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Sayı: 422 En son Telgrafları ve Haberleri veren Akşam gazetesi 
Telefon No. 20827 
lst. Nuruosmaniye cadde!ll-

r- '°' SAliLIK KUPONU 
Bu kuponun yirn;i tanesini topkyıp 

idaremize getiren o;etn1tıcuiıt; nn.t;; St)J'Y 

TELGRAF'ın birinci sın.J mtiıchm:.'1s
ları tarafından mecc01:c·ı tedavi edile
ceklerdir. Kuponlar, her giirı idarchar.e
mizde değiştirilmektedir. 

liey'etimiz- coşk'un tezahUratla karşılandı. 

abu/ gösterilmemiş ve parlak merasim yapılmamıştır. 

Bugünkü Ulus 

liitl~;- bugün Berlinde 

diyor ki: 

Umumi bir tedhiş havası yaratıldı 
Bu hava içinde yapı~acak seçim 
bizi avutmaktan başka neye yarar 

mi? 
ŞILI DE MiLLETLER CE/141-

YETINDEN ÇEKiLiYOR 
Negüs de Cenevreye gidiyor 

Çekoslovııkyanın bugünkü hudutları ile içinde yqıyan Alman, Leh, Macar ekalliyetlerini gösterir harita 

Çekoslovakya, ikinci bir ı , 
lsviçre olacak mı? 1 

, Ci..' : )~! • re !U t:-X ıı ~!\ ·~l-J! - _ı.;un .. 
scyin 101 inci toplantısına i~lirak e
decek olan bütün mümessiller bu
rada tamamile toplanmış bulunmak
tadırlar. Burada en faal rolü İngiliz 
Hariciye Nazırı Lord Halüaks oy -
namaktadır. 

Bu tamamile ingilterenin, Habe
şistanın İtalyaya ilhakının diğer 
devletlerce kabul edilmesi hususun
da Romada deruhde eylediği bir va
zife icabıdır. 

Bütün akalliyefler, muhtariyet istiyor 
Almanya, Çekoslovakyanın Rusya ve Fransa ile 
olan ittifaklarını bozmasından ısrar edecek mi ? 

Halüaks 14 mümessilden yarnile 
görüşmüş, anlaşmıştır. Diğerlerile 
de görüşmelerine devam clmek ' e -
dir. 

Avenol'de koı'sey azaları şcrcfme 
bir ziyafet vermiş, bu ziyafet bu 
yoldaki hususi görüşmelere iyi bir 

ı zemin teşkil eylemiştir. 

lı· ll\e:f . .. ' .. -a , 
Londra 10 (Son Telgraf) _ Hit- caktır. Bu arada Prağ hükiımeti ta- İngiltere, Fransanın da bu husus.. Bu defaki toplantıda en faal ve en Dün konsey iki hafi toplantı yap

lerin Almanyaya dönmesinden son- rafından bu maksadla hazırlanan da tamamile faydalı bir mutavassıt ağır rolü oynamak mecburiyetinde mış'. bunl~rtl~ _birisinde ruznamcyi 
ra Çekoslovakya meselesinin halli yeni kanunlar ve proıeler hakkında rolü oynıyacakları zannedilmekte-ıolan İngiliz Hariciye Nazırı Hal!f~ tesbıt etmış, digcrınde d~ Ha_beş de-

. ·1 k · d' '(D 6 ahü · d ) (Devamı 6 ıncı sahücnıızde' için daha müsbet adımlar atıla - Berlinle temasa .ııeçı ece ·tır. ır. . evaını ıncı s emız e 

0
1llada iken ikamet et.tiği Kirl-.,aJi' saf yından bir salon 

~, ·• ,_ (Ya 2 inci sahifemizde) 
" . 

. ,... 



2- 10 M•r•• u~sa - l 
Nası 1 Gece doktor ve diğer yardım istiyanlere kolaylık Birimizin derdi 

Anlaştılar ? M h il 1 d k ·-k b- Hepimizin~~~ ~ in o ~ 

ımar 

Faaliyeti Roma 10 (Son Telgraf)- Hitı~r a a e er e so a aş· ı Kapah çarşıdı:ıer1 
dün saat 14 te Floransaya var ış, 1 ki I" h 1 k hir saçan t~il~ 

Ko"pek kuyrug"'u p"ıyasası mı açılıyo··?ı Derhal başhyor Duçe ile maha!lli hükümet erı. .. nı arına iŞi 1 av a ar Qn• eı~:!~~rç::~:;:nd_.:.!,; 
Başvekilimiz Celal Bayarın şeh- tarafından büyiık tezahüratla ka.- _- ,. ... 

Şılanmış eskı Kral sarayında ıstı d •• ı lı hazır elbisccı dil 1 bir rimizden Belgrada hareketlerinden · ' - .. • • .. Q d g· JIJ11 

Yazan: SERDENGEÇTi evvel; muhtelif semtlerde tetkikııt r_ahat etmiş, sonra MusoHni ile bır- ması uşunu uy r Btuabydaİhesazcnu·dma~e'~_;yle deJl 
yaptığını ve imar planının tatbiki lıkte mezarlıkları gezmış, çele~k 

Dünkü gazetelerde şöyle bir haber var: hakkında; mahallerinden vuli ve koymuş, operada bulunmuş , tarıhl B J d h ]J ) d • k k tedir: 1 ~ 
Son zamanlarda ~ehrimizde serseri köpeklerin ç-0ğ:ıldığı ve bunların kiliseyi gezmiştir Un ar a• 0 ma a e er ekJ SO a •Size bugün kapa 

1 
t 

b b d 1 t ki .. 1 1 uk belediye reisinden izahat aldığını · ' • ren bu'" tu·· n halk•""'z'' 
1

1

1
• yavrıılarile era er o aş ı arı göru müştür. (Zaar yanu arına çoc t k Hitler Floransadan hususi trenle '" 

baltasını göstermek için olacak!) Belediye sokaklarda tanzifat amelesi ya~:~i~dln Üstündağ; Başvekilin ve refakatinde bulunan ze.vaUa bir-·larda doktor, ebe, eczahane gibi bette de oradaki esı;dil 
tarafından •zehirli köfte•, •zehirli kıyma•, •zehirli peynir•, •zehirli ezcu"mle .'U Iıkte Berlıne hareket etmıştır. • • sıhhat ve hayatını. ~,ın: 

bu tetkikleri hakkında " J d ı b ı k ' yo•· pastırma• ~~ril~e~ su~~tile k?pekle~. ö~di_irülmesi~ -~a'.ı ._cihetlerden izahatı vermi ·tir: . Hitlere emsal.siz ve büyük bir u- yer erJ 0 a res eri Q U naca • bir meseleyi bildirbı ;ıha 
mahzurlu gormuştur. Kopeklerın yenı hır ıtlaf tarzı duşunulurkcn beher k·ış 

1 
• . 

1 1 k ğurlama merasımi yapılmıştır. Kapalı çarşırıın ,., 
.. .. . . . . . . - Başve ı ; ımar p anı c açı aca 80 oı.o 

kopek kuyrugu başına 10 kuruş verılmek tedbırı de akla gelmıştır. Şım- h . b. . k t 1 . .. . l\fusolini nutuk söyliyecek semtimizde bul~n .. de ti 
di bu husus tetkik olunmaktadır. (olan şe rın uyu ar er erı uzerın- Roma 10 (Son Telgraf)- Hitlerle Hem halkımızın yabancısı olduk-ı rının yanında yapılacak veya için. rın ekserisinin nr.un ~~ 

Diğer bir gazetede de Bigadan yazılan şöyle bir haber var: lddekveAyt ol~arkdak __ bu'.~bnanl AzAabkba:ı- Mu olini arasında muhtelif müla .

1 

!arı semt ve mahallderdekı sokak- den ışık verecek biı- şekil<le olacak- oturulacak kısınılar '~ 
. . .. .. .. . .. .. • a ı atur opru aşı e, za a- . !arı kolayca bulabılmelcrını temın tır • 1 burala 

Bıga zıraat memurluğu her koyluyu hır domuz oldurmege mecbur K k"' .. .h İ t b lu katlar vuku bulmuş, cıhan vazıye- . • , · • 100 yıl evve, . i'-
tutmuş, bir domuz kuyruğu getirip teslim etmiyenden 5 lira ceza alma- pı - al ra oyb ~ulzergaka ınıl san tu. tine dair ehemmivetli müzakereler ive hem de geceleıı hastane, dogum ı Bu suretle ;;ecenin en karanlık kan sahibleri bittab• 

1
·1,r • Beyoğ una ag ıyac o an ar erı, • evi doktor ebe ve nöbetçi eczane 1 · d b'I · t ·ı k • ı k~ ga Laşlamıştır. Avlanmıya çıkamıyan köylüler başkalarından yarım li- . d y ik d cereyan etmiştir. Fakat bu müza- . '. • . . • _ saat erın e ı e ıs em en so agı ge- koltuk gibi şey.er ·" 

• . • . . stadyum ve hıpo ronıu. en apı a . . .. .. gıbı acı! ıhtıyaçlarla karşılaşanlara b 1 1 al d h Jl d b 1 rınw .)!; raya domuz kuyrugu alıp zıraat memurluguna vermekte ıdiler. Bunu . . . 
1 1. kerelerın mahıyet ve şumulu hak - ne u ev l ar a o ma a e e u - !arından dükkan a tıı'. 

.. .. .. . • . • . . • tesıs olunması oerpış o unan ıman .. . . · bir teshilat olmak iızere büyu'k şe. 1 h d kto b d • d ""F 
gorcn bazı açıkgozlulerın kurşun kalemı uzunlugunda ınce bır degnek h 

11
. . 

1 
t 1 d kında henuz hıçbır haber sızmamış-

1 
unan astane, o r, e e, ogum sureti mahsusa a rrlıtf 

. . .. . ma a ını ve 11n er an ını ve ora- . . . hir erimizde yenı bjr usulün tatbik ve · ..J 
üzer.ne paçavra sarmak ve uzenne de uzunca domru: kılları ekmek su- d d k k b • d tır. Ancak ikı şef arasında, bilhassa evi ve nöbetçi eczane gibi yerlerin bu sedir bozuntusu · ııı "·· 
retile yalancı kuyruklar yaptıkları anlaşılmış, bunun için .tedbirler ılan ka ah~şlıyalg~ç~re .hogaz a al- Triyeste limanından istifade, an-' olunması düşünülmektedir. adresleri, itfaiye, inıdadı sıhhi oto.. halı, seccade veya !ci 1 1

1 crıl' 
ç aca sa ı yo u guzerga ını esas ı B 1 -- h ıı· b 1 d" ge 

alınmıştır!.. ... . d t tkik ttiler. şelustan sonraki vaziyet, muhtelif u usu. e gore _ma a ı e e ıye. mobili polis ve emsali müessesele- ve Üzerlerine yan iil:( 
lstanbulda sokaklara zehirli köfte zehirli kıyma zehirli peynir ze- şekil e e. ~ . . . - yerlerdeki nüfuz mıntakaları Çe - ]erce şehırlerdekı mahallelere, so- rin de adres ve telefon numaraları daş kurarak oturup Jl'l 

' ' ' Bu tetkıklerın netıcesı, kendılerı . ' k k b ı A b' k 
birli pastırma atılması suretile öldürülmesinde (bazı cihetlerden) mah- . . 'b" . t ld koslovakya, Ispanya ve müstemleke a aş arına vrupanın ırço yazılı olacaktır. lerlerm~!... ~·•~ 

ıçın mucı ı memnunıye o u.• hl 1 · d ld • "b' h ı al?" 
zur görüldüğü yazılıyor! Acaba bu bazı cihetler nedir diye merak bu- Ü .. . . . .. meseleleri mevzuu bahsolmuştur. şe r erın e 0 ugu gı ı 0 ma a - Bu çok gu·· zel ve yem usulün ev- Maalesef kapalı ç. bı·~ 

' stundağ, bu ışler ıçın ]uzumu o- ı d k" k ki h · ı .. "' 
yurulıır değil mi?. Hiç mi gazete mütalea buyurulmuyor: . . . . - Bu meselelerden asıl bir neticeye e e ı so a arın arıta arını gos. • . . 1· - An seciler kısmınd:ı y~·v ;;,1 .. . .. . . . lan paranın temını ıçın de Başvekı- _ . . te k" --k b t . t k vela şehrımızde ve sonra zmır, - d%' ,1 

Hergun lstanbulda koftcden, peynırden, pastırmadan zehırlenenlerı ı- .. h t d" d b 1 d g· varıldıgı bılınmemekte ıse de Mu- ren uçu azı esısa ona - . . 
1 

d b" 
1 

t kanlarımızın bulun ~eO', 
okumuyor mwıunuz? Herhalde mahzurlu cihet bu!.. ... ın ~uza e;e ~:- ın e u un 

1
' u- solininin 14 nisanda Cenovada irat caktır. kara gıbı yer er e ıran evve e- bu eski adet hala ter· 

Buna mukabil köpek kuyruğu satın alma şeklinde düşünülen yeni nu ı ave ~?.'.-~_'."iŞ_'.~: ... - ··- edeceg·i nutukta bu noktalara te - Bu tesisat, ya elektrik Jambala- sis edilmesi arzu olunmaktadır. mış· tir Her dükkanıı• ·.,J 
· • yerJefl"" 

tedbire gelince, Biga ziraat memurluğunun yaptığı tecrübe bu tedbirin n KOCOK HABERLER 'I mas eyliyecği ve vaziyeti aydınla- bu hususı oturma rd~ 
kuyumculuk san'atımıza da ne kadar faydası olacağını göstermiyor mu? il 1 tacağı tahmin edilmektedir. H t ı c J" J B rili seccade, halıiar va rd IJ 
Zira, baksanıza: Bigadaki köylü sahte domuz kuyruğu yaparsa, . biıim * Döviz tasarrufu meydana ge- Berlin 10 (A.A.) - - Göring, Al - a ay e a a Yar İşte mevzu:ıbahS de il<~ 
şehirli altın uymalı köpek kuyruğu yapacak demektir!!. tirilrnek üzere petrol müştekatından man milletine hitaben beyanatta (Birinci sahifeden devam) Belgra d' da radan doğrnakt1 b~ ~rııeı' * * olan (asfalt) in dahilden temini için bulunmuştur.. Murnail<;yh bu. beya- yeden hadiselere göz yummak ağır vası halı ve secca c 

SİVRİSİNEK NASIL TÜKETILtR?.. bir kanun projesi hazırlanmıştır. natında ezcumle demıştır kı: . lbir hata olacağını da itiraf etmek (Bat makaleden devam) mektedir. o]ıll~ 
· d b 1 * K hir 1 1 t k nd Führer'in Romada ikamet etınış b . tind • G"" .. .. h . , t tak Her dükkancı, salı' ,.~ il.mir en gayet mağrur ir te graf var: ırşe ze ze e mm a ası a- _ .. . . . . mec urıye eyız. . ucunu arıcı zarure ve - n • 
Gen;• bir saha üzerinde mücadele yapılacak, bu sene Karşıyakalılar ki Köşker ve Akpınar nahlyelerin- oldugu son gunle", mıl.letlerın ıstık.. Hakikati niçin saklamalı? İsken-ıdirlerden alan ve .vine tarihin tabii kanını açtığı zaınal ;j~i 41J 

..., bald t k b d ki l t l bu halı ve seccade e .• il" sivrisinekten kurtulacaklar, bu civarda sivrisinek bırakılınıyacakmış! .. de zelzele el'an devam etmektedir. e a ı e ece erı yo un eme derunda olup bitenlere Ankarada seyri ve politikası içinde devanı et- . veı• 

* F 1. h - · taşları olarak kalacaktır. Büyük ve kim kıl d' . b 1 . b d ti kt k' . k' fı b nının kepenklerl!lC 'r Bu olacak İJ mi? .. Karşıyakalılar tek sivrisinek kalmaması için acaba ransız ma ıye ve arıcıye na- . se a er ıremıyor ve un arın tıren u os u a ı ın ışa ; u - ·ık' • 
ne çare bulmuşlar? Zira biz İstanbulda senelerce mücadele edip duru- zır!arile Belçika hariciye ve iktisat kuvvl!tlı, kahramanlıklarla dolu manası ne olduğunu açıkça sormak· günden itibaren tekrar başbaşa ka- !arına vura vura sı. ~sı' 
yoruz, tüketemedik!.. ... nazırları dün bir toplantı yapmış - Naziler~e müftehl~, il~< ça.ğ kültürü· istiyoruz. Sualimize bir cevab ala- Jacak olan Türk ve Yugoslav Baş- günlük temizliğ~~~ ,~ 

la B 1 "k f F ve fikrı kıymetlen ıtıbarıle zengın . . k Bu sıralarda zaten 
Yoksa onlar sivrisinekten sucuk falan imali usulünü mü buldular?!. r ve e çı a rangının ransız pa- . . . bılsek, vazıyet muammalı olma - vekillcriııin mülakatlarında, temas- J rı ıJ 

ir * rasile ayni sevıyeye indirilmesi e- şevk ve heyecanları v~ daım~ ıler'. tan çıksa biıtim de hareket tarzımı- larında, hiç şüphe yok ki daha de- fezsiz olan sokak ah 'bir 
1 .. .. .. 1 d' gıtmek hususunda kuvvet!ı azımlerı . 1 . .b k t . . ı her tarafını siınsiya ,-t 

MERAK ETTİCi BU İSE... sas arını goruşmuş er ır. _ . . . 
1 

. _ _ __ zı yenı şart ara ıntı a e tırmemız · rinleşmış· ve kökleşmiş olarak bu- ınr ıJıi --------·- * ç· n . b 1 d ki t ıtıbarıle zengın o an ıkı mıllet, bu- ··ın1c·· 1 akt mikrob dümanı kaP ınu 
Tuhaf: Avrupada 14 yaşında bir çocuk (Ölüm nedir? Bir insan me- ın ı erın aşa 1 arı aarruz- t" d"' k da d •· ı mu un ° ac ır. lacag"ız ve hayatımız ı'çin eli .

