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-------~"' SA6LIK KUPONU 
Bu kuponu11 o;ıunu toplıyan o -

kuyucularımız Son Telgrafın bi -
rinci sınıf dahiliye mütehassısı ta -

1 rafından Beşiktll§ta tramvay du -
rağında 59 numarada cumartesi, p.ı' 

1 
zarteo'i, çarşamba günler saat 15 den 

Tele fo n No. 20827 sonra muayene ve tedavi edilirler. 
lıL Nurosmınive Caddesi, 

Artı cihan siyasetinin sıklet merkezi 
tamamiyle Londraya intikal etti .. 

Gaye • • Dörtler paktını yapmaktır 
Müzakereye _pazar- Almanya ile _tema-
tes i başlanıyor sa geçiliyor 
~~~~~~~~~~~..:::.~~~~~~..=-:;.....~~~ ~ 

İngiliz menfaatini korumak Lor
dun şahsi ikiidarına bırakxldı 

ltalya imparatorluğu tanınmak üzere 

• • 

Alman Hariciye Nazırı Salı 
günü Londrada bulunacak 

Berlindeki lngiliz sefiri Londraya geldi 

• • • 
İtElya, Almanya ile ingiltere arasında çıkamaz 
girmiş olan siyasi münasebatsalAh kesbediyor 

Londra 5 (Son telgraf) - Roma se Berlin : 5 (A.A.) - Siyasi mnh -
firi Lord Pert dün Kral tarafından tellerde söylendiğine göre pcrşen~ 
kabul edilmiş ve uzun müddet Kra- günü Hitler ile Henderson arasında 
lın nezdinde kalmış ve vaziyet hak - yapılan mülakat yakında Londrada 
kında Majesteye izahat verdikten İngiliz - Alman konuşmalarına yol 
sonra arzı veda eylemiştir. Lord Pert açmıştır. 
bugün Çemberlayn ve Halüaksı son Lord Halifaks'ın Berlini ziyaretin -
olarak ziyaret ve veda eyledikten den sonra bir çıkmaza girmiş olan bu 
ronra hemen Romaya hareket ede- konuşmaların İngiltere - Almanya 
cektir. münasebetlerinde bir salah husule ge

tirmesi muhtemeldir. 
İngiltere - İtalya müzakerelerine Siyasi mahfeller bununla beraber 

pazartesi günü öğleden sonra Roma• §imdi sariedilen gayretlerden büyük 

,-

lngtllz cı onanmasındeın bir mo 

ispanya meselesi 

Yine had bir 
Safhaya döküldü! 

Muhariblere yardım edil
mesi bu vaziyeti dogurdu 

da resmen başlanacaktır. Habeş me- bir netice beklememek luıım geldiği 
selesi hakkında, Negüsün İtalya kanatindedirler. Mesele tekrar diplomasi sahasına girdi 
Kralına bir mektub yazarak memle - Selahiycttar mahfeller ise bu hu -

ketinin İtalya tnrafından ilhakını ta- susta pek ihtiyatlı davranmakta . ve -. n g 
1
• , 1. z don ~ n m a ~ 1 

nıdığını beyan etmesi ve buna muka- beynelmılel matbuatın beynelmilel 
1 

~ ;,j 
bil de Negüsün İtalya hilldlmeti ta- konuşmaların inkişafı hakkında ma-
rafından ve İtalya hakimiyeti altın· liimat aı_amaması lfızım geldiği hak- ra y pıyor •• 
da olmak §Utile HabcŞstana umumt da H ron b natını teba • 
vali tayin edılmesi hakkında bulu - gllterenın Bertin sefiri Nevll Hencıerson Alm an rm ettirmekle fktıfa eylen,ektedır - Londra: 5 (A.A.) - İspanya işle· ni.den müdahaleler vukubulduğunu 
nan form üze~ R~rmo:-müzııkenıo rı calile konuşurKen !er. rine ademi müdahale meselesi geçen tevsik için hiç bir lıabcre İngiliz hü-
lorL'lın daha musaıd bır safhada bat- .. . . . .. _ .. ~ . RİBBENTROP LONDRA'YA haftalar içinde, hiç değilse <ahiren ol- kt'.ımetinin mutalli olmadığı yolun • 
lıyacağı tabü görülmektedir. yük rol oynıyacak bır vazıyet ıhdas diger ltuçuk devletler de ıtalya Im - GİDİYOR sun, Londra komitcsiıün teknik çer- daki beyanatını ileri sürmektedir. 

Çünkü bu suretle !talyamn prestiji edilmiştir. Esasen İngiltereden sonra paratorluğunu resmen tanımak için Londra : 5 (A.A.) - 8 martta bu- çevesi içine girmiş iken son günler - Mamafih bütün partilerin ittifalı 
kurtanLnış ve psikoloji üzerinde bil- Balkan Antantını takiben Belçika ile (Devamı ikinci sahifede) (De\'Bmı 2 inci sahifemizde) de tekrar birdenbire politik ve dip • ( Deramı 2 inol ıagfarrusda) 

~·~-_.,,,.,. [ ltalya 
. ·Leh 

1 

Steııın Yoldeış 

Maksad: 

Stalin 
Yerine 
Troçki 

1 

] 
dostluğu! 

i 
1 

Leh nazırının Roma. 
seyahati ehemmi· , 

yetli görülüyor ı· 
Varşova 5 - Beck ile refikası Ro

mayn gitmek üzere dün akşam saat 
23,JO da Varşovadan harı.>ket etmiş -
!erdir. Beck Romada bir hafta kala
caktır. 

Paris 5 (Son Telgraf) - Lehistan 

' 

.Japon oen ız ku mando 
ları n oan o ırı 

Japonyadar : 

Gayri 
Resmi 
Teminat 
istenecek 
Üç devlet Londrada 
Buna karar verdiler 

lomatik sahaya fırlamıştır. 

Yemen Veliahdı . inş~liz matbuatına _göre bu deği-
şıklıgın başlıca sebebı İspanyol mu-

i ~ehrimize hariblerine harb _levazımı verilm~k: 
'ı ~ı te olmasıdır ve Ispanyol mesdesını 

Liman ve 
Rıhtımların kat'I 

' 

G l • yeniden had bir siyasi safhaya dök-e ıgor müştür. 
Yemen Kralının oğlu Prens Hüse- Muhalefet gazeteleri eğer Londra Pla b ki • 

yin dün Romada Musolini tarafın • komitesi, toplanırsa yeniden mühim nı e anıyor 
dan kabul edilmiş, uzun müddet gö- miktarda Alınan ve Itnlyan levazı -
rüşmüştür. Birkaç gün daha Romada mının İspanya'ya gönderilmiş oldu - -·----------
kalacak olan Veliahd Hüseyin Ro - ğunu isbat eden vesikalarla karşıla- Yeni lnteat ve le•I· 
madan şehrimize gelecek ve sonra şacağmı yazmaktadır. - aala P38 maH yıllnda • 
Ankataya giderek hükumet ricali - Parlamento ekseriyeti mahafili i- batlenecek 

1
mizi ziyaret eyliyeccktir. se bu iddialara karşı, Başvekilin ye- -------------

! 
Evvelce ilk projeleri hiildlmetçe 

Butaşık hastahklar ve T i fo • tasdik edilen, limanımızda yeniden 
--------------------· inşa edilecek olan rıhtımların İngil-

1 Bu sene yine lstanbulJula rın başına ~~~:~~~~~~~~?::~:::::: 
bela olmaması için tedbirler alınıyor'~~~:':;~,;:~;:~.:: 

Nisanda tekrar aşı faaliyeti başlıyacak 
1E:dar İngiliz miihendisi şehrimize 
gelecek ve ilk hazırlıklara başlıya -
, caklardır. Rıhtımların uzatılması işi ! evvelce de yazildığı gibi iki cepheden 
; olacaktır. Sirkeci rıhtımları Saray -
ıbumuna ve Galata rıhtımları da 
Güzel Sn'atlar mektebinin sonuna 
kadar uzatılacaktır. Galata rıhtımla
rının uzatma ~ine Tophanede Dcnız
yolları işletmesinin önünden başla

; nacak ve sahil buradan iti haren Ga
lata rıhtımları sevivesinde dolduru -

1 lacaktır. Deni?.voll;rı işletmesinden 
'sonra geııın sahihi kı bütün biuahr 
.yıkılacaktır. Buradaki esasen hüku • 

(Dev·ımı 2 oci savfımmfa) 

Avust uryada : 

Sükunet teessüs 
Edemiyor 
Viyana : 5 (A.A.) -- Linz«fo 6 ~"U -

dır. Hergün muhtelif şehir ve kasa • batta bir •Alrı.ınlık günü tertib rl -
balardan yüzlerce kişinin geldiği ve mektcn rr nerl,J ·n naziier 27 n. •r •ı 
binlerce han ve otelde on binlerce 

1 
Avusturyarıın muhtelii nokt;. .. ırmc;.ı 

kişinin yattığı ve bunların· arasında btma bcıı ,.c1· niimayisl~r _yupr·•-!P lu 
muhtelif hastalıklarla ınalCil olan - zırlanmaktadır:· r. 

(Devaını :ı inci sahifonıizd•} 1 tn • ' rı 



,., - r r ,. ... r , r r r ,. - 5 Mart 

1 !ar Japn.yadan Bulaşık has. 
ve Tifo 

Artık cihan siyasetinin sıklet merkezi BOyü k Şef 
tamamen londraya intikal etti Dil ve Tarih Fakültesinde 

tetkl'klerde bulundular (Birind sahifeden devam) 1 Anadoludan gelen hastalar 
j Al j 'J f ] !arın bıilunabileceği İstanbulun, her Dığer taraftan aldığımız maluma -
ngiltere - manya: ngı tere • ta ~ Cumhurreisi Atatürk diin Dil, Ta- türlü hastalıklardan korunması için ta göre son zamanlarda Anadolunıın 

(Birinci sahifeden devam) (Hirinci sahifeden devam) rih ve Coğrafya Fakültesini teşrif ve Sıhhiye müdürlüğünce esaslı ve kat'i muhtelif şehir ve ksabalarından İs • 

Gayrı resrni 
Teminat istenecak 

raya gelecek olan Von Riblıeııtrop İn- harekete geçmişlerdir ki bu da İta!- fakültenin bütün şubelerini teftiş bu- bir mücadele açılmıştır. tanbula y:ıpılan hasta akını çok aı·t- (Birinci sahikden devam) 
giliz ve Alman efkarı umıun\yelerı a- ,yada çok iyi karşılanmıştır. yormuşlar ve fakültenin reis ve pro- Bu mücadele aradan zaman geç - mı~tır. vetle muhlemeldir 
ras:ndaki gerginliği izale etmek üze - Romada cereyan edecek müzakere- fesörlerinden müessesenin mesaısi tikçe ziyadeleştirilecektir. Bilhassa En küçük bir lıstalığa bile yaka - ı Ayni mahfeller, üç devlet ta· fın -
re İ'.>a.)Hkil ve hariciye nazırile mü - ler için Lord Pert kati talimat aldı - hakkında mallımat almışlar ve tedri - Sıhhiye Müdürlüğünün bu son bir se !ananlar veya gayrikabili tedavi bir dan aktedilen konferans neticPsinde 
him müzakereler yapacaktır. ğından ikide birde bu müzakerelerin satı da aynca tetkik ve bilhassa ta - ne içinde yapmış olduğu mücadele - derdle malfıl olanlar her larnftan 1 •sahabet> madd~si tatbik edildiği t~k-

Söylendiğine göre Ne,ii B~r.der - ·salahiyet veya direktif almak için !ebenin yetişme tarz ve derecelerini den çok iyi neticeler alınmıştır. ~ehrimiz h.stancJ,, rJne gelmektedir -
1 
dirdc deniz prngramlarının tom~mı • 

soıı ile Führer aı·ı.sında 1<i ~önışmc -hnkıtaa uğraması mevzuu bahis de -1 bizzat muhtelif suallerinin cevPbla - Bu müddet zarfında; şehrimizde \er. le tadil cdilme>i. zırhlı \"C kruv:;.ziiı·
ler İngiltere ile Almany.ı"mr> daha i-'ğildir. Yalnız Lord Pertln aldığı ta- rından tahkik buyw·muşlardır. zuhur eden (tifo hastalığı) na birçok Halbuki ınc:ıılckc•imizin hemen !erin tonaj ve 0iliıhlam · ııı artlııı!rıa .. ı 
yı bır ~ek ilde anlaşmalarını !->mir.en lliınat asgari ve azami olarak iki saf- Fakülte talim heyetile tal.,besi A- cephelerden hücum edilmiş ve geçen bütün ~ehirleri'1dc hir çok yeni has - ve bu yüzd~n c5«serı haddindeıı f:ız
:;arfcdilecek gayretlere yem bir )Olıhayı ihtiva etmekte olup İngiltere tatürk'ün zaten banisi bulundukları hazirandanberi İstanbulcla tam 400 taneler açılımı; ve ıııevcud hastanele- Ja kai:ıarm'~ olan milli miidafaa ı,üt-
h~ıırlamaktadır. . hesabına azami .menfaati temin müesseselerine bu defa da ibraz bu _ bin kişiye tifo aşısı yapılmıştır ıe en nıütehas.ıs doktorl~r; son s_is- çekrinin mühim mıktarda tczJid , • 

BİR TE:\1İNA'r !etmek ve pazarlık işini hüsnü idare yordukları yüksek alakadan nıinııet _ Yazın yaklaşması münasebelilP ti- tem alcller gönd.erilerek burnları Is- dilınni luzım geleceğinin kbaı uz <'t-
Londra, 5 - Hitlerle H<'ncieıson a·jeylemek diplomatın şahsi kabiliyet tar kalarak gelişlerinde ve gidişle_ foya kar"şı şimdiden icab eden tedbir_ tanbul hast<uıder"ni aratmıyacak birmiş olduğunu ılnve c\"ktııLktediıler. 

rasında Berlin"de geçen miiu.kerclı?ı·-ıve kud.retine terkedilmfştir. . d il' h" .. At t·· k". J ler alınmaktadır. h•l ve mıikcmmel i ·ete ifrağ olun •

1 

y. 1,ın"ton . 5 ( \ A) Subat d H'tJ 
0 1 • . rın e ım amısı a ur u coş cun . .. .. .. . ~ '$ >::> • ı . .. - ~ c ayı 

c ı. er rta Avrupa .ıakk.nda tt-ı . - ,. tazımler'le alk şlam 1 d Sıhhıye Muduru Bay Alı Rıza bu muştur. zarfında llanicyc Nezareti t:ır:ıfıııdan 
minat vermemis, fakat nıiıskmleke-ı·mına Almanyaya kar~ı yapılan hu - ı ı ış ar ır. hususta bir muharririmize demiştin Bu vaziJ·et ka ·şısında bile İstanlJU- .

1 
. .h . . . . . · . . ı d l' l • · "k ven mış ı racat \·esık~l:u ının tc:kıkı 

lerın ıadcsınde ısrar eylcnııştır. ıcum ar":1. urması azını ge ecegıne ı ki: la hasta akınının durmo>ması hay • . . . 
Henderson, Hitler'e İngiliz - halyan na cdebılir. . Emin ön Ü meydan 1n1 n -· Siravet derecesi fazla ve çabuk retle karşilanmıştır. l netıcc,ındeo. harb malzen:esı alıcıları 

müzakerelerinin başlamasile İngilte - Von Rıbbentrop burada an,ak 48 olan hastalıklara kar~ı esasen icab e- Haber oldığımıza göre Sıhlııyc \"c- arasında Çın, ıle Japonya nın ılk saf -
ıenin Berlin ve Roma'yı birbirlerin • saat kalabılecek ve gelecek hafta so- AÇI lmaS da b' den tedbirler zmanında alınmıs bu- kiıleti bu mesele idn mahalli sıhhi - da geldıklerı aıılaşılmıştır 
den ayırmak gayesini kat'iyen güt - nunda BcrHn'e dönmüş bulunacak • 1 lr lunmaktadır. :Valnız bir kere .ı~, ih- ye nıiicliırlük'erini"n ve belediyele • Çin 1.918.613 dolar kıymelındı· harp 

m<-dığini t<'min eylemi~tir. tır . . . Mesele oldu tiyaten, bilhassa yenilecek ve kile . rln nazarı dikkatini celbetmeğe b - maizemesı ve bilhassa asl:cri tavya -
KABiNE VAZİYETİ TETKiK BERLIN SEFiRi LONDRADA cek gıda maddeleri satan esnafa a~ı rar vermi~tir. Bu suretle vatandaş ·Jrelcr alını5tır. 

