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30 
ÇARŞ 

Sa111 : 381 En ıon T elgraflan ve Haberleri veren akşam gazetesi Telefon No. 20827 
lsL Nuruosmanlye caddesi. 

Bu kuponun onunu toplıyan okuyı.: -
cularımız SON TELGRAF'ın birinci sı
nıf dahiliye mütehassısı tarafından Be
şiktll§ta tramvay durağında 59 numa -
rada cumartesi, pazarte.ri çarşamba 
günleri saat 15 den sonra muayene ve 
tedııvi edilirler. 

DUNYANIN PRAG'A ÇEVRILDi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

MerkeZi Avrupada harbin patlaması veya sulhun devamı 
Çekoslovak hükdmetinin 

1 

"" . 
verecegı 

Çek Al~a~l;r: n;ufitariyet 1 

lçin ayakdiremiye başladılar 
Prag hükumeti, bir taraftan Almanların şefile diğer 
~araftan Moskova, Paris ve Londra ile temas halinde 
~ekoslovak hükQmeti, hayati vaziyet hakkında bugünlerde 

kat't bir karar vermek mecburiyetind!! 

Fransız Hariciye Nazırı 
Pol Bonkur 

Hariciye Veklllmlz 
Rüşdü Ares 

Siyasi ziyaretler 
Hariciye Vekilimizin Kahirede ve 
Fransız Hariciye Nazırının An karada 
yapacağı müzakerelerin mahiyeti .. 

karara bağlı 

Hükumet teşkilatında 
yapılacak değişiklik 

Milli Ekonomi ve Hazine Veka
letleri ihdas edilecek 

Yeni Proje bir hazirandan itib'llren 
tatbik olunacak 

Bll§Vekil Celıil Bayarın hüklimet/gelmemi§ti, Ôğrendiğimize gÖTe hü 
teşkilıitında .bazı değişiklikler ya - kilmet bu gibi yeniliklerin yapılma 

sı bütçe meselesi olduğunu gözö -
nüne alarak bu husustaki tasavvur
lannı tatbik sahasına koymaya ma
lt yıl bll§ına bırakmay• . muvafık 
qönnilştür. 

Bu itibarla önümüzdeki h42iran 
birden itibaren kabinenin, bO§veki • 
!imiz tarafından evveldenberl ta • 
savvur edildiği şeklini alabilmesi i
çin nisan içinde meclise yeni kanun 
l4yihalan teklif olunacaktır. Bu la· 
yihalann muhteviyatı henüz mek -
tum tutulmakta ise de yapılacak de 
ğişikliklerin, Ulu ~rimi.lin ikin
ci tefrinin ilk günü mecliste irad 
buyurduklan -nutuktan millhem o
larak TMydana getirileceği muhak -
kaktır. Bu arada devlet cihazında
ki ahengi temin etmek üzere bir 

Hariciye vekilimizin epey zamanjlle Kahlreye gidecek orada kral ta- • 
... , _be ,_, ı Mı af d k bul ·"'"·· k hükumet Beışvel<ll Celtıl Bayar millı Ekonomi bakanlıfı ihdaa edi-
<Ull rı. mevzuu uıuus 0 ~ sır r ili an a • "'"""'e ' \ lecektir. Fakat, bu bakanlığın kıı-
seyehati tahıikkuk etmiştır. ı:icalile miihım temaslarda bulu - pacağı evvelce kuvvetle söylenmq, nı!man ewelden ycı.n!dığı gibi 

Tevfik Rüştü Aras nisanın üçün- (Devamı 2 inci aahifemizde) fakat !Onradan bu haberlerin arkası (Devamı Wnci sahif•de) 
cü pazar akşamı Ankaradan Kahi
~ye hareket edecektir Cenevre ve 

Belgrad 
Müzakereleri 

Avusturyanın lfhal<ından sonra Almanyada yapıleın tezahürat 

ondra 30 (Son T'1gra1) - Çekos Çilnkü üç buçuk milyon Alman bulunmaktadırlar. Henlein'in baş -
lo kya fimdi dahilden çökmek teh aralarındaki her türlü nizaı bir ta- kanlığında toplanan Almanlar en 
JfJ k&rJl•ında bulunmaktadır. rafa bırakarak tamamile bll'leşnıi§ (Devamı Z inci uhlfemizde) 

Rüştü Aras doğruca şehrimize 

gelecek. buradan İskenderiye yolu 
==-====================== 

Atatürk 
'i ı - Dün eski Viyana Elçi-

panyadan : mizi kabul ettffer 

Menemencloğlu tara· 
tından aa,vekll• 

anlatıldı 

Muhterem okuyucuları için 
yeni bir hamle yapıyor 

Bu arada iJö yeni romana, değerli röportajlara ve ... okuyucula
ları için yepyeni bir tenevvu tefkil edecek fılı:ralu ve im .. lorın 
neşriyatına başlıyacaktır 

f 'abancıgönüllü-
1/er çektirilecek 
ingiltere, Franko'nun 
~afere erişmesinden 
önce bunu istiyor 

UJıı ve kara ra!meD harbin §İddetl e devam ettiği İspanya' da kıırlar 
üzerinde bir dö~me 

Bir günde 
Üç hırsızlık 
Pire Mehmed nihayet 

yakayı ala verdi 

ı Pire Mehıned namile maruf hır -
sız dün Üsküdarda Güliem hatunun 

1 
evine kapıdaki kilidi kırmak sureti-

! 
le girmiş ve bir çok eşya çaldıktan 
sonra kaçmıştır. Aynı gün bu adam 
2 hırsızlık daha yapmış, Halden bir 
takım elbise ve bir arpacıdan da ar-

(Oevamı ikinci sahifede\ 

Sabıkalı 
Esrarcılar 

Dün yakayı eJe verdiler 

'..ondra : 30, (A.A.) - Tali ademi vel bu noktada bir itilafa varılması 
nüdahale komitesi perşembe gün - l~in yeni bir gayret sarfetmek t~sav 
:ü toplantısm~a gönüllülerin geri vurundadır!ar. Çünkü İngiliz ka -
ılınması mesel~sile meşgul olacak - binesi bu· zafere .kati nazarile bak -
ir. Zanndildiğine göre İngilizler, ıpaktadıi.~~yje b~·_ltilafın Franko 

7ran]dstler muvaffak olmadan ev - (De'i~ z'~de) 
, .. ~· ~ ' . -· 

Hayri ve arkadaşı Şevket 
(Yazısı 2 iıad sahifeııılzde) 

.. , . ; . . 

' 

Eski Avusturya hillı:iiıneti nez - Hatay intihabat yasasını tanzim 
dinde orta elçi sıfatı ile bulunmak- etmek üzere Cenevrede toplanan 
ta olan Cevad, vazifesinin lağvedil- komitede hükfunetimizi temsil e -
mesi münasebetıle Ankaraya dön - den hariciye umumi katibi Numan 
müştii . Rifat Mnemencioğlu dün Ankarada 

Lfilıi elçiliğine tayin edilmiş o - başvekil Bayar tarafından kabul 
lan Cevad dün evvela Atatürk son- edilmiştir 
ra Başvekil Celal Bayar tarafından Menemencioğlu baş vekile gerek 
kabul edilmiştir. Cenevre müzakereleri, gerek Bel · 
Yakında Viyanaya bir baş kon - grad temasları hakkında mufassal 

solos tayin olunacaktır izahat vermiştir. 

Bu sabah topl:ınanlardan bir grup 

Emniyet 
serserileri 

Müdürlüğü bugün 
toplamıya başladı 

·~ - ROMANLAR: 

1 - Onun Gölgesi 
Bu roman SUAD DERVİŞ'in gazetemiz için Hatice Hatip mus

tear adıyle tercüme ettiği ""Tc;ia{ade heyecanlı bir romandır. 

2 - 13 Numaralı Casus 1 
•. Bu romanda be) oclınilel ca•us 13 ün macerıılarmı bütün husn

siyetlerile veren bir ~serdir, Ve altı ay içinde 7,500.000 nilsha ba
.. sılmış, 22 lisana tercıime edilmiştir. 

Terceme eden FUAT SAMIH'dir --
3 - Sultan Azizin hususi eğlenceleri ve 

zevki eri 
Bunu da M, Sami Karayel on bet yıllık bir tetkik ile vücude ge

tirmiştir, Sultan Aziz'in akıllara hayret veren hususi hayatını. ııevk 
ve eğlencelerini anlatmaktadır. 

Bu Romanları: 
Nezihe Muhiddin'in AHRETLİKLER, Sacide 'Ataç'ın 9 sene 

sonra, romanları takib edecektir. 
Ve .• bu yıl içinde gazetemiz'de Etem İzzet Benice'deu başlıya· 

rak en değerli romancılarımızın eserlerini neşredeceğiz. 

• • • Son Telgraf okuyucuları için Suad Dervif'in GCN AŞmı, Bilr-

han Cevad'm BİZBİZE, Münir Çaan'm TARtm;~ BAŞBAŞA, M. 

Oelikalem müste;;'";;di'ie yazacak çok kıymetli bir edibimizin GÜ -

NÜN İÇİNDEN, Elli Nacinin san'at ve fikir, Nusret Safa -

um arada bir adlarını taşıyacak sütunlarını da açmıştır. Buıılıır -
.. dan başka DIŞ .roıJriKA ve HALK FİLOZOFU, OKUYUCU

LARLA BAŞBAŞA, SORUYORUZ sütunları da devam edecek 

ve muharrirleri dııha itina ile hizmetlerine devam edeceklerdir. 
Bunlardan başka okuyuculanmız büyük bir rağbet ı:österdlk

leri SON TELGRAF'ta daha özlü, itinalı ve çeşidli yazılar, maka-

leler ve havadisler bulacak, onu bir kat daha sevecek ve sevdikleri
ne de yayacak, sevdirecek, tanıtacalı:lardır. 

Yukarıda saydığımız roman, fıkra ve yazılar peli yakın-

F..mniyet müdürlüğü şehrin muh- Necati, Mahmut, Sırrı, Ali ve Mus -
telif semtlerinde ikametgahı meç- tafa, Necati, Mehmet, Sırrı, Ali ve 
hul serserileri toplamaya başlamış - Mustafa adlarında altı serseri yaka· 
tır. Köprü, Yemiş gibi yerlerd ha • laınışlar ve ikinci şubeye teslim eL • 

işi dir da sil Son Telgraf sütunlannda bulacaksınız mallık derek para kazanmak ister gi m er • ve sıra e • 
bi görünen serserıler müstakbel hır- Bundan sonra daha sıkı tedbirler • • • 

sız ve kaçakçılardır. Bugün polis me alınarak bu gibi serserilerin öte~e 1 Son Telgraf, en iyi Hikaye !e Rep~rtajları 
murlan Köprü ve Karaköy tara! - beride dolaşmalarına meydan veril- da 0kuyucu}anna vermeyı vadedıyer .• 
larında hamallık vaparken Mustafa, mlyecekür. 
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Hükumet teşkilatında Sub~yların terfi . Paramızı koruma OGteonmeob~~. ispa nyad 
.., • • • Şeklı hakkındakı • ~;;;.;311-

ya pılacak degışıklık ~~~~X!~~-"""'"- K.an.ununda değı- ~r~.?~?.~~~bı"' vabancıgo··n ,,_.l 
. (Birinci sahifeden d~vam>_ . v~ ~1ıa i§~erine aid iki mühim va- nunun 3 üncü maddesine ek olarak şıklıklar yap11dı oto~obil çarpışmış ve kaza yapan .1 ~ 

Zıraat, lktısod, Nafia .vekiiletlerinı zıfeyı nefsınık cemedecek ve bu su ni bir layiha hazırlarup kamuta· şofor kaçmıştır. 
ldğvedeTek bütün bu vekıiletlerin retle milli ekonomi ba'ronlığı bun - ye ilmiş" ti Bugürılerde müzake - Türk parasının kıymetini koruma 3551 numaralı kamyon K.ılıçali ler cektı·rı·le . . . . ya ver . kt b" ·· ·· d geçerken arka • 
l§lerını bir elde toplamak ve bınne· lann fevkinık kalacaktır. · · edilecek olan bu ek maddeyi ay- hakkındaki 12 numaralı kararname- me e 1 onun en 
tice tutbikatta daha ziyade zMluk- Diğe.- taraftan .maliyen.n .ikiye re oruz· nin ikinci maddesinin 3 üncü fık - sından hızla gelmekte olan 2705 nu· 
ı . ·· ı. r · ı nen yazıy · · alı taks b sı kamyona ar - ' ar meydana getırmek demek olmı- ayrılması v~ mun .. asıran ge ır tŞ e "Her üç zümreye seçilenlere bı- rasını değiştiren bir karar verilmiş· mar ı ara a . . . . . . . 

-

y~aktır. Milli Ekonomi bakanlığı, rile uğrll§mak üzere bir Jı.azine ve- tahsil kıd . verilir Birinci ve tir. kadan çarpmış ve sademneın tcsırı (Bınncı sahifeden devam) yeniden halk cephesınr ı 
ıanayi, ziraat, ticaret, nafia, müna- Jciileti tesis edilmesi ve sırf b'l:çe rikier . .. eemıseçı"lenler kıta ve Bu karara göre Türkiyedcki bı- ile kamyondu bır elektrik direğıne muzaffer olduğu takdirde ltalyan ve decektir. Ayni zamar ın e 

ncı zumrey • ıl ı ·· .. üll' w· · • • ı 
kaldı, maden, orman baytarlık gibi ve masraf mesele!eri_le uğraşmak Ü· erkfuııharbiye stajına tabı tutulurlar lilmum bankalar her gün alıp sat ık çarpmış, im kısmı kır mış ve şo or Alman gon erın_~ gerı .alınma· iştirak etmesi de mul 

1 
'tr 

memleketin muhtelif bakımlardan zere maliye vekiilet~n.ın bırakılma- Bunlardan iki sene içinde kıt'ada ve lan ka:nbiyoları gişelerinde tak ,5 ,Ramiz de başından yaralanmıştır . sını ko~trol etme·k· ıçın yegane ça • HÜKÜMETÇİLER S .L ü LAN • 
ıktısadi bünyesini yakından aldka- sı da yapılacak yenılık!eT arasın • k. h biye vazifelerinde ehli . etmeyip aldiklar-nı Ankara Menk 1 Kazayı yapan şoför kaçmıştır. Şo- re oldugu kanaatı ızhar edılmekte • MIYA ALlŞIYORl.A ı~ 
dar eden büıün belli b<ı§h işleri na~ dadır. . :·: : . .. ..... a:t ~~ li~:katleri tasdik edilenlere Kıymetler ve Kambiyo Borsasuıa for aranmaktadır. dir. Da.hili harb bitt~ten_sonra.baş· B".'"selo 30 (A A) Nazılar~ 
zını vaziyetinde ve bir elden organı ... Bu arad.ı mıllı E!<onomı bakan - ~- daha kıdem zammı verilir. arza ve sattıklaı ın. tia gene burad;,n .. . ·= ka şekilde beynelmilel bır tcşeobu- meclisı dun saat 18 de toµt"n.ıı ok 
e edecektir lığına nafıa vekili Ali Çetinkaya- Bı sene b" . ·ıe bı'r ev 1 • b d 1 B .. edip merkezleri Türkıyecle bulunan se imkiın görülememektedir siliıh ve cephane ınıalatını ıaıl.ıl 11· 

· ( u zammın ır senesı ı - a maga mec ur ur ar. ır gun zar- . . . . . · . 
Bu takdirde Ziraat Vekaleti nın, hazine vekdletine Mtıammer E- velki rütbPsinde dahi terfi derecesi fındaki alım ve satımlardan müte _ sıgorta şırketlerının ecnebı mernle- Komisyonların insani bir rol oy- tırmak için alınacak te<lbırlerı teı-
ed'.lmi~e:ek ziraat, onna~, b~~ rişi~ •. tic~ret vekdl.eti~e Şakir K~- ne girenlerm bu kıdemleri yeni ve vellid olan ve 2500 Türk lira'1 mua- ketlerdeki şubeleri marifetlerile yap nabilec~kl.eri. v.e cumhuriyet ordu • kik ~tmiştir. . . 

l§lerı ıle meşgul olacagı gıbı,sebırın, zıraat vekaletıne .Tahsin ki rütbelerinde birer sen~ olarak dilin" geç . en k.. . l t . . _ mış oldukları hayat sıgortaları do · sundakı gonullulerler meşgul olarak Mudafaa nazırı, Send•ka teşek · 
iki iktısad vekiileti de • ticaret sebirin, Ziraat vekiilctine, Tahsin e~- '"t"'l'" ) B .k. senelik kıdemi dı 1mıybil' usura er esı gu la .

1 
f t . tir h'"lül'" d bunları memleketlerine iade edebi_ küllerine bir mektup göndfferek 

. yuru u ur. u ı ı ne evro una ır yısı e ve a , ış a, u u va e . kd. d 
aleti adını alıp dahili ve harici Nafia vekaletine Tahsin Uzerın ge- alacaklardan verilecek tezi muvaf Ka Ank b ıl . "b" b bl 1 . talı! ına tedi • kekleri ilave edilmektedir. Nihayet Frankistler ilerlediltler• ta· ır e a· 

t l 
• k .. 1 1 . ih . aı· d b h dil rar, ara orsasının aç aca gı ı se e er e sıgor ar . . edb' 1 . k 1 tırma 

II1'e ve maden iş erile ugrO§aca , tın me erı tım ın en a se - fakı etl yazan ve liyakatleri üst • 1 . d ·t·b ,. 1 ak bu itilaf ile Ingiliz . Italyan müza- lınacak t ır erı arar aş · 
•-• . . - • kt d" y e gı nısan an ı ı aren mer ı o ac • ye edecekleri mebaliğ ve hayat . . Ç'" k'" b takdirde 

a ve ..... leti de yıne munaka!iiıa me e ır ... · "' • taraf amirleri tarafından sırasiyle tır. . . . kerelerinde en büyük engelin kalk - !arını istemıştır. u~ u. u 
. branşı harıcınde kalan yangın, nal< mı 1 ğ .. 1 ktedir Katalonyadaki endustriler atıl ka-. tasdik olunanlara tez talınıatı şart- . ş o aca ı soy enme . • ı 1 gun olarak kıdem zammı Gene kararnamenın 30 uncu mad- liyat ve diğer sigorta branşlarında Komite mahfellerinde bu yolda lacaktır. ' 

Ziyaret er v3:r~. u~rkanı harbiye yardımcısı d~s":in D fıkrasına şu fıkra ilave c- tediye edecekleri zararlar için da· bir itilafa varılması şanslarının pek Nazır bundan maada_ işr,ilcr~ :nec 
vazüelere seçilmiş olanlara bir se- dilmişdir: hi yukarıda gösterildiği şekilde ser- az olduğu kanaati hüküm sürmekte- b~ri hizme~ tahmıl ed'..lmcst~ı ıste· 

d fazla kıdem zammı verilme- •Türk kanunlarına göre teşekkül best döviz vf'•ilir.• dir. mış ve gendeki atıl kutlelerın ieş-
ne en k · ı d • · t hlikeden dolayı en dış<> 

• A 

ıyası 
diği gibi bunlar erkanı harbiye sta- Harb vaziyeti 1 e ecegı e . . . 