1
: ~ 

f . . k ' f k un unya arşısın egrnme• o an M 'ul ı·h· t h'bl . . · "1'. 
. 1 ') d' k ım· B akı d 'dd 1 !ar muvaf akıyetle ın ışa etme te- d -

1 
es sa a ıye sa ı erıııın, va- B" d d"' 1 1 . . b'" toı ın " zara gırerse ne o ur. ıye mera e ış. u mer o erece şı et en- _ .. .. . ve ihias esasına ayanan dost uk- . , . . . ır ara a unya mese e erını, u- tehlike olan bu ., ~· 

miş ki nihayet kendini kurşunla yaralamış!. dır. Dun mutearrız kuvvetler 10 kı- .1• t .1 dir Ç likt b" züe ve mcs ulıyel hissı tanımıyan, t" fb 1 .. g"'zd geç· ccek h b duıı•'~ 
lometre ilerlemişlerdir. Bir Çin ko- lar_ını ı an .e mşı er · e en. ır Hatay davasının nezaket ve ehem- un sa_ . a arı ııe __ 0 en ... ır tunu, ze irli ir ·,ıs~ 

A çocukcağız!. Mademki bunlara merak saldırılın, ne diye böyle m.ih alde b d gr ı k B k ı b ül k ti leye ilerley~ ta aşağ ı( 
lu da Japonlara mühim zayiat ver- ver, şım 11 cenu a 0 u miyetini takdir etmiyen, su bulan- 0 an ı 1 aşve 1 ın u m a a arı; .. ti 

1 
rı 1 ıiJ11 f münasebetsiz bir harekete kalkışırsın?. Gel İstanbulda otur, bir deCa d" . 

1 
di Avrupayı katetmektedir. Bu mih- dırmakta menfaatleri olan kendi ayni zamanda temelini Atatürk'ün sura e yayı ır ... " ··ne• 

ikinci mevki tramvaya binsene!!.. ırmış er r. h t'' ı·· - Hi('l k ti · ' Kr Al ksand • d h 1k n yiizll ı * Şehircilik mütehassısı Prost, ver, er_ uru .ın a uvve e~ı~e şahsi temayül veya istifadelerini bir 1ve müteveffa al ~ r.ın an geçen a ı .ııer 

Ev 't ı· k" kt bl • h kk d b' • dün şehirde bir gezinti yapmış, i- karşı saglam bır ~ale ve sulh ıçın an evvel teessüs etmesini istediği- kurmuş bulundukları derın samı - her tarafına hücuıTl c tı01 
gı men 1 oy me e erı a ın a Jr emır mar planı bakımından bazı tetkik- sarsılmaz bir zamandır. _ . . miz sükfuı ve istikrara mani ol - miyet ve ülkü birliği içindeki iki Bu acıklı hal bugüıı .~ 

!erde bulunmuştur. Paris 10- Hitlcr ile Musolını ara- makta bulan intrikacıların müdalıa- milletin karşılıklı sevgisini bir ta- Yarın, menedihneısez;ı~~C' 

G 
d ktal da anlaşın oldu le olacaktır ,.~ bıZ " ~ 

ez•ıc•ı baş o"g"' ret men lor f atJ 1 ayla * Başvekaletten yapılan bir ta- ~ın a. şu _no . ar a - lelerine derhal nihayet vermeleri raf~ böyl"'.'e bütün. hızile tecelli sakinleri ile her şcyo_·"ı'.:;• 
'' 1 • mimle soyadı münderiç bulunmı - gu bıldırılıyor. . - lazım geliyor. ettırırken; yıne bu zıyaret ve mu- " 
"J .. . J- Avrupanın cenubu şarkısındc • 1 k h"d' 1.k tt . d" ı le · · he _ oradan geçen hal'<.P'·' 

1
.; yan evrakın muamele gormıyerek . .. . Sordugumuz sun e artı a ıse - a a a, unya mese e rının r P' ı 

rl ·ıda da mekteblerı"nde çalışacaklar iade edilmeleri bildirilmiştir. Vilil.- Alman e~onomık menafıını~ tefe".-llerden cevab bekliyoruz. Bu ceva-lgün biraz daha keskinleşmesi kar- ta yuta hergün bi~ y'ııı:J 
~ yet nüfus müdürlüg" ü nüfus me - vukunu Ita_ !ya tanımıştır. Hıtler, I- hın gecikrniyeceğini ve endişelerin şısında Tun adan başlıyan ve ana sıhhatimizden ·a g~~ 
1 t ı b lh y 1 M 1 Ayni seccadelere he_r .. ,ıı murluklarına gonderdiği bir emirle ayanın 1 assa .ugos avya, _ a : sükı1n bulmasına yardım edeceğini vatan hudutlarına kadar devam e- addid kerele•, ayr.k~S."ı"~~ 

b k b .1 k' 1 . 1. 1 . . carıstan ve Bulgarıstandakı sıyası .. 'd d . d b' k ı· •· ulh k • ~ 
B 'b" k bJ d } u a ı ımse erın ıste erının tan- . . . ... . umı c erınt. en ır ye pare ıgın ve s oru- k btı'· ... ıı 

U gı 1 me te er e ya ntz 6 • 7 ay arasında zimini istemiştir. vazıyetıne zarar vermıyecegını te - YAPILACAK DECİŞİKLİKLER yuculuğun sembolü oluyor. basıldığı içinar!ı .. ,.bışı· 
d •• t '} k min etmiştir. f H d bild' il kacak tozdaki mı~r iJli: ers gos erı ece .. . . .. . l A I)iğer tara tan atay an ır - Balkan birliğinin, Türk - Yugos- ve mahiyetinin tesbıt ·e" 1 Elektrik Şirketı"le ya- Söylendığıne gore Hıt er vru- dı·g·ın· e go··re Türkiye - Sriye dost- . . . . . . ,. 

nın cenubu şarkisinin Alman ikti- • lav mesaı bırlığının, herşeyden sar- sef bu vaziyeti giirnıc)' t' 
Egı" tmenli köy mekteblerindeki Onun ı"çin yerlı' olm a :ı·t J •• k J luguna halel verecek derecede ha- .. .. d rı~r ıy n e~ı men- pı an muza ere er sadiyatını tamamlıyan yerler oldu- k t ed H t al. .. d .... fı nazar yalnız dunya sulhune, Ak- ni olmıyan alaka a 

tedrisat hakkında Maarif Vekiıle - ler mazeretleri veya kendi köyle - Elektrik şirketinin fevkaliıde mu- ğunu Almanyanın buradan iptidai Hre e Cebnb a ~y mi ılye mu ukru deniz, Balkanlar ve yakın şark su!- yorum!.. ı)I 
tinden bir tamim gönderilmiştir. rindeki ~!eri dolayısile eğitmenlik • - asan e arenın az o unması a- ınn 

T · d b 'b' kt bl . al tık! k .. d im _ rahhası Spesial ile Nafıa Vekaleti madde ve yiyecek temin ettiğini, 1- rarlaştırılmıştır hüne olan bu hizmetini her vakit Beş lira cezası 0 
,. ;ıl 

amım e u gı ı me e erın - yap arı oy en ayrı ak ıste . . . 1 · • ıb· b ı k · ·n sı~ 
tı aydan az ve yedi aydan çok tecL dikleri takdirde mektebi~ • - arasındaki müzakerelere dün öğle- talyanın Afrikadakı ırnparator u - Bundan başka Antakya kayma _ selamlamak muhakkak ki yerli ve e ıse u ma ıçı · d n 
risat yapamıyacakları bildirilmek. . .. alakalı den evvel, sonra ve bu sabah da ğundan bunları temin edebileceğini kamı ve nahiye müdürleri de tebdil milli bir takdir olur. kanlarımızı teftiş c e b~ 

ışlere halel gelmemek uzere, ızın devam olunmuştur anlatmıştır Etem lzz at OenJce polislerinin bilhaS-"''" ~ ' 
tedir. almak t'l h 1 b. · . · olunacaklardır. h 0,e.. r 

şar ı e .er ayrı ı; . ır ayı Bu görüşmeler neticesinde çok 2- iptida Südetler meselesi hal- mesele hak.kında " ' 3oc 
Bu mekteblerin açılıp kapanma geç~emek şartıle ayrılabılccek - kısa bir zaman zarfında tam netice- !edilecek ,bundan sonra dörtler pak- Bitler diyor ki... Mes'ud bir nişanlanma geçmelerini ve bu ~ın:ı.!' 

zamanlan muhit ve ikl;m şeraitine !erdir. ye varılması kuvvetle ümit olur. - tı için r.nüzakereye girişilecektir. Roma 10 (A.A.)- Dün akşam Ste- Telefon idaresinin hesabat me _ lıların hemen kaldır! rrf 
göre mahallerincıı.. tesbit oluna • Gezici öğretmenler2 gelince; bun- maktadır. Almanya müstemleke isteğini bu fani ajansının bir mümessili ile ko- murelcrinden S-emiha Göryücelin emir verilmesinı r~r 
caktır. !ar tatil aylarında da mekteb inşa.. anlaşmadan sonraya bırakmıştır. nuşan Hitler dem~tir ki: rica ediyorum. t~ 

kt bı · d Güne>j kulübünden Asım Görenle ••ııh ı 
Eğitmenler köy me e erın e atına aid ~!ere nezaret etmek ve dıkları ücreti tıpkı der; aylarında Triyestede serbes liman meselesini •Faşizm ile nasyonal - sosyaliz- Son Telgraf:. '" , ıf·:.; 

tedrisat tatil olunduğu zamanlarda oldug" u gibi aynen alacaklardır. mütehassıslar tetkik edecektir. min birbirini anladığını görerek Bostancıdaki köşklerinde nişanları riimiz Bay lh.tanıı• bµ !I'~ 
eğitmenlerin kendi işlerile meşgul ı · ı 

da mekteb inşaatı tesisat eşyasının Bunlar muvakkat<>n ayrılacakları Temin edildiğine göre Musolini memnun oldum. İkimiz de ayni a- yapı mıştır. ve mühim şikıiyetın_ , fi 
olmak üzere, tıpkı ders aylarında N ·· · ı ı k d l ·ı • ··ıııı• "' yaptırılması veya hazırlanması, U- sıralarda mektebleri en yakın ram- Hitlere itidal tavsiye etmiş, Ameri- leme mensubuz. İdeolojimiz birdir. işan torenı mes c < ar a aş arı e Nahiye müdiirliigt' , rıa' 

mumi ziraat i1leri gibı faaliyetleri- olduğu gibi vazife görecekler ve ka- takanın gezici ba~muallimliğine kanın da İngiltereye yardım edebi- Dostluğumuz sun'i olarak ihdas e- aile ıT>stları arasmda tes'id edil - diyenin ehemmiyetle 
ne devam edecekkrdir. nuna göre yol masraiı olarak al - bağlanacaktır. leceğini söylemıştir. dilen dostluklardan değildir. miştir. katin~ 

~rı:.-;;;;-ü~f;Ün, belki böyle yağ- derd.ler yoktu! ------ sık tavanlı evde, saç m~alın ba- siki, düny:da sevııecek. ~ 
murlu, karanlık bir gecede, o da, Peymanın yüreğinde acıma duy- şında 0 iğrenç bayağı kadının kar- ne varsa hepsi vardı. ona 6~ . 
bu çamurlu sokaf(ın bir köşesinde du, Samur da, yağmur altında ağ- şısında nasıl m;skin bir hisle! kilip kollarının arasın• vgl/ 
tıpkı mahallentn köpeği Samur gi- du, Sarnurada, yağmur altında _ağ- 1 z L AQ _Hem de n'! dayak, ne kıyasıya gözlerinde ne bu :ıcı se.;~rı .:f 

kt. M d 1 ul d t · · d b' d · n se< V' bl incikliyece ı eryem onun a aşan yavr arma a acımamış ı. dayak.. gısı, ne e ır a qgı ·~' / 

altına bir çul S<:rccek, önüne bir Daha doğrusu acımıyorum sanıyor- E D E B l ~O /ı1 AN: 5 Diye inlemişti?!. Şimdi bıı sızla- Biribirinden aldıı<ları ı~eıı' 
tas sıcak çorba koyacaktı. Hacı Zey- du.. nan kendi sesi kulaklarının zarını rine verdikleri wvkle ·ı#' 
ne! Efendı, Hafız_ ~edriye Hanını, Meryem koynundan çık.'."'dığı .a- Yazan : NeZ'.ihe Muhiddin delerek erimiş .o.zgm kurşun gibi Bu tatlı gönül alış veri~' ,,ıı~ 
Kayyum Molla gıbı mahallenın ha- nahlarla kapıyı actı. Taşlıga seşsız- · beynine akıyordu.. Ağlamıştı da kalan adaklar \'C d 1ekıer J', 
yır sevenleri doğan çocuğun lohu- ce girdikleri ~~an __ y_ukardan kuru, şı~ordu,. yaprakları~ a:asın?a_ esen !er geçiyordu. Nnciye Hanımın pay- gudan ne anıardı. galiba!. Niçin ağlamıştı, neye ağla- ce ve serin tadını, tcııe~~ 
sa anasına kırmızı baharlı şeker, takır takır bır oksııruk duyuluyor- soguk bır kasım rıızgarı gıbı.. Bu laya paylaya, ite kaka, hoyrat, ka- Yağ kokan kel ahçı, ona şimdi bir mıştı, kime ağbmcştı?. Seven ağlar- kalmı tortul u gibi P ~ı 
mavi kordeleye bağlanmış, altın -~u- du. Meryem usıılca! . ürperme vücudünü sarınca üsfü_n- ba öğüdleri kulaklarınd_a oğ~ldar- hafta evvelki faciayı hatırlattı; çe- dı, acıyan ağlardı, duyan ağlardı; acılaş:ırırdı. ; ~ı (1), o ~l 
yuna batırılmı~ eski zamanın gu - - Sen odana çık - dedı - uykun dekı yorgandan fırlıyacak gıbı ıs- ken takırdayan çenelerındekı diş- neleri gene takırdadayordu. Kar- o sevmiyordu, acımıyordu, duymı-

1 
. . . .. .. .. ıten :f'C) i 

müs çeyreği, ve bir selvi sandık di- yoksa kazağı bitir .. Kokana yarın pazmozlanıyordu. Soğuktan üşüme !er gıcır gıcır biribirine kenedlen- nında torununu taşıdığı kadınla. yordu.. Nasıl ağlıyabilmişti? Ah ~~ı _şımdı duşunJ~ ri•incJe A' 
binde çürümüş bir takım. eski püs- erken damlar. değildi bu; bir hastalık başlangıcı mişlerdi. Bu kaba, bu kötü kadııı,ısevdiği ve sevışliğô erkeğin kız kar- sevmek, acımak, duymak ne güzel gonlunde, 0~ de. ~ _· cl~i~/, 
kü hediyeler, daha doğrusu sadaka- Peyman _sesinin titrekliğini belli değil.. Bu, içinde ınsanlara, bütün bir hanımla konu~ıırken elbet böy- deşi bir iki yardakçılarile beraber hislerdi! Niçin on•m kalbini bu sı- ~ın (2) urperı~ın.ı se'~~ 
lar getirecekler ve Peyman bunla- etmemek ıçin yalnız dudaklarının dünyaya karşı kablran, derisine ta· le ters ve hoyı·at olmamağı bilirdi. atrafını sararal:, ona, ahçıbaşile ev-\ cak duygunlardan mahrum etm~- Nıçın artık 0 gencı hı.ç. ıtı 1 :,ıı 
rı mahzun bir giılümseme teşekkü- kıpırdısi!e arkadaşına: şan, uçsuz bucaksız denizlerden da- Ona, bir besleme kız, bır hizmetçi lenmesini öğüdlemişlerdi. Bu tek- !erdi? Göğsü gene dalgalandı, yüzü Ona çocuk verdiği ıç~ ~ıirf 
rile boynunu bükerek kabul ede- - Allah rahatlık versin - diye ha derin, daha engin bir kinin dal- kız, bir şırfıntı kız diye bakarak life hiç düşünmeden, hiç korkma- yorganın içinde kımıldadı, yorgan böyle mahallenin SaıJI~ f,.,..,ı 
cekti. Burıları getirenler gözlerinin mırıldandı. . gasiydL Ürpermrlerle yorgandan böyle horlaınıştı. Halbuki o hiç de adan başını dike-ek direnmişti. Ba- sırı! sıklamdı; gene 2ğlıyordu! Han- bi inciklettiği için Jlll· ~i !" 
birile ona acırken, öbür gözlerile a- Ş~esi islenmiş idare liimbasının fırlayacak gibi atılan göğsünün i· şırfıntı kız değildi. Yaradılışın her- şını böyle dikfrıce üstüne atılmış - gi duygu, hangi acı, hangi sev~i 1>nu men biliyordu; karnıııd~ cJi. {I 
yıbına, günahına ,nikahsız doğan kör ışığında, odanın köşesine yığıl- çinde bitkin bitkin vuran yürcl!i kese istidadına göre verdiği bir !ar, onu didik. didik, hırpalayarak böyle ağlatıyordu? Sevgi?! İşte u- yarısından çoğu kendJnil' ,I'. 
piçine bakacaklar, dudakları; dış- mış olan yatağı srrdi Entarisini çı- zar zar yufkalanmış, belki bin, bel- duygunun en bayıltıcı bir dakika- şamarlamışlardı. Yunaklarından a- zun, ince boyu ile karşısına gele- yordu ki o, onunla evıen~ıt' /' 
tan, zavallı, biçare, talihsiz derken kararak yatağa girdi ve yorganı ba- ki milyonca zarlara ayrılmıştı. Her sında gene yaradılış kanunlarının leşler fışkırırken, saçlarının dıbin- ni sevmişti. İnkar etmiyordu, onu ha b mı kuı• cak bif ~iJl ..,ıl I 
içlerinden, kahbe, şırfıntı, şıllık di- şına kadar çekti. Bir sıtmalı gibi birin~ altın~a kat kat, katmer kat- kurbanı olmuştu. Amma kel ve den sızılar akerken gene başını dik- sevm~ti. Onun boyunu, sesini, sa- ğildi~ ~ra (Dcvafl'' ~ 
ye homurdanacaktı.. Nikahsız ço- titriyordu. Her zerresi kıvılcım gibi mer kın ve oç va.-dı' kokmuş Bolulu ahçıya parasının miş, gene dediğini demiş, nihayet rışın saçlarını, narin vücudünü deli ~' 
cuk doğuran mahallenin köpeği Sa- yanan vücudünün üstilnde derin - Yorganın karanlığında yumul - hatırı ıçın yüzün~ gülebilecek tıy- onları iterek, yangından kaçar gi- gibi sevmişti; o gü~el vücutta, bü- (1) Issı - Sıcak, 
murun b&§ında hiç olmazsa bu iden derine gelen bir ürperme dola- mu~ gözlerinde bu akşamki salın~- nette ulan J ığrcn~ di~i bu ince du/-,bi sokağa fırlaın,ştı. Bu gece oba- tün güzel, iyi, çekici, ışık, renk, mu- nı - RatırL 
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, ~nıacııar · arasında birdo'aşma/ Hayvıinların Pazarlık usulünü Gece telef on edecek 
ger bulunamıyor 

