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JARŞ°AMBA 

En son T elgraflan ve Haberleri veren Akşam gazetesi 
Telefon No. 20827 
lst. Nuruosmaniye cadde•i. 

SAGLIK KUPONU "'\ 
Bu kuponun yirıı.i taneshıl topl•'Y'JJ 

idaremize getiren o:c-ıvtınıl~; "'"" SON 
TELGRAF•ııı birinci sınıf miitcha':sıs· 
lan tarafından meccane'ı tedavi edile
ceklerdir. Kuponlar. her gün idarciwne· 
mizde değiştirilmektedir. -

~a aydaki: · kardeşlerimizi zenci askerlerin, 
müstemlekeci unsurların daha zla 
tazyık ve tedhişlerine terkedemeyiz 

~ıno Prava ATA TÜRK için en küçük bir tereddüdü akla getirmemelidir, 
lıı Şefimiz vatanın yüksek menfaatları karşısında dün neydise, bugünde odur, 

~<ırrn da hep o olacaktır Ve .. Türk milleti onunla birlikte borçlarını ifa edecektir. 
tansız hükümetinin cevabi notası bugün Ankaraya vasıl olmuş bulunacaktır. 

H~~~y davası, Türl< milleti için bir ,.. Cekoslovakva mes' elesi 
ı dav rjve behemehal başarıl- . ' 'J ---~ 
1 '.~~:~!., ~~~.~ .. ?.~ .!:.~~: ~~~~~~~ . ~ Sulh yolile halled ilebil m es· 

'' dHn öğleden sonra Paris Büyük Elçimiz Suad Davaz'la 

tı.). Dİ\ddet görüşmüştür. Nazır bu mülakatında Elçimize hüku· ı·çı•n gayretler sarfedı•ıı·yor 
oı' 11

'· 'ı ziyeti hakkındaki noktai nazarını bildirmiş ve. notamıza 
\, "ııı.;atak hazırladığı cevabı da vermiştir. 

ıı •t\·'U~ette öğrendiğime göre, Büyill< Elçimi~ mülakatından \"e Buhususda lngı"lfere çok ah, notasının mealinden hükfunetimizi haberdar etmiş o\. 
(Devamı 6 ıncı sahifemizde) çalışıyor 

Londradaki Çek sefiri lngiUeranin ka'i'i niyet ve 
kararlarını bildirmek üz.:re Praga gidiyor 

~,~, 

Büyük Millet Medisinden bir köş6 ,, 

Ulu Önderimizin McTSindeki tedkiklerine aid bir intıbn 

Büyük Şef bugün An~ 
karaya döndüler 1 

DUN ADAJ\lAYI TEŞRJF1 

:ETTiLER VE TEDKIKLER
DE BULUNDULAR 

Ankara 25 (Telefonla)- Mersin, Adana ve havalisinde tcdkiklcrdc 
bulunan Biiyiik Şef bugün saat birde hususi trenle buray:ı avdet bu
yurdular. İstas)'onda Meclis Reisi, Büyük Erkiınıharhiyc Reisi, Vekiller, 
meb'nslar, askeri kumandanlarla kesif bir halk kütlesi tarafından ha~ 

hUdre ınünasebctlle mühim müzakerelere sahne olan 

,ll t c e Beş gündenberi Mersine şeref ri içinde karşılanmışlardır. Bü • 

raretli bir surette karşılandı. 

• • • • • 
...........__ veren Büyük Şcfimi7. Atatilrk yük Şefimiz, etrafını saran ve 

Masaryk Praga "'ıan bt etmiştir. 
Ala.kadar mt:ru.nı ou habere e • 

hemmiyet vermektedir. Sefirin Çc· 
hemmiyct vermektedir. Sefirin Çek 
meselesinin halli hususunda İn .qil • 
terenin kat'i ni:Yet ve ;.arz.ular111a 
muttali olduğu ~etle bunları h . 
kümete şifahen bildirmek lüzumu. 
nu hisseylediği anlaşılmaktadır 

(De\•amı 6 ınca shiıitl•de) 

Makineye 
Verirken 
Çekoslova kyad a 

-r k 1 . h kk d Aı ·ı h mfiki 1 1 .. , . yeniden tehlikeli-
~~ mese esı a ın a manya ı e e r o an Muso ını nın -. .. 

Hitler'in Berline dönmesini müteakıb mühim bir nutuk lh8dlSelerç1kmas1n 
, 0ylediği Ceno\'8da karşılanma merasimi dan korkuluyor 

Londra 25 (Son Telgraf) - Çe - 1 koslovakyanın Londra sefiri Jm ı (Yazısı altıncı sahifemizde) e e k ı e dün saat on üçte Mersinlilerin candan bağlılığını , se,·incin en j 

ere eri candan sevgi tezahürleri arasın-muza son raddcsin~ çıkararak anlatanı================================== 
da Adaııaya gitmişlerdir. Şehir· 

b - ~:~i~;:~:nu!i~~ilı~ =~=-~:1:~~ ::::::~::11~
0

~:~a;;~:la:r:is:
0

:~ ı Kim IAşk, heyecan ve 
~ ~hı" l "ı ye ve Ad ı ·ı ye ve mennileri ile uğurlanan Ulu Ön· Adanaya doğru yollarına devam 1 --·-

'ı ı ı • der Tarsusta bir müddet tevak. etmişler ve 16 Y~ 10 kala Ada· y 1 d ? i h ti r as r o m a n 1 
6 • h • • kuf' buyurmuşlar, ?rada da 00COŞ· 1 nayı ~crefle~dirmişlerdir. • ara a ı . l. 
Çrı çok mu•• 1 m ıza- kun ve siirck.lı SC"lD< tezahurle- (Deumı 6 ıncı sahıfede) 

L. Harbiyede tramYay yo· YAZAN ' iskender Fahreddin ' ... •ıatta bulundular ı 1 JKAMUTAYDA 1 ıunda kendını bilmezde· 
·J, 1 __ recede sarh:ıt ve ifade- Yeni tefrikamızdaıı bir küçük sahne: 
'~~~ ~ r - ı· I "Onun çıplak omıızl~rını görünce ellerim titre<li. Bir )·ığın et 