(Birind aahifeden dnam) Pol Bonkur'la hükfımetimiz ara - jına tabi tutulmazlar,. Saragos : 30 A.A.) _ Havas ajan- izhar _ed~rek demıştır ki:_ . 
nacaktır, sında siyasi müzakerelere fevkala • sının muhabiri bildiriyor· - Işçı, aletlerını ve ıııını terke • 

O vakte kadar Mısır intihabı ne- de ehemmiyet verilmektedir. Bu A , .. .. · der etmez eline bir tufek almalıdır · 
tıcelenıniş ve hnkılmetin vaziyeti müzakerelerde mevzuu bahis ola • Rı·yasetİcumhur h r:gon da Caspe onunde cıddi mu Şimdıkı halde yapılacak başka bir 
takarı;ür etmiş olacağından Rüştü cak b lıca meseleleri tesbit etmek G ""bb J 10 N" d d •• ;:re eler cereyan etmektedir. şey yoktur,, . . 
Arasın Kahir aha"'--' iki kar- aşİsk . y 0 e S, lSafl a un yanın Franko kıtaları gece bu mıntaka- Lerida henüz zaptedılnıedı 

e sey ....... e üzere enderunda Surıye fevka • a t l . .. ı 
deş milleti yakından allkadar eden lide komiseri kont dö Martel ile •• •• b" • d' 

0 
.• · d• ya gelen bır ?ok duşman takviye kı- Salamank: 30, 30 (A.A.) -- Rad-, 

birçolı:mühimmeseleleretemue- ti ahs d tk d .. yuzune ırşamarın ırec_g,z, IYOltaıarınıvebılhassaTeruelmuhare-yoileneşredilenbirnotaileFran· 
dil • . sure m usa a s en eruna gon- S t l 1 • bes" d hi b" h İ ·d • • 

ecegı anlaşılmaktadır Ayni za - d '"''~'· lan b" Türk h t· _ a 10 a ma muame esı Viyana 30 (A AJ - Plebisıt mücadelesi münasebetile şimal • şark ın en sonra ç ır mu .ırebeye kist sp.anya Halkmalerı anın zap.-
d 

e.~·~ o ır eye ı ara · t· ·k t · 1 h b · ';1811 a Mısırın Sidibld paktına sında mühim müzakereler cereyan bitti ve yata merasim- istasyonunun holünde bir nutuk söyliyen B. Göbels, şöyle demiştir: ~ ıra e memı~- o :n m~ ur Lister edildiğı hakkındaki ~a er~ ınan. • 
uahil olması da mevzuu bahis edl - etmektedir 10 nisanda dünyanın ylıziıne bir şamar indireceğiz, dünya bu şa- livasını gerı puskürtmege muv:ı( - makta acele etmemesı tavsıye edıl-
lecektir. B ını· ·~• -•L la ah ti le şanlı Sancag" lIDlZ b b"l fak olmuşlardır. mektedir. Notada şöyle denilmekt·I H . . . . . . qve .ımı.,n 8-....an r sey a marın tesirini asla hatırından çıkarmıyacaktır. Aded faikiyeti se e ı e . 

arıcıye vekıhmız Kahireden Başv lı:ilimiz Celll B , Bal- çekildi A • Fraga mıntakasında bir Fas tak - dir: 
doğruca KAblle giderek dost Ef - e • ayarın . . . . . .. vus•urya:ı alacag~·.. . .. . . viye fırkası Masalcorrig civarında •Böyle bir şayianın çıkması za · 
gan milleti ricalile de temaslarda ~ yapacagı ~eyahatın tar_'. - P.eısıcumlıw-_ hazretlerı'.:"1n ru - Muınr.ı leyhın bulun nutku. garb demokrasılerı ıle Jeıı tırt'ıstler ve kain Çinça nehrini geçmiştir, rarlıdır. Düşman şüphesiz rica\ etJ 
bulunduktan 80nra ağlebi ihtimal hinin tesbi_t olıındugu kuvvetle soy- küblarına tahsıs olunmak uzere ye- Avusturyanın eski reıimi aleyhine müteveccih idi. Salı gun·· .. akşa d • F . mekte fakat aynı zamanda mukavc-
B "d d lenm.elrtedir ve seyahat 25 nisanda · b" t satın alınmasıı ın karar • u ma ogru rankist . 

ag a yolu ile Ankaraya dönecek- b••ı• aktır' ru ır ya Hatıb, demiştir ki: Dünya, bizim usullerimizi tenkid ediym-, fakat ler Çinça'nın sol sahilinde . . met göstermektedir. Seri olan ilerı 
tir .._yac . l~-tırıldığıru yazm4tık. . . . . . . . . . . . yırmı h k . . • b t ki · ,.,_,., ,,L . , H b r da bulu • dalıılı Jıesab edilmesı ıcab f.den bır nokta, yalnız hızım ml!vaffakıye • kilometre genışliğinde ve Katalon _ are etımıze ragmen u opra arı 

Ancalı: harici kilimiz nisan '-"llll Bayar, ua. evveli Atına yı Almanyanın am u g . · · d 10 . adım adım zaptetmek mecburiyetin 
20d - ye ve ziyaret edecektir nan Savarona ismindeki \ıne · timızdir ve ınhizamdan yiımi eene sonra bu hatıralarda tutulmaya şa- ya arazısın e - 20 kilometre de - . 

en once Ankaraya dönmü§ olacak • . . .. b"" .. . . . • . . . • .. • rinliğinde bir sahaya yerle · b deyız•. 
tır Çünkü b günl d tarihi" k 

1 
Bu seyahat mayısın ilk haftasına rikan yatının evvelkı gun utun mu yan zaterı tesıd ettıgımız sırada katetmış oldugumuz yolu olçmPge me-

1 
. . şmış U· Sal k . 30 (AA) F anl·c 

. u er e at ' l . ik al ol -nuş ve Ingıltere unmakta ıdiler. aman . ' . . - r . 
olaraJı: tesblt edilecekse de nisan 20 kadar devam edecektir. ame esı m ıın . . _ . dar olacak olan da bu z<Jerdir. Avrupanın siyasi kalbi artık P~riste Ler"da'd b"· .. . kıtaları şimdi mavna ve küçük ge-
11 30 . . nin (Savth~mpton) lımanına goturu • ı an uyuk bır duman sü- . .. . . .. .. 

• arasında Fransız hariciye na- Başvekilimlze Hariciye Vekilimiz d imi 1 degil, Berlinde çarpıyor tunu yük lm kte ufk milerle vucuda getırılen koprüler 
zır p 1 Bo . lerek yata ora a me-a• e şan ı · se e ve u karart • . . . . . 1 o nlrur Anlı:arada buluna- Bay Tevfik Rüştü Aras refakat e • • ekilmi t' H• t} d ''A İ Al maktad vasıtasile Çınça nehrını gt'<'mektediı 
caktır decelrtlr. sancagımız ~ ş ır .. . ı er e vus urya, manyanın ır. ler. 

Bu merasınıde Londra buyuk el- Zannedildiğine göre bir lıenzin ve S . 30 (AA ) ., d 
. . F h Ok ·1 L d ' k J • } ki d• aragos . . . - • a yo. na~ 

L 
• çımı_z _et 1 yar ı. e . on r_a a~ . . a esı o aca ır ıyor. ya cephane deposu yanmaktadır. yona! tebliğ ediyor: ord Loyd Partı gurupunda şemız, inklısad vek::ıletı denız ve ,, Yollar ilk hatlara giden tak . . . ' ---------.:..----:! . hava müsteşarı Sadullah Güney, ri Hamburg 30 (A J\.) - Plebisit münasebetile bir nutuk söyliyen kıtaları ile doludur Fr k" 11 vıye Frankıstler Lerıda nın dış m·ı · 

1 
1 

. an ıs er ye- hall ı · · ·· .. ı · ı d · 1 
AtatUr a tezlmlarlnl O t A d yaseti cumhur umumi katibi ve mil B. Hıtler, Avusturyanın Almanyanın (kalesi) olacağını söylPmiştir. niden ilerlemeğe hazırlanmaktad . e erının onune ge mış er ır. u: 

, r a Vrupa a cere.,an li b nk .. d"" 1 · · l b" çok l ır- rıda · Condasnos · Barbastro roJ · 

1 

eunm•k Uzere bı.19Un " a a mu ur erımız e ır Führer, Avusı.uryayı C'zmiş olan demokrasileri muaheze etmiştir. ar. . . . .. . . . . 
eden siyasetin umumi muteber zevat hazır bııluıımuslar . .. .. . . . .. . . t . sellesı ıçınde muhim bır ılerleyı~ y:ı-

Adanadan Ankaray• I • durumu görUtUldU dır. . - Berştesg~den goru.ıme!C'rınden bahseden B Hıtler, ~oy le d~mıştır: AN ARŞ ST.LER DE . HÜKÜMET • pacaklarını ümid etmektedirler .. :-

hareket etti - Dünyanın en güzel yalt olan bu Şuşnig, benim iyı kalplıliğuni zaiıf telakki etti. Maamaflh IJ.•n ken- B L~ BİRLEŞIYOR nunla beraber düşman bir çok l: .ı· , 
- . . . Ankara 29 - Cumhuriyet Halk . dr d b arselon ,,o (A.A ) - Zanı1edildi ··ı · b h t · 1 j • 

lngilterenın meşhur diplomatla - gemı, yakında, halel' Lon a a u · disine bunun son bir teşebbüs olduğunu işrab etmiş idim Genç ordu- •· .. . . • . · • ru erı er ava e mı~ o' ugu ıç ·1 •• u 
rından sabık Mısır fevkaliide komi - Partisi Meclis grupu - 29 mart 1938- lunmakta olan Ege vapuru süvarisı 'Jk d C lar k .. .. k . . di B kJ · d 

1 
gme goıe mıllı ış konfederasyonu ileri hareketi gerı kalmıştır 

. Antal b . muza ı e a o a yurume ernrını ver m. ayra arımız, a ga - . 
sen Lord Loild bu sabah Adana'dan ya me usu doktor Cemal Tun- Said kaptan tarafından Istanbula k ld ki d 

1 
ıkın akt 

. . . . . !anma la o u arı ver en as • ç ıyac ır 
Toros ekspresile Ankara'ya hareket canın reısliğinde toplandı. getirılecektır. · · 

etmiftir. sözalanMaliyeVekiliFuadAğ- Macar kabinesinde Naz::erin iste-
LordLoildCenubtAfrikadaldNe- ralı yeni sene için hazırlanıp Ka _ ilaçlardan 

ropıden Londra'ya gitmektedir. Bu mutaya tevdi edilen bütçenin umu- diği değişiklik olacak ffil ? 
seyahatten istüade ederek Ankara'- mı hatları üzerinde izahat verdı· Alınan vergı· 

ünyanın gözü 
rag'a çev il • 

1 ya da uğrıyacaktır. Fakat Lord'u Bıından .. .. . Budapcşte 30 (A A.) - Kabinede yeniden tadı:it yapılacağına da-
Lefkoşa'dan Adana'ya getiren ta\' • sonra kürsuye gelen Ha - V /J [ ir bir şayia deveran etnw!,tt dir Müfridlerin propagandalarının takvi- (Birinci sahifeden denm) geç Alman tekliflerini kabul <'vli 
yare Adana'da yere inerken çaınu- riciye Vekili doktor Aras, Cenevre· na lrl lYOT yesi, Nasyonal ·Sosyalist tt'lılikesi münasebetile mutediller tarafındaıı büyuk Çek fırkasından daha kuv • yeccği tahmin ediliyor. . 
ra saplandığından seyahatına tren- de Hatay baklandaki noktai naza - Halkın sıhhi ihtiyacını temin ve hükümete yapılmış olan ıhtarlar. beş senelik planın tatbikinden tevcl- vetlt ve iki misli azaya maliktirler. Prag, Faris ve Jl.foskova ite s. 
le devam etmiye mecbur kalmıştır. rımızı müdafaa ve kabul ettiren he- hayat pahalılığı ile mücadc mak- lüd edecek olan müşkülüt, fovkalade a;abiyct lcvlid etmiştir B~nlar bu vazi~et; gcl~ten son bir muhabere halinde olduğu • i 

Lord Loild kendlsile görüşen ga- yetimizin mesaisine dair izahat ver- sadi!e tıbbi mustahzarlardan alın • Harbiye nazırı Roder ile: d~hilive nazırı Zcl'in ve Macar nazilerinııı ra Çekoslovak hukumetının son İngiliz elçisı de daima temaM r,1_.. 
zetecile d · t" ki akt l esr 1·n tamamen kaldı . . . .. · . . zamanlarda dil ve memuruna mün- hafaza etmekt a· re ernış ır : · ·· m a 0 an r " • kendısındrn bılhassa şuphc dm~kte oldukları Budapeşte polıs müdü- . . . . • . e ır. 

- Ankara'da Atatürk'e tazimleri- dikten sonra, bugun orta Avrupa- rılması kararlaştırılmışt! r . .. 1{ t ., . . tü d d 11 . d b h d"l kt d" hasır kalan vaıdlerıT g~yrı killi Harp veya sulh şimdi Prag'ın ,-n 
d ed 

. t• • ru e enyı nın ıs a e c· ceC' <. erın en a se ı me e ır . . . ..._ 
mi arzedeceğiın. Şefinizi görmek a cereyan en sıyase ın umumı Bu kararın, ilaç fiyat tarifeleri • · sayarak ıdarı muht '" t ıstenıekte receği karara bağlıdır. 

• Selii.hiyettar mahafil, bu haberlerın hayal mahsulü olduğunu ve ve bunun için plebısı· _vapılmasın .I=======~;,,,;;;;,;~==== benim için, çok bahtiyarlık olacak- durumu üzerinde de Parti Grupu • nin ucuzlamasında büyük bir &mil ı 
tır,. . nu tenvir etti. olacağı tahmin olunmaktadır. mayıs ayının sonundan evvel kabined e t•dilat icrasının mutasavver da :ıya k diremektedirlcr. Alman· 30 bin kişi Çamura saplanan tayyare askeri bulunmadığını beyan etmektedir. bloku bu talebinden asla vaz geç . 

ve iyi bir bombardıman tayyaresi - Ş k A k } 5000 kı·şı"lı·k b"ır Japon kolu • h m_emeğe ~.zm:tmış oldu~dan hü- Avusturya lejyonu n;u. 
dir, içinde Lord Loild'en mAda bir e erin istihlaCıti Sabı a ı ım a kum et muşkul bır mevkıdedir. \ tantan surette Almen· 
albay idaresinde bir kaç subay e artıyor E 1 d"I k .. Çünkü Prag hükümeti ya bu ta-ı ya'ya gidiyor 
tayyare mürettebatı olarak 12 er Türkiye şeker fabrikaları şirketi S131Cl ar e J me Uzere le~i kabul edere~ devleti her biri Bertin : 30 (A.A. ) _ Avustury; 
vardır, hissedarları dün Ankarada senelik . Hankov :,o (A. A) - Büyük kanalın şimalınde, Pukov - Tiyençin ınustakıl olarak orfi mıntakalara a- lejyonu, mutantan bir surette 2 nı 

kongrelerini akdetmişlerdir. Bir ay evvel hapısaneden çıkan . . . . yırmak, ve bu suretle muhtemel sanda Viyana'ya girecektir. Bu le _ 
Suriye ile siyasi Dünkü kongrede de anlaşıldığı - sabıkalı kaçakçılardan Hayri Kadi • d~mıryolu _cep~~~ın- merkez mıntakasında muhasara_ cdilmış olan bir inhilalı kendi elile hazırlamak yon, muvakkaten otuz bin kişid;."t 
mu•• b t üzere son yıllarda mernleketimizın köyde esrar satarken polisler ta - dort beş bın kişilik bır Japon kuvvetı, bu mıntakadakı Çın kıtaları \•aziyetinde kalacak yahut bu tale- .. . nase a imiz . . .. . . . . ' murekkeptır. Bunlar Avusturyadan 

Hata . .. . . şeker istihlilltı çok artmıştır rafından yakalanmıştır. baş kumandanının bır mcsaıına gore, her an ımha edılmek tehlıkesıne bi reddederek hem Ingiltercnin te- kn"-.t- lan h'" 

t ibik
. yda yeııı reıımın tamaınile 1932 senesın· de ancak 51 bı"n 575 Hayri ile ış· yapan Şevket isminde üh"' .. k be ak h ..,.~.uş 0 ucum kıtaatıdır, a d maruz bulunmaktadır vece.. unu ay tmi.ş olac , em Bunların kli . . 900 akil 
ın en sonra Suriye Ankara'· k . ih 1 dil . . b" b·'·-" da .. tünde akalan- · na ıçın n vası , 

da ve hük• . . ' . ton şe er ıst sa e mıştır. ır sa JAAıı suç us y Söylendiğine göre bu cephenin bütün kısımlarında bulunan Japon de Almanvanın Polonya ve Maca . ta ihti dir 
umeümiz de Şam da bırer 1937 yılındaki istihsal ve satışları mıştır. Şevketin üzerinde rn gram . . nı b. k ı ky sına yaç var · 

sefaret ihdas edeceklerdir . kf zlal k b" uştur kuvvctlerı muvakkaten mukabıl taarruzlarını durdurarak muhasarada rista a irleşerek Çe os ova aya 
· ıse ço a aşmış ve do san ın esrar bıılunm . .. . • . karşı kendi ekalliyetlerini muhata • 'JOO 000 Ç 

Ü•tad Halld Ziyanın 132 tonu bulmuştur ak ılık b"" . ka kalan kuvvetlere yol açmak uzere bahsı geçen M1Dtakaya dogru ıler . .. k h k 1 z"n/z" 
~ Kaç ç urosu esrar eroın • 1 kt di 1 za içın muştere are ete geçme e- 1 . eme erer 
gençllOe hediyesi çakçılarının bu şektlde çalışamıya- · rine, merkezi Avrupada bir har • Ô /J •• 

Sayın üstad Halid Ziya Uşaklıgil Bir günde 3 cak bir hale gelmeleri için yeni ted- Polonya - Litvanya miinasebatı bin meydana gelmesine sebebiyet u 
Evımiz kitabsarayına gençlerin fııy - hırsızh k birler alacaktır. . . . verecektir. Çünkü Almanlar kadar Brüksel : 30 (A.A) _Japon ami- , 
dalanmalarına arzedilmek üzere 929 (Birinci sahüeden devam) Varşova : 30 (AA.) - Litvanya'nın yem Varşova sefırı mıralay Lehler ve Macarlar da bugünkü va- ralı Yamamoto matbuata beyanat _, 
pa_rça kitab ve mecm~a armağan et- pa tartmağa mahsus kantar çalınış • ,, .. İRTİHAL Skirpa buraya gelmiştir. Mumaileyh perşembe günü itimainamesini ziyetten ve Prag hükümetinin ekal· ta bıılıınarak demiştir ki: 
mışlerdir. Bu değerlı yardimların - tır Mardin Saylavı Hilmi Çoruk' • takdim edecektir. liyetler~ tatbik ettiği muameleden _Muhasamatın bidayetinden be· 

dan .. dolayı kendilerine :ıçık teşek - İ>ire Mehmed bu kadar işten son· un Doğu Beyazit kaymakamı Fuat Polonya - Litvanya konuşmaları şimdıye kadar iki memleket a muştekı bulunmaktadirl~ ri 700000 Çinli ölmüş veya yara . 

kuru bır borç biliriz. ra polisin elinden yakasını kurtara- Çoruk'un ve Belediye Tahakkuk :ne rasındaki münakalat vasıtaları hakkındaki Angustovo itil.Mı ile neti . __ Alman partisi reisi Hen_le_in, ~ lanmıştır. Japon zayiatı ise 50,000 k. 
Bir tayyare gemisinde mamış ve çaldığı eşyalarla beraber murlar1".dan M_ehmet Alı ~ruk ıın celenmi.ştir. Henüz ınua!Ukta kalan bütün siyasi ve iktısadi meselele- gundcnbuı Çek hükumeti ıle mu- şiden ibarettir. 