- 10 Mayıs 1938 
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r Müteşobb' . 1 d ~ k 'd k ~ cıı~ " ıs bır lokantacırrnz bütün lokanta- sır ıgı al ıran anun 
~:~ ~~operatif teşkiline da vat ediyor Hastalar hazırlan 1 ~ u h f e 1 it cadde 1 erde ti f e 1 e fon 5:;;,~~;·f ~~!;:E:: 
~aıııı ır cemiyet azasına niçin yardım muhavere ku u"'belerı· '' yapılaca ne gibi içkili yerlerde ellerine 

lllaınış? ve hadisatın; cemiyet ikinci Bunlar için rnıhtelif Büyük Millet Meclisine birer kutu almı~lar, ıçin-ie çik-
mıntaka,arda "ld" let, nane şekeri gibi şeyler koy-

.. ~hriııı;,~e reisine verdiği cevab l ayrık verı 1 BEYOLUNDA 2000 ABONELİK YENİ SAN. ~uşıar, dolaşırlar. Yaşları beş 
""t ..... ç"'·- pa vy0n ar yapılaca ı Memleketimizin her tarafında ve • ile on beş arasınrla olan bu yav-

e tes,,ı.._.:.""iian müteaddit es- ' T f İ n1ııı ''""'llllerin b' 1 "' Muhtelif hayv3 nlar tarafından her türlü satışlarda pazarlık usu - RAL, ST ANBUL MERKEZ DE HEM AN rular geceyarılarına kadar sar -
1 · ası "ol ırer koopera- lu" n·· k ld m k k ct·1 h ı • İ f boşların masalanna yanaşarak ,.._ ' llllda b" ısırılan ve kuduz şüphesi üzerine ; u a ır a ma sa ı e azır an- T L ~ .• _,.ey,~ b uyük ve esas- 1 G E N { Ş L E Y Q R tı k b' "11 _, ••la tedavi altına alınanlar memlEket dığm1 haber verdiğimiz yeni kanun P ı ır dilenci edasile boyun-
~ llı.eyatıd ..., nııştır. 1 lif'~ Z•- a •lokantacılar esna- hastanelerinde yatırılmaktadırlar. layihası tamamilo vücude getiril - arını bükerler ve para bekler-

''"Üı -"illldanbe . b. Bu yüzden bazı yerlerde hasta _ miştir. Bütün esna[ ve halkın aHi- İstanbulun her tarafındaki tele - ni kısımlar bu arsalar üzerine inşa ler. 
ıtıı,,.11 i 'll'zu ettik]rı ır koopera- nelerdeki yatakların mühim bir ka ile beklediği layiha, Büyi.ık Mil- fon tesisatınır tamamen otomatik edilecektir. Safiyet ve masumiyetlerini a-
&,,,," alt ol eri halde buna ı ~elttedir ııın1 adılıJarından dolayı kısmının kuduz t~dwisi için haric- !et Meclisine verilmiştir. bir hak i.ı. ·ag bütün telefon işle- Telefon şebekesile tesisatın ge - et ederek uykusuzluktan şiş -
~""la lokaııtaer Bu aralık; müte _ den gelerıler tarafından işgal olun- Eşya satışında pazarlık usulünün rinin yeni ve modern bir müesse _ nişletilmesi hem konuşma şartlan- miş gözlerine, soğuktan donmuş 

•C cııar duğu görülmüştür. kaldırılarak muayyen fiat şeklinin sede toplanması, ve İstanbul tele - nı daha kolayhştıracak, hem de ellerine merhamet dilenen bu 
~~:!~lıan=d:u~;la~a; Diğer hastaların yatmalarına mfı- tatbikı hakkındaki bu kanun önü - fon tesisatının geni~letilmesi etra - bazı otomatik olmıyan ve tfili san- zavallı yavruların sıhhat, selii-
\:.-: İlıliyac7' 1ııı kooperatife en bü- ni olan bu halin öniım geçamesi müzdeki aylarda her tarafta birden fında yapılan tetkikler nihayet buL tral1ardan aranan kısımların oto - met, baya ve sefaletlC'rile kim 
~ ıı.,1e boan lokantacılar esna- için muhtelif mıntakalarda kuduz yürürlüğe girecektir. muş, ve bu hususta hazırlanan pro- matik şebekeye rabıt işi de nilıa - meşgul olacak? 
re"!!! bııı. Unıııır teşekkülden mah _ tedavi paviyonları yapılması ka " -- -o jenin tatbikı içın tertibata girişi! - yetlemniş olacaktır. Onlardan biı ine sordum .• \n-
..,., b ltsınd rarlaştırılmıştır. Bu paviyonJar }kt" d" b h miştir. İnşaat bu yıl zarfmd:ı tamamla - nesinin ekmek parııs·nı ka:::m -
ıı....· ır t ... bb" an müteessiren lSa l U ran T ak . . d l t " I . B • "."ll. () .,, Us kadınlar için ayrı erkekler için baş- atbikatın ön pliıunda Şişlide nacak, gelecek seneden itibaren m ıçın o aş ır;ını söy eoi. a-

~,!o~~~ılbu ~:,~~iv~a~:.~ Tra olacaktır. Bu climlcden olmak Vergı"sı· Hürriyet abidesı civarında büyük,bütün telefon işleri y<'nı müdürlük bası~ı S?rdum bılıniyor, mekk-

~ b ' ar Bay Rahmi Alka~. ' üzere Ege mmtakasını aid kuduz bir telefon binası inşası kararlao<tı- binasından idare PdHecektir. be gıtmıyor. 
~ f . Cemiyetinin tak , • • . • Ilı! .\J)ı aaııyeti hakkınd B tedavi paviyonunun Jzmirde inşası Za l!J}arı rılarak her turlu r:endern vasıta - Diğer taraftan telefon müdüriü - Rakı ile çiklet veya nan<. 

\fllıııq· illl'la gö .. .. a a' J wıdi sen de imzanı ko1ıar ve bu işi kararlaştırılmış ve b•ı maksadın bir - !arla teçhiz ec!i.lecck binada a)rıca 1 ğü İzmirde olduğu gibi şehrimizin kerinin meze olamıyac:ıgını n .. -
ı ıleyh §U • rüştum. temin etmiş olursun. bina satın alınmıştır. bir de 2000 abonelık bir saııtral tc- de muhtelif yerlerinde telefon mu. !atmak istedim. Bir tanesi gük-

~ .... "-Oka ızahatı verdr: K • • "! · · k ıt ı b 1 k b t'<lll b· ntacııar ce . .. · Bütüp lokantacı arkadaşlarımın Yakında, Atların, Karadeniz ve azanç vergısı 1 e sısı arar a ına a ınmı,ı ulunmak- habere kulübeleri inş~ etmeği dü- re ana: 
~ ır lı0o nııyetı, esnafı- b ühi ı ı· k ld • Diyarbakır, Erzurum ve emsali gL beraber alınacak tadır. ı şünmektedir. - Rakının kokusunu bellı ct-

tı;,,.- bu •- Peratiii olması hak - u m . m mese eye. ay~ o ugu j k . . ded. 
ı.,';'.'i!tı b "adar nı"him . ehemmıyet ve Jıassasıyetı vererek bi yerlerde de kuçluz tedavi pavi - Yeni yapılaca;;: teldon binasında_ Şehrin en merkezi yerlerinde bu-ımeme ıçın. ı. 
"'lyet gu husıısta ~enu"zneşr~yab~a hemen kooperatif işinin ikmaline yonları inşa olunacaktır. .Hi1;ıet e_r~abı haricil!dc. ~~.an ki tesisat E00,~00 lir.ıya mal olacak, 'ıunacak olan bu kulübelerden bil - - Rakı içmek suç def(il ki ... 

~ Os\ yenı ır • mükel1eflerını kazanç vergilen u - ve hazırlanan proı·c~·e göre inşaat hassa geceleri rok istifade oluna - Neden belli olmasın? dedim . 
._ "e . erınenıi•tır' . muvaffak olacagımızı ünıid ediyo - d 2416 ı k · ' B ·· ı · b ""'"-' liıı booıa • rum. zerın en numara ı anun mu- işlerinin mayıs sonundo mutemede kt Ç" k" t 19 21 d n ana şoy e acayıp acayip ak-
~\. 'Gel ..., yıp b" TOf.Jl'ak cibince alınmakta olan 1,5 nisbe - ihales· yapılacak•ır ca ır. kseu'nd~'kska:nl vke dıe tı ve: • "t e hoı..ı-. ıtıremediği . . .l 1 . . • ı • . sonra e rı u a ar apan - . 
ıı.. ge.,.. ~da b b. t b YARDIM EDILMlYEN tındakı iktısadi buhran zammına .. . ı. . . -Galiba sen evıı· deaı'lsı·n de-
"'lb "llıı .. en ır eşe - · M h /[ı k . . b 

1 
• Dıger taraftan, telefon mudürlü- gından bu saatlerde telefona ılıtı- d' " ' h~~ 1l bt.. ' butiin 1 k t ıl BIR HASTA Q SU erı• azanç vergısıne te aan yapı ması • .... .. . . . 1 .. .. . ı . 

. "tııı. «er Jc• o an ac ara 
1
• 1 . . 

1 
"zd lgunun şımcliki yenndı>. Tahtakale- yacı olanlar çok muşkul vazıyet - B uk .. • • .. 

ı...--:-raa e a~ıt göndereceğim. Bu Dun gazetenızpe bir, iki hasta azım ge en mısı veya yu e zam- . . . u çoc mubalagasız soy-
'"'lr, ıcllınle şo··yle yazılmak- berberin cemiyetlerinden '"ardım Qı .fz"sı" 1 t hakk kl el b 1 ide Rızapaşa arsası dahılinde yem- !erde kalmaktadırlar. l" ta' iki' d 'd' \ı. , J ' darın al lıklu arınlda - aznlı yeri er - den bazı inşaat yap•lnrak tesısatın Bilhassa saat 24 ten sonra koca uySorUil1, mkon yl aşın a ı ı. 
• .. .., l • -- tı B 1 h 1 k d M 1. V genışletılmesı ışlerıne de başlana - şehirde telefon edecek bir yer bııl- ılıkta b lı ti . b 
,"'llı~ ,,,_ görmedikleri hakkında acıklı sika- e yan ış ar yapı ıgı a aşı mı~- . . . . . rı uç ortme vasıta arına satı-

it ~le,d 1 ekdar, yetlerini teessürle g'irdüm. Ayni J t b l b • t k" r. u mese e a' ın a a ıye e- k . c n aş yan caretın ve u 
~ flıb s an u şu esı eş l• kiiletindcn vilayete bir tamim gön_ ca tır. mak ise çok miışkiil meseledır. yaşta geceyarıları meyhanede 
~ · 9eleıı ;ri çok tasavvurlarlıı meseleye ben de bizim cemiyette Iatı ç:;ık geniş olacak derilmiştir. . Bu işle a!akad,.l!" olan daimi en _ İşte bu zorluklar diışiinülerek tesisi dolaşmanın· nerelere kadar uza-

~ hiııı okanıacı arkada~la • şahid oldum: Ankarada kurulması kararbştı - Bu tamimde 2395 numaralı ka - c.um~nin bu man:~.adl:ı verdiği iı;.. I kar~rlaştırılan te!efor. muhavere nan bir seyyie yolu üzerinde bu-
q,.,_ Qlifi ı"'eı~ıe. bir lokantacılar Müstahdemlerimden biri geçen d ıl b 1 . timlak kararın<\ gore, Rızapaşa ar - 1 kuJubelerının etrafı camlı olacak ve lundu1'nnu ı'zaha bı'Je ıu··z•Jm 
liıııııı~,, b·ı eılıılı dil.§.. · z .. l .. . . • rılan toprak mahsuller: ofisinin nun a yaz ı mec uriyet ere rıayet-

1 1 
nw 

ıı,ı'.;Jehbı .. iy07•uııu·· 1
ur.

1
.u mb uş o ." gun ışıne gelemedı. Agu: hastalan- başlıca büyük ~ehirlerimizcien baş- sizlik neticesinde kazanç vergisine sasında parse numara arı lcsbôt c-ı ancak telefonun yanınd:ı bıılunan yok. 

l!ıı<".~llıeı ıqYapıl « ş e unun ı- mış. Cemiyete müracaatettim.Lıit- ka İstanbıılda olaca:<: şubesi içinlyapılacak misil vo:--a yüzde zam - ?ilmiş. olan. üç p3rça arsa dcrh:ı.llbir otomatik _kut~ya para atılınca Yazık değil mi bunlara? 
ıı....~eL. Cumh~ış ve ~~amele~ fen bir doktor gônderilmesinı iste- afyon inhisarı teşkılfıtından da, is- !arın ayni 2416 numaralı kanunun ıstımlak edılerek ış~ başlanacak, ye- konuşmak mumkım olacaktır. HALK FİLOZOFU 
• ""'1l ""'İ>ıe . rıyemız.n resmı dim. tiiade olunacaktır birinci maddesi mucibince kaıanç 
" ~"11ft 1

kliran ederek ta - · · L" } b l • • 1 ~d gıı ır Ue semer •. Hastanın cemiyet cüzdanını Yeni ?fisin ~n büyük ve i~i çok verg.isilc.birlikte t:ı.'~h, tahakkuk ve JSeta e e erlillil 
~' . ıı de Yakla~ış;ı~~ecegı 

1 

görmeden doktorumuz bir yere kı- şubesi, Istanbulda bulunacağı için, tahsıl edılmesı tebh.~ olunmaktadır. 
1,~ L~ 'iz mest kd pırdıyamaz!... memur ·adecli de o nisbette fazl..ı O- I Ask.erlik 
"lllı "<llıyor • e a,<:ımııı teş • ıacaktır. ntikal vergisi hakhında 

lı,. ~ b '.bir kelimelik mu·ı·a-ı Şeklinde garib bir cevab veril - bir emir K J un l , Bu işler hakkında afyon inhisarı . a mp afJ 
Gııı 1 

evi ııuvayı kumcak. di!. Bir yanda bir hasta varı ... E - müdürü Bay Hamz:ı Osman ve Eko- Ölüm hadisele,-ind•1 veraset ve. 

Harbiyeye 
Geçen 
Gençleı 

lilıııt' kqıı·· vinde ölümle pençeleşiyor. Acele nom! Bakanlığı hracatı teşkıliit _ 1 intikal vergisino ',iıt;i inUkal mua. ---
'ıı t~llıı~ 01

1ıııı ki aradıi.-ınıız ve ih. doktora ihtiyacı bulunan bu zavallı- !andırma müdürü tarafından icra melelerinin tapu memuılukları ta- Bu hususta bir emir Bunl~rın du··n Harbı"yeye 
~ ""lıiiğ~ Qn en u.fak \ir çeşitten nın cemiyet cüzdanı bittabi yanın- edilmekte olan tetkiklerde- ikmal o-' rafından maliye memurluklarına crö,dedldi ~,_ ııe ı._ • d d d ~ ayn lma seçimi de · 
ıq,.Q~ .. Ylıkı '""'Ult hepsini bir yer-\ a ve evin e ir. lunmak üzeredir. hE'r vakit ihbar olunma"' v'' bu sn- Bu yıl liselerden kampa çıkacak 
"Ilı~ lqllı b;: hem c''' piyasaya na- Gönderdiğim adamın uzak semt- Yeni teşkilat yapıldıktan sonra rl'tlc verginin mektum lrnl'Ila~ına olan talebeler hakklnda aliikadar _ yapıldı 

içki 
Satıcıları 
için 
Senelik satış tezkere
lerinin değiştirilmesi

ne başlanıy0r 
f,lı;ı 01<ı>qı. Ucuzluk!,ı, hil~sciz ve tc 'oturan hastamızın evine kadar şeJıirlerin ekmek ve buna m'ımasil sebebiyet verilmemesi Mah"e Ve-jıara bir emir vrrilmiştir. Maltepe ve Kuleli askeri lisele _ IQ "c ~ eııı 

