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SAliLIK KUPONU 
Bu kuponun yirn'i taneshıi ıop!.:yıp 

idare.nize getiren 01<"111=i'l:~mız SON 

TELGRAF•ın birinci sınıf mütclı.ııssıs· 
lan tarafından meccaTU?'l tedavi edile· 
ceklerdir. Kuponlar, her gün idarehane· 
mizde değiftirilmekted!r. ,_ ________________________ ~~·· 

ya or s harbe hazır! 

Mersinde görülmemiş teza
hürat devam ediyor 

Ulu Önder Silifke istikametinde et0m0mille 
tenezz ·· üne çıktılar 

• • • • • 
Herdakikayı harb korkusu ile geçiren 
Avrupa bu gerginliğe çare bulamıyor 

den gelen telgraf ve radyolarda Av
rupada bütün gözlerin korku ve 
merak içinde Çekoslovakyaya çev
rilmiş olduğunu, dakika başında 

herhangi tehlikeli bir hareketin 
başlamasından korkuld u:,unu ha 
her vermektedir. 

Bu hususta gecç yarısınd an soı a 
\'C bu sabah ald. ~ z : 'rleri ı -
rasıle yazıyoruz· 

BÜTÖN KÖPR LER YE RESMİ 
BİNALAR lUUIIAFAZA ALTNDA 

Londra 22 (Son Telgraf) Çc -
koslovakyada beled ıyc ,-c•c;;mine bu 
sabah başlanmıştır. Çek lıükümcti, 
emniyet ve asayi~i muh:.foza clm<'k 
üzere (70) bin askeri sil iı h allına 

a}nn§tn .•Fakat bu askerlerin sılc.ib 

altına alınmasının hr.kıki sehE.:lıı, 

bir hücum korku ve rnd i~çsidir. 

Bir Çekoslovak tnnkı ve Alman hududunda Ç~k askerleri •Prag• hüklıııwti, dün Lir teb iğ 
neşrederek bu husustaki rivaye!lc· 

G. Mariç 
Eskişehirde 

Çekoslovakyadaki nazik vaziyet,1 rin asılsız olduğumı lıildirmi•tır 
büsbütün vah im bir duruma gir - Almanların hudurlda ı c.h~iü" .' ap 
mişti r. Dahilde Südet Almanlarının tığın ı haber alan hukıir.-. ~t. avııca; 
nümayişleri ve mukabil tezahürleri buraya da müracaat cdcr<·k e~dıı.c
devam eder ve müsadeıneler birbi- !erini bildirmekle bcıah<'f bazı ih. 
rini takib ederken, bir cihc·tten Al- tiyat sınıflarını da s%h altına cb
manyanın m ütemadiyen hududa as.. vet etmiştir. 
ker yığmakta olduğunu dünya a - Ayrıca bütün kopri.ılcr ve bütün Dost ve m üt tefi k jansları bildirmekleclirlcr. resmi binalar muhafaza .. ııına alın-

Mubtelif hükümet merkezlerin (Dernını 6 ıncı s;,bfı·,lcı 

Yugoslavya Generali ,. 
lzmire hareket ediyor O tobusler sıkı 
Eskişehir 22 (Son Telgraf) - Dost 

ve m üttefik Yugoslavyanın Harbi -
ye ve Bahriye Nazırı General Mariç 
hususi trenle buraya geldiler ve 
tedkiklerine başladılar. Mhuterem 
misafirimiz ve refakatindekiler ge. 
ne hususi trenle bu akşam İzmire 
hareket edeceklerdir. 

/ (Devamı 6 mcı sahifede) 

kontrol edilecek 
Fazla yolcu alan şoförier ve vez·
felerini iyi yapmıyan m~mı r ·a: 

cezaıand rı acak 



G?'llNllN - Mekteb talebeleri- Ortamekteb 
==:aae·~ti1'1 _, IE N nin kıyafetlerile Muallimine 

Kanalizasyon 
• d Jhtigaç var IStanbUIUn mecra te• Fransız. ltal~ 

F ran.say~ ı~ham e ecek yakmdan alaka- MaarifVekaletimualİim sisatı için 100 milyon eö:!!~~!",, 
hır vesıka daha dar Olunacak Buhranını önlemek için I i r a I 8 z ı m ;.':~1!::;.!~7.:~r~ 

Mekteb talebelerinin düzgün kı- Tedbı"rler almaktadır da ıılup bitti nazarile ~ 
M.. t } k ·ı · 35 000 • t • K ı• f ı· • Ciano - Blondel ınuıak us em e ecı erın t ermenı çe ecı- yafetle gezmeleri icab ederken ilk ana ızasyon aa ıyetı zayıp gitmesi ve ııeıe. ~ 
5101 Ha tayda hazır bulundurdukları:. ve orta mktblrle liselerd okuyan Maarif Vekaleti orta mekteb mu. kk d d Jd çinde bir çıknıau P";, 

.. 1 ı . b"I F 1 1 bazı çocukların kıyafcUerine hiç allim kadrosunun kifayetsizliği kar- muva aten ur uru u süpriz olmuştur. Bt1DU0 . .1:.•, 
ı:ı soy eme erı ı e ransız arın suç arını· dikk t t d 'kl · .. k d k , . t db' ı ı - k u ... a e me ı erı goze çarpma - şısın a at ı e ır er a maga arar . buna ha) ret edilın~ 

Ve Suı.nı·yet lerı·nı· ortaya keyan en tadır. Bnzan başında "mekteb kas - vermişti r. Orta mekteb muallimine ş hr' · d "dd tt b · ı k ı· · t t mı 1· ·ı · · ·t·ı· flJl&Jl c ımız e uzun mu e en erı ana ızasyon ın~a ı ama anmıŞ- ngı ız • Jtalyan J ı a 
mütebi-4J'İZ vesikadır.. kl'ti olduğu halde bir talebeye ya - ihtiyaç her sene biraz daha art - devam etmekte olan kanalizasyon tır. diğini söylediğimiz :ıa~ fi 
----- --- ----------- ---- kışmıyacak kıyafette dolaşan \•e maktadır. Bilhassa son beş, altı se- faaliyetine bu yıl fasıla verilecektir. Gelecek yıl yapılacak olan kana. henüz meryetc gı·ınt~~-
Y azan : ETEM iZZET BEN ICE sokaklarda uygunsuz hareketlerde ne zarfmda muallim ihtiyacı o ka- Çünkü bu seneki belediye bütçe - lizasyon inşaatile bu cihetin Mar - iyete girmek için de Jsp-~ 

------------ !bulunan çocuklar, bazan da elinde dar çoğalmıştır ki, cüz'i de olsa ba- sine kanalizasyon inşaatı için tah. maraya bakan sırtında.. Beyoğlunun lesinin halledilmesi JAıılll 
ata) dan gelen en son haberler vaziyette hiçbir değişiklik mekteb kitabları taşırken küçücük zı dershaneler vakit vakit mual - sisat konmamıştır. ı:nü~.im bir .~smında ve Kadıköy, unuturuz. ÇembcrlaY.ıı il~-., 
olmadığım göst,~r.iyor. ersine olarak müstemJcke idaresi- boyuna hiç yakışmıyan fötr şapka !imsiz kalmışlardır. Kasımpaşa ve Cihangirdeki te _ Üskudarla dıger semtlerde olacak- yi böyle meriyetc gırJtl 
nin sh H 'e asker hütiin memurlarının Türk halkını taz- ile dolaşan orta !11ekteb talebelerı.m?- Mekteb talebelerinin çoğalmas.ı, sisat, tamam olduktan sonra bu se- tır. kım şartların tahakkuk_. 

:'\ \k ettikleri, rey vt'rmckteaı alıkoydukları, Suriyede ve kenarda rastlan"2a~tadır. . o:ta mekteblerde de talebe adedı. ne yeni inşaat yapılmıyacaktır. 1 Bu yerlerin mütebaki mahallerin lan bir itilafı akdetın~.d 
1 ede kalmı'i nekadar Ermeni, Arab, Çerkes varsa hepsini Ha- Bu muhım no~tay~d~o~. :~em::-ı- nın artmasın.a sebep olmakt~dır. Binaenaleyh Kadıköy semtinin kanalizasyon i~leri için 1~? mily~~ scbeb hatırlaıdadır. tsı;- J 

t..ıya doldurdukl:ırı '\:olumJa bol bol haller geliyor. yet veren maar mu UJ;· ugu ta·- - Talebe adedı artınca, pek tabu o. k r . . liraya vakm bır paraya !uzum go. lesi kat'" b' sal a~a gu-""'"' 
,, belerin kılıklarile daha sıkı al.ika- larak yeni dershaneler açılması nis- ona ızasyon ış. de gelecek seneye rülmüştür Bu paranın bir kJsmı t 1 il ı 1.~ k 

1 
·e .,..-...:.. 

Anlatmak · tedi~~imız vaziyet şudur: Fransa ahden ve huku- dar olmaağ karar vermiştir. Bu hu- betinde muallim ihtiyacı çog-almak- j kalmıştır. Kurbağahderenin temiz_ h ... · . 1• na go"re tan 
1

8 
ya e muza er~~ rı'•"Jj 

k d· -· b"t" .. 1 · ·- kt T" k ks · · · · · . şe rırnızın ımar P anı , · amamak noktası uze 
• n ~er ıgı u un soz erı çıgneme e, ur e erıyetının reyını susta mekteblere evvelce yapılan tadır. Orta mektebden sonra ço _ le~esı de ancak bu tarihten sonra zimini temin maksadile bir yardım 1 il Ed ında ~ • ..-

t ogmakta, halkı tedhiş etmektedir. t~mlerin esk~inden d.~ha ~mul: cuklar kı~en mesleki tedrisat gör. kab~l o~acaktır. . olmak üzere hükumetin her sene ~~ı. ;den ~~r a:un taJ1"""• 
Fransadan ıstcdiğimiz de sadece şudur: Cenevrede en son lu olar~ .yemden gonder~e_sı mek arzusıle başka mekteblere ve Şımdıye kadar İstanbulun Halıç belediyeye vereceği paradan ve üst hakkukunu beklcın~ 

spk)ıni almış bulunan itilaflara ve mukavelelere sadakat. icab :tmıştır. Talebe~erle, velılenn kısmen de bazı ~re!ler icabı ha- sırtlarında EyÜbden Sarayburnuna tarafı da belediye bütçesinden te _ Çemberlayn ise na.iiı:akcı~ 
F'nkat, ne yazık ki ı"ransn bu dakikaya kadar hep bizi aldat- de alakadar olması lazım gelmek - yata atıldıkları ıçın lıselerde, orta kadar u7.anan mesafe dahilindekı min ve tedarik olunacaktır. hal başl 1 jstıyordd' 

