ırısı ev ı iŞ ır. yarak bitaraf kalacakları söyleniyor a a - erı a çu arıy e yenı- . . . . . 
B 

' - 1 zıraa me e 1 d t . 1 ak b -1 d ı· tatbık etmek ıstıyen bır Amerikalı, 
mış, davacı garsonla birlikte meş- Davanın diğer suçluları mevkuf u bıtaraflıgın muhafazası, mem - etl esıs 0 unac ag ar an aa - R kf 11 · · h 1 .. 

1 k 
· · · - kal b · alının o e er ıçın azır anan ve tek nıı;; 

hut suçlar mahkemesine getirilmiş- bulunmaktadırlar Yusuf, dünkü e etın ıstıklfilinin müdafaası için · eş sene vergı aması. h 1 k b 1 b d 
!er. celsede davada ~id değil, suç ise kuvvetli ve siliihlı bulunmag·a B k kil ki 7 - Şarap mıntakalarında nümu- a o .. ark.a hasıd~I uduyl urmatedsulh .. .. .. . . a ır oy cıvarına na o h 1 . .. . ve su un ava ısıe o u gaze eıı Dordunc~ c~a reıs~ Ba~ ~~· ortağı olar31'. ~örü~üş, iddia ma. - zaruret h.asıl olmaktadır. Son gün- • ne şarap ane erı vucu.d~ ~etırerek binlerce nüsha basarak satmayı du-
davacıyı dinledı, tahkır edildiğı ı- kamın talebı uzerıne mahkemenın !erde İsviçreye dair gelen malu - 1 1 şarapçılara şarap ımalinı oğretmek - ·· aff k lm G .. 
Çin hakkını istiyen garson, davasın- kararile tevkif edilmiş, adliye poli- mattan hep bu gaye ile çalışıldığı lunarak bu"" yu"" tu .. ecek ' ve bu sanat kökleşinceye kadar şa- dşunm~ vet•m~v tana bo uş. un_-

d 
· rapç la t• d · ed f • .. en gune ıraıı ar u gazete yu-

a ısrar ediyor. sı Necatı Yusul'u almış, tevkiiha - anlaşılıyor. ,_tn:t:d R auf • ı rı sure ı aım e ennı mu- ziinden bu akıllı Amerikalı zen in 
Reis Emine'ye sordu: neye sevkedilmek üzere jandarma- rakabe altında bulundurmak. g 

Bak 1
. . 7• k 8 Ş inhisa. • . b.. olmuş. 

- • Emine. sen sarhO§ olmuş- ya tes un etmiştir. Lı it t . m . . - arap r resmının us- D k . 1 · Busenekamplara ıraa e a yerıne a ınenın bütün kaldırılması. Şarap satışı ü- ."':'e. ın~an arın artık he~ec:-n 
1'. T •• f G • ı · ••ı k l' 1 / • • h zerine mevzu kuyuda tın serbest bir verıcı havadıslere, sulh ve sukun 
ıvu us lZ l nu us 17 hin u ıanı masını temın ıçin er hale konması veren haberlere ihtiyacı var. Yalan 

Dairelerı· 'Tak 'aları ve ta f d (Z. t k. . t . k 9 - Selekslyone s:lilmiş mayalar bile. o:sa v l Talebe gı·recek ra a ıraa ma ınıs l urs- kullanılması, şarapların ısliihı ba - Bız. ıse bu akıllı Amerikalının ta-

p • • ? S JJ l ) [ kı d h b - mamıle aksini yapıyoruz ve he_ve-

ls mı g a a •ı mm an er agcılık bölgelerinde . . . 
• 0 ' Ders senesi sonları yaklaşmak - arı açı l yor incelenmelidir. can versın diye •harb• kelimesini 

Dahlli ye VekAletl
1 

bu OlmUt nUfuslara soyadı tadır 10 Tür' k - . en büyük harflerle dizerek gaz!'te-Aldı" !" t .. h . - • .. . - şarapçılıgına bıo - 1 . . . b k 
dalrelerln temhllQI ile mı verilmiş gınuz ma uma a gore şe rı - . Aldıgımız .m".1umata gore z.'.'"a_at \ kinisUerden de istifade olunacaktır. lojik faktörlerin tatbikine doğru is- enmızın en aşu~a. oyu~oruz. 
bizzat Vall ve Kayma• Gizli nüfus işleri hakkında ala- miz. m~arif m~dürlüğü ve Maarif ışlerıne ve zıraı kalkınmıya buyuk Makıne kurslarına gelecek kimse- tilcamet vermek, bu faktörlerin bu- İnsanlık kendısını beklıyen fela-
kamların alAkadar kalara şu emir verilmiştir : Defter- vekaletı bu munasebetle. yaptıkları ehemmiyet veren hükümetimiz zi- !ere de, zirai makineler üzerinde lundukları vasati ölçülü antiseptik- ketlerden kurtulmak istiyorsa da-
olmaeını istedi !eri nüfus idarelerine verilen gizli faalıyet meyanında, ımtihanlardan raat mekteblerinin ıslahı ve en ol- tatbikat gösterilecektir. Diğr ta- Jer kullanarak tasfiye etmek, ve ya- ha az hey~an ~.erici yazılar okuma-

Vilayet ve kaza nüfus dairele - vak'alardan bazı mahallerde halen sonra askerlik. k~mpına ç~acak o- gun bir şekilde mütehassıs ziraatci raftan (Halkalı Ziraat mektebi) nin but ta iptidai maddeler üzerinde lı, h~tta mumkunse de bizde de o a
rinden bir çoklarının temizliğine ba ölüm vukuatının işlenmediği ve giz lan gençlerımız ıçın de şımdıden yetiştirmek maksadile mühim bir de mükemmel bir şekle ifrağı ka- bulunan bütün mayaları yok ede _ ç~goz Amerikalının gaııetesi gibi 
kılmamak yüzünden toz, toprak i- li ölüm defterlerlerinde dahil olup hazırlıklara başlanmışlardır. proje hazırlamıştır. rarlaştırılmıştır. rek saf mayalarla iş görmek. bır gazete çıkarmalı. . 

çinde bulunduğu ve bunlardan mü- esas sicillerde sağ görünen bu gibi Bu hususta her mektepte bulu - B u proı·eye göre mevcud ziraat HALK FiLOZOFU 
him bir kısmının hükiımet dairele- nüfw;un soyadı almamış oldukları nan talebelerin sayısı üzerinde ya- ekt bl · k b. d 

Bu hususta mektebin genç ve kıy-
TASHiH 

. m e erı en ısa ır zaman a ıs- metli müdürü Bay Vehbi Ayas ta-
Y ız !ah olunacak ve buralara en yeni afınd b. · h ı Gazetemizin 17/3/938 tarih ve 368 - -

bulunmaları ve iş sahiplerinin te - !erinin çıkarılmakta olduğu görül- orta mekteplerden 16 bin 967 kişi- iz fil"t ed alın aktır r an ır proıe azır anmıştır. .. . 
1J54 ,{ ı ıl 

Mart 
rinin alt ve bodrum lasınılarında sanılarak ad verilmek üzere cetvel- pılan tetkiklerden bu sene aln ı·-.. 7 ı ı._·-ı· 1 

. _ ma eme, a, evat ac . Mektebin şimdi bulundug-u saha- numaralı perşembe nushasının 8 ın- Muhar:em 
hacüm etmekte olması hasebile de müş ve soyadı hakkında Vekalete nın kapmlara çıkacagı anlaşılmış - . · sah.f · d ed·ı İ 19 9 havasızlıktan girilemiyecek ve otu- verilen malı'.ımatta da bunların na _ tır Ayrıca bazı mıntakalarda yenı nın kuvvei inbatiyesi azalnuştır. cı ı esın e neşr ı en stanbul •~-----....;....; __ .....;;_ 

1 

1 k b
. h ld b 

1 
d ğu alın d · ziraat mektebleri açılması düşünül- Ve burası ziraat tatbikatı için de az 3 üncü İcra Memurluğundan serlev- Yı l l!l.i8, A y 3, Gıio81, ı\.Jsı 0 ili 

ru amıyaca ır a e u un u zara ma ığı anlaşılmıştır. Yan- Bu talebeye kamplardan sonra 
ve bu dairelere ait evrakın da mü - lığlığa ve beyhude yorgunluğa ma- orta ve tam ehliyetname verilecek- düğü gibi mütehassıs makinist ve ve dar gelmektedir. Bunun içinlhalı ve 937/1486 dosya numaralı ila-j 22 Mart ı S a l ı 
vezzi ve odacılar tarafından günün- hal kalmamak üzere halen bu vuku- tir. ziraat makinelerinde çalışacak ele- (Halkalı Ziraat mektebi) nin Ba- nın 17 nci satırında arttırma şartna-~ l~-·------------ , 

de alakadar dairelere tevzi edilme- atı ış· lenmemiş olan nüfus memurları 1 manlar yetiştirmek üzere (Ziraat kırköy civarındaki Mecidiye çiftlig" i mesinin görülmesi için mahalli 
Bu genç er yüksek ehliyetname -

mek ve pastahaneye götürülmemek nın faaliyete sevkedilerek önce ölüm ]erini de, yüksek tahsillerini ikmal makine kursları) da açılacaktır. arazisine naklolunması kararlaştı- mahsusuna talik edildiği tarih 1/4/ 
yüzünden işlerin uzun müddet te- vak'alarının işlettirilmesi ve elde giz ettikten sonra alacaklar ve bu su- Esasen bundan bir müddet evvel rılmıştır. Ve buradaki arazinin is- 938 olduğu yazılacak iken sehven 
ahhura uğradığı mülkiye müfettiş~ li hiç bi1 vak'a bırakılmamasının ti k !ile hizm tl . d b. tesis edilmesi kararlaştırılan (Zirai timliik muamelesine başlanılmak 1/5/938 şeklinde yazılmıştır Tashi-re e as er eermen ır . . • 
!erince yapılan teftişlerden•ve vuku temin edilmesi aliikadarlara bildi _ kısmını ifa etmiş olacaklardır. kombineler? _de çalışmak istiyen ve üzere olup yeni, modern ve muaz- hı keyfıyet olunur. 