500 hasta 1 polisler tarafından yakalanmıştır. pederlerı temyız mahkemesı baş him muzakerelere başlamıştır. ----
"'dd . "lik . 1 ... d normal diplomasi yolile tetkik edilecektır. İ 

ııonoıuıu, 30 (A.A.\ -Büyük Ok- mu eı umumı muavm ıgın en • • Bu miizake~_eı~r Iıakk_ında ngiliz landranın havadan 
yanus manevralarına iştirak eden . *Bitler dün Hamburga gitmiş - mütekaid _kıy"'.~tli-· adliyecileıımi.z • ltalya • lngiltere müzakereleri 17 ve Fran>ız hukümetlerıne de ıcab k 
Lesington ısmindeki Amerikan tay- tir. den İbrahım Şükru Çoruk vefat et- eden ınaliı.mat verilmektdir OrunmaSI 
Yare gemisi mürettebatından 500 ki- Orada yeni bir geminin resmi kü miştir. Cenazesi Kızıltoprak Bağdat Nisandan evvel bitiyor İngiıtrenin böyle bir vaziyet kar Londra, 30 (A.A.) - Londra şeh-

bogaz iltihabından muztarip d- şadım ıcra edecektir caddesi papasın bahçesi yanındaki şısında }"r,ınsaya yardım etmiyece- rini hava hücumlarına karşı koru-
d ııu ıçın burada demir almıştır. . * Ka:.aağaçla Şişli arasında yeni 11 sayılı köşkünden yann saat 11 de Roma, 30 (Son 'fegraf) Siyasi mahafilin kanatine göre, İngiliz - ği hakkındaki beyanatı Fransayı e- yacak olan madeni telleri taşımağa 
Ra'ltaıar gemide tedavi edilmekte- bır otobus ~ttı aç~ası için beledi- kaldırılarak aiie kabrıstanına defne- İtalyan müzakereleri 17 nisana nslıyan paskalya yortularından ev - peyce düşündürmektedir. mahsus sabit balonlar sene nihayc· 
dırı~. yeye bır muracaat = olwımuştur. dilecektir. ·el neticelenecektir, Bu itibarla Prag hükümetinin er tinde hazırlanmıs olacaklardir. 

' 
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# 3 - SONTl!LOR•,11 - 30 Marl 1°'°'' 

Mühim bir emir ,, Seyrüsefer için ye~i tedbirler f 1,-Hafk Filozofu-, 

1 

diyor ki: 

' Seyyahlara ceiJ·-Tüccar ve kom is- İ,el~!~~~~e!ı~::ç!~':~~alt- aksiler ve şoförler için Sıra sıra otomobiller, boyu.!. -

Yoncuların kazanç :;~~~:~:::~~ıg~,:!;~!e~~~~: yenı· kayıdlar kondu :~~~~~~~t~~o~~k~!;~l~ı •• y·: 

Ruhsat 
kında 

kilin artık ihtiyarlağından, onun i- yahlar, Caddelerden düğün ala) ı gı • ı • çin son zamanların hadiseleri kar - bi geçerek Ayasofya.-ıın kapl5ı ,, -Vergi eri ~:~:~:le~!~ ~~::a~ı~~=~~nm:a~I Kazalara karşı esaslı bir mücadele açan Em· nünde dururlar, eski Hipodromu tavaf ederler, kapalı çarşıya ı:grar-
sedenler belki olmuştur. J 1. J b 

tezke,·elerı· hnr"'Cl hak- Herhalde kendı fırka~ı erkfuıın -, niyet mü Ür ıig" Ü,· stan ulu dünyanın en lar, müzenin önünden merasıın geçı-
111& dan bazılarının da Av:ım Kamara _ şi geçerler ve Süleymaniye camiı -

M l k d k h • k 1 nin renkli pencerelerini görmek ıçin 

a ı·ge wıe a ... letı·n en sında başvekile olan hücumları gö- azasız şe rı gapaca ..• ıv zönüne getirilirse altmış dokuz ya kafalarını enselerine yapıştırırlar. 

b 
-------------------J Sonra Türk ve islam eserleri mü-• • ld • f şındaki devlet adamının sağdan sol ş h . . d . . . . .. . 

• an ılerı suru len tcnk!dlere karşı b.. r 1 . . . . 
• lr emır ge ı d 

. . .. .. . e rımız e çalışan taksı ve oto - katıyen ıçki de mükeyyıfat knlla - !ardır. zesini enstantane biı· göruş" le gez -
.. _.. k h ~s şo or erının yeknesak hır elbıse namayacaklardır. Bu ve sair hususlarda azami dik- dikten sonra yine aynl alay, şehirle 

k 
. ular k b !il gogus germe te em kuvvet, hem gıyrn 1 · .. f . . t• Ot büsl . d ak ka .. Tüccar omısyonc ın azanç harç alınmasına ve eyaımame er d h t .. d' _. 

1 
ıl e erı ve seyruse erın ın ızamı o erın muayyen ur yer- t ıtına olunması ve her gün icap alay ediyormuş gı'bı' -ynı· me a ·m 

. • . . . e ma are goster ıgı an aş ır . . . Q r sı 
vergisi hakkında yapılan şıkayetlerı gibi 25 liralık ruhsat tezkeresı ve - B kild ·sıe .d.? E. - hakkında emniyet müdürlüğiı tara- lerınden başka hlÇ hır yerde y0lcu eden teftişlerin yapılması bütün za ve tezahürle dört bacalı transaHan-

genı 

. . d.. M· ı· .. . . . _ .. .. . aşve en ı nen ne ı ı. ger . alm 1 . . . . h~ll~en hır -~mır . ~ . a ıye ve - rilmesıne imkan gorıilmemektedır. Almanya malı1ın şekilde Avustur _ fından esaslı tetkıkat yapıldığlnı . a arı suretı katiyede menedıl - b'.t~ mer~ezlerıne birer tebliğle bil- tiğe gider, kalın bir düdük istan _ 
kaletınden gond~rilmıştır. 3258 numaralı kanunun rouvak _ yayı alıverdiği gibi bi.:' kaç vakit yazmıştık. mıştır.. . . . dirilecektır. Bu suretle; yalan bir za bul limanını sel3mlıy:ırak, gemi, 

Kazanç vergisı kanununun 81 (kat birinci maddesinJeki kaydın, sorıra da Çekoslovakya üzerine yü _ Bu hususta aldığımız mütemmim . ~ynı memnuıyet; taksı otomobılle manda. İstanbul dünyanın en ka - Marmarayı dev adınıları ile arşın -
inci maddesinde ruhsat tezkereleri- bu mükelleflerin 1939 mali yılında rümek isterse İngilterenin hemen ma!ı1mata göre; emniyet müdürlü- rı ı~ın ~e ko.~~tur: zasız hır şahsi haline konulacaktır. !ayarak onlan geldiği yere götürür, 
nin .ne zaman alınacakları yakın ve beyannameleri vergiye tabi tutula- harekete geleceğinin ilan ndilme- ğü; bu mesele üzerinde ehemmiyet Hıç hır muşterı; yaya kaldırım- Emniyet müdürlüğü ve seyrüse - sağ, salim iade eder. 
birmali sene için muteber bulunduk bilmelerini temin için 1938 takvim si d&ğil mi? İngilterenin kati ola - li suıette durm kt f .. 1 . . dan inerek caddenin ortasında; yol fer dairesi; bu ideal için icap eden Yirmi dört saatlik bir misafiret . a a ve şo or er ıçın k . . . . . 
.Jarı tasrih edilmış ve muhtelif mü- yılı başından itibaren kanunen tut rak şu veya bu tarzda herhangi bir muntazam bir kı afetle k 1 enarında taksıye bınemeyecek ve yenı tedbırler alacakhr. Diğer taraf esnasında kendilerıne refakat eden 
kellefiyet şekillerine gore ruhsat mağa mecburoldukları defterleri yolu takip edeceğini açıktan açığa mani olacak· Y.. f . k ]azal ara bu yasak aleyhine hareket ettikleri tan otomobillere radyo konulması _ tercümanlar onlara kimbilir neler 

. . ta . tın k b .. . ' seyruse crı o ay aş - .. . . .. 1 . 1 dir' B d . 
tezkereleri harçlarının mikta _ 1ıasdık etirmelerine ve muameleleri -

1 

•• YIJl e ~ ugun . ıçın ~uv.afık tıaracak yeni tedbirler tesbit etmek görülen şoförler hemen cezalandırı- n.ın seyruseferı ışgal ve şoförleri soy mı~ er · urası aıma meç -
rı da 82 ıncı maddede b~ - rini bu mükelleflerin ancak 1939ıgorülmem:ş, Başvekil her turlu ıs- tedir. lacaklardır. Hususi otomobiller zihnen meşguliyete sevkettiği anla- hulümuz olarak lrnlmaktadır'. 
yan olunmuştur. Ruhsat tezkere- mali yılı iptidasından itibaren be - rarbl~ra ı::.~dn bu huilsusekta h~brhanb. - Buna nazaran (şoförler cemiyeti) otomobilini istediği yerde; me - şıldığından bazı yerlerde taksiler - bulBu terciıİs'roanların hepsini __ ıstan -

lil 
. ••b· ld • 

25 
lir gı ır u e gırış ec gı ı ır . d il • den radyo! .. kül' d" _.. .. b u, tanbulun bdıı \'e 

!erinin muteber olduğ1 m .. ıı yıl zar yanname erın "' ı o ugu a- .. .. 1 e . t' ın en ver ecek nümuneye göre bir sela· bir cadde üzerin - arın so ugunu ve u t .h. · · · soz soy em mış ır. ' ka eh . . d . arı ı yerlerini ıyı tanıdık -
fında mükellefler tan ir.dan 82 in- !ık ruhsattezkeersi almak mecburi- Fakat Avruparun bir tereddüd ve müddet sonra; şoförlerin ayni renk- deki bir lokanta veya dükkan ö - rarın ş rımız e de tatbik olun - ı nl hakkında d -. 1 . . . . masının düşünüld--·· .. tık arını, o ar og -
ci maddede yadı harç nisbet!eri _ yetınde o duklarından, 1437 mali yı- helecan devrinde lngilterenin öte- te elbıse gıymeleri mecburi olacak- nünde bırakıp bir yere gidemeyecek . . ugunu yazmış · ru yanlışsız ma!Qmatları oldu"unu 
tebeddülünü ve daha yüksek nisbe- lı için evelki hükümlere göre, al - denberi oynadığı hiikim rolünü hı- tır. Böyle bir yere girmek isteyenler; B~ h.aber':°1'z t'.'11akkuk etmiş ve iddia etmek fazla nikbinlik ol~r 
f(· tiıbi harç istifasını i~•rı e\lire - '.1"<lar~ r_ııhsat ~~resi harçlarının rakarak çekili~ermesi ka.bil 01'.'maz Şoförlr daima tıraşlı olacaklar; yakın ara sokağı intihab edecek- şehrımızdekı !aks.ilerde kat'iyen r~~ Çünkü birzde böyle bir kurs yok 

. . . . d •. 
1 
.. 

1 
ed' ikmalı cihetıne gıdilmemesi ve ik _ dı. Son nutku ile başvekil İngıltere .. t . yo bulunmaması, bulunanların so- t eli 1 .. cek ıştigal nevilerı egış ırı m ik - . . f . an1 • muş erıye iyi muamele edecekler; !er; otomobillerini oraya bırakacak külmesi kararla tınlmı tır ur ve p omalı tercumanlara ma -

çe mütemmim tezkere harcı alınma- malen alınmış olan harç farklarının ~ v.azıye mı . atmıştır: Eg~r Bel ş ş · lik değiliz. Her lisan bilenden bir 

k 
.. kü. ml . . - 'd 1 da derhal ı'adesı· emredilın;"'ır· çika ile Fransa hır taarruza ugrarsa ahı . sına anun hu erının musaı o ,,.. · İn . }'; • E M seyy tatmin edecek ve memle -

- b·ıd· . ı· 1939 ali ılı elnıed el . . giltere bu devıetıerıe beraberdir. enı lı~-' acı·nı·n Pamuklu k t· ·ı madıgı Vekaletten ı ırmış ır. m y g en evv ışı- Çek si aky • . J e ı ona tanıtabı ccek iktidarı da 
Yeniden beyanname usulüne tabi ni terk etmiş olan bu kabil mükel- gilteo ovd hala thaarrıkızta ugrarsak In- J /(. beklemeğe zaten hakkımız yok 

re er are e e geçece de la"n .n.nfercınsı '/18 . tutulanların 1938 mali Y'.lı kazanç lefler namına 1938 takvim başından ğildir. Fakat İngiltere Avrupa su! "' lY.I. enSUCat Burasını geçelim. Fakat asıl üze-
vergilerinin evvelki hükümlere gö- terk tarihine kadar kanunun 55 in- hunu muhafaza etmek azmindedir '7Y ~-' • Bu akşam Eminö- rinde durmak istediğimiz nokta, 
re tarhedileceği sarahaten beyan e - ci maddesi mucibince verecekleri be Başvekilin bu esaslar dahilind~ .1. arı J e Sı nü Halkevi salon- u C uz/ U yor her biri memleketinde bir başka iş-
dilmiş olduğundanbll mülceHeflerin yannameler üzerinden vergi tarhe- söylediği son nutuk lazım olduğu larında saat sekiz le, ticaretle meşgul olan bu seyyah 
lfı37 mali yılında aldıkları ruhsat dilmsi ve 74 üncü maddesinin F kadar manalıdır ve Avrupada orta- En az afltaJ resmi han• b uk Bir kısmının gUmrUk kafilesinin bu yirmi dört saat zar-

- 1 kll 1 d k uç ta ressam E- bnd 1 ta b ld nl b 
tzkerelerinin 25 liralık tezkere ile fıkrası mucibince tahsili iktiza e- lıgın yatışmasında beklenen tesir - il re m ar an alınaca . . resmi ta il 1 d a s n u an ne a aya ildik· 

t beli!
. h fark ·stif .. d d l · ·· ter · t· B ıed· · ... hr' · d d lif Nacı geçen haf- nz 0 un u le ·dir Ge dikl · d ıs· e ı ve arç ının ı ası şoy- erse e ruhsat tezkeresi harçları _ erı gos mış ır e ıye reıslıgı, şe llillZ e u- B. takını n · z erı yer e tanbulu ıa tehi edilen k ır pamuklu mensucattan Tü k. · 

le dursun 1938 mali yılı mükellefi - nın da vergi gibi vakti gelmeden ev- Ahmed Rauf var ve diğer nevi ilanlara mahsus r on- alınmakt 1 gümrük. .. siml . ve r ıyeyı tanıdıklarını avurt -'============= tarii 1 .. · · b. f k a 
0 

an re erı !arın · · · · 
0

dd' d yet şekillerinin değişmiş sayılması- vel tahsiline dair kanunda bir ka _ ,- e erını yenıden tetkik ve tes ıt eransını verece - indirilıni tir ı şışıre şışıre ı ıa e erler. 

nadahiiınkanolamıyacağından1938 yıd mevcud olmadığından h!l vazi- Benzı·nı·n Jı•tresı• etmektedir tir. Konferansın B ş ~b ~üphesiz her gelen seyyah kafi -B aksadla b. d . una se ' son zamanlarda pa- lesı burada avuç a b kı 
senesinde de kendilerinden gayri sa yetlerde tezkere harçlarının 1939 ma D •• _ u m . . ır ~ taluna~ame mevzuu (Halk ve muk piyasasında vulrubulan fiyat . • vuç para ıra -
fı iradlı mükelleflerin tali ol - li yılından evvel i.kmalen tahakkuk 0rt buçuk kuruş vucuda geür~ektedir. Bu ~at- resim) dir. tenezzüllerinin ve bazı devleUerle yor, iktısadi ce~he~~n mükemmel 
dukları tezkere harçlarından fazla ve tahsili caiz görülmemiştir. .. namede, elektrikle yapılacak il9.n - Değerli arkada- yapılan ticaret mukavelelerinin fes şey. Fakat, ketırdıg:ı şeyler kadar, 
-====================================================~ y k J k •? !ar ayrı bir fasla alınacak ve elek- Ressam . -türd··-·· 1 1 - U Se ece mı • ttikl' ,,._, b' tarif tat §1lll1Zı Elif Nacinin Elif Naci hedilmesi, yerli sanayiiınizi norma- go ugu şey ere de meşgul ol -