ı ıak yoluna saıımı!?hr. Hattı hareketi: Herşeyi yapar görünmek tedir. Mekteb idareleri bu hususta mekteblerde olduğu kadar muallim 'ht'JAf .. aniinmdasın Eden istif' 
ı il ·ı d'I b 0

]
0 k d' · d" 'f · k ı 1 a yuz en 

\ C hıçbir şey yapmamak cüm es c tavsı e ı e ı ır. en ısıne u~en vazı eyı yapaca - buhranı yoktur. Mevcud kadroya G k/ • Çemberlayn İtnlya ile "'..ı -
Her \akit cövledig•imiz gibi Hatay davası bizim jrin asla bir lardır. Muallımlcr dershanelerde her sene normal şekilde ithal edi- Öçmen na zga f l · · · b ·· • ereleı• "' ,, ): _ gırışınce, u muza... it 

trıprak \ ' C hudud davası de!!ildir. Reviyotist deg" iliz. Hatay Türk- oldugu kadar sokaklarda da tale - len iHive muallimler liselerin mtt- b. · · d .. bt't b ..a ~ . . . A 1 ır zaman ıçm c mus ,,, 
l uğünün keneli kendisini idare etmesini, huzur ve refaha kavuş- belerın vazıyetlenle alakadar oa- allim ihtiyacını temin etmektedir - Romanyadan ne . d ak t haJiol 

calrlardır. Biçimsiz kıvafette, uy - ler on se • '\iaralırmd Fzarukr~ D ~. ~ n .ısını istiyoruz. Bunu kendilerine en büyüğümiizün dilile vadet- .J • sır ar , u -
n i ' zclir \'e ... bu \ad bizim için milli bir borc hükmüne girmiştir. gunsuz hareketlerde bulunduğu gö- Fakat orta mekteb muallim kad- 600 000 11• •

3

· d~ ;,~ ftt -" 

l"f . k d .. "k J rülen talebeler en Şiddetli şekilde rosu, kolay kolay tamamlanamıy.~ - de goç men zg_a
1
• mmanuhakklÇlDake gao"rlu"'/.nRU'"'. ord'-tCTICVrede yaptı~rımız son iti a , ımza oy ugumuz vesı a ar, or- • 

cezalandırılacaklardır. cak kadar noksapdır Mevcud kacL ' ı h F k ı .. jıı,J tavn ~ıkarılaıı :'\ n• :ıJar hu maksadı temin ediyordu. :Fakat, daha İ . · · k ena ey ran o ıınn •· 
ratay kaznJ::ınnda rcçim yazımı başlar baslamaz (4'rmısızların her . ct~b edl:rse t~ard cezalekarilue· ektsı:?f - roya her sene üç, dört yüz muallim g e 1 ece tiliıfm temelini tcşJJI ' .. 

k kıl nye ın se ame ı namına a ıye e- ilavesile ancak bec;: sene sonra kad- i B"t" aksak! k ı n"I• " tiirlü mukavele. söz, tlo!'tluk teminatının a sine olarak a ve . k . :)' u un ı , spa · .,, 
da edılece tır. ronun normal şekil alacağı, ihtiva- ·ı · · t 'it Fr_,. 

Jıayale sığmıyacak fcrtihlere başvurduklanm gördük. Fransız · B kl H • çı ermm ngı ere. 
cın tamamen karşılanacağı anlaııL U sene göçmen na iyatına azıran arasında' b'ır anl ... ~mıa1ı ·kt gazetelerindeki ncsriyat fa Hataydaki vaziyetleri tak\'iye etmek, .. ~ 

tt·. Paris He müstemleke idare.sinin elele yürüdüi!ünii tebarüz et- 7 beledı·ge maktadır. • • d b 1 ht Jd 0 

rnak için mağllıb ohnıtk i" ~· Orta rnekteb muallimliğine mü - IÇln e aşıanmISl mu eme ır. rı'nd k t anYa rwl 
tirıncktcdir. Mariyan gazetcrinin dün Son TelKJ"af°da naklettiği- en çı ıyor. sp • .,.,... .. 

'T' h .1 b racaat edenler de pek azdır. Knd -, .. . . .. . 7.ayıp gitmesi İn"iliı _ ~.M 
miz bir yazısı bu yoldnlô kanaatimizi teyid eden ~n mühim ~ a Sl şu esi ronun bugünkü kifayetsi7.liğinin Bu sene goçmen naklıyatına ne Bulgarıstanda da goçmen naklı - A . , .. il,..,.ır. 
vesikadır. sebebi de budur. Maarif Vekaleti vakit başlanacağı ~enüz tayin edil- yatına henüz başlanamıımaktadır. Iifmm tavtbık~tı~a geç sd • 

l\ta · F" ) 'k" t• H ta t k ' t • L "" [ J · · A k h · !· B 1 b b l l gel oldugu gıbı, Frall rıyan ransa lU ume ıne a yı er etmemcyı avsıye agvo un u müracaat azlığının sebeplerini ara"L memıştır. nca azıran orta ;.ırın- ununa era er geçen sene er o - .. .. . . k ~--d 
:)'- · b ı h l ~ d - 'b· B ı · t d goruşmelerını de çı ,._.-ediyor. Tiirk - Fransız dostluğunun mevhum olduğunu söylüyor tırırken bir taraftan da ihtiyacı da bu ışe aş anması mu teme go. ugu gı ı u garıs an an ana va -

ve .• üstelik 35,000 Ermeni fedaisinin Türklere kar!ii,I Hatayda si- önlemek için tedbirler tesbit etmek.. rülüyor. Nakliyat hazırlıkları he - tana kaçmak suretile gelen göç - tur.. . · 11,.o" Bu cubelerle işi elan 'k ı dl l k k t d"f 1 k AJans haberlerı, Jta .~ liıhbmdırılmış bulunduklarını itiraf ediyor. Yalnız bu hakikati Y tedir. İlk tedbir olarak bazı mec. men ~bemid~n tAamkamedn ı ma . e • ,.- mt edn erBe 51

1 
sıd de~~ u 0 hu~aı - görüşmelerinin kartıl•'ıır 

f • ı k b"I F, ı la • li ti · · halk nerelere müra- buriyetler ihdası zaruri görülmüs.. nttş: K1 ır. n ara an emrı ~e.ır a ır. un ar a ıger mu acır er i sa etmış oma ı e ransız ann suç rını ve mes u ye erını • 1 R -· 'b' t d . kA d'l kte zorluklardan da b tür. Mesela Vekaletin ayırdıgvı tah- g~lmez vapur ar omanyaya gon. gı ı ana va an a ıs an e ı me - .. 
ortaya koyan en ınütebari'l vesikadır. caat edecek • d il k. G . 1 , d' l Bu haberlere gores ttı'-sisatla ücretsiz tahsil eden ve mek- r ece tır. eçen sene gerı .ta.an ır er. 

Bütün bu neşriyat bir taraftan Türkiyeye karşı bir şantaj ve kli İ600 uh · · t' ----- --------1 ı- İtalya anla!iıtnı~ 
tehdidi istihdaf ederken bir yandan da Hatay üzerindeki hakiki Hazirandan itibaren başlamak Ü- tehi ikmal edindye kadar iaşe ve na yattan rn acırıG~etır - Aı• datını Fransanm So •vetlcrle 

zere bazı belediye tahsil şubelc?rinin ibatesi Vekalet tarafından ödenen mek üzere Nazım vapuru os ~n - • '· •. ileri 
Fransız çehresini ortaya koyuyor. Açıkcası, Fransa Hataydan Iağvolunacağını yazmıştık. Bu kd- talebelerden bir kısmının Vekalet ceden hareket ederek IimanımlZ3 V • f ~ feshetmcsını 
çıkmak istemiyor. Bu belki, her emperyalist devlet için tabii olan rann tatbikına geçilmiştir. emrinde çalışmaları projesi bu me- gelecek ve muhacirleri doğruca Ça- ermıyen esna a tür. 
bir prensiptir. Emperyalizm tıpkı tıpkısına kanser gibidir. Mu- Yeni karar mu..-:ibince Karagüm- yandadır. nakkaleye, Eceabad iskelesine çı - C Z- İtalya Frarısan~ 
sallat olduğu bünyeyi söndürmeden terketmek istemez. Fakat rük belediye tahsil şubesi Fatik ile, Daha bazı tedbirler tesbiti için karacaktır. eza Var deki ask~rleri?i nr.t~ı ~ 
nadir oe olsa kanseri bir blinyedene ksip atan usta operatörler Şehremini belediye tahsil şubesi tetkikata devam edilmektedir. Romanyadan göçmen getirilm~i etmektedır. Fılhakıka v~ 
bulunuyor Herşeyden önce 'lürk bu operatörün en iyisi ve en Samatya ile, Küçükpazar Eminönü daha çok seneler devam edecektir. Esnaf murakiblerinden m~g~lerd~ki askeri k~~ 
yamanıdır. ile, Hasköy Kasımpaşa ile, Beyler- • k• Tahminlere göre orada 7 00,000 ka- • mış hm ?11~tarınd!\ nr yit"': 

Biinyesinc hiçbir 1.aman emperyalizmin girmesjne imkin ve beyi Üsküdarla, Erenköy belediye Merhum ha ım dar Türk vardır. Bu sene getirile_ Ferıd Hamal Ankaraya rar vermıştır. Bunla~,,-,-. 
fırs ~memiş, girmek cür'etini gösterdiği vakitte de onu kazı- tahsil şubesi de Kadıköy belediye Sadeddin için cek göçmenler de dahil olduğu haL gitti Uzak ~ark sömi~rgcl~~df· 
~·ıp a ma:ınu bilmiştir. Frnnsa bunu Adanada da, Antebde de, tahsil subesile tevhid edilmiştir. v 'f k b lan merhum 1s.. de üç senede gelen göçmenlerin sa- . . . . de Afrikaya tahsıs edıl._. 
- T h'd . 1 . d d 1 h' b' azı e ur anı o Şehrımızdekı tekmil esnaf cemı. san Af 'k d k. söınihl"- , 
Cnı'!~k lede de, l\fara~da da, Tarsusda da bizzat denemiş olan ev 1 ış erın en ° ayı ıç ır tanbul asliye birinci ceza reisi Sa- yısı 100,000 kadar olacaktır. Şu va. . . ~ . rı a a 

1 
• cscı1' 

hir Jevleftir. Hntaydaki Türk de bizim olan, bizden olan Türkdür. memur açıkta kalmamıştır. Yalnıa dettinin ruhuna bugün öğle nama.. ziyete göre daha 600,000 göçmen gc- yetlerı 1 hazıranda başlıyacak olan sılahle Jtalyanm .~; J1J 

O halde mutlaka ve .. mutlaka milli hüviyet ve blinyesine musal- bina kirasından tasarruf olunmu~ zıru müteakıb Sultanahmedde Fi.. leceklir. Nakliyatın vasati bir he - esnafın yıllık sıhhi muayeneleri ka:~ol~ıl tahn ~~;ııciP• 
)at olan ve kndisini söndürmeyi istihdaf eden 2oru kazıyıp ata- tur. ruzağa camiinde hafız Fahri tara - sapla daha on sene devam edeceği münasebetile ica beden kayıdları ~ un arm. ıtalll~ _jf, 