bulan müracaatlardan anlaşılmak - rilmiştir. Bu seneki kamplar, tam teşki _ muhtelıf vilayet ve kazalarda bu- zam bir mektep binası inşa oluna _ z A y İ 
tadır. rekse evrak tevziinin dikkat ve sür;- latlı olacaktır ve muntazam bir su- lunan makinistler aranmış ve isim- caktır. Tıp Fakültesinden almış olduğum 

İş sa~ble~inin en. ziyade uğ~ax atle yapılması Jiizım geleceğinden rette çalışacaktır . !eri tesbit olunmuştu. Şimdiki yeni (Halkalı Ziraat Hüviyet varakamı zayi ettim yeni-
mahallı olan bu daırelere dahılıye bundan böyle bu dairelere va- Bu maksadı temin için milli mü- Ziraat sistemimizde büyük inkılab mektebi) nin bulunduğu bina da, sini çıkaracağımdan eskisinin hük
kad.rosn~a mevcut odacı ve mu - li ve kaymakamların dikkat na-ı dafaa vekaleti ve maarif vekfileti yapıldığı ve (at) yerine (Makine) ya (Küçük iraat memurları mek- mü yoktur. Beyoğlu İnönü mahal -
vezızlerın daha zıyad.e ~l~~d~r ol - zarlarını çevirmeleri ehemmiyet - müşterek tedbirleri şimdiden ile ziraatin yavaş yavaş her tarafta tehi) veya bir meslek mekteb,i ola- lesi Uftade sokak N. 10 SEPO KA -
malan ve l!<'l'ek temızlık ışının, ge- le taminı olunmuştur. 1 almışlardır. teammüm ettiği bugünlerde bu ma- rak kullanılacaktır. RAMAN. 

-

- Bun3 da bir çok tabiatleri 
gibi te ıs ko -~ 'ıilmiş değilim. 
Bamb;ı•ka bır adamdır o ... Ye -
giine d· stları, kitaplarıdır. 

Sem ı elır u• ttı: 

- Bı ac..ı fazla durmam doğru 
değil.. ıl m tirenin hareket zama
nı yaklaştı. 5ıı de ağabeyinizin 

yanına g c' ız .. 
Veriniz eılin.zi.. . Allaha ısmar

ladık .. 

- Pek ..• Fakat bana söz verin 
ki... 

Oco Söz veremem kati -
yen' .. E~cr vaziyetim müsaid o
lursa be sizi ararım. 

S n n cevabını beklemeden, 
koşarca. ·na ilerledi, kalabalığın 

ar:ısıı a karıştı. Konvansiyone -
J, ı<,ısına bağlanmış olan ara 
tre n ilk vagonuna girdi. İstas
yc>nun mukabil tarafındaki pen • 
< I0rde" birisinin önüne otur -
( 

Eıtkindi 

Karşılaştığı hakikat onu ser • 
sersemletmişti, ezmlı;ti. 

Nasıl sersemletn,esin ki, devam 

edip gittiğini sandığı oyun mey -
dana çıkmış, sevdiği adam ismi -
ni öğrenmiş ve ... Her şeyi bildi -
ğini söylemişti. 

Üstelik sahi zannettiği şeyler 
kuyruklu birer yalan halinde 
kendisine dilerini çıkarnuşlardı. 

İk canbaz bir ipte oynamış olu
yorlardı. 

Peki ... kendisini nhakiki hüvi
yetini saklamakta bir maksadı 

vardı. Ev! idi. Bunu ve ismini sak 
laması iktiza ederdi. 

Fakat Suad niçin, ismini ve mes 
leğini saklamıştı. 

Bunu söylemekte bilakis men
feaati yok muydu? Karşısındaki 

kadını daha çabuk teshir edebi -
lirdi. Suad gibi şöhretli ve yakı -
şıklı bir adamın karşısında hangi 
kadın mukavemet ederdi, şim -
di daha çok sevdiğini, büyük bir 
fırsat kaçırdığını anlıyordu. 

- Ah zalim erkekler!. .. 

Diye söylendi. Ah zalim erkek
ler .. Biz kadınlar ne kadar şeytani
leşirsek şeytanileşelim, zekamızı 

ne kadar şerin emrine verirsek 

GONlblbJJM 
YAZAN- -

lı-____ N_u_s ~;: B ~: ~ ! A ~ ~ ~SK u_N ____ ..... l 
verelim nafile .. 

Sizinle başa çıkılmaz.. Hakiki 
benliğinize nüfuz edemeyiz. Si -
zin ... Ne fena intikam alırsınız .• . 
Ne fena ... 

Acaba şimdi hakikatin meyda -
na çıkışına mı yanıyordu, yoksa 
onu ebediyyen kaybettiğine mi? 

Onu daha çok sevdiğini k en -
di kendisine itiraf edişi, Selim is
mindeki lfilettayin bir kimse ye -
rine karşısına Suad Sadi gibi gı
yaben sevdiği ve takdir ettiği bir 
adam çıkmasından dolayı mıydı! 

Ne olursa olsun, oyunun yeni 
açılan perdesi hiç de kendi lehine 
değildi. 

İki türlü aldanmıştı. 
Hem aldattım sanmış ..• Hem i

nanarak, aldanmıştı, 

Suad, pek haklı olarak, izzeti 
nefsini de fena halde yaralamıştı. 

Ona karşı şimdi, daha ziyade 
incizap hissedişi, belki de tahteş
şuurunda olup her olgunlaşan 

meyva gibi sapından kopan, bir 
izzetinefis kırgınlığının aksüliime
li idi. Bu tahkirin, bu ağır sözle
rin altında kalmamak, onları tek
rar sahibine iade etmek içindi. 

Fakat ... 

Mukabele edebilmek için elin -
de hiç bir silahı yoktu. 

Haksızdı 

Bütün oyunlar aleyhine netice 
vermişti. 

Bir defa Suad, evli oluşunu ka
tiyen af etmiyecekti. 

dar çetin olan bir adam, nasıl o
lurda tekrar onu affedebilirdi 

Sonra: • 

Her şeyi biliyorum, demişti. 
Acaba ... 
Santl ile, yani kardeşi ile seviş

tiğini .de biliyor muydu? 
Biliyorsa bile bunu tevil etmek 

pek kolaydı . 

Çünkü Sami ile olan münase . 
batı tamamen, İlhan hesabına ya
pılmış bir oyundan, bir intikam al 
ma teşebbüsünden ibaretti. 

Acaba ... 
Acaba Suad, hakiki hüviyetini 

niçin saklanuştı. 

Yoksa .. . 

~ksa .. . 

Buna emindi. Buda macera yaşamak isteğin
Namus, ahliik teliikkileri bu ka- den, yeni bir mevzu bulabilmek 

gayesile, çapraşık bir vaka yarat -
mak arzusundan mı ileri gelmişti? 

Böyle ise, Suadın kendisine kar
şı göstermiş olduğu derin sempa
ti ve sevgi de yalan demekti. 

Bu yalan olunca Suad da ken -
di kadar, belki de kendinden zi
yade kabahatli sayılmaz mıydı ? 

Bir macera yaşamak, romanı -
na mevzu bulmak için bir kadını 
aldatmak hiç te affolunur .;uçlar
dan sayılamazdı. 
Vakıa kendisinin de Suadı it -

h am etmesine imkan yoktu. Fa • 
kat vaziyet tehmin ettiği gibi çı
karsa, hiç olmazsa mahirane bir 
çevirme hareketi, ile, onun bü • 
tün yardımcı kuvvetlerini tenkil 
edebilirdi. 

Ne olursa olsun artık her ü -
mid kaybolmuştu. Bir daha onu 
nerede görebileeekti ki? ... 

Saat 20,30 ... 

Üçüncü kampana vuruyor. 
İstasyon memurunun eli, demir 

külçesini kampanaya değil de 
sanki onun kafasına vurmuştu. 

Silkindi. 

Vakitler 

Güooı 

Ô~lıt 
ikindi 
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İstasyon tarafındaki pencere -
ye geçti, tren rayların üzerinde 
sallanmıştı. 

Yavaş yavaş geride kalan insan 
kümelerinin arasından ilerliyor -
du. 
Camı açtı. 

Suad Sadiyi teşyie gelenler 1 
görmek istiyordu. 

Bilhassa kızıl saçlı kadını .. 
Ön tarafta posta vagonlarına 

Ön taraftaki posta vagonlarına 
nünden geçiyorlardı. 

İşte Suadı uğıırlayanlar ... 
Kızıl saçlı kadın küçük mendi -

!ini mütemadiyen sallıyordu. 
Semra, Saminin seliimını gör -

memez!iğe gelmişti. Gözünün 
önünde yalnız sallanan küçük bir 
mendil vardı. 

Ve ... Mendilin, istasyon ufala 
uafala kayboluncaya kadar ar -
kalarından göz kırptığını gördü. 

Tren kömür depolarının önün -
deki kavsi dönerken, eğildi Ya -
taklı vagonun pencerelerine doğ
ru baktı. 

Kimseyi göremedi. 
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L Fi Kir \·e san'at 

NAŞİD .. 
Yozon: F 1 L E 

Hasan efcn<linin teneke yuvarl a-
4ğı sahnede tahsil ve t erbiye gör

halkın ..., hahh!'tind0~ ica -

l 

Cermenliğin ·kuvvetleri ! 
• 

BER LIN - ROf'1A MiHVERi 
Seni öldüreceğim! 

Yazan : MiNA SEVGi 

iT Al Y A'iÇIN NELER HAZIRLIYOR? 
- Başım ağrıyor Yılmaz. 

- Güneşte fazla dolaştın, istira-
hat edersen geçer, ehemmiyetli bir 
şey olmasa gerek Söğ '-it. 

Berfin ve Romadaki yeni çalışm aların gayesi Almanya 
ile İta lyayı müsavi kuvvette bulundurmaktır ! 