~~ hu:y~".'".?a haber verdiği. ğini ücretli memurl~r h~kkında . N Ko"mu" r la" yı"hası ye gayri muktedir b r \"e kemik halinde ~-ere yıkıldım. Yarabbi! o, benim boğduğum 
Ilı" UYUk Millet Meclisi ahkam konulması mukellefıyetının .... j yaralı bu undu kadına ne kadar çok benziyordu. Onun başörtülü \"e kapalı 
~~~~kerelerine dün devam doğru olduğunu: bankalardaki 293 I 1 rn ı1: -1 Dün akşam geç vakit Celal oğlu haliW tı:özümiln önüne ııetirince. kendimi kayb..,!!iın ... Göderimi 

~ ~dliy"'alıye, Dah T i h,. küsur milyon lıralık mevduattan ~ .. T d' I " t 1 k b 1 Bedri adında birisi Herbiyede BeL açtığım zaman polis nezarethanesinde yatıyOt"dum!,, 
111 )·~ır' Ve Sıhh' ı ıyVc,k~ tısal r. 178 milyonunun ticari mevduat, 93 :;- ; • - 1 a 1 a a a u vü bahçesi önündekt tr6mvay yolu Arkasını bir haziranda yeni romanıaıızda okuyacaksınız! 

1 ı b" ıyc e we e - .. . f d Ol E üzerinde kendisıne malik olamıya-
ı. · ııtçeler · k b 1 1 kusur milyonunun e ra tasarru . ~ 
'I ını a u ey e - . · · h . -' cak derecede sarhoş ve vücudünün 

<liı· fatı ve mütebakısının ezaneye a;d c. - d" ld 
1
• 

"'~ e "'ili!; en· .. . bulunduğunu söylemiştir. .lJ : e 1 muhtelif yerlenndcn ağırca yanlı 
ı •o. Y ıden soz ala f il -1 Ul CD olarak yattığı görülıııüştür. Derhal 1 ~ ""'lıltl . . - Bund9n sonra ası ara geçı n~ış 

1 

.. • 
~e'inde 1 hakkındaki temen. mumiye, tapu ve kadastro bütçele. ı.ı Meclis bUdçeS müzakere• tanesine kaldırılan Bedri ifade ve· 
lgj bulduğu · d İ h · l v k· ı t' CD _ remiyecek hald~ olduğundan bu 

't •i ihd nu ıra umu- rile Gümrük ve n ısar ar e a e ı 1 ~ o m lerıne rarın davam • yaralanmanın sebebi henüz anlaşı· 
n na, as edildiği zaman bu bütçesi kabul edilmiş, Dahiliye büt. ı ıol»: n 

•arı d CD edecek lamamıştır. Tahkikata başlanmış. 
ikkatc alınabil ôr~ • (Devamı ikincı S3hifcde) _ , ~ 

,.. ~ (Y~zısı 6 mcı saı• hmızda) tır. 

~q~ekerCi 
. Çakcılık 

dükkanı, 
yuvası mı? 

lt 

~i\~ş~kerci dükkaaında_., zaharin, 
lllak aşı, enfiye - kaçakcılığı 

yapılıyor~muŞ 
... 

Yazısı 6 cı 

••rtada 

uı -

~: n 
c • 

~ =- c () ı CD 
ı aı 1 : 

~1 ~ ele 
J ıc: 

Bir motörde çahşan üç tayf ada 
beyaz peynirden zehirlendiler 

Zabıta peyniri satan bakkal hakkında 
takibata başlanmı,tır. 

<Yazısı altU>Cı sahifemizde) 
•• LE- __ 



? - .,. c P' T F L G it A P - as M•rıa , ... 

~=====~ttfi1'11:>1: 
iş kabinesi 

Büdce 
(Birinci sahifeden devam) 

çesinin müzakeresine geçilmiştir. 
DAHİLİYE VEKİLİNİN 

BEYANATI 

• 

müzakereleri Her kazada, bir 
"Ok . 

ti başlamıştır. Niyetimiz köylu.'eri... umum müdür!Uğü, Emniyet işleri uma yerı,, BulgarlstH":,ı:...ıl 
mizi komün şeklinde toplu bi !ıal. umum müdürlüğü ve Jıındarma Ge-Açılıyor Y•••n: /\I·,: .. 
de idare etmektir. Köy bankruc teş. ne! Komutanlığı büdceleri olduğu por.,.. .hl 

Yeni Bulgar 1.fıl"'' kili, köylülerin zirai ilerlemeleıi ve gibi kabul edilmişlır. · ııı • 
Majeste Kral B_ orıs ıc~rol Önce Şükrü Kaya söz alarak biL maarif yönünden de terakki etme.. Bundan sonra Sıhhat Vekaleti masile Bulgarostan f.I" 

Türkiye, bir yıl içinde yapbgw 1 ve yine hassa demi•tir ki: len_ •. · için hükumet arka .. daş .. Zarı elbi.r- büdcesinin müzakeresine geçilmiş.. Ders yılı başında şeb- ktadıt· -• .-
-. ı; le al ak d k d ti k rejime kavuşma fi" .. bir yal İçinde yapabileceği işler Ve ar• •- Bir memlekette Dahiliye Ve- gı ç ışm ta ve uşunme te ır. r. ?'İmİzde 3 tane Ç9CU mıyorsak, parliiıııe~t•.ı14ıı' 

k kdletinin işleri ;eka.dar az münaka. Köylül~izin l4yık olduğu refah SWHİYE VEK1L1NİN BEYANATI kütüphanesi kurulması darbesinin dördiin<tl ~ pJ. 
taya koyduğu başarılarla haki aten •a mevzuu olursa, ve Dahiliye Ve. mert.e.be_sın. e. yakı_n bi·r· zama •. nda gı. İlk sözü alan Sıhhat Vekili nüfu- d k ld alcYv · "* 

b ' • fil } t açılmı tır. Binaen •0~11". göksün Ü kabarta kabarta Ögw Üne ilı_r_. kili de gerek millet huzurunda, ge. recegını ıycıtı ıle gorecegız. sumuzun çoğaldığını, doğum nisbe- a arar aş ırı ı d ğan • ıl 
- SU MESELESi dclelerindcn ° .. '"c ol ~ 

rek efkô.rı umumiye karşısında ne. tinin binde 42, ölümün ise binde 20 Serbest meslek hayatına atılmış komşu memlckeh ıç~ ıııı"' 
kadar az söylemeg· e mecbur bul11 • Vaktile su denildiği ... zaman oldug'unu, alınacal< tedbirlerle bu. gençlerımizle ilk, orta ve lise tale. d aııı c 

h . · ı b' b' tam dört sene ev 
10 

Yazan : ETEM ızzET BENiCE 

---=~--~=-~-------- nursa Dahiliye Vekaletinin esaslı ta ır m~, C.a':' 0 a.~ .. ır maın ır sa. nun daha müsaıa bir safhaya dö - belerımizin fikri kabiliyetlerini in.. dört sene Bulgarist•0 pi<" 