Yeni şubelerde tahakkuk ve tah- fından Mevlidi nebevi kıraat ediL anlaşılmaktadır. hazırlamakla meşguldürler. k~relerın derhal ınk .oir:. 
cakhr. V .. bu ameliye de her ne şekilde ve her ne vaziyette ·1 k 1 t k f 'd · d b' kil edecek kadar r.herıt 

sı .. ısım an, e şe ı aresın e ır- mış' ' mevlidde merhumun dost ve Romanyadan b~c;:ka Yugoslavya Diğer taraftan yeni sene münase- . . . esasi b' 'h''ı•"-' 
olursa olsun Cumhuriyet Türkiyesini de berabtrindc bulacaktır. b d 1 k ı kl d .,. cısı ıse ı ır ı • lD-' - ırın en ayrı o ara ça ışaca ar ır. l kd 1 b 1 muc;:tur Buİg . t dan da muhacir ce betile esnafın aidatının tahsiline de , b 

8 . 1 h F · · tek ıka 1 35 00 E · t · 'I L. - 1 b l · "k 11 fl · mes e aş arı u un 7 • ve arıs an r:. - nem· k d de e ınaena ey rnnsa ıçın ç r yo , rmenı çe ecı ı e agvo unan şu e e~ın mu e e erı . . lecektir. Yugoslavya ile kat'i muza.. 1 haziranda başlanacaktır. Bu yıl . ıyece erece . tıerl' 
şantaj yapmak, Türk bulkını ve taraftarlarını tedhiş e-derek rey de yukarıda yazdıgımız şubelere * Şubatın 9 unda Sıpob cıva~·1n. 'd t . f k t•• dır. Fransanm So"l)e _,_... 

müracaat edeceklerdir. da bir kaza neticesinde karaya ·ıtU- kerelere henüz başlanmamıştır. Ge- aı a ını vermıyen esna ı~ . a ı su- dığı misak Fransıı - it•>..-, 
vermekten alıkoymak delil, bir an önce Cenevred~Jri \'e Ankara- Ak . . r çenlerde şehrimizde toplanan Bal _ rette cezalandırılmaları ıçın esaslı 1 • d b h' ,..1111.1 
daki im1.ıı ve söz faahhüdlerini yerine getirmektir. ran su vapurunun gemının ·e a.. tedb' l al kt me enn e a ıs ıne lr * İngiliz sefiri Sir Persi Loren, meti namına kasden karaya otur _ kan Antantı ekonomi konseyinde ır er ınaca ır. talyanın da bu misak 

Bizim için d;lİma: Ankaradan şehrimize gelmiştir. tulduğu tesbit olunmuştur. Yugoslav murahhasile göçmen nak. Ger;k ?u iş ~e gerek esnafın b~~ noktai nazarı olduğu ot ,J 
--Söz,namusdur. * Belgradda büyük bir tayyare Bu vapur ve yükle alakadar olan- liyatı mevzuu üzerinde umumi m:ı- hususı dileklerile meşgul olmak U- Fakat bunun Fransız ııolı' 
Bunun aksini yapanlara da müstahak oldukbtnnı yapmak sergisi açılacaktır. Iar 6 hazirana kadar dileklerini de.. hiyette bir görüşme yapılmışsa da zere esnaf cemiyetleri müşterek bü- na uygun olmadığı kab~ 

usuldendir ve •• yerindedir. * Bulgaristanda yeni parlamento niz ticaret müdürlüğüne bildirecek. kat'i müzakereler sonraya bırakıL rosu murakıblarından Bay Ferid - burasının pek şiipJ.eh_, 

\ 

EDEBi 
Yazan 

Etem İzz~t BENİCE ilk içtimaını yarın aktedecektir. lerdir. ml§tır. Hamal Ankaraya gitmiştir. söylemek lazımdır- f7~" _.,, 
litikasmm ana pren:'1~ 
nan böyle bir nokta• -~ 

QOHAN:16 
·ızLAQ 

• • Nezihe Muhiddin 

Orada istediğiniz gibi giyinirsiniz .. kın bir yalnızlığa ihtiyacı vardı. ye: ~. 
· aın Fransaya .-mpozc -__,ı 

Bakalım bu akşam bir tecrübe .. Yıl içinde dinlenmeğe, kendi kendine - Güle güle otur - de<li • haydi ~ı 
başı eğlenmeleri başlıyor .. Bu ilk kalmağa duyduğu derin istekle yÜ- biz çıkalım. ~ışmasma i~ti~lak;a 
baloz .. Şimdi tam kazanç zamanı ... zü gülümsedi. Madam Harikliyayı Beraber öbür odaya girdiler. Ha. S ran~ ~e-= ?.v jrıde 

...... erkekler çıkıp gittikten son.. da, hatta Naciyeyi de şimdi o kadar rikliya Peymana tuhaf tuhaf ba _ ovye m~ d'k~ze~;tt. ~ 
da madam örgü ören kırçıl kadının iğrenç, o kadar soğuk bulmuyorJLı. karak: ne yapacagı 1 e abi~ 
hazırladığı sofraya oturdular. Yor. Cebinde on parası olmadığı halde - Öbür oda sizin için daha mü. ~sen ihtilafın ':u,,d-. ..ı. 
gunluk, uykusuzlukluk, şaşkınlık gördüğü bu itibar gönlünü ısındır- nasibdi _ dedi _ solinı, Cenova nut . t JiO"". 
kızıl birer çember gibi Peymanın mıştı. Madam Harikliya öbür odayı _ Zarar yok madam .. Bence ra. rak söi~~miştir', F~~ 

- Ondan yana hiç merak etme- Naciye Peymana döndü: ' nırlar.. gözlerine çökmüştü. Halden anlı - da gösterdi. ·Bu apartıma~ın arka hat sessiz olması kafi.. yaauı a.ugaltere ılc a. t~ 
yiniz. İkimizin de gözümü? açıktır. - Sen anladın mı Peyman Kor.- Mösyö Yani derin bir iç çekerek: yan madam Harikliya: tarafındaydı. Burasının havasmda ' Ö 

1 
B t't sa De de anlaşmak if 

Öyle değil mi Peyman? somasyon ne demk? - Ah vire kaymeni - dedi - ne - Biraz dinleniniz_ dedi - ge:~ daha mahremiyet eşvasında daha - J e. ondre~ m.~r ı e... huna muvaffak olup 
0 

Peyman bir külçe kemikti. Kas- Peyman da anlamamıştı. Bu sefer yazık ki karı değilim .. Bundan na- sabaha kadar oturacaksınız.. Haydi çekicilik vardı. 'Du~arlarmda iki - ersı ma am arı ıya.. . dan emin olmaclığıJll 
katı kesilmiş kımıldamıyor, cevab Mösyö Yaninin yerine bar sahibi muslu, bundan rahat iş mi olur?. şu odada biraz dinleniniz .. Zaten tane çıplak kadın resmi asılıydı .. ~apı kapand~, ~eyman perdelen sonra demiştir ki: ~ 
veremiyordu. Gözler! sonsuz bir ka- Mahmud Bey izahat verdi: Naciyenin bu işe aklı pek yat - size bir pansiyon lazım .. Benim. de Bunlardan biri bir koğu ile mua - ın.~ırer.e~ kendını kan~peye a~tı.. - Çünkü Fransa j)e lı 
ranlıkla dolmuştu. Buradan çıksa - Konsumasyon demek; müşte· mıştı: iki tane boş odam var.. İsterse,ıiz şeka yapan güzel vücudlü bir kadını, Gozlerını yumdu, beynınde altust, selesinde ayrı ayrı cel 
kaçsa yolunu bile bulamıyacaktı! rilerle beraber oturup on\ara müm- - Merak etmeyin - dedi - daha bir tanesini ikiniz beraber tutarsı. biri de, dereden çırıl çıplak çıkm:ş karmakacışı~ ol:n !e~ler yavaş ya- ler. ~ 

Mösyö Yani devam ediyordu: kün olduğu kadar fazla içirmeğe bu geceden konsomasyonu. da, hep- nız, daha ucuz olur. İsterseniz ayrı uzun saçlı bir peri kızını gösteri _ vaş karanlıga gomuluy?r, uzaktan, İşte ihtiliıfm can al'--_.JI 
B k .. 1 b ' f t k · n· · · · d .. ~ · · y l .. ı k . b' .. çok uzaktan parlıyan hır nokta çe. b d . . ~er fffl" ~ - u gece ço guze ır ırsa .. gayret etmek deme tır.. ızım ba- sını e ogrenırız.. anız soy t!me ayrı oda alını~ .. Belkı ır gun can. yordu. . . ·~· u ur. Filhakika, e.11o ~~•il 

Barda baloz var .. Tam müşteri av- ra daha çok seyyahlar gelir .. Bu ec- istediğim bir şey var. tim» bir misafiriniz olursa yalnız Madam Peymana sordu: kıle çekile benlıginde ~luyor- kazanacak olursa, ih"" 
lanacak gece ... Kısmetiniz ac;ıkmış .. nebiler geceleri geç vakte kadar - Buyurun söyleyin madam. kalmak istersiniz. - Hangisini beğendiniz? du .. · \ kendiliğinden ortndaJI · 

Neciye onun sözünü keserek fOr- eğlenmeği severler. Yalnız eğlen - - Bizim yanımızda ne elbise var, Oturdukları odanın kapısını aça.. - Benim için ikisi de iyi.. Naciye • İngiliz - İtalyan ibtil~ 
dul , mekten, içmekten de hoşlıınmazlar. ne de para... rak bir odaya girdiler. BL~·ada ha - Hanıs seçsin.. O ~uk~ izbe' mahaUenlit~ - sıralarda böyle sr.r~ ~ıı-

- Sormak ayıb olmasın amma biz Yanlarında kendi kadınları olmadı- Mösyö yani gevrek gevrek güldü: zır bir yatak, bir elbise dolabı, bir - Naciye bu saygıya pek sevin _ lık koşesınden L'ığa çtbada~a- hakkak gibi görünü~ t~ 
ne iş yapacağız mösyö? ğı için konuşup gülüşecek kadın a- - Düşünmeyin bunları kale .. tuvalet masası iki sandalya ile bir mişti: nın gözleri bu yeni ,.,.. .. 1 - panyol hükilıneti bit._. 