Genç kız sarışın başını, genç er
k!'ğe biraz daha yaklaştırdı. Sesi 
ve bakışları çoktan masumiyetini 
kaybetm~ti. Titreyen bir sesle, 
amcasının oğluna sordu: 

- Dinlenmek iyi gelir mi der -
. ? 

sın .. 

i ngiltere bu vaziyeti nasıl karşılıyacak ? •• - Tabii... Ufak bir baş ağorısı 

c~k geliyor ki ... Hele, bazan çok hoşuma gidiyor da 
hemen boynuna atılıp: 

- Babacağım ... 
Diyeceğim geliyor, bilmem bu çok dürüst, sami

mi, şefkatli ve iyi yaradılışlı olmasından mı neden? 

6 mayıo 

Vecdete cevap yazdım. Dört satırı geçm~z. Müs
lı<>t hiç bir şey söylemedim. Dedim ki: •Beni sevip 
sevmediğinizi ancak zaman ve ilerideki hadiseler is
bat edebilecektir İlk teklifimde ısrar ediyorum. 
Henüz beni tatmin edecek yeni bir vaziyet yoktur. 
Onun için sözlerinizi sadece yine bermutad söylen
miş birer söz sayarak geçiyorum. Eğer, inanışım be
ni aldatırsa elbette senin kadar ben de memnun ve 
Mesud olurcm Fakat aramızdaki geçmişe ait taru
~ıklığın aileni~ tarafından bilinmesini istemem .. 

Mektup gayet açık: 
- Evlenebilirsek mesud oluruz ... 
Diyorum değil mi?.. Kızıyorum, ıgreniyorum, 

amma, yine şu çocuk içten içe hoşuma gidiyor. Gali
ba, ilk ve son sevgim de ondan •.. 

8 mayıs 
Ne kadar da münasebetsiz, saygısız herif! Sözün

de durmaya hiç niyeti yok. Mektup dağıtan adam
c 'ız· 

Posta ... 
• DC)·ince ben de birşey zannettim. Mektubu al
' m M.cğcr. Ömer beyin mektubu imiş! Göndermez 
" .,_ lskilibde yeni işleri çıktığını, yine gelip beni 
g · ',_ haber veriyor. Hatta: 

ıtı:maı:eaı 
rto:78 1 

- Sana misafir olursam çok iyi olacak kanaatin
deyim ... 

Diyor .. Hemen kalemi kağıdı aldım. Sungurluya 
bir telgraf çektim: 

- Sakın bana gelme ... 

Fakat, bunun ne faydası olur. Hain herif mutla
ka gelmiye azmettiyse benim sözüme bile ehemmiyet 
vermez. Ancak bu sefer ne olursa olsun! Kapıyı da 
açmam, içeriye de almam. Üstelik polise de veririm. 
O bana iftira ettiği kadar, ben de ona mukabele ede
cek söz bulabilirim. İftiraya karşı en kuvvetli silah 
yine iftiradan başka ne olabilir? ... 

Kısmetimizde bir de bu varmış: Kaçırılmak! 
9 Mayıs 

Vakit geç. Eve dönüyorum. Kale tarafından "te
menna) ya çıkan yokuşun dibindeyim. "Gülfidan,, ile 

beraberiz. O, tanıdığı bir kadınla konuşmak için geri

de kaldı. Yollar tenha. Hizmetçiyi beklemeden yürü
düm. Geveze kadın. Ağzı bir açıldı mı bir daha ka • 

panmaz.! Aramızdaki mesafe epeyce var. Karanlık 

basıyor. Gün alaca. Önüme bakarak, hızlı hızlı yü -
rüyorum. Yokuşun dibine gelince tam dönemeç nok
tasında K&milin karşıma çıktığını gördüm. Zaten o
nu görmemle, sıkı bir elin koluma yapıştığını hisset
mem bir ldu. Tehdidlli, amirane bir ses kulaklarımı 
doldurdu : 

- Vicdan hanı mbana itaat ediniz ... Benimle be-
raber yürüyünüz ... 

Bunu söyliyen Kamildi. Bir taraftan da kolum • 
dan tutınµş, beni aşağıya doğru çekiyordu. 

- Ne münasebet? ... 

De<lim. 

cağına aldı, koşmıya başladı. İki üç saniye içinde ola
bilen bu işin ilk dehşeti geçer geçmez zihnimde bir fi
kir şimşek gibi çaktı: 

Hemen bağırmaya, çırpınmaya başladım. K amil, 
ne pazar caddesine doğru iniyor, ne "Temenna,, nın 

arkasına dolaşan şosadan gidiyor. Biraz daha koşunca 
mezarlığa sapacak, sonra kurtuluş yok. Avazım çık
tığı kadar yine bağırdım, kollarından sıyrılmak için 
bütün kudretimi sarfettim. Fazla bağırdığımı görün
ce bir elile ağzımı tıkadı, dudaklarımı sıktı: 

- Sus ... Bağırma ... Beyhude ... Kurtulamazsın ... 

Dedi. Allahtan oldu. Tam mezarlığa saparken 
benden geriye kalan "Gülfidan,, a rastladık. Gülfidan 
beni görmeden evvel, onun sesini duydum: 

- Ah donkuzun çocuğu. Hanımımı kaçırıyor ? 
Saniyeler geçtikçe bu feryad çoğaldı, hem arka -

mızdan koştu, hem bağırdı. Kamil hiç sesini çıkarını -
yor. Beni demir gibi sert ve kuvvetli ellerile sıkı sıkı 
tutuyor, nefesi kesile kesile koşuyordu. Mezarlığa 

girmiştik. Ağzımı bıraktı, hemen arkasından bir el si
lılh gürül gürül patladı, kulak zarlarını bu gürültü -

- Ses çıkarmayınız, itaat ediniz. Karım olacak _ nün şiddetinden çatlar gibi oldu. Ağzım serbest kalır 
kalmaz: sınız. .. . ... ..... . ,.,,., , , • -

Cevabını verdi. Bir de tabanca namlusu göster • - İmdad ... İmdad. .. • 
di. Ödüm koptu. Korkudan tiril tiril titriyorum. Bo - Diye haykırdım .. "Gülfidan,, da bağırıp duruyor-
ğazım tıkandı. Sesim çıkmaz oldu. Sonra beni, belim- du. Kamil de söyleniyordu: 
den kavradı, iki elinin yardımı ve bütün gücü ile ku- - K afir karıyı vuramadım .•• 

- Müjdem var Yılmaz .. 
- Söyle bakalım nedir?. 
Çılgın bir kahkahadan sonra, de

vam etti: 

- Evleniyorum!. .. 

- Sana gelmem, müjdeden ziyade .. 
aramızdaki geçenleri unutman i _ 
çindi. Yaşlı amma paralıca, zengin 
bir ihtiyar, sana da icabında yardı • 
mım dokunabilir sanıyorum ... 
Yılmaz, Söğüt'ün bu kadar alça

labileceğini, adileşeceğini tasavvur 
edemezdi. ( ıı . 

Birden yerinden fırladı, yüzü yıl
ların, çehresi sanki asırların tahri
batına uğramıştı. ( ') 

Odaya tekrar döndüğünde, küç~ 
bir tabancanın namlusu parlıyor . 

du. Dişleri kenetlenın~, yüzü sol _ 
muş, gözleri kan çanağına dönm e 
tü. 

(Devamı 7 inci sahifemizde) 
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Oç kahraman Şehid babası iht·yar bugün dünyayı anla
tırken korkan çocuklar gibi .. gözleri fal taşına dönüyor .. 

Plevne kahramarıı 110 yıl içinde 
ne 1 er 

.. 
gormuş .. 

.. 

• 2:Z Mart ""~q 

_ Muhrebede bulundun mu!. na eğlenmek için mi geldin yoksa ğilmiş... 1 

diye sordum. masal dinlemek için mi? Odaya geldim. Ortada yok ... O- ı , , ,.,,- ,,,.. 
Bu şüpheye benzer sualle kırı - - Hayır, diyorum. Böyle bir ni- dada ve hırıltı. .. Bir de baktım tah-

Jan bir gururun isyanile: yetle gelmedim. Affet Tahir baba ... taların arasına düşmüş onu kal -
- Elbette diyor. Hem yaralan - Çocuğum budur dedin de maşa! - dırdım. 

dım da. Yaralandığım zaman Gazi !ah aslan gibi adamsın, hiç evlen - Üstü açık ve muhakkak ki ölü 
ağladı. medin mi, diye sordum. Neden ço- çıktıktan sonra temizlenmemiş yı-

•·. - Ya, diyorum. Sen Atatürk'ün cuğu yok. kanmamış olan yatağı gösteriyor. 
yanında mı harbettin?. - Öldüler de ondan çocuğum - Buraya yatırdım... Ses ver -

- Yok bekızım... Gazi Osman yok. Tam on üç çacuğum oldu be- nıiyor: ·Kızım, kızım ne oldu sa
paşayı söylüyorum. Ben Nevşehir- nim ... Bunların on beşer yaşına gel- na dedirnse de, yalvardımsa da, ya
liyim. Nevşehirde asker oldum. İlk meden öldüler ... Üçü de şehit oldu. kardımsa da fayda etmedi. İki gün, 
barb olarak Moskof muharebesini - Şehid mi oldu ... Nerede?. iki gece ses vermeden burada yat-* - Üçü de Çanakkalede... tı. Sonra üçüncü gün öldü, gitti. 

Etrafıt aş bir duvarla çevrilmiş - Hep yalnız mı yaşadın.. . İhtiyar adam yaşlanan gözlerini \ 
büyücek bir arsanın ta bir kena - - Hayır altı defa evlendim. İki- siliyor: 
rında ... Taştan topraktan teneke - sini ter kettim. Dördü sizlere ömür - Sana şimdi kim bakıyor?. 
den yapılmış bir kulübenin kapısı vefat ettiler ... Muharebedenberi... - Mahalleli bakıyor... Konu 
önünde ayakta duruyorum. Hep gelinimle yaşıyordum. O beni komşu bakıyor .. Benim artık iş gö-

Elimle kapının kenarına tutmuş. bırakmadı ... Ben onu bırakmadım. recek ne halim, ne de mecalim 
Kulübeden içeri bakıyorum. Oğlum şehid düştü, o bana dört el- kaldı. .. 