Yolcu Salonu Yapılırken ı ll<U.Uara en ucuz ır e lin f ki d b' h mamış Jazım geld'gın" · t tm k 
••• bik edilecektir konferansını Halkevi sanatkarla- ev n e ır imayeye mazhar . . ı e ışare c e 

Denizbanka merbut 
bütün müesseseler 

Galata da 

Pllka resminin tama• .. · nndan Fethinin keman ile Renanın kılması ve bu yeni kararla fiyat - ıstiyorum. 
Dıger taraftan sokakların her ta- ı d b. t .. suı·· t · dil HALK FİLO men kaldır1lma•ı ıcln · • .. .. piyano ile bir konseri takip edecek- ar a ır evazun u u. emın e - ZOFU 

rafına :ilan yapıştırılmaması buyük tir mesi gayesinin gözetilmesidir. !============= 
benzine zam dUtU· duvar il9.nlarının ancak muayyen . B k bil t b günl

0 Esnaf ~az 'a UIU Konferans ve konsere herkes ge- u a roensuca ın, u er - Lj 
. n y~r yerlere konulması hakkındaki emir Iebilecektir. Konferansa bilhassa de ucuzlıyacağı ve bunu yeni cins-

Otomobil ve otobüslerden alın - - ıkı b. . Gu··ru··ıtu" mu·· akta 
1 

!ilk . . kaldı ve yasagın s ır surette kontra - güzel sanatlar akademisi talebesi !erde yapılacak tenzilatın takip e -

nlm
m ohaaknkınp d a resmlınınb. k - !üne ehemmiyetle başlanacaktır davet edilmiştir. deceg" i muhakkak görülmektedir 

toplanacak ver=ediğini d~ ?her v~;:. Tl''- çı·lek . ~ . Ediyor? 
Bu hususta aldıg:ımız yem ve .1. j K Bütün kaçak Ecnebi Belediye relsllğl esnaf 

muteınınim malı1ınata göre, vaziyet 

Galata rılıtımı ve civarının ima- şu!:ı::n şoförler, plaka resminin Mahsulü Eşyalar şehrimizde Mütahassıslar c~~~:::·e;~::e~·~~r 
rile gol/arın asJa/tlanmasına kaldırılı_nasını_ is~~mekte ve git gı.·- Dün geldi Satılacak uakkında Belediye şehrimizi en sessiz bir 

'./ 1 de tahsil şeklı guçleşen bu resmın n 1 şehir yapmak için gürültü ile esas-
d eva m OIU ,. kendilerine ağır geldiğini uzun za- Muhtelif yerlerde yakalanan ka - lı surette mücadele etmektedir. nU go mandanberi söylemekte idiler. Yeni yılın ilk çlleQI dUn çak inhisar maddeleri ve k~aş, Bunların pasaport ve Fakat alınacak bütün tedbirlerin ya 

İstanbul limanının imarı hakkın- yapılması tasarlanmaktadır Hatta bu münasebetle muhtelif tehrlmlze gönderildi ".:ker, tuz, tütün, ~igar~ kag:ıdı, ikamet tezkereleri mua- saklara rağmen, yine ekser esnafın 
S

. . nl d uh . .. tönbeki, kolonya, ıpekli kumaşlar I I I I I k bilb 
daki projenin Galata ve ırkecı sa- Diğer taraftan yeni yolcu salo _ zama ar a, m telif teşebbusler Ereğlide yetişen ilk çilek dün . .b. uhtelif dd 1 me e er nası rapı aca ve assa seyyar satıcıların fazla 

. ıht 1 ya f' I . . i ve saıre gı ı m ma e er' E bil . eml k timizd· . gürül- .• 
hillerinde yem r ım ve yo cu sa- nunun modern tesisat ve en yeni pan şo or er cemıyetı umum ka- şehrimize getirilıni•tir . eli k d aka! dı • hi < l;ne erın m e e e ı - tü çıkardıkları görülmekte _ . t . . . . . . . .. • · şım ye a ar y an gı şe r ve . . . . . ·-· 
'!onu inşaatıle b~şlayan atbikatı tarzda ınşası ıçın yapılan tetkikler tibı hır kaç gune evvel Ankaraya gi Çil k t• t• . . .. kasabada ve 0 havalide halka mü _ kamet ettikten sonra ecnebı mem- dir. Belediye reisligı buna mani ol-
günden güne inki~ et'.'1ekte, 939 de nihayet bulmuştur. Salonun in- derek aynl arzuyµ izhar etmiş ve . e. ye ış ırm~e .şehrimizl~,b~- zayede suretile satılmaktadır. lek.et~ere gidC:ke~ ikamet tezke:e - mak üzere yeni bir tedbir bulmuş _ 
yılı yazına kadar ikmali. ta":"!~ şaatı bitirildikten sonran bütün dış bu resmin tamamen kaldırılması yük. hır rekabete gırışen Ereğlı run İnhisarlar umum müdürlüğü, bu lerını huruç vızesı aldıkları emnıyet tur. 
bu kısmlann imar faaliyeti hayli deniz yolcularının rıhtıma yanaş _ mümkün olmadığı takdirde yeni bir bu ilk turfanda mahsulü dün he • nu mahzurlu görmüş ve yeni bir makamlarına bırakmaları usulden Şehrimizdeki bütün esnaf te ek _ 
iler~emiş. buJ_unm~dır~ binası _ malan için icab eden tertibat yapı- formül bulunmasını hükO.metten ri men yüksek fiatla satılmıştır. karar vermiştir: old~ğund.an d~vlet, vilayet veya be- külleri ve cemiyetlerine beledi~e re 

Sırkecıdekı eski gümrük lacak, ve memlekete gelen yabancı ca etmiştir 1st bul 1. il-L• . . Bu karara göre badema cenup hu Iediye hızmetınde bulunan ecnebı isliğ' - · b · tet:k ·· d · 
od bir yolcu salonuna tah yol ul b · an yer ı ç c.ıuerı ıse ancak anl il ik t t zk ı ır ere gon ermış ve es . 

~ m ern amJanmış, Galata yolcu lar~ır ar u salondan şehre çıkacak- İş~e dahiliye, maliye ve iktısad mayıs sonlarına doğru yetişebilecek dudumuzda yakal.anan kaçak eşya -~ . ara ver en ame e .ere - na!ın gerek satış reklamı içiıı V• 

vilı iş! tam . . d lA . vekfiletleri arasında yapılan bu te- . lar, bu hududa cıvar olan yerlerde Iennın de mensup oldukları daıreler gerek ellerindeki mihaniki ve .t . 
salonunun inşaaikmtı, ıalçın dilmi~ .=t. ge- Liman idaresi yeni tesisatın ik _ maslar neticesinde bu i• içın· bir ür. • satılmıyacak, İstanbul getirilerek ce istirdat olunmayıp pasaportları- 1 kat· .... ıı·· t 1 ~al ı· 
len hazırlıklar e ş ır, alin .. • b d ıl ak ıkı . . ildi". • e ıyen guru u e meme erının 

ı, ıl f nni 
m den sorıra •imdiki bulundu formu! bulunmuş ve bu formül ü- ura a ucuza sat ac tır na ç ş vızesı ver gı sırada ala - f 1 b • _ 

Bir müddet evve yap an e - . • - . k d il. . az a agırıp çagırmamalarının ken 
_.,,... aldı" t gu yen muhafaza edeceg"i Deniz zerınde son defa tetkikat yapılarak M d a ar v ayet emnıyet makamların- dil . b' b' .h 

bir keşifle bir lll'A- az gı es - b ' - • a e v ·ı alak erme ırer ırer ı tar olunarak 
bit edilen bu sahillerin yeniden anka merbut bulunan bütün mü - pliika re~ ~amen kaldırıl - n ,1. arım mı gon. ca on~ı ve bu suretle ~. - bildirilmesini istemiştir. 

.. . . ,.
1 

. d devam et esseselerin de bu noktada to 1 ması esas ıtibarile kabul olunnıut- V nan uzman ikamet tezkerelerının 
yukseltilmesı ~:~ede lmak .. - cağı Galat nhtunı . p ana- tur. n ugusunda Lira,· sergı· doğruca Emniyet u. Müdürlüğü ş. Badema, gürültü yapan esnafa ve-
mektedir Bu en ° u - . a cıvarının deniz 4 M" d" !" ... ı rilecek cezalardan b ka f 
zere iri ~!arla rıhtımın alçalan ve ışleri ~üessesatı noktası haline ko- ~~ yeni formüle göre, plaka res - Bı•r ~,.cı·a Masra' -'ı -rd:m ~ ~_gune yo anması muvafık miyetleri de g"rült"~ ' esn~ ce-
yıpranan kısımlarının taşları de - ~ulacagı kuvvetle muhtemel bu - mınm ~.er ~aft~ Jtaldırılmasına f il.& J ı go uştur. .. .. .. .. dilecektir. u u en mes e -
ğiştirilmekte ve bir kısım sahiller- unmaktadır. mukabil benzın ~yatlarına kilo ba- 13 zavallı amelenin Nevyork sergl•lne ı,tl· .. Bu suretle 4 cu Ş~be Mudurlu - ============ 
de yeniden bir rıhtım tesisatı yapıl- :: 4•5 ~uş hır zam yapılması batına gelenler rlklmlz için bukadar ğüne.g~Iece~ uzman. ik~et tezke - * Almanyada inşa etürilmektc o-
ması için tetkikat yapılınaktadır. Yeni VVU: 0 ~run~dır. Geçen hafta içinde Kozlu maden tah•lsat ayrıldı r:ıer~ın muddetlerı bıt':"eden. sa- lan yeni gem.ilerimizden Trak va-

Yine projeye göre rıhtım yolları - Bel~y~ p!aka resminden el - kuyularının birinde feci bir kaza Önümüzdeki ağustos ayı içinde bipl~rı av~~t :ııer ve vazıyet1~r~de puru, yakında limanımıza gel.ecek-
nın asfalta tahvili işi de devam et - Alınacak de ettigı varıdat da bu suretle teiafi olm b. . . -1m·· t- Amerikada Nevyork şehrinde bey- de hır değişiklik olmazsa kendilerıne tir .. edilmi. , . uş, ır ışçı o uş ur. . d tmek - _ · 
mektedir Yeni yolcu salonunun o- M ş olacaktır. ,,.d. d . b' ku d nelmilel ve muazzam bir sergi açı- ıa e e uzere dogrudan doğruya . l' 1 • l = ıse şu ur . ır yu a su anıl bey * Beşikta"'ak. r ta f b-nüne tesadüf edecek kısımdaki yol ua ıım er ti ku b. kısmı .. lacağını ve hükfunetimizin de bu an şu e yazılacak birer tez- . •• ı yer ı yyare a 
. t b ı·~•• bultınmakta ve cak olan bu yeni 481 muallimin (330 kpa arnış ~e . yunun ır ço- sergiye resmen iştirake karar ver kere veya tahriratla uzmanların rikasında lıapılmakta olan 10 mek -
ınşaa ı aş......,,., ' Yeni d I k ilk rt kt 1 erek 42 ışçı ocak içinde kalmıştır -rıhtım caddesinin köprüye birleş - ara rı ı adrosu u ve o a me ep ere, (93) ü muh Havza tahlisi kil~ : eliğini bildirmiştik.• mensup olduğu daireler tarafından teb tayyaresinden biri ikınfil otun-
tiği noktanın asfaltı da ikmal edil- tesblt C lundu telif sanat mekteplerile kız enstitü- . d ilkye dteşk tının gayretı Hüklımet bu sergide pek esaslı talep edilmesi Jazım geldiği alaka- muştur. 

Bu sene htelif I I . 8 . d . sayesın e, an a azaya uğrayan- darlar bildirilm. . miştir. . mu yer erde açıla- erme ve ı e Riyaseti cwnhur !arın 34 ü kurt ılm.ı 8 kiş. 1 bir şekilde yer almayı arzu etmek- a iştir. * Sigaralanmız İngiltereye de 
Diğer taraftan şimdiki Çinili rıh cak olan ilk, orta mektepler ve li - başkanlığı flarmonik orkestrasına kalm tır Kurtar ~·. ı çerde te ve bütün mamul!t ve mamuatı- satılacaktır 

seler · · 1• alın ış · arma ışıne devam e- • tını han ile merkez rıhtım hanları ıçın azım gelen tahsisat, daha acaklardır. dilm·ş v ik. .. bunl d mızı en son usullere göre teşhire 23 nisan Çocuk bayı-amı ve 0 . 
.. . _ danl şimdiden • ı~··tır _ 1 e ı gun sonra, ar an h !anmak dır * Köy mekteblerinın müiredat onlerıne tesaduf eden mey arın ayr.....,,. Bu sene koy okulları için vil9.yet- üçü sı" dıkl b. b • azır ta hafta da Çocuk hafuısıdır. Bu ... 
asfaltları bitirilmiş, bura?a bir de Bu meyanda bu mekteplere yeni- !ere yapılacak yarclım da tesbit edil lar~k : arı ~ acada sag o- Bu ınaksadla şimdiden tedarikle- bayramda çocukları sevindirecek prog.~amları. bu yıl yenı ihıyaçla-
küçük park yapılmıştır. !ki tarafa den 481 muallim alınması da karar miştir Ondan iki ~u~nr t~~ar.dır. re başlanmış ve bütün ticaret oda- olan Çocuk Esirgeme Kurumu _ ra gore yen~den ı:a~'.lacaktır. 
birden birer park yapılması da pro- laştırıinııştır. Bu ders yılında köy mektepleri ve ölüsü bulu!:' a aa hır ~u:-ın !arına, sergi i~in hazırlanmam icab n~ yarclım ediniz. . * Londra da giliz ınali grupla-
jeye dahil bulunduğundan ilerde, .. Ayrıcıı. bu sene yeniden bir çok eğitmenleri için muhtelif vilAyette devam oıurun:ı!tur. ~~_?Da ışme eden ambal9.jlar hakkında direktif • rile. temas eden bankacılarımız. he-
rıhtım ve yollarla yolcu salonunun koylerde köy okulu açılması ve e - yapılacak yardım mıktan da belli lanmakt dır Fakata, çok:üntüleı: ayık- verilmiştir, Çocuk insanların çiçeğidi· ·r. Bu yeti, bu ay ~nuııda memleketımı-
. tı b't· ildikt b d "'tm im a . t akıbetl.ırı meç- Ayrıca bu ser . '""•ak afı . . ze geleceklerdir ınşa.a ı ır_ _ en soru:a ura _• 6 • en; _ köy muallimi _ e . . il- o uştur. bul kalan dört . gıye .,_~ . masr çıçeğı sevmek ve koklamak için · . 
denızden goru!ecek şekilde ve go- mesi için de faliyete geçifın~ Bu para geç k. d .. Esas bunlar dir~~ bulunaın~tır. olarak iktısad vekileti yem sene Çocuk Esirgeme Kurumuna da- * İtalya hükı1ıneti siyasi mülte-
ze çarpacak bir yerde bir de abide Kadroya h . d ır. b. lir faz!' asilen sene ın en yuz en 1 1 bulmak ümidi de bütçesine bin lira tahsisat 

azıran an sonra alına- ın a e tam 462 · 
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Almanya 
............ 1111:1 ............. . 

Yugoslavya 
HOL IVUD 
DEDIKOOULARI 

i-llKAY·E · 
Samur kaşlı sevgilim ! .. 

YUGOSLAVYA YA 
Teminat verildi!: 

Yugoslav Meb'usan Meclisi binası 

alıklaştıı, 

- Siz burada mı Jtalıyorsunuz? ... 
Diye sordu:. 
- Evet ... 
Cevabını verdim. Sesim titriyordu. Hesapsız, ne

ticesi ne olacağını bilmediğim bir kararın tatbikil 
Ömer, buna çok kızdı. Hiddetini belli etmeden kı· 
saca: 

- Pek fila... ... 
Dedi, şiddetle yüzüme, gözlerimin içine baktı, yü· 

rüdü ... Bu bakışın manası söz gibi sarihti: 
- Alacağın olsun ... 
Kapıyı kendi elimle kapattım, vaziyetimi hiç boz

mıyarak: 

- Ağabeyimi eve yalnız göndermek biraz garip 
oldu amma, zararı yok ..• Tam kapıdan çıkacağım za
man evde kendi yatağımdan başka yatak olmadığı 
aklıma geldi... Ben nerede yatacağım, o nerede ya
tacak? ... Böyle daha iyi değil mi efendim? ... 

Dedim. Kaymakam bey bunu akıllık farzetti: 
- Mademki yatak yok... Bundan daha iyi başka 

birşey yapılamazdı... Maamaih, eve yatak ta gön
derebilirdik ... 

Dedi. 
- Ne beis var efendim? ... Burası da benim evim 

değil mi? Hem asıl evim burasını addederim ... 
Cevabını verdim. Mesele kalmadı, fakat, bir de 

işın iç yüzünü bil~eler kimbilir ne derler? ... 
Doğrusu kendi kendime yavaş yavaş parmak ısı· 

~Yorurn! Bugünlerde ne kadar •entrikan. oldum. 
-•kiden ne söylersem hakikat o idi. Halbuki, şim-

Roı86 

eli öyle mi? Aşağı yukarı her sözümün, her hareke
timin altında bir de gizli kısım var ki, asıl hakikat 
cephesi orada ... Demek: insanlar böyle böyle hile • 
ye, hud'aya alışıyorlar ve nihayet samimiyetsizlik 
samimiyet peçesi ile ortaya çıkıyor. Bu vaziyetleri 
bir taraftan haklı buluyorum. Mesela ben şimdi bu 
dessas mani ile emri vakiin önüne duramasaydım 
ne olurdum?... Hiç kimse demese bile, kendi ken
dime: 

- Alılı: ... 

Demekte <tereddüt etmezdim. Biraz zihnini yor • 
mak, zeka oyunlariyle fuzuli tasallutları yenmek ka· 
bil iken mağlO.p olmak, çok tehlikeli bir hezimeti ka· 
bul etmek budalalılı: olmaz da ne olur? Amma, işte 
bütün bunları akıl edinceye kadar epiy zaman geç • 

ti! Artık kaniim; Müdafaada, insani ve ahlaki hudud
ların ötesine aşmadan her siliihı kullanmak meşru· 
dur. 