EDECEK Londra 5 (Son Telgraf) - Berlin Dün akşam geç vakit Balıkpaza - yapacağız. Bu a~ılar; nisan ve mayıs 1 ıarın birçok masraflar edcrf'k ta u- .Japonya ise 1.184.950 dolar lnyme -
Londra 5 - Kabine gelecek çarşam ,sefiri Nevi! Jleoderson Berlioden bu· rında; Eminönü meydanının istim • ayları içinde birer defa tatbik olu • \zaklardn İstanbula gelmelerinin ve tindr bilhassa Ll'·yare ve motö, '" -

ba günkü topiantısında Hitlcr ile iraya geldi. Kendisi Dillerle yaptığı liık işinin 1 sene teahhur ettiğine da- nacaktır. 'buralarda icabında beklemelerinin 
1 tın almıştır. 

• • • • • ~ , - J •· ~ p ma zeınesı a ıcı arı arasın a Henderson arasındaki mülakatııı ne-ı'son mühim miilakat hakkındaki iotı- ir bir şayia dolaşmıştır Bu •ayia ü - Terkos tesisatı şehrimizin su ihti veva rahatsız olmalarının önüne ge- IIar 1 · ı 1 d 
tıcelerım tetkik edecek ve Vem Rib - balarını bızzat Çemberlayna ve zerine Vali ve Belediye Reisi Mu - ·yacını temin edecek miktarda takvi- çilccek Ye memleketimizin her tara. b d 237 b" d 1 k t· . . . • un an sonra ın o ar ıyın<;: ın-
bentrop ıle yakında yapılacak görüş-IBalıfaksa anlatacak ve yakında baş- hiddln Üstündağ şu ma!Umatı ver - ye edildikten sonra diğer sular da fındaki asri hastaneler mütehassıs d . 

1 · h ı ak ı ak ı İn il" Al ·· e malzeme alan Avusturalya ıle Bre-me erı azır ıyac tır. ıyac on g ız - man muza - miştir: derhal kesilecektir. doktorlardan da istifade olunması ı . . .• 
Salıih!yettar mahfeller bu görüş- kerelcri hakkında vaziyeti tenvir et- •-Bu hususta belediyece verilmiş Yani kırkçeşme suları gibi halkalı için halkın yavaş yavaş kendi muhit z~ya ve Sovyetler bırhgi gcluıckte -

meleri !ngiliz - Alman müu:.kere!er_i· miş olacak~ .. Ayni zamanda tı~~ı 1 bir ~'."ar o_lmadı~ı gibi Vekaletten,ve Taksim suları da İstanbul ~ehrilve mıntakalannda~i hastanelere mü- dır. 
nln katı surette açılmış oldugu mana· Lord Pert gıbı, Henderson da İngılız de böyle bır emır almadık. dahiline sokıılnuyacaktır.D racaat etmesi tavsıye olunacaktır. 
sını tazammun etmediğini k:ıydet • hükumeti tarafından bu miizakcreler Yalnız biz geçenlerde Valide ha - = Avusturyada 
~ekte ve __ mescla matbuat tarafından hak.kında .geniş salahiyet ve talimat nının tahliyesi için müstecirlere teb- Şampgonl .. ug""u 1 POLiSTE 
yap'.lan hucumların dw·ması gıbı cma verılecektır. ligat yapmıştık. Bu tebligat alıika _ 
nevu bazı netıceler vereb le gı· · • B ı b b f" ı K k k s 11 k " f f " . ' ı. ce nı ununa era er se ır, A - darların mutazarrır olmamaları için- M h .,. urnaz aça cı u une enssus 
tasrih etmektedirler. man Hariciye Nazırının Londra ziya- di. U af aza Ü 

. İngiltere: hükfımeti her ne kadar retinde burada olauk ve Ribben • Henüz istimlak mumelesi tekem - E b lJ da yakalandı E • 
!ngılız ınatbu~_lııı_a ~i.mat veremez tropla hükfuoet arasında yapılacak mü] etmediği için hanın yıkılmasına de i u i 1 .. ,. em 1 yor 
ıse ae gazetecııerı mılli men!aat na- temaslarda hazır bulunacaktır. 10 d b 1 ak d •. 1d. . AA) Al B İ Kara Gumrnkte Sultan mahalle -ı U 
==;=:;="=====:'==~,,;,~:::;;;;;::,;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;~==layın un a aş anac egı ır. Parıs : 5 ( . • - rava, ~ - . d t B 1 Hakl'ı ı·sının' de 

Y 1 
1 

· · · Ü ·· .. sın c o w·an ursa ı .. -
8 mu r 8 rd 8 n: 1 • Valı Muhıddın stundag, burada- panyol Balt Azar'a mü~külatla 15 ki sabıkalı esıar kaçakjısının e\'indel ( l nci sahifeden devam) spanya mese esı iti 400 dükkancının; civar dükkan • ravund'da sayi hcsabıle galıp gelmiş esrar sattığı haber alınmış, dün iki

1 
Hükfunct makamları tar&fındaıı 

Amerl'kadakı• !arın kiralarının ateş pahası yük - ve horoz siklet dı.inya şimpiyonluğu. muhbire işaretli para verilerek es - verile!! ':'.r ~arar mı;d~lnce maka 

Yl"ne •.ad sa thada selmesi yüzünden düştükleri müşkül nu muhafaza etmiştir.. rar almaya gönderilmiş ve evin et. mat r.ezaınn~ Hıtler selıimı vermek 
vaziyete de temas etmiş ve demiştir rafından tertibat alınmıştır. Hakkı,v.e Avusturya marşının ılk par_çal~rı 

Zarar Yeku" nu 25 ki: evin penceresinden muhbirlere 25fsoyknmed<'n Alman mar§'ını soyle 
(Bitine ıahi/eden Jevam) •-Dükkan kiralarının yüksel - Saf di//er kuruşluk esrar verir~en suç üsli:ndelmck yasaktır. .. .. .. , 

ettikleri bir cihet varsa o da, ikti - , .. . . yakalanmış yapılan arawada işaretli . Horst Vesscl turkusu men cdıln:ış-

M '.· ryon dolar darı nihayet ele alacak taraf her kim mesın: k_arşı ~e~mek uzerc elımızde 1\Taszf tır. 
l 1 j . tiki"!" . h kanunı bır salfıhıyet yoktur. Maama- l Y j paralar ve bir kıısm esrar ele geçi • . 

o ursa o sun spanya ıs a mm ma . . . . . rilıniş Hakkı ile birlikte ;;uç ortağı 0 _ Vatanpervı:_rler cephı-sı Av,ustuı y& 
fuz tutulması zaruretinin bu gün her fih bu ışı ve yıkılacak olan sahadakı Kandırı/ı qor lan karısı Saniye de tutula"ak rııüd - dev~et bayragına,_gamaiı haç.ı_n ~~5: 

Los Anjeles : 5 (A.A.) - Şımdiye zamandan ziyade meydana çıktığı - dükkanların vaziyetini tetkik cdi - . ,. • . dei umuıniliğe verilmişlerdir. Hakkı vesı meselesı munakaşa eaılaıgıru 
kadar 105 lti~inin öldüğü \"e 100 ki<i· dır. yorum.• Dun Üskudarda tuhaf bır zabıta t k ·b t ki d" 

• ' ,. . çok kurnaz ve sabıkalı bir ka<;ckçıılır. 1 e zı eme e ır. 
nin kaybolduğu tesbit edilmiştir. ş;. Londra : 5 (A.A.) - Ccbelüttarık ıvak'ası olm~; Şile kazası muddeıu- Polis bir müddettenb<'ri buru taras- Diyet meclisinde yukarı Avustur· 
nıcndifer hattı hariç olmak üzere vu- ·· ·· d ın· giliz" d mili""" · ] b"l Ş"Jed d 1 . onun e onanmasmın başla - Hatayda mu gının ta e ı e ı e 0 an • sut <.>tmckte ve suç üstünclc va~ala . yadan bahseden vali Gleisner halkı 
kua gelen hasarat 25 milyon dolar ola .. .. ı k Ali ·ı · · · · • 
rak tahmin edilm k d" yan manevraları cuma gunune kadar T lk d dl dırıcılık ve kalpazanlı y~pan ı e mak ı.izere çalışmaktaydı. dahıli sulhu temın etmerı:e davet et-

- • e te ır. .. ldevaın edecektir. Amiral Dudley - azy evam e vor arkadaşlarının bu sefer de ahçı ÇOCUKLAR DA ALDI YÜR!IDÜ miştir. Diyet meclisi başvekile bir td 
Hukumet makamları enkazın uç ay-I Son zamanlarda Hatayda polis veıM 1 d · · el f b" d d 

da ortadan kaldırılabileceğini ve su· Paundun kuma".d~sı altı~d~ yapılan jandarmaların suçsuz ve masum hal-, e lme ısının e ~a .. ır a amı o- Evvelki gün EyGpte 13 yaşlarında graf göndererek kendisine müzahir 
!arın tahrip ettim binaların bir sene- bu manevralara ıki zırhlı, iki s.ıf harb .. . . landırırlarken suç ustunde yakalan • Laz Tevfik isminde bir çocuğtm Fa _ olacağını bildirmiştir. 

"' kru ·· ·· ik" t · · d"" ka tecavuzlerını artırdıkları haber ı dı v k' ·· ı lm t . de yeniden İD5a edilebilcceg· ini be • vazoru, ı ayyare genıısı, ort . . .. . mış ar r. a a şoy e o uş ur. ruk isminde bir çocuğu bıçakla kar -
, .. - . . . . . verılmektedır. Ezcumle bazı nahı - ı ü k · d r · d ·· Şil ·· dd · 

yan etmektedirler. kruvazor ve 30 torpıto rnuhrıbı ışti - . s u ar po ısı un e mu eıu - nından yaraladığını ve yaralının öl- BUyUk hlklyecfnln 
rak eylemektedi yelerde ve bu meyanda Aktepe nahı- mumiliğlnden bir telgraf almıştır d.. ... .. tık o-· d Mah t 

. . tiıb" H bb • ki" d tu 1 . . . . ugunu yazmış . un e mu ölUmünUrı yıldö,,·i mU •. J L h SON TELGRAF: Birkaç gün evvel yesıne ı ar ag mev ın e 0 • Telgraf (aceledır) ışaretlı bulun - Paşada toka fabrikas•nda çalışan 16 .. .. , • . 
lta ya e Frankist bir general tarafından Ce- ran halkın; yeni Sancak rejimine Sa· makta ve Şilede Eşref isminde bira- ya~larında Çileyon is1'!inde biı ÇO· y~~ ~-uyük hik.~y~cı __ öm-:r Sey -

b l ··tt ık · eli k d k ti · d k · d"kl · 800 1. al Al" . k feddının olum yıldonumu munasebe-

Dostlug
., U e u ar m şım orsanlar elinde a a erın en ve şap a gıy ı erın • damm ırasını an ının ar a-: cuğu aynı fabrikada çalısaıı arkadaşı . . . . 

• d · b h · · d ı ·ı b" likt b f d h .. . ' tıle Şehremını Halkevı salonunda sa· bıilundugu, fakat yakında burasının den olayı bırer a ane ıle evlerın • aş arı e ır e u se er e a çı · 14 yaşrnda Huseyın bıçakla kolundan . 
. . tamamile ellerine geçeceği hakkında de jandarmalar tarafından kanunsuz Mehmed isminde saf bir adamı kan-lyaralamıştır. Küçük carih tutulmuş. at 14 de muharrır ark:ıdD!"ımız Nus • 

(! mcı sagfac/,m Jovı>;) .. bir beyanatta bulunduğu hatırlarda· ve usulsüz taharriyat yapılmıştır. dırmağa ve paralarını dolandırmağa 1 tur. ret Safa Coşkun tarafınclan :ııı· kon • 
.lıvetldeikkkaışılıınmıh ş ve. vazıyet . buy~k dır. Avam Kamarasında şiddetli akis- Halk ne vao-cagı· nı \e l<i ~ıe d"rdini uğraştıklarını, Mehmede bir dt:lne 1 Aksarayda oturan Sülüklü cadde- ferans verilecektir. 

ır at ve assasıyetle takib edil-ı .. . ' , . n ' . • • 

· b 1 t ı·t 1 il p 1 !er uyandıran bu beyanatı mutcakib anlatacaınnı şa•ırmıs bir vazı"yette de bulunmuş bazı kıymetlı altın ava. 1 sınde 10 No. da oturan 10 ya~lruıııda 
mege aş anmış ır. aya e o on - _ .. . .,. • ' 1 • • • • •• i . . .. . · it dairesinde yeni 

d d b 
. ba Cebeluttarık onlerınde yapılan ma - bulunmaktadır ınıyı ucuz bır fıatla satmak uzere zzet ısmınde dıger bır çocı.I. ta kom-

.,~ arasın a epey zamın an en ş- · t ki ,. t 
J• • , •. b tın b ~.u nevra da bu bakımdan manidar ve uyuştuklarını, Mehmedln Şileden şularından yaşıt bulunan Demirşah •~ a 

yan ".ınıımı munase a u m ...... - h . "dir )1 Ü Ü 1 . f d . d t ı ., .. · İ D . l k İ<:<>lı mütcakib daha iyı bi rşekle so- e emmıyetlı . K Ç K HABERLER h_areketle Üsküdara gelcceğıni ve ! tara ın an paz_ar yerın e aş J uı.şı . ? aıres ı:ner ez ve. ':"ı~taka te;-
><ulacajiı anlaşılmaktadır. Uskı.idardaki Şile kahYesınde kendi· kırılmak suretıl~ yarala~ınış onun kilatında yenı bazı değişıklikler. y~ _ 

Esasen faşist zümreye daha müte- Maksad Sfa/i- 1 *Ecnebi ve ekalliyet mekteble _sine bu eşyaların verilerek parasının lhakkında da takıbat yapııınıştır. lpılmıştır. _Bu m_eyanda (~konomik ış-
nıayil bir vaziyet almış olan Polon _ rlndeki musiki ve beden terbiyesi alınacağını, Mehmcd otobüsten indik KUJ\IAR OYNARKEN TUTULDU -ıler) namile mustakıl bır şube tesıs 
yanın, Almanya ile olduğu gibi, İtal- • • dersleri de bundan sonra Türk mu- ten sonra kasketini kolunun altında j LAR olunmuştur. 
ya ile de daha geniş bir işbirliği ya- nzn ger zne allimleri tarafından verilecektir. bulundurmak surelile bu adamlar i Tophanede, 26 No. _ ıu Fazlı Al(ad'· . Ayrıca Bursa merkez olmak üzere 

;:ı:..~r.gı muhakkak görülmektedir. T roçki * Üniversite meydanına dikilecek tarafından tanınacağını ve bu adam- 1 ın k•.hvesinde tavla ııe kumar o:·na- bır 15 inci mıntaka teşkil edilmişti;. 

Liman ve 
Rıhtımlarımız 

şeref sütunu için ress?m Bellıng pro- ların suç üstünde yakalanmalarının' yan Isak Caraş. Cevat Alşeıı, Şaban . . . .. . 
( 1 inci sayfadan Jevam) jcsini hazırlamaktadır. temini yazılı idi. j Dıu·an, Sadık Bozuk ve Cemal hiç * Izmırde elektrık_ ucretl~n _çok 

· b". bek h r d' bul d ,_, • .. j ., ' satmak isminde beş ki~i suç üstün • ucuzlatılmıştır. Ve kılovat ucretı 15 
genış u şe c a ın ~ un u"':ırı * Sınaı muesseselere 937 yılında Bu telgrafı alan Usküdar zabıtası , k · d' ·ı · · 
anla ılmı tır , . . . . • . . de tutulmuş!or 7 !ıra kuınaı· p.ıra:;ı ı- uruşa m ırı mıştır. 