1 
, Şehrimizin muhtelif semtleı ındı 

, /ııııı 'ıiiz, aı . ~iyetle tedarik e. gidip onun cemiyet cüzdanını ala - hububat işlerile ileride münhasıran 1 kaleti tarafından diin şehrimizdeki Bu emre göre bu sene tekmil li- rinden bu yıl me7.un olarak Har - inhisar maddeleri satan dükkanla 
;;~~ ~ heııı Y~ za'."mı~a da es - rak ce~yete ge~re~e.k. göstermesi bu ofis meşgul olacaktır. alakadarlara tebliğ olunm.'.'..şt':'.'.:;,__ I selerde askeri kamplar 1 temmuz- biycye iltihak eden genç talebe le -
""l<~ heııı de hen~, cırolarından en aşagı yarım gun ı5ıdır! . . . ·· . . . . . . . . • dan sonra açılacnktır. rin m.eslekle:e .ayr:lma .seçimi dün rın müsk~at satnınğa ,mahsus izir, 
Ilı Q <'ı•o,,, ~rır'! sat.: lan malın Hastalık zamanlannda ise hayatı ledım. ve aksı çıkars:ı. dok.t~ı un pa-J noktaı naz.anma ıtıraz etmıştı Ha- Bütün kamplar temmuzun 25 in- Kulelı asken Jısesındi! ıcra olun _ tezkerelerı her sene nihayetinde 
1'> L~ liuzdYekunundan müçtemi dı . . b' d k'k b'l rasını derhal verec~gımı ıla,·e et - . disat beni teyid onu tekzib etti ci gu .. nüne kadar devam edecektir :nuştur 1 yenılcnmektedir. I· <ı ,,, e ik· .. • ve yar m ıçın ır a ı anın ı e . . .. .. . . . . ı . ' · · · , · . .. l 
~ b "'e'eld ' tl'?ııetıu a!acak. h . t• ld - t bb' .. d h tım. Benım sozume nıçın ıtımad e- içkili lokan1aların kazanç vergi _ Hangi mektebkrin nertlerde 1 Kıt alarda sta; gorecek olan gene Bu sene, tezkerelerin yenilenme 

li~ edeıı ay ba ·ınd l kt 'k e emmıye ı o ugıı, ı ı mu a •- . 1 b' 1 H b' rı . .zd b' d 
i:"'le f!riıı ~ a e e · rı ·, 

1 
. h' .k . . . . b dılmedi de bir hasta böyle yardım- sinde tenzilat yauılmasını elhamdü 

1 

k:ımp kura 1 k arının tes ıt o un - 1 ar ıye ı erımı en ır grup a işi bu ayın 15 inde başlıyacnk hazi-"' ıız e veya k j enın ıç gecı tırılrnemesı ıca et- ' - .. 1 ak ı · ·ım k · hr' 'zd \ llıı ÇoJc , azanç ver - .•. . . " . . sız ve tehlike içind~ bırakıldı? ... lillfilı h"k" t· h ·, · b masına da bugunlerde baş anac -,yer erıne gı e uzere şe ımı en ranın haftasına kadar devam .rdc-
~ ı..'Q eld Uardımı olan mühim tıgı herkesın bıldıg' bır keyf•.yet - . . . u ume 1 cum urı~ eınız en- tır. hareket etınişlerd.iı'. 

l"ıırtq""n!q, e :ı"'.ış._ olacaktır. lşteı tir!... ..KAZANÇ VER~ISI l;;ı . d~~ ve ondan evvel düşüıımü:;;, iç· _ v • • cektir. 
lıı be 1c,ı eıı.,. ıçin çok büyük Hakikat ve insani duygular bir Dıger taraftan hadısatın !evlıd kili yerlerin kazan~ vergisinin yıiz_ Bir doktorumuzun Yapagı ve tıftık Bu müddet bittikter. sonra tez -

ili..-' Q/· Zııııctı·· tti .. eli- b' kt d ' t kcrelerini yenilemiye'1 bu kabil sa-
,~~ ~kanı · .'.· an evvel en fakir b;r hastnya bile·e gı ger ır no aya a ·şare de 50 nisbetinde indirilmesini ka - muvat·akiyeti fiatlarındaki 
~ hır )la; gosterm~k için de doktor gönderilmesini icab ettir' - etmek benim için en büyük bir rar!aştırmak suretile hayatı ucuz - . Haydarpaşa ıııiınune tıastanesi t ·· ı tıcıların para cezasına c;arptırılm::-
"\ ıı "' u, m r b r kt' enezzu !arı yoluna gidileceğı inhisarlar 
ı, heı ı· aksadı ese. a e! . ıra eliği halde bir cüzdan yüzünden zev ır. . .. . . !atmak ve hayat pahalılığile müca-. cildiye mütehassm Doktor Nuri O~- • . . • . .. ""'rtq ''a il tımıme bfıdır. Bundan hır muddet evvel sızınle d . iman Are'nin pscr vazıs (sedef has- Yapagı ve tıftıl. fıatları son gun- başmüdürlüğünce esrafa tebliğ e _ 
~M. r o/ ehem temeli kurarak bunu geciktirmek bu hastayı dola - .... 1 .. -.. . kil' 1 kant ele yolunda esaslı hır adıfl' atmış- t 1 .) hakkınd P·ı·k·ı· ik !erde nisbeten düşmeg>e başlamıştır dilmış· bulumnaktadır. "<lt!q Qcak goruş ugum zaman, ıç · ı o - a - t a ıgı a o ı ı ın m"cnıu- · · 'n tq, ser atı: he1n de serma - yısile bir Türk vatandaşını bile bi- !arın kazanç vergisinin çok ağır ol- ır. asının 4-40 numara ve 1 inci teşrin Buna sebep olarak bugünlerde iç . . 
lıq~ "'~ııe koydurmuş ola- le ölüme mahkum etmek demektir!. duğunu söylemiş ve Jıüklıme!iınizin Bu suretle - Jokant'lsında içki sa-l tarihli nüshasında neşrefüği beş kıy ve or_ta Anadoludan fazla miktarda . * Aydın h.attı uz~ınde çok me-

lq,,. /azı j Doktor hastamızın evine gitse ve tılmıyan - Bay Mehmedin idcliası- metli müşahede ve tedavisinin e - yapagı ve tiftik gönderilmesı ve ta- yilli olan Azızıye tunelınde elek -
lıt, ,..~ Qf a tafsilat b k b bu vergide tenzilat imkii.nlarını a - 'h . . b .• . b. k lebin de pek role olmaması göste - trikli trenler içın tesisat yapılmak-
• ~"'- ıııaca•· u me ·tu - ı muayene cüzdanını omda görse ne rayıp tatbik etmesinin hwat paha- na da, aradan pek kısa bir zaman emmıyetı ta ııyesıne maen ço il k d' • tadır 
"l, ''11 y "' cevablard . . , . • . k ti' t b ı F r me le ır. · .;,c•kr "~ılac~k b. aı. sonra olurdu?... !ılığı üzerine de müef,. nlacağını bıle geçmeden hadısat, cevab ver- ıy':'.'e ı ve en eresan u an • ran- * Elazık' C f 1 k" .. d D 

'eı ır. ır davet d 0 ve- . . • . . . . . . . • _ sız alimleri· bu ne<riyatın hulasası- duk Değerli mütehassısımızın Fran- ın c 0 a oyun en e-
0 Ilı;. Kaldı ki ben 70 senehk marn! bir ılave etmıştım. mıştır kı ıddıamın dogrulugunun F ' .k' ' d' . (En . •1. 1 . t , d d siki 1kis og"lu Osman ile Dinarın Yeregi-
-, -Y .ı.:e"to . . .. . .. . . . nı ransız ansı ıope ı&ıne cıyc- sız a ım erı araıın an a an o-, .. .. 
lıııl? lo1c,ııı;lık. "•Üersese olan l~kantanın patronuyum ve benim O vakıt bu sozlerıme ~ym g~ze~ı~~ sureti~ tezahuı etmcsı benım lopedie mdieco-Chrurg~le sahife pediye ithaline layık görülen hbbij'.en k~yunde~ ~dayı;t oğlu Meta -

• beıı iııı ası sa;ıtb! meslckda _ gıbi hastanın da cemıyette mııkay- tenızde lokantacılar cemıyetı ıeısı ıçın en buyuk bır zevktir. 112074 ithal edildiğini bizzat ansik-lmm·affakiyeti bizi de mütehassis lib.ın ıdam huk~Ie_rı .MıUet Mec -
lQ •dı:ıon,nı, istersen 1 yed olduğunu •1nkıra kendim söy _ I sanisi Bay Mehmed cevab vererek, Haluk Cemal lopediyi mütalea ederek şahit ol - kıldı. ı lısınce tasdik edılmıştır. 

~ ~. __ _ __ ___ * Eminönü meydanının açılma 

~ L.. (G] 10~ N iL aD M Düşündüklerim başka bir telfık- lanışa ne tip bil' imkfüı tasavvur e- gelmesini söylemiştim. - Başımı dinliyorum. işi devam etmektedir. Valide Hanı 
U ld·-· t kd' d ı yıkıldıktan sonra bunun arka kı -" ki süzgecinden geçiri ıgı a ır- i ebilirdi jı:i... Kadın kendi odasının havası Odama gircliği zaman hiç dr ilk 

ı d im • b'l d ğm' B 1 - sımları tanzim edilecek, meydanın de gülünç adde i ege ı e e ı- enim an adıgır" ve tanıdığımı içinde her erkeği mağlub ede - defa geliyormuş hissini veren bir 
lb lJ y A z A N yecek kadar manasız sayılabilir. zannettiğim bu kızıl saçlı genç kı- bilir. Fakat bir erkek l\'İıdi oda - çekinme göstermemişti. Şapka _ diğer cephesindeki yıkmalar bun -
'1 S l'lıı ' t · ] k'' "k d ı d - t kd' d ı · ık d ç t il ıct· · ı · dan sonra yapılacaktır. 

..... 

I"( E T 5 A f A C O Ş K U N 'ı Nataşanın bana kendini bırakı_ zın me resım o n•asma en _ uçu sııı a, arzu ama ıgı a - ır e, ııç sını ç ar ı. an as e e ıven erı-
~ şı, içinde biriken aşk w şehvet bir ihtimal yoktu Bunu kendi de bir kadına mağlub olmaz. ni bir taraia fırlattı. 1 ~)7 Hı;rl HH .{ ı nl 

; ~ b E D E B İ R O M A N : 119 tortusunun bir defaya mahsus istemezdi. Telakkilerimın kollarından tu - • Barkaç kelime konuştuktan .., llraya İ Rebiülevvel Ni"'n 
,.., bililti7•- rag"ır _ i deşarı· e edilmesi şeklinde olmı - stediğini kabul etsek da - tuyorum. sonra, gözlerile odanın içın· i do _ 
'lııı ~• , ı rsat ve yarı yarıya anlaşmış iki 10 27 

~ıç kü h dudak bize birbirimizin olmak yacaktı şüphesiz. Çünkü Nataşa- hi, böyle bir hayat yaşamağa razı Beni destekliyorlar. !aştı. 
''ıı ~ııı.~:r ~.eyi bana ait olan, imkanlarını hazırlamış sayılırdı. yı peşim sıra buraya kadar sü - olacağım aklımdan bile geçmezdi. D:irüst bir adam, namuslu bir - Sana iyi bakıyorlar nıı aca.. ı Yıl l!ISS. Ay 5, Gün 1 ~o. Hızır 5 

10 Mayıs ı Salt ~lı,ı ~ OQa i . nını havamı taşı Kendimizi kaybedecPklik. rükleyen, tatmin cdilmC"mis bir Meşru bir birleşmcğe de asla im- acl.ım, kararlarından, insanlık dı- ba? .. Odan biraz dağınık .. 
'ltiııı Çoı, i?a~nde • .ukavemetimi Buna daha doğrusu Nataşa be- ihtirasın şiddeti değil, bılakis içli kan tasavvur C"dUeıniyeceğine l!ôire, şı hisleri bile döndüremiyen bir Sandalyaların, koltukların ye- ' -
~, · llenıııı eınıe ortak edebi - ni mecbur edecekti. bir sevginin inciz:ıbıydı. muayyen bir zaman için yekdiğeri- adam gibi hareket etmek istiyor rini değiştirdi. Orta masasının 
"ıı1ıı; herhan Odama gelmi~ ol - Halbuki, bilmiyorum neden, bir Fakat ben onun ancak ihtiras - mizin arzularına kaqılık olmaktan ve buna karar veriyorum. Şimdi. örtüsünü düzeltti. Perdeleri bi. 
ı... · n •"h gı bır sinir · · ı·- .. h" • - ed !arına, arzularına karşılık olabile- ileri geçecek bir rolümüz olmıya - -~~ .. "" vet it ıgne ı gece once iila şaştıgım ter - ye kadar ayni kararların ışıgın - raz daha açtı. 
(l~urunüıı ö .. asırgası şeklinde düdsüz bir teslimiyet gösterme. cek vaziyetteydim .Aşkına gelince caktı. dan yürüdüm. Gene ayni karar. - Niçin böyle şehrin kenar bir 
Ç~n~·""i laz~une geçebilir. me rağmen mukavemet etmek Burada duruyor, en ufak bir im- Bu ise, ne .Nataşn'nın, ne de benim dayım. semtinde oturuyorsun? .. 
il~ ıı... ın gehyor. istiyor, münasebeti bu şekle dök- kim ve ihtimal göremediğim için işime gelirdi. Geldi. - Dedim ya .. Başımı dinlemek GüHt 
~ ~~11 kiiııüıı . mekten çekiniyorum. hayır diyebiliyorum. Hem de em- Çünkü, ne o macera arıyan, hergün İçeri girer girmez, kollarını için.. O~I• 

(';:·ar da .,;: izahını yapmak Korkuyor muydum?.. niyetle kendi kendime menfi bir baska ~rkeg-in ku!farı arasında - Senin de ne dinlenmez başın ""'~ii .... ç . boynuma dolayarak dudaklarım- wııjj 16 05 8 51 
d,,ıı.i, aı::· ··· Belki de.. bir telkin yapmış olacağımı bir değişik zevkler arayan şehvet- dan uzun bir buse aldı. varmış canım.. Ak.şaıa 19 15 ll J l 
·"'l;j~ ""iaın evveı b' Fakat muhakkak ki, bu sebeb- an düşümneden.. perest bir kadın, ne <'ı· ben uça- Terlemişti. - Bu gidişle dinleneceği de yok YaUı 1 48 arııııızdı ırleşen yalnız !erden yalnlz biri.. Nataşa hayatına benimlti ile pa- rı çapkın bir adamdım. _ Nekadar uzaklaı·a kaçmışsın bir türlü. 1 '.ll 

03 1 
· Fakat bu müsaid Birçok şey düşünüyordum. ralel yaptırmak istiye<:ekıi. Bu bag· - o b · · 't · b ~ 2 49 7 3; na unun ıçın gı mcmış, ana Suad (Devamı var) &:..-..-----.:..-._;.... __ 

9 33 4 47 

Ezani ı- YakiUer 

ıı-------ı . ..:•::;•·:__'::.1· -1 ... d. 

12 10 4 56 
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Bu müracaat, Beledıyece tedkik 
olunmuş ve yerinde gôrülmüştür. 
Ondille kullanan tekmil berberlerin 
imtihan edilmc!erı için, bir mühen
dls, bir doktor ve iki de berberler 
mektebi hocalarınç!an bir imtihan 
heyeti teşkil olunmuştur. 

Bu heyet, ay başından itibaren 
bütün ondüle kullanan berberleri 
imtihan etmeğe başlıyacaktır. İm
tihanlarda muvaffak olanlara «Eh
liyetname• !er verilecek, kazanamı.. 
yanların devamı için de, «Ondüle 
kursları• açıiacaktır. 

9 - 8 O N T 1! L G R /1, P - 10 Mayıs 19!8 

Öldürmek caiz mi? 
Hayatından ümid kesilen hasta~aı 
kendi hallerine mi bırakılmalı ... 

Bir şırınga ile öldürülmeli mi ? 
Can çekişmek

• • 
• 

· 3- Sefalet ve zarure~ yüzünden çocuğunu suda boğup öldüren 
Doroti Şervod ... 

tense öl
mek da
ha iyidir! 
Asırlardanberi birçok ilimler, ne

slrlerile, şiirlerile zahmet ve ıztıral 
çekmenin daha muvafık olduğunu 
insanın ıztırab çeke çeke hayatı, ha. 
yatının zevklerini anlayacağın• 

kıymetini bileceğini söylemişlE"rdi 

Onlara göre, zahmet ve ıztırab çek 
miyen bir adam, hayatın zevklerir. 
hakkile tadamaz. 

Fakat, son senelerde yeni bir dok 
torin tarafdarlan çıktı: Ölümü yak 
!aşan hastaları müthiş bir ihtizar 
dan kurtarmak için şırınga ve ilaçı 
uyutmak ve öldürmek taraftarları 

Bunlar; acayib bir şekilde doğan 
ları, tedavisi kabil o!mıyan hasta 
lıkları dolayısile her gün bir başk 
tiirlü ıztırab _çekenleri, inliyenleı 

K AD 1 N 
. Üzümlü gato· ve kedi dili nasıl yapılır? 

Pas, soba isi, mürekkep lekelerini 
çıkarmak;kolayçıkarmak kabildir · 

l- HasWlll'IDdan çoğunu, llldür . 
düğünü itiraf eden Amerikalı 

meşhur Profesör V arriniye 

•· ·• 1•• 2 - Lekenin üzerine yoğurt sür_ 
Uzum u gato . - - - lmeu, bu iki usuıü bir müddet açık 

150 gram un havada bırakmalı. 
250 gram pudra şeker (~• ~ 
5 adet y umurta, yarım kilo \' .. "' 

\ .. r 
üzüm .ı " 

500 gram krem şanti , 
Yarım paket vanelya. 

Yapılması 

Pas lekesl 

, \ 

• ' 1 , 

Beyaz pamuklu keten kumaşlar-

çıkınca o yeri hol su ile yıkamalı -
dır. Leke hafif oldu~u takdirde iuz 
ve limonla da çıkarılır 

3 - Ilık süte batırmalı. Bir saat kurtarmak için yalnız bir çare ~Ö-
i 'nde bırakmalı. - rüyorlar: Ölüm!.. . . 
çı Haber vermeden, acı h•Sl!ettırme 

4 - 100 gram suya 30 gram amon. den öldürmeyi insani bir vazife gib 
yak, lekeyi bir müddet içinde bı - telakki edenlerin sayısı gün gün • 
rakmalı. Sonra asit oksalit ile çı - den artıyor. 
karmalı. Doğruyu söylemek liizımgelirse, 

. . bu fikir yeni bir şey değildir. İngi. 
5 - Sırke ruhun= ıçıne aynı Uz filozofu Bacon, 17 inci yüz yıld 

mikdarda asit oksalit koymalı. Eri- Euthansie tabirini bulmazdan çol 
dikten sonra lekeyi içine batırmalı, evvel bu nazariye birçok yerlerdı 
çıkıncaya kadar içinde bırakmalı. tatbik olunuyordu .. 