ı İçeride ta dipte eski iki sandık. le sarıldı... * 
Ortada kirli, bakımsız bir döşek.. . - Şimdi gelininiz nerede?.. Plevnede döğüşmüş, Çanakkale - · 
Kenarda orası burası patlamış bir - Biı- hafta evvel onu kaybet - . de üç oğlunu şehit vermiş olan yü• 

gördüm Onu söylüyorum. Plonede 
bulundum. Çavuştum o zaman ... 
ot sedir. Bir mangal, mangalın üs -
tünde bir çay ibriği... 

Evet, sedirin üstünde üstü başı 

yırtık pırtık başına yünler sarmış 
ak sakallı bir ihtiyar ... 

Bembeyaz sakalı yüzünü çerçe -
veliyor. Bir gözü sakat... Sakat 
gözünün kenarında çapaklar birik
miş ... 

- Başka muharebe gördün mü? 

Dudaklara neş'eden damlalar serpen 
Bahar hoş geldi. 

BAHAR, HILKA TIN Y AZDIGI EN 
GÜZEL ŞiiRDiR. 

ŞIKAGO YANIYOR ••• 
!erinde binbir manalı ışıklarile su
lardan gölgeleri ve kalbden keder
leri siler. Şimşekten tekerleklerile 
siyah bulutların üstünde dolaşan 

' yağmurlu bir kış, ilkbahara doğru 
süzülrken suda eriyen bir damla 
mürekkep gibi yayılarak yeni bir 
coşkunluğa doğru sefer eder. 

Bu hasta ve uykulu bir mevsi • 

min kımıldanışı ve neş'eden sarhoş 
oluşudur. 

• •• 
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çapraşık zihniyet
leri ile: •Hua.ıru 
hakim. de: 

•Mekbülu • üç
§ehiide •. 
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*** ' . J 
Eski Fransız tiyat" ~•unda 
ŞEHiR TiYATROSU 

KOMEDi KIS.,IJ 
Bu l!'ece saat 20· ; Q d~ 

NAŞiD GECEE~ 
••• 
Ertuğru9 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

!ardı. Patlayan bombanın içinden 
çıkan gaz etrafa yayılmış ve hay • 
vanlar bu bulutun içinde kalarak 
yere yıkılmışlardır. 

Çıkan gaz sarı ile yeşil karışık 
bir renk gösteriyordu. 



ALOM AT No.25 Yazanı Rahmi Yağız 
--~·----v E S 1 K A V Ej Komodor Ramiz, Sevkiyat kumandanı Şükrü ıTercUm• ve iktibas hakkı 

RESiM _!!REN: Pala, Donanma başkatibi Ihsan ve gizli vesikalar.. mahfuzdur. 

Veliahd Yusuf izzettin 
Efendi hay ırdı • • 

f - s 

Şikago yanıyor italya 
Almanya (5 inci sah.ifemizden devam) ı Galatanın kemeraltını düşünü -

(f üncü sahifeden devam} bir mektep bir banka yapıldı, bir nüz; Londranın Parisin, Nevyorkun 
gide kuvveUenmesine yardım et - gazete çıkarılmaya başlandı. (Şi -ı Moskovanın serseri yatakları gibi 
tiler? kago) şehri bu sureUe doğdu. burası da bütün dünya serserileri -

İşte onun için şimdiki italyada Ve Amerikanın dört bir tarafın- nin sığınak yeri idi. 
ilerdeki nesillerin böyle bir sual sor dan bir çok serseriler geliyordu, [şte ateş buradan çıktı. Ve bütün 
malrına meydan bırakmamalı: üze- Barakaların yanında barakalar yük- şehri yaktı, kül etti. 

re çalışarak Bertin _ Roma mihve- :ıeliyordu. Sonra evler, oteller, bir 18"' ı 7 ilkteşrin Paçdan bir 
rinde Romanın Bertin ile tam bir ıstasyon, antrepolar... I yangın çıktı. Tıılumbacı

1 

surette müsavi olmayı temine uğ - Fak.at, yollar çamurlu ve taşlı. !ar yetiştiler. Söndürdüler. Ertesi ı-------------
raşacaktır. Beygirlerin ayakları kırılıyordu, a- günü, belediye ve hiikı'.ımet memur- İstanbul Üçüncü İcra memurlu

Avusturya Almanyaya geçtikten rabaların tekerlekleri çamurlara !arı, yangını az vakitte söndürdük- ğundan : 
sonra Her Hitler tarafından Sinyor batıy~rdu. Yağmurlu havalarda ev- !eri için itfaiye heyetine bir ziya- Vefaen mefruğ cihetten pareya 
Musoliniye bir mektup gönderilmiş !erin ıçi, pencerelere kadar su do - fet. v.eriyordu .. Şikago tulumb~~~ - çevrilmesine karar verilen ve ta-
oldug"u malılmdur Bu mektup da luyordu. rı ıçıyorlar, yıyorlar,. şarkı soyli - ıninl- hli k f 

. N h . . b ı B 1 - . O d b - mamına ye ı e vu u ta -
şu oktadan ehemmiyetlidir ki e e emmıyetı var unun .... u- yor ar, eglenıyorlardı. ka ar ag f d 3270 r k . 

Enver Paşa bütün gayzını gözlerinde Alınn ·ı ı·taı .._ dudu rada büyük bir şehir kurulacak. A-1 rıyorlardı ki yeni bir yangın çıktı- rla ın aMn h ıra ıymet .takdır O· 

Can anya ı e ya au nun. . _ . . _ . unan a mutpaşada eskı Menge-
• Brenner hattında oldugu· söyleni _ deta yerden bıtıyormuş gıbı... gının farkında bile olmadılar, . Çift 1 k _ 

bir landır an 
-Oldu mu 

gülüşle : 
Efe;:di !ınzrefleri ! dedi~-~-·· 

Ve yine bumaksadla idi ki, Esad 
paşanın verdiği raporu okuduktan 
sonra yerinde tetkik yapmağa ka -
rar veren Enver paşanın bu kararı
nı padişaha arzettiğini duyduğu za 
1nan: 

- Ben de beraber gideceğim! 
Demiş; her şeye rağmen işin i -

dare tarafını düşünen; ihtiyar pa - ' 
dişaha bir eıru:i hak vaki olursa ye
rine geçecek adamla iyi geçinmek 
tasavvurlarını güden harbiye nazı
rı da bu teklifi iyi karşılamış: 

- Çok iyi olur, birlikte gideriz. 
Demişti ... 

YUSUF İZETTİN 
Harbiye nazırı ile veliahtin bir

likte teftişe çıkışlarına evvelil. bir 
mana veremiyen İttihat ve Terakki 
erkanı bu hususta başka başka fi -
kirler yürütmüşler: 

Kimi: 
- Yusuf İzzettin efendi fırka i

le zıt gitmenin iyi olmıyacağını an
ladı... Şimdi arayı bulmağa ve bu 
suretle veraset hukukunu kavile -

B .. t._ d.. h · 1 · · ·· y 1 ne yenı esaray ar so agında es-
yordu Bu mektupta· Almanya ve u un unya mu acır erını gon- - angın var.... k. 14 . 

İ · ' . deriyordu Almanyadan, İtalya - - Nerede? ı yenı 23, ve mahallen 33,25 ka-
talya arasında toprak ve hudud ih- · . · ··· al tb h h · -
· • . . - dan Fransadan Irlandadan hcrgün - Paç da' pı numar 1 ve ma a ma allını 

tılafı dıye hır şey olmadıgı, onun ' ' .... ·· t mil · t 
i in İtalyanın hiç bir endi,eye düş- çeşid çeşid kıyafetli adamlar geli - Birdenbire kalktılar, koşmağa muş e evın amamı a -
ç . 

1
.. b · ıd· ·ı· - . B yordu Denilebilir ki Mişigın kıyı - başladılar Fakat yangın etrafa sar çık arttırmaya konmuştur. 25/4/938 

ıncmesı uzumu ı ırı ıyorau u · · t ihin ·· dil t · ·· ·-
suretle Almanya tarafından ita! _ sında yeni bir Babil kuruluyordu. mış, yirmiden fazla ev yanmıştı. ar e musa pazar esı gunu. sa-

şik d k .. k h . -· ··1 Paç ve traf d k. b . l t at 14 ten 16 ya kadar daıremız le yaya isteyecek bir şey yok. Demek ago a ur , za ıre, suru er ve . e ın a ı ına ar ama-
oluyor. cesim ormanlar vardı. Bunu işiden n_uie yandı. Ve ateş, taş binalara ge- açık arttırması yapılacaktır. Arttır· 

· • .. . oraya koşuyordu lınce durdu Bu sırada müthiş bir ma bedeli mukadder kıymetın yuz. 
Italyanın asken noktadan m.ıhım · .. . · de et · be ini b ld - tt 

olan hududu için böyle teminat ve Her sene milyonlarca hayvan ke- ruzgar, çıktı. Y mış . ş . u . u.gu sure. e -.-
ili d Şeh. · - ... !is. ·- ·· y ang ·de b 1 d •·tık .. lıcısı uhdesıne ıhalesı ıcra aksı hal-rildikten sonra Roma da artık Al _ s yor u. ırın <><ıa ı gun gun - ın yenı n aş a ı. "-' o- .. .. . 

d d d b . · ·· bilin · · k" k de son arttıranın teahhudu baıa manya tarafından emin ve müste _ en artıyor u. 1860 a 334 ını aş- nune geçe enın ını anı yo tu. .. 
- Yüz b. d f l ah li an! kalmak uzere arttırma on beş gıin rih olarak diger sahalarda çalışmak mıştı. ın en az a a c arını _ . 