ş ş ge.ıreceklerı ıptı<laı maddeler için hemen seıylenen yerde tertıbat alınış 1 b' t la ·· d .ı·ı . 1 * M · T t 1 f h ttı 
Mosko a 5 (AA) H · 1 768 OO . b e ır <ıv musa ere euı rr.ı, mç u- ersın ve qrsus e.e on a 

( ' . h f d d ) v : . . - • avas apn. ayrı an ' O liralık tahsisatııı tev- ve cklerr.eğe başlamıştır. J-r mahkeme' e ı·cr·ı·ımı·-ı' ., . evelki gı·ı·ndenberı· umuma açılmı~ • 
• ncı • 1 : e ·ıı •v m sının muhabiri bildiriyor. · . . . . .. .. . ' ' . ' ~ eraıı. ~ 

\ "d lduğ d f ı·k . · zunden sonra bakıyye kalan kısım - Şıle olobusu gelınce ahçı Mchmed BİR ET BJR D EESRAR KACAKCf. tır. 
mc <' aı 0 

un an ist m a ıçln Moskova mahkem~si esnası.ıcla Ra- dan yeni Jıiss<'lcr dağıtılması karar - telgrafta bıldirildiği gibi kasketi kol-1 • sı TUTULD(r · * K laf t · d b" · · h 
11 ı,aıa sarfcdilıniyeccktir. Rıhtımların k sk" ·· 1 a a ycrın c ır ı<çı ına a e . ov ı curmünü itiraf etmiştir. Maz- 1 Ja•mıştır luğunun altında olduihl halde oto - · ' • 

ııc :ı •. ınd:ın sonra Tophaneden Fm - . • .. ' • · .. . . b Fatihle Beyceğiz mahallesinde \fa. si kurulacaktır 
d • ıya kadar yeı . asri tr 1 . nun 1933 senesı eylulunde kızılhaç 1 * Karadenizde Akçaovanın 25 mil busten ınmış ve kahveye gelmiştir. .1 k • d 

4 
N • · . , · 

11 an epo ar ve k . . . . .. .. .. . .. .. .. .. ı . . . maı so agııı a o. lu Lııtfı;;enın * Filistiııln yeni komiseri bir be • 
bı hassa umumi mağaıalar inşa edile- ongresıne ıştırak etmek uwre Sov. ,açıklarında buyuk bır kutuk gorul - Kah•;cde Rızclı Hakkı ılc arkadaşı ev nde kaçak bir mezb:ıhanı'1 faa.ı • .. .. .. 
c<ktiı. Antrepolar iki katlı umumi yet mürnhhas heyetinin başında Tok- müş, seyrüsefere mani olmaması için Süleyman tarafından karşılanmış ve ette bı ! d • b ti· h b 

1 
yanname neşrederek butun halkı su-

' · · • • h k d k" b d 1 d b" · y 1 un ugu za 1 a er 2 ııı- k • t d t t · · map,azalaı· da dört b~• ktlı olacak yo ya gıttıı;i zaman katı sun'tte ca - kaptanlara bildirilmiştir emen yu r a ı oş o a ar an ırı- el • , • b. u a ave e mış,ır. 
• :ı -Y - • • n1lŞ,, uıı .Yapı an anı u· aL·rımad:ı 

tır U:numi mağazaların inşasına bil- susluğa atıldığını söylemiş Ye Piya- * Çiçekçiler cemiyeti senelik kon- ne çıkmışlardır. 1 k ·ı · k" k .1 13 
. . . , . sı mış ı ı ovun ı e tane yem ke-

hassa Basvekil Celal Bayar çok ehem takof tarafından yazılan bır mektu- gresini yapmıştır. Cemiyet senede Ikı kalpazan orada bır defıneden .1 ı"ş k d. . . b 1 . ~ . . .. . . . sı m oyun cırısı u unır·J.s, o sı -
mıyet vermektedır. Hazırlanan plan- bu Yurenef'e verdiğini ilave etmiş _ bir defa her yerde çiçek bayramı ya·ıı çı~mış dıye _gosterdıklerı 2. santım rada evde bulunan meşhur v~ sabı _ 
ı~rla biz,,at meşgul olmaktadır. U _!tir. pılmasına karar vermiştir ebadında hır tarafında ycdı domuz k 1 k k . 

. . •• 1 · .• a ı aç ~·lardnn Cevdet bır yolunu 
m'ımı mağazaların ıktısadi hayatı- Bu mektupta Troçki lehinde propa * !sv..,.in Ankara se'irı· Wı"nter dıger tarafında sapan bulunan ı;.Jtın bulu pka t p 1• b 1 .. 

• ·• • · • - -'J: 1 • • 1 ' çmış ır. o ts un .:trı mu _ 
mııda çok ~~l.ıım tesırlcrı olacağı ganda yapmak üzere !mm olan pa - Moskova elçiliğine ve Moskova elçisi suyuna batırilmış. ~edı tane_ de".1ır 

1 
sr.dere e.miş Cevdeti Aramaya b&şla-

rnuha'lıkak ~o:ülmekledır. rayı bulabilmek için Mançuri şimen- de Ankara sefirliğine tayin edilmiş- parçasını satmak ıçın pazarlıga gı - mıştır. 
Gene lııgılterede. ha~~anmakta o- elif er hattının Japonlara satılmasın • !erdir. riştikleri sırada etraflarını saran po· BİR BA l{KAL YANDI! 

lan K'.""~çeşmedekı komur depola - . . . _ .• . . . . il isler tarafından suç üstünde tutul - .. . . , .. , 
rına aıd ınşaat proı"elerinin de rıh . dan ısıtıfade etmek lazım geldıgı bıl- * Bundan sonra İstanbul cıhetın- 1 tan . ed'I ak! il Dun g~ce geç vakıt Eyub de Fet-

-ı . . . . muş ar ve zını ı en evr ar e . . . 
tım p~larile birlikte gclecegi tah • dırilmekte _ıdı." ide çalışan otel kondoktörlerine de ı birlikte ,Üsküdar Cumhuriyet Müd· ıhı Çeleb'. mahallesuıde. ?!,ck~ıl~r .cad 
mm edılmektedir. Her iki projenin 1 Rakovskı bır Japon kızılhaç gemi-, belediyece vesika verilecektir d . T •. t 

1
. _,,,, . 

1 
clesınde 27 No. lu ba],k~. Nacı nın 

. d ··ru J h . eıumumı ıgıne es ım ~-unmış er - dükkanından bircenbi ' k 
önümüzdeki yılbaşında tatbikına gc-,"'.n." ıı:ı:u .. ~ •. a~n şa siyetlerinden * Ankarada toplanacak olan Zira_ dir .. Meşhud suçlar mahkemesinde , . . : .. :~ / ar.gın çı • 
çılmesi kuvvetle muhtemeldir. Kö- bırılc goruştugunu ve bu zatın Japon at kongresi bu ayın sonunda veyan· 1 h . . mış ve ateş tckmıl duKKanı yaktık -

- d 1 K . . . . ı- yapı an mu akemc netıcesınde suç - tan sonra söndürülmüştür 
mur epo arının uruçeşmec.. ku - meııfaaUerının Troçkıstlerın rr.enfaa· san başında içtimalarına baslayack- ı 1 l d lm 1 d · 

1 11 h . . • ' u ar ceza an ırı ış ar ır. Yap la tah' ik tt d··ı k" A ru mıyaca01 akkında çıkan haberler tile bır oldugunu beyunettiğini söy- tır. ı n K a a u' arın -

doğru değildir. Depoların Kuruçeş - !emiştir. * Bulgar hüktımeti meml .. t" ·- * İsveçin Moskova elçisinin An - ~adohı :ıın!; sigorta_ şirketin<.> (2000) 
mede lmaS"l hükfımetçe k t'" ı k B ··zı · . ' eue ımı liraya sıgortalı oldugu anlaşılmış ve 
k 1 tın' •~··t a ı o ara u so er lizerine celse tatil edil- ze yenı bir matbuat ateşesi tayin et - karaya tayin edileceği söylenmekte ~ ateş sebebi etrafında hhkikata b _ 

arar nş u~ ır. miştir. mi,tir. d" aş 
• ır. hnmıştır. 

-
• ~7 •• ri 

~-- -
.l.1 ' ' • ı .U 

li 
Muh'rrcnı Şub ti 

2 ?.O 1 

Yıl ı~Jd, Aı 3, lı.ınb4, • "" 118 
5 Mart 1 C••mar ta!.!_ 

1 
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ı- 1 
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•-1 1 H k Karısını do"vmey ı· ·[HaıkdıvFo11r0 zk0ı :fu-_I 
( _ _ _:Ş:ı:..:E:..:H..:..:..I ::R_.:H.:..::.::A:..:B;..E;::..;:.R:...;L;__E_R_,1:--_ _ 1. ',, e 1 il ~«~V..bl V :;ıh€ :;o;; 
Rakı sarfiyatı mütemadiyen çoğahyor Adet ed"ınen adam Bir Garibe İngiltere ile Amerika D "l · 
·ır yılda adam başına . . arasında.. . ı enıgor llv.eşhud suçlarda yapı · ci::ı:my~zard~~::n:;;;ı;:~;:; 

• . Ik_~ ~ar~fuı donanması arasında hır • lan m u hakeme netice• ! kaçakçılık şubesine müracaat ea:rek 

k • ı •sa bet ed ıyor ış bolumu yapn~ak ~ak~a~e. A~: - Evveli i n kir e tti, a onra alnde 2 9 lir a ya mah- 1 ·beş senedenberi eroin kul!andıgı~. 
Yarım 1 0_1 . rikalılarla Ingilizlerın gızli brr ıtti günde 50 kuruş kazan· k Om oldu fakat son günlerde bulamadığı ı~m 

fak akdettikleri rivayeti pek de yeni dı ğ ını sö yledi Dün meşhud suçlara bakan Sultan kendisine bir parçacık eroin bulma -

Hu .. kuAme tRakı yerı'n e Şarab ve Lı'ko" r ı'st'ıh lakat ı n ı değildir. Bununla beraber b~ rıv~yet Zabıta ile belediyenin, (dilencilik Ahmet 2. inci Sulh Ceza mahkeme - Ianm rica etmiş, yalvarın~. İptilıi
eskidikçe kuvvet ve ısrar goste_rıyo~-. ve dilencilerle) mücadelesi devam e- sinde bir dayak davasına bakılmış ve run dehşet ve korkunçluğuna şaheser 

v it 1 k Şu son bir aydanberı Avrupa ışler~- diyor- Gün geçmiyor ki bir veya bir karısını dövmeyi iıdet 2dinmiş olan bir misal olarak zikredilmesi icab e-çoga mı ya ça ı şaca . nin pek n.azarı dikkati ~elbeder ?rr kaç tanesi tutulup da çalıştmlmağa, manav Rıfat isminde bir adam ikin- den bu garib mür:ıcaat feci olduğu 
b hale gelmış olması uzerıne Amerı • yahud Düşkünler evinde bakılmağa ci defa 29 lira ağır pan cezasile cc- kadar da ibret vericidir. 

Son senelerde ~cmleketimizde r:- şıldığı gibi bütün T.ürkiyede a~ru:ak: kalıların eski_ dünyaY.a dair .~u .. ve.ya gönderilmesin! Fakat; alışkanlıktan zalandınlmıştır. Bugün çocuk denecek kadar .küçük 
kı satışlarının mutemadiyen arttıgı şına yılda yarım k~oya Y~1 

. . bu tarzda fıkir ve mutalea yuruttük- olacak· bir defa dilenciliği itiyad e • Rıfat karısından ayrı durmakta yaştakiler üzerinde bile tahrıbatını 
görülmektedir. İnhisarlar umum mü- düşmektedir-, Bu miktar dıger ıç~ !eri de görülmektedir. . . denıer' bir türlü bundan vazgeçemi - ve boşanma içinde ayrıca dava açmış genişletmiş olan bu zehirin içtimai 
dür!üğünün y~ptığı istatıstiklere gö- 1 sa_tışlarına nısbctle ç~k fazladır. ı:su_ . He~üz Eden .Hariciye Nazm ıdi : yorlar .. bulunmaktadır. bünyemizde açtığı karhaları hergün 
re geçen yılın ılk altı ayında 3,000,000jkumet halkı rakı yerme daha az . Ingılız - Amerikan donanmaları a • Dün Sultanahmed birinci sulh Saime dün sabah erkenden kocası-\içimiz sızlıyarak kaydederken bu -
kilo ı·akı satıldığı ha1Je bu miktar\ pirtolu içkilere alıştrrmak ıçm tedbır- rasında bir teşriki mesai hazırlandı- ceza ~ahkemesine gene bir dilenci nın dükkiinına gitmiş, Rıfatı bulmnş nunla mücadele eden dikkat gözü -
so."1 yılın ayni aylarında 3,400,000 ki- ler alm~ğı düşünınektC'drr ... Bu. tak - ğından aylarca evvel bahsedilmişti. verilmiştir. ve karşılaşan çift kavgaya başlamış- nün biraz daha d"rinleşerek en gizli, 
!oya çıkmıştır. Rakı sarfiyatının art_idirde b~hassa şarab, .. v~ likor fıa~~~~ E~ki Belçi.k~ B.aşv:kili Van Zeland'ın Kucağında 2 yaşlarında kadar bir lar! bu sırada Saime'nin ayağı ya~a- en görünmez kösel'.'.rde g~iz!eri ".iızü
t • 1 k A d 1 d d An , rında ) eıııden ve muhım tenzil dunyadaki ıktısadi buhranı kaldır - çocuk bulunan Seher dilencilik eder- lanmış \'e kanamış; Rıfat ta kendı • !erek baygın düşmuş zavallı mupte-

kıgı ye
1
_r e~ en çor· t nbal 

0 
uba rrh'. 1 - yapılması kararlaşmıştrr. Ayni za • mak için çare aramak üzere tetkikat ken suç üstüne yaka{anmış ve mah _ sine kUfrcttiği için kadından dwacı! .. liilarım kurtarmak ye onlara bu ze-

ara zmır ve s an u gı ı şe ır er d 1 ' ı da şarab ve diğer iç- • 1 d b · 
1 . . '. . . . _ man . a ınaao u . _ yaptıgı geçen yaz ay arın a ~ :ıv~- kemeye sevkedilmiştir. Saime polise başvurmuş, kc<!~sının hiri sunanları bileklerinden yaka ı-

ıkıncı dereceyı ışgal etmektedır. Fa \ kılerın rakıya ıusbetle olan faydala yet de ortaya çıkmıştı. Bu manalı ı- • . . 