urkiye Büyiik Millet Meclisi yt!Dİ yıl büdcesini müzakere- işleri o kadar ileri gidiyor demek • man. çopunu . gotu,rme.n . . lazımdı. küleceğini, ölümü azaltmak, dog·u- kişaf ettirmek ve ayni zamanda on. . d virdıt· 

R •·- ta ı çok nazik bır c ııııl ye ba~ladı. Müzııkerc başında Maliye Vekili Fuad Ağralı tir. Bir memlekette ki mütemadi - ayı.~." rengı, amı ı.yı 0 unca mu çog· altmak preisipinin yakında !ara cKitab okuma. fırsatını vere. el ~ 
h l d S k b darbesinden e\•\" ' ıi~jo ıuun lıir nntnk söyledi, yeni büdceyi anlattı. Bu anlatış yen Dahiliye Vekaleti işlerinden su .. ta .. ır ? u_ r u. uyu.nmı .yası -~-,tahakkuk sahaswa konulabileceği- rek bu güzel zevklerini arttırmak - ı par "" 

' B k b t k ·b l d l kırk kadar sıyss. tnk"' "'.'.ı büııcenin umumi hatl:ırının bir izahı olduğu kadar Celıll oyar bahsolunur, ve ve Dahiliye Vekili gun u ~ı ı me .~e .. m~ a .. ı ı e_ egı '
1 
ni, Kırkçeşme suyunun şehre veri- üzere memleketimizin her şehir, lesi arasında ınit• " dri". 

lıı.ikfunetinin yliz ağartan bir mesai bilançosudur. mütemadiyen söz söylemeğe mec • teneke ı~rıkle olçulu_:du.aO oan;an • lemiyecek vaziyette bulunduğunu, kaza ve nahiye merkezlerind yni. met kurmak mümk!ıll illi' 
Hlç şüphe yok ki, liaşvekil büdce müzakerelerinin sonunda bur olur; o memleketin dahili İ('le. bunu ıhtıyaçlarına kafı a deden er, verem ile yapılan mücadelenin cı. dn kütübhaneler tesis olunacaktır. d besi bil aP•r' ~ 

vereceği nutuk ile geçmişteki kadar önümüzdeki yıl için de ya- rinde behemehal karışıklık var, de. bugün bu suya ellerini bile sürme. lız olduğunu, maamafih bu yolda Bu suretle memleketimizde kütüb. mayısd arFakat btl ıJof[ ~ 
b · l k 'il kill · ·· ·· d ktedırler yonu ur. · ·r pacağı işleri daha r.·üte aı·ız o ara mı et ve erı onun e mektir. Dahiliye Vekaletine mev. me · da yeni tedbirler ı:lınacağını anlat- hanesiz hiç bir şehir, kaza ve nahi. iktidara geçen corc1Y,;ı; 

anlatacaktır. du olan en baştaki iş, emniyet ve a. Memlekette bütün şehirlerimize mış ve büdce tısvib edilmiştir. ye merkezi bırakılmıyacaktır. 1 d tesebbıi~ ""Jtll, 
l\1a"ye \'ekili de müzakerenin açılışındaki bu beyanatı ile sayiş meselesidir. O itibarla DaJıi. su getirmek elbette halk., rejimi - ADLİYE BlİDCESİ Bu meyanda, şehrimizdeki hü. ~~m::.~e• pa;ti ıııii'' ~ 

bize çol, •cyier arılabnış oluyor. liye Vekaletinin mes'ul olduğu işın mize bağlıyacak bir iftihar vesılesi tübhanelerin. İstanbul un nüfus ve 1 •• d '
0 

kurtulııJI. • ~ 
· olacaktır Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu 

1 
oıırşısın e . .._ Celiıl Bayar kabinesi, lnönü'nün sıhhi sebeblerl~ kabinesinin dünyanın her memleketine nisbe- · bilhassa demiştir ki: gençlerinin kesafetine nazaran pek 

1 
k ti dah~ bılY 

ba~dan ayrılcıından sonra başlıyan yeni devrede Atatürk'ün ten çok yüksek • söylemeğe cibilli BELEDiYE iŞLERi az olduğu, bir kere daha anlaşılmış ':::.:mşıl:ş~;nı nnlatlfllŞ~ 
yıllık 'öylevlerile en çok iş alan ve Büyük Şefin direktiflerinin tevazuumuz mıini olduğu için hep. Amme hizmetlerinin beledi - . ·~ 9.37.. s.~nesi, Türk Adliyesinin bulunmaktadır. • bir ııare~ 

1 kkuk · · •--- esaf il b b kal · k b' "dir l · ·z · h d d l ti ı· ·ı ılerı yuruyu• ve hamlelerini kay - . • . .. darlıga karşı Jıt ta ıa u ıçın cıı Kl"'1 nı · e e aş aşa an ış a mesı • sinin fevkinde dememek istiyorum • ye eştırı mesı ya u ev e eş ırı - d d . . b .• 
1 1 

k •. Maarıf v ckaletı bılhassa Üsku • istihdaf eden bu daf . 1 ,.,ı J 
Celil Bav. ar, Atatürk'ün ;.,..•et buyurduklaıı en çetin ış· teri en iyi bir •ekildedir diyebilirim. mesi meselesi Atatürkün direktifle. e en ıyı ır Y1 sayı aca tır. Çıın. d K d k" B k k" "b' k 

1 
rek• ~, 

..,.... • kil 937 l .. d ~ ·ı . . ar, a ı oy ve a ır oy gı ı uza olmadı Corciye > l~' t 
hükümetinin progr11mında birinci plana almış bulunarak o gün- Bunu ... evvelemirde milletimizin Ti icabı ve Celıil Bayar hükumeti • 

1 
.
1 

Cyı ı ıçın;: ~e kmı ı~a daıre-

1 
semtlerde bu sene muhakkak birer Zaltet ·geçti Bulgar b• dil' 

,deııheri bir \alı~ma ~efcrhc<liği içinde bulunuyor. Bu se(erberli- cumhuryet prensiplerine olan bağ. nin huzurunuzda arzettiğim pro - erı.e eza ve 
9
u
30

ub' ma
22

kemele_ - umumi okum
3 

yeri açmayı karar_ ılan Krala karşı gost•'.ıı 
"gı .. n ilk feyizlerini de altı aylık bir devre içinde almıs.· haldedir. lılıg"ına ve asli ve cibilli olan me. gramı icabıdır. Amme hizmetleri rımıze ceman ın 5 ;;em ış 