_Bak iyi sordunuz bunu ... Bu rarlar. İşte böyle barlarda genç ka. Hepsi var, hepsi hazır .. Siz şimdi de geniş bir kanape vardı. Oda te- - Benim burası pek hoşuma giL t~ı~nd~ kamaştı «Barın• "8%e gö. olmuyor. Harbin ~_:..ı 
hiç güç bir iş değil. Güzel güzel gi- dın bulundurmak adetti!". Yalnız kvaföre gidin tuvalet, manikür ya. miz, derli topluydu. Peyman bura. ü _ dedi _ runur hır masasında Naciye ile kar- zinesi için alır bir _. ~ 
yineceksiniz.. Müşterilere konsu - neş'eli olmalı, gülüp çağırmalı, ses- pınız, akşam olunca Madam Harik.Jyı pek yadırgamadı. Yorgun vücu- Harikliya Peymana bakıyordu. şı kariıya oturuyorlardı. tiiinden Musolial b~_..a 
masyoo yaptıracaksınız.. leri güzel olanlar daha çok kaza - liya sizi getirir. Bizim gardrop var. dünün böyle sessiz, temiz, cana ya- İtiraz etmediğini görünce Naciye - ,..,(Devamı var) (Devum 3 .. -
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A T A T Ü R K / Emniyet 
l\JERSİNDE BÜYÜK BAYRAM Teşkilatı 

Çekoslovakya ordusu 
harbe hazır! 

l\ier~iıı 21- Dün ~dırimize ~ercf veren Biiyük Scfimiz Ata-
tiirk :ık,:ıınii,tii c1eniLde bir motör gezintisi yapm1şlardır. Av- K d (Birinci sahifeden devam) çin bugün Bohemyanın cenubunda 
dctlerinde idman yurdu deniz kolu iskelesinden ~clıre çıkmış- anunun a .mıştır. Gene ihtiyat zabitleri ile bir nutuk söylemiş ve: Milli küme maçları 
!ar H' kendisini lıc:l;li) en hüyük bir kalabalık tarafından hara- · mutehassıslar ve ihtiyat teknikçiler •- Vaziyet, yeniden nazik bir - ' 
n:tle r.llmbnmı~fol'dır. o w • kl'k de sila haltına ahnm~tır. safhaya girmiştir. Fakat atiden en- B •k Al v 

Gece ~aat 21 ele feı•er alayı tertib olunmu~, bütün şehir egışı 1 Almanya ise tahşidatın alelade ve dişemiz yoktur• diyerek bütün Çek. eşı taş sancaol 
1 :ıstaıılıa~:ı l'lcktril..Jerle. renkli fenerlerle donatılmıs, denizde mevsimH kharekat olduğunu beyan l~r'.n a~i şekil~e. hareket etmele- !!J 
'H' Jmruda parlak tcwlıürat yapılmıştır. • • (Birinci sahifeden devam) etmektedır. rını tavsıye etmıştır. Al 1 iJ "; 

Önde ll::ılkevi bandosu olduğu halde geneler ve ııartililcrle. mıştık Diğer taraftan Lehistan da , işe Südet partisi liderleri de bir be- tı· ar ht 1 • tı• f J"' 
uıskı:ıı bir 'el halinde gelen bu alay büyük bir inti;ı,,mla Reisi- Bu hususta hazır!· nan layiha Bü- karışarak Çekoslornkya hududunda yanname neşretmişler ve bütün Sü- mu e 1 
nımhurumll7un ikamet buyurduldan belediye parlanın için- yük millet Meclisin: verilmişfü. Bu tahs,datta bulunduğu_~~; o~uş, fa- detleri birleşik harekete çağırmış - b• • d'}ot 
ıleld ki>,kfuı öııiine gelmis ve oradan emsalsiz tewhiiratta bu- günlerde imizakercsine girişilecek. kat bu haber Leh hukümeti tara - !ardır. ıyeyı 3 1 n l ~ 
lunmu~tur. tir. Bu layiha, bize, pek yakında bir tından tekzib ~lmiştir. . BtlTÜN TAKSİLER JIÜKÜMET - ye 

Denizden \'e karnıl31' havai fi~ekler atılıyor. motörler dü- polis kollejinin açılacağını da . Bu ~~rı_şık ':azıyet karJısında In. EMRİNDE ~ JI 
dük (alarak bu senliklere heyecan ve hız veriyordu. müjdelemektedir. Ayrıc .. yeni ıa.. giliz hukumetı Almanya nezdinde Hükfunet, ittihaz ettiği askeri Milli kume futbol maçlarına bu- Be ikt lılar yenid' 

"Yaşı, va rol Atatiirk., sesleri her tarafa akisler yapıyordu. yiha ile 3 üncü madde şöyle değiş.. teşebbusatta ~ulunarak Çek hudu- tedbirler meyanında bütün köprü- gün de devam edildi. Taksim stad. mıya ş ba:ı~dılar· J{a~~- lf 
Bu candan 1ezalıürat denım ettiği sırada Ulu Önderimiz köş- tirllmektedir: d~~;ln tahşıd~ı hakkında temi • !eri de muhafaza altına almıştır. Ay- yomunda İzmirin Alsancak takımL cidden güzel idare ed1_~ı kiln balkonuna c;ıkmı~Jar. halkı selfımlıyarak iJt;fatta bulun- •Zabıta teşkilatı, umumi ve bu. na 1 emış ve .• _manyanın_ Çekoil<: rıca tekmil taksiler ve kamyonlar le İstanbulun Beşiktaş t:ıkımları rinci dakikada şere 11·~yı . .ıl muslardır. susi olmak üzere iki kısma ayrılır. vakya~ın dah_ılı ~~~rıne mııdahalesı- da ordu hizmetine alınmışlardır. karşılaştılar. bir sayısını hake!Tl 0_,

3
, 11'.; 

Büyük lıalfu.lcirlarına kavuşan ve kendisini neş"e içinde Umumi zabıta silahlı bir kuvvet o- ne !n.gılterenın. musaade ctmıyece - Röyter ajansının Praı: muhabiri- Saat tam 17 de takımlar sahaya Fakat bir dakika so1·~ ... iı!i" gören Mersinliler görülmemi~ bir bayram sevinci i~inde bulu- lan polis jandarmadır. ğını ıhsas ~tmış.tı~ . . . .. nin bildirdiğine göre Çek erkanı - çıktılar. İzmirliler şu kadro ile o:;. bir çıkışı esnasınıla ~·-0! 1 ' 
nuyorl:ır. . (A.A.) . . Hususi zabıta, umumi zabıta ha. _Prag ~olis mudırıyctı aun akşa"! harbiye reisi bizzat hudud mmtaka- nuyorlardı: le tuttuğu için penal 

11\GII.TERE KRALI lLE ATATÜRK ARASl!l.DA ricinde kalan ve mahsus kanunlara ?1r. teblig neşr_edere~ her nevı alem sına hareket etmiştir. 1 Hilmi - Ali, Cemil - Necmi, En bu fırsatı kaçırdı· ·•adı~ 
Anka:·a 21 (AA.}- Reisicumhur Atatürk'ün doğumlarının yıl- göre teşekkül ve muayyen vazifol?. '..çtıma ~e. mıtm~lerın men olundu - Çek erkanıharbiy~si hududda i - , ver, Methi - Doğan, Saim, İlyas, Otuz üçüncü dak•• -erd" 

döniımü münasebetile İngi<tPrc Kralı ile aşağıd~k; telgraflar teati ri gören zabıta kuvvetleridir. gunu bı_Jdırmıştir. . _ . cab eden tekmil askeri tedbirleri it- Basri, Hakkı. b. ,,,,5ı) 
Dah l N t h b reften aldığı ır ,,- .J 

ulunnıu tur: Jandarma ve hususi zabıta ta~ki. ı ıye .. ezare 1 a~ ınt.ı a at es- tıhaz etmiş bu!u;ıma:<l~dır. Beşiktaş ta şöyle bir talcm çı.. le ağlara taktı. -•·•ı!..,..._ 
• TÜRKjYE REİSİCÜMHURU !atı kendi kanunlarına ve emniyet nasında muntehıbler uzerıne her • BERLINDEKI JNGILIZ SEFİRİ- · k t · d""" 

Ankara teşkilatı da bu kanun hüküm'erine hangi tazyiklerde bulunacak olan - NİN TEŞEBBÜSÜ AKjM KALDI I ~:'~ ı. t Ar_ H . .. N• •' R şiktaşDeınvrehnıak·nı·mso:yetİ ezi~.ı 
1 . dd ti l d 1 kl - e me ı usnu, ,\ .. - e. ,v 

Doguın gününüzün )·ıldönümü münasebelile elde ettiğim fır- tabidir.• a_rın şı _ e e ceza an ırı aca arını Berlin 21 m;yh-r 'jansı bildi- fet, Feyzi, Fuat - Hayati, Muz ıffer tehlikeli şütlere ka.fşı eııı. 
ı.attan Luyük sevinçle istifade ederek siz Ekselansa en h~raretli teb- 8 inci madde de şöyle değı~'.'=:1 - ılan ctmıştır. . . riYor: Hakkı. Şeref, Eşref. vaffakyetle müdafaa ı 
rıklerimi ve saadet vereiahınız hakkındaki en iyı temennilermi mektedir: HEYECAN ~OGLltAN BiR Vaziyet çok cıddi olmakla bera- Hakem Tarık. olduğu zaman BeşiktaŞ 
~unarım. •Polis; idari, siyasi ve adli kı.;o .ı. ? HADIS~ . ber ümisdiz addcdihıiyor. Şurası Oyuna, rüzgara karşı oynamak 1 vaziyette idi. .. ~ 

Kral Jorj !ara ayrılır. Belediye zabıtası işleri Londra 2~ .·(Son 'ltlgraf) - Bır ımuhakkaktır ki Almanya Südet AL vaziyetinde kalan Beşiktaşlılar böş- İkinci devrede ruı .. 11ı 
Majeste VT inci Jorj lüzum görülen yerlerde, idari polis motosıklet ıçın~e. hududu g~e~ek manlarına yardı~ i_~in azami dere- !adılar. İlk akın İzmir müda'•a>ını alan Beşiktaş dab8 ~,.! 