· kurtar ak · · k ı · deli · muddetle temdid olunarak 10/5/938 yolunu tutacaktır diyorlar Bir Ingiliz gazeteci o zamanki Şi- m ıçın açıyor ar, gı- . . .. 
' · ·· · · b. ..! d - k 1 dı A tarihine tesadüf eden salı günü yi-

Bundan aylarca evvel daha A _ kago'dan şoyle bahsediyor: •Şıkago ı go e ogru oşuyor ar r. teş . d . . . . . 
' · · - . g .. l k d ıld K 1 b' ne aynı saatte aıreınızde ikincı 

vusturyanın istiklfiline ve mevcu - nun otellerı dıger şehirlerdeki otel- 0 e a ar yay '· açan arın ır tt d dahi 
- ·· ı d k b .. ··k S ak ğuk kl . k b . . ar ırmasın a arttırma bedeli diyetine dokunulmadıgı gunlerde er en ço uyu . ıc ve so ço arı suya gırıne mec urıyetin - takd. edil kı . .. 

idi ki bir sonbahar günü İngiliz dev sn boruları var. Fakat sıcak suyun de kaldılar. Sıcak yüzlerini vücut- . ır . en ym:tın y~zde yet-
_eti erkanında Lord Halifaks (şim- aktığı yok. Postahane binası pek !erini yakıyordu, mış be,in.i bulmadıgı tak~de satış 

k .. ··k M .. d.. b d. 1 · . .. 2280 numaralı kanun ahkAnıına tev-
diki hariciye nazırı) Almanyaya git uçu . u ur, eyaz ış erını gos- Rüzgar sabaha doğru yavaŞladı . . 
miş, her Hitler ile görüşmüştü. Bu teriyor, mütemadiyen gülüyor. Mek Fakat şehir tamamile yanmıştı, Ta§ fikan gerı b'."akılacaktır. 
seyahatten ve ziyaretten sonra or- tupların tevzii, müvezzin keyfine taş üstünde kalmamıştı. Hudud: Bır tarafı kabristan ve 
taya bir ço~ rivayetle! çıktı ve Al- tabi .... ,, Posta binası, istasyonlar, mek - b.azen Yakub. ağa vereseler! kahve-
manyanın lngiltere ile Anlaşması Bu kalabalık içinde her millete, tepler, tiyatrolar yıkılmıştı. sı ve. bazen ifraz ve ferag olunan 
takdirinde hali\ Londra ile ihtilfıflı her ırka mensup adamlar vardı G 1 Ş . d k d. 

1 
menzil, hır tarafı Hacı Osman ağa 

1 R - G.. d ald enO.~rfra •. d erı .an. um. an. ayı e e vereselerı· menzil ve bazen çıkmaz o an omanın ne yapacagı söyle - un üzleri durmadan, dinlenme - ı ı ı are ılan etti Şımdi a _ M 
Diyordu. Fakat bahsin mevzuu bu den çalışıyorlar. Geceleri ailece top t 1 · d -.1 - 1 1 · - ahmutpaşa medresesi sokağı, bir 

eş e egı yagmacı ar a ugraşmak 
değildir. O sırada çıkan rivayetleri !anıyorlardı. Hepsinin düşünceleri 1• 1. d tarafı mezkfır medrese bahçesi ve 

azım ge ıyor u • 
hatırlarken diğer söylenen bir nok birdi: Zengin olmak... · tarafı rabii tariki am ile mahduttur 

Yakalanan çapulcular sorguya çe E safı · · B. h · 
ta da akla geliyor: O zaman den - Bunlar içinde, o• Leavilerin bü _ . v umumıyesı: ına a şap ve 

. t • ki B lin R ih . d kilmeden, muhakeme olurımadan harabdır Balı k d .. 
mcğe uğraşıyor : mış ı er - om~ m verı a- yük bir şöhreti vardır. İrlandadan · çe apısın an gırıl-
Demişlcr; kimi de: ha kuvvetlenecektir. ltalya Ingil - bir yiik gemisi ile gelmişler, sonra ~e~en adsılıyordu, yal da kurşuna dikte bahçe tulüne muvazi bir uzun-
- Şu Enver paşa yaman adamdır terey karşı yalnız kalmamak için yine bir yük arabası ile sallana sal- z yor u. • lukta olup kısmen iki ve kısmen üç 

vesselam .. . Bir Babıali baskını ile Almanyadan ayrılmayacaktır. Bu lana Şikagoyu bulınuşlardı. Yangın hala devam ediyordu, 300 katlıdır. 
bir darbe ile partisini iktidar mev _ takdirde ise Almanya Orta Avru - Şik god . ktu M bin kişi göle iltica etmişti, Zemin kat· Zemını· · m d .. a a çamaşır evı yo . a- . ermer oşc-
kiine g •uıgı"· gibi ne yaptı yaptı pada serbest kalacak, Orta Avru - d O'L . ld Ü Üçüncü gün sabahı rüzgar, bir - li antre taşlık ve zemını· ·kısmen ah-

i 
am eavı çamaşıcı o u. ç ço-

kırk yıllık İttihatçı düşmanı Veli - pada Almanya ne yaparsa tllya - dı E . ift . ld Ka denbire düştü. Bardak boşanırcası- şah ve çimento döşeli bir oda tas-
sesini çıkarmıyacaktır. İki sahalar _ cugu var : n. gencı ç çı .0 .u. - , 

ahtle de arayı düzeltti, fikrini çel - Çanakkaıe forselerını Lord Klçnere uyarak tasvlb d d B !in t afınd R fasına genış hır şapka geçırdi, A - na yagmur yağmıya başladı. Yan- lıkta merdiven altı diğer kısma g~-
di onu da yola getirdi. eden hgiltere Kralı .Jorj V in bır portresi a .. :ı, e~ edilar ktiran c::· d~ma~a yaklarına bir çizme giydi, Şehirden gın da söndü, çilir bir kapı, 
Mütaleasını yürütmüşler! b h.d. _ ld . . ak • . . muz. ere ece -.J•ı"'1m ı u ayrıldı İkincisi avukat oldu İşle- ERTESİ GÜN Birinci kat Bir sofa üzerinde bir 
Asıl uzağı gören, işten anlayan ko u a ıse oy e hır tarih v ası ol- '[ kan ı;usbetınde uymak suretile çat- bahsın alt tacafı var ,M .oda İtalya- r b: lek . . kül · 

domanlar da: du ki ... 1330 yılında Osmanlı impc- masına meydan bırakmıyor fırsat nın hangi sahalarda- Çalışacağıdır. me .ı . ır ye gıyıyor, . rengi ce- Bütün dünya matem tutuyordu, oda sofadan diğer kısma geçilen bir 
t ı - tahtının lib ti y uf . . ketinın yakasına bır çıçek takıyor Şikago yangınını, ilahi bir ~eza te- merdiven vardır. 

- Bu işte bir tuhaflık seziliyor; ra or ugu ve a us . vermıyordu .... Fakat şu baş başa O shalarda ister istemez Ingilte - . · 
iki zıt fikirli adamın müşterek işe Izzettin efendi ile tahtın arasına · ka [ kaldıkları anda velihatin böyle tu- re ile karşılaşmaktadır. Gecelerı geç. yatıY.oı;, sabahları geç llıkki ediyordu. İkioci kat: Bir sofa üzerinde bir 
bo<lamaları hayra alamet değildir dar uzandı, girdi, padişahlık sevda- ı haf bir konuşma yolu tutturarak balısın· kalkıyordu. Ispekulasyon yapıyor Bütün dünya yüreğini ve kesesi- oda ve sofaya merdivenle çıkılan 

'""' s ·ı t t b d 1-tt· Yarınki (Son Telgraf) da oynuyor, hayatla oynuyordu. alıkta b. he!. d 
emma ... Bunun sonu ne çıkacak ... ı ı e yanıp .u ~şan, u saye.~ ı- bu fırsatı ele geçirdiğini görmüş, bu kısmı anlatılacaktır. ni açtı. Yangından zarar görenle - ar ır a var ır. Diğer kıs-

Fikrini ileri sürmüşlerdi! hatçılardan. ıntik.am alınak ıçı~ o işi kısa kesmek için (hak kazanına ) ••• rin yardımına koştu. İaneler top - ma gerek yukarıda yazılan kapılar-
Halbuki bu işte veliahtin güttü _ mesud dakika.yı ıple çeken velıahtı sorgusunu cevapsız bırakmıştı ... O zamanki Şikago'nun güzel Fosc- landı. dan ve gerekse bahçeden diğer bir 

ğü maksad aşikardı. .. O, daha ilk murafüna erdirmedi .. ~~u .~adece son Veliaht işi uzatmak taraftarı oldu _ H 1 K A Y E ti vardı. Bu, güzel şarkı söyliyen 15 ilk teşrinde yeni (Şikago) nun kapı ile girilir. Zemin katında aralık 
hamlede harbin hemen başlangıç rutbesile mezara goturdu: - . . d . guz·· el bir kızdı. Herkesin gönlünu·· ınş· asına başlandı, antre solda bir oda birinci katta da 

gu ıçın evam ettı: S 
ıylarında birinci bombardımanla yatetten sonra, harbiye nazırı ile B d h be d . enı• yapardı, Fakat, en çok zenginleri 1938Holivud, bu yangın facia sofa üzerinde yük. ve dolabı olandı·-

. · d .. t·--.. k ·1· ·· af t h b. - ura a mu are e en, top -
o fecı vazıyete uş ugu pe a a go- Y et en sonra, ar ıye nazırı ile ak . 1 d .. .. • severdi. B. ir iş k. adını!. .. Londra - sını yangın perdesinde g·er bır· oda ve hela vardır. Bu katta-
.. .. . . - ı· r sıper er e yarı aç sungu tutan o· ld. ' 1onune getırılecek bogaz mıntaka - ve ıaht yalnız kaldıkları zaman Yu b b dım d k d I ' 0• recegv 1• ffi • dan gelmiş ve bır meyhane açmış - yaşatmak için bir buçuk milyon !i- k. fanın alt d b h . k . . b uf · . . . om ar an an ar a aş arı ka - t . p . ı so ın a ve a çenın a-

ı ın acıklı halını u sergerde har - s Izzettin efendı asabıyetten bir ı. aç... ra sarfettı. pısı olan altında bodrumu bulunaıı 
ye nazırına yerinde gösterdikten kat daha incelen, titreyen ses ile En dar zarar gören, hisse alan öteki ( 4 iincü sahifemizden devam) 
nra daha sefil bir hal alması kuv ver paşadan sordu: neferler asker değil de; sade bun - _ Yılmaz .. 