. . . Eski devirlerde Ispartalılar, ya' 
6-:-- Javel suyu ı.le de çıkar. Bu ikı nız erkek çocukları muhafaza edeı 

tedbır, yukarıdaki yapılan madde- !er, kızların çoğunu doğar doğma 
!erle çıkmazsa Javel suyu ve yahut boğarlardı .. Jermenler, sari hasta 
sirke ruhu ile çıkarnıalıdır. (Devamı 7 inci de) 

1- Hastıılarmdan sekizini merhameten öldiiren hastabakıcı 
l'lfatmavel Meri Sevini 



6 - S O N T EL G R A F 10 Marıs 1938 
~~~~....:.~.....;,..;;;__ 

Yugoslav;adan SiNEMA O se Büyük 
(Birinci sahifeden devam) mahsus.:ıda giden Başmuharrimiz - Bı"r as e "ı H-1. ~d lak~! Şe 

Başvekil Belgradda 
le .Yugoslav llariciye Nezaretinde den) -YugoslayYa hududunda hu- J o lVUL a yarı çıp ( Bir'nci savfadn ele\' m ) ye nihayet bulması mukarrerdir. 

tonuşacaktır. susi bir trenle seyahat eden Başve- Kıziar o"rdusu legeleriniıı vaziyetile mPşgul olmuş-I Ruznameyi te~kil eden birinci! • t 
Perşembe günü de, saat 12 deyi- kilimiz Nişde de emsalsiz tezahü - Hey'ef ge ı"y r . . t . tur. ,maddenin kabul edileceği, ikinci, Ü- s . t .. şlerı 18~· 

ıe iki Ba~vekil ve Hariciye Vekil- ratla karşılandı. İstiklal marşı ça-
1 

. _(5 ıncı sahif~den devam} . Ruslar Ha~~ mümessille~inin iç- çüncü m_addclerin ~ıün~_~ipbfrer şe- sroes gure . 
'eri arasında resmi bir konferans ak lındı .. :Ua~k yaşasın Atatıirk, yaşa _ . . edılecek bır tarzda geçm~z. Sabah- tımaa kabulundı:- ısrar etmış, Ave-lkille talık olunacagı, dorduncu, be- V İ . tt'rtıyO[ 
edilecektir. sın Türkıye Cumhuriyeti diye hep Yugoslav Harbıye ve Bahrıye leyiıı altıda kalkarlar. Çünku ::,e - nol, mümessillerin kafi salahiyetle- şinci maddeler için de birer formiil I 8 amı m e J .~ 
Beynelmilel politika ileminde bir ağızdan bağırdılar. Nazırı Orgeneral Mariç; refakatin-ıkızde iş ba~ nda bulunmak mecbu- ri olmadığını, vaktile de bir kC'reye 1 araştırılmakta oldugu tahmin edil-ı ; . . . ı ·fcd•" dr~ 

Jelgrad seyahatine .büyük bir e- Başvekil heyecan içinde teşek _ de kara, hava ve deniz subayların- riyetindedirler. Holivud gril'lerinin mahsus olmak üzere toplantıya a- mektedir . (Bı~ın~.1 ~~':.Ur pu>u .J 
'ıem.miyet atfolunmaktadır. kürlerini bildirdi. Niş valisi bir hoş dan mürekkep bir heyet olduğu hal-ıyüzde ellisi evlidir. Yüzde yirmisi lınmış olduklarına nazarı dikkati Londra 10 (A.A.)- Siyasi mah _ reşın taa~~uınun~ e1JJlıZJll ~~ 

Bütün ecnebi razete muhabirle- geldiniz nutku söyledi ve Bayar da de bu ayın 17 sinde şehrimize gele- ,sevdikleri erkeklerle yaşarlar, yüz- celbetmiştir. feller silinin büvük .bir ihtimalle !ar ve milli sporb~r·nciJiğİ ~ ~ 
-· b .. b ti B l d'd t b .. 1 b' . kt' d d .. k N . ed . . . . .. • • gelen bu şubede ırı ,ıı~ ı u munase e e e gra a op- una guze ır cevab verdı Bayan ce ır. I e otuzu a sut uzusu, ana yavru- etıc e ikısı ortası bır formu] yakında Milletler Cemiyetinden çe- . k "ıet• . 
'anllllf bulunmaktadırlar. Bayara büketler takdim edildi. General Mariç; şehrimizde kaldı- sudur. Yüzde doksanının vücudü bulunmuştur. kileceg·ini beyan etmektedirler. · I~· grupa verı.lme "tıııiŞıctd~ .1 

Ş. eli kad B 1 d'd h' b. - b' k .. . . d H Ak d kl d" .. B taturk kupası ihdas e ıed~· ıın ye ar e gra a ıç ır BELGRADDA gı ır aç gun ıçın e, arp a e- muntazam, baca arı uzgun, ses - u fonnüle göre Cenevredeki .
1
. . ti 

1 
d . .. .. T" kiye • ır 

. . . .. .. . . . H b !' H Okul K . .. .. .. .. . . .. ' Şı ının şar arı şun ar ır. Bu bırıncılıkler ur . ı Jarekile bu şekilde bır husnu ka- Belgrad 9 Geceyarısı (Sureti mah- mısını, ey e ı arp unu, a- lerı puruzsuzdur. Lakın ancak yuz- Habeş delegeleri Habeşistanın de - . . . . • I . . ıtında 4 •' . f 
'ıul göstuilmeıniş ve bu kadar par- susada giden Başmuharrimizdenj - sımpaşa fabrikalarını gezecek, vali de birinin yüzü fevkalade denecek . ğil ,Negüs'ün şahsi mümessilleri o- 1- Milletler Ce"'.'yetının alem - y~nunun. ıdar.esı 9 kar~ ~h~ıJ 

merasıın yap maınıştır. en gece 21,20 de (bızım saatle, an şere ıne ver ece ır derecede guzeldır. !arak ve muşahıt sıfatıle toplantıya . • ı bit>•' '" ıl 'ak · ıl Tr . . tarafınd r· il k b' 1 .. . .. . şümul olmasını temm ede<ek suret- zıran tarıhlerınde An . iliV' 

HUDUDDA 20,20 de) buraya geJd;, Her taraf !akşam ziyafetinde bulunacaktır. Akşamları saat dokuz buçukta ha- kabul edileceklerdir. te mukavelenamede tadilat yapıl - ~d~ ya~ılac~k.. ve .. eşçi g~~ 
B 1 d 9 , (S · Tür' k y A H b ı· kul d d b' 1 • • - • k · ması Tiırkiyenın bulun gur lı'v e gra Ueceyarısı uretı ve ugoslav bayraklarik: süs- yrıca ey e ı o un a a ır çay ı rap ve bıtkin yataga gırme mcc - ilk aleni celse · . . . . . . Bıı ınjj;ll 

'llahsusada giden Başmuharriri - lenmiş idi. İstasyonda bütün Yu - verilecektir. buriyetindedirler Nevyorkt.a Brod- Konsey ilk aleni celsesini bu sa- 2- Zecrı tedbırlerın kaldırılma- '.ş~ırak edecekt.'r'. 
12 

gruP' ~ 
nizden) - Başvekiliıııizle Hariciye goslayYa sivil ve askeri erkanı, maL Misafirimiz nym yirmi sekizinde vey revülerinde çalışan girllerle bah saat 11 de yapacaktır. sı. . . . . ıçın memlekctıııuz uııJardır ı 
Vekilini ve refakatlerinde bulu - buat mensubları vardı. On binlerce Belgrad'a dönecektir. Hilovud'da Foks, Paramunt. M. G. I· Ruzname Habeşistanın ilhakı, İs- .. sıyasi. ~.ahfcll~r .'şımdıkı ahval rnıştır. Bu .;7:ıa~ şDiyarbaJ:11~ 
ıan zevatı hıimil olan ekspres 16,33 halk heyetimizi çılgmca alkışlarla M., Universal Kolumbiya, R. K. O. panya meselesi, Çin hadiseleri, İs- ı~ınd~ Şıl~nın bu ık~ şartmm kabu- d' AnkarEa, 8 1 esır1.' tanbul. V.: 
ı Y 1 h d d d Ç h od'da k J d y· tiltl·ı "d 1 d al k ı · · b' f . C lune imkan olnıadıııını kaydetmek- ırne, rzurum, . s !"' e ugos av u u un a ar r arşı a ı s a marsı çalındı Ba.. R stu yo arın a ç ışan genç ız ar a- vıçrenın tam ıtara !ık talebı e- S ııısU'" 
1 d kt blil b 'tl b' B b"k · ' . . Omanya d k t'b ·ı h J ı · t akt !ah .b. b ' .. tedirler. Kastamonu, Konya, a . ur u, me e ~r,. za ı er, ın - yan ayar~ . u etıer takaim edildı. . rasın a azanç ı_ ı. an e emen ıe- ~ıye p m.ın ~ ı gı ı eş mu- .. . . . han. 
ecek halk hey'etımıze ırtıram res.. Başvekilımızın ıkametin~ avandan M JI b men fark yok ı;ıbıdır. Herbırı haf- hım meseleyı ihtıva etmektedir. Negus Cencvre~e gıdıyor 
nini ifa etti. Belgrad elçimiz tren- Teohareviç'in şatosu tahEi; edil - İ İ a Y r a mJ tada 75 le 100 dolar arasında bir üc- Bu defa ~ok ehemmiyetli ve ha- Londra 10 (A.A.)- Haile Selasie - • j( :19 
len inen Başvekile ve Rüştü Aras.:ı mişti. Celfıl Bayar otomobille dog· _ ret alırlar. Senede 42 hafla çalı~ır. raretli müzakerelere sahne olacak Cenevreye gitmek üzere bu sabah Ekmek fabTI Bugün hem Ro"'1en hanedanının 
lelgraddan kendilerini kaxşılamı - ruca şatoya, Rüştü Aras da Ttirk on iki hafta istirahat ederler. olan konsey toplantısının cumarte- Bat'dan hareket etmiştir. kurmak icl ,!a}ıta geçmesinin ve hem de Ro - • 
a gelen zevatla mahalli hükumet sefaretine gitti. 'stiklıilil K Uı. 1 Girl'lerden beklenen fazla güzel- .. ·kn1e• 
rkıinını takdim etti. YUGOSLAV M.\1'Bt!ATr d~'.11'.~a "dı.. e ra iının yı - lik ve cinsi cazibe değil, sıkı birdi- ç k ·ı k •k" • J Varşovanın en büyuk < b•r • 
M B ''t" y onumu ur. .. b - k e os ova ya 1 ıncı ,rikasının sahibi bulunan_ .~ orova umumi valisi fransızca u un ugoslav matbuatı saı·sıl- .. . sipline körü körune oyun igme - zc n 

·ir nutuk söyledi, ezcümle dedi ki: maz bir halde olan Turk - Yugoslav Dost ve muttefik Romanyanın tir. Bu yeknasak hayatın sonunda bütün tesisatını şchrim' .. 1,c~· 
• . d stl - h . . her tarahnda bütün halk bu milli • .. . tt'kl . d 1 b • 1 1 k ? mek için belediyeye ıntı c- Yugoslavya l:ükıı,,.,.eti reısi o ugunun ~ enımıyetınden bah- ' yegane umıt e ı erı şey e ara a- • 1 

bayram günlerini büyük merasimle d . ır svıçre o aca mı miştir 1 kse!ans Stoyadiııoviç namına zatı setmekte, müteveffa Kralla Sefi _ rında ancak beş yüz e birine nasıp • · . 111 ;v 
- tes'id etmektedir. Abdullah Çobanoğlu ıs .. "0ı !evletinize ho~. geldiniz derken miz arasında geçen muhaverelere olan bir sivrilmedir, yani revü ve- d~" 

Şehrimizde yaıı bu adam İstanbulda b b 
lorova umumi valisi sıfatile de nazarı dikkati celbeylenıekte YU- ... ya sinema yıldızı olabilmektir. (Birin<i sahifeden devam) J h.emen bütün büyiik devletlerce il- bin kilo ekmek çıkarabiJCCfk111 , 
·endi temennilerimi ilaııe etmekle goslav - Türk dostluğunun Balkan Romen milli bayranu münasebe- Bekar girl'lerin bir kısmı da muk- Ancak Südet Almanlarından son- tızam olunmaktadır. mek fabrikası kurmayı tek . 
üyük bir bahtiyaı·lık duyuyorum. birliğindeki rollefrıden bahs<:lun _ tile bu sabah şehrimizdeki Romen tesidane ömür geçirebilmek için i- ra Macar ekalliyetlermiıı de muhta- Yalnız Almanyanııı, Çekoslovak- mektedir. Bu fobrik:ıda 300 
Jalkan milletlerı' ara•ındakı' anlaş- maktadır. konsolosluğunda merasim yapılmışlkişer üçer bir arada ''aşarlar. ' d ı b' h .. k. et 1 ak 1 ~ 

• ' riyet talebinde ısrar etmeleri ve yanın ,e era ır " um . 0 nı - lışacaktır. rrt!l1'i. 
'14 ve biTlqmenin bii.yük ve yık-ıl- Bu arada Vereme gazetesi bilhas- ve gece için bir resmi kabul tertib Bu~ yıldız olarak tanıdığımız Leh kaili t· . d b h 

1 
t tan başka Rusya ve Fransa ıle olan ~~~~~~~~~~~~~::-. 

1 • olunmuştur 1 d e ye ın1n e u usus a e- · ıaz temellerini bundan dört sene sa şu satır arı ya=aktadır: · meşhur şahsiyet er en beş, on ta - .. . . . . · ittifaklarını boznı:ıl;ta ısrar ede _ 
ı b .. "k d ! t . l . . h k T" k' B 1 ·1 l B' t kif . . l'likt t' d' Al J 1 şebbuslere lgırışrr.ek ıçın harC'k.ete BURUŞMUŞ uve uyu ev e Tets erımız, a • « UT ıye aşve ;ı i Br 7radda, ır ev ... nesı gır en ye ışme ır: o - k cegı· · haberi biraz endişe uyandır -

geçme üzere bulunması vaziyeti aman ve büyük Kral AleksandT Türk milletini ve bu mi!!ctırı, 9/10/ Bükreş 10 (AA.) - Demir mu - son'un karısı Rubi Kiler, vaktile maktadır. 
'e Rel.rlcumhur 4tatürk atm'§lar - 934 tarihinde Kral Aleksandr'ın hafızların organı Küvantel gazete- müteveffa Con Cilbertle evlenmiş vaziyeti biraz karıştırmış, Prağ hü- Göringin mıihim bir tekli(i 
·-...... e,.nsınızla kı,,•r.ettar rejı· • traı'ik katli ,,;;n"nde lu"zumtı tak _ · olan Virı'inya Briyüs, milyoner ga- kCımetini çok nazik mevkıe sokmuş- c ı• L t " "'""' "' ~· ~- ~ sinin müdürü Iyonesku, dün tevkif Teşebbüsler iyi karşılandı 
;inl.ı ve birim dostumuz Dr. Aras, dirinde orduyu &eferber edeceğini zeteci Hörst'ün metresi Marion Da- tur. Bu itibarb ç.,ı.oslovakyanın 

ı b . 1 · d • b'ld' B.. ,_ edilmiştir. d İkinci bir İsviçre haline sokulması Londra 10 (A.A.ı - Südet nıese-tte bu an aşma ve ır eşmeyı ı:na ı ıren uyü.- ;)e+i1:i temsil eyli- vis, şimdi sinema an çekilmiş olan . 
iyade kuvuetlendirmcğe çalıpyor- yecektiT. • Bu gazetenin iki hafta evvel tatil Billi Dov, Barbara Stanvik, Şarla- hakkında ileri· :ıiirülen noktai na - lesi hakkında ln!filtere tarafuıdan ı 
unuz. Balkan Antantı yalnız bizim Aleksandr'ın o"ld;:q·,; edilmiş olduğu hatırlardadır. - nun karısı Polet Gaddar. zarların tahakkuk ettirilmesindrn • Berlin ve Prağn.ı yapılmış olan te-

~ ~ gı.in, tarihi- " j şebbüsler, her iki payitahtta bır uz-
lci memleketimiz içi" .değil, ayni mizinbuentrajikdaki!:asında,kal. Sık sık tazelenen başka çare kalnıamıstır. Es~sen 1 'h. t'l k' 1 . de 

• • • . 1 "' .. aşma zı nıyc ı c :,·~ı anmış ısc 
·amanda bütün Balkaıı yarımadası bimtzin ta içinden yaraland.g·ımız 1 aksz"m Mussolınının de Hıtıerle olan m•ı - h .. 1• h' b' 1. t J\' t · bı" h b enuz ame ı ıç ır n~ ıcc ev l , c -
çiıı bır mlh limanıdır.> • ve mukadderatın bizi nelere sürük- r 8 er Jakatlarında. Hi

1

tlere bu şekH_ ka . -1 meıniştir. 
BAŞVEKİLİMİZIN CEVABI liyeceğini bildiğimi~ o zamanlardır ( 1 incı sayfadan devam ) '11/le!}danl bul eylemesı .ıusnsunda mue~sır 1 B" "k B .

1 
B !' . kt . 

Celdl Bayar umumi valiye verdi- k ' t l d b.. B h . . . 'b l VJ. ı .. - uyu rı anya, er ının no. aı 
ı unu u maz ostıın, uyük Kra • u seya at ıçın; en mıinası za - teşebbuslerde bulundugu anlaşıl - nazarı hakkında sarih iz ıhat almak 

il ceuabda dedi ki: lımızın kardeşine saqdmi bir yar- man olarak temmuz ayı s<.'çilmiştir. Yep yenı" b"r er.ekil akt d ç .. k" ç ı ı k 
c- Kendimi do•t ve misafir Yu- d d d 1 T m a ır. un u .c <OS eva yan.n için Fon Ribentrop'un avdetini bck-

ım va e en te graj:. gelmişti. Bu Yine ayni muhabir·, Fransız Ha- alacak 
la t ki da .. ki müstakil bir dcvl~t olarak kalma~ı !emek mecburiyetindedi 1 o& t1f1a. opra arın gorme e telgraf, kalbimizde daima menkuş riciyc Nazırının Ankara ziyaretinin . 

issettiğim meıeTTet pek büyük- kalacaktır.. Türkiye ile Suriye arasındaki mü-i lmar _Pl":11ı iJp .Taksim meydanı da 
'ür. Gösterilen .mi•afirperverliğe SOFYADA b ti . d t b ' d tluk yepyenı bır şekil ve hal alacaktır: 