Londra kadrosundan ayrılan ve tahsisatı Ahna_nyaya dogı.ı rıtmek ıstıyen cede ilen gıtmege xarar Yermiştir. allak bullak eti ve Hakkmın zorla semereli oynadı. su _d ıırOl 
Doğumumun yıldönümi.ı münasebetile Majestenizin vaki temen- belediyelerden alman bir kısım ta. ikı kışı ç_?k _hU.dııd nıahafızları ta. Maamafih bir harbi gö1e alacağı açtığı bir gedikten kayan Muzaffer 6 • 13 _ 23 üncü dakık•~ ti-' 

nılermden fevkalade mütehassis olarak en hararetli tes.·ekkürlerimle rabndan ifa edilir rafından oldurulmuştur. Bunlar ve- nazzedilmiyor d h b. · · d k.k d B ··kı ·lk ınaÇ b • • .
1 

D ., , . .. . . . . ... · . _ _ a a ırıncı a ı a a e)ı aşı'1 ı daha çıkardı ve .. ti 1" 
birlikte şahsi rnadetleri ve imparatorluklarının refahı hakkındaki sa- Bu kısım memurlar dahi işbu ka- rı en • uı. ... • enır.nı aınl~medik .- ngılız buyuk elçısının bugün Al-lgolünü çıkardı. • . . ·n a]ib•)e 
ınıml ılileklcrimin kabulünı.1 rica ederim. nun hükümlerine tabi tutulur. Bu lerınden muhafızların _ yaylım ateşı- ":'an Hariciye Nazırile yaptığı mü -j Beşikta~ın aldığı bu sen netice 5--0 Beşikt. :,i ce~'. ~ 

K. Atatürk suretle belediyelerden verilecek ne ma";'z_kalmışfardıı. .. lakatlar enternasyonal endişeyi iza-' İzmirlnleri şaşırtmadı. Cemil - A. Oyunun urn~e)ıille ıd 
=============~============== tahsisat nisbtinde olmak üzere em. Bu hadıse Almany~da ve Sudet le edecek neticeler vermemiştir. AL· li müdafaası. orta muavia Enverin men Beşiktaşınl de gôP 

niyet umumi müdürlüğü kadrosun- ! Almanl_arı arasında buyuk bır heye-, man siyasctınin maksadı. haricde de faal bir surette iştir1ıt:~" B~şik. ~ar,. sa:.ı farkı e ıar· 11' 
daki başkot1iser, komiser komi.;er ıcan dogur_muş.tur. , 

1 
_ .. • IAlmanyanın Südet Almanlarını mü taş hücumlarına karşı koy;nı~.·a uğ. ~e ü~tun oyna~~isi ,-l 

muavini ve polis adedi icra vekille. Bunun uzerın~ ş,daeılı numayış. dafaa ıçın herşeye a7.metmiş oldu- raşıyor. Fakat buna rağmen, dör. ı~ı mudafaası ka zil11etl· 
ri ka~ar~le tezyid edilebilir.• ler cereyan ~tmı;:;tır. , ğu '.n!ıba'-'.'ı. ya:a.tm.ak olduğu mer - düncü dakikada Beşiktaşlılar mü. vıni takımlarını he 1 

Yumurtası 25 ıncı fıkraya şu fıkra eklenmiş- 16 KİŞi YA~ALA.NDI... kezınde gıbı go1.Ukuy0r. kemmel bir sayı fırsatı d_aha yaka. dılar. O ı\or 
tir: Prag 22 (Son •elgraf)-:- .Hu_dud Alman Harıciye Nazırı dün müs- ]adılar. Eğer Muzaffer şüt atacak ANKAJ.'1"

11 
istakoz balık 

Almanya ya 
ve 

ihracatımız t f • ... bunlardan bir sene zarfında muhaiızlar'."ın ·~ur~. c.nırm~ ~ın - teşar tarafından verilen teminatı yerde topu ortaya verseydi, demar- felgr'·,· ar lgOr • enstitü veya mektebe sevkedilrni _ lemedıkl~.rınden <'ldur.ılen ıkı Al- tekrarlamaktan başka birşey yap- ke vaziyetinde olan Hakkı ile Şe. Ankara, (Son ebrjll' 
-------- yenler arasında iyi sicil alanlar po. manın Sudet fırkasına mensub ol- mamıştır. Bu teminat şudur: ref sayı adedini arttıracaklardı. :naç yapmak üzere ş ~bte~ 

lstakoz Ve fağuriler pek fazla rag" bet lis memurluğuna tayin edilebilir - ~ukları anlaşılmıştır. j~~ kurşunda Kış kamplarından y:ız kamplarına On beşinci dakikadan sonra iz_ Istanbuluıı Altılar Jl'l,1 ııJ • J 
Jer.. ol~ Georg Hofm;ın Sudet fır.kası yapılan nakliyat haricinde fevkala. mirliler tehlikeli akınlar yapmıya. (dün) ilk karşılaşrıılıl' bJ 

görmektedir. Diğer bir maddeye de şunlar ilave erkanından olup geçenlerde mute - de hiçbir askeri hareket yoktur. başladılaJ. Bilhassa Fuadın oynadı.. dında oldukça kalsb83 ı' 
. • . . .. _ edilmektedir: veffa Çe,koslovakya Cumlı":'"reisi M. İngiliz elçisi, b:ı teminatın tatmin Iğı Beşiktaşm sol cenahı, T:::ıni" 10 ü. 1ı karşısında Ank9

r yl 
. lklısa~ V~k~~~ı denız mabsulle-jduktan sonr~ ~araya donecektir. Lise derecesindeJı:i polis kolle;:ne Mazar~ın mezarına t.ecavuz eden. edici mahiyette olmadığını, çünkü hacimlerinin süzülmeslne mani olu Harbiye ile yaptı. V/! ·~l 

rı ~-ubesı mu~uru Bay Kemal Bay. Manyas golunden çık.an ve ya _ lise hakkındaki kanun ve nizam • lerdendır. Hastanede olen M. Bum kısa mesafelerde 0ı5a l:ıile askeri ha- yor. Yirminci dakikada İlyas gü. 6 !ar muhteliti (b~~ı · 
rakçı Bahkesıre gıtmıştır. _ banc'. memleketlerde şohret kaza. !ara tabi olarak ortamekteb m~zun. da Sudet fırkasının faal az:ısıdır. rekat yapıldığı muhakkak olduğunu zel bir sayı fırsatını .ıcelc yüzün- gücü ile de bir karşı 

Mumaileyh orada bazı tedkıkler. nan ~stakozların avlanıp avıan_amı- !arı alınır. Polis kollejini muvaffa_ Sudet Almaııl~n mebusu M. ve çünkü Avuı.tuı;oa hadisesinde de den kaçırdı. tır. 
d'.' b~un.duktan sonra Bandırmaya yacagı hakkınd~ ba_zı tereddudler kiyetle bitirenler polis memurluğu_ 1Klon_er hudud !ı.ıdıses_ı hakkında ayni mealde teminat , erilmiş oldu- • ,~, 
donmuştur. hsıl olmuş, malıye ile balıkçılar a. na tayin olunu~ıar. Polis kolleıi tahkıkatta bulunma\. ıızere \·ak'a ğunu Alman Hariciye Nazırına ha- G M • OtObu"sler S ~ 

.. Bay Kemal Bayrakçı, Manyas g~- rasında bir anlaşmazlık çıkmış ve mezunları 15 sene filen hi~et et. mah~lline gitmi~tir. Bu mün:ıseb.et- tırlatmıştır. I ar 1 ç 
lunde ~ıkan v~. ~.vru~anın-muhtehf balıkçıların bu gölden balık avla _ medikçe istifa edemezler. Istifa e- le S~det Almanları buyük bır nu - Hulasa, Röyter Ajansının aldığı d'ld~ 
şc·hırlerınde buyuk bır ragbet ka - maları menedil~işti. Bunun üze - denler, hiçbir hak taleb etmiyerJ.., mayış __ t~rtıb _ed_erek_ Çek _askerleri- malümata göre, İngiliz büyük elçisi E k. h. d Kontrol e 1 pU 
zanan ıstakozlarımız hakkında te.~ rine balıkçılar lktısad Vekaletine dvletçe tahsilleri için kendilerine nın yuzune tukurmuşlerdır. Beledi- Alman Hariciye Nazırının yanından S ışe 1 r e 
k~kl0rde bulunmuştur. Manyas go. müracaat etmişler ve bu yasağın yapılan masrafı ödemeğe mecbur _ ye reısı de bızıat bu hakarete ışti. şu intıba ile ayrılmıştır: . . . . . . . şaJıil•&# 
lundc çıkan tatlı su istakozları o cL kaldırılmasını istemişlerdir! durlar. ır~k ettiğinden hadise rnhim bir şe- Almanya azimk5r hattı hareketi.. (Bırı.n.eı sahifeden devam) (Bırın~'. ,ofbl~ 
var halkı tarafından ~vlanmakta ya. İktısad Vekileti bu anlaşmazlığı Ayrıca bugünkü emniyet teşki - kıl al~ış ve çarpışmalar neticesinde ni muhafaza etmekte Ye mütavassıt ANKARADA YA?ILAN KA~ŞL mak ve ehlyets~:s]iJll ol 
b_ncı memleketlere, bilhassa Alman.. yerinde tedkik ettirmek istemiş ve !atı kanununun diğer bazı madde -116 kışı yaralanmıştı~. . bir hal tarzını kabul etmemektedir. LAMA VE TŞYI MERAS~I. . v~ kamyon~rıneJdiğİ ~ 
pya gönd':rılmektedir. Almanya bu işe deniz mahsulleri müdürünü !eri de ayni Hiyiha ile tadil olun _ ÇEKOSLOVAK REiSiCUMHURU- ALMANYA DA VAZİY.E."Ti VAHİM Ankara 21 - Muhterem misafirı- zunden. ilerı g tıeıiJI ı 
Istanbula cıvar limanların ve bil _ t . t• .,._.,,_,kl ı· maktadır• ! NUN NUTKU GÖRUY.. OR miz Genecal Mariç saat 21 30 da Gerçı kamyone -.Jııf J memur e mış ır. .ı t:UJU er ne ı~e _ · ' b dukl rı ) '-.1 
hassa bu gölün istakozlarına fev - sinde istakozcuların avlanmasına Çekoslovakya Cumhurreisi _doktor Bertin 22 (Son Telgraf)- Harici- hus~i tre~e Kayseriden şehrimize mec ur ol ~ eıerct ;,; 
kaliıde bir rağbet göstermektedir. l lleksı•kada Ben.eş .Çekos_lovak. yada başgosteren ye Nazırı Fon Ribentrop Je Hender- gel~ışl.erdir... . . • miktarıa:ı beled Yzı ~0(ofl'" .J 

Bu sebeblc Al manyaya istakoz müsaade edilmesi !5.zım geldiği ka. l'VI. ( endışeh vazıyetı bertaraf etmek i- son arasında dün aksam uzun bı'r . Milli Mudaiaa Vekilı Kazım lunmuş ıse de bil 
1
·1ez, 

.h naatine varılmıştır. Vaziyet bir ra. Jı - Ö k ak hır5 ı racatı artl'laktadır. mülakat yapılmıstır. zalp ile Büyük Erkiınıharbiye i. para azanın ıs ",.P 
porla İktısad Vekaletine bildirıl - Syan ~ 