'i ihtimal dahilinde bulunan mu _ Paşa! !ar mı asker? ... 
ni Ef eli h ti . ilk b b Kendisine çevrilen tabancaya ba-

0Ye bir (mü erit sulh) ile _ Buyurun efendim! - en azre erı om ar -
k d d d .. hlı. 

1 
karak, korkuyla yalvarıyordu: 

t verdirme için iyi bir fır _ _ Bugün asakiri şahaneden bazı ınıan a uşman zır arının a -
le etmcği düşünüyor; buna , tabye muhafızlarına harp madal _ dam boyu güllelerine karşı koyan - Yılmaz ... Yılmaz ... Beni öl -

·affak olamazsa bile şimdilik o- yesi verdiniz! bir tarafta topları, topların başında dürme! ... 
•ıu ve İttihadı Terakkiyi Alman _Evet efendim! Buna hak ka- arkadaşları parçalanırken öbür ta _ Bir .. kurşun sesi. Devrilen genç bir 
dostlunundan uzaklaştırmak ıçın zanınışlardı.! raftan siliihlarına sarılan, ateşlerile kız. Uzerıne kapanan genç erkek. 
bunu en müsaid bir fırsat olduğu _ _ Sade onlar mı buna hak kazan düşman donanmasını kaçıran bun- Sarsıyor, solan çehresine bakarak: 
nu düşünüyordu. mışl.uıtı,? !ar olduğu için böyle yaptım!... - Söğüt ... Söğüt... Keşke öldür -

Veliahtla harbiye nazırı birlilcU ..................... Maamafih Başkumandan vekili meseydim seni, Seni seviyordum 
Canakkaleye vardılar .... Llınan pa- sözünün burasında durdu ... Halin- Söğüt .. i'l 

Adalar Malmüd ürlüğiinden: 
• Muhammen 

ve merdivenle basık tavanlı diğer 

bir oda ve antrede bir hela vardı!-. 

Bahçe: Sokak yüzü duvarla mah
duttıır. birkaç meyva ağacı, mermer 

de~eri 
----- bilezikli bir kuyıı ve terkos tesisatı 

Heybeliada : Eski arka yeni mü steclp onbaşı sokak 

eski 1 yeni 14 sayılı Ev. 

Heybeliada : Eski Berber oğlu yeni İşgüzar sokak 

32/36 sayılı arsanın 300/384 hissesi, 

Büyükada : Karanfil İnahallesinin Karanfil soka-

700 00 

106 65 

vardır. Ayrıca musakkaf iki yan du
varı ahşab ve zemini toprak adi o
caklı bir mutfak vardır. Binanın 

bahçe cebhesinde iki yan tarafında 
bir şahnişin olup heyeti umumiyesi 
itibarile harab ve ankaz halindedir. 

Mesahası:Umum mesahası 188 met-
1 - ·1 'til ·f d Enver paşa veliahtin kendisine 

şanın kılavuz ugu ' E ı a onan- den bir treddüd anı yaşadıg· ı belli Tabancayı tekrar kendi şakag" ı - 20 
b b d - çatmak, kafa tutmak için bahane a- re murabbaı olup bundan 75 metr9 

masının om ar ımanına ugrayan oluyordu. na dayıyor, o da genç kızın yanıba- Yuk: d mıntakayı gezdiler; kıtaların vazi _ radığının farkına varmıştı.! O, za- arı a yazılı mallar 7/4/938 Perşembe gününde saat 14 de pe- murabba bina geri kalanı bahçedir. 

ğında bila sayılı Arsa. 400 

yetini, askerin hali, tabye ve istih- ten bunu seyahate başladıkları gün Veliaht bunun sözünü tamamla - şına düşüyor... şin para ve açık arttırma ile satılacaktır. İsteklilerin 3 7,5 pey akçe- Satış peşindir. Arttırmaya girmek 
kamların durumunu gözden geçir - den beri hissediyor; işi mümkün masına yardım etti: ....................................... !eriyle Adalar Mal Müdürlüğüne müracaatları (1535) istiyenlerin mukadder kıymetin 
diler. Fena bakım, noksan malze _ mertebe idareye uğraşıyor, aşağı - - Evet paşa ... Maamafih? Ertesi gün çıkan günlük gazete-1----------------------------- yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey 

tal dan alıyor; veliahtin arzusuna im - (D I 
me, kötü harp vası arı arasında evamı var> er: Nafıa Veka"' letı.nden .. akçası veya u1usa1 bir bankanın te-
Türk ırkına mahsus büyük ve asil •Sevdiği kızı öldüren Yılmaz i- minat mektubunu vermeleri lazım-

bir feragatle payitaht kapısının ki- Adalar Malmüdürlüğünden : simli genç, gene kendi tabancasın_ 9 Mayıs 9:ı8 pazart~ı.i günii saat 15 de Ankarada Nafıa Vekfileti dır. Hakları tapu sicillerile sabit ol-
lıd noktasında yıırd bekçiliği eden D .. 1 J • 1. J k dan kazaen çıkan kurşunla, yarala- . . mıyan ipotekli alacaklılarla diğer 
J-ahraman Türk neferiru her şeye 0 ap aj Oİe 1 SafJ 3Ca fJr Malzeme FJrsiltme Koınısyonu odasında 1600 lira muhammen bedelli alakadarların ve irtifak hakkı sa-

narak öldüğünden• kısaca bahsedi-
rağmen maneviyat noktasında üs- yorlardı, 12000. adet telgraf fincanı demirinin açık eksiltme usulile eksiltmesi hiplerinin bu haklarını ve hususile 
tün bir yiğitlikle süngüsüne dayan_ Tamamı satıh otel : No : 17/35 Altın ordu Caddesi Yalı mahallesi yapılacal'1 r if 

k Bu··yı·ı·kada. · • ı · ............... faiz ve masar· e dair olan iddiala"ı-
mış, dilinde köyünün şar ısı. gön - Üsküdar Sulh 2 inci hukuk hakimli- Muvalı-bt teminat 1~5 liradır. nı ilan tarihinden itibaren yirmı 
!ünde vatan muhabbeti, gözünde Alt kıt : Biiyük gazino halinde taşlık iki oda bir mutfak ve otele ğinden! . . gün zarfında evrakı müsbitelerile 
Ayşesinin hayali ve göğsünde sar - Hatice vekili Hasan Hilmi. tara _ Eksiltme şartnamesı ve l!'ferruatı Ankarada Vekalet Malzeme Mü- b' likt d . . b. . . . 

bi~işik çanıaşırlık iki sahrınç ve y~n tarafda harap bir makine dairesı· ır e aıremıze ildirmeıerı 
sıJmaz bir imanın kudretleri kıran, 'fından Üsküdarda Bağlarbaşında dürlüğünden parasız olarak alınabilir. muk:tazidir. Aksi halde hakları ta-
kahbelikleri yıkan, savletleri dur- I nci =t : Bir koridor üzerinde 10 oda 2 hela ve o··n taraf balkon ! Yeniyolda 47 No. lu evde mukim stekl'l<'rin ayni gün saat 15 de Malzeme Eksiltme Komisyonunda pu sicillerile sabit olınıyanlar satış 
duı·an manasile baş başa vurdular'. ve arka 1arafta b;.yük bir tarasa. 
!ile Ertuğrul ve Kumkale tab:--ele _ Abdülvehhap aleyhine açılan na - hazır bultuıma!arı lazımdıt. cl539• bedelinin paylaşmasından hariç ka-

rinin aslan topçularına verdiği gö - 2 ne! kat · 10 oda 2 hela VE ön ve arka taraf balkon, faka davasının cereyan ı:den muha ---------------------------- lırlar. Mezk:Ur gayrimenkulün nef-
ğüslerine iliştirdiği harp madalye- 3 ncü kat : 2 büyükoda,8 küçük oda. kemesinde M. Aley o ev: terk edip Ardın Asliye Hukuk HAklmllOlnden : sinden doğan ve satış nihayetine l.o-
leri Mehmcdciklerce; uğ1.?Iunda . ecnebi memleketine gitti~i mubaşir İm .. .. dar teraküm edecek bilcümle vergı 
kanlarını döktüklerini tem'z yurd- Otelin sol tarafrnda 160 !J>~tre bahçe ve etrafı dıvarla çevrilmiştir. tarafından meşrubattan anlaşıldı _ Aydırun am koyunden Koca Hüseyin Oğlu Hasan kızı Zehra mükellefiyeti borçluya ve yirmi se-

larının yarınki vazifelerıni ih~ar '!- 'T'amamının mP.sahai 0 athiy <i 879 metre murabbaıdır. Arka taraf ta- "'~d 15 .. ..dd tl .1• b- tarafından Aydının Terziler mahallesinden Selim oğlu İlyas aleyhin-e nelik vakıf taviz bedeli ile deıF tve 5"' an gun mu e e ı anen te 
den . onlara seve seve uı. uğurda ö- mamen D~niz sahili ve adanın şerefli bir yerindedi liğat ifasına karar verilmiştir. Mu- açılan boşanma davasında Müddeaaleyhın ikametgahı belli olmadığın- resmi alıcıya aittir. Daha fazla mı-
lüme koşmayı öğreten birer kıy- ı Tah•»in edilen kıymeti ddaten ve peşinen verilınek şartiyle 9800 hiıkemenin bırakıldı" 7141936 tar·- dan davacı tarafından vukubulan talep üzerine ilanen tebliğat icra- lılmat almak istıyenlerir. 31/3/9:l8 

met gibi kabul edHdi. , lir•dır. F..apalı zo.rf usuliyle satılığa çıkarılmıştır. Satış muamelesi 7/4/ hine müsadif perşen~ günü saat :o sına karar verilmiş olmakla müdeaaleyhin ilan tarihinden itibaren on tarihinden itibaıen daıreınizdQ çık 
ENVER PAŞA iLE GEÇEN 11!138 b .. .. .. ve asılı bulundurulacak artı r>na 