. - --~- --~----· ·-hafaz~ ~tmiştlr. 
tü:r'kU.lenne, KUY ....... --. -

YAZAN: NUSRET SAFA COŞKUN 

yeyim. 
Zabıtai belediye memurunun kon 

trolüne uğramış bir lokantacı gibi 
asılı: suratla kalktım. Mektup pa· 
ketıerini, sonra defterleri tekrar 
yazıhanemin gözüne koydum. 

hala böyle düşünüyorsa aklına şaşayım. Ölürüm de 
yine onun dediklerini yapmam. Kendim yarım ağız
la yaptığım vaadler hep onu kaymakamın evine gö • 
türüp ilk sahneye istediğim gibi hakim olmaktı Ne-
tekim de öyle oldu değil mi? • 

- Bravo vallahi sana ... Sokağın ortasına beni. bı
rakıverdın 

- Mat ettin ya beni, zekanın hayranıyım .. 
- Başka bir şey yapamazdım değil mi? ... Sade-

ce bana yaptıklarınıza ayni silahlarla mukabele edi· 
yorum. 

- Olabilir. Fakat, neticede yine siz kaybeder • 
.siniz ..• 

- Oda, bahtıma ... 
Sabah. Eve gittim. Ömerle karşı karşıyayız. İlk 

sözlerimiz bunlar oldu. Belli ki, bana çok kızmış. hid
detinden belki de sabaha kadar uyumamış. Böyle bir 
oyuna düşeceğini ihtimal hiç hatırına getjrmezdi. Fa 
kat, enfes oldu. Dediği gibi. Sokak ortasında tek ba
şına kalıverdi. Kimbilir o, evden çıkarken neler dü· 
şünüyordu! ... Eve gideceğiz, soyunacağız, yataca • 
ğız, sabahı beraber edeceğiz! Onun için kayınbaba • 
mm yanında beni methede ede gökler çıkardı! Eiler 

Yine öyle olacağından hiç şüphe etmesin ... 
6 Haziran 

Herif bizim eve yerleşti galiba! 
- Yapma etme Ömer ... Mademki ağabeylik id

dia ediyorsun... Hiç olmazsa bu sıhriyetin tahmil 
ettiği vicdani mecburiyetle benim rahat etmem 
için çalış ... Çalışmazsan bile beni rahat bırak ... Ha
yatımla oynama ... 

Diyorum, yalvarıyorum yakarıyorum Nafile. Ak· 
lına iyice yerleştirmiş: 

- Kaymakamın oğlundan vaz geç ... Benimle ev· 
len ... 

Diyor. Bütün teşebbüslerim, bu kadar niyazla • 
rım sadece on ugayri meşru münasebet fik • 
rinden meşru münasebet fikrine ge • 
çirtmeğe yaradı. Bazan kendi kendime dalıp düşünü
yorum: Ömerin karşımda otururken birdenbire dü • 
şüp öldüğü mücessem bir hayal halinde gözlerimin 
önüne geliyor. O zaman, gözlerimin içi parlıyor, se· 
vinç duyuyorum. Sahiden böyle olsa ne iyi olur.?. Me
selıi, bu akşam eve gelirken yolda düşüp ölüverse. 
Öldürülmesine bile razı olurum. Muhakkak ki, be • 
nim saadetim onun yok oluşunda, Yoksa bu saklam • 
hac oyunu günün birinde patlak verecek. İki gündür 
vaziyeti idare ediyorum, akşamları kayın babamın 
evine gidip yatıyorum, onu sabahtan sabaha ... 

- Alılı: alılı: bakma suratıma! Di-

, Amerika ve Avrupa sinema. " 

l larında ayrıca gösterilen 1 
Eskimo filminin meşhur ar

tistleri MALA ve MAMO'nun 

en son çevirdikleri 

YENIROBENSON 
K RUZ O 

25 kısm tekmili birden 

film 
baştan aşağı 

heyecanı ıerküzeşti, 
dehşet ve maceralar 
dolu romanı 

BUGÜN 

AL KAZAR 
sinemasında başlıyor. 
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Kadın A 
GANGSTERLER Al . 

b k ~" ıt . man ir ızın marıJ e erı 
kıskacı altında 

JDolfüsün öldürül
' düğünü gördüm ! .. 
••• Avusturyanın Almanlar tarafından Genç 

Amerikayı hayret f e bıraktı 

· Çünki onun yaptıklarını en azgın 
. Gangsterle~ .. bile yapamamışlardır !. 

Gang .ster kadınların en meşhuru Eleanor Jarma 

namile maruftur • 

"sarı kaplan,, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

A vustur ga muza/ f eri.l/efinden işgali üzerine ilk evvel karısını V~ HlTLERin 
Çeklerin_v_az_ig_e_tı_· _ta_m_a_m_il_e _değişti 1. Oğlunu, sonra da kendini öldüren .. 
Hülya ile yaşamayı sevenler Binbaşi Emil Fon Fey 
tehlikeli anları hissetmezler !. bıraktağı bir vesikad~ 

Almanya Avusturyayı yuttu.. böyle diyor. 
"O gün - 25 temmuz 1934 - sa-

• 1 1 K 1 M D E J bahleyin saat 11 de vükela heyeti 

.Ş 1 M D S R A • tof.=tı~eyrek kala Siyebentren 
. ııas'da askerlerin ve polislerin içti • 
.ma etmekte olduklarını haber al • 
dım. Derhal başvekil Dolfüsa ma • 
lfuııat verdim, 
Başvekil beni, asayiş ve bahıjye 

müsteşarlarını yanına çağırdı. A • 
sayiş müsteşarı baron Kaninski nü 
mayişin önü alınmasını ve nümayiş 
cilerin ele başılarının tevkif olun • 

(Devamı allma ıeh•W•) 

harbinin 
Gizli haritaları.~ 
================================· 

Yere düşürülen Alman 
casusların ele 

jeplinlerinde Ameri-1 
kan geçirdiği kitaptan 

çok şe gler öğrenildi . 

Ele gec~n her vesika yeni 
Bir felaket doğuruyordu 

di istekleriyle o tarafa doğru geli
yor değildi. Her ikisi de daha evvel 
yaralanmış olduklarından yere ini
yorlardı. Daha doğrusu yere düşü
yorlardL Bunların düşmesi fueri
ne müttefikler, yani İngiliz, Fran
sız ve Amerikalılar az sevinecek de
ğillerdi. Her iki zeplinin bütün ter-

• tibat ve taksimatını öğrenecekler

' eli Heyecanla beklediler. Her iki ba 
!on nihayet yere düştü. Hemen hü· 

1 cum edildi. Sakatlanmış balonlar 
düşünce parçalanmışlardı. Fakat iJ
lerine yarayacak bir takım hesapla
rı gösteren kağıtlar, daha kimbilir 
nasıl bir takını vesikalar bulacak-
lannı düşünerek sevinen Fransızlar 

ve İngilizler çok geçmeden bir in
kisarı hayale uğramış oldular. Ame 
rikalılar da orada idi. L 51 balonu-
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Tarihden Notlar: A G BUGÜNKÜ ••• " .. " 

Yalancı Şahidler klübü ! kıskacı ltında A~a~;:;iyt:~~i dersi = Üninr Alman a • • teden naklen Yusuf Kemal T<'ng B d k d 1 şenk, 18,30 Fatih Halkevi göstP Yıldırım eyazı a ı arın reza- . ki yonlu ekmek kuru balık ve da- kolu tarafından bir temsil, 19, 
(5 inci sahilemizden devam) aya karar ve•<li;1<··:" . merkez hambir çok mezeıiıc şeyler satıyorlar Konferans: Doktor Fahrettin K . k d •• • ld Bu haritalarda, Alınan lisanı ko- Fak.at, umumı hıssıyat şu. km dı rim. Durgun tipler, 19,55 Borsa h ıetıerı.nden o a ar muteessır o u nuşan büWn memleketler, k.ırmııı de: ·Alman ~=n ~z,'.i~;z? ~~ Yanımdaki masada oturan bira- berleri, 20 ~ezihe ve . a~kadaşları t 

bir çizgı ile ışaret olunmuştu. sına musaade . . dam kocaman yaprak sigarasından rafından Türk musıkısı ve ha 

k . 
k ı 1 tt• Polonyada Danimarkada, F'ran - Alınan askerlerı Avustkb ·"?'a~ahge:~ derlıı bir nefes çektikten sonra. şarkıları, 20,45 Hava raporu, 20, • h e emre ı ' diği saatte, Fransız a ınesı . . Ö Ar .. 1 epsının Ya ı ma arını • sada, !talyad~ .. Çekoslovakya, or - kkül etmemi ti. Paristeki sefi _ _Bizi hakkıyle tanımak ısterse- mer Rıza tarafından apça so 

' 
tada, adeta bır kıskaç ıçınd.e.5:kış • tı:şe. .1 ş . t•~- u"phesiz niz nasıl yaşadığımızı t.etkik.' . edı - !ev,. 21 Klasik Türk musikisi ;:\fıı 

· mış kalmıştı. İki genç nazının şu .. h . ld k niz. Çekoslovak cumhurıyetının şe Halil ve arkadaşları tarafında ı. • 
rımıze verı en temıııa .uı Ş ' k 

ld k k 1 d çok mute assıs o u · "dd t Y 1 h •dl o a sözleri kulaklarınıdn çın . ıyo:· u.: Vaktil A tur aya da buna lihazırı ile uzun mu e yaşaya -
21 45 

ORKESTRA: a ancı Şa 1 erın sayısı o u ça • "Ben, Her Hi~.~~rimikızinımlalsviçrcnıdn benzer ı:mi~= ve~lmişti. Bunu u- mıyacağınbı hihemt,":alanlar~nız.m su- 1 ~ Stork: Titanen marş. 2-MC>u 
Almanlarla me ... un s rını a nutmamak mecburiyteindeyiz. Bir Har e uu vcrıyor u sorgsky; dans de persan, a . Ka b t B 1 • ler"ı de vardı alacağına eminim .. .,, gün, Avustury•n'1l akibetine uğra - nuz?... b man: Sirküs prensesin, 4 - B<"ooi arm·ış ı. un arırı reıs • - İtalyanlara aid kımnlarmı da maktan korkuyoruz. Bi.~, yalnızken - Hayır! ..• Va!ar:daşlarıı:,ıd:nd a Kör de peyzant 5 -Aylenber"· B 
Musoliniye verecek... \dimız için değil, Bütün Avrupa için zıları, Alman or u arın~ u __ u • o Jarden • '" - Yazan: Münir Süleyman Çapan _İhtimal bunun için ses çıkar - ·Nasyonal _Sosyalistlerin ktıvveUen !anınızda tevakkuf et~ıyeı:egı zan · 
mıyor, rahat duruyor, Son parça da mesini tehlikeli görüyornz nında bulunmuşlardı. Şımdi, b~ler, 22,15 Ajans haberleri, 22,30 Plök 
Fransaya mı verilecek?. . 'lh k A·vrupanın Fransanın ve Sovyet Rusyanın ırn - la sololar, opera ve operet p.orçal nıimtaz sınıf "" idi Belki fakat ilk evvel askerle- .. • . d 200 · ı 1 k bir impe- dadımıza yetışecegını umı e - rı, 22,50 Son haberler ve ertesi g 

Osmanlı saltanatı devrinde en 

--- __ Avusturyanın ı a ı · -· · .. "d dlyo 

•- - • gobegın e mı yon u F k t dahili politikamız üze - ·· 23 S Softalar! · ·z Sadet de bulunan ırkdaşları- luk k·ı· dog·ru atılan ilk ruz. a a • nun programı, on ... rımı . rator leş ı ı!le . · .. fuz edll"ck vasıtala-Bunların elinde ateşten bir .kam· mızı kurtarsınlar ... Çekler kımıl - hatvedir. rınde ı~ra.yı nu YARINKİ PROG~I dı 
d mazlar Biz çok kuvvetliyiz • b 

1 
ra maliktır. 

n var : ana · . · Macaristan:n bugday an ar arı, E t b'liyorum Çekoslovak - Öğle ne§riyatı: D' ı H Hitlere karşı kımse bir şey 
1 

. R - ve • 1 • 

m. er Yugoslavyanın. maden. ""• . o'1?an - yada üç milyondan fazla Alman Padişahlara göre, sadrazamlar, yapamaz .. .,, yanın petrollerı, ve hızım zıraı ve 

"'ezirler, rical, tebaa ve nihayet bil- .. PRAGDA _ _ . . sınai ve madeni servet kaynakları - var~ Bu ekalliyet, Bohemya mese-
tun halk •Bendegan• dan ibaretti. Prag, yuksek kulele~ı. kılıselerı mız Almanların eline geçtıkten son 

1 
. d tabii hududlarımız da _ 

t •• , .. ı·· . . . _ k. T ., k k esın e, ve lalkın kıymeti yoktu. W• koyu, ve şatoları ıle magrur 'P ,a ın . ~- ra sulhu nasıl temın edece oru - hilinde bulnuyor. Asıl !e!Aket bu _ 

Saat 12,30 Plakla Türk n·, usiki 
12,50 havadis, 13,5 plakla Tu rk 
siki, 14 son. 

ısker, hep •merkum• du. Bir ko- rihile jermen, laka! ruhan Slav . bırlyacaksınız? .. .,, rada ... Eğer bu qağ!ık araziyi Al _ 
yun sürüsüydü bütün bunlar ... Hal- ş~.hir. Sokakladrdab.:a.dkdcb· l~rdke lgbu · Merkezi Avrupada, F~an1sız k vde ınanyaay terkedecek olursak milli iıuki softalaracdilimiz•derler,yobazla nun her saatın e uyu ır a a a · bilhassa gazete muhabırı o ara o varlığımız tehlike altında ka - Şehzade ha 
ra •faziletiiı., •semahatlı1., •reşa- !ık var. . !aşmak pek hoşa gider bir şey de- lacaktır, 0

detlı'.ı. diye hitap ederlerdi. Çünkü ASker p'.:k _az. Bayrak da h~ç yok ğil. . .. . _Şu halde Eodet Alınanları ile TURAN 
devlet, kurulduktan sonra fıkıh ile gibi. Ne öUkWlet. Gazet~lerın baş Bu on beşi>ıci yüz yıla aıd buyiık bir itiliif çarelerini aıamak daha TiYATROSU desteklenmişti Fıkıh ise softanın lıklarında heyecan uyandıracak, birahanede meşe tahta» ile yapıl- makul olur Onlan, çekiştirmeye Bu gece saat \ahsında toplanınıştı.. korku husuıe getirecek bir şey gö - mış uzun masalarda adeta omu~ o- çalışmaktan· bu daha iyidir 20,3\l da 

•Kaza. padişahın, fak.at •fetva• - - - - •emiyorum. Ah! Vıyanada yaşadı · muza gibi oturan, biralarını 1çen _ Ona ne şüphe ... Mitlerin bu Sanatkiir NAŞİT ve arkadaşları 
>oftaıanndı. Bunlar, nüfuzlarını pa- Haksızı haklı çıkardığı için birkaç Kim gelecek! ğırn harp korkularını unutmak, bu üksek kahkhalarla gülen halkın muvaffakıyetinden sonra vaziyet de Hakkı Rüşen, Eyüb Sabri, Rıfl. 'lişah!arın nüfuz ve kudretlerile at itiraz sözü söylemek isteyen hak . ~iye b'.r teklifte. bulunmaktan ç.c- güzel şehirde rahat rahat dolaş • ~eşesini görünce hayatta bir e~~i- ğişti. Hududlarda bulunan Alınan birlikte 
oaşı yürütmek için, halkın ortasın- sahibi davacının sözüne: kinırlerdı. Bunun ıçın yalancı şahıt- mak ... Fakat, yav.aş yavaş, bu. sa : şeleri olmadığına hükmedecegım ekalliyetlerin sµruruna payan yok. . . 

dan fışlrımıış ve sivrilmiş bir sınıf- _ Kitapta yeri var! !er şu usulü bulmuş.lardı: kin mılletin kalbını .ezen endışe~ı eli ordu. Siz Fransızlar, ~üly~ il~. yaşa~a.yı Madmazel Mi~e ~ ~enç.ef \ aryete 
tı ki, istedikleri gibi atlarını oyna- Diye haykırdı mı, zavallı birşey Yalancı şahide _ıhtıyacı olan ada~ ~ar~ediyorum . . f"<osmı. maka~~· g K~ylü kadınlar, küçük hasır se - seversiniz. Tehlıkeyı gorme~ruz. v.nm ıştır5.kile 
tırlar ve padişahları daima kendi söyliyemez· hele arkasından: onların toplandıgı kahveye gelır, 'Muttefıklerımızın solJcrıne ılı -

1 
d 

1 
·ıyor!ar· Kır _ Alınanya Avusturyayı yuttu. Şım - *** 

' k · · km · .. · b' dım Ve hürriyetimizi is- petlerle masa an o a~ · . ? >Özlerile harekete sevkederlerdi. - Şahitler de maalkasem mesele- ahvecının çe ecesı uzerıne " ma ız var. .. ' t z1 badem ceviz, di sıra kımde ... .,. 