1 
t t A . d h . ·

11
Jc 

1 . b . r 1 aş ırmış ır. ynı zaman a şe rı • dın ne derece ycrı e 
Maliye Vekilinin Merlis huzurundaki beyanatı bunun en deniyetine medyunuz. İkincisi ola. hiçbir kapitalin istismar edemiye - ge m't ve 5~ ~~ne 9~·,~; ıııden de-

1 

mizde halen adedi bir tane olan Di... nu takib eden ;ıç yıl ; 
canlı \'esikalarını orfaya koymuş bulunduğu gibi memleketin rak da yüksek meclisinizin kaimi ceği sahalardır. Bunlar bütün fay - vır .~ ına; . ~~ ;ş e ·z beraber vanyolundnki cilkmckteb çocukları zaman göstermiştir. fdı 
umumi çehresindeki tebeddül de bu hakikati kendiliğinden te- ettiği adil kan11nların tatbikının e- dası ve iyiliği kimin lehine mevzu ~~ru5~;e ~ 1Y~ ~nu mı_ yo~. 54g kütübhanesi• ne ilaveten bu ders gar milletinin ınuı..•d 
celli ettirmekte devam etmektedir. Yine Fuad Ağralı'nın önü- seridir. Ve nihayet vazifeyi üzerine olmuşsa ona aid olmalıd~r. Bu ca- ,;,,n

955 
b~e 

9
;

1
•g ~•muş, adylm yı •ç8ın. yılı başlangıcında üç tane daha •ilk kanların sulhu bah:s 

müzdeki mali yıl içinde yapılacağını tebarüz ettirdiği meseleler alan jandarma ve polis teşkil<irı • mia da milletin heyeti umumiycsi. 
503 

b. ~41 . ışd ıntaçd el ı_ erek 93 e mekteb çocukları okuma yeri• tesis ğu bu nazik ıaınaııl•' 
gerek ha~arılacak işlerin azameti, gerek çokluğu bakımından in- mızın tekemmül etmesi ve mensub. dir. Binaenaleyh ne bir elektrik, ne ın ış evre ı mıştır. Hal •

1 
1 

ktı . ~· 
s:ıııa hayret verecek derecededir. Zarının da cansiparane çalışmaları. bir tramvay, ne bir vapur. ne de buki 934 ten 935 e 695 bin 784 iş 0 

unaca r. te 8-0ris'. d.evlet gı: del' • . ;I. 
Anla,ılı,vor ki, Celili Bayar mesai vılını tamam!adıgı" zaman mn semeresidir, denebilir. bir otobüs şirketi ferdin elinde ka. de117edilmiştir. Görülüyor ki, her .

1 
k 

1 
k kt kaptan gıbı, dalga 1'İfl li~ 

.,.. l' ı me ve an11na uygun u no asın- ·· f ıtircrck f>ll ı'/ 
metodik ve rnurlu bir çalı~manın verdiği randımanla yapılamı- POLiS VE JANDARMAMIZ lamaz. Bunlar belediye hududları• ~ene ad ıyeye. gelen iş yek~nu aşa-ı daki fütuhatı. çokluk ve çabukluk r~se ~r ~ i le norJ11'1 ~t 
yacağı ı:.anılan bir yıgın i~i birer eser halinde milletine vermiş Eğer asayiş ve emniyet üzerine dahilinde iseler belediye, belediye gı yukarı aynı olmasına ragmen se. sahasındaki müsbet adımlarından' t~.m~ş~urku!utııııı<' lı<') 
olac.akt.u. Ve .•. bu .. nun. e.n P._arlak tarafı dahi~ şü.ıı. hesiz vatanda. şa· \mutlaka bir söz söylemek icab e _. hududları lıaricinde olup da müte. neden seneye devredılenler iki yıl k dalı b" "k k d hak reJıınının . P.;Jİ 
rem hır vergı kulfetuu yuklemeden ve hatta u 1..-ısım vergilen derse şununla iktifa edeceğim ki, 

1 
• .. me ır. a ım er anununun ı c Filhakika evvu ı o· - b addid belediyeleri alakadar ediycr., evvelkine r.azaran 190 küsur bin ço tlid' a H~yk~ ive çko a 'Y

1
; limana giriştir Jk . .,;;o K ... 

ı."ndirınek şu.retile,_en Y.iiksek rakam ifade eden JÜzıie yüz reel 1 polis ve 1·andarınamız, muhabbet ve sa devletin eline geçmelidir. aza mıştır. Bu salahı munlıası7an tatbik sene•i olan 934 yılından bu.. lii t <ti ,,ı.ı .;f,;J. 
EKMEK MESELESI. mahkeme ve dairelerimizin iş ç-: • 1 •• k d hk 1 . . d gar par men °· F' _1.,1 • ılk Cumhun~·et budcc-;ı olma~ıdır. himayenize layık bir emniyet un • gune a ar ma eme erımız en sJ. b . or ..., ,,, . 

ll"k' 1 .. ' h ·ı t d • 1' k ik k ı ı· b karma kudret ve kabaliyetlerinh ya cnzemıy · ,,,,.. .M u umet ~a ışıycr, musıa sı va an aş geruıı ıyor, e onom sllrudur. Ekme mese esine ge ınce u -
1 

l dır olan kararlann Temyiz mahke. 
1 

tin" ihtivaçların• o 
11
a,. f 

muvman geni~liyor ve .. memleketin yüzü gülüyor. Bunun en ha- Bizim Dahiliye Vekaletine meı•. nun da buğday halinde girdikleri ';;ımıf odmas:_n~l bobrç uyu
1
;· Mah

1
- mesince tasdik nisbetleri, her !111 : ~a şü~he yoktııt· fi' J 

riz misali de ".·ine rakam ve geçen yıl büdcesinin binlerle deg"il, d · ı d b ı d · fabrikalardan ekmek olarak ıevzıi eme er e goru en u sa altta su h ı d · l b' ··1c.. u · o~•·_,, r, 
"' 11 ış er en aş ıcasL arasın a vı - cezaların hissesi yoktur. Bilakis o. geçen yı a nazaran evam ı ır yu gar milleti, bu ycD' • yi"' ~ 

milyonlarla fazla ile kuparuşı ve önümüzdeki yı.I lıüdcesinin de !ayetlerin idari teşkilat işleri de çaresini düşünmekteyiz. Hatta bu . . • selme kaydetmış ve 938 senesınde de ok durın.,•tur· "'·~J I'. 
250 milyon olusudur. vardır. Sırıısile başlamak lazım ge. yolda bazı siparişlerimiz vardır. E''· radaç~az,::fe~ bıraz kdaha agırlaşmı.ı. yüzde 53 olan vasati tasdik nisbeti, ler tu mesele iıe pı~·· ~ 