=================================~-==:======o.==-=-==--=======-

nase e erın e sm ır os . . .. 
ilh<1$Sa teşekkür ederim. Yugos ·, Sofya 9 (AA.l. _ Anadolıı ."ı·an _ ed • . . Buradakı Taksim kışlasına bıtı -

Ş fi . . T" k ·ıı . "· devrine girmesini temin ecegını 
1 

k "· . . C 
1 ıvyaya e mızın ve ur mı et•- sınm hususi mu!ıahir• bildi•'yor· k d t kt d. şik garaj, e e lrı ... sergısı ve am ı-

in selıimlve muhabbetlerini getir. Başvekil CelalBa;r;r ve }~~ricİye ay eme e ır. köş gazin?ları.k~ld.ırılacaktı~. • Cumhuriyetçiler dayanıyor fakat 
•ekle mes'udum. Bıı mühim ve se. Vekili doktor Tevfık Rüstü Aras teati etmişlerdir. Rum kilısesı onundekı dukkan - __ • 1 . 

imli vazifeyi ifa ederkeıL çok kıy- refakatindeki zevat. ile b~;abH bu~ B ·ekil Köseivanof, B vekil velıar da yı~ılacaktır. . Madrı"ddo. bı·r aylık yıyecek kaldı ! 
ıetli ve unutulmaz. b_ ir hatı_r,ay .. ı bu- gün saat 14 te ek.~pre•le Sofyaya 3§" aş .Kalmıs• apartımanı ile yanıııda- '-' 
d t k ~ ı B k Hariciye Vekilimizın avdetlerinde • b 1 d k ld l 

1 " e Tar ~,me ıyım.. uyu ve muvasalat etmşi!ec ve ckspr?sin ki dükkan ve İn3 ar a a ırı a - Madrid 10 (A.A.)- Ecnebi gazetecilerini kabul eden J\ladrıd bele-
alıramıın Kralınız .Aleksandr'ın mutad tevakkufu müddetin~e is _ Sofyada tevak!rufları esnasında bu cak ve buraya denizi görmek üzere diye re»i, 800,000 niifusu o)an Jıiikı'.ımet merkezinin ia~e vaziyeti hakkın-
dimiz Atatürkle yaptıkları mü • tasyonda kalarak ayııı trenle Bel _ dostane mükalemelere daha mufas.. bir kule• inşa olunacaktır. da izahat vermiştir. Şehirde hC'nüz bir ay yetecek kadar buğday vardır. 
kattan bahsetmek istediğim tabii grada müteveccihen hareket ey _ sal bir surette devam edebilecek - Yemiş ve sebzeler muntazam g<lmektedir. Ahaliye tevzi edilen et mik-
~l~lmıştır .. tşte bı. aziz hatıra, !emişlerdir. !erinden pek memnun olduğunu Uçan eczane tarını arttırmak kabil olmamıştır. 
ışta Şefimiz Atatürk olduğu hal- H · · Sof beyan ile kendBerinı teşyi etmiştir. .. . . . . . Şehrin dörtte biri bombardımanlar neticesinde harap olmuştur. eyetimızi Y'.l istasyonunda, k 
e bütün Türkiyenin kalbinde ya · Başvekil Köseivanrıi, Kralın mü _ Sofya elçimiz Şevt<ı Berk»r, Fili- Bugun Aspır'.n _BaY.er şır. e.~ını_n Muhasamatın başlangıcındanberi 1119 kişi ölmüş ve 3553 kişi yara-
maktadır .. Balkan antantının yal- General saat 11 d_e şehrimı_ze uç motorlu bır lanmL<rt .. ır. Şehrin sıhhi vazi.veti ı.ıükemmeldir. Bir•·ok hastaneler normal messilleri, saray m~ürü be konsolosu, Bulgar emniyet ge - ' 
ız Balkan memleketleri için değil, tayyaresı gelmıştır. şekilde işlemektedir. 

Tsanev ve Kralın mü~aviri Gruev, ı d' kt·· ·· B ı d · l ık! h 
ıkat hdudlan Cl§<lrıık hatta bütün ne ıre oru ve u gar emıryo - Bu tayy_ are sari hasta! ar zu u- - Saragos 10 (A.A.)- Havas aı'ansının muhabiıı bildiriyor: 

Hariciye Nezareh erka'lı ile Balkan ı d' kt" · · B kil' Fi - ı k 
'vrupada biT sulh ve &ükun dmili arı ıre or muavını, aşve 1 

- runda acı! muavenette bu unma ve Casteilon mıntakasınd0 ve Teruel civarındaki muharebeler her gün Antantı devletleri mümessilleri, ~ 
lduğu hakkında umumı vali cenab- libede karşılıyara!< Yugoslavya hu- ilaçları vaktile yetiştirmek üzere •nki ·af etmektedir. 

Türk elçiliği memurl-ırı ve Bulgar • ~· ~ 
·nna bütün kalbimle i§tirak ede - ve yabancı matbu~t mÜll';>ssilleri duduna kadar kendilerine refakat y~pılmıştır ve içerisinde asrı seyyar Cumhuriyetçilerin mukavemeti artmakta ve yağmurlar müdafaayı 
m. tarafından karşılanmıştır etmişlerdir. bır eczahan_e vardır . .. . kolaylaştırmaktadır. 
Sözlerime necib Yugoslav mille - GAZETECİLER DAG OTELİNE Tayyarenın gelmesı munasebetıle ç . • . . _ 

·ne daima artan sa«detler dileğile Başvekilimiz 'le Hariciye Vekili- ÇIKTILAR Yeşilköyde bir merasim yapıJn:ıış ve lnln k abul edtlmzyen bı~· nOfQSl 1 

e cTürk _ Yugoslav sarsılmaz do&t- miz ile Köseivanof istasyonun Kra- bu merasimde vali muavini, Istan-
la mahsus salonu'lda yarım saat ka- Belgrad 9 Türk gazetecileri bu- bul kumandanı Ünı·versı'te profe _ Tokyo 10 (A.A.)- Domei aıansının Cenevre muhabirinirt' bildirdi-ığu y~asın• demekle nihayet ver. 

ıek isterim.• dar görüşmüşler ve bu meyanda gün Dağ oteline giWk. Orada öğle sörleri, hastane 'başhekimleri ve dok ğine göre Şantung cephesinde bulunan Japon kıt'alarının zehirli gaz 
NİŞDE iki devletin iyi münasebetleri hak- yemeğini yedik va otomobille dönü- torlarla gazeteciler, Alman sefaret kullandıkları hakkında Çin tarafından tevdi edilrn yeni nota Cenevrede 

Belgrad 9 (Geceyarısı ( Sureti kında samimi ve dostane fikirler şümüzde tarihi binaları gezdık. erkanı hazır bulunmuşlardır ı şüphe ile karşılanmış ve bu nota •nazarı dikkate alınmağa değnıiyen bir 
.-,...~""'""'""'""""""'"""'"""'!!!!! ___ 1!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!911'3!!!11!!!!!1!!1!!!!"""'!!!!!!!"""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!11m!!!!!!!!"""!!!!!!!!!!!"!!!!!"""'"""'""'""'""'.__...,....,,._!!!!!!_ p ropa gan da• mahiyetinde te15 k ki edilmiş tir. 

Tercüme eoen: Hatice 

Müfettiş Blaiseau'ya dönerek: Açık pencerenin önünde ayakta Fransa Italya 
- Böyle adamlarınız çok var mı? duruyordu. Sokaktan gelen gürül-
Diye sordu. tüleri dinliyordu. İşittiği şey onu Paris 10 (A.A.) _ Salahiyettar 
Bu suale mar:.ız kalan adam bir memnun etmiş olacaktı ki iki üç ınahifil, İtalya _ Fransa müzakcra-

k kta k d . · d BUGÜNKÜ PROr.RAM ere sıçrama 'l en mı mene e- notayı ıslığik çalarak pencereyi ve tının yakıııda tekrar başlıyacağını 

medi. Fakat gayet!E çabuk kendine perdeyi kapadı. beyan etmPktedir .. Ayni mehafil, 17 İnkılap tarihi: Üniversiteden· 
hlıkım olarak: Bir çıt oldu. Eelindeki elektrik son müzakereler esn:ısında hakim naklen Ynsuf Kemal Tengir Şenk.1' 

-: Ben sokakta halı sattırmam, lambası yanmıştı. Lambanın ışığın- olmuş olan müsaid ha \anın Hit - 18,30 Spor ve gençlik bayramı: Kon-
dedL Bu da nereden aklınıza geldı. da odaya baktı. Burası gündüz halı l lerin Roma ziyareti yGzünden te _ fcrans Hasan Atalay, Fen fakülte -

Polis müfettiş~ ~iikayd bi_r .sesle: tacirini tevkif ettiği yemek odası 1 beddülc uğramıyacağını ümid et - sinden. 18,45 Plakla dans musikisi.' 
-: A! ... Ben. ~y.e zannetıştım de idi. Karşısında muavini Durkheim mektedirler. . . 19,15 Konferans: Beyoğlu Halkeviı· 

Sanki bu sözleı, Blaiseau'yu tes- - Hayır ... Hayır!... Durkheim dedı. Affedersın z. . . bulunuyordu. Blondel, Kont Cıano'mın Tıran - namına Mustafa Tunalı Halkcılık). 
m etmışti. Bakışları hafüçe giılüm- dedi. Benden hiçbir şey sormayınız. Yemden sustular. Fakat ellerını D kh · f " f 'di El dan avd~tinı.:en sonra ve Hitlcr'in 119,55 Borsa haberleri. 20 Vedia Rizal 

hafif h f'f - tu A h'll B ur eım ne e_ ne ese ı . _ 
'.'di, Yuzunün çızgılerine ve gözü- Bugün cumartesidir. Ben de tatil- . , . a '. . 0guş .. ran c ı e as- biseleri dağınıktı. Kendisi de toz , İtalyaya gelmesinden e~vel kont ile v_e _arkadaşları tarafından Türk mu-
ün içine dolan bu hal müteffişin iden istifade edeceğim . Villene'e ba- tıen .~çlfl ıçın guhı~ordu. içinde idi. Dizüstü yürümüş yerde iki defa görüşmüştür. Italya Hari- sikısı ve halk şarkıları. 25,45 Hava 
azarlanndan kaçmadı. Esasen o !ık avlamağa gidiyorum. Mosyo Blaıscau nın kapısından .. .. .. 'b. b. h 

11 
. d B ciye Nazırı İtalyan _ İngiliz itila _ raporu. 20,48 Ömer Rıza tarafından 

unu bekliyordu. Durkheim birşev söylememişti. çıktıkları zamun oralarda dolaşan,sdurfunmuş ~1 .ı. ır aı·erı va~·f"tt· ~ l fına mü,:ıasil bir itilaf akdi için arabca söylev. 21 Tahsin Karakuş 
• d d.. .. - d Llik d .. .. · e a muavınının sua ıne mu e ışı .. * Bu sözün kendisinE verilen birce- a a_?'ı uşunuyor_.u ay g~rııı:- ce\'a verdi: !Fransa tarafından y:ıpılan teklife v.e .~kadaşları t.,rafından Türk mu-

1 Kapıların mühürlenmesi için civar- vap olmadığını anladı. Herhalde şe- ~eg'.: ga~rct ettıgı halde kendilerı- p . . . . 
1 

karşı prensip itibarile hiçbir itiraz sikısı ve halk şarkıları. (Saat ayarı) 
bul 1 . 1 f' k d' k d' · so dugu· bı·r sua nı gozetlıyen o adamı. ı - Bu bır sezış1 :. Durkhcım bana il . .. . t' 21 45 Orkestra. a unan po u;e en son emır e - ı en ı en ısınc r - . . . .. . . . 1 crı surmemış ır. ' · 

ini verdi. Mahalle polis karakolu-he cevap vermişti. O ışte .c~martesı tatıl yapıp ancak oy le ~~ldı kı bazı ınsanlar bu gece 1- Mozart: Zavber fülüte. 
a telefon ederek hemen geciktir -'ı Taksi biraz sonra TempJe mahal- pazartcsı. ışe ~~!ıya~a~mı ona du- halı tu~carının bu ev~en uzaklaş - * Hindistanın Pencap Mihraceli- 2- Borel-K!eık: h!üzyon damur. 
eden bu mühürleyiş ameliyesinin lesinde ılerliyordu. Ancak işte o yurmak !çın soyıemıştı. . _ masını ıstıyor~a~_dı. Ve ışte bu sebep- i ği maliye komsieri L. Darling bu 3- Llfor: Jur de prentan. 
apılmasını tenbih etti ve sonra zaman Achille Bastien ilk defa ola- Ve dogr~ hareket etmış oldugu- ten ona bu kuçuk oyunu oynadıl~r. ayın 20 sinde memleketimize gele- 4- Şaföliye: Lejand kreol. 1 

ıevkufla birlikte aşağıya indi. !rak konuştu. Bir kahvehanenin ta- nu zannedıyordu. - Fakat dokturun söylediği söz- cektir . 22,15 Ajans haberleri. 22,30 Plak-
Tam taksı kapısından içeri girer- rasasında oturan müşterilere omu- . . - 6 - . . !erden sonra onu tevkif edeceğinizi 1 * Gayri mübadillere ait istihkak- la sololar, opera ve operet parça -

en geri döndü. Çok yüksek bir ses- 1zuna halılar atmış seyyar bir satıcı .- Kuzum üstad ... Meram~z ne- 1kimse tahmin edemezdi ılann ka~'i.surelte tasfiyesi için bir l~~ı'.. 22,50 Son haberler ve ertesi 
e: ımallarını gösterıyordu. dır? Anlatsanıza?.. . (Devamı var) kanun liiyihası hazırlanmıştır. gunun programı. 23 Son.. j 

Bir Dekt · rll
11 ~j 

şayanı hayret l<~ . 
öıb" 

Buruşukluklar, ilıtiyarl3 r dC. 
mız zaman teşekkÜ 1 e ıf 

. s~r 
Cild, bazı hayatı un ,.tf-ı 

kaybeder, bu hayati ,.e 1<ı. çl 
1 . d d. ~co ,, unsur arı ıa e c ıncc, ;:- Oı .. 

ve tazeleşir. İşte, Viyarı". ~!• 
versitesi Profesörü D•ık:0' çı· 
kal'in şayanı hayret ke,rı ., 

n·' cBiocel> tabir v~ gene ' t 
!arın cild hücevrelcrinin 11 

• 
. J;l' 

zinden istihsal edılcn bıJ ~ 
. de• 

il cevher, pembe rengırı c<c' 
kalon kremi terkibindt' rıı e' 

d3 11 
dur. Her akşam, yatmaz kc~ 
vel kullanınız. Si.· u~'l.ır ·rif ' 
cildinizi besleyip gençlc~tı 1 

buruş~kluklarınızı sNi3D n ~· 
eder. Bir hafta zarfında 0 

(,• 

gençleşmiş görüneceksiı,;ı· J!~ 
düz için cild unsuru oJaflpi ~· 
rengindeki Tokalon krerll'.r ıı' 

·ıı . 
!anınız. Siyah benlerı erı bir~ 
mesameleri kapatır ,·c ,.c 
gün zarfında en esıner ,9tıf
bir cildi beyazlatıp yurrııl· 

B ayanlar•" 
nazarı dik katli'' 

~' Satın aldığımız Tok.ııl0~1yıff 
vazolarının büyük bır ııJe 
vardır. Onları bayiini.ıe 1 ıı; 
tiğinizde beheri için 5 Jttlrıı'e' 
cak, ayni zamanda 1''~0ıı' 
mükafatları bulunan !< ~'' 
müsabakasına iştirak hOI< ~ıil 
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Derli 
~tefrikası : 5 Yazan ı Rahmi Yağız ALTI SENE -~ 

7 - ,:; O ftl T e L G R 4 '!' - 10 Mayıs 1 ~'\8 

HlkAYE 

KABUS 
~r-~. Okyanuslarda dolaşan (4 üncü sahifeden devam) \söylemekten çekindikleri esrar a-

......._ - lk • C'. 00 f • nemen o masadaki boş yere çöktü' caba ne derece müthiş lıir şeydi? 
~ -O l r ransızın ser guzeş r • ı Masa arkadaşı üstü başı pejmürde Karlton bunları düşündükçe tüy-

:---... - (5 · · hif · d d ) ı p ifi'k d 1 . t tt·ı S j bir adamdı. Saçı sakalı birbirine 
1 
lerinin ürperdiğini, vücudünü so _ - ıncı sa emız en evam as a a arını zıyarc e ı ~r u- .. .. . . . . ı - . · 

·d· B' b 'd K , ik. d K 't karışmış yuzu kır ıçındeydı Yalnız ğuk bır ter tabakasının kapladıgını 
" gı ıyoruz. ır şeye ihtiyacımız yok. ra oya an ap a ı ay a; ap an 'k· k t .b. 

1
' hi tt' 

"':::---,,_- s· ·· J d d.. h' b' • ı ı ya U parçası gı L par ıyan na- sse l. ti· --~ Vesika resim mallıınat ve not verenler· Eski Osmanlı donanması erka- ıze guze yolculuk temennı ederız. a Tancaya ort ve ıç ır yere ug. fiz gözleri vardı • ı· Ç k d" .. .. .. .. 
lJ nıe Ve ı"ktı·bas . , , . İ . D' b - d 1 2- ı·lkk" d d ld'l . - o uşunuyorsunuz mosyo, rı~kk ' nmdan miralay Remzi, Şükrü, komodor başkatibi hsan, batan gemı ıye agır ı ar. a anun a rama an ge ı er. . . . . . . 

e
ılnıbahrfu

0
zducr: k · ·· .. · r k ı ik ı Komodor Yohsen adlı bir Alman Ne fırtınalar ne tavfonlar gör _ Karlton garsona bır şışe eskı Ma.. bana bır kadeh konyak ıkram etmez kaı>tanları, eski armatorler. Ve bugııne kadar gız ı a an ves a ar .... k du··ıer. Ku··çu"'k g'emı·d~ ik. · ı· kı'şı' ı'dı" ler. laga şarabı ısmarladı. Gelen şarabı misiniz? kruvazoru üçük yelkenliyi gördü. -•• 1 • • sko Yanına yaklaştı. Güvertede kimse Formoz açıklarında tayfon gemile- y~v~ş _yavaş içiyor hem de Lusi'yi Karlton başını kaldu·dı. Masa ar-goz e rı n 1 pre - yoktu. Şiddetle düdüğünü öttürdü. rini batırdı. Bin müşkülatl.a kurtul- duşunuyordu. kadaşının gülümseyen gözlerine 