0 

d f J ıcu 14"' 
Önümüzdeki sene Marmara h3v. mek üzeredir. . . . . tekzib edilmektedir. Berlin gazetel;ri, bu müfakat sı- kinci reisi Orgeneral Asım Gündüz an çok az a yo 5Jılil o 

zaS<ndaki adalarda balıkçılığın ih. ..., (Bırı.n.eı sahifeden devam) Bizzat General Cadillo Novedads rasında Çekoslovakyadaki Alman de General Mariçe refakat eyle • nun da kazalara 
;·ası ve inkişafı için İktısad Veha _ vil istikametintle yollarına devam gazetesinde çıkan beyanatında, ta- ekalliyetinin vaziyetinin ciddi ih. mekte idi. olunmuştur. 1,.rııı 
Jeti tarafından esaslı tedbirler alı. MaalOb Sayld etmişlerdir. raftarlarının hükumete müzaheret tilaflar ihdas edecek mahiyette te- Dost ve müttefik memleket nazır- . Masu~ ;ata~daŞ nli~e 1 

· 
nacaktır. Bu iş için lazım gelen ted. Rl;ıanın oO'U Fakat sonradan alınan tamamla- etmek çin silahlandıklarını söyle - !akki olunmasını haber vermekte- !arının rükuptarına tahsis edilmiş rınde ~ühı'." bır te vel ~ 
kikler yapılacak ve modern tesis- Dersimden bildirildiğine göre; yıcı haberlerde hadisenin kal'i bir miştir. General müsellah bir ha _ dirler. olan hususi tren Ankara garına bu halın bır an. ev \"e~I. 
lrr \'Ücude getirilecektir. Bu su - geçen yıl Dersim harekAtını mucip ehemmiyeti haiz olmadığı bildiri!-. reketin başına geçmek tasavvurun. FRANSADAKİ ENDİŞE girdiği zaman Başvekil Celal ~ayar mesi için, Dahil~yc r ,-e 
rctlP Marmara havzasındaki :ıa!ık. olan şakavet hadiselerinin elebaşı. mek\e ve generalle taraftarlarının;da bulunduğu hakkındaki haberi Paris 22 (Son Telgraf _ile büyük Erkanıharbiye reisi Ma. darlara s~ em.ııJeoe ( 
ç.ilık yakın bir istikbalde yeni bir !arından Seyid Rızanın oğlu olup !L federal kıt'alara karşı silahla mu- tekzib etmiş ve demiştir ki: Saliıhi~ettar Pıalıfiller, Çekoslo- reşal Çakmak, Hariciye Vekili Dr. B~ emrrler uzcO,.ııdl 
dn\i.ı: kaynağı haline gelecektir. rar halinde bulunan oğlu Hasan iL kavemet etmeğe \'C bu kıt'aların •Bizim ne bombard:nınn tayya - vakyadaki vaziyet dolayısile endişe, Tevfik Rüştü Aras, Milli Müdafaa ~enıden kazalarla _ı p~· 

Deniz m•hsulleri müdürü, Ban. liıf edilmiştir. bugün silahlarının alınması hakkın- relerimiz, ne toplarımız, ne de ma- izhar etmektedirler. : Vekili müsteşarları, Yugoslav sefa. lis karakollarına '~·: :~ 
dırF,adan tekrar Apolyond gölüne Bu suretle; hain evlat ta cinaye. da Kardenas tarafından verilen ka. kineli tüfeklerimiz vardır. Yegane Bu mahfiller bununla beraber va.lreti erkanı, General Mariç'e hoş gel. le~in_e şu yolda ka ~ 
gidecek ,.e bu gölün balık yunıur. tinin cezasını mülevves kamle öde- rara muhalefet etmeğe karar ver- silah1ID1z adalet ve müsavata olan ziyette telfışı mucib olacak bir halı diniz demek ve selamlamak için is.. mıştır: !3> 1 I' 
taları üzerinde tetkiklerde bu1un _ miştir. dikleri hakkında verilen haberler imanımızdır.• olmadığı kanaatini izhar etmekte _ tasyona gelmiş bulunuyorlardı. 1- Kamyonla~: ~J~-
r- _ dirler. Ankara garında yarım saat süren zun oldukları !0 

.. "y.)'a'\I 
Polls _Romanı; 31. Jamakta idi. Oralarda şöyle bir do. Yah•arırım bana fenalık yapma Diğer taraftan Hariciye Nazırı M. tevakkuf esnasında Başvekil Ce - Iarın dışına .. buy." vcS'ıf 

yı. B d.. S . . . ı·ı B ·1 M şal F . Çak ak cak ve şoforlerırı •erı 
!aştı. Bir yarım daire çevirdi. Sonra nız. Bana işkence yapmayınız one un ovyet elçısı M. Surıç, a ayar ı e are evzı mı ' ·1c " f' 

• ın· il' ı · · M ~ 'k F. Mm· M"d f v kT K' ö· ı kamyon numarası , geri dörtlü ve geldiği yere doğru Kollarını yakalıyan polis müiet- g ız e çısı . l!<rı ıbs ve ve Çe- 1 u a aa e ı ı azım za p, . 3 j<!V' " 
k 1 k 1 · · •r u · · H · · v k T T ·rk R.. t·· \ het ışaret olunac . ,; koşarak geri döndü. tişi onları indirdi. Kadının ''ÜZÜn- os ova e çısı ı> • suskı ile uzun arıeıye e ı ı ev ı uş 1:1 ' ras, . izıP .ır, 

' b" ··1·k b G ı M · ·ı ·· ·· ·· ı d" en çok bır hafta 1 ' ////41};, Köpeğin ağzında beyaz bir şey de müthiş bir dehşetin üadesi vardı ır mu a atta ulunmuştur. enera arıç ı e goruşmuş er ır. cJllr ·,. 

" 

, ?; ~ ,,,... • · B ··ı·k t 1 ' b' h · Tr · h k t" ak G ı hafta sonunda bu ıı~ . • '~ ~"' t vardı. Polis müfettişi bunun ne ol- - Eğer bana birşey yapacak olur- u mu a a a ıususı ır e emmı- enın are e ıne y ın enera .. . l rı ,ı ,~ 
t ·lm kted. M · · ıa ·f t kt ı rın şofor vesıka" af' 

, ,,. duğunu birdenbire' anlıyamadı. Fa- sanız bağırırım, po!isı imdadıma Y1e50verbıl e ırk. akrıç. rkıest".11 setemftı 1 atme '."e e 0 an 2_ Polis karaJ<oll ,..):! .r 
kat kavrar kavramaz cebinden bir çağırırım. n as er toplandı as erı ayı ış e ış ve mı - · . . . k~'· or. 

=
==== L dr 2? B k y 1 fü k 'll" • rındekı ıandarına ,-t polis düdüğü çıkararak: Bu beklenilmıyen siız polis mü _ on a, - - uraya gelen ha _ zı a ugos av ve r mı ı marş- oP 

Tercüme eaen: Hatice Hatib - Vay canına diye bağırdı. • fettişinin o kadar hoşuna gitmişti berlere ~öre Çe~~slov~a~a silah !arını çalmı.ştır. . . • ;~tnd~;~~~~=:~,I<l'av; 
Öttü. d··g··· d··d··gun-·· ses·n b • ki kahkahalarla gülmekten kend· · altına çagırılan ıkı sınıf ıhtıyat ef- General 'agonlarına bınerle_ken e<l' .eı:c ,ıı r u u u u ı e aş ını . . . . . edecek ve bel ı) ır 

Ve miıfettiş bunu Tülerı hah- JUmdu. Kadının böyle çabalaması ka düdükler cevab verdiler. Fakat alamadı. radın yekfuıu 140 bindir. Herkes kendisıne ve refikasına ıyı yolculuk . . . dB'' 
ç<sındc ıçıne esrarengiz haberler yalnız elindeki şeyi kurtarmak için köpek çoktan ortadan kaybolmuştu. _ A ... dedi, acaba siz beni kim davete icabet etmiştir. Almanlar da temenni etmek ve veda ey!omek b'.t .edilen mil<_!ar tıa~ıot"' 

· · d • 1 t K d" · · · h' · l d. Y Jnız Almanl h d d ·· g l · b 1 t ·ı dırilerek şo!or kaydcdılmış olan kitab ol ugunu o muş u. en ısını ıt ooı edecek Palis müfettişi geri döndü. Ka _ zannettiniz? İşte kendini tanıtına _ mış er ır. a ar u u - uzere e mış u unan zeva ı e ayrı ~ 
ı;i",rdıl. Elinden çalınan kitab. bir vesikadan kurtulmak istemişti. dına yaklaştı. Kadın •imdi ayag· a dan bir bayana S'>kulmanın cezasL dan uzak kışlalara gönderilmişler- ayrı vedalaşmış ve Madam Mariçe yapılacaktır. . rıııolB .1 

ki • • · dir B k·ı C ı·ı B B" ··k E k. 3- Herhangı ıa·~ Polis müfettişi bunu almak iste- Balkon parma ıgından sarkarak kalkmıştı. Duvara dayanmış duru. Bendeniz emniyeti umumiye mü _ . aşve ı e a ayar, uyu r a. . • ıco ~ııl' 
di. Fakat kadın ökçesile onun eline aşağıya bakmağa başladı. Düşen ki- yordu. Polis müfetti•inin b"'"'"ları fettişlerinden Ach.ille Bastien. Sil~h altına çağırılan teknisyen. nıharbiye Reisi Fevzi çakmak ile hilafına ~~zla dyo)ir5c J• 

· ..,. ~ ı · -"-d ili · d. H · · v kil' T f'k R .. ı·· A na tesaduf c 1 "sr "' mılthiş surette vurdu. Bır saniye tabı görmege gayret ediyordu. Onu ve sıkılmı• yumrukları onu pek Kadının gözleri hayretle doldu erın mı.o. arı m um ır. 40 yaşını arıcıye e ı ev 1 uş u ras 1 .. oli; ,; ~~1· • ' . t 1rn· 1 d d t f d .. 1 b" b"k t t kd' mukellef olan p ol sonra kendisi bu kitabı alnı.ıştı ve göremedi. Fakat tam düdük çala - korkutmuş olacaktı. İhtiyari bir ha- titrek bir sesle: geçınış e ısyen er e avet edil- ara ın an guze ır u e a. ım 1 • • karııl' .~· 
b. f dl balk d dı · 1 dir dilmi•ıb" rile Jandarma ı 0 c""-onu acı ır erya a on an - rak gizlediği memurlara işaret ve - reketle kollarını kaldırarak yüzünü - Polis mi? dedi. Aman yarab- m:ış er · e • · ' ı ıuto " ·l I 

şarıya atmıştı. Bu fer_yad_ isterik bir receği sırada birdenbire bir şey na- ve başını gelecek tokadlardan mu- bi.. . FRANSA VE SOVYET RUSYA- . Tr~~· 'l':ür~, Yugoslav b~yr~kla • şahsan mes u uıv.ııfl''';:ti· 
kadının haykırışı gıbı ıdı. .;,arı dikkatini celbetti. hafaza etmek isteyen bir tavır ta- Polia müfıtti§i onu ıılnayet mali- NIN MÜŞTEREK KARARI.'.'.'IU rile suslenmış ve tenvır edilmış _ofan mukabelede b isafı•'- J ~ 