1 
TEPEBAŞINDA 'iEHlR · 

1 

1 ed d tikJ•" · · T' e kadar mudafa mızı turp ve u u • , Kulaç kulaç sarıklı softalar ne yi tasvir etti, daha ne söyleniyor- çeyrek kor, birşey söy em en ı- .... ımızı 0 unc ye - ' TIY A TRO~ J 

buyururlarsa o olur; fetva nasıl sun?... şarı çıkardı. Kahveci bu çeyreği ya- 1 Yeni neşriyat Dram vo Piyes kısmı 
•sudur· ederse •maslahat. o §ekil - İtab ve hitabını savurdu mu, büs- !ancı şahitlerin reisine götürüp ve- D .. olfüsün 1 Davetler ve toplantılar Her ailYEe ı'MEKın· ı•~ımTABolanI, <-1-1•b Bu gece saat 20 30 da de •tedvir• edilirdi. Bunun içindir bütün afallaşır, ağzını bir daha aça- rir, reis hemen yerinden kalkar, pa- ç ..,. llllUk& f. 1 D A N A K 1 
fi• fıkıh ahkiimı. düstur halini al- maz, hükme razı olurdu. rayı bırak~ adamın arkasınd":'.' gi- QJdürüldÜğÜnÜ - KONFERANS Kitabevi tarafından ~eşredllen A - Yazan: Pandeli Horn 
mıştı. •İzni sultan. kaza icabıydı. Kadılar, şahitlerin yalancı olduk- der, seslenır, tekrar kahveye doner- .. .. Bu akşam saat (20,30) da Evimi- Jaturka - Alafranga kitapda yemek- Terceme ed.ın: Fahri Ku~; 

1 Memleketin mutlak amiri padişah- !arını bile bile dinlerlerdi. Yalancı !er, şahadetin nevi hakkında konu- Gordum ! • . C g"alog"lundaki merkez salonun !erin nasıl pişirileceklerini sofra - Pazar ıüııü gündüz ıaat ı ,30 da 1 ·ı lıkdl 1 • zına ...... . ar olmakla beraber, hakiki idare- şahitlik çok eski yıllardan beri şer'ı şur ar, pazar e er er, pey a ır- (S . . hilemizden devam) da muharrir ve ressam Elif Naci ta- !arın tanzımı mevsımıne gore pışe- ••• 1

cileri softalardı. mahkemelerde başlamıştı. !ar, gün tayin ettikten sonra ayrı- ıVncı il~ tti afından halk ve resim) mevzulu cek yemeklerin listesini gayet sade Eaki Frınaı tiya'. >sunda 1 1 Dedi. e avc e : r . . . 
' Fetva! İkinci Abdülhamit devrinde, İs- ır ardı. _ Sakın kan dökülmesine mey_ bir konferans verilecek ve bu kon- herkesın anlayabileceğı tarzda an- ŞEHiR TIYA 1 ..)SU Padişahların en çok korktuğu bir tanbulda bu işle geçinen bir sürü 1880 yılında Süleymaniye camiin- . . k t" !erinden latır ve öğretir fiatı 50 kuruş. KOMEDi Ki .ı 

· · .. · d k ' ı h ·u k h · d dan vermeyınız... feransı or estramız ama or "' _şeydı. Bir ummacı, kara koncolostu ınsan vardı. Bunlar Suleymanıye .~ ı ya ancı .şa ı er a .vesın e 1 tima salonunda bulwu.n vekil- F th' (k n) ile Renan (piyano) Buıece ıaat 2 ' Jd4 b ı · · ı dak' k h ı ı şoyle tuhaf bır vak'a gectı· ç ... e ı ema LOKMAN HEKİM ı u.... camının av usun ı a ve ~re, · · terin yanına gittim ve başvckıun arın bir konseri takip edecektir Da - Bir kavuk devr:ı jl 
Softalar, fe\va ile padişahları tah- Sultanahmette sıra kahvelerınde Aksarayda Horhorda oturan Bos- b 'ldirdiru Burad:ı silahları . kt H k g lebilir- (19) uncu sayısı çıktı. (Kahve Komedi 

3 

perde 
al 1 Ah t d d b ' k f 'k" zusunu ı . vetıye yo ur er es e · b d h f dalı tından atarlar; öldüriirlerdi. Buna bulunurdu. Bu kahveler, y ancı şa- na ı me. a _ın a ı r ava a ı ı ile bizi tehdid eden ı. •nayışcilerin ••• ve çaya nis eten a a ay ve Yazan: C~IAI Nüsship oo' u 

rağmen yine onların önlerinde ze- hitlerin kulüpleri, toplandıkları yer yalancı şahıt lazım olmuştu. Hemen t' altında saa"L ·n kaldık. sıhhi (24) içki var!) (Akşam yeme- ••• 
• S" . . nezare ı " ·-- E ... ü B Ik inden. 1iI, makbur, iki büklüm olurlardı .. !erdi. Sultanahmetteki yalancı şa- uleymanıyedekı kahveye koştu. "Bu sırada nazıkr Av. ısturyanın mınon a ~v • ğiııi yeryemez yatmamalı, sonra fe-

Eğer padişahtan ümit kesseler, sa- bitlerin reisi Hakkı bey adlı, cas- Çekmecenin . üstüne ÇC>yrcğ i koydu. bir çok noktalarını işgal etınek is - Evimiz se_rı konferanslar1.'.'dan Jaket olur. Uykuya ve sabah ka~ - Ertuğ U 1 
ray entrikalarına alet olarak •Hali- cavlak kafalı, iri yarı bir adamdı. Yalancı şahıtlerden Kıbrıslı hoca temişler, fakat muvaffak olamamış (Yurtta teknık tedrısata ragb~t) valtısına çok ehemmiyet vermeli!) 
~ei müslimin. i hal'etmek, öldürt- Süleymaniyedekilerin başkanı da Mehmet ve arkadaşları etra fını sar- !ardı. mevzulusu 31/3/938 Pe:şe°.'.be gu : (Taze ve kuru üzüm, hem gıda ve Sadi 'Tek 
ımekle, yerine gelecek olanın zama- Ahmet efendi adında kısa boylu, dılar. Ahmet söze başlamadan öte- "Naziler, Viyanada başvekfileı da nü saat (17,30) da Cagaloglundaki hem de şifadır!) (Evhama kapılma- TIY ATR )SU 
tunda daha fazla kudret ve nüfuz kara sakallı, enfiye meraklısı biri- kiler sordular: iresini işgal eder ve başvekili öldü · merkez sal~num~z.da İstanb~l sa - malı, maneviyatı kuvvetli bulun -

,sahibi olacaklarını anlarlarsa, der- siydi. - Yahu o ne edepsiz herif, halfı rürken bir çok!aı·ı c:ı telsiz istas - n.at okulu dırektoru Yusuf ~ıya E - durmalı!) (Hekim gelinceye kadar Bu akş~m (Bakırköy Mililyadide) İhal burunları büyür, hindi gibi ka- Yalancı şahitlerin Süleyma~iy.e senin alacağını vermedi mi? yon.unu ele geçirmişlerdi. tım.an tarafından verilecekt~ .Da - ne yapmalı? İnsan şiddet~ .so~ büyük vodvil 

3 

perde Çam Sakızı barırlardı . ve Sultanahmet kahvelennde ıçtı- Ahmet şaşkın bır tavır takınarak "!spiker, rovelverle tehdıJ olun- vetıye yoktur. Herkes gelebılir. nasıl alır?) (Lokman Hekimin 
0 

- .. K 1 
· · · .. · · · · t' · tti" ' · b" e çarşamba (Üskudar Halede) Çam udret padişahta ise, fetvalar pa- ma etme erının sebebı vardı: Su- cevap verdi: du ve kabınenın ıs ıfa e gı.nı ~ - ğütleri!) ( Yüzlerce hastalıktan, 

dişahın istediği gibi yağardı. Nüfuz leymaniye Şeyhülislam kapısına,Sul - Canım benim alacağım yok, tün dünyaya ilim etmek mecburı - ASKERE DAVET milyonlarca mikroplardan nasıl Sakızı 
saray kadınlarının elinde ise, onla- tanahmet (Defter hakani) ve adli- borcum var, borcum! yetinde kaldı. . Üsküdar askerlik şubesinden : kurtulınalı?) (Dilinizi, dudakları -
(ın istedikleri, emrettikleri gibi fet yeye yakındı. Burada işleri olup ta Hepsi birden: "Bu sırada hükılmet ıru,:vetlerı 1 _ 938 Nisan celbinde ~ağıda nızı muhafaza ediniz!) gibi çok kıy-
va ve~rlerdi. yalancı şahide ihtiyacı olanlar, he- . - Allah Allah kaç kere verecek- faaliyete geçti .. ".".sk~r, polıs . :: sınıf ve do. yazılı olanların askere metli misaller vardır!. Lokman ı:e-

Yeıııçeriler, zorbalar ayaklandı men bu kahvelere koşarlar, dava- sın? Jandarma ve_ gonulluler,. nazile çağırılacağı cihetle şimdiden hazır- kimin bu nüshasını okuyanlar yuz-

••• 

HALK 

OPERETi 
mı, hemen onların tarafına geçer- nın, işin ehemmiyetine g<ire yalan- Ahmet bunların mesleklerinde karşı koymaga başla';111ı:- • Ve saat !anmalarını ve tafsilat almak iste- de (50) hastalıklardan kurtulurlar! 
lerdi. Eğer açlıktan , zulümden, acı- cı şahitlerle pazarlık ederek, he- hakikaten ehil (!) olduğunu anla- :o buçukta kıyamm onune ~çme - yenlerin şubeye miiracaatları. Tanesi 7,5, senelik ve ciltsiz kolek-
dan canı yanan halk ayaklanmışsa men mahkemeye sokarlardı. dı. İşini anlattı. Pazarlık yapıldı .. ge muvaffa~o old~ar. . 

2 
D t ·cab t etmeyenlerın· siyonu (100), ciltlisi (125) kuruş - ~u..,,ur,ıu •••• 

d k ' . . . . Başvekilin vasıyetnamesl - ave e ı e ısTANauı.. era ap halk saflarının en önünde Yalancı şahitlerı tanıyanlar doğ- Ayrılırken dedı kı: "k il f' t' ske ·ye kanununun tur Divanyolu No. 104 Lokman He- Ç b kşam B k Yıiriıyerek •Irz ve canın ademı· em- rudan dogr· uya kahveye gelirler, - Yarın Mahmut pasa mahkeme- Sükunet iade edi!di Fakat, ya - mu e dedıyle ı. a rı 1 cağ ilan" o kim. 30 Mart arşam a a ı a ır-
. .. .. .. .. . . . • k' b k'I ··ıd" ezama e erme çarpı a ı - · .. nk s· d t h' nıyetınden ., ·Din ve devlet gayre- goruşurler, sozleşirler, mahkeme sıne geleceksmız, sakın gelmemez- zık ı .aşve ı 0 u be d" 

1 
I t bul asliye 

5 
inci hukuk mah koy Ça aya ınemasın a e ır e-

ti k ı ·· .. tik , Kendisile son konuşan ıı ırn. unur. s an dil .. 

Temsilleri 

• a madığından dem vururlardı gunu randevu verdikleri saatlerde yapmayın. .. .. 'd • k esinden· en suvare : l 
· bl ı dı . Kıb lı h .. Son sozu karısına ve \•atanma aı Piyade : 316 - 329 Doğumlular da- em · .. dık"' <tc sl)ftaJar bu kudretlerile da- uşur ar · Fakat, bunları hıç ta- rıs oca cevap verdi. . . 

33 
d İstanbul maliye muhakemat mu- 31 Mart Perşembe akşamı Ka oy 

· · '. ' J 'lk d f · _ H di 't b ·· "im oldu . hı!. Jandarma, denız, 316 - 2 o - . ... .. . .. .. .. ıma her ycnılığe, her içtima! deği- nımıyan ar, ı e a yalancı şahıt . ay .sen gı • oşuna uzu e, - Sakın, k3!1 dökülmesine mey . "umlular dahil ve lüzumu halinde dürliıgunun Aposto! Papadoplos ve Süreyya sınemasında buyük mu • şıkliğe, kalkınmaya karşı gelınişler- arayanlar, kahveye gelerek doğru- bız yalan soyleyen adamlardan de- . . g .. saire aleyhine açtığı davanın yapıl- samere 

d;r. Her bakımdan memlekete za- dan doğruy.a: ğiliz. Söz bir, Allah bir! da;;.;~::.yı~~:~ · mcyd~r.ıncla ölen 333 doğumlara d~ muracaat oluna~ makta olan tahkikatı sırasında: iş - . • .. .. . 
rarları dokunmuştur. Siyasi hare- - Bana iki yalancı şahit Mzım... Münir Cüleyman ÇAPAN b' k gıbi öldü Fakat hatırası cak, Har.p sanayu sınıfından olan bu müddeileyhlerden adı geçen A- S. Atilla Revusu mılli danslar Halk k ır as er . ah'l G . ilk f k dd etlerde, kıyamlarda, menfi roller bütün Arnsturvalıların h:albınde ya Iar; 316-333 d ı, umr sını ın · postal Papadoplosun mu a ema türküleri Halk Opereti 
oynadıkları gibi, içtimai nizamı bo- T ht lb h 0 h b" 0 şıyacaktır ... ., · dan olanlar; 316 - 332 dahil. ~ulunduğu ve tebligathırın yapıldı- Büyük operet 
zacak ışlcr de yapmışlar hak ve a e a ır ar ının ____ ----- - - --- gı Tepebaşında J\kşrutıyet cadde- , EMİK 
adaleti hire saymışlardır.'. . . b tırmışlardı Al-' Alman tahtelbahirlerine karşı şid- sinde 27 No. lu ikametgahını terk 

• merıkan gem1sı a d . .. d 1 ak b" "k b' -1 F · k k s Jı-;;;;;:;;;:::;;;::;;:;;;;~;;;;:;;;;;~~;-;;;~-Softaların menfi oynadıkları baş- G • ı • h • 1 man tahtelbahirleri bundan scııra etli bır muca e e açar uyu . ır ile Beyog u camcı eyzı so a e-
11 lıca sahalardan b 'r's• d ,. h . iZ 1 arıta ar · ı .. . 1: muvaffakıyet elde etmişlerdi. Işte liihattin odaları çıkmazı 16 No. lu 1:ı~7 Hıcrl HS4 Ru.:ı! 1 

kemelerdir Bur ılı ıd e şer ı mheda : ı, da daha böyle bir muddet gemı a- An·--l<alı casus teşkilatının umumi eve nakil ettiği ve halen kendisıııin Muharrem Mart 1 . a ar a, para, ı- ht lf erlerde va • d 
ye mukab · ıı d h k . tırmak üzere mu e ı Y - . İ . . Yunanistanda bulundugu ve ora a-

2
7 17 

k k 

1 

n ~ a lıyı haksız, çı- (5 inci ıabifemizden devam) ive! işe koyulmuş ve yine hiç kimse ziyet almışlardı. İşaretler Alın!'lllhart,._, Avrupa cephesınde ngılız ki ikametgahının meçhul olduğıım .. -----~~~=-=----rı~m: .tan çkekınmemı~ler, kararla- zımdı . Amerikan istihbarat teşkilii- farkında olmıyarak oradan koca- tahtelbahirlerinin ,·azivetini, nere- ve F'ransız ve daha ziyade İngiliz- mübaşir meşruhatından ve po- Yıl l~:iS, Ay 3, GüoS
9
, Kawı:ı 

143 ı aıma anuna, vıcdana aykırı · · h b ı ak k ded 1 .. · Jd t • t hk'k tt 1 O Mart ı Çar9amb olarak verm·şıe d" B' k tına mensup bir casus bu harıta 11 man bir kitap bulmuştu Bu kitabın !erde neler vaptıklarını gösteriyor- !er esa ına o ar ay ı en mu- lisın bu yo a yap ıgı a ı a an ~ a 1 

r ır. ır aç para, . · · 
00

· 
1 1 

anı ı b' davcı vekilinin -

' ·•

1 

mu a - h t b"t'' b' u1 Jduk u. u ı t tıebile hakkındakı tebligatın ılanen ikinci lnön~ zaferi 1921 
birkaç koyun bir b,.· k bilin parçalarını alarak saatlerce ve nı- , içinde Alman gemilerinin tayyare d B c'hetler anlaşılınca Litabı hiin bir muvaffakıyeti y e o muş- aşı masına men . . • 1 

de suçluyu, haksız tarafı iltizam aye u un ır gece meşg 0 
- ve zeplinlerinin resimleri '' ardı. Bu İngilizler almışlardır. İngiliz ami- ur 

1 
k• r verilmiş oldu _ -----....,.--_,_ ___ 

11 

ed 
tan la bil · t· H "t . yapı masına ura __ en, onlara akıl öğreten, yalancı . sonra an ya mış ır. arı a- casusun bulduğu kitap çok işe ya- ralleri için bu malı1matlar rıe kadar Şimdiye kadar neşredılen bu ya- . d t hkik t n muallak bulun _ 

h 't 'k !ar . al d .. . .. t . d F İ . . Al gun an a a ı şa ı ı ame etmesini söyliyen bin- ıım enızını gos erıyor u. a- radı. Çünkü oradan alınan ma!Cımat kbul liğini söylemeae hacet zılarda ngılıı , Fransız ve man d -
14 61938 

sah günü saat 14 de 
]erce ve binlerce kadılar 11-1 .. kat öyle bir takım ışaretler daha . . . ma e geç . 0 

1 
k·ı· t b' b" 

1 
· k ugu / b 

1 

d • 
örül . .. • mo"""" .. .. sayesınde evvelce halledılemıyen olınasa gerektır. casus eş ı a ının ır ır erme arşı mahkemede hazır u u~ma ıgı .ve- l ll-------\ı...:'::..'::.·.....;'·:...ı...::•:::L:....:d::...· 

!d b müştur. Hat~,_ Yıldırım B~ye- var'.11 ~ bunları anl~ak ".1umkun işaretlerin ne olduğu meydana çık- Alman amiralleri de çok geçme- almış cldukları gizli fakat şiddetli ya bir vekil yollamadıgı takdırd.e unların bu kotü harekeUerın - değildi Bu lşaretlerı Amerıkan ca- . k dil . . .. d 
1 1 

d b h dild. B bir daha mahkemeye kabul edılmı-
den o kadar müteessır' old k' bl 1 d anı d kal 1 tığı gibi Alınanların tahtelbahir mu den anlamışlardı kı en erının muca e e er en a se ı. un- •. h kkı d k' h"kü' 

Vakitler Ezaııl 

u ı, r sus arı a ayama an mış ar- . . . İn . . . yecegı ve a n a ı u m gıya-
gün bütün kadıların y•l...1-.1 d Fak t Am ik lstlhb t harebesine dair de birçok ip uçla- tahtelbahır harbına daır olan esra- dan sonra yıne gilız casus teşld- b il •. H U M K 

141 
ouuuıı;uarını L a er an ara şe- . . . . . . bul • en ver ecegı . . . nun 

emrettl. bekesinden diğer bir casus daha rı yakalamak kabil olmuştu. İşa- rı İngilızlerın eline geçmış unu- !atının nasıl muvaffak olduğuna inci ve müteakip maddelerine t~v _ 1 
Bunların hükümlerine iatfnat açık gözlülük etmiş, yere düşen L retlerden anlaşılan §U idi: Alınan- yordu. Lakin Alman amiralleri bu- dair yazılacak bazı cihetler vardır. fikan davetiye makamına kaim ol -

lloktası olan iki şeydi: 49 zeplinini hiç kimseye belli etme- lar tahtelbahir harbine girişti giri- nu anlamadan evvel İngiliz amiral- Bu ciheti de yarına bırakmak la- mak üzere keyfiyet ilan oltmur. 
it.itap ve §81ı.it! den iyice arqtırllllf, herkesten ev- ~eli bir hayli İngiliz, Fransız ve A- !eri hemen faaliyete geçmişler ve zım. 935/870 

--..---· - T 

5 46 
12 29 

15 ~2 

18 31 

20 04 

4 07 

11 16 

s 49 

9 22 
11 0) 