1 

. bu mükerrer dayaklarından ınuştekı varak kanun ve adaleHn insaf tanı· 
kat şehirllrin nüfusuna nisbetle ve rından bahseden mahiyette rekJam- di. Fkat sırf bir tesadüf eseri de - Hakını R~şıd. suç uya 50.r~.y~r. mi? olan kadın ile dayak meraklısı koca ;,,,,yan huzurunda cür'etlerini kelep 
adam başına düşen istilılakle hesab-\lar ve propagandalar yapılması da ğildi. Çünkü İspanya işlerinde baş - S.en dilenıy~rmuşs~n'. oy e ·· meşhud suçlar ınahkenwsine veril - çelemek hususunda daha uyanık 
1 · · · l d ı d" .. "! ktedir .. t ı· "d h ı l ı Ak Peturkeli oldugunu >oyliven gene . . . anmaktadrr. Istatıstik er en an a - uşunu me · gos eren ma um mu a a e er e - .. .. . . . • . - mişlerdir: davranmasını teınennı ed yoruz 
!<"' denizdeki •meçhul• tahtelbahirlerin ve guruz dilencı ınkiir edıyor: Hakim, Selahaddin Demirelli iki o hlrsız ki Nlamadığı için hasta -

B ••t 00 k 00 k d Posta işleri harekatı bu işlere uzakta~. ~yirci ~e • - Hayrr, b.~ı~. dilcnm_iyorum, ç~u- tarafı da dinledi ... Kadın hem aya - dır, tedavi istİyor. Sanıyor ki zabıta 
U un 0 g Q ın •• •• . olsalar Amerikalıların muhım brr gu d.oktora goturmek ıçın. tram\a! ğındaki yarayı göstermek h~ıu de ad- tarihi bugüne kadar bu kadar feci \'C 

T T k kl . Butun vesa t memıo. kısmını liikayd brrakamıyordu. E -lbek.lıyord~. Polısler benı tuttu dı- li tabibce verilm raporda da}hk ye- innnılmaz bir vak'a kaydctmenıiştır. Ve er e erı ' u ğer iktisadi bir tahdidi teslihat o.ıur- Ienıyor dıye: diği sarahaten zikrcdılmek yollarıy- H , 1!< Filo1: u 

Ok t l k ketl'n her tarafı nda sa iptidai maddeler bulmakta muş - - Polis neden başkalarını tutmu - le iddiasını tekrarladı: :······ .. ••H•••:··:···:· .. ·:··········""""""""' 
U ll Q CQ külat çeken bir takım memleketlere yor da seni tutuyor? Dilenmescn ne- Rıfat'a gelince: Istanbul Bırıncı Tıcarct Mahkeme 

Maarif Vekaletinin halkrmızı ve M t" ı t• · ı -k yardım etmek suretile onları, sul- den seni tutsunlar? _Ben dövmedim; O, ciükkana gel- sinden: . . 
köylüyü okutmak üzere açtığı oku -1 Q Qf eş JI ec hu kuvvetlendiımeğe ikna et - _Bilmem· tuttular iste di. Sabah karanlığı sövmeye başla - Antalya va~uru~ıun 32 ıncı ~efe -
ma seferberliği bütün hızile devam Posta ve Telgraf umum müdürlü- mek kabil olacağı dü~ünü - Hakim, e~akları tetk~k etti.. Bun-\dı ... ben, dükkıindan çıkarmak sav- rinde Bur.hanıye .. ıskelc>ınden lst~ı·-
etmektcdir. Bu meyanda köylüleri - ğü posta servislerinin daha çabuk ol- Jüyordu. Fakat dünyada sulhun kuv- da Seher ismindeki bu kadının di mak istedim! çoşlukça ~oştu ... bana,bula getırilmek uzere namına yiiklc
ınizin gerek köy işlerinde ve gerek ması için bütün Türkiye dahilindeki vetlcnmesi için Amerika'nın da bu lencilikte sabıkalı olduğu yazılıydı: sövdü.. üstelik bir de tekme attı, \nen 212 torba sabun ve 310 teneke 
ansiklopedik malumatlarını artırmak nakliyatı motörleştirmeğe karar ver- uğurdaki mesaiye iştiraki zaruri gii- B k b d 

1 
d d'I mangalı devirdi; hırsından k>narda· zeytin yağına ait 1591 sııyılı lıamılı 

. .. 1 - a , sen un an evve e ı en d" .. b 1 d • k · to ,. vlclu icin bir çok yeni tedbirler alınmak - miştir Bugün Anadolunun bir çok rüldü. Fakat bu yoldaki teşebbus e- il'kt .. .. .. ki portakal sandıklarını yer uşur - u un ugu onşımen za~ ı . -
. · c ı en ceza gormuşsun . • d 'btal. karar \'erilmesi Is 
tadır. yerlerinde araba veya atlarla yapılan rin akim kalması korkusu kar.ıısın - dü; dedi: gun an ı ıne . 

Aynca Maarif Vekaleti önümüzde- nakliyat bundan sonra motörlü vası- da Amerikalılar son derece ihtiyatlı - E;.et; .. yattı'." ... Çıktım .. Hakim sordu: tanbulda Asma altında 6'.! numaralı 
ki ders yılı başından itibaren tatbik talarla olacaktır. Umum müdürlük davranmışlardır. İşte bu münakaşa - - G~rdun mu ya!. Demek dileni- - Peki; dövmedin di}orsun_ amma ma~azada zeytinyagı tüccan A~med 
olunmak üzere yeni ve büyük bir bunun için yeni otomobil, motosiklet !ar, Avrupa ve Amerika matbuatının yorsun... bak elinde rapor var! ... ayagındakı)Dogrular tarafından talcb cdılmış. ol~ 
köy maarif programı hazır!amağa ve bisiklet sipariş etmiştir. Bunlar ~arşılıklı neşriyatı arasında bir gün -- .. :.......... yara da meydanda ... bunlara ne dı-·makla. ~icret kanunun.~n 638. ıncı 
başlamıştır. geldikten sonra vesaitin cinsine göre Ingiltere ile Amerika, kendi arala - Hakım ~eşı~ ~ar.ar vermeden ev - yeceksin? . mades":'ın kıyasen tatb'.kı suretıle zı· 

Bunun için bütün köy ihtiyar he- posta müfrezeleri teşkil edilecek • rında donanmaları için bir teşriki me ve! Seherın sozunu sordu ve devam Rıfat inkar elti: yaı iddıa olunan mezkur konşımen -
Yet!erine bir tamim gönderilerek mu tir. Bu vesaitler mıntakaların yol ve si planı hazrrladıkları duyuldu. Çün- etti: - Ben dövmedim Bay llokim, a- toyu bulanın 45 gün zarfında mahke-
hitlcrindcki köy adedi ile bu köyler- arazi vaziyetlerine göre i~letilecek . kü iki Anglo-Sakson :nemleke!inin - Senin kocan var mı? yağmdaki yara ya mangalı tekme i- meye ibraz etmesi lü~umu. ve '.braz 
de tahsil çağında bulunan çocukların tir. böyle bir anlaşması bir çoklarının ta- _Var! le devirirken yahut da hrrsla porta -ıetmediği halde bu muddetın hıta • 
sayısınm ve mektebli, mektebsiz köy arrıız ,.e tecavüz cesaretini kıracak _ Ne iş yapar? 

1 
kal sandıklarını yere. yııviirlnrkcn ol- mında ibtaline karar verılccegı ılan 

!erin miktarmııı bildirilmesi taleb o- Yeni sigo rta layihası gibi görülmüştür. .. - Hamaldrr!... muştur. Rapora gelınce. ~a~ul et -,olunur. " . 
lunmustur Tanlimde· o kövde, ev- • ' Böyle bir ittifakın olmadıg"ı bugun p k' k lı k d d'I . mem'. .. bana garezden oturu verıl - Islnnbul Ucünrü Icrn l\lcmurlıı -

':!; • ' J l · .. 1 ' - e ı; oca a ının ı cnme.:)t . . 
Ve!dcn yapıin!lŞ fakat sonra mual -j ve 5 190f 8 iŞ eri seliüıiyettar devlet adamlarınca tek- b d "il '? mışlır O... 1 ğundan ; 
!imsiz kaim~ mektcb bi.'1ası olup ol-J Avrupada uzun bir tetkik seyaha·ırar edilmektedir. Evet ... kağıt üze- ayı eg mı. - Ne diye raporu ,·rren doktor sa-ı Mahcuz ve paraya çevrilmesine ka-
ınadığının \'e köyün maarife olan a-ıtinden ~ön.e~ Mil.li Reassüra~s. u ·rinde herhangi b.ir ittifak yapılmış - Ne yapayım b~yım; o, çok az na garez. olacak o nasıl söz? .. Öy ·lrar verilen muhtelif ev eşyası 8/3/93P. 
lakasının da tebarüz ettirilmesı is -,mum muduru Refı Bayar yenı sıgor- değildir. Fakat Ingiliz • Amerikan kazanıyor da ondan. le şey mı olur! ... Sonra purtakal s.ın-ıtarihine müsadif Salı günü saat 16 ı
tenmiştir. ta kanun 15yihası hakkında şu be - teşriki mesaisi :dliyattan beklenmek- - Sen dilencilikte ne kazanıyor • dığı bir adamın ayağı~a diışs~ ya - tibaren Beyıığlunda Pangaltıda Km-

Köylerden alınacak cevablara gö- yanatta bulunmuştur: tedir. A 'h m ed Rauf sun? ra yapacak yerde kırar. . . ıtuluş caddesınde A ~nivadı aparlı -
re; mektebe en büyük ihtiyacı olan 1 •-Yeni kanun tamamen teknik e- - Bazan 40-50 kuruşa kadar' para Bundan so~ra şahıdlenn dm len - maııın g No. ıu dairesinde açık art-
Yerden başlamak üzere sırasile bü • 1 sasıru:a istinad et~ektedir. Kan~nda Komşu topladığım oluyor!.. mesın~ gcçıl~ı: . . . tırma suretile satılacaflı ve arttır°?'' 
tün köylerde yeni mcktcbler açıla - en muhıın nokta, sıgortalıların sıgor- Dilendiği sabit olan Seherin Türk Şahıdler Rıza, Alı, ve Ham~ı _ıs • bedel5t hac1.edilmi~ olan ıne1kt" 
cak veya birbirine yakın olan köyle- ta şirketleri üzerinde.ki haklarının Memleketlere ceza kanununun hareketine uyanlmmd'..', suçlu Rıfat'ın henışerılerı \'C eşyanın mukadder kıymetlerinin yüz-
rin en merkezi yerinde birer müste- devlet tarafından saglam esaslara dd . . h"k .. .. 8 .. b \dukkan komşularıydı. Onlarda mus- de velmis beşi bulmadığı takdirde 
tek mektcb kurulacaktır. • ve mim kaynaklara bağlanmasıdır. Vapur seferleri ma. es.'~ın. u mune gore gun e- terek bir ifade ile ynr:ıı:ın:naııın Y"_ satı'j. ikin~i açık arttırm~ya talik , e 

. . K b' b kımd d ı k ledıye ışıerınde çalıştırılmasına ka • ı ld h t d d ·ı 0 ta- .. Bu suretle yakın senelerde Tiırki- anun, rr a an a mem e e - . .. d" .. y f . . manga an ya u a evrı en p r '15/3/938 tarihine tesadut eden Sa . 
Yede mektebslz hiçbir köy brrakılmı- timizin döviz vaziyetine temas eden .Dcn~~b~nk U~u'.'1 .. m~ ur~ ~sdu r~r .verıldi.: Kararı Sehere anlatan kal sandıklarından olduğunu il~ri Ilı güne saat 16 itibaren avnı mahal -

k 1 h 'd' ş· k . b" Zıya Onış denızcılıgrmız uzcrın e hakım Reşıd: "' dili • Yacaktır ki köy ınaarif programının no ta arı mu tevı rr. ır etlcrın u- . d ·t . sur er. de yaoılcak olan ikincı .ır;ık allıı -
esa b t kil t ktedir tün bir kısmı haricde bulunan ihti _ yaptığı kısa tetkikl.C: arasın a ~os a - Iştc, bay, kanunun sana verdiği Hakinı Demirelli soruyor: masında ise mahcuz emval en çok 

sını, u eş e me . larımızın harıcı hatlarda !§le - b 1 s ki " b 1 d' h' p k' . k " 4' • 1 
Di"er taraftan köYlerde muallim yat paralarından tamamını memle - vap~r . . ' ceza u. e z gun e e ıye ızme - - e ı; sız avgayı gormec.ınız arttıranın üstüne bırakıl3c· ;;, , :lan ta· 

g · k d h'l' b • mesı mesclesıne çok ehemmıyet ver- . d 1 k 1 0 d mi• 1 .. Vazifesini görmek üzere yetiştirilme- et a ı ınde ulundurmaga mecbur • .. . d' tın e ça ışaca sın... n an sonra ar- · lep olanların yukarıda yazılı gun 
t t 1 kl dır E • b k miştir Haber aldıgımıza gore şım •-ı . Gördük' ı 

sine başlanılan çavuş eğitmenlerden u u aca r · ger u anun pro - k. 
1 1 .. gelecek tık bu dilencilikten vazgeç ... Evınde - · ,,e saatlerde mahallinde huır buiıı-

. . F 'k d v· b • den arar aşan esas ara gore . . _Nasıl oldu bu "ara? 1 büyük istifadeler edildiği görülmüş- ıesı enı s e ıen ve ona aglı 'Jkb h d 't'b ta vapurları _ kadın kadıncık otur!.. Yoksa, sen dı- , _ · .. . nacak memuruna müracaat etme c -
tür. Türkiye milli sigorta şirketlerinin ı a ar anı ı reni pkost l' 1 lıenmekte devam edersen kanun da - Yalnız .. yar~landıgını gornw<lık ri ilan olunur. 9.'l8/6:l<ı 

. . ül • d 1 mızın komşu mem e e ıman arına I sonradan, dukkanın dıışnc!a anladık 
Bu usul gene kızlara da tatbik edı- asın an evve yapılmış olsaydı bu . kat'i surette temin edile seni cezalarıdrrmaktan geri kalmaz!.. • • - - . 

ı .. ih ti al d ( .. kı . ., t şirketlerin iflasından hiç kimse za sefer etmesı - , ayagının kanadıgını... O da sandıga açık durllijma nctıcesıncle sabit olan 
'ınccegı ckulel ey :mi a ttkoy zl ogtreıl- rardide olmamış olacaktı l\!lilli Re~ cek ve ilk olarak İstanbul - Pire ve Dedi. çarpmaktan olacak... manav Rıfat'ın Türk ceza kaııunu -

en o arı) açı ması arar aşır - .. · · d · f ı · 'd ihdas s h k • d k' ··1 b' hid • · · ·· · assürans bu yüzden 1800 000 liradan Isken erıye se er erı yenı en.. e er, ucagın a ı çocugı e rr - Şa ler, Rıfatın Saıme'yı dov - nun 465 inci maddcsınc "'"n bu su -
ınıBştrr. .. .. fazla para dağıtmıştrr', ' edilecektir. Bundan başka Kosten - likte belediye i~lerinde çalıştırılmak düğünü görmediklerini fokat onun çundan öturü 25 lira ağl'- para cez..,. 

u mekteblerde koylu kadın ve · V s 'ye Jı'manları ara .. k' "nl"k h'~' · t· · R f t' ·· d ..... ·· t k lı ı 1 d" d •· k ı· k .. -- - ce, arna, ve urı -ıuzere se ız gu u ma Au.mıye ını ı a a sov ugunu e rar yor ar... 31na çarptırılmasına 1 ov ugu enı. ı 

ızıa_~'.nı okutmak uzere (kız_ ve ka- tınacak talebelerin yaş ve sair evsaf- sında da seferler yapılabilmesi için ikmale götürüldü. Her iki suçludan son sözlerini so-lkarısı olduğu için aynı k "unun 457 
dı~ ogr:tme.~) yet~tırılecek~rr. !arı .ve vaziyetleri yakında tcsbit o. tetkiklere başlanmıştır. · ran Hakim'e Saime şunlan söylüyor: ·inci maddesı hükmüne göre cez.ııını 

vvela (koy. filz_oğretmenı okulla- lunacaktrr. Tetkikler sonunda Almanyadan irtihal - Bu adam, beni dövmeyi adet e-ı4 dr biri kadar arttırılarak tutarı o-

tarı); memleketımızın muhtelif mm • Ayrıca gene köylü kadın ve kızla- gelecek yeni vapurlarımızla genisli-
1 

G" .. h t h . b t b'b' dindi artık. Bundan evvel 1B İkinci Jan 29 lira ıo kurus para Ci'z::sı ver-
k ı d ı k b ı . . . . . ... . . '. umuşsuyu as a anesı aş ~ ı ı _ . . . • ' · · 

a arın a açı aca • sonra un arın rına bıçki, dıkış ve nakış usullerı og- yecek olan vapur kadrosu kafı gelır-, bık ki' lb C T . H Kanunda Bırıncı Sulh Ceza mahke -·ımesine hükmetti Saime'ye gelince: 
adedi artırılacktır. retmek üzere bir iki nahiye merke - se bu hatlar da açılacaktrr. saf. Gı eme 

1 
a ay. ddemttı 1~ eş.ı a - mesinde de bu yüzden 29 lira para Kocasının· üz.;,.iııde şiddet kullon-

Bu mekteblerden çıkacak olan ka . d d b" . . • d ıze oncc uzun mu e enoerı ınuz- 1 ' . d .. • · . .. · zın e açılan kurslar an uyıik isti - Denizbankm lstanbul teşkilatı a • cezasına çarptmldıydı ... şimdi tek 

1 

dığı için sövdüğü aıılaşılıycır;a da cc-
.ın v_e kız ogretmenlerı koyler~. tev- fade edildiği görülmüştür. bugünlerde kat'i şeklıni alacaktır. tarıp oldugu hastalıktan kurtulomı • rarladı dayağı. .. suçlunun da bu işi za kanununun 485 inci r.oaddcsi hük -
~ edılecekler ve kendilerıne muna • Bu kurslar da umumileştirilecek ve Kuvvetli tahminlere göre kılavuzluk yarak vefat etmiştir. Cenazesi Ka • itirafı üzerine hakim icabını dü~ün-ımüne göre hakkıncla ecza krlib edi
Sıb b.i.r de a~~ık \•erilecektir. sırasile bütün köylere teşmil oluna- idaresi liman işletmesine bağlana -,racaahmet aile kabristanına defac - dü ve kararını verdi. Jemiyeceğine hükmetti ve bu kararı-
~ (Koy kız ogretmen okulları) na a- caktır. caktrr. dilmiştir. Alfah rahmet eylesin. cKarısı Saime'yi dövdüğü yapılan nı ikisine de bildirdi ... 