Bişop göründü dular. Yeniden bir yelkenli yaptır- Onu nerede bulacaktı? Acaba baktı. Tuhaf şey bu adamda bir ca.. 

Pli n O bJ• e ktı•ı ı• ne d •. km •ı ştı• - Bir şeye ihtiyacınız var mı? dılar. Seyahatlerine devam ettiler. Pol doğru mu söylemişti. Genç kız na yakınlık vardı. Karlton dikkat 
Hayır mı? Öyle ise Allah sel1imet Yeni Ginede bir adaya düştüler. burada, hakikaten Matarliste mi edince bu adamın kendisine birisini 

Ar versin!.. Yerlilerle ahbab oldular. Oı.)"rııı idi? Orada olduğunu v·~ bulduğunu hatırlattığını hissetti. Fakat kimi? 
'Ve d Kruvazör, yoluna devam elti. yardımile gemilerıni tamir ettiler. farzcdeliın. Bakalım Lusi eski fik- - Nasıl mösyö, bir kadeh kon -

l'e e Türk kruvazörü, Hangi ahmak ha yal HARİKULADE İKİ ADAM Sidneye gitmek istiyorlardı. Fakat rinde ısrar etmiyecek mi ic!i. Peki yak ikram edeceksiniz değil mi? 
•• •? Geçen akşam karanlığ1nda küçük yine bir adaya düştiıler. Nihayet bu kaçışa sebep neydi? Karlton'a (Devamı var) 

gOrdüde bu kuyruklu yalanı uydurdu • yelkenli Tanca lima~ına girdi. ' Ka- Havai'ye yaklaştılar. Şiddetli biri====================== 
C ranlık zıyade oldugundan kimse fırtınada gemileri kayaya çarptı, 

2'k oıı~tini farkına varmadı. Limanın rastgele parçalandı. 
't,dla, ken~ngine dikti... U- ku dolu bir maceray:ı atılan efra - kanlılığını bozmadan dışarı seslen.. bir yerine demirlemi5Jerdi. Az kal- Üçüncü bir gemi daha yaptılar. 
~ ~t aç k erinden 7,5 mil dın, tahtelbahir mürettebatının ma- mişti: sın liman reisinin motörü, sandal. Cavaya gittiler. Bu~n Tancada, 
lranl>.iıı ~a~r- Boğaza doğru neviyatını artırmak için bir hafta- - Ne var? ... Ne oluyor!.. !arını ikiye biçecekti. Reis, bayrağı yarın Kan'da... Beş senede 80,000 Senelik 

Mu ham-~b~sl>ot gö ~- ıginde süzülen bir dır her neferle ayrı ayrı meşgul <>- Dışarıdan . heyeca".1a l~urkulan görünce: mil (150,000 kilometre) yolculuk!.. [ 

'

•tine "td_u ... Bu, Boğaz muha- lan süvari uykusunun 6 mcı saatin.. Tom Lastnerın sesı ouyu u: / Ah' Fr ? B b' 80,000 mı'l'. Nasıl bı·r gcmı· ı'le ... 
,en, b' - Kaptan·, burnumuzun dibinde - . ansız mısınız. u ne ı-

men kirası 
'· n •- ır batarya götüren de kamarakapısın ın yumruklanma- F 
·•ı·d ""Plan B b. Tük kr .. .. çim şey. eneriniz yok mu? Az kal- Küçücük, 12 metre boy, 6 metre e.. 

0 ıı•... ın andırma vapu • sile gözlerinn açmış; bir tehlike işa- ır r uvazoru... sın çarpacaktık nindc bir sandal ile... İçinde biraz 
"'Y Jd • ı d • 1 ld - k (Devamı var) · ~· · tnt Hnı . reti 0 ugunu an a ıgı ıa e sogu - Tatibue cevab verdi: yiyecek, birkaç kibb. Ba5ka bir şey 
gı kadat ba '. bırdenbire avazı çık- - Fener yok, çünkü gazımız yok. yok 

%}lelo? ... ~:ı;:ı~ğa Bb~laTüd.ı:k o•• ld •• k • • ? Kaptana söyle... ~AFTAN BİŞOP NE DİYOR? 
~ ...... 75 .... ır r ge - urme caız mı -Breton musunuz siz?.. - Seyahatimden çok memnu -
~~ lta~po mu yakınımızda bır • - Evet.. num. Diyebilirim ki ~ize, dünyanın 

Beyazıtta Soğanağa mahallesinde M ektep 

da Abdullahpaşa mektebi 

sokağın-

Fatihde Haydar mahallesinde Hay dar medresesi 

Fatihte Kirmastı mahallesinde Tab hane medrese 

sinin d~ avlusunda bir oda bir salon ve mü!rez 

bahçesi 
,• ... deli r_u. var... Kaptan Bişop göründü ve kendini en mes'ud adamıyım... Vakıa çok 

doğı. gıbı güverte kaporta - 1- j h J d' tt' Fatihte Kirmastı mahallesinde Te timmei samine 
~-a 7 d u koştu... Hayatından u·· mı"d Kesi en asta ar tak ım e ı: zahmet, çok meşakkat çektik. Aç 
...,. • e, llÖbe•-·ı - Kaptan Erik dö Bişop... Dört kaldık, susuz kaldık. Şimdı bir ar. medresesi 
. •erin b· '\iı erden maada her- k J j be b 
C:ir tııace~:;Ykudaydı ... Tehlike. kendi hallerine mi hıra } ma Jeoo ~~~:~ .:;:yo~~:.e~a;~:~~~e~a:ı: ;~~m~=~: ;nz~~;:i~~~kz:~aa':~~:~ Zeyrekte İbadethane sokağında Sa!lihasultan mek 
~·~ı, lıe a atılan bu denızaltı d li tebi 
,,t,•~tııe taırıı Şeb_Yi ve bütün mevcu- B'ır ı'\e o"!du'"ru" lmel'ı m·ı ?. an ge yoruz... sada bıraktım. ~ört yaşında idi. " Şlflnga ŞAYANI HAYRET BİR MACERA Şimdi on beşinde ola<"ak. Gelip be- Balatta Hızırçavuş mahallesinde Tahtaminare so-
l" Otdll... ır sabah uykusu kes. 
, 7 Mart 1937 de Hohenlu1u'dan ha.. ni görmesini yazacağım. Beni tanı- kağında 143 No. dükkan 

~ ~~~~:n başındaki_ kama;a- c a n çek •ı ş m ekten se reket etmişle~ _:>cınd boğazın~ak mı d~~~ Fatih çar,,..mbada Defterdar İbrahim efendi medre-

1· Lası bulunan ıç vardıya ri heyeti azalarından bir kısmı, göz ı •Hiç kimse velev !'i merhameten sesi 

~~'Ya tu~er ile (manga) [1] da - ı ek d a ha .• y .• d .• r ' yaşlarını zaptedcmemişlerdi. Bu - olsun başka birbir,; öldürmek hak- Samatyada Hacıhüseyin ağa mahallesinde Hüseyin 
•• ı lostto n Onbaşı bir de ma- o m • nunla beraber idamına hüküm ver- kını haiz deg" ıldir .... demı"şlı'. F 0• kat - k b' '< 1 mo " ağa sokağında Ferruhaga me te ı 
lıt 11tııy0 su. Godin onbaşı uya.. diler. Zira, İngiliz kanunları istisna birkaç gün sonra zavallı ana affo_ 1•• tduJarı "1 k ·ı·k ·· h tah b' d kt "t""rü Fatihte Hocahayrettin mahallesinde Süpürkeci so <laııı "'lltn ıa i b· .... '" ışı ı mu- (5 inci sahifemizden devam) as aneye, ır o ora go u - kabul etmez. Bu karar, zavallı ana.. Jundu, serbest bırakıldı. 
g, ltıacet 1 ır haftalık heyecan Jıklara tutulanları hemen yok eder- yordu. Fakat aldığı cevablar hep nın üzerinde hiç bir tesir yapmadL Bir sene sonra Londrada O!d Ba. 

nıu; a arın d' - - ı·· . di 
~ •il Çık ver ıgı us un yor- ı !erdi. Son asra gelinciye kadar Bır- ayni i · Sükfuıetle: ley jürisi, kötürüm ve deli anasını 
~· ~ıı to atmak için birer uyku manyada bu gibi h•stalıklarla ma- - İmkanı yok, madam!· - Kanun nazarlıda kabahatli - zehirliyen daktilo Veldon'un ademi 

llllu • ·ı • d f resesi ~. gı e sızmıştılar sar.- lı'.U olanlar asılırdı. Hindistanda, te. Belki kurtulur ümidile üç e a yim. Fakat Hak indinde masumum. mes'liyetine ka"ar verdi. Esnayı 
ı."11 k kt d k' d' B Cı'balide Üskübi mahallesinde Kar anhk Mescld Gı, lttadu .. davi kabul etmez hastalar, aileleri anını verme en e çe ınme ı. u Dedi. MahkCımiyetten yirmi dört muhakemede, ismıni bildırmiyen 
l/;fiıı it, Çılgın Ust vardiya Sevint tarafıııdan Ganj nehri kenarına gö. da fayda etmedi. Yazık! Bütün bu saat sonra afflılundu. Bu, İngiltere bir doktorun gönderdiği bir mektup sokağında Muhiddin Kocavi ınedre sesi 

kağında Efdalzade medresesi 

Zeyrekte Zeyrek yokuşu sokai'.,'1.Ilda Baliliye med-

60 

249 

GO 

276 

96 

15g 

180 

30 

222 

120 

48 

ilk 

4,50 

18 

4,50 

20,70 

7,20 

12,60 

13,50 

2,25 

16,65 

9 

3,60 

~llin ç 1. gıbi haykırışı korsan türülür- ağızları ve burunları mu- fedakarlıklar semeresiz kaldı. adli tarihinde emsali görülmiyeri okunmuş ve bılyük bir heyecan u-
Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller ~ ·t Yahte ılt duvarlarında derin kaddes 'çamurla tıkanır sonra suda 10 İlkkanunda zavallı annenin bir hadisedir. Bütün İngiltere aha- yandırmıştı. 

· 'lııt ~ ı 1 • ül kal y 939senesi Mayıs sonuna kadar ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık ltar.ı Lası;; . boğulurdu. artık taharnm·· ü mamıştı. av- tisi, hatta biztat k '' bile, zavallı Doktor, bu mektubunda· Hasta _ 
I~; bl'tanııı i r , yerınd_en fırlamış, 0 devirde, Marsilyada hususi bir rusunu kurtarabilmek ümidleri ta.. anaya acımışlardı. !arından beşini merhameten öldür- arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görüle-
lt;ı1 •. iıtQda ı merdıvenıne koşmuş- •Zehir evi> vardı. Tedavisi kabil mamile sönmüştü. Buna rağmen * düğü ve bundan vicdani bir azab bilir. 1steklilet, hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mek -
~ ııı ba.şlltıap~kt~~ içeri uzanan o!mıyan hastalıklardan kurtulmak çocuğunu kucağına aldı, bir müte.. İngilterede, 1935 te tesis olunmuş duymadığını itıraf ediyordu. tubile beraber 11/5/938 çarşamba günü saat 14 de Daimi Encümende 
~I ~lldan · gorınuş, arkadaşının istiyenler, hükı'.ımete müracaat e - hassıs doktora da!'a götürdü. Yine bir cemiyet vardır. Bu cemiyetin 1936 da, sekiz yaşında verem kızı- bulunmalıdırlar. . (2247) 

llıışt morar .. · · b k · b ldı 
'l\ ı. an yuzune a a derler, müsaade alırlar, sonra bu aynı ceva ı a : azaları ve tarafdarları pek çoktur. nı tedavi ettin-cek parası bµlunmı-l-;,=============================i 
l!i~ 4.stne . zehir evinden, istedikleri kadar ze- - İmkfuu yok, madam!.. Hatta meşhur Bernar Şav bile bu yan bir kadın, zav~llı yavrucuğu ı-Devlet Demı·ryolları ve Limanları 
.. ' 'l'oın L ,r. Yerınden fırlamış, hir alırlar yutarlardı. Doktora yalvarmağa başladı. cemiyete dahildir. Cemiyetin gaye- öldürmüş ve kendini de öldürmek 
, lıeıo!., l( astenere seslendi: Euthana~ie' nin menşei pek eski- Gözlerinde yaşlar :ıkıyor: si: Hastalıkları gayrikabili tedavi istemişti. Ken;lisi kurtarıldı, mah. işletme U. idaresi iUinları 
, 1-ıe "ar· oş kaptana haber ver!. dir. Bugün milyonlarca tarafdarı, - Rica ederim, doktor, diyordu. kimseleri, ıztırab çekmeden öldür. kemeye verildi. Bu kadının hali ve 

1• ı:ı.. • ney; h be · • Ş b' ·ı· · · I t b k ~•ııs.:tııu.ınuzun d'ba. dr vb~reyTürı''."k· bir o kadar da aleyhdarı vardır. una ır ı aç verınız. z ıra çe - mek hakkının doktorlara verilmesi.. vakti yerinde d~ğildi. Kocıısı inti. Sirkecide tahmil ve tahliye ücretlerinde tenzilat .. 
'"tu. 1r ı ın e ır cMerhameten öldürmek> caiz mi meden, acı duymadan ölsün! Ma - dir... har etmiş, kaynanası d" çıldırmıştı. 15/Mayıs/1938 tarihinden itibaren Sirkeci islcByonu hududu dahi.. 

ı11 1-ıe s<iy~:ı... değil mi? Geçenlerde, İngilterede demki tedavisine imkar, yok. Bari Buna dafr ha-;rlanan bir kanun Büyük bir sefalet içinde yaşıyordu. tindeki tahmil ve tahliye işleri, idare teşkilatı tarafından yapılacaktır. 
1 

• ı Yorsun be• d · çekmesin k alınm k .. beh eli •1 IDn . . ·.. bir mahkeme esnasında buna aır ··· layihası, 6 İlkkanun 1936 da Lord Mah eme, prensip~ riayetcn ken - Yüz metreden fazla mesafelerde iki misli a uzere ('.r am -
1ıt Sana k !:ıbı arkadaşına çıkıştı: büyük münakaşalar oldu. Ve bütün Tabii doktor, bu meyus annenin Ponsonbi tarafından parliımento:ya disini idama mahkı'.ını etti. Fakat, yeden ton başına 20 ve ambarlarda teslim veya tesellüm edilen ha -
't~llt! İ ;;;• kaptana haber ver dünyada aliika uyandırdı. ricasını kabul etmedi. Kendisini te- verilmiştir. fi ı kanuna göre :Sut - sonra affolundu. mulenin ambardan arabalara tahmi li veya arabalardan ambara tahli -
n U.stG~u 0 kadar. Bir Türk ge- ÖLDÜR BENİ! ÖLDÜR BENİ!.. selliye çalıştı. Çocuğu, hususi bir hanasie, yani ölümü yaklaşan bir * ycsi için ton başına 25 kuruş ücret alınacaktır. 

~:r anda ze_ geliyor!... Otun'da modistrelik yapan Mad- müesseseye vermesini tavsiye etti: hastayı müdhiş bir ihtizardan kur. Euthaııasie tarafdarları Amerika.. Vinçle yapılan işlerin ücreti, Vinç tarifelerine göre hesab edilir. 
nete d Hı!ın heyecanı Tom mazel Ren Ruzo'nun anası müte - - Evet, tedavisine imkan yoktur. tarmak, şırınga vı I ı bir ilaçla öl - da da pek çokt.ır. Bunla;ın başında Vinçlerin yetişmediğı mahallerde hususi alat ve edevat ile yapılaca':: 

ti; Ustu e .. geçıvermişti... madiyen böyle yalvarıyordu Doğuşu iktizası böyle kalacak, ız - dürüvermektir. iki maruf doktor vardır: Varriner işlerin ücreti iki tarafın rızasiyı;e te sbit edilir. 
~U !lelınuze bir Türk kruvazö _ - Öldür beni! Öldür beni!.. tırab çekecek. Fakat labiat ve ka - T 1 .. · e bu !' t ve Klazer... Vagonlar içinde nakledilerek y apılınası liizııngelen işlerde kullanı-

l :"'Jı"'t• 'Yot!... 1 Zavallı kadın'. uzuı1 ıııu··ddetten - nun, öldürmek hakkını kimseye a ep uzerın ame ıye şu şar - ı . beh d' ·ı· . . kt 60 kuruş al 
'" < , 11 ı ıar dahilinde yapılacaktll': Bu doktorlar, 193:; senesi !lkkiı - lan vagonun er ıngı L ıçın ma uan ınır. 
i\:ı 141.ı.rı~a sonra, artık Hilin hay- beri (Neurasthenie - Ziifı :isab) dan vermiyor. d nununda gaz·etelere gönderdikleri Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (2668)' .) 

•<11 aldır bd. D kt 1 1 d . . Madam Mumfor bu sözleri işitin. 1 - Hasta, rüş iiniı isbat etmiş -~------...:...--....;~--·---------------ı) 
t• tıı<1a ka mıyan Tom Liistner muztari ı. o_ . or ar'.. e avısınc. olacak, akıl muvazenesi tam bulu- bir mektubda, has\ !arından bazı -

~ Pta n · k' ı d ı ı di ce birdenbire hıçkırıklarına nihayet l'ıı a~ıs n u.elbruckun kama ım an o ma ıgını soy emış er . nacak. !arını ıztırabdın kurtarmak için 
t1. llır11~ 1 lllda solug· u 1 k Hastanın alfımını, ıztırabını tahfif verdi. Bağırdı: merhameten iildür<Jiiklerini açık -