1 33 
9 37 



• - -- w 

7 - 9 O N T E L a 't " ~ - 30 Mert 

Üsküdar İcra Memurlugundan. A 

S A T 1 Ş I L ~ N 1. ıHarici Askeri Kıtaabf 
Dimitri oğlu hacı Sarandinin ~e- İlanları _ 

kir ve Mehmetten istıkraz. eyle~ik- 1200 ton 87 oktanlık benzin ka- . . 
feri bin lira bedel mukabLlınd~c:d~: palı zarfla eksiltmeYe konmuş- Beş sene müddetle köprünün Kadıköy Haydarpaşa ıskel,esıne ko-

: ... ı~t~n~ul:.!, J3~~~~jye~1~~-;~~p_l~~ 
• .. • i • 

tek yaptıkları Kuzg~ncukta b tur Tahmin edilen bedeli nulacak ilan ve reklam işi açık artırmaya konulmuştur. Senc.ıgıne 4Uıl 
ye mahallesinde eskı sıvacık -~ı 324 000 lira olup ilk teminat pa- lira bedel tahmin edilmiştir İ lan yeri 27 metre murabbaıdır. Şartname-
Uhannes yeni hamursuz so ag · ' 1· h 1 · 11 · 249 · No 1ı kanunda 

.. . v 4 ta· numara- rası 29,670 liradır. a esı si levazım müdürlüğünde görülebili: .• stekliler g . 
dan .eskı ve yenı 2 se kalf!nın rr.üf- Nisan 938 pazartesi güni.ı saal vazılı vesika ve 150 liralı« ilk teminat mak~uz .. vcva 

M a L U M A_T No. 33 Yazanı Rahmi Yağız lı hır tarafı Zayko alı b' t f 15 tedır. Sartnamesı 1620 kuruş ~ektubile beraber 7/4/938 perşembe günü saat 14 de daımı encum~n-
,.. rez arsası 25 nurnar ır ara ı M V k' l t 

1 A y E _ _ TercUmf' ve iktibas hakkı . . . - ası bir mukabilinde M . · e a e 1 sa- de bulunmalıdırlar, (B) (1548) 
V E S K Komodor Ramiz, Sevkiyat kuma~d.anı Şukru Onyelı Avagımın mufrez ars .. . tına.im; komisyonundan alınır. ••• 
RESiM VEREN: Pala, Donanma başkatibi Ihsan ve ıııılı vesıkalar.. mahfuzdur. tarafı yin• Zaykm; kalfanın mutrez Ek~ıltm.:ve gireceklerin 2490 K 'f bedeli 14898 lira 14 kuruş olan Küçük Must.ıfa -

t r fı rabıı T " 1C1 başı so- eşı fla k ·ıt e ko 

d k 
•• •• arsası ve 3 

' ' ' ,. ? sayılı kanunun 2. 3 i.ıncü madde- paşada yaptırLlacak ilk mektep binası kapalı zar e sı m " : 

MaJ•est• k' •ı n kum an a opru- kağı ile 1 hdut ve t ar-.ıruır> ; 3
-
5 ' erınde vazıh bel ~e!erile ihale muştur. Eksiltme 7 / 4 / 938 perşembe günü saat 15 de daımı 

lir~ kıymd .tal"dı~ .. ed ı.ler. a:esi~~l~ g ün ''.e ~aatinderı en geç bir sa~t Encümende yapılacaktır, İsteyenler şa.rtnameyı 75 kuruş mu~abılınd~ 
•• evın umurr: nükuml~r d evvelıne kadar temınat ve teklıf N • fıa Müdürlüğünden alabilirler ısteklıler 2490 N. lı kanunda )azılı ve .. d k o·· rler·ın hucu- rehnin para a çevr.· mesı ) Ollle a mektu bıarını Ankarada M. M. si~adaı başka Nafia Vekfiletinden alacakları fen ehliyet vesıkasHe 1117 sun en ru v az çık. ar~tırınd ıle ,.ı.ı •. _a,ına karar Vekalet i satınalma komisyonu- lira 36 kuruşluk ılk teminat makbuz veya mektu~ile beraber teklıf m~k • • ı • verılmı~tır. . . na \ erme leri. •768• cl6lı• tublarını havı kapalı zarflarını yukarda yazılı gunde .saat 14 de kadar 

b k n g r:ml l ı z A m 1 ra 1 • Va. zıyetı hazırası : Zemın kat uç ••• Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar ka-mun a a an • basamaklı mozayikl~ me.rdıven.le Her bir metresine tahmin e- bul olunmaz (1575) (1) 
içerı girilir camekanla bolunmuş dilen fiatı 275 kuruş olan 10,000 ... 
zemmi kısmen mermer kısmen tah- ila 15 000 metrP kışlık elbiselik Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına ah-
ta döşeli ~arnıcı havi biı sofa üze - kuma; kapalı zarı usulile müna- B ik a kalı ve 2331 numaralı taksi otomobili Üsküdarda iskele 

b od il d' l · ilir · nan u m r be .. - t 
rind~ . ir a e mer_ ıv~n e. ın kasaya konulmuştur !halesi 12/ meydanında Sabucu zadenin dükkanında 7 /4/938 perşem gunu s~3 

zemını karesıman doşPli hır .sof~ 4/938 salı günü saat 15 dedir. 15 de açık arttırma ile satılacağı ilan olunur. (B). (1715) 
üzeıinde zemini malta taşı doşeli İlk teminatı 3093 lira 75 kuruş- ••• 

vermeden onları mahmuzlamış bu- ve sabit ocaklı bir mutbah ve bod- tur. Evsaf ve şartnamesi 307 ku- Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına alı -
lunacaklardı. rurnluk ve bahçeye çıkılan kapdan ruş mukabilinde M. M. Vekiileli nan Buik markalı ve 2471 numaralı taksi otomobili Şişhanede lvoncu 

Fakat: ıbarettır. , . . satınalma komisyonundan alı- ara 'ında 31131938 çarşamba günü saat 11 de açık arttırma ile satılacağı 
- Bu olur mu? .. Düşman zırhlı Bahçe: Üç tarafı kargır dıvar ıle . nır. Eksiltmeye gireceklerin g. l 

fırkası bitaraf bir limana giriyor- tahdit edilmiş içinde b:r kuyu ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü ılan olunur. (B) (l713> ••• 

Yumruklarını sıkarak haykırmıştı : 
Şeytan alsın canını korkak /-..,gdut! -

muş gibi deniz harp kaidelerinin 15 adet muhtelif cins meyva ağacı maddelerinde gösterilen vesaik- . H tah 1 . d b' sene zarfında vefat e-
b 1 · · ı Cerrahpaşa ve Hasekı as ane erın e ır 

emrettiği emniyet ted ir erını a - ve ü~ asması mevcuttur. le teminat ve teklif mektublari- . .. _ . . . k ·u · k 1 
ınadan, önü sıra bir keşif kruvazör Asma kat: Mermer bir heli. 1 b · ilkte 'hal t' d decek tahminen 500 cenazenın gomulmsı ışı açık sı mı ye onu mu~ -

e ır ı e saa ın en en az dilmiş' t' ş t · lcv3 rkası göstermeden, bir destroyer Birinci kat: Bir koridor üzerinde bir saat evvel Ankarada M. M. tur. Bunların hepsine 1250 lira bedel tahmine e ır. ar namesı . 
, •una borda ve ön emniyetini is- dört oda bir heta iki yük dolabı. Vekiileti satınalma komisyonu- zım müdürlilğünde görülebilir. İstekliler 2490 N, lı kanunda yazılı vesı-

~sal ettirmeden yürür mü? Çatı arası katı: Büyük bir eda ve na vermeleri. cl577• ka ve 93 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
Diye düşünenlerin: dört çatı arası kat dolabı. *** l-4-938 Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) 
Yarıda kalan kruvazör hücumu- İşbu gayri menkul ahşap ve ta- Her bir metresine tahmin edi-

1479
) 

nu zırhlı fırkasının hücumu takip mire muhtaç olup şimal ciheti hu- len fiyatı 315 kuruş olan 56 bin ( ••• 
erleceğini goz önünde bulundurma- dudu çinko kaplı ve pencereleri tah metre boz kaputluk kumaş kapa H . 150 lira bedel tahmin edilen Şehzadebaşında Kalenderhan~ 

• lazımdır. Zaten, düşman do- ta kepenklidir. İçerıde ter koz ve lı zarf usuli~e münakasaya ko - e~= Medr ka. d . 4 N lı evin enkazı satılmak üze-
masile bir açık muharebeye tu- elektrik tesisatı mevcut olup ayda nulmuştur. Ilıalesi 20/4/938 çar mahallesın e ese so gın a yem ·. .. .. .. ... e ö-

.şmasına imkan olmıyan Osmanlı yedi buçuk lira ile bahçevan Murat şamba günü saat 11 dedir. İlk te re açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesı levazım mudurlugund g 
donanması için biricik muharebe oturmaktadır. Hududu tapu kaydı minat 10070 liradır. Evsaf ve rülebilir, İstekliler 11 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek-

Avusturya ~hcaristan İmgarator .. .. t 14 d Dallni Encümende 
Alınan imparatoru Frederik yolu ve biç'mi bunrtan başka birşey 5ibidir. şartnamesi 882 kuruş mukabilin tubile beraber 14/4/938 perşembe gunu saa e 

Vilhelm 11 
Vilhelm olamazdı.. Bilmesaha miktarı tapunun kay- de M. M. Vekalet Satınalma Ko- bulunmalıdırlar (B). (1718) 

. . Türk (Irezistıbl) İn;ıiliz dretnotunun Osmanlı tabyelerinde gece ile baş dına nazaran 160 zira muadil 91/93 misyonundan alınır; Eksiltmeye =======================:====:"'.""= 
Bu ilk ~zun aklın kalışı . kurnandan salonunda toplanan iti- Jıyan st.i!ı:ünet şaf?kla beraber tek- M.2 dir. Tamamı 265 M.2 olup bun- gireceklerin 2490 sayılı kanu - İstanbul 4 üncü icra memurlu- kif Şakir ve Ahmet Fani ve Muzat 
tabyelerıru coşturmuş· manevıyatı l'f ku , . 2 ., .. .. dd ı il .. .. .. d K" üky' lı .. ' . hid a vvetleri donanmasının "rlci- rar ba•laması kuvvetle tahmin edı- dan 85 M.2 bina ve müteba.'asi bah- nun ve " uncu ma e er e gos ğundan: fer ve Bakırkoyun e uç a so 
:~:e:U:::.!:!:ası ;:,,~gel~ nı harbiye zab!tler~ de kruvazör . iır- len ye~i düşm~ ateşine karşı te~- çedir . .. t~rilen ve~e ~e~at. ve tek - Tamamı 800 lira kıymeti muham- kak 37 No. da İsmail kızı Fahriye 
zırhlı fırkalar umumi bir forseye kasının. yaptıg_ı h.~~.u".:dan .. pe~ıı;an ti bat almağa mıın.i olınamış; sahil 1 - işbu g~yrı menkulun. arttır- ~f mektularile .bırlikte ıha le sa~ meneli İstanbul Mercanda Fuatpaşa ve saire aleyhlerine 37 / 2033 No. lu 
k • h !anmışlardı. bır şekilde duştuguııu gordükten toplarının sarfolunan harçları ye- ma şartnamesı 5/4/938 tarihınde sa- tınden en az hır s_aat evvel ko sokağında 93 kütük 263 ada 12 par- dosya ile açılan müşterek gayrimen 

art ar. ~erme~e azır_ . . ku sonra zırhlı fırka ile bir hücum da- dek cephnnelerle tarnamlanmağa, lı gününden itibaren 938/430 dosya mısyona vermelen (?76) )169l) 1 e eski 41 yeni 44 numaralı kul" izal · "yu davasının yapıl -
ngilız Amıral gemısının man- Ü ••• se v un eı §U 

. .. _ .. ha yapmak ve dunanmanın kuvvet, bozıılan, ısabet alan topları değiş- i!e sküdar icra dairesinin ır.uay- . . . . . dükkB.nda nısıf hissesi iliin tarihin- hak . de .. d _ 
da eden ~al ateş P~ıru:u!.or ... kudret ve taliini bir daha de::ıemek, tirmeğe, sabahki başlıyacak yeni yen numarasında herkesin görebil- Kor .hastanesı ~tıyaeı ~çın den itibaren 30 gün müddetle açık ~ta ~and muAıu:::e;nani v:~u~ 
d~. eden amıral ateş p~küruyor .. hususunda ısrar gösteren amirali topçu düellosuna hazırlanru~ğa ko- mesi için açıktır. İlanda yazılı olan- 4ooo kilo. koyun etı açıJı: eksilt - . . a ık deialey. er en . . , 
Hucumu yanda bırakıp donen 'Zll'h- bu fikrinden çok uğra~arak vazge- yulmuş!ardı.. Tabyelcrde bu huın- !ardan fazla malılmat almak iste- me suretıl alınar.aktır. Dk pey arttırmaya konmuş olu~ ~ ıncı :a zaffer ile FabrıyeniD ik~metga.hla
lı kruvazör filosu kumarıdsnına: çirtebilmişlerdi.. malı fanliyPt bu arıca çalışma göze yenler işbu şartnameyi 938/430 ile parası 168 lira clup ihalesi 8 / 4 an.ıır;ası s!iı5/~~8.. tar~d~ l~ d~ rının m~ul olmuma bın~en illi -

- Şeytan alsın canını!., Kor - Donanma bir taraftan ateş ve çarparken, güııdüz don:ınmarun memuriyetlınize müracaat etmeli- 938 Cuma günü saat 16 dadır. d~ en gunu saa . . nen davetıye ve muaıneleli gıyap 
kak haydut!... ölüm saçan bombardımanını şid- topçu ateşi karşısında dekonYlara dir. Şartname ve evsafıJ?.l görmek is- d~ede ya~~acaktır. v: kıymet~ karar tebliğ edildiği halde gelme -

Diye haykırıyor; ve yeni yeni for- detlendirirkcll İrezstibılın salonun- çekilmi~ olaıı piyad" alayları da ile 2 - Gayri menkul 5/5/938 tari- teyenlerin her gün Istanbul leva ~d~ 75 mı bulmadıgı . takdir ıniş ve vekil dahi göndermemiş ol
selere başlamak için hazırlık emir- daki toplantının münakaşalan da ri hatlara sokulmuşlar; kıyılan ateş hinde perşembe günü saat 14 - lG- zım amirliği satınalma komisyo- ikincı açık arttırması dahi 1815/9~8 duldarından metin bllmüzayede sa
leri veriyordu. kızışıyor ve muhtelif taarruz sis- altına alacak en ileri mi.lharebe hat- da Üsküdar İhsaniyede Şerifbey nunda ve Çorluda kor satın~a tarihine tesadüf eden çarşmba gu- tılarak §llyullll/ izalesine ve bilcüm-

Ta Kilidilbahir (1) önlerine çeki- temleri ileri süren bu bir sürü er- tıı\a sokuluyorlar, buralarda yova- çeşmesi sokağında 16 Nu. lı adliye komisyonunda görebilirler. Is - nü ayni mahal ve saatte yapılacak- 1 afla ücreti veklletln kendi-
len düşman donanması da toplariy- karu harp bir türlü karar veremi- !anıyorlardı.. binasında Üsküdar icra memurluğu tekliler kanunun 2 ve 3 eü mad- tır İsteklilerin kıymetin yüu:ıe 1:.::X-n tahsiline 4/ 31938 tarihin _ 
!e tabyelerin ateşine yardım edi- yorlardı.. Sabaha karşı üçüncü kolordu ku- odasında üç defa bağırıldıktan son- delerdeki belgelerle birlikte bel- 7,30 nisbetinde pey akçesi veya mil- d ben hükilm karar eril _ 
yordu .. Barbaros ve Turgudun on- Gün bahcağına yakın atlşin hızı mandam Esat paşaya verilen bir ra en çok arttırana ihale edilir. An- li gu" n ve saatte Çorluda Kor Sa- it banka mektubu vermeleri llzım- e. gıya _ ;e . v . 