Belki bizle kendi ~si endişelerimiz ve günlük i~lerimiz ara- 1irse koy·· ler, nahiyeler, kazalar, vi. mek de asgari bir fiatla ve eı-safı tır. un u mah emeler, 935 e 56 936 da yüg' de 58 e 937 de yüzde 61 e a1<-•ıar ,c il_ 
· . k'ld t · d'l kt. H j bin 936 ya 62 bin 938 e 62 bin . _ ' lh h tehassıs huk ~- •• ..;~iP sında ne olduğunun pek farkında değiliz. Fakat, hakikatler böyle Iayetler ve umumi müfettişlikler. en ıyı şe ı e emın e ı ece ır. ıı- • . . • . . . ' balıg olm11ştur. Yalnız su ma - Bul ar m.illetiniıı ,..... ~ 

kül halinde karşımıza ve gözümüzün önüne çıkıverince idrakimiz Bu teşkilaat memleketin bütün lıisa arzedeyim ki, belediyeler •k - ~81~ ~~ ~6 bın ıt deretmışleıdır., kemeleri nazarı dikkate alındığı d.,.!ierden istifad" td 
1
';/. 

hasarılaıı i~lerin hacmi k:ırsısında muhakkak ki çok dar kalıyor. hayallerini ve ideallerini yerine ge. mek, sebze ve saireyi ucuzlatmak a ~ 1 11 malı em.e ere gelen ış • zaman vasati tasdik nisbetinin 71 ı . asanı• I' 
\'e .. yine muhakkak ki 'l'ürkiye bir yıl içinde yaııtı~ı \·e yine bir tirecek olan terakki le mütenasib i 'n ve halka kô.fi derecede gıda al. !er mı~·tarında 20 bın kadar nok - tecavüz ettiği göriilmektedir. 0~ hır •naJ". ıı•YP'..I 
yıl •·apabilecea.~i işler, ortav. a koydua.,"u başanlarla h&kikaten gög" - o'·rak yu."ru"memektedı"r dersem lın. fırabilmek için vazifedar olanlar sanlık bulunması. eldeki işlerin bü. ugr~ar. Y_etıı .. ~r- P'f.. 

"' - "' ı "k b' k .. tl k 1 Mahkum ve mevkufların yüzde mesamın neücos•'-' .. ..r· süııü kabarta kabarta öru.,· ··nebilir. kı'katı" so"ylemı'• olurum. Çu"'nku" ellerinde vesaiki olsun olmasın g~- yu ır ısmının sura e çı arı ma.. d kad ·· . , ıııw.,ı 
' 1 1 3 ü çocuk, yüz e 3 ü m, mute - si ül yer ~er JV - "ı'z asrı yıla sı;'Ydırdık... ı k k" "kt d" · t' • · rek kanunı", gerek ı'darı" çaresini ya. sına "e vaziyet erinin sa dlı bulma. par ere btl e1 " " meme ette ·ı ı ısa ı ve ıç ımaı ııı. bakisi erkektir. Türk ceza evlerin. h lan , . .ıi 

Sözü yerinde ve h:ı~ikatin tam ifadesi olaral.. söylenmiştir. kişaf hududları kısaltmakta ve me. kın bir zamanda bulacaklar ve tat- sına imkaıı bırakıyordıı. deki 19 bin mahkumun sekiz biııi.. şma asmış. 0 

1 
pat~ el""I 

E•öm I'zzet BENI.CE al k d B · bik edeceklerdir. Ağır cezalarla ticaret mahkeme • vatandaşı, sıyas ··~del ~ 
''" safeleri az tma ta ır. una "'·' - 1 . d l "h k • ni, ve 10 bin mevkufun 3800 ünii ve siyasi parti ınu•· ıııt''J 

-;;::;=:;=:;;:;;;;:;;;;:;;;;;;;;;;;:;;;;:;;;;=:=:=:;;;:::;;;:::;;;:::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::===: betle idari teşkilat da artmaktadır. NÜFUS ŞLERi ;~~ ~ k s:ıa d ~~ az l~ahsustur; katil ve katil maznunları teşkil et. rak etmemek şartilc ~I 
Yeni takas rejiminin akisleri Biz teşkilatımızı bu telakki ile mü. Yakında nüfus yazımı yapılacak, u ıu u ~r a ı saaı. şayan. mektedir bilir. Evli ve dul ol•0 Jel'. 

Pi_ asada yapılan tedkikler 
b~firildi.Rapor hazırlanıyor 

tenasib olarak ikmale çalışıyoruz. eski harflerle olan hüviyet varaka -1 kayıddır Aslıye .ceza ve aslıye. lı~ı~ İçtimai bünyemizin büyük yara.. çilemezler, fakat ~ "'/. 
Ko .. YLÜLERIMIZ REFAHA l deg';stirilecektir. kuk mahkemelen, 937 de hepmıızı .. d apıJnP • tlJ 

arı " d k b' ·1 1 k sını apaçık söylemek ve bunu mil. mart ayı ı~ın e Y ıı• r 
KAVUŞACAKLAR Bu beyanattan sonra fasıllara ge- memnun e ece ır ı er eme ay. . .. • • _ . . trntj n1' , 1~ . . . . r • . . detmişlerdir. icra daireleri iki sene lete, meclıse, hulcUmet~ ve matb.ı cesınde yüz al . j ıc I'. 

Köylülerimizin kalkınma hareke. çılmış Dahılıye ' ekaletı, Matbuat . ata maletmek suretile ve ancak el. mento seçilm. iştır. ş il~ •',J 
e>•velınc kadar •eneden seneye 33·1 J ır I". 

-. .. ' ·z d ı ·k· · · d r bük' ımın bil J~. 

Pahalılık 

Bu arada, maliyet fiatın~ takas 1 takas keyfiy~tinin. ilga~ı mümkün 
priminin ilavesi münasebctıle fıat. olmasa bıle ıpek ıthalalının suretı 

!ar yükselecektir. kat'iyede pamuk takas şartına bağ. 
meydana gelmemesi Bunun neticesı olarak da pahalılık !anmaması, tahdid keyfiyetinin ha. 

meydana gelecek, istihlak ve dola. fifletilmesı liizım J{elmekted.ir. 

bin iş dvreder:<en 938 de 254 bin birliğile ve büyük yaraya bir iliiç açtığı meclis bu .'.,;,,..ı. J 
477 i• devretmi•lerdirki bittabi bu. I bul11nabileceği kanaatindeyim. Ka. yapılan liraya '."u .-'..ıt 