--~-. 

cisi bu takviye kıtaatlle yenıden 
telakki döğiışüne girişen iki ekijJten 
ınağl:lb taraf, birinciyi ağı: bir he·
zimete uğrattı. Aklı basına gelmiş
ti. 

Şimdi, Nal.aşayn doğru eyıl; bu
lunan vaziyetini, onu kendin•, doğ
ru çekişini tevil etmek lazım geli
Yordu. Herkes onu öpecek sanıyor, 
~!kışlar, kahkahalar devam edi -
Yordu. 

Bir elile artistın çenesini tuttu; 
ltözlerini gözlerine dikti. Kırpma
dan, nefes almadan, uzun uzun 
baktı. N ataşa, sıcak bir nefesin 
Yüzünde esin tisini duymayınca bu 
hareketsiz geçen saniyelerin scbcb 
düğümünü çözmek istedi. Doğrul -
du. Göz göze geldiler. 

Nataşa bu bakış karşısında şaşa
ladı. Gözlerini kaçırdı; erkeğin boy
tıunu saran kolları gevşedi. Vücu
dü, g~ri geri çekildi. 

.suadın, taş kesilmiş, mimiksiz 
Yuzünde hafif ürpermeler belir -
~İşti. Ağzının yanları kırıştı. Bu 

1 
trışınalar arasında birleşen çizgi
er miistehzi bir manaya büründü _ 

'YAZAN 

l, ___ N_u_s_ı_~ _EE ~ E ! rA R Fo ~ A ~a~_ş_K_u_N ___ I 
ler. Gülümsiyerek, Nataşanın bur
nuna bir fiske vurdu. 

Bu jest, salonun alaylı kahkaha
larla uğuldamasına sebebiyet ver
di. 

Nataşa, kıpkrrmızı kesilmişti, 

l:~r tarafı titriyordu. Hiddete da -
ha çok yer veren bir hayretle S u
adı süzdük len sonra koşarak, ma
saların arasından dışarı fırladı . 

- Ne yaptın Suad? .. 
Ressam, Esad Cemil, istihbarat 

şefi üçü birden gayriihtiyari bunu 
sormuşlardı: 

- Ne yaptın Suad? 

Suad Sadi gülümsiyerek onlara 
döndü. Elini şarab kovasına uza
tırken dudaklarını büktü: 

- Hiç! .. 
Ressam kafa tutar bir '·aziyet 

takınmıştı: 

- Hiç de, hiç değil! .. 
Suad gülmekte devam ediyordu: 
- P eki, ne yapmamı istiyordu-

n uz? .. 
Cevab vermelerine meydan bı -

rakmadan ilave etti: 

- Öpmemi mi?.. Fakat bunu 
yapmayışımdan bütün salonda bu
lunnlar kadar, sizin de memnun ol

duğunuzu görüyorum. Şu halde .. 
Bütün üzüntünüz, kızcağızı utan

dırmış olduğum için mi? Aksi ha
reket etseydim, hepiniz bana içi -
nizden kızacak; hased edecektiniz. 
Vakıa içinizi bir kıskanclık menge-

nesine kıstırıp yüzünüze sun'i bir 
tebessüm takacağım yerde, sizi, si
ze aid olmıyan bir mahcubiyetle 
karşı kar~ıya bıraktım; amma buna 

mukabil yüzünüzün gülüp, içini -
zin bir hasedle burkulmasının önü
ne geçtim. 

- Konferansın bitti mi? 

Bunu ressam, Suada soruyordu. 
Suamd ayni lakaydiyi muhafaza e
derek, hiçbir şey olmamış gibı, 

sakin cevab verdi: 

- Bitmiş sayılabilir. Yalnız bir
şey daha ilave edeyim: İçinizin se
vincini, dışınızın üzüntüsünden 

daha kuvvetli bulmamış olsaydım, 

duyduğunuz iç rahatlığının , belki 
gayriiradi ve gayriihtiyari y üzünü-

ze akseden gölgesini, utanmadan çok 
sevinme şeklinde tezahür etmemiş 
görseydim, yaptığım kabalıktan do
layı evvela sizlerden özür diler 
dim. Lakin .. 

Esad Cemil sözünü kesti: 
- Neler söylüyorsun kuzum üs

tad, Alla hını seversen? .. Biz bu fır
satı niçin kaçırdın diye sana sitem 
ediyoruz. Yoksa yanımızda niçin 
böyle hareket ettin de, mahcub va
ziyete düşürdün bizi demiyoruz. 
Esasen derneğe de hakkımız yok. 
Kucağına herkesin içini çektiği 

nefis bir kadın gelmiş, oturmuş, 

dudaklarını sana uzatmış .. 
Bu frrsat kaçmlrr mı? .. Belki de 

bu vesile ile aranızda en ileri bir 
münasebet de teessüs edC'bilirdi. .. 

- Beni bu kadar düşundügiinüze 
te,ekkür ederim. 

RPSsam, Suadın yüzüne giılerrk 
bir müddet baktıktan sonra: 

- Suad, dedi, sana bir:ev !;Öyl~r
sem kızmaz mısını? .. 

- Kızmam!. 

- Darılma amma çok aptal a -
damsın. 

- Bir bar kadınını öpmemi~ ol
duğum için mi? .. 

- Hayır, şarkıya kulak verme -
diğin için .. 

- Anlamadım! 

- Anlayamıyac:ık birşc~· ıok. Na-
taşa, •Aşk gözlerde başlar, dudak
lardan kaleb inen demiyor muy _ 
du? .. 

- Diyordu. 
- O halde? .. 
- E ne olmuş o halde .. 
- Daha ne olsun, senin dudak-

larından öpmeni istemekle kalbin
de yerin olduğunu ~öylcmek isti -
yordu. Kalbinde yerin olursa bir 
gün yatağında da yerin olabilirdi. 

Suad kaşlarını çatmıştı. Fakat 
ressama alayla mukabele etti: 

(Devamı \'IU') 
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Casus 
Kadın 

5 Mart 1938 

Sayısız ölü arasında bir araştırma: 

JOSE ANTONYA 
1 Ölmedi mi? 

•• 
Oldü .. ? 

nıu . .. Dragon 
v çocugu ... 

Yazan : Morls Oöitobra 

BUGÜN f'-1 E L E K sinemasında P 
aris istinaf mahkemesi dava müdafaa elmiş, istinafa gelince, dos
vekillerinden Jak Rönoven hu- tunun kendisini bırakarak başka bir 
kuki meselelerde olduğu gibi avukata müracaat etmesi son derece 

iyi kılınç kullamakla da maruftur. canını sıkmış, Dostuna ağır bir mek
[Ve duello meraklısıdır. Şimdiye ka- tup gönderdikten sonra telefonl:ı ha
l dar bir çok kimselerle duello et - karet etmiş. Bunun üzerine her ikı 

Bu hafta S A R A Y sinemasında 
Dilnyanın en bUyUk sinema yıldızı 

Gösterdiği 
RICliARD 

bUyUk 

ve J E N N Y J U G O 
ROMANOwSK Y'nin 
eğlencen, lüks ve 

ile 

FREDERIC MARCHE(;eıe:=~~E 
tarafından Fransızca olarak ne is bir surette yaratılan 

TALiH GÜNEŞi 
tamamile tabii renkli büyük AŞK ve güzellik filmi 
Ayrıca : !lav~ olarak Paramount dünya havadislefi. 

1 . . taraf duelloya karar vermişler. 

l mıştır. Duello neticesinde Röne Hodar bi-
Geçend~, o.:öy'd.e h~susi bir .ba~ - !eğinden hafı! surette yaralanmıştır. 

çede eskı muşterılerınden bırısıle İki hasım, duello sahasından ay -
duello etmiştir. rılmadan barı>;;mışlar sonra avukat 

1 

Vekil; müekkili ve samimi dost - Röno\'en, evine, sabırsızlıkla kendi -

yarattıkları 
ihtişamlı 

NAPOLEON'un 
ÇAPKINLIKLARI 

Seırnslar : 2 • 4 , 16 • 6 ,30 suvare 9 ~" l larından Röne Hodar'ın bir davasını sini .bekliyen anasının yanına git - , 
dernhte ye bir sulh mahkemesinde mı~tır. 1 

Guzeı fılm bütıin seyircileri gaşyetmektedir. 
llAvoıen: FOKS JURNAL DÜNYA HAVADISLEJ"I 

- Dün birinden, bugün benden, yarın başkasın
dan değil mi? 

Olur. Bekaret, ismete vefanın delili, ailenin te
melidir. Hele, Kamil gibi bir delikanlının bende ilk 
anyacağı tam bir kızlıktan başka bir şey olamaz. 

Tasavvur ediyorum: Ne korkunç şey.. Hepsi 
olmuş bitmiş. Düğün mükemmel, şan ve şöhret ye
rirde, a!ıiyiş tamam. Kamil ile bir odadayı.ı. Kaynam 
memnun. Kayınbaba memnun. Kamil memnun. Bü
tun ev ~en. Gülenler, sevinenler, saadet dıley<>nler., 

Kamille konuşuyoruz, sevişiyoruz, gece yarıyı 

gçiyor. Hayatımız yeni bir dönüm noktasının ilk 
ba"amağında. Saniyeler ilerliyor. Ben harap, Kamil 
bitkin Fakat, bir an geliyor ki, ev başıma yıkılacak 
gibi oluyor, ellerimle yüzümü kapıyorum, yalvarı 
yo;'Uftl 

_ Kamil. .. Kamil. .. Ben masumum. Dur sana 
hrr şeyi anlatayım. 

Kamil dinlemyio~ bile. O, bön, dilsiz \Ocuk, if 
r~le <Fjnmüş 

Sus .. . Alçak karı. Beni elfıleme rezil ettin ... 
Tevekkeıi bana yabanilerdcn kız alınm1z ... dcmemi:ı 
Jcr ... 

Diyor, odadan çıkmak için giyiniyor bçıı boyuna 
'"~ykırıyorum, göz ya~ı döküyorum. Hepsi nafile ... 
Nihayet, her şey meydana vuruluyor. Bütün ev, so
kak, ,-Mh:ılle bu felfıkcti duyuyor, carım başına ge
çiren · 

- Şu kah beyi bir yolcuk görek ... 
Diye koşup geliyor. Evin içi iki dakikada dolu

yor Renim yuzüme bile bakan yok Kiını lanet edi
yor, kimi kaynanayı, kayınbabayı teselliye uğraşı-

1 , .:r~;~.~I 
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yor. kimı de damatla meşgul oluyor. Eğer Zeynep 
k~n da orada ise: 

- Kız anam ... ben sana demedim miydi? ... İşte, 
gördük k:ıh beyi .. . 

Diyor, hemen, bohçamı koltuğuma veriyor ve 
ben iti:e kakıla kapı dışarı ediliyorum. Arkamdan 
kadın, kız, erkek bir sürü kalabalık hep birden ba· 
ğırıyorlar : 

Sürtük ... 
İhtimal: 
- Öldürün kahbeyi ... Biz böyle ayarı bozuğu 

gözümüzün önünde görmek istemezük ... 
Diye de haykırışıyor, eteklerime teneke bağla

yıp şehrin sokaklarında sürüm sürüm süriiklüyorlar, 
t:ışa tutuyorlar ... Bu vaziyette onbeş yirmi dakika y:ı 
yaşıyorum, ya yaşamıyorum. Parça parça oluyorum. 
Her et parçam: 

- İbret olsun ... 
Diye bir dal parçasına takılıyor. Bunu, yapma • 

salar da sadece evden kovup çıkarsalar yine müt • 
hiş! ... O sefer de kendi kendimi öldürmeliyim. Ki • 

min yüziine bakbilirim? Hangi yüzle ... En önce: 
- Biz kahbeye çocuk okutmayız .. . 
Diye hiç kimse çocuğunu mektebe göndermez. 

Hem beni mektebde kim alakoyar? .•• Adama ekmek, 
su bile veren bulunmaz. Sonra, o sarkıntılıklar da 
başka. Belki, daha ilk saatten sürü sürü hovarda ka
pıya birikir: 
~ Biz de ... Biz de ... 
Derler! ... Ne tüyler ürpertici bir son değil mi? 
İşte, bu akibet yok mu? Kumil değil kimle olur-

sa olsun evlenmek için bütün cesaretimi klrıyor. Bil
miyorum ki, doktorlar bu dertlerin en büyüğüne de 
çare bulabiliyorlar mı? Kime sorarım, nasıl sora • 
rım? ... Yerin kulağı var- Bu sırrı ancak bir ben, bir 
Allah, bir de Ömer biliyor o kadar. Anneme bile a-
çılamam... ' 

Of, Yarabbi! Bu ne iztırab? ..• 

9 Şubat 
Bugün mükemmel bir yalan uydurdum. Fakat, 

büyük bir yükten de kurtuldum. Sabiha hanım kara
rın11 sordu: 

----
- Nasıl Vicdan?. Sabihle evlen mi ye lc:arar yeı·-

din mi? ... 
- Evlenemiyeceğin1. 

Cevabını verdim ve ilave ettim: 
- İstanbuldaki tezyelerimin fikrini sormuş • 

lum. Muvafakat etmediler. Büyük teyzem beni mut
laka kendi oğlu ile evlendirmek istiyot. Ben de onun
la evlenmiye razı oldum ... 

Ne şahane yalan değil mi? ... Muhayyel teyze • 
ler, mutasavver izdivaçlar ... filan falan- Amma, Sa
biha hanımı da kandırdım. Hayli münkaşadan son
ra: 

- Ne yapayım kızım? Kısmet değilmiş, sen bi
lirsin! ... 

Dedi ve sustu. Ben de belanın birini başımdan 
savdığıma memnun oldum ... 

- Gece -

- Vecdet bey sana cevap yok! .•• 
Anlaşılan benden bunu istiyor. Yine, nıektup 

göndermiş. 
- Cevap ..• cevap ..• cevap ... 
Diye ısrar ediyor. Ne cevabı, niçin? ... Ben, seni 

çoktan unuttum. Artık sen de beni unut. 
- Geçti Bor'un pazarı sür eşşeğini Niğde'ye ... 
Derler. Sen bunu bilmiyor musun? 

15 Şubat 
hkilib'de işler iyi gitmiyormuş. Ahali memnun 

değilmiş. Eşraf hoşlanmıyormuş. Kaymakamı değiş

tirmek için iyi ki, ka~ma gözüne de kusur bulma -
mışlar. avallı adama acıdım. Buradan kalkıp ta Bağ
dad'a gidecek. Bu, memuriyet değil ... sürgün. E~ -
raf hoşlanmıyormuş ... diye de kaymakam değişir mi? 

I 



Erie Van Stroheim j 
··yok film sanatkarla

rının l1ayatından gizli 
kalmış safhaları .. 

Onun cesareti hakiki ölçüsü 
fi mlerde ve sosyeie hayatmda 

anlaşıJwamıştır. 
ıan bir levhn üzerinde. elekUik 1 

• 

(Mert Sigar) Erik fon lst· 
rahay.., fıımlnde ohlan 

zabiti ünfformasııe 

..ır balarile reklfım yapıyordu: cÜ -
nivcrsal filim şirketinin Eric Von 
Stroheim'nin nezareti altında çevir
n."ktc olduğu (kadın delilikleri) fil
minin bugünkü masrafı ... • Ve her 
akşam dolarların miktarı yükseliyor
du 250.000 dolar... 300.000 dolar ..• 
450.000 dolar ... 575.000 dolar ... 600.000 
dolar ... Nihayet 750.000 dolar ... İla -
nat şefi, 250.000 dolar daha ilave;o;in
de bir mahzur gönniyerek en sonun
da (Kadın dcliliklerı"ı filmi için bir 

1 milyon dolar sarfolunduğunu ilan 
etmişti. 