B R I
JADI.SE perşen e gunu saat 14 de Adalar Mal Müdürlüğünde .yapılacak- da Usküdar Sulh ikinci hukuk malı- gün içinde cevap vermesi ve muhakeme günü olan 16/5/938 pazartesi 

- > şartnamesile 937 /-1647 numaralı j,.,_ 
o akşam birlikte karargaha dö _ 1 tır. Şartnameyi görmek ve izahat almak isteyenlerin Adalar Mal Mü- kemesinde bulunulmadığı takdirde günü saat 9 da Aydın Asliye Hukuk mahkemesinde bizzat veya bir ve- yasına müracaatla ıcab eden ıı. 1 , ı 

neıı başkumandan vekili ile veliah- dürlüğü Milli Emlak Masası ve İstanbul Defterdarlığı Milli Eı:nJ.ak gıyaben muamele ifa kılınacağı teb- kili kanunisi hazır bulunmak üzere tebliğat makamına kaim olmak almış ve öğrenmtş oL;caklar• , m 

tin arasında bir hadise geçti: Ve ... !Müdürlüğüne müracaatları. (1536) !iğ ve ilan olunur. (938/79) üzere ilan olunur .• 1533. olunur. (6126) 
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K A E 

Sizi günlerce ıshrab çekmek ten kurtarır 
En şiddetli baş, diş, adele atftlarını, üşütmekten müteveUid bütün 

saacı ve stzıları keser. Nezleye, romatizmaya, kırıklı~a 
karşı çok müessirdir. 

Mideyi b:;>zmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz. 
icabında gUnda 3 kaşe alınabilir. 

Diş Dc,~toru 

Madam 

Marie Sve,berger 
Hastalarım · ·<nmba ve per -

şenbeden maoo, her gün saat 9 
daıı 18 e kadar, Beyoğlunda İstik
lal caddesinde 108 numa•alı Lük

semburg aparttmanının 7 numaralı 

dairesindeki hususi kabinesinde 
kabul edeceğini arzeyler... _ I 

1 
Harici Asker i Kıtaatı! 

İlanları 
::...----------------ı 

Diyarıbakırda bulunan han -
Saçlara gayet tabii surette is. 

teni~en ren gi verir. Ter ve yı· 

kanmakla ka '.yyen -çıkmaı. 

Bütün d ünya sergilerinde sıhhi ev· 

safı haiz saç bayalan arasında bi-

r inci gelmişti r. Saçları ve cildi 

tahriş etmede:ı istenilen renkle bo

yayan yegane sı hhi saç boyala rıdır. 

(NGILIZ K ANZUK ECZANESi 

BE YOGLU .. ISTANBUL 

garların gösterilecek mahalde 
keşif ve şartnameler mucibin -
ce sökülerk kurulması kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye kon -
muştur. Tahmin edilen bedel 
29,889 lira 52 kın:uştur. İlk te _ ı 
ıninatı 2242 liradır. İhalesi 4 ni- j 

san 1938 Pazartesi günü saat 15 
de Diyarbakır L. V. amirliği sa
tın alma KO. da yapılacaktır 
Fenni şartname ve keşifleri gör
mek istiyenler 150 kuruş muka- İ 
bilinde Tayyare Alay K. Inşaat , 

ayniyat M~asebeciliğinden a - i 
la bilirler. !haleye gireceklerin 

1 
mezkılr gün ve saatten bir saat 1 

evvel teminatlariyle ve Nafıa ı'llll------•••••••••••••••••• .. 

Vekaletinin ve yahut Nafıa Di - ı-==========================~ rektörlüğünün Müteahhitlik ve- ~'i 

sikalariYle birlikte D. Bakır L. , ' 1, nhisa~·;ar ll~ Müdürlüg~ ünden: 
V. A. Satınalma KO. na müra-

1 

caatları. (761 / 1456) "'--------·-----------------= 
*** I - Cıbali Depolar gurubuna bağlı Bahariye Bakım ve İşleme evi-

3. Kor birlikleri ihtiyacı i · nin Ahçılığı şartnamesi mucibince pazarlık usuliyle eksiltmeye kon-
•••••••••••••••••••••••••••Jçin 300 ton yumuşak Ye 700 to ·muştur. 

nu sert olmak üzere -1000 ton )T - Pazarlık I/IV /1938 tarihine rastlayan Cuma günü saat 16 da 
buğday kapalı zarfla mubayaa Kabataşda Levazım ve ıni1bayaat şubesindeki alım komisyonunda ya
editecektir. İhalesi 4 Nisan 1933 pılaeaktır. S :ıç bakımı, gUzelll§ln an birinci şartıdır. 
Pazartesi günü saat 16 eladır. III - ŞartnamelP.r parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı-
İlk 'pey parası 4500 liradır. İs - nabifü. 
tekliler şartname ve evsafını IV - isteklilerin pazarlık içiİı tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
Ankara ve İstanbul L. v. amir- güvenme paralariyle birlikde yukanda adı geçen Komisyona gelmeleri 
tikleri satın alma KO. da ve ilan olunur. (1497) 
Çorluda Kor satın alma KO. la- --------- --------------- --

rında görebilirler. İstekliler ka- J LJ N / Q R YELEK CEBi 
nunun 2 ve 3 ncü maddlerindeki 1 FENERLERi 

10 
KURUŞA 

HASANTIRNAK CILASI 
Türkiycnin en mükemmel c ilAları dır. Sedef ve renkleri birer şahe serdir. 

1, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fırçasile şişesi 

Küçük 1 O kuruş, büyük 20 kuruştur. 
Heryerde Hasan ismini ve markasını ._ .yiniz. 

;, 'İsta~~ul :. ·Belediyesi . · iıanl~İ 
9:J7 "'nesi bina verı;;isil . buna munzam buhran vergisinin İstan-

tul ve mülhiı.katında Temmuz, Birinciteşrin, Birincikfuıun ve Mart 

ayları sonl:ırı olmak üzere dört taksitte ve arsa ve arazi vergilerinin 

de İstanbul ve mülhiı.katıı::da Temmuz ve Birincikanun aylarında ol-
belgeleriyle birlikte belli gün ~"'M 
ve saatten bir saat evvel tekili 
mektupları KO. na vermiş bu -

.. Taşıntnas! 
kolay, ışığı 

çok mak üzere iki taksitte ve tanzifat vergisi ve tenvirat resminin de bina 

çok ve buhran vergisinin birmci ve üçüncü taksit zamanları olan temmuz 
kuvvetli ve kendlsi ve birincikılnun ayları sonu olarak iki taksitte alınması Umumi Mec· p E T R o L N i z A M lunmaları. (762/1457) 

Kepekle ri •e saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilaçtır. jl İst. Levazım Amirliği 1 
çok şık. Yelek ce- lisce karaı·a bağlanmıştır. 1ıan olunur. •B• cl506» 
bine ve kadın .çan- ••• 

Gaziantep Nafıa Müdürlüğünden : 
Satınalma Komi.von ıı ilanları 1 
Dikimevleri için 798614 m"cl! I 

re sitil ipi 870 metre urgan 
102000 metre gergi ipi 23/3/938 

tasına girer. Halis Keşif bedeli 4569 lira 87 kuruş olan Cihangirde yaptırılacak çocuk 

Krom taklitleri bahçesi açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi leva-
Kersentaşta ya;ıılacağı ilan edil!Il gümrük karakol binasının yapı 

işleri umanı müdürlüğünce AkÇa Koyunluda yapılmasına lüzum 
vardır Markaya zım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda 'yazılı ve-
dikkat. 

görüldüğü ilan olunnr. ·1424• Çarşamba günü saat 15 de Top-

i da kapalı zarfla eksitmesi yapı-

Sahş deposu: Voyvoda Cad. No 30. 

1 

Uşak Asliye Hukuk Mahkeme -;~~;~~~~m;;;;ı===~~~iijf~~~~~; hanede satınalma Komisyonun-