· at 'b a mış, apıyı - Mademki ne kanun, ne de fen 2 - İki şahid huzurunda tahriri 
" gı i vurm • b 1 edecek fenni bir çare yoktu. tan açığa iticaf elmişlerdi. 
<u. ag.ı aş amış.. ·· Öld" b ·ı ümidsiz acıları dindirmek hakkını bir talebname imzalıyacak. 

~ ~a.ş - Oldür beni! ur enı... Ayni zamanda. Vt-ronoskel'de bir 
~~ı ı Helbr k Genç kızın da asabı bozulmuş, sL vermiyor, şu halde ben, bir vazife 3 - Bu talebname, iki doktor ra.. 
~- · Uc derin bir uyku- hastahanede hemşirelik yapan Meri 

, ır h nirleri zayıflamıştı. Anasının bu teliikki ettiği!" bu ' l kkı bizzat kcn. porile beraber tıbbı ;ı.dliye veıile - S 
iıı1. atta e evinyi, hastahu·dan sekizini, ıztı_ 

ı. ' A.. vv 1 yalvarmalarına, rica ve niyazına da- dim yerine getireceğim... cek. 
'<v1 iman e Çanakkale önle- On gün sonra Madam Mumfor, rabdan kurtarmak için •Merhume. 
t~. ~t%Sile amirali Ozidom'un yanamadı. . . . . 4 - Euthanasie ameliyesi. bir mü- ten öldürmek, suçile mahkemeye 

l[ se..... - M d k ıyı olmasına 1 • kolunda küçük bir paketle mahalle tehassıs tarafıp-io•1 ve bir dava ve. ~ •n , , ar bir k l h r - a em ı ım «ın verilmişti. 
"~tı ?.tes• d a e a ıne k B" . t b k . polis karakoluna gitti, paketi, ko - kı'lı', veya bı'r .- ., ·ı menıur huzu -v r e t u iyey· b .. ük' b' yo arı ız ıra çe mesın.. 936 d k • ı,k 0tııilli ı uy ır · ı ld M miserin masasının üzerine bıraktı, 1 l a, Ameri .1 profesörlerin -

~ı,t iyetıet· .Y:n Helbruck mu- Dedi. Bir rove ver a ı. ünev- ve: run~a yapı acak. den Langlilin, t•t:!fJvisi kabil ohr.ı... 
v tııataya lllj ıleri götürmek için vim bir ilacın tesirile derin_ bir uy~ Bırçok .. tarafd_ ar_ ı bul' .unan bu ka- yan hastaları mcrhameter. öldürmek 
'1rı <iaı k d 1 ın şakagına k - Bu P,akette, dedi, küçük oğlu.. h 1 1 t ta .. Siydi an ilk tahtelbahir uya a an anasın ı ı . _ • .. nun, enuz n_ gı ız par.an_ıe_n osunun ile hükiımetin senede 1 milyon 500 h.. 'iineıı ... He • kurşun sıktı. Ve· clnsani vazife, sL mun cesedı var. Dogdugu gunden - k t t 

Yeni adresimize dikkat: 

Teshilat Bakkaliyesi 
Eminönü meydanınde Valide h•n altındaki 

mağazamızı tstlmlAk dolayıslle 

lstanbul Balıkpazar Caddesinde 47 No ya 
ta,ıdıöımızı muhterem mu !flerllerinıize 

ile eski teveccUhlerlnl dllerlz. 

"'l>I so· naz 35 yaşlarında . beri ıztırab çekiyordu. İlanihaye de kararına i tıran e memış Lr. bin dolar tasarruf edecc,=line dair 
~ il Ve gultkanıı . ıf ni yaptı. Yani zavallı kadını ıztırab Halbuki cMerhameten öldürme• k 1---------------·---------------

nıı . o k .. ' z.ıy ' uzun çekecekti. Iztırabıııa dayanamadım, bir onferaıış verdi. Ertesi gün has-
V;ff ~llrd -.r> kcrube görmüş bir ve acıdan kurtardı. d h vak'aları tekerrür eclip durmakta - tahanelerde, tımarhanelerde •,;r pa- Menkul malların açık . arttırma iliını 
.., ak u sa" 1 d.. .. acı ım. Bir saat evvel ava gazı bo- Gebze İcra Memurluğundan: 
"ii . ıyetı, '" ,ı ırdı ... Sr,ı mu - Otun ahalisini h~yecana uşuren, b !' • • dır. nik çıktı. Portland akıl hastahan~ 

llıe uıe , • rusuna ir astik taktım, lastigi da ç~ 
~n lii tiııe \rıkstudiyeyi torpille - teessürlere garkeden bu acık;lı ha.. ağzına tuttum, boğdum. Şimdi bana * sindeki hastalar ispn ettiler, kapı.. Cinsi, nev'i, ki yınet ve evsafı sa ireleri aşağ•.da yazılı mallar bir 
•ıtıı "aı... orya Kross ni~anı- dise tek bir ' f a değildir. Emsali Madam Brovnhil adlı bir kadın. ı kırdı! el f ı d ı B - d tt D B led ı. <ıı ,, tULb ' ne isterseniz yapınız. Hapsediniz, arı ar, ışarı ıra. ı ar. ir - borçtan dolayı açık arttırma, ile satılacagın ~n ar ırm;ı. arıca . t i. 
'in~ bıı adam e_si!e mükafatlan - pek çok kereler görülmüş, işitilmiş- idam ediniz .. vazifemde değil. Çün- dimagan mallı! bu!unan bir çr.cu - çokları yakalarıumaclı. nPfcye gitti- yesinde 19/5/938 perşembe günü saat 14 te ıcra olwıacalı:tır. İştırak e-
ı,~ ~n bitin· :deaı İngiliz tip - tir. kü yavrumu ıztırabdan kurtardım. ğuna tamam otuz swe bakmıştı. !er, ne oldular anlaşılam_a_d_ı_. ---I deceklerjn gösterilen saatte mezkur mahalde bulunmaları ve şarlna 

iı~, " 1Zdığı ~e~~şkiı eıiiyordu. Leed'de Mumfor adlı bir kadının, Kadının tabii bir halde ve sükü. Zavallının all(lsından başka baka - !!lll~•••••••••••lll!ı! mesinin 9381549 numara tahtında Dairede açık l>ulundurulmakta ol -
~~'n ·~leri en ~ı olurdu ne sevin. iki ayağı ve kolunun biri kiıttirüm netle söylediği bu sözler hazır bulu. cak kimsesi yoktu. Onun da varidatı duğu ilan olunur. •2677• 
n '~aıı ~~sında eyeca~\ı bir sah - ve aptal bir çocuğu _vardı. . Zavallı nanları şaşırtmıştı. İlk crıel akıl pek azdı. Hastalandı, ameliyaıa lü- Zengin @lmak İçin Lira Kur~ 
,:n k.· l:onuı taşıdıgı manayı en yavruyu tedavi ettırmek ıçın her muvazenesinin bozukllıg·una hu""k - rildı A ı· · · Mutlaka -
•• r.. gıcık! zum göste · . nıe ıyatın netıcesı 300 ''d<•tsınd ıyan hadisele- çareye başvurdu. En maruf doktor. ·ı 
lı, ıgı kataı·ad da nıuhafaza eder· S 1 • mettı er. Fakat, paketi açınca acı de tehlikeli idi, Kadının ölmesi ıh-

~, ._ a • !ara müracaat etti. ene erce ugraş- bir hakikat karşısıııda kaldılar. 
..,,batı - dog· rL k al r tt' ç · · timali vardı. Ana şefkatinden mah-

l ~i a ·ı ı veya yan - tı, birço par ar sar e ı. aresını Tahkikat neticesinde kadının se • 
"<~ tııbe ı •rler h d · · rum kalacak çocıığun hali ne ola -

a, b r de ' nu edı mı bulamadı. Uzun geceler, başucunda nelerce yavrusunun tedavisi için . • . 
" ir ad m~z bir inadla ı··ı·ne akt M d Brovnhıl bu fil<ıbetı " ak <lıtıdı • bekledi, ağladı. Bütün doktorlar, çalıştığı, göz yaşları döktüğü mey- c .... ı. .. a am . . Glteslnden 

· ·tıı ş~ın en g · tedavisi kabil olmadığını söyıüyor, dana çıktı. Muhakemesinin icrası- duşundu. Kendisıııdcıı evvel onu Bir bilet almanız kAfid ir. 
._..,. tıt-.., eç Yatmıştı. .. Kor - ilaç bile vermiyorlardı. Tamam beş na kadar müvakkaten serbest bıra- öldürmeğe karar verdi. yüz tane Adres: lstonbul lı Bankası kar-

... ~ •: 11. . tt d 
•t""-1 rp gemilerinde ef- sene, küçük yavrusunun bu haline kıldı. aspirın yu ur u ·· , "~"ı Nr. l'i. Tel. 229'4 

•rınıı. ınıı.hsus mahal. . ağladı. Her gün bir dispansere, bir Muhakeme on heş gün sürdü. Jü. Ve idama mahkÜ'l1 o:du. Hakim:'.iiı•••••••••••• 

Malul Cemal 350 

300 

ıo 

300 

1260 

20 beygir kuvvetinde Kartner markalı m&zotla ışler 

motör 
81 amper 220 volt! uk Zimens markalı elektrik dinam<> 
su ve tevzi tablosu ile Amper ve Voltmetre. 
57 ampe,rlik Bel'km an markalı dinamo ve komple tevzi 

tabloı;u. 

'4.000 küsııc metre elektrik hu.tutu havaıyes;. 

8 metre kayış . 
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Yuvalarına ve hanenizde ve bulundukları yerde 

uyanmadan FA Y DA 
bu sene tahtakurusu, pire, sinek ve bütün haşarattan rahat edersiniz. 1/8 

Haşarat 
• • 

serpın z .. 
15-1/4 25-1/2 40-1 litre 65 kuruşıl• Onlar bir daha dirilmezler ve 

gayet tabii surelte İS· 

tenilen rengi verir. Ter ve yı-
J 

kanmakla kal'iyyen çıkmaz. 

Bütün düny'l sergilerinde sıhhi ev-

salı haiz saç boyaları arasında bi· 

rlnci gelmiıtir. Saçları ve cildi 

kal'iyyon tahriş etmeden istenilen renkte brı· 

yayan y~ııane sıhhi saç boyalarıdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGt.U. ISTANBUL 

Saç bakımı, gUzelllğln enblrlncl ,artıdır. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ~e saç dökiilmcsini tedavi eden tesiri mücerrep bir. ilaçtır 

• 

f . (../AT 

~ .............. ... 
GRIPIN 
VUcudUnUzdaağrı,san· 

cı, sızı kırgınlık Ur· 
perme hisseder et• 
mez hemen bir kaş• 

GRIPIN 
alınız; rahatsızlığınız 

hemen geçer 1 

GRIPIN e., ve dit ağrılarına, 
grlpe, &oğuk algınlı· 
ğına, romatizmaya 

kertı en te1lrll ve hiç 
zararsız ıllçtır. 

GRIPIN 
icabında gUnde 3 ka· 
te alınabilir. ismine 
dikkat taklitlerinden 
sakınınız ve GRIPIN 
yerine başka marka 
verirlerse •lddetle 

reddedldlniz:. 

şartnamesi 10/5/38- ı;föıne müsa
dif salı günü daired:;, ıahalli mah
susuna talık edileceRtir. 

İstanbul beşinci ;cra memurlu _ Birinci artırması 13/ö/33 tarihine 
ğundan müsadif pazartesi günü dairemizde 

Mihran kızı Areksinin Karebet saat 14 ten 16 ya kadal' icra edile • 
kızı Sirarpi Oskaydan bo;ç aldığı cek birinci artırmada bedel, kıy -
paraya mukabil 1/3 hissesine muta- meti muhammenenin yüzde 75 ni 
sarrıf bulunduğu Beyoğluncla Feri. bulduğu takdirde üste bırakılır. 
köyünde Bozkurt mahallesinin eski Aksi takdirde son arllıranın ta -
Rus Kordela yeni Kurabiye soka _ ahhüdü baki kalmak üwr,, artırma 
ğında eski 3 yeni 15/l mımarataj on beş gün daha kmdıt edılerek 
17 rwmaralı gayrimenkulün tama- 28/6/38 tarihine mü,;adif salı günü 
mına ehli vukuf taraündan 4535 saat 14 ten 16 ya kadar dairede ya. 
lira kıymet takdir edilmiş olup pılacak ikinci artırm~ı neticesinde 

1 bunun 1/3 hissesi satışını; karar ve- en çok artıranın üstünde bırakıla -
rilmiş olduğundan evsafı aşağıda caktır. 
gösterilmektedir. Şöyle ki: 2004 numaralı icra \'C iflas ka -

Umumi evsafı: Bina kargir mer- nununun 126 ncı maddesine tavfi
divenler mozaik cephede şahniş ve kan hakları tapu sicillcrilc sabit 
arkada balkon olup elektrik ve ter- olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer 
kos tesisatı vardır. Aıkada bahçesi aliikadaranın ve irtifak hakkı sa -
mevcuttur. İki meyva fidanı ve bir hiplerinin bu hakları \'C hususile 
kümesi vardır. Yeni sokak ismi faiz ve masarifc dair olan iddia • 

1 
Türkbay'dır. 

Bodrum kat: Karisiman bir kori
dor üzerinde iki kömürlük bir mer. 
diven altı ve sabit ocaklı ve kazanlı 
bir çamaşırhane olup ba>ıçeye ka
pısı vardır. Bu kat ve birinci kat 
pencereleri demir parmaklıklıdır. 

!arını ilan tarihinden itılıarcn yir
mi gün zarfında evrakı müsbitcle
rile birlikte dairenıizv bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdird~ hakları ta-
pu sicillerile sabit olmıyanlar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç ka
lırlar. Müterakim vergi tem·ir iye 
ve tanzifiyeden ibaret olan bdediye 
rüsumu ve vakrf icaresi bedeli mü-

Zemin kat: Bir sofa üzerinde üç 
oda bir haia bir mutfaktnn ibı>ret. 
tir. ı zayt:dcJL r; tenzil o!ıH "ı":..ı ~. ı· ı:rr:." St) .. 

Birincı kat: Bir sofa ve bir kori- nelik taviz bedeli müşteriye aiddir. 
Daha fazla malumat almak istiyen
lerin 937 /3030 numaralı dosyada 

dor üzerinde üç oda bir mutfak ve 
zemini karisiman banyo yeri. İçin-
de halası vardır. mevcud evrak ve mahallen_ haciz ve 

İkinci kat: Birincinin aynıdır. takdiri kıymet raporunu görüp an-
Mesahası: Umumu 116,5 metre lıyacakları iliın olunur. 

murabbaı o~up bundan 46,5 metre/ Asliye dördüncü hukuk mahke-
murabbaı hına kalanı bahçedir. mesınden 

Hududu: Bir tarafı Bağcı Yani Hazineye izafeten ınnhakemat 
hanesi ve bir tarafı İsmail ınandı- müdiriyeti vekili Nüzhet tarafın_ 
rası ve bir tarafı Stefan ve hissedar- d< n önce Kadıköyünde Dalga SO

ian arsası ve tarafı rabii Rus so _ kağında 26 numaralı hanede otur
kağile mahduttur. muş Safiye aleyhine açılan alacak 

Yukarda evsaf ve mesaha ve hu- davasının muhakemsindc ilanen 
duUarı gösterilen gayrimenkulün yapılan tebligat üzerine müddea -
1/3 hissesi açık artırmaya vazediL aleyh mahkemeye gelmediğinden 
miştir. Artırma peşindir. Arttır - gıyabında muhakemeye devam e -
mıya iştirak ede"•k rrüşterilerin dilerek davacının encümen kararı 
kıymeti muhammenenin yüzde 7,5 suretile tahkikat fezlekesi sureti 
nisbetinde pey akçesi veya milli bir ibraz ettiğinden bahisle müddea -
bankanın teminat mektubunu ha- aleyhe gıyab kararının teblaiğine ve 
mil olmaları icab eder. Müterakim müdafaasını dermeyan etmediği 
vergi, tanzifat, ~enviriye vı> vakıf takdirde vakıalar kabul etmiş adde
borçları rlorçluya aittir. Arttırma dileceğine ve bu hu,us için müdde-
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6.65 B. .. ıe!lr! 
Mülga Yenicami şubesi mükelleflerinden yukarıda adı ve işi ve eski adresleri yazılı muke

1
.
10

,p 
metgah adreslerini bildirmemiş ve yapılan araştırmada da bulunamamış olduklarından hiıalJI ,'110~ 
senelere aid kazanç buhran vergileri ile zamlarını havi ihbarnameleri ve resen takdir koıııl> 0 ır. 
hesab mütehass1Sı raporları kendilerine tebliğ edi!İnemi'.I il'. H:ıkuk usulü muhakemeleri 

1 '~oı 
141 144 üncü maddesi hükmüne tevfikan tebliğ yerine geçmek üzere keyfiyet ilan olunur. (2

66 
• 

' .r 

aaleyhe bir ay mühlet verllmesine aleyh Safiye yazılı gün ve saatte 
işbu tebliğin dahi ilanen yapılma. mahkemeye gelmediği veya vekil 
sına ve muhakemenin 17 /6/938 cu. göndermediği ve müddeti içinde 
ma günü saat 15 e bırakılmasına gıyab kararına itiraz etmediği tak
/.rnrar verHmiş olduğundan yuka- dirde gıyabında hüküm verileceği 
rıda isim ve adresi yazılı müddea- ilan olunur. 938/816 
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