büyük saliih eseridir. Ancak hemen tı ava .arı son .ı ı sene ıçın e ve no um~ efllİP '~ 
söylemeliyim ki, bu salahın tam ya. şayanı ~ulçran bır dere~e~e ~za~.ma. k~dar e~~rıy~~ 1da biik ı' ~ 
rısın ı para cezalarının tahsilini icra sına ragmen, yara, hala usturıde gostermıştır. 

1 
plılcı!·' 

• • 
ıçın tedbirler alınması ileri yısile istihsal azalacaktır. . .~iğ~r maddel~r ithal eden sana. 

Iplik ithali mevzuuna gelmce: yıcıerın dıleklerı de hemen hemen 

d ı k k d • d M'" d b' ~alışma dcvrı 1 :.of"/ o!airelerinden alarak maliyeye de>ı. uru aca a ar agır ır. usıııı e. ır.' . Jliİ~~ ,il 
reden 3038 numaralı kanuna borç. nizle tekrar edeceğim: içtimai bü. serıyet olmalıdn ... diİ~o ı.'J 
luyu:. Böyle olmakla beraber salah yük bir derdle karşı karŞ1yayız. Bu zed olarak ileri su;. )ı)lı(J 
k11vvetlidir ve icra dairelerinin Y•- derdiıı tedavisi için Adliye V ekılle. vekil~eri do.k~n ~ celil~ f'J 
v~ yavaş işlerin kumandasından ti vaki olacak telkin ve irşadları ekserıyetle ınt~ı•_,,;Jı c '.J 

sürülüyor Alakadarların iddialarına göre, fab. bunun aynıdır .. M~şküllerin mey • 
rikaların mütedavil sermayelerını:ı' dana gelmemesı ıçın takas mecbu -
mahdud olınası dolayısile takas te- riyetinin kaldırılması veya gösteri. 
dariki hususunda mevsim itibarill' len şartların daha müsaid bir şekle 
bazı müşküller meydana gelecek bu sokulması icab edeceğı ileri sürül. 
meyanda ihracat mevsiminde sene. mektedir, 

+:Bazı iptida! maddelerin ithalin! 
<hususi bir rejime tabi tutan karar. 
namenin piyasadaki tesirleri üze • 
rinde yapılan tetkikat bitirilmiştir. 
l'ürkofis müdür!Uğii birkaç güne 
kadar raporunu hazırlıyarak An -
karaya gönderecektir. 

\ 

EDEBi 

Tedkikat yapılırken fabrikalarla 
tesam edilıniş ve müteaddid dilek.. 
ler de tesbit olunmuştur. Neticeyi 
şu şekilde hulasa etmek mümkün. 
dür: 

Yeni takas rejiminin bazı müşkü. 
lata meydan vermesi muhtemeldi!·. 

· n·· ük Harbı ,,.... ,ti". çıkarak işlere kumanda eden vazi.. mem1111nıyetle karşılıyııcaktır.• uy k ıio .,, 
yetı• olduklarını vazıh olarak gfü. Bundan sonra Adl;ye büdcesi de çlnde her mcı;•1:/ teP,ıı ;/. termektedir kabul edilmiştir nuşlır. Her mı 110.-ıi'ıı" 
i bir rejim ararken, ~'' 
LME VE KANUNA UYGUNLUK Vakıt geçtiğı cihetle diğer büdce· a1· lik kor 0,8ıil 

Hemen haber vermeliyim ki. 1 lerın müzakeresine bugün devam,~ ıst millı P aıısıli~ 1,ı 
tik ihtiyacı temin etmek imkansız.. Sanay:icılerin bu d.ileklen yapı • 
lığı baş gösterecektir. lan tedkikat netıcesile birlikte bu. 

cumhuriyeı adliyesi kararlarmııı olunacaklır. dik" .. lil.k sosgi~i şel<l 1 
11 'j Bütün bu cihetleri önlemek için günlerde Ankaraya hildirilecektir 

IZLAQ 

tator 1 rı• fi 
- - - durmll§lardır. sun ş 

0 
e' 

dalı olmadığu1 hoşuma gitti. Seni Peyman cevab vermiyordu, adam 1 luk çocuğum ırak bir diyarda şim. memleketin iJıtiyacıPrj,.ıt'/ 
burada yeni gördfün. Ben kadını ne yapacağını ne diyeceğini şaşır.1 di. Şunur. şurasında gariblik var tanıdır. Büyük ııa.., t 1,t 
arlık gözünden seçıyorum Tam on mıştı: j başta. Diyeceğim şu ki koca İslan. devri, Büyük Barlı~ ~5#' 
geceni· buradayım. Senir gibı uslu - Ha dur dur .. Buranır. alafraıı. I bulda yapayalnıZ1m.. Memlekette virden ayıran bit '.ıet f.I 
oturana hiç rastlamadım Buralara 

1 
ga geçimini unuttum Affet!. _ diye oturanların bile halallerinden gayri ki yeni devirdo de' ~,ıJl"J 

yeni mi düştün yavrum? özür diledi - belki sana kendimi birer oynaşları var .. Cebi delik iıı. kopyacılığı ortad•? i~ci /ı 

Yazan 
Peyman inildedi· prezanta etmediğim için bana gü. sanlarrn bile birer gönül aş·naları dokuzuncu asrııı jlı. ,_ ~ 

• Nezihe Muhiddin - Evet! cendin. Olur ya. Bunun burası oluyor da benim gibi bir babayiğite ıonra yarını asır ••~et IJ 
• - Belli .. Belli daha toyluğun her İstanbul. Bana Konyalı oğlu Ra • (medires) metres hayatı çok mu? memleket, parlarıı•:ı~i.ıd 

- Sizin kadar güzel bir tane da- tim_ Gel şu sıcak yerd~ .(urup - Ne emredersin yavrum? .. Ye. şeyinden belli.. Amme sen de bir gıb derler Çütlik, çubuk han, ha. Peyman daha ilk geceden neler yi ideal bir de'l'lel r "rı''' 
'ha yok, arka~U\12 da güzel amma derdleşelim seninle... mek mi, şampanya mı? Emret.. haftaya kalmaz, dört yapraklı daği marn .. Konyanın taşı toprağı benim. işitiyordu? Onunla bir sokak şu • bol etmişti. Siyasi b~r ıt ~ t 

'çok kibirli. Yine elinden tutarak acı, ağrı Peyman sesini çıkarsa hüngür gülü gibi. açılırsın.. dir.. Bu yıl amcam da _zürriyetsiz fınhsı gibi konuşuyorlardı!.. Nere _ den üstün lutan b~ıdril 