A J. • • .. 1 iacaktır. Tahmin bedeli 14122 n LI vır us 2 lira 78 kuruş, ilk teminatı 1059 1 Uşak'ın Kemer mahallesinden 

lira 21 kuruştur. Şartname ve ,ı~ı=iı Türkmen oğlu Veli kızı Emine ta -

~~~~~~~;J sinden: 

iedaVİ nümunesi komisyonda gönilebi- ~ rafından, Kocası Bolunun Gökçe 
lir. İsteklilerin kanuni vesika - su nahiyesinin Kaz kebir köyünden 
larile beraber teklif mektupları-

~:an çıbanlor~ el ve ayak parmaklarının arasınd aki kaşıntıla r, ?o la-ı nı ihale saatinden bir saat evvel ---- - --- ------ Aşır oğullarından Şakir oğlu Ah -
m. a,m•me iltihabı ve çatlaklar yanıklar, tıraş yaraları, er:;enlıkler, met aleyhin u k Asi' Hukuk 
... ' komisyona vermeleri. ı·stanbul Asıı·ye n0··rdüncü Hukuk e şa ıye koltuk altı çıban ları. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette *"'* ( 450/1248) Mahkemesinden: mahkemesinde açılan eve dönmeye 
temin eder. 1 . . . . . . . İstanbul hazinei maliye avukatı davet davasında: e!yevm oturduğu 

1 Dikımevlerı ıçın 2750 kilo ın- F d p 'al t f d ··nce Beyog· - yer belli olmayan müddeaaleyh 1 - L .. b t 800 kil kalı k' • ·1 ua aç ı ara ın an o 
Şark S~nçiy&rl 8 0~8 UVSfl ~~O kilo ~res ny:ğ~ ı:u-:!~~ !unda Hüseyin ağa mahallesinde Ahınedin ilanen davet olunmasına i-------• I S T A N B U L nam ve hesabına 29/3/ 938 Salı Tarlabaşı cadedsinde 6, 2, 4/2 No.lı karar verildiğinden muhakemenin -------------------------- günü saat 14,3-0 da Tophanede evde oturmuş olan Matyos oğlu muallak bulunduğu 5/4/938 Salı 

Gaziantep Nafıa levazım amirliği satınalma ko - Artin aleyhine ikame olunan dava- günü saat 14 de Uşak Asliye Hukuk 
misyonunda pazarlıkla eksilt - da: Yangından evvel açıldığı ma - mahkemesinde hazır bulunmas l"-

Mu•• du··rıu .. g" u·•nden •. mesi yapılacaktır. Hepsinin teh- r uz olan davaya aid 7 Mayıs 936 ta- . ı u 
· b d li 1143 ı· ']k t · zumu lan olunur (1534) mın e e ıra ı emınatı rihli yenileme beyannamesinin hü- - --- ---· ------·I 

ı - 25653 lira 57 kuruş bedeli keşifli Kersentaş Gtjmrük karako- 85 lira 72 kuruştur. Şartname k" .. · dd dilmesine ve masarifi İstanbul ikinci icra ınemurluğun-
dd ti kalı .. 'k. d .... umsuza e Junun inşaatı 2/3/938 tarihinden itibaren 21 gün mü e e ve ap ve numunesı omısyon a goru- . d ükl t'l dan: 

bilir. r· t klil . b ili t muhjlı::emenın avacıya y e ı • zarf usulile eksiltmeye konmuştur. e . s e erın e saa te 

2 _ İhalesi 23131938 tarihne müsadi.f çarşamba günü saat 15 de komisyona ge lmeleri. · .mesine karar verildiğine dair 8/2/ Mahcuz olup bu kere paraya çev-
Gaziantep Nafıa Müdürlüğünde müteşekkil ihale komisyonunca yapı- (453/1375) 938. tarih ve 42 No. lı ilamın sureti rilmesine karar verilen Beyoğlunda 
Jacaktır. • •• teb:li~ edilmek ~ere yukarıda ya - Kurtuluş caddesi Sinemköy Şahin 

3 _ Keşif, proje ve hususi şartnameyi görmek isteyenler Gazian- Kuleli Askeri Lisesinin Su de~ zılı adrese gönderilmiş ise de adı sokak 60- 68 No Ju hanede muhte • 
tep Nafıa Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. posıınu.zı üs~ü~~n keşfi mucibin- geÇeµ Aartinin orada bulunmadı - lif cins ev eşyas; ve saire satılacak-

4 - İsteklilerin elinde 938 yılı için Nafıa Vekaletince verilmiş mü- ce ort!ilnıesı ıçın 28131938 Pa - ğmji~n tebliğaty apılamamış ve e- tır. 
zartesı gunu saat 14,30 da Top- sas'en .yeri helli olmadığı anlaşılmış 

teahhitlik vesikası bulunması şarttır. hanede levazım amirliği satın- . . • . . . • Bunların birinci açık arttırma -
5 - İstekWer 2490 sa.yılı kanunun 2, 3 ncü maddlerinde yazılı ve- alma komı'syonunda açık eksı'lt- ve ,ışbu ilam suretı ile bılahare ha - 0 / 

/ 
sı A 3 938 tarihine müsadi f per -

sikalar ve muvakka.t temın. at makbuzu peya banka _kefalet mektupla- mesi yapılacaktır. Keşif bedeli zine vekili tarafından mezkılr hük-
d t t şembe günü saat 13 den 15 e kadar rile birlikte kanunı tarifata ve şartnam~ e şeraı e amamen oy - 345 lira 40 kuruş ilk teminatı 28 mün. temyizen tetkikat talebini ha-

·•un ve noksansız olar~ yazacak ları ~eklif m~kt.~plarını kapalı. :ı.~- liradır. Keşif ve şartnamesi ko- vi ..terilen 16/3/938 tarihli temyiz 
•arı ihale saatinden bır saat evvel konusyon reısligıne vermelerı ılan misyonda göriilebil' İ t klil _ ,. . . . . .. . . 

1 (1270) . . ı~. S e e- arıııınalı suretı bır ay muddetle ıla-

yapılacaktır. Bu arttırmada mah .
cuz maUar muhammen değer in 

% YO beşini bulmadığı takdirde i-0 unW". rın b~lli saatte komısyona gel - ne tebliği tensip kılınmış ve mev-

B ik B. · · Sulb Hukuk H" a• bordurosu ve zabıta melerı. (454/1376) ~' h 1 il" t· t . kinci arttırması da 29/3/938 tari-eş taş ırıncı a- ma , memur- *** zu :ıoa so an am sure ı ve emyız 
k 1 d h. hine müsadif salı günü saat 9 dan 

sikadan başka Fen işleri müdürlüğünden alacaklar~ fen ehliyet vesi· 

kasile 342 lira 74 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile bers· 

ber 24/3/938 p~rşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunma· 

!ıdırlar, (1303) (B.) 

••• 
. ( 

' 

im iğin en: !arına ait tec ızat tesHmini göste - 1· ta b ld b 1 b' l'kl arz ali sureti dahi mahkeme dı · 
. . . s n u a u unan ır ı er ıı k dar ı kt Alı ı 

• Beşikta~ Kılınç Ali mahallesınde rir cetvel ve noterlikçe tanzim edil- ile Hadımköy, Çanakkale ve vanhanesine asılmış olmakla kayfi- e a yapı aca ır. cı 0 an- Eminönü meydanİnda yukarıdaki Haritada numaralanmış ada• 
A:1emkadın_ sokak ~numarada mu - mi§ ve müddeaaleyh Mustafanın ke- Geliboluda bulunan birliklerin yet azete ile de ilan olunur. !ar muayyen gün ve saatte mahal - !arın istimlaki takarrür etmiş ve umumi menfaat kararları alınmıştır. 
~ ~alen ik:ın'etgahı meçh~ Hamd- faletini mutazamının 13 Haziran un ihtiYaçları için 1400 ton ka - (938/58) lınde hazır bulunacak memuruna 2497 N. Ju istimlak knununa göre bu adalarda mevcut emlfilı:in gayıi 
dıdı ile Beşıktaşda Muradiye ca - d b "d k d l akt Ka -· · ~·-· ---··-······· müracaat d k ey vur 1 

. 931 tarihli senet ibraz etti İmzala- ar ug ay ·ır ırı ac ır. - , LJ e ere P up a ma- safi iratları tesbi t edilmiş olduğundan cebri istimlaka mahal kaim~· 
desınde Bayır sokak 11 numarada · palı zarfla eksiltmes· 28/3/938 t b 1 ko ta hgu 1 ·ı- 1 937/643 · ! 
mukim halen ikametgfilıı meçhul rın inkarı halinde istiktab icrasını p rt . .. .. ı an U mu n 1 arı ı an ° unur. mak üzere mülk sahiplerinin her gün saat 14 den 18 ze kadar tasarru 

. .. .. aza esı gunu saat 15 de Top - Sııtınalma Komis onu ilanları · • · .. " 
kefil Mustafaya: talep ettı. Muhakeme gunu olan 30/ hanede İstanbul levazım amirli- Y O JKTOR vesikalarile birlikte beledıye emlak şubesıne muracaatları ve bunıaı 

Hazine tarafından; aleyhinize i-
4~9~~ tarihine müsadif Oumartesi ği satınalma komisyonunda ya _ İstanbul Komutanlığına bağlı Ali Rıza Sağlar dan Valide hanı ittisalinde ve Balıkpazarı caddesi ve helvacı Bekir s0' 

kame olunan (3438) kuruş alacak gunu saat 10 da mahkemeye gelme- pılacaktır. Tahmin. bedeli 9249 birliklerin hayvanatı içi'1. 1300 kab1iı ile mahdut ı C. numaralı adanın hemen yıktırılması mukarrer 
Ç İÇ HASTLIKLAR I davasının cereyan etmekte olan eliğini.~ takdird·1 istiktabdan imtina lira 62 kuruştur. Ilk teminatı dönüm çayır kiralanacaktır. a- bulunmasına binaen buradaki mülk sahiplerinin bilhassa müracaat· 

malıkemesinde· ilanen vaki tebli - etmiş ve vekayü kabul etmiş sayı- 697 lira 12 kuruştur. Şartnaı:ne- yırı olanların çayırlarını tesbit MÜ T E HA S S 1 S 1 !arını tacil etmeleri lüzumu ehemmiyetle ilan olunur. (B) (1509) 
ğala rağmen ~ahkemeye gelmedi - lacağınızdan iş bu muameleli gıya;ı ;si k?mi.syonda g?rüleb~lir. !s - ettirmek ~z~:e 31 Mart 938 Per- Hergün Beşiktaşta tramvay cad- ~ 
-· . teklilerın kanunı vesikalarıyle şembe gunu akşamına kadar . . . . 
gınızdcn gıyabınızda muhakemeye kararı tebliği makamına kaim ol _ b b t klif kt l ih F d klıd K t lık t 1 desındckı muayenehanesınde saat . . . era er e me up arını a- ın ı a . omu an sa ına -
devam olundu. Hazıne vekili; es - mak üzere bir ay müddetle ilan 0 • le saatinden bir saat evvel ko _ ma Komisyonuna gelmeleri. 15 den sonra hastalarını kabul e -
babı subutiye olarak Hamdi iınzalı,lunur. (937/395) misyona v~rmeleri (452/1354) (1483) der. 

Sahip ve neşri yatı idare eden Başm11harriri 

ETE M iZZET BENiCE 
Basıldığı yer : Son Telgraf matbaası 