Hiddetinden sapsarı kesilen polis Bulundukları evin tam karşısın- kındı. karnesinde geçen &alıneyi hatırlı _ Franıa ve Sovyet Rusya hükil - gardan tam 22 de hareket etmıştır. Muhterem. J11 jııOP~ 
rr.üfettişı onunla artık mücac;lele et- daki sokakta iri bir köpek ç~ ve İngiliz teliffuzu olan bir fran • rak mahvolacağını cl.Ü§ünerek ko;~- metl~f, v~iyet~ ~ü~~- ineeliğile İstasyonu_~ pe~onunda toplanmışı ler arasında Is~~sY~ ·ı ~ 
"Tliyordu. balkonun altına doğru geliyordu. sızca ile ,: tulunu zannetti. ~ e~lerdir. Ikı hükfunet bu ol3'.1 halk sureklı alkışlarla geı_ıeralı da bulunmuş 'aJl ıJ~' il~ 
Kadının elinden haçmıyacağı ma- Şimdi aşağıda burnu ile yerleri kok- _ Yumruk yumruk diye bağırdı. (Devamı YU) tedkikte, müşterek kararlarını ver- selamlamış ve General Marıç de tarafından Bay_ iştıf· 

mişlerdir. •Allaha ısmarladık> demek smetile 1 bir büket verılfll 
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Eğer kitabların kabı tozdan si -
yahlanmış ise bunları, derınin veya 
bezin cinsine göre temizlemek için 

HALK 
OPERETi 

Temsilleri 

'.ll 20 

2 30 

9 11 

4 46 
8 44 

11 J J 

ı 51 

7 O· 

1 
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ŞARAPLARI 
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Türk Hava Kurumu 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 
2 inci keşide 11- Haziran -938 dedir. 
Büyük ikramiye 45.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
( 10.000 ve 20.000 ) liralık iki 
adet mükafat vardır. 

Okuyucularımızb~nlardamü- a ar a ar taravet 1; 
tehassıs hekimlerin hastalarını ka-
bul saatlerini muntazamar. bulurlar] 

İç hasta lıkları 
Doktor Hafız Cemal : - (Pa • 

zardan başka günlerde öğleden son· 
r a saat 2,5 den 18 e kadar İstan • 
bulda Divanyolundn 104 numaralı, 
hususi kabinesinde hastalarını ka • 

bul eder. Salı, Cumartesi günleri 
sabah 9,5 den 12 ye kadar hakiki 

fıkaraya mahsus ır.uayenele•ini ya· 

par. Muayenehane ve eve t ele • 
fon : 22~93 - 21044. 

Doktor Al i Rı>a Sağlar ; (İç 
hastalıkları müte hassısı) Her gün 
Beşiktaşta tramvay caddesindeki 
muayenehanesinde saat 15 den son· 
ra hastalarını kabul eder. 

Doktor Arabyan : - (İç hastalık

ları mütehaı>sısı) Edirnekapıda Va· 
iz Kamereddin sokağındaki mua
yenehanesinde her gün hastalarını 
tedavi eder. 

Doktor Kamereddin:- (İç hasta
lıkları mütehassıs) -- Cağaloğlun -
da Halkevi karşısrnıiaki muayene -
hanesinde Cumartesi ve P azardan 

maada her gün saat 2 den 
lı:a~tıılarını kabul eder. 

R0ntge_!! 

sonra 

Doktor İrfan Kayra (R~ntken ve 
iç hastalıkları mütehassısı) -
Her gün öğleden sonra saa<: 
15 dt!ll 19 a ke.<iar belediyi? 
Binbirdirek Nuri Conker sokak 8-
10 numarada Arslaner apartıma -
nında hastalarını kabul eder. 

Sinir hastalıkiarı 

Kullanıyor. 

RADYOLIN 
Di leri çürümekten korur ve 

güneş gibi ,parlatır. 

Diş etlerinde bulunan mikrob

ları tamamen imh:ı eder. 

Bütün ağıza sıhhat, lfıtafct ve 

cazibe veriı-. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sGnra 

• 
aım R yo • n 

Doktor Kemal Osman : - (Sinir u'.-:ıLo"-"~iıi 
hastalıkları mütehassısı) - Cağa • _____ ..;ı..;:....;:.:;::..~::ı..:..:..~..:....::. 

!oğlunda Kapalıfır•nda l\lcscit kar-
şısında pazardan ba.)<~ her gı.in 

saat 2 den sonra haölabrmı kabul 
eder. 

Göz hastalıkla rı 
Kapalıc;urşıdn Kazazlar stdc:ıf:.ında 44/46 numaralı 

dı.ikk:ın 

Doktor Şükrü Ertan : - (Göz has Kapalıçar:;ıda Hacılıasan rnkaı;ında 14 numaralı 

talıkları mütehassısı) - Cağaloğ - 1dükkan 

s,nclik 
Mulıa'1:. 

' ' (' l k r "'111 

24 

36 

ilk 
Temi· 
n:ıt · 

1,80 

2,70 
!unda Nuruosmaniyc c:ıd1~sindc 

İstanbul ikinci icra memurluğun- Osman Şerafet tin apartımanında 5 Yukarıda semti, >Cll< !ik nıulıammcn kiraları y3'ılı v!an mahaller 

1 

dan: numarada. Telefon : :!2555 ;ıyrı ayn !üraya vrrilmc:c üzere açık arttırmaya konulmu~ ise de belli 

Bir borçtan dolayı 938/693 numa. Ku ' ak, B::>ğaz , i- urun :hale ı;ünüııde gıren l •t:İt1'1trı~dığından paza:lığa çcvrilm•~tiı. Şartna-
1 ralı dosyamızla hapS(>dilen iki aded rr.eleri Levazım Müclli~'" ;ünde ııörülebilir. Istekliler hı ·~'arında gös-

singer ıruıkinesi 24/5/938 tarihine Doktor l\1ehmcd Ali Oyo - Kulak . ' ' 
b 

- t h d iter ilen il.k teminat. nı•« lwz veva mektubile beraber 2~/5/!ı38 çarşamba 
müsaclif salı günü saat 12 den l3,30 burun, ogaz mu a assıs o~ent .. .. . • , .. - . 

1 

kadar İstanbul Sultanhamamda Ha. Fatih Tramvay durağı 75 numaralı gunıı sar.t 14 tle DJımı Encumend~ bulunmalıdırlar. (ı) (3006) 

copulu hanında satılacaktır. Ko • muayenehanesinde hergün saat 16 ••• 
nan muhammen kıymetin % 75 i:ıi dan sonra hastalarını kabul ~der. Keşif bc·deli %5 liı a !,Q kuruş olan İç Erenköy Ethem Efendi cad-

bulmazsa 27/5/938 tarihine miisa • Ci'diy :.-, Züht <!viy: ,desinin Katran kaplama yapılması işi pazarlığa konulnıu\lar. Keşif ev-
dif cuma günü ayni mahalde ve s~
atte ikinci arttırması yapılarak en Doktor Feyzi Ahmed : _ Deniz rakı ile şartname si Endımen Kaleminde görülebilir. ist!'k!iler 249~ 

eıweııı 
Mağazasının sattığı ı;ı, 
1 - PEK MÜKE~~f 
2 - PRATİK 
3 - GAYET ŞIJC 
4 - ÇOK UCUZ . çel-' 
Kostümlerin zengııı 

1 
fit' 

. . ucu 
her yerden ıy ı ve ~ ./. 
la satılmaktadır. _,,.., ~ 

Mıı<ıd.; 
1 

.,(1J ı .... .,.-, 
H•r t•Y• 0

,., folıfl •·· 
memnun eımıyot. k~'r bıt "
büıUn e trofımııd0 . dıt ~ fi 

tobiotımııdon doloyı br ı 

l ı te burada 
0 
t 

VALIOOL imdodı"'''....
• ~ıi'i· ı ; 

Onu bir keı• ıecrube >ıı•I 
dünyayı bit l a doho g 

,,ıo. ":" 
VALi ooı , do ,rd'"' 
hap tıt.h\de her •'

1 

1 D O 
(.sJ1 

çok arttıranın üstünde bırakıla _ hastahanesi cild ve emrazı züorevi- numaralı kanunja yazılı vesikada>1 başka Nfıa Müdürlüf!Üııcen alacak. 

caktır. Taliplerinin mezkfu gün ve ye mütehassısı, muayenehanesi An- !arı kn ehJ;yct ve,ika>ilc 71 lira 66 kuruşluk ilk teminat 'rınkbuz veya 

saatte ikinci arttırması yapılarak en kara caddesi Cağaloğlu yoku§u. Pa- mektubile İı<'rı.ber 2 11 ı/~'.l3 salı günü saat 14 de Tlain,i Encümende 

çok arttıranın üstunde bırakılacak- zardan başka her gün 15 elen sonra bulunmalıdır;oı (i) (30G9ı ---------
tır. Talihlerin mezkur gün ve saat. hastalarını kabul eder.Telefc.n:~3899 *** İstanbul ikinci 
!arda satış yerinde bulunacak m~- ğundan: :ıf' 
muruna % 7.5 pey akçesile müraca

1
t Diş . 1- Uınoı'Tlun yivip ıçmcsinc ,yatıp kalkmasına, tarenıp temizlen- Daıremizin 371783 n"~rt 

etmeleri ilan olunur. - . . mcsine, ej;lcn7nesine mahsus lokanta, birahane, gazino kahvc·hanc, kıra-ı as·ı h lup Jıu · ) 
-:::-:::--:---...;,,,,;______ Diş dokt>ru Übcyt Ölçer : - Edir , . . ' . Y ı e ma çuz 0 · ıe~ 

Sultanahmet 5 ınci ~ulh hukuk .. .. k t athane, nıeynnne, h~n, otel, hamam, sınema, tıyatr<\ bar, df!nsıng ve çevrilmesine k· rar verı : 
n~kapı Karagumru ram vay du • ' . 