1 Naciye burnunu kıvırarak: içinde yüreği sızlıyan genç kadını hüngür ağlıyacaktı.. G,arson ganç Peymanın omuzlarının arasından ölünce onun da bülün varlığı benim !ere düşmüştü?! İçinden tiksinme, modası id. Bu ıeıı P~vjl 

- Aman bırak şu budalayı! • de. masaya doğru sürüklerken Peyma. kadının acemiliğini bildiği için işi soğuk bir rüzgar geçmiş gibi tit • oldu. Eh artık, yaş otuz dokuz, kır. ürküntü ile çıktığı 
0 

izbe, çukur, I milletlere çok ağırv: ~~ 
di •. • Mahmud Beye ilişen gözleri o. lafa boğdu. redi: ka bir basamak kaldı. Şöyle İstan. karanlık mahallede onu bir besleme muştur. Binaen:ı1~·.,,, ı1 

Peyman burnunun dibinde türlu mın fırıl fırıl dönen gözlerinde: - Efendim size mükemmel bir _Sıtmalı gıbi titriyorsun? Has_ bulu bir dolaşıp geleyim - dedim - kız gibi hırpalamışlar, Fakat oranın ra memleketler reı• ;ııl t'l..ı 
baharlı meze kokan bu küstah ağı. - Hah işte böyle olmalı' • diyen supe hazırlıyayım. Listede, bıldır. talığın nedir? üşüdün mü? Eğer inan olsun! Şurada on gecedir, İs. erkekleri hiq olmazsa onu saymış. çok tarihlerine "e file!~~' )ı' 
xın palavralarını dinlerken öğüre. bir deyım gördü - cm, levrek, havyar... manton ince ise sana yarın sabah tanbulun gavur, çıfıt bütün avrat. !ardı Zavallı Yusuf. içi titrediği !arına baktılar. eıı~ıilıir•,.ı.11) 
ceği geliyordu. Hayat her yerde, Sızdıracak kadar eriyer. müşte.. Adam garsonun lafını kesti: dükkanlar açılınca en alasından bir !arını gördüm, amma hiç birine halde dik bir bakışla yüzüne gö _ kiyetli netice "er eski t ;fJ 
her zaman bir işkence halinde de - rı~ halini çok iyı bilen pişkin 1 - Haydi getir işle.. Uzun lafı 

1 

kürk alayım. • Genç kadının elinı, gönlüm akmadı. İlle ve lakir. seni zünü kaldıramamış. şık berber bü. gar anayasa~.' ~a 81,ıgı' ~ (: vam ediyordu. Yüzünü buruşturan garsonlardan biri, Pcymanla kaval.

1 

kes. Hanımefendi. ne is~erse getir ... tutmağa çalışıyordu _ görünce. tün züppeliğine, üzüntüsüne ra~ • mahsulü deg.Idıt. tll"ııP~I ~ 
genç kadını o teselli etmeğe baş _ yesini bir uşak g_ibi arkalarından t~- - . Hanı'?efendı ne ıstıyor ben j Peyman elıni çekince adam büs. Konyalı oğlu .. ~agıb Beyil' gö~leri men uğrunda karısını boşayıp ni. rihinden, Bulgar '::,. J.l~/'.: 
tadı: kıb edıyordu Boylelerının aradıgı hepsını bılıyorum bütün hırslanarak cömerdlendi: tuhnf tuhaf kuçulerek şımdi ilanı kahla almak çılgınlığına kapılmıştı. farından doğınıışt ~ ~ 

- Nen var elmasım? Hasta mı _ gözden ırak kapalıca, kuytu bir 1 - Biliyorsar başımızda. niyE dı -ı _ Kürk manto yetmiyorss eğer. aşka nereden başlıyacağını tasarlı. Bu istek çok iğrenç olmakla be • milletine kutlark•P~ıı ,c ~ 
k 1 ki k b b ı ·"· . • 1• ento. 1,1 · .ı sın? Yoksa sevdalı mısın? yerin Otu arını oşu az:• :ı. - neliF durm·orsı· ' Haydı uzun et. leyim sana bir de otomobil &la~ ım!. yor.,,..,: rabeı hiç olmazsa namuslu bir İS- Borısın par aın ı::o. ıl'· 

- Hastayım sancım var_, • Sesi ' dı ve masaya çeki düzen vererek m• arı 1' t'• ı,ctıreceğini Bu soğukta ayakların yaş kald!rım. - Öyle ya dünyada biraz da gö. tekil Peymanır, başı, bu kırmızı loş da Başvc~ilinıiıi~g;r df,; 
ağlar gibi inledi • kollarını kavuşturup emir bekledi Garson uzaklaşınca yılışarak !~". d.eğme~in . . Elini yar cebi~e 1 nüı_ eğlendirmeli .. Senin de benim ışık içinde bir cehennem kuyusun. anarak Tiırk - Bil ıııitc~ 

_ Neye bana söylemedin a güze. Adam keyiili keyıllı hatta şel • Peymana döndUı g~turü ~glbı yaparak • Allah iUlrnr j gıbı eşın yok galıba; yanı ?emem da döner gibi derin, sonsuz bir ka. kında söylediği ce "' 
liın? .. Sen eğlenesin diye dans el .1 katli bir sesle sordu: - Öne• >an& şunu diyey.m sev.! dunyalıgım boldur benıml. ~u demek ki benim hala! eşım, ço. ranlığa gömüldü... (Devamı var) dolayı duyduk'.1~tif 

de ifade etnıek -
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hıt d · "r • l · Antrepo işçi-patron ihtilafların halı için 1 ~ il e rısat muTettış erı 1 t~ · 
'ttuhakkak enstı.tu" me Tarifesi iş yerlerinde " iş mahke- 1 ~- U 

• Sütden S irkeci aatrep0lan için k 
1 

k Mezarlık 
.ZUnU olacaklar Zehirlenenler teHzilatlı ücret tarifesi meleri UrU aca Hırsızlar. 

h ı d Dün matbaaya kederli bir D•• Bir rivayete göre kırk, öbürü- azır an ı dostum geldi. Bu, biı· sene evvel 
u~fu''n il 1 1 n~ göre.elli ~atandaş sütten ze- Devlet Demiryolları dokuzwıcu A ,, ... . ki" d b. hey'- yirmi yaşmclaki kızını kaybet" 

mufettl•şıerın maaş a,rı,• ay hırlenmı,. Eger hastal~rın ~a • işletme müdürlüğü Sirkecideki. grzca JUrl,, şe 1n e lr mis elemli bir lıaiJarlıı. Lakin 