. b- 1 ri b "lü . hafifi m;at; v . 'lk k k tt bed li - . dır mış olduğundan tarihi ilAndan ıti -beşlik o us e u o zavıyeyi (2) e • .......,_.. e gecenın ı aran- habe:· şunları anlatmıştı: ca ar ırma e muhammen kıy tınalma komisyonuna müracaat · .. 
kapatan sırtlardan yaptı~ aşırma lığı boğaz sularına inerken top ses- - Maltadan hareket eden on do- metin yüzde 75 ini bulınaz veya sa- ları , 782• •l 708• Evsafı mezkür gayri menkul ha- baren ~klz giln zarfında .te~~ 
ateşle muharebeye iştirak etmişti .. !eri de durmuş bui{az, ağzını saran kuz nakliye gemisi, itiJaf devletle- tış isteyenin alacağına rüçhanı olan :,__ ,.:-- len kalaycı dükkfuu olup muhtacı dava edilmediği takdirde hli.kumun 
Boğ~z sularında anaforlar hasıl d~şm~ donanıı:ası ış~arını sön- rinin Hintle, Avuturalyalı ve Se- diğer alacaklılar_ bulunursa bedel 1 İst. Levazım. Amirliği ı tamirdir. Eski demir kepenklı ka- kesbi katiyet edeceği illnen tebliğ 
ıv.:.: n düşman loplarının ateş SP , durmu~, kara golge d~gları meyda- negalli müstemleke efradından mü- b~l3:"1 o gayrı menkul ile temin 1 S•tı•alma Ko,,i• , 0 ~., (la~'an pıdan dükkana girildikte zeınini olunur, (937/2033) 
nak!arı Osmanlı donanmasına hi~- na getıren ve dehşet fıloscınun silu- rekkep bir kol ordusunu hamilen edılml' alacaklarının mecmuundan . . · bul L ' kısmen tahta kısmen kalaycı ocağı Sultanahmet 3 Qncll sulh hukuk 

· • • t' b' k f ..• Idarelerı Istan evazım a-hir zarar vermıyor; adeta manevra e ı ıraz sonra aranlıklara karış- Çanakkaleye doğru yola çıkmıştır. a;,.,aya çıkmazsa en çok Prttıranın . .• . b ·ıı .. t . · _ olup tavanı badadi sıvalı ve porta- hAlıimllğlnden: 
·b· b' .. , mı t t ahh"d" b k' kalınak .. mırligıne ag muessesa ıçın a 

yapılıyormuş gı 1 ır sukunet gös- 1
• (Devamı var) a u •ı a 1 uzere arttır- 1 k l 2" b'n kilo taze bak tif tahta merdiven ile üstündeki Davacı Jozef gebe vekili avukat 

1 rd · t b" .. 15 ·· dah t d' ed ınaca o an w ı 
~e.rcn. taret e. e ~·.~ıye. u~ bir ma gun . . a em ıt .. .'.!erek la 35 bin adet enginar 20 bin odaya çıkLlır. üstü bir oda halinde, Ömer Cemil tarafından Taksim siis-
ıtına ile tetkik.edilıyor, ateşın mü- H 1 K Ay E Almanya 20/5/938 tar~ınde cuma gunu sa.ıt kilo semizotu, 12 bin kilo be - dükkB.nın altında bir bodrum küçük 1il saksı sokak 30 No. da Şerif Hu -
•ssir ve isabetlı olması çareleri ara- 14-16 da Üsküdarda İhsanıycde Şe- l e 7500 denret dereotu 10 ak h ili ı · · tahtadan lQsi ve Galatada Karaköypalas 3 
ııyordu. S k } rif bey çeşmesi sokağında 16 Nu ze y ' b d t oc ma a o up zemını 

Donanma ikinci kumandanı tu" amur aş 1 Yugoslavya adliye binasında icra memurlu". bin adet marul •. 10 in ~me_ içinde ayda 8 lira kira ile kalaycı üncü kat 18 No. da Hamit Anabulu 
6 • • f odasın~a yapıl k tt d bgu maydanoz! 11 bın adet yeş:l sa Ali kiracıdır. 2004 numaralı icra aleyhlerine 938/379 No. lu dosya ile 

amiral Arif Barbarosun jere kule- SevgıJım " aca ar ırna a e- lata 11 bın demet taze soganın . 
sinde rrJ.<Anı harbiye zabitleriyle •• (4 iincü sahifemizden devam) deli satış isteyenin alacağına rü"- • l fl, k ilt . 14 N' ve iflas kanununun 126 cı maddesi- 38 lira 14 kurufUD tahs!J!ne daır açı-

, kapa ı zar a e s mesı ısan t fik hakl t 'cill ·ı 1 ala ak da 8.SlJW' vapılınakta o-
bir toplantı yapmıştı. (4 üncü sahifeden devam) ğ~ miydi? ... Avusturya •ıcliahtini ol h.anı oldII diğer al~caklıların bu gay Perşeml:,e günü saat 15,30 da ne . ev an . arı ~pu sı . erı e an c v. > .. • • 

DONANMANIN YARDIMI _ Biraz evvel yine seninle baş- duren Sırp delıkanlıları hep bu hu - rı menkul ıle temın edilmiş alacak- Tophanede Levazım iımirliği sa sa~ıt o~yan ıpotekli ".1a~arla lan mahkemesınde ınuddeıaleyule-
Gemi süvarilerinin iştirak ettiği başa idim burada... sumetle hareket etmiyorlar mıydı? farı mecmuundan fazlaya çıkmak tınalma komisyonunda yapıla _ diger ~ak~~ların da ıttifak hak- rin lkametgihlarının meçhul olduğu 

bu acele harp meclisinde vaziyet - Nasıl, benimle haşhaşa mı Müstakil Avusturya devleti kaldık- şartile en çok arttırana ihale etli- caktır. Hepsinin talunin bedeli la ~pl~rının bu ~ın~ ve hu- anlaşılmasına binaen ilinen tebliğ:ıt 
çabucak gözden geçirilmiş ve düş- idin? ca Viyanaya yine eski imperatc•rluk lir. Böyle bir bedel elde edilmezse 5450 lira ilk teminatı 408 lira 75 susıle faız ve ınasarife daır olan icrasına ve mahkemenin 18/4/938 
man donanmasının forsesi muvaf- -Evet... Çok gerilere döndüm ... r"?edanı. ol~n :ı:abisburglnr~ ge - satış talebi düşer ihale yapılı.maz. kuruştur. Şart~mesi komisyon- iddi".:1arını ilan tarihind~ itibar~ tarihine müsadlf pazartesi günü sa
fak olursa şu tedbirle karşı konmak Seninle beraber geçirdiğimiz o ge- tırılmcsı ıhLımalınden her vakit bah 3 - Arttırma bedeli peşindir. da görülebilir. Isteklilerin kanu- 20 gun zarfında evrak vesikalan ile t 11 talikine ınahkemece karar 
karar! ıştırılmıştı. ceyi hatırladım. Elime hatıralar ge- sedilıyordu. Halbuki Yugoslavya Arttırmaya iştirak için yukarıda nı vesikalarile beraber teklif birlikte dairemize bildirmeleri la-

8 
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8 
d _ d k-

çam burn.u önünde stim üzerin- çip te Karımla kızım b.ıloya gitti- buna şiddetle muhaliftir. Şimdi A - yazılı kıymetin yüzde '15 nisbetin - mektublarını ihale saatinden bir zımdır. Aksi takdirde hakları tapu verilmizkşA~dl ub~ tan yevmbilve vk~ 1 • · ' t 1 d k lkın ' .. . . ti me w e ızza veya ve a e 
de duran Tıirlt destroyer filosu !er. Evde yalnızdım. Bilmiyorum vus urya or a 311 a ca artık de pey akçesi veya milli bir banka- saat evvel komisyona vermele - sıcillerile sabıt olınıyanların satış . . . 
ilerliyecek düşman fırkalarına ya- neden seni ve o geceyi düşünmek Hab ,burgların d~ .bir daha Viyana nın teminat mektubu tevdi edile- ri. c467• cl707» bedelinin paylaşmasından hariç ka- mabkem~ye gelmedıği takdir~e 1:: 
paceğı ani hücumla torpıdo (3) lüzumunu duydum. Zaten dü5ün- tahtına. geçmelerı ıhtımalı ortadan cektir. . . . lacakları ve daha fazla malWrıat al- ~~ben h~ ve karar verılecegı 
atacak ve batıracaktı .. Bu hareket mediğim akşam var mı ki... kalkınış oluyor 4 - Gayri menkul kendisine iha- evrala müsbitelcrile bırlikte me- mak isteyenlerle bu işe dair daire- ilinen tebliğ olunur. <9331379> 
sırasında da mevküni muhafaza e- - Eskisi gibi çocuksun yine... Işte Avusturyanın akibeline kar- le olunan kimseye derhal veya ve- muriyetiınize bildirmeleri 'cap eder. mizin 37/2591 sayılı dosyası irae ve Fatih Birinci sulh hukuk hfil<iın -
decek olan Osmanlı zırhlı fırkası Hatırlıyor musun, sana küçük sev- şı Yugoslavya matbuatının ve ma- rilen mühlet içinde parayı vermez-JAksi halde hakları tapu sic'.file sa- ve tafsilat verileceği gibi müddeti liğinden: 
boğazı prova hattından geçmek gili derdim. hafilinin ortaya sürdükleri düşün - se ihale kararı fesholunarak kendi- bit olmadıkça satış bedelinın pay- kanuniyesi içinde dairemiz divan- İstanbul vakıflar başmüdürlüğü
mecburiyetinde bulunan düşman . - Evet... Çılgın geçen bir gece- ce ve ~~~guların hülasası bu suret- sinden ~vvel en yüksek teklifte bu- !aşmasından hariç kalırlar: . . hanesine asılacak olan açık arttır- nün Hacer ve Nefise aleyhlerine aç 
zırhlı fırkasını başt.'Ul (T) tiye ala- nın sabahında seni bir daha görme- le bildiriliyor. lunan kıınseye arzetıniş oldugu· be 6 - Alıcı arttırma bl!delı harıcın- ma şartnamesini okuyabilecekleri cak da ·çın .. d ·ı 

· · .. · • - · tıgvı ala vası ı gon erı ~n 
~ak ve oraya kadar ılerlıyecek for- mek uzere kaybetmiştim. Iktısadi cepheden bu meselenin delle :ılmaga razı olursa (ona) razı de olarak ıhale karar pullarını ti.1- ve müterakim vergiler ile tenviriye ail hın .k 
se hareketi bu suretle yarıda hıra- Küçük sevgiliyi şimdi bir tesadü! tetkiki ayrı bir bahis teşkil ediyor olınazsa veya bulunmazsa hemen pu ferağ harcını ve 20 senelik vakıf ve tanzifat rüsumu borçluya ait zaptı ,davaya mum ey :run ' .. a-

. · 15 .. "dd tl ta · bed lin · erme~e ecb dur · .. . metgôhları malılm olmadıgı mu -kılacaktı. netıce'!lllde ihtiyarlamış olarak bu- ki yarın buna gelinecektir. gun mu e e arttırmaya çıkarı- vız e 1 v b m ur · olup bedeli muzayededen tenzil . 
Şayet bu plAn da akinı kalırsa luyorsun ... Küçük değil, ihtiyar fa- lıp en çok arttırana ihale edilir. İki Gayri menkulün nefsinden doğan olunur. 20 senelik taviz bedeli ile bıışirl tarabndan verilen meşruhat -

son yapılacak çare şu olacaktı: kat yine sevgili ... Yanındaki 'ko- vermiştim... Bu aşkın son durağı ihale arasındaki fark ve geçen gün- müterakim vergiler tan;ifat ve ten- yüzde 2.30 resmi dellaliyenin müş- tan ~~ ve ~8;11kemece .• 011 

Mecidiy• tabyesi önlerinde bulu- can mı? idi ... Bu duraktan sonra aşk ölür ... ler için yüzde 5 hesabile olunacak viriye ve dellfil.iye riisumu vakıf teriye ait bulunduğu ilan olunur. beş gun muddetle ilan~ teblıgat 
nan Hamidiye, Mecidiye, Ber-k ve - Evet!... Ben öldürmemek için kaçtım. Mu- faiz ve diğer masraflar ayrıca 'lük- icaresi borçluya aittir. 37/2591 icrasına ve muhakemenın 27/4/ü3.J 
Peykden mürekkep Osmanlı kru- _ Niçin 0 geceden sonra bir da- vaffak da oldum. Bakın kaç yıl m~ hacet kalmaksızın memuriyeti _ 7 - Gösterilen günde arttırmaya Sultanahrn t .. .. .. u11ı h saat 10 a talikine karar veriimiş o -
vazör fırkası Fool Speid ile dİİ!jrnan ha beni aramadınız? geçti aradan, .h3ıa un~tmadın ve mızce alıcıdan tahs.il .olunur. ~t~ak edenle~. arttırma şartname- kuk hakimli~in~;:cu s u - duğundan bermucibi ~arar ye~ı 
~-hlıları üzerine atılacak onları - Arasaydım unutulacaktım unutamadım. Işte ebedı aşk budur. 5 - İpotek salıibı alacaklılarla sını okumuş lüzumlu malOmatı al- D Ze gel b'din tar fınd F ve saatı mezk:Orda bızzatveya bıl-
Lil • .. • • • • • di. . . unlar tam k bul avacı yn a ı a an a-
bordalanndan mabmuzlıyacaktı .. ve Sana kaşık kaşık değil, tamamını Ebe<lı sevgıyı kazanmak ısteyen ger al~c'.'1dıların ve ırtıfak hakkı m'.ş ve b .. ı ameıı a et- . . vekfile mahkemede hazır bulun -
bu mahmuztaınanın muvaffak olına önüne koyarak verdiğim saadetten kadın böyle yapar. sahıplerının gayri menkul üzerin- ınış ad ve ıtibar olunur. Yulcırıda tihte ~alta çarşısında Kirmastı ma madıklan takdirde haklarında gı -

· · d k' hakl · .. t il i enkul" · b ilan hallesınde 12 No da doktor Meh -masına imkAn yoktu ... Çünkü ya- sonra doyacak ve beni unutacak- Merdıvende ayak sesı. .. Kocası: e ı ar!'°ın hususıle fai.: ve gos ~ en_ gayr m un ış u . . . . .. .. yaben mahkemeye devam olt<naca -
kın mesafeden birden bire fırlava- tın! Bilmem anlc. abilıyor muyum? - Haydi gidiyoruz... masraf dahil olan iddialarına gayri ve gosteril~n arttırma şartnamesı m~ Ali ve ~ Ka~ıltoyunde Ba- • tebli- ak •··'m olmak iı-

. · v ·t ·ı menk 1 .. · d k' h d · · d tıl gı· ·ı· l hanye caddesınde Rontgen apartı- gı g m amma ,......u cak olan kruvazörler bu d" Garip bir felsefe belki... ,., gı tı er.. u uzerın e ı aklarının ilan aıresın e sa aca ııan o unur. . . 9381417 · uşman tarih' d .tib . 9381430 manı karşısındaki evde doktor A - zere ilan olunur. 
zırhlılarının ateş açmasına meydan O akşan kendimi tamamen size! Nusret Safa Coşkun 10 en ı aren 20 ıııin içinde 
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KURUŞA 

HASANTIRNAK CILASI 
Türkiyenin en mükemmel cilalarıdır. Sedef ve renkleri birer şaheserdir. 

l, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fırça•ile şişesi 

Küçük 1 O kuruş, büyük 20 kuruştur. 
Hasan ismini ve markasını ·steylnlz. 

KOM OJEN 
Saç Eksiri 

Saçlara elzem olan 

bir eıdadı7. 

Saçlarını köklerini kuvvetlendi

rir. Dökülmesini ke~er Kepekleri 

tamamen gideri..· ve büyüme kabi

liyetini artırarak saçlara yeniden 

hayat verir. Kokusu latü, kulla 

nışı kolay bir saç eksiridir, 

INGILiZ KA ZUK 

ECZ NESi 
BEYOÖLU- ISTANBUL 

...................................... , 

ED AL~INA 
- - . - 1 

Grip, Baş ve Diş Ağrıları, 1 
Nevralji, Artritizm, Romatizma 

RAD y OLiN ile1Gaı~!?!~;:~n ~=~~!!1!~:?.: kıymetli bi< 1 

1\ 1• • d. . Gala tada Kaman ket Karamustafapaşa mahallesinde Klıcallpata caddeı; 
ıvıçın ışlerımutlakalıer yemek- <Şimdi tutun deposu> 

ten sonra tırçatamak ıazımdır? Eski Paket Postanesi bina 

Çünkü geceleri ağız guddeleri - ve herhalde bol bol (RADYOLlN) 
nin ifraza'.lle ~işler ve diş etleri dol ile fırçalamak ve te~emek şart -
muştur; çünku yemekler, sigara ve 
kahve gene ayni te.· "ri yapmı~tır tır. Bu sayede dişlerin de, ağzın pa 

Binae~aleyh dişleri hergün iki ke-ı sağlığı ve sağlamlığı; güzelliği ga

re - bılhassa yemeklerd. ·n sonra r• nti edilmiş olur, 

Sekiz taksitle satılıktır 
1 - Muhammen kıymeti 45.000 liradır. 
2 - Arttırma l~/4/936 tarihine düşen pazartesi günü saat 15 de yapılacak ve gayri menkul en 

bedel verenin üzerinde kalacaktır. 
3 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde 10 u nisbetinde ?!Y akçesi yatırm:ık lazı 
4 - Arttırm·a bedelinin dörtte biri peşi'n, geri kalanı sekiz senedıı sekiz müsavi taksıtte ödenir. T 

sitler senelik yüzde 5 faize ta bilir. 
5 - Taksitler ödeninceye kadnr gayri menkul sandığa birinci derecede · tekli kahr. (1482) 

\ 
TARACA iSYAN EDEN SAÇ~A 

Ekseriya bulunduklan yeri t ketmek anusunda 
olanlarcbr, Bin naleyh 

Saçlarınızı itaate alıştırınız. 
Bunun en iyi çaresi 

PERTEV BRiYANTi 
Kullanmaktır. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
/ 2 adet 2000 kiloluk baskül 150 X 200 cm, Platform eb'adında: 

1'1;1 fen şubesi. 
~ 1 l adet 250- 300 kiloluk baskül : Tütün fabrikaları şubesi 

1 - Yukarıda tartma kabiliyeUeri yazılı 3 adet baskül şartnam 
ri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır, 
1 II - Pazarlık 12/IV /938 tarihine rastlıyan salı günü saat 14 de 

-----------·--. ataşta levazım ve mübayaat §llbesindeki alım komisyonunda yapıl 

l!!lmlıı. Dr. Ihsan Sami 

Öksürük Şurubu 
Öksürük ve nefes darlığı, boğ· 
maca ve kızamık öksürükleri için 

pek tesirli illçtır. Her eczanede 
ve ecza depolarında bulunur. 

z E N 1 T H 
Bütün Avnıpa ve Amerikada 
en fazla aranan Z e n 1 t h 

radyolarından üçüncü parti 

B A K E R 
MACiAZA:c;ARIN:A: 

GÜVEN 
'-

AN l T I 

caktır. 
m - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 

nabillr. 
IV - Eksitmeye iştirak etmek isteyenlerin fiyatsız tekliflerini 

buna aid resimleri münakasa gününden bir hafta evveline kadar yuk 
da hizalarında gösterilen Fen §llbelerine ver miri lAzımdır. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte %7,5 · 
venme parlan ile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri il 
ohınur, (1592) 

••• 

••• 
1 - İdaremizin Çamaltı Tuzlası için prtnameei mucibince 250 to 

Sömikok pazarlıkla satın alınacaktır. 

ıı - Pazarlık 12/IV /938 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 
1 Kabaştaşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonun 
1 
yapılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen ıubeden alı 
nabilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 3 7 • 
güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona ge!melr 
· ilan olunur ·1613• 

••• 
ı - Şemsipaşa tütün depoları arasında şartname ve projesi muci 

bince yaptırılacak beton yol inşaatı pazarlık usuliyle eksiltmeye koli 

! muştur, . 
ıı - Keşif bedeli 3043 lira 76 kuruş ve muvakkat teminatı 229 Jı 

' radır. 
III - Eksiltme, 15/IV /1938 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 d 

Kabataşta Levazım ve mübayaat ıubesindeki alım Komisyonunda yapı-

T ürk Hava Kurumu lacaktır. 
IV - Şartnameler 16 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar LevazıJJI 

8 O Y O K P 1 Y A N G O S U 
ve mübayaat şubesinden alınabilir, 

1 V - Eksiltmeye iştirak ~tmek isteyenlerin fennl evrak ve vesaikirıİ 
_, ..., •. I inhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek aynca: vesika almalan JazıJll' 

Altıncı keş!de 11- Nisan -938 ded· r. . . . dırVı- tsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 gü -

Bu keşided : venme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri i' 

Zührevt ve cild hastalıklan 

•• 
or. Hayri Omer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami 

\karfısmda No, 133 Teleion:. 43595, 

lan olunur. (1706) 