1 
• • • • • • u nJı 

hakimliğinden: ra · ı No. 95 her gün hu:;talarını ka- bunlara bem.ıyen yer1 ~rc.0 Beledıyece musaddak fı~t tarıfelerının b~r 1 da Zeki paşa apartıınnn 1 . ·iP' 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 1 Çelebi oğlu Aliıeddi.1 r.~ahal!esin- bu~ eder. Cumartesi günleri saat anda göze çarpacak surette iri lıarflerle ve en az 35/5~ cb'adında büyükidada muhtelifilcins ev r.;. 
eden bu piyangeya iştirak etmek sure• de Tahmisönü caddcsin:le eski 63 14 den 15 e kadar da Yalovadaki levhalar lıa1inde y~zdırılarak bu mü .. esscse.l.erin k.apıl:.rın1 \C iç taraf·ırinci açık artı rması 26/51-1

1~. 
No. lı ve 630/184320 lıissesi sahip . h · d b ı ı d b b b t dd t 1 ı ıı 

ti.le sı"z de ta)ı"ı'nı"zı" deneyı'nı'z. 1 . b 1 muayene anesın e u unur. arın a muna'1 ır vr-ya ıca mıı gore mu ea ı yer en• ı;sı ması ve şembe .,;;nü saat 9 da A 
. erı gaıp u unan di.i!<kfında de ga. b- d 11» 

1 O orato·· r bu tarifelerin küçük n'atbualar halinde ayrı ayrı her mıı"a üzerinde yapılır. Bu arttırıı:a " ,. 

~~~~~~~~~~~~~~~~;;~~~~~~;~~~~~ ıp er kayyımının i'1uvaf:k görülen P -· _ 1 ıı ' talebeleri veçhilı> gaiplere aı·t hı·s- YJ\R KA bulundurı.ılı:ıası, Belediyt. Zabıt.lsı Talim,•.namesinin 525 inci maddesi muhammen de••crinın Y . 
Dr. CAFER TAY NKAT j . . . • 1 ., ·kine' . 

1 1 

~:ıc:. _açık arttır:nay~ ~·ıkarılmıştı'.. Operatör _ Uırııan: ':."rrahi, sinir mucıbınce mccburıdır. . . _ bulmadığı takd.irde ~ 'l8 d f nhİsarJar U. M üd Ür }Ü ğÜil den; ra..ı~;· n• tam~~ın n l:ıy.ııetı 4200 Jı. , e c!irr.ağ cerrah <ı ınHtehassısı ve 2 Tkı,..ddak fıat hnfesı oımıyan veya bunları birine; fıkrada tırmasının dahı 31/o/ ,. 
. 'e gaıp cı·c .ııt r.ıuhammen (Kadın dogcır:ı ınıitehas,ısı) gfatcrılcn >ekle göre kapılara v~ diğer icab eden ycrl"rc' """'ıyan ve lesi günü ayni saatte '. ~ 

----·----·------------------- -.....: kı)met r.ıecmuıı H30 hıruştu Ad · B ~lu Parmakkap< R •· . . . .. gll 11 
3450 kilo Litopon Birine· k tt r. rcs. eyo., • u masalar <ızerınde bulundırmıyan ve tarıfeden fazb ucrı·t ıstiyen bu Alıcı olan muayvcn 1 : 

15525 Al . . ı açı ar ır:ııa ~l/6/938 ta- meli han No. 1. Mu;ıyc11ehane Tele- . .. . . . . .. . . . . . · .. k ı 
• çı rıhınc müsadif salı gu··n .. h .k. 

086 
gılı muessesclcrın sahıblcrı umuru beledıyeye mutea\lık ~nkamı cezaıye. mahallınde bulunfı<3 .. rııf 

15525 • R . u .er ı ı sa- fon: 44 ı .. · · r• 
eçıne tış günü 14.16 ;:e ka':lar Divanyo _ kanununa göre cezalandırılacaklardır mur~c.aat ederek pey 

1 - Yukarıda cins ve miktarı y&zılı üç kalem m~lzeın~ şartname- Juııdaki mahkeme . ı. . SATIŞ ILANI " . . . . . 1 !arı ılan olunur. r· 
!eri mucibince pazarlıkla satın alınacakt ır . , rnız ımasında ıc- . . . "- Y:ız mevsımı dobyısıle bılhaısı: "ayfıyelerde lıalkm ~erinlemek ·ıı 

ra kılınacaktır. Taliplerin - d 7 5 İstanbul asliye birıncı tıearet . . . . . .. .. • 1 . · '
1 

JI - Pazarlık 1/6/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 15 de . b t' d k' . yuz e • . ve d·nıenınck ıhtıyacıle t0hacum gosterecegi bazı mesire ve bahçelerle S ultanahmet 5 ıııcı 
nıs e ın e ı pev nkcesıni hamilen mahkemesındcn: . •. h' k · 1· -· 

Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya- satış günü .. - ·t · 
1 

k jplaılarda yukarıda yazılı hususlara riayet etmiyen nıüe5seseler görül- a ım ıgınden: ~ıı..ı' 
1 kt 

muracau "Y errceleri la- Mahkemece satılmasına arar .,c. . .. .. . Ş h 18 Se 
pı aca ır. zımdır. Şartnameyi ilan t .h. d T G 1 t d Kemeraltında 78180 •quğu halde derhal en yakın zabıta merkezine veya Belediye Iktısad İş.. e zadebaşında . J~ . 

IIİ Şartnameler parasız ol r k hergun·· ·· ·· e bed · ·b arı ın en rı ı P a a a a k - hal'"" 
. :-- a a sozu !\ çen şu en r ıtı aren herkes &iirebilir. İpotek sa- numaralı Trakya tütün deposunda !eri Müdürlüğüne keyfiyeti haber vermeleri sayın hemşehrilerden rica agında 3 No. da Jşf 

alınabılır. · 1 hibi al klıl 1 k .. ··k S h;ssev ~• 
IV İstekli! . 

1 
k . . t . d 'J .. .. d aca ar a sair alacaklıların mevcud Bursa ve Gerze malı ~;>.ı olunur. (2947) (B) uçu emihanın bi ı•· 

- erın pazar ı ı çın ayın e ı en gun ve saatte yuz e evrak ı müsbiteleı·ı·l or .. . . K d •t ı •cJe t .. . . . . / c M' gun ıçınde 936 · ahsulü mamul ••• asım paşa a Saı .,. .o 7,5 guvenme paralarıle bırlıkte yukarıda adı geçen alım komısyonuna mahk · .. ve senesı m ve ı tr ememıze muracaatları aksi · ı f'f' ı · ı k · t· dudPd·b· k • 86 N'•'· 1 

gelmeleri ilan olunur. c279h ı takdirde haklarını • . '. . gayrı mamu u u n erı a ma ıs ı • Ke~if bedeli 1105 lira 46 kuruş olan Zat İşleri sicil mahzeninde yap - - ı ı rn agı ' ·e ~~ 
. •apu sıcıllerıle !erin 27/5/938 cuma saat 15 ten J7 , . • . . . hissedarların ıştira ld ' , _ ..=:===;::;;;;;;;:;;;:;===:;- sabıt olmadıkça ,atış bedelinin pa k d h il' d h b 1 tırııacak tarlılat açık eksıltmıye konulmuştur. Keşif evr;:k;ıe ~artnamesi . ,.ıv.' 

D 1 D 1 L l l
r 1 d Y- ye a ar ma a ın e azır u un • . hisse hakkında ,.35irııı ~ 

eV et emiryOI 8 fi Ve iman la rl a5ı nıasın an haı i\ tutt.l«caklardır. mal arı ilan olunur. 7902) L~vazım Müdürlüğünde görülebi!tr. istekliler 2490 NI). Jı knnunda ya- .. . . , c ~ ı 
işletme U. idaresi ilanları !Muterakırn vergıler '" ıLisurn sata. zıl! vesıkadan başka fen işleri Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet r~en talcbı veçiıılc ıtırıf.ıı 

•----------------·· na, yuzde 7,5 deföliv~ ·ıe ıhale pu Sultanahmet 5 inci su lh h ukuk .k .1 82 1. 91 k 1 k ilk t . t kb kt b'l b hisse hakkında açık ar ,111' - 1 • - ~ • ,.. . . _. vesı ·ası c ıra uruş u emına ma uz ·;eya nıe u ı e e- ıı~ 1 Muhammen bedeli 5130 lira 12 kuruş olan 3100 adet 1250X2050 u, tapu masrafı ve 20 sen~lik taviz hakımlıgınden: b ,,31 .. ,~38 t . .. .. .. t 14 d D . • E .. d b 
1 

, rılmıştır. Muhaınrrıeıı ~Ol 0 bedeli satın al ·r1 1 • S 
1 

h Tr _ K ra er ~ <>. ~ pazar esı gunu ~aa e aımı ncumt.'n e u unma- 1. . . . t rı.Et y 
elı'adında ve muhtelif kalınlıklarda kontrup!iik 30/5/1938 pazartesi gü- an• m cıır. Talıblerin u tana met .... apıagası ara - ıradır. Bırıncı art ır dnr 

.. daha fazla nıaliırn· t , 1 1 . . k 1 k - d ı• 'I 1 d z 1. lıd ı rlar. (B\ (2586) .. . . .3 );" • 
nu saat 15 30 da Haydarpaşada gar binası içindeki satın alma komisyonu " • wa arı ıçın ° so agın a " ' o. ı ev e e ı. gunü saat 15 ten 16) ~ r 

' 9341994 No lı ile memur ·· h h·r··1 k 1 Jd • t bb • • •• • ·' jcr ı tarafın<ian kapalı zarf usulile satın alınacaktır. caat ede . · . _ una mura- anın sa ı u a ı o ugu ı ı adlı . . .. .. . . . yolundaki mahkcıne'"'. rı· 
bıleceklerı ı~ln olunur. meclisi raporundan anln'lldıg-ından Kqif hedeli 862 lira 39 kuruş olan yeni halın F.mmonu cıhetının . ,,0re 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik Resmi Ga- , . . . . caktır. Şartnarrıc' e ~ 1 .~~ 
zete ·ıı 1/7/1937 T. :l645 No. lı nüshasında intişar eden talimatname da. Zührevi ve cild hastalıkları kendisine K. No. 379 unru madde- kavun \'e karpuz sergılerı arasındakı yolun kaldırım ınşası açık eksilt. .. ~· ı!5rt o,. 

· k ı t K ·r k'I artn · L ., .. ,.. 1 ..... d olunması luzum;.ı . 
iresinde alınmış ehliyet vesikası ve 384 lira 76 kuruşluk muvakkat te- sine tevfikan kanuni rniiş&vir ola- "'..ıye »nu muş u~. eşı evra ı e ş amesı evazım muour ugun e ........,,,. . .. ;do'' · 
minatlarını muhtevi teklif zarflarını eksiltme günü saat on dört buçuğa Dr. Hayri Ümer rak Sultanahmet Nakilbcnt mahal- gorulcbılır. İstekliler 2·190 No. lı kanunda yazılı vesıkada;' başka fen Sahip ve neşriyatı ;ri · (~ 
kadar komisyon reisliğine vermelerı liızımdır. lesi Hamami sokak 16 No. da öğret-ıışleri m!.idürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 64 lira 68 kuruş- Baş mıı/ıa~ı;:'l ,ı 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada satınalma komisyonu tarafm- Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami men Habibenin tayin (dildiği ilan :uk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 23/5/933 pazartesi gü- ETEM tzz~'.l" f,o\'f!l•~ 
den parasız olarak dağıtılmaktad ı r. (2638) 1 karşısında No. 133 Telefon : 43595. olunur. ni! saat 14 de Daimi Encümende bulun~alıdırlar. (B) (2654) SON TELGRAt J\ 

• 