O zaman için bu para pek mlihim 
idi. Diğer kumpanyalar geride kal
mak istemediler. Çok masraflı filim~ 
lcr yapmak istediler. Bu füiml~r • 
den 2 milyon dolara mal olanlan da 
vardır. Hatta daha ziyade ... 

Emcst Lübiç, Rübcn Mamulyan, 
Jozef Von İstrenberg veyahut Sesil 
dö Mil'in çevirdiği filimlcrden bazı

ları milyonlarca dolara mal olmuş -
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

sında itidalini muhafaza edc~l·ğinl 
zannediyordu. Buna rağmen Miniyi 
görür görmez tanıdı. Bu, uçuruma 
atmak istediği kadındı. 

Fakat çok değişmişti. Zayıflamış , 
saçları beyazlaşmış, rengi sararnıı§ -
tı. Yalnız gözleri eski parlaklığını 
muhafaza ediyordu, Dikkatle bakn • 
rak: 

- Fredrik, Şimit mi? .•. 
Diye tekrarladı ve sonra sordu: 
- Bir yerele karşılaştık zannede • 

(Devamı 8 meı ıahilemlz .. \ 



5 Mert 

Amerikalı kadın yamyam nihayet Erie Von HiKAYE 

Dragon sokağı 
... 

ıı 
1 RADY_TI 

feci akibetine kavuştu Strohein çocugu .•• Saat 18,30 Plakla dans ınusikid, 19 
. • fil" k (4 üncü sahifeden de\'llll1) Mandolin ve gitara: Zekeriya Tav · 

pıs yattı Bwıa ragmen un um - - . rd 
' . küre barı) ında yerleştik. Hf'yecanla man ve Gıtanst Fla er. 

(5 inci sahifeden devam) rası olanlar ... Bizim gibi kimsesiz panyasını ele vermedı. . .. . , . 0 k nf . Ü · ·t pro . 
li danılann . . ,. h tı b"'·• kapıcının getırecegı haberı ıx,,J.ıyor- 19,3 o erans. nıversı e 

rim mösyö Şmit?... kadınlar, bu gibi tehlike· a Erıc Von Stroheun ın aya O)- d k fesörlerinden Ziya Cerr>.al Aksoy 
Hemen cevap verd: tatlı bakışlarına, tatlı sözlerine kapıl- le bir çok vak'alarla doludur. Ve u · . . . - 1 - .. 

gul 1 . . d Saatler geçtı Nıhavd kapıcı ko - (dış ve agız bakımsız ıgmın z,ırar -
_ Zan.etmem, Frolayin. •• Vak - mamalı, işile \'El gücü ile me;; 0 - bunlar, sebatın, cesaretın bırer e- k eldi· ' · ları 19 55 Borsa haberleri 20 S~di 

dır! lilidir şa oşa g · ' ' ' 
tiyle bir yerde tesadüf etıniş, tanış - ma ar... . · . B _ Gözünüz aydın! dedi. Madam Hoşses ve arkadaşları tarafından 
mış olsaydık herhalde unutmazdım... Hedvig başını salladı: Ü~nc, hır senaryo yazmıştı:.d .. u.nu Glosine bir erkek çocuk doğurdu. Türk musikisi ve halk ş:;.rkıları, 20,30 

Mini, bir yemek havlusunu tamir - Anlaşılan madam sizd~ aynl_- nıversal kumpanyası mu .uru~·e Hemen süt annesine verdik Köye Hava raporu, 20,33 Ömer Rıza tara -
ediyordu. Elindeki iğne parmağı -,mak istemiyor onun için böyle bır gönderdi. Aradan günler geçtı .ır . ., .. d.. · ı fından arabca söylev, 20,45 Sema -

F h ·ıra d • ı edi Nih t KarlLaem'ın go.ur u... .. . na battı. Bir damla kan çıktı. ena 1 ye uy uruyor... ce"ap gem · aye ' b 
1 

On beş gün sonra marlam Glosiye hat Ozdenses ve arkadaşlan taraLn-
all'tmet!... Dedi, Sonra Miniye dönrek: senar!oyu okuduğu :e muvafık u - yine kasanın başına geçtı. Bız dc,

1 
dan Türk musikisi ve halk Ş'm<ıları 

Kadını' kü.çük. mendili ile parma- - Frolayin, benden h"'}lanma .- madıgı cevabı yerıldı ı T · k . · _ .... d cumartesi geceleri eğlencderine y - ($~at ayarı), 21, 5 Klasik i.ır mu-
ğını silerken.: dığınızı anlıyorum, Se~~'. de, vaktı- Erıc, senaryosu ko!tugunda s,u - nidea basladık sikisi: Oku~ an Nuri H a lil, Keman 

_ Sizı· görünce, vaktiv. le tanıştı • le size fenalık yapan bınsıne benzet- odan çıktı. E · d"' ·· ordu Yarı ' · 
1
Y vıne onuy · ' Bir gi.ın bilmem neden dn•t ı arıın - ı Resat, Kemc·nçe Kemal Niyazi, tan-

ğım lıir adamı hatırladım, Fakat o - me~. ~akat, y~ltyorsunın: ··· yoldan geri döndü .. Kapını:'... ö~ü~.deı• la berabe;. otururken; ' bu;. Dürrü Turan. Kumnı Vec ı b•,, 
nun ismi Jül Dü~eydi, Bunu ":ze ~bat edece~. V~~ı ~arı .Laem'i bekledi Ge:dıg~ı go • __ Yahu, dedim. Bizim ~ucuk ne 1 N~y Tevf.ı k, ut Sedat, tlnlıur Ref.ik, 

- Herhalde bır Fr~z olacak.' .. evlendigı:mz ~ _?aımıı . ' _ rı:ınc~ yanına yaklaştı. Dı'.ektor ke~: • aıemdc?. . j kem~nçe Fahire, ut ce,·d•·~ Koz.< n, 
Romanlarda çok tesadüi olunan şaı - ~ul~C:gız, guzel gunler g~ırece disını tanımıştı, beraber burosuna gır ı Rolampo cevap crdı: , Nısl ıyr Selahatt~ıı. 21,;>0 CJrkc-stn : 
rane isimlerden biri... gız, Butün bunları unutacagu. Ben, dı. Kapıyı kapadı ve ... • bır senaryo Hakkın \'aı · Bir SL rıC o lı.iu, ha- 2J,4 :ı Aıans hab~rlerı ~: P J.' ki · •o-.. .. v - Jedik d - ... • 

- Evet, halr.ikaten bir roır.an ... sizi ~zur goruyorum. e. "'.'Y r . ~ı hazırladım. Kısaca anlatayım .. . • e- ' 1a. yüzünü bile görmed .k . . kılar , 01ıer;. ve operPt I'' •c:ılıın, n .20 
Bir kadın, kendiWıe ihanet eden, lerınızı unutuyorum, Verınız e ınızı di ve mevzuu anlattı Sonra sordu: Bu sözlerimizi Hte:-ı Antoni ken- ı Son hab~tler \" eı tcsi güııüı . p roil -
kendisini aldatan bir erkeği hiç bir J sıkayım. .. .. . 

1 
• • • • • •Nasıl buldunuz: .• • Karo!, dikkatle di kendine gülüy· ı;du, Yanımıza ça- n.mı, 23.:JO scın. 

vakit untmaz Aradan ne kadar za - - Allah gostermesın. Sızın eliııızı • . . . . . dinlemişti: ; . ·ı--.------------ _ 
· . k • ,,.... lini sık.arım (5 ınc:ı sahifemızden deom) 1 gırdım. . lstaubul ikinci icra n>enııırlv· ·ı.,ı-

man geçse yine tanır. Hatta şekli, sa- sı acagıma şe,--u.n e . . ' F ' t • . asad~ "kadar tu- - Pek ala ... bunu çevirebiliriz... - Antoni dedim Sen bır 'tY bili- - ,, 
d ' • · • Isa b"l "'" · ·k • daha iyi (Elize hitaben) Eliz, ı - tur. ana çogu, pıy . . . h • · · dan: 
ası aegışmış o ı e ... ..,ızı şı a - ·· · . . t 1 t Fakat hiç kiın.>~ bu.,-;l~rı, - Arzu edersenız mızansenı a - yoısun söyle nedir?.. . <l 

0 
h • 

. -. b kt ğ m i- nanma bu adama ... Bıl:mez..sffi bu ne umuş ur. ' - .d d . . , _ . !vtcnme uglu ~rn~nın t.a. tı la~i.r-
y.et etmedigun, cı;zasız . ~a ı. ' kadaı· hilekar dessas bir adamdır. bıı kadar m~sraf ettikleri tchliye et- zırlarım .. Ve ça_:ı~ırm. ı are e erım. llk en·el cevap vcrwek ıst~mc<lı. rufunda ikeıı. Boyan Mühıbr'drn is-
çır.. senderdenberı kendı Kenrlıme kı İn • . dı D f t memış· tir Eric Von Stroheim biraz Yalnız kımse mudahale etmemek şar- 1 Israr ettim, nihayet: t "k .. . tt •ğ · . ..

1 
. 
1 

-oo 
1
. . _ u 

_ d nra aYJ.ınızı sanı nasıl aldatır, uıan rır. e e , · ' . . . .. ) 1 ı az c ı ı re!i:u 1a a ıraya ;ıl • 

zıyorduın. O _;roka an. so di.,ordum ·bunu ... Başını derde sokma ... Piş - geçimsizdir. Bu doğru. Fakat faal~~·ıtile... . • • - Nasıl olsa bır g~n ~nl.ayacak de- kabil, birınci drrc<ede ipotek irae ey-
başınıza aldığınıza hukme . · 1 k iNe yaptıg"ını ne yapacağını bi.lır. Karol'un yazıhanesınden çıktıgı za gil misiniz? ... Sız, dordunuzun de lıı- j !edı·g- 1· Aksaı·a··cla Soful·r mahalle:;i-
JT 1. k' tl.m o z~mandıın _ man o aca sın, sonra... ' .. . B. • k ,' • 
.a .:>u ~ yan ışım... ' · · • Eliz bu sözlere eh<mmiyet verme -)Kimsenin akıl öğretmesine, işine mu- man cebinde bir muuvele Yardı. ır rer bal kabagından fa•k:nı~ yo .. . nin Ragıp Bey sok:ı·ıınd-ı eski ~ ye-
berı dana k~ç kadını ururuma ~u • di G .. 1d... dahale etmesine tahammül edemez. kaç ay zarfında (Dğlar kanunu) fil- Bu nğır sözün altında ezilmekle be ııi 9 sayılı "agı Şerif hem•iresine ait 
\'arladı:;? Soyle.' ~aydud!... tt• A- _ ~a~di, :rı.:ıni dedi, Bırak bu,Çalışmıya başlamazdan evvel her ~ini çevirdi, bitirdi." Bu filim Ame- raber.s~s çıkarma~ık, Antoni~ ne dı- lıo,ıan arkası, Osman mal~dumu Sa-

Hed".g, ı~ıdaluu mu~a~~ ~ ~ sözleri ... Bu akşam sinirlerin yerin- lşeyi düşünür, her şeyi hazırlar. Her rıkan sinemasının bır şaheserı olarak;yecegmı mernk edıyor.duk. O. llih bostanı ve yıkıcı Hacı Hasan ha-
rada~ ~·ırrm sene geçtıgı ıçın a -nın de değil... Beyhude beni de sinirlen- şeyin yerli yerinde olmsına, her \ bütün dünyada şöh~et ka.z~ndı. . . - Evet' .. di~.ordu. ~ıre~ bal kaba_ - ne ,.e bahçe.si, solu 54Z,.ı arşıı· ını.if
kendısıne bır şey yapamı.y~cagı.nı dırme Seni bu halde gördükçe çok şeyin vaktile yapılmasına dikkat e -, O vakittenberi Ene, butun çevır?ı- ğısınız. Çunku Glosıncrun ç.ocııı:_u re.ı ırwabahçc haııe, cepııeci Rc;; •P 
bılıyord:ı . Nışan~ıs~ Elize hıt~ben . 1 canım. sıkılıyor der. Arkadaşlarının da kendisi gibi ği filimlerde, san.' atini, dehasını gos- doğurmadığını bir senedir hala an • Be v sok ağ ile l'CVıilm. 157 rnr.lre 

- Ne demek ıstıyor. anlayama - ·· . . . B b - 1 · ı· j adınız · • · 
M 

_, b · b" · be. tt ' Haydi bu sözleri unutalım, pasta- hareket etmelerını ıster. azan agı- ermış ır. 1 ayam ··· • miktarında ınaabahce ah :ı,ııh 0re art-
dun... auam, enı ırıne nze ı, !ar ' . 1. nr çagırır· kızar hiddetlenir soy - Eric çok mütevazi bir adamdır. - Nasıl~ Nasıl!... Çocuk dogurma - t k 

1 
tıı ' alib ımızı yıve ım... ' ' • • .. ırmaya çı Farımış ·. 

g ı L. . . Dedi. ~gin kolur.dan tuttu, lenir. Fakat, az sonra ,tatlı bir SÖZ·ıKendisini göstermek istemez. Ala - dı mı?. . . .• . . . Evsafı zemin kat : 9 numaralı 
Dedı .. ~lız.ld d ? N l .. ·li masanın önündeki sandalyeye oturt- le, bir teşekkürle gönül almasını da yıştan hoşlanmaz. Fakat, her nerde - Evet ... Gebehgı mı dı)t·ccksı • kapıdan girildikte bir avlu üzerine 
- Mını, çı ır ın mı. e er so~ - ı · · Am ik • · di"" filimle- Isa tanılı alkışlanır Paltosunun ya- niz' - ·· - · · Fr drik· tu, kendi de '·anına oturdu... bılır. er anın çevır gı \o r. · · ··· zemini malta ve toprak tav:ınsız do-'-'"Orsun' Mosyonun ısını c "' k nl ·· ı · Ka ·· · k .. · k b <I k , . . .. ... .. E1l Y karı 1 rin hepsinde aynı san'atkiirlarla be- kasını kaldırdığı, şap .ası goz erı -

1 
rnının uzerıne uçu ır ya ı laplı bölmeli ev altı olup bur.ıdaı: bir 

Şımıtdır Nısanlun yakında evlene - er U · d ·di·· hald b"'t- ·· 1 · Er"c k d D • da ·al.an 
ccğiz . • ' B ir saat kadar beraber bulun - raber çalışmıştır. Bunların hepsı. et, ne ~g gı . eb. bu. u,n ~oren .. e~ .. ı ı oy 'i ~km;;s' ka > . ~·getir - kapı ile çimento döşeli bir koridor 
· . ··: . . . . . ul 1 kendisile çalışmaktan menınunıye geçıyor, dıye ır ır erme gos crır - - a e a m, pıcını üzerinde bir oda ve bir he1iya geçi-
Mıru, :ırkadaşma dıkkatle baktı ve dular Mini zihnen meşg o - . d ... h b -? • 

sert bir tavırla: maki~ beraber, çayı hazırlı - gösterm'.şle~ir. Eğe.r, Stroh~, ya-,ler. . .. ıgı ~~becrk~dını tanıdı•ı kadınlar - lir, bu kı~un sokaktruı 14 numara alın 
- Hayır dedi Onunla eYlenmi - ·or pastaları tabaklara koyuyordu, rın Holivud da yenı bır .. filım çe. : Konuşurken çehresı daıına mutebcs- . . . ' ' ı; cNumeratai•. Evin altındw bah~cye 

Yeceksin' Bıına ~üsaad~ ctmiycce - ~ Hedvig etrafı tetkik ediyordu, Ka- virmek istemiş olsa, bugun her hırı simdir. Bir şey sorarsanız nczak~tle dan bBı~ısı. .... ·t d - k .. k b , k? çıkılır. Bahçede kısmen çimento dö-
• • b. ıld 1 eski arkadaşlarının . A 'ka ha atına stud - ıze gos.cr ıgı ucu eoe . .•. ı· b" ,_ .. . de . t d 
ğim bütün kuvvetimle mani olma - dının dükkiinı kapadıktan sonra bu ırer Y ız 0 an cevap Yerır. merı n Y - K . r . lı· h fta şe ı ır A.LSlffi u1.erın J me re e-
• ' 1 - ""meli dinle beni odad att«·,, belliydi. Sabaha ka..= davetine muvaffakat cevabı vere - yolara dair, güzel hikayeler, fıkralar - ~-cın~ ge ının ır a ev - rinliğinde sarnıç tulumbalı kuyu ve 

Bıdı gc·ccler kocalarımızdan bahse - kapıyı açıp dükkana girmek ve ses- cek:len muhakk tır. . .. .. anltır. Kendi hayalın an a _se ır • _ Pek" b k · · d , _ 8 meyve ağacı vardır. L ci kat : bir 
ga ca ışacagını ''"" · ··· a Y ...,.. ·..- . ak d b h tt" 1 ve! clogurdugu çocuk 

derken benimkinin çok iyi bir adam sizce boğazını sıkıp öldürüvermek Eric .Von Strohcım'ın . en buyuk mek için hileye muracaat lazımdır. ? ı ama, u oıre yala se sofa üzerinde üç oda bir hela bir 
oldug-unu ve bir kaza netice<inde öl- işten bile deg" ildi Bu suret'e kendi - mezıyetı şudur. Sebat, dauna sebat... Hayatında çok zahmet ve sıkıntı bep.... . d l k . . gusülhane ve bir de zemini karos-

- · ' B ' tk" h tı "d ta bir ro \ k b ' t'·'· kısk ık ve - Her ay sı~ en para CP <me ıçın 1 dtıgu·-nü söylerdim İşte şimdi itiraf sinden boşboğazlık edip b2.şını der- usan a arın aya a e . - çe en u sana ""r · anç 1 rı· ı b" h. 1 ·s· d ··ı men mermer musluk taşlı ve ma tız 
· ' ' d B··t·· h t ·· adele ile _,_ lik ·· ·· d b. ok hak te ıp o.unmuş ır ıy e. ız en, su ediyo•um bu söylediklerim hep ya - de sokmasından kurtulmuş olacak - man ır. u un aya ı muc ç.,..ememez yuzun en ır ç - . •. d. ldı. • • 

1 
ocaklı bir mutbağı vardır. 

· ' · ı· Tal" b k d. ·ne gül ı ki - ·· · ·· dele i anaya 'erecegım, ıve a gı para ar-landı Kocam beni tatlı sözlerle al - tı geçmış ır. ı, azan en ısı . - sız ı ara ugramış, omru muca - . . : . . Umum mesahası 167,5 mPtre mu-. • ·· ·· ı ·· ı ·· ter · So ra . ı· Fak t hiç b. zaman a la tuvalet vapı)or, ıpcklı çorııplaı a-
tlattı ve balayımızın ikir.ci günü u - Kararını verdi: Herhalde Miniyi öl muş guze gwı er gos mış. n le geçmış ır. a • ır . . • .1 . s· · k d 1 . 1 ral;baı olup bıında 62,5 JPrtn• mu -

·· · · k f anı va-;at ··st · .,_, t tmemı ır 

1 

ıyor , ıze, n ın ara ınan o maz, ,_,__ 
·uruma itip öldürmek istedi Muci - dürecekti yuz çevırmış pe ena ar ' - • cız go ermemış, şı .... ye e · . · k , k 1 d d. - ı-a"""' d.a bahçedir. 
" · · ... '"' F ka E · ··şk··1 . . · . d h ınsanı 3.ı..cse or ar, e ıgını zaman- . 
ze kabilinden kurtuldum Gece yarın olmuştu Eliz kalktı mıştır. a t rıc en mu u zaman- Metanetını, cesaretııu aıma mu a • 1 b . 1 1 d. d "[ 1 Işbu gayri menkule üç ~·emınlı er-

• • ' .J .. b"' t· · k bet · . . ar enım c: a ay e l\'Cr unuz l' ası . 
Otele rreldiiTi"' zaman antalannı mantosunu giydi: !arın.... ı.e cesare mı ay mcınış- faza etmıştır. .. .. ld" . ., • · ] babı \'Ukuf tarafından l335 !ıra kıy-

" ...- 1. sozume gE: ınız mı.... takd. .,,ı;ım;.+· 
alıp gittıgı· ·nı {ıin-endim Kasaya ema- - Allaha ısmarladık Mini dedi ır. Fransa'ya davet olunduğu zaman Ant . b .. 1 . .. 1 1 . . . met ır ~~~ır. ,,.. · ' ' · hass ala b 'tle · . . • on1, u soz crı su\~ e!' .:en ıçın ı- . . .. 
net bıraktığım 7 bin dolarla elmas - Yarın, beklerim seni. Mutlak gel... Avusturya a Y1 za ~ rın - memnuniyetle kabul elti. Parıs te . .T • d • Arttırma 12/4/938 tarihıne musa-
larımı da alınış, kaçmlŞtı, :Masanın - Peki, peki. .. Geliıinı. .. dendi. ~.909 da Amerika'y~ ~ret ~t- (Maı·k Rişar) de (AliL!) fili:ulerllıi ?ın gu ~~- _ dif salı günü saat 14 den 1G ya ka -
üzerine bıraktığı bir mektupd~ ba - Hedvig, nişanlısının koluna girdi, ti. Bugun Amerikan tabııyetın~edir.,çevirdi. Son zamanlarda şehrimiz si- Be)oğlu Birinci Sulh Hukuk Ha - dar dairede icra edilecektir. Talip 
na •Çirkin kadın diye hitap ediyor, Pastacı dükkan.na kadar gctiıdi, e- Orada, yaşamak ıçm bır çok_ ışlere nemalarında da gösterilen bu filim· lkimliğindc!a: olanlar takdir olunan kıymetin yüzde 
hakaretler, tehdidler sa\'Uruyordu. lini sıktı ve ayrıldı, jgirmiş ?lmııştır. Nevyork magazala- !er dCınyanın takdirine mazhar ol - Hazine muhakemat mıidüriyetinin yedi buçuğu n'.sbetinde pey ak~esi 
Eğer bugün senin sevdiğin bu adam, Saat üçe kadar barlarda dolaştı. rI_'.'_ın bırın.dc m~~'.""luk, sonra sınek muştur. Kurtuluş Kara oğlu sokak 44 _ 4~ N .j '·eya ulusal bır ~nın temınat 
Mini Mfillerin Mini Meyer olduğu - Bir iki kadeh vi_"ki _içti, Sonra yavaşlk:agıdı mu.messilıgı'.. seyahat .acerı~- Z. TUNAY lda mukim Foti oğlu Yani Mihailidis ı:nektubunu vermege mecburdurlar. 
nu bilim< olsaydı, hiç şüphe yok kilyaVllŞ bakkal dükkanına gcldı, Ufak !arının bırınde tercumanlık, şımcndı- . . . !aleyhine açtığı altı lira yetmis dokuz Işbu arttırın.ada verilecek bedel kıy-
buı-ay.a ;clmezdj, İşte beni uçuruma~bir maymuncukla kapıyı açtı, ;çeri fer aıı:eleliği, ~im~:stik muall~i, Istanbul aslıy': mah.1<emesı Altın- ' kuruş alacak davasının cari duruş _ 1me~i .muhaınm~enin. yüzde yetmiş 
yuvarlamadan (Sevgilim, diyen a _ girdi, kurbaga avcılıgı,. ilah ... Panşa V,illa cı huku~ d~~resınden. . nıasında : müddeialeyhin ikmetgiihı beşını bulma.d':'P takdirde son artı -
dam, bugün sana karşı a mi sözleri ~kadak! odanın kapısı aralıkdı. zamanında, :-ıeksika ordusunda t.abur Karagumrük Karaba~ nı~hallcsm - meçhul olduğu bildirilmesine ~bni ranın taahh00.u baki kalmak şartıle 
tekrar eden adamdır ... Anladın mı?, Mını yatagında yatıyordu, Yanına ltumandanlıgı d.a. !.apınıştır. Sıne - de 3 nu':'arada oturma.kb '.-ken halen mhkernece onbeJ gün müddetle ila-larttırma 15. g.un da.1,1 ~dit edıler.ek 

Eliz, gayri ihtiyaı·i elini göğüsüne yaklaştı, Cebinden kü~~ bir. klor - mada, ilk evvel figüran olarak çalış- ikamctgiihı meçhul Huseyın Akka - nen tebliğat itrası.ıı.a karar verilmiş 29/4/938 trihlne musadil cuma ı_:u -
götürdü, kalbinin üzıer:ine bastırdı,, form şışesi çıkardı, buyük bır pa - tı.. Bazan, aç karnına sabahtan ak~- yaya: olmakla muhakeme günü olan 24131 ıın sa.at 14 den 16 ya kadar temdiden 
bağırdı: ımuk parç.~ın üzerine döktü, ka - ma. k~~:U- stüdyo avlularında ~akit . Karınız Hanife tarafından aleyh'.ni 938 saat 10 da mahkemeye gelmeniz müzayedeye ~ vam olunarak en çok 
1 - Yanılıyorsun, Mini, yanılıyM - dının yuzune bastırdı, geçırdıgı oldu. Fa~at, sebat etti, sı- ze açılan boşanma dava.sının t:.JıY.• "'vE:ya vekil göndenneniz tebliği ma- arttıranın ustunde bırakılacaktır. Ar
sıın... Bu söylediklerin doğru de -1 Sonra kendi kendine gülmeğe baş- rasını bekledi. Fıguranlıktan sonra katı 16 / 4 / 938 cumart.csi günü sa _!kamına kai molmak üz.-re illin olu _ tırma peşi o para iledır. Müterakim 
ğil... Frcdrik ... Söylesene, hayır, benjfadı, .Arzusuna. muvaffak olmuştu. küçük roller aldı, daha sonra bi.ıyük 

1 
at 10 0 arak tayin kılınmış ve ~a - nur. 838135 \'er~i .ve tanzifiye ve tl!rlviriye v.e 

değilim, dcsı ne... Şımdi, kasadaki paraları alacak; pen- roller yaptı. Senaryo ve roman yaz-jmetgiıhınızın meçhuliyctı lu>;coile -. . . • • . dellalıye, vakıf ıcare.ı borçluya aıt 
- Ne diyeyim? ... Madamın Jı..iki • cereleri, kapıyı sıkı sıkı kapayacak, mıya başladı. keyfiyetin on beş gün rr·üddetle ila- 1 ,!,atili Sullı U.mcı Huku Hakim - olup satış tutarından tenzil edilece-k-

yesinden bir şey anlayamadım ki .. h~\'3.gazı. muıJuğwı_~ _açık bırakıp Her sabah, f'.g~ranların toplandığı j nen tebliğine karar verilmiş ve da - lıg.ıudeo ' .. . tir .. Tapu ~1'ırile .20 s~e~ik vakıf 
Ben namuslu. bir Almanım... !'.la - gıdecekti. Erte:" ~~_gelenler ka _- parka y:ya.n gıdiyordu .. Onbeş kilo_- j vetiyenin bir nuShası da m~b.k.eme Istan"".1 Sarıguze.l ~aşan Ha~e tavJZ bedt?.li muş~nye aıttir 2004 
dam i.ae bir Fransız ve kendisini öl- dının kendini oldurdugune veya bır metre yurumek mecburıyetınde ıdi. \divanhanesine talik edi!Uli~ oldu _ , nıalıallesı Sabık ~kıneı muhtarı Nu- numaralı ıcra iflas kanununun 126. 
dürm~ istı:_yen bir ~til yapıyor... kazaya .kurban gittiğine hükmede - Bir gün park.!~: figüranl~la. beraber, ğundan yevıni ve saati mezkurde j 6 • Jri'ye: . . . rncı maddesine tev!_il<an ~pu sicil-
Mını e doncrck ila\'E! etti: eeklerd_i. dururken reıısorlerden bırısı.: 1 tanbııl asliye mahkemesi altıncı hu- Hazıney'.:' ~!e lstanbul Mu- !erile sabıt olınıyan ıpotekli alacaklı
- Frolayin. .. Bu sizi öldürmek is- Dedıgi gibi yaptı. F<ıl<at, tam dük- - Baksana bana, sen ... dıye ba - k k d . . d h b 1 1 .. _ hakeroat mudirıyetı 4/ Ağust05/928 Jarla diğer alfıkadaı·ların irtifak hak-

. • • u aıresın e azır u unmanız u . . d ayrıld - _, 
teycn bu Jül Düse bana mı benziyor- kanın kapısından çıJ<-.. cagı sırada sert ğırdı. Gel buraya .. yüzünü siyaha bo- 1• 1 k .. .1, de vazıfenız en ıgını,..a pe - kı sbiplerinin bu haklarını hususile . zumu ma umunuz o ma uzere ı an ... ~ 
du? Benim gibi şişman, sarışın mıy- bır ses: yayacak, soma şu karşıki duvara tır-l olunur • 93812431 fin olarak al~ıgın:z ~g~aıı 928 maa- fai.ı ve masrafa dair olan iddialarını 
dı?... - Dur! Eller yukarı!... ınanarak dama çıkacaksın . .' Nasıl. İşi- . · . . ~dan yirmı yedi gunlük - 00 - lira iliın tarihlııden itibaren 20 gün için-

- Biraz zayıfca idi. Fakat aradan Diye bağırdı. Devriye gezen po - ne geliyor mu?... lstanbul ikinci icra Dairesincl:ıı: 59 kuruş zimmetinizde kaldığındanlde 935/3272 numaralı dosyasına bil-
çok zaman geçti, Saçlannm rengine !isler! ... Gayri §Uuri h'ı· halde koş - Eric kabul etmişti. İş bulabildiğin- Galatada Necatı ~Y .~a.ddesmde dolayı aleyhinize ikame olunan 938/ k:lirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
gelince bunun ehcmmi;,.cti yok. Bi- ınağıı. başladı. Koştu, koştu... Ah! den memnwıdu. (Bir milletin doğu- 182 No. Fırıncı Behlul Gülayın kar- 214 esas numaralı alacak dav mjhakları tapu sicillerile sabit olmıyan
raz boya, bunları değ:iştirmiye kıifi - Şu sokağın köşeıını.i dönseydi, kur - şi) filminin sahne vazu Davın W. deşi elY.evıı;- ikametgaru mc·çhul Meh-jtayin kılınn 21/Şubt/38 Pazartesi '53• lar satış bedelinin paylaşmasından 
dir. Yalnız gözler ... t,....ıe bu değiş - tuı..cakıı. Fakat birdenbire bacağın- Grift kendini görünce sordu met Gulay a: at 14 duruşması için size gönderilen ,hariç kalırlar. 
mez ... Bakışlarınızı ne kadar değiş- da hır sızı duydu, Iki adım daha at - - Sıçramasını, atlamasını bilir mi-) Otelci Hristonwı zimmetinizdcki davetiye zabnna mıntaka muba~iri- Arttınna şartnamesi herkes tara _ 
tirmeğe çalışsanız beni aldatamaz _ tı, yere yuvarlatıdı, Polislerin attığı sin? naklen verdiği kırk beş lira alaca - nin verdiği meşruhata göre gösteri- fmdan görülebilmek üzere 1/~/933 
sınız. Bir daha tekrar ediyorum: Si- lrurşuııl.ard= bir~ kafatası.na isa - - Evet... ğının temini ;çın vaki takibi üzerine len ikametgahtan beş sene evvel çı- tarihinde io:a divanhanesine asılı bu-
zin eski isminiz D~·~. beni u;uru- ~ etmış, l:>eynini p:ırçalanm,ştı ... - Aıa... Nöbetçi siliıhını boşalttı- ödeme emri ~e~~hın":':11:1'eçhul 1 laırak Setnli r-ıeçhule gittiğiniz bildi- luııacaktır. Daha fazla malUmot al
ma yuvarlayan da sızsınu:... . işte Amerikalı 'V'aydnıanın aldbe - ğı zaman Öll1! doğru eğilecek ve ken-jolması dolayısile bıliı t.!blıg ıade e- rilın.iş olmasına mebni bu kcrre onmak isteyenlerin 935/3272 numaralı 
. Hedvilıg, bir kahkaha sah-~ .. ~ - ti... . . . . ~dini boşluğa bırakacaksın... d~iş ve n;erci.ce bir ay müdd':tle bP.Ş gün müddetle ilinım tebliğat k-•dasyasına müracaatla vaz'iyet ve 

lızı k~ arasına al.arak gogusune)IJ.e.Y ~u ll~a Sulh Hukuk Ha - Eric, bunu bir~iri ardından yedili.lfuı':11 ~e~lıgat .'r'.'5ına ~~rar verıl: rasına karar verilmiş_ olduğundanjtakdiıi kıymet raporunu g(>rüleLilir· 
bastırdı: kimlıgiııd · defa tekrar etti. Uç metrelik yerden mıştır. !lan tarihinden ıtibaren bır duruşmanın bırakıldıgı 21/M:.rl/38 ler. 

·- Arkadaşmızm aklında noksanı Mehmet Zıyan.ın K.asuııpaşada Zin~ atladı. l\'1ukabilinde 3 dolar aldı. jay içinde .~~rcu. ödemeniz ~oz:cun ta- Pazartesi saat OJl dör~tı: muh~eme-ı ~tırmaya .iştU:ak ~~eri~ bu 
var ... Zayıftı, saçları kumraldı, di - cırli Kııyuda Kadı Mt.'hmet efendi. Bir b39ka defa, sür'atli giden bir maının.a \icya bır kısmına \ie)ahut a- de hazır bulunmanız ıçm teblığ ma- ,gayrı menkule aıt butun malumatı 
yor, scmra beni bir ba~duda, birjmahallesinde lmlaksız yokuşundaqhayvanla beraber nçurumun kena -ıla~aklının takibat. icrası hakkına. ~ir kamına kaim olmak üzere ilin olu- 'öğrenıxtiş addolunacakları ilan olu • 
~anıye. ilıerızıetiyar._ Sö ·ıe, bmde bohcacı Dilberm 29 N. l_u haı_ıemıde ,ırından denize atılmak mecburiyetin- ıtırazınız varsa yıne bu bır ay ıçın- nur. (938/214) , nur. 9.ı;,/3272 
oY,le bır hal va.'. .~ı mb mhy nıbbbz Fatma mune~'E!r aleyhine 9~7 /l 6$ de idi. Fakat, hayvan uçurumun ke _ ı de istida ile veya şifahen icra daire
boyle bır hal goruyor musun? ... D, No, ile açtığı alacak davasının du- . . isine bildirmeniz, bildirmcdiğiniz tak-

Eliz, nişanlısını baştan aşağı süz - ruşmasında müddeialey • ikamet - Darın~ gelince dur~yor. denıze at~- dirde bu müddet içinde icra ve ifli.s 
d .. .. · d .. d- ,,_ hul ld - --b t ınak ıstemıyordu. Bır kaç kere tecru- .. u, sonra mınıye an u: •.uı meç o ugu ımu aşır .ara - . . . kanununun 76 ıncı maddesi mucıbın-

M . · d d" Se ünd , · -~•"·ttan ani .,ı be edildı. Faydası olmadL Hayvan ı-- mı, e ı. n, bu akşam ne an \ erııen m~,,. ~ a,,.. - . ı ce mal beyanında bulunmanız lazun-
oldun? mış ve mahkemece onbe• "''"' müd _ nadında ısrar ediyordu.. Hazır bulu- d B d b 1 ha · ı · ·· · • e.- ır. eyan a u unmazsanız psı e 
söylediğini bilmiyorsun... Dcli mi detle iliinen tebliğat icrasına karar nan kovboylardan birisi, bir avuç bi- tazyik C>lıınecak.ıınız. v~ hakikat'• mu 

- Evet, doğrn ... Seven kadınların ,,·~ilmiş olduğundan muhakeme gü- ber aldı, hayvanın göz erine attı. halif beyanda bulunduğunuz takdir-
delidcn farkı olmaz ... Mazisini, .ki .jnü olan 30/3/938 sa.at 14.3 da ah - Hayvan, tayyare gibi uçarak .koşnı- de hapsile cezalr.ndırılacai;uuı ae/454 
tnin nesi ol.du~ıı1.'.u bilmedikleri ya-1l<eıneye geıı:ıeııiz Yeya vekil gönder- a bnş~adı, ~e denize atıldL Stroheim, l No. lu ödeme emrinin tebliği maka-
bancılara gonlunu kaptıran kadın - menız tebliğ makamına kaim lmdk karşıki sahile çıktığı zaman polis mına kalın olmak üzere ilan olıı 
lar cidden delidir, Hususile biraz pa- üzere iliın olanur. (0030) tarafından tevkil olundu. İki gün ha-;nur. (5616) 

1 

Bat, aış, .ez e, grip, romathıma, nevralji, kır.lc:lık 
ve bı.itı.ln ağrılarınızı derhal keser, ic bı ı..ia 

gUnd"I 3 k~ e ~ıınoııbllir. 
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7 - - 5 Mart 1-~a 

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

lnhisarlar U. Müdürlüğünden: 



. ıst~_nbu.J. -. Belediyes·f ,··, ilanları 
. ' . ' . :· ' ' . '_ .. . . ' . . . 

Keşif bed<'lı 13U lira 14 kıır~ olan Kıulıçeşme mecra kanalının tamir 
tadil ve temizlenmesi işi a~ık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakiyle 
prtnamesl levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı ka • 
mında yazılı vesikadım başka !en işleri müdürlüğünden alacakları fen 
ehliyet vesikasile 99 lira 18 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 14 / 3 / 938 pazartesi günü saat 14 de daimt Encümende bulunma • 
lıdırlar. (İ) (1034) 

İstanbul: C. Müddeiumumiliğinden: 

MOOEl.LERi 

ZENITH 
Bütün Avrupa ve Amerikada 
en fazla aranan Z e n l t h 
radyolarından üçüncü partl 

B A K E R 
MAÔAZALARINA 
Gelmiştir. Tükenmeden evvel 
radyonuzu intihab ediniz. 

Askeri 
ilanlara 

Kıtaatı 

HER ZEMANKI GiBi 

DAYANIKl.t 

VE HER BAKIMOA 

EKO"NOMIKTIR 

Nafıa Vekaletinden: 
Oiyarıbakır-lrak ve lran hatlannın Dıyanbakırdan itibaren 8 + 310, 

3S+455,51 + 845 inci kilometrelerinde 2 X 60, 4 X 60, 3 X 60 metre 

açıklığında yaphruacak !lç adet demir köprünün inıa ve montajları 

kapab zarf uıuliyle münakasaya konulınUflur. 
l - Münakasa 14-3-1938 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü 

saat Beşdc VckA.letimiz Demir Yollar inıaat daireıindckl münakasa 
Komisyonu Odasında yapılacaktır. 

2 - Bu üç köprünün mubaoımcn bedelleri mecmuu beş yüz bin 
Hradır. 

3 - Muvakkat teminat cem'an (23, 750) lir~dır. 

4 - Eksiltme şartnames~ mukavele projes~ Ray lnblsat tertibatı, 

Devlet Ocmiryollan Ray tip~ Nafıa işleri genci şartnamesi ve üç 

adet şemadan mürekkep bir takım münakasa evrakı 25 lira bedel 
mukabilinde Deaıiryollar inşaat dai resinden tedarik olunabilir. 

Yalovada yapılacak 50 kişilik ceza evi injaatı kapalı zarf usuliyle ek· 
siltıneye konmuştur. Bedeli keşi! 26513 lira 76 kuruştur. Muvakkat teminat 
1989 liradır. Mukavele hususi VP fenni şartnameleri proje, keşif lııilasasile 
buna mütcferri diğer evrakı görmek isteyenler tatil günlerinden maada 
her gün fstanbul Sirkeci Aşır efendi sokak 13 numarada Adliye Levazım 
dairesinde görebilirler. Ek&iltme 18 / 3 / 938 cuma günü saat 14 de adliye 
levazım dairesinde yapılacaktır. İstekliler teklif mektuplarını ve en az 

Sarıkamış için kapalı zarf. 
eksiltmeye konulan 23000 

kilo sade yağına istekli çık • 
matlığından yeniden kapalı zarf -
la eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmin bedeli 21850 lira ilk 
15000 liralıh bu ~ benzer iş yaptığına dair Nafia Vekaletin • Alikerl fabrikalar ı 
den alınış olduğu müteahhitlik ve Ticaret Odası vesikalarım havı kapalı lıAnları 
zarflarını eksiltme günü olan llJ / 3 / 938 cuma günü ihale saatinden bir sa- teminatı 1638 lira 75 kuruştur. 

S - Bu münakasaya girmek isteyenler 2490 numaralı arttırmıı 

eksiltme ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur olduklan evrak • 
ve ve ikalan, 938 senesi için muteber olarak vckllctlmizdcn vcrilmiı 

müteahnitlik vesikasını ve fiat teklifini b4vi zarflannı mezkılr kanu
nun tarifatı dairesinde hazırhyarak 14·S.1938 tarihinde sut orı dörtdo 
kadar Dcmiryollar inşaat dairesindeki komisyona makbuz mukabiiindc 

at evvelisine kadar satınalma komisyonu reisliğine numaralı makbuz mu- 679 takım yazlık erat elbisesi. Eksiltmesi 12 • mart • 938 cumar-
kabilinde bizzat vermeleri yahut dış zarfı mühür mumu ile kapatılmış ve Tahmin edilen bedelı (5635) tesi g~nü saat 11 de E:zurumda 
ismiyle açık adresinin ve hangi ~'*' aid olduğunun yazılması şartiylc ayni Askerı Satınalma Komısyonun -
iaate kadar iadeli teahhiıtlü olmak üzere mektupla göndermeleri ilin o. lira (70) kuruş. o~an 679 takım da yapılacaktır. Teklli mektup • 
lunur. (1069) l yaz~ık era_t elbısesı Ankarad.~ ~s- !arı belli gün ve saatten bir saat 

vermeleri lizımdır. 

Numunesi mahfuz 
1000 adet bakır tükrük hokkası 

Yaptırllacaktır. 
AIAkadarlann nümuncyi ıörmek ve şeraiti anlamak üzere 

Yenipoılano civarında ( Kızılay Han ) ında 

Kızılay Deposu Direktörlüğüne 
7 Mart 938 tarihine mUaadlf P~zarteal 

u"u alc:111amın" kadar ,..Urac,.Ptları. 

6 - Bu münakasaya gittceklcrdcn lbkal SO metrelik 
köprü imal ve montajioı yapmış olmak ~artı aranacaktır. 

bir demir 
(146) (330) kerı Fabrikalar umum mudurlu • evvel Komisyon başkanlığına ve

ğü Satın Alma Komisyonunca 16- rilmiş veya po~ta ile gönderilmiş --.----------U----------------
mart • 1938 çarşamba günü saat bulunacaktır. Şartnamesi hergün inhisarlar • Müdürlüğünden : 
15 de kapalı zarfla ihale edilecek Komisyonda görülebilir. · 
tir. Şartname parasız olarak ko - (744) (1009) 
misyondan verilir. Taliplerin mu * 

İspirtonun sıhhat ve temizlik üzerindeki büyük tesirlerini düşünen 
İnhisarlar idaresi, 15/Mart/1938 tarihinden itibaren bu maddenin fiatları 

vakkat teminat olan ( 422) lira Tümen birlikleri için 19500 ki- üzerinde büyiık tenzilat yapmıştır. 

(68) kuruşu havi teklif mektup • lo sade yağı kapalı zarfla 14 _ 3 • Aşağıdaki tafsilattan anlaşılacağına göre; bn tenzi!At % 35 dir. Ev • 
!arını mezkı1r günde saat 14 de 938 saat 15 de alınacaktır. Teklif velce litresi 14-0 kuruştan satılan kolonya ispirtosu bu tarihten sonra 90 
kadar komisyona vermeleri ve mektupları bir saat evı'eline ka • kuruşa satılacaktır. İçkı bayileri bu ispirtoyu 90 kuruştan alıp 100 kuruşa 
kendiler~. de .. 2490 No. lı .kanu: dar kabul olunur. Muhammen be perakende olarak halka satabileceklerdir. 50 santilitrelik şişeler ıçinde 70 
nun 2 ve 3 uncu maddelcrındeki d li 21450 lira ı"lk temınat 1608 · · . .. e 1 kuruşa satılmakta olan tuvalet iııpırtosunun fiatı da 50 kuruşa !ndirilmiş 

1 .. vesaikle rnezkı1r gunde ve saat - lira 75 kuruştur. Şartnamesi 162 tir 
stanbul Uçüncü Mıntaka te komisyona müracaatleri. kuruş mukabilinde Komisyon - • 

Kadastro Müdürlüğünden : (1045) dan alınabilir. İsteklilerin şart- Perakende olarak 'i6 kuruşa satılan yakılacak ispirto, badema 50 ku-
Kadastrosuna başlanılan Fatih kazası içinde Hüsam B. mahallesinde tah-1!1•••••••••.•.•.•ıiiiııli!!! J namesini görmek üzere hergün ruşa satılacak ve bundan böyle bayiler evvelce 68 kuruşa toptan olarak 

Annelere muıde ve eksiltmeye iştirak için belli a1dıkıarı bu ispirtoyu 45 kuruşa alabileceklerdir. dıdi bitirilen gayri menkullerin merkez komisyonunca 29 / mart / 938 ta· 
rihinden ıtibaren tasarruf tetkiklerine başlanacaktır. s M A Jd• gün ve saatte teklif mektupları İyotlu ispirtonun litresi de 120 kuruştan 90 kuruşa tenzil edilmiştir. 

Mülk sahiplerinin Sultıınahmette tapo ve kadastro dairesinin üst kıı- • • • ge 1 ve ka~uni vesikaları ile Lül~bur • Bundan başka hastaneler, eczaneler, mektepler, iliiç yapan laboratuvar-
ı k gaz Tumen satınalma Komısyo • • .. . tında kurulu üçüncü mıntakıı kadastro komisyonuna gelmelen 2613 No. lı Faz a istek arşısında piyasada nunda bulunmaları. Jar ve resmı muesseseler ispırtolarını 130 kuruştan almayıp 90 kuruştan 

kadastro ve tapo tahriri kanununun 22 inci maddesinin A fıkrası mucibin· mevcudu kalmıyan biiyük kutu (
746

) (lOll) tedarik edebileceklerdir. •1162• 
ce ilim olunur. (1186) • net 4SO Gr. 

Is anbul inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Piyasada satılmakta t>lan ispirtoların satış fiyatları, 15/ mart / 938 ta
rihinden itıbıı.ren indirilecektir. 

Dükkiınlarında yakılacak Iı.-pirto cBoyalı kamineto ispirtosu• ve §İ,<f> 

içinde tuvalet ispirtosu satanlar, mevcutlarını birer beyanname ile H / 
Mart/938 ak§amına kadar •yakılacak ispirtolara aid olanlar K3bataşta 
lı:ılin B~mtiduıfüğe ,.e şişeli tu,·alet ispirtosuna aid olanlarda en yakın 
18lış depolarına• bildir.!eeklerdir (1184) 

S. M. A. istanbul "Üçüncü İcra Memurluğun - beşi bıılmadığa takdirde satış ikinci ZAYİ 
Amcrikadan ıreldi, dan: açık arttırmaya talik ve 19/3/938 ta· Tatbik mührümü kaybettim. Ye • 
Sayıg çocuk dok. Mahcuz ve paraya çevrilmesine rihine tesadüf cd~n Cumartesi gü • nisini kazdırdırn eskisinin hiik.'Ilü 
torlarımız ana SÜ· karar veril.en muhtelif c.ins ve de- nü saat 12 den itibaren ayni mahalde/olmadığını ilfuı ederim. 
dünün eşi ulan ve d f t 1 12/3/9 

sen e manı a ura emva ı 38 yapılacak olan ikinci açık arttırma- Dokt C mil · 
A ve D vitaminlerim mJhtevi tarihine musadif Cumartesi gü • . or e . eşı 
bulunan S.M.A.yı annelere ebem. .. 2 d .. b 1. smda ıse mahcuz emval en çok art- Ha.fıze 

ııu saat 1 en ıtı arım stanbulda 
miyctle tavsiye etmektedirler. Sultan hamam caddesinde 25127 nu- tıran üstünde bırak ılacağından ta • ı--.... """~"""'"""'""""""""""""""""'"'"""' 
Her eczanede bulunur. maralı magazada açık arttırma su _ fop olanların yı..kdndJ yazılı gün ve 
Tafsılat için : rctıle stılacagı ve arttırma bcdclatjsaatlarda mahi!lınde hazır buluna-

Sahip ve neşriyatı idare eden 
Baş mvharriri 

ETEM İZZET BENİCE G , ı ıta P. K. 1097 Y• m r :o, ,1 hczi edilnıi~ oln mezkur <'mvalin mu- .cak memuruna mutacaatlrı iliin ohı-ı 
••••••mıtıi:."gııı:r:.~ kaddrr kıymetlerinin yiı,de yetmi~lnur. Basıldığı yer: Ebüz:ıiya Matbaası 