veylası zabıtanın 1:cvik muda- gümrük t ı ·d il · f • d f • • " "b •• .. , .. 

~ halesi, 'cankurtaran "arabalannm gul o: ~epoba~ının t ı :~-ee ıe ın e esısı munası goru uyor kt_osdi~~~a bir_sı~neb~ıin k:ıt,merlıe: -

aş d "f 'b " · · · b }k' d meş aga aş amış ır. n 1 
- ır gı ve sıs ı ır unu ı;aıı ıgın in an 11 aren Umumi yetışışı olm~s~yınış e •

1 
e po binası ve diğer hususat dokuzun- • . .. . • . . ... . artık örtmeğe ~alıstı~'I matemi 

ha~tanelere dagıtıfan bu bı~.re- cu işletmeye aid olduğu halde şim- ı Alclıgımız malumata gore clklı _ hiıkimlı• olacaktır. Ay~ıca •ıuı:ı• ile dünkü taze kederinin arasın-
l~r~ !8nsı kIVTamı kıvrana ole- diye kadar antrepo ücreti tahbili ı sad Vekaleti», yeni ve mühim bir şeklinde ~e cEhlı vukuf• s~fatı~e da bir fark var gihiycli. yepyeni 

bu .. tceden verı" lecek bilı~?ı. . - ve buna mümasil i~leri münhasıı-an mesele h_akkı~da _tedkikler yapmak_ bır heyetın de, bulunması munasıb bir feliketten döniiyordu sanki .. 
~u tmese~.esı, :ınan_ıızdan do~- gümrük idaresi görüyordu. t adır. Turk ışçwn~ yarayacak ve gOCülmektedır. . . . . . ı Korkulu gözlerlı~ baktım ona. 

~S J• dugu.muz gundcnberı--~u. şelı~~; Gümrüklerle dokuzuncu işletme onun hakkı _ ıle _alakadar olan bu Bu yeı'.i ".'ahkemelerııı , ışçılcrı~ı- _ Kızınım kabrinden geliyo-

d k 1 derdi • ola~k .. b~~ledıgıııu_z arasında yapıl an temaslar sonunda mesele •lşçı\er ıçuı ış mahkeme!!!-, ze çok buyük faydaları dokun~agı, , rum. Mezarın üstiindı· bir tek 
ita an az maaşlı İSpC tör er derddır. Bır turlu. d.e devas~. bu- bir anlaşmaya varılmış ve ntrepo n. kurulması mevzuudur. . bilhassa nazarıdikkate alınmakta 1 gül kalmamış dedi. 
~ lunam~mış~. Nıç~ b~ .boyle. işlerinin müştereken görülmesi te- Düşünülen şekle göre, cİş mahke- ve bir an evvel tesisleri çok faydalı Bu zat, EdirnekapıW. büyük aarif Vekaletine müracuat On? hız .~egıl, sıhhı~:~ bılır, be- krriir etmiştir. Dokuzuncu işletme, meleri>, işçil...-!e iş verenler arasın.. görülmektedir. 1 masraflarla yaptırdığı harikulıi-

lediye. ~ılir,. s~tıcı . bı~ı-~, ~andı- antrepolar için tenzilatlı bir ücret da çıkacak ihtilafları hal için kuru.. İşçilerimiz bu suretle yol masraf •. de bir aile mezarlığına bir sene ediyorla f racı bilir. B~~ı bılfıgı':1" sa - tarifesi hazırlamıştır. lacak olan bu mahkemeler, muhle- lanndan, zamandan tasarruf etmiş, evvel biricik kızını ı;ömdill<ten 
"dr dec~ ~~undi ~?Y~~ : uş~rur ~ Şimdiye kadar tarifenin yüksek- lü iş yerlerinde bulunacak ve «tek kazanmış olacaklardır. I sonra oraya güller cliJuniş, sol-

'1 llıııiııat Müfettişleri• maaş- zarar etmektedirler. Fakat asli ma- yenı _ogren gı~ .e. e. ı va !iği yüzünden tacirler mallarını an- 1 masın, sulansın ve çalınmasın 
lıı... ı-,,,'1 Uıııi büdceye alınaeakla- aşları 45 liradan yüksek olanlar da çocugun_wı ~ehirlenışıdır. trepolarda tutamıyorlar ve bunun (' h • • J k • \ ç b kJ 

1 

diye bir de bekci Lo) mu~ idi. 
~ lce lıaber vermiştik. Bu kar görmektedirler. ~~ed_iyenın yılla~dır bu ?1ev- neticesi olarak ta trenlerle eşya ve rlmlzae l U U U Dün yine yavrusunun mezarı-
... "'~~ Yılı Maarif Vekaleti İlk tedrisat müietti~lerinin ekse- zu ~ennde 5alıştginııİi bırç:k nakliyatı azalıyordu. Yeni tarıf<', LJ G nı ziyarete gittiği z:ıman gördü-
\ ıı'Cab eden tahsisat ta kon_ risinin maaşları, 25 liradan az oldu- tcdbırl~r aldıgını,. e e -~e .. :ı ı- bu mühim cihetler gözününde tutu- na gır az ğü manzara şu: Açılını. güller 
~ 1tkrıı; 8_Uretle memleketimiz_ ğundan bunların mağduriyetlerine tası ta~matn~~~~e bükü er !arak tacırlere uygun bir şekilde C • l • D l koparılmış , bazılan dn I.öklerin-

<y h •. •ilk tedrisat müfettiş. meydan verilmemesi için yeni bir kondu~u, gu~mlere ~;nk tertib edilmiştir. Tarifeyi gümrük- emıgef erl epO aTl den çıkanlara!{ t:;ılınmı~. 
~~ndan itibaren paralan- formül bulunması ricasile Maarii kondugunu da yakından 1 en !er idaresi de muvafık bulmuştur. _ ·- Kederli dostum, 

~~ıur;uhüdeeden alacaklardu. Vekaletine müracaat etmeyi karar- v~ ~örenler ar,:ısmday_ız. :ıo:~k~t: B 1 d" bu sene Genişletildi - Valıi'nın )·azı~ını okudum. 

~ııı.. ,. e, lnemleketimizdc ade- laştırdıkları söylenmektedir. bütün buna ragmeı yıne sut ışı l e e ıye s d • dcd. .,. tt' 
""' """ b. ··t ·· · ı akt k rta ı y • en e yaz ı ,.c ı avc e ı. 1ı,.lti1ı.Q~':ıı tekmil ilk tedrisat Diğer taraftan badema ilk tedri- ır susuz iŞ o nı an " rı a- enı yapacağı yardım- U mum tankların h acnti• Ben özendim. Yavruınun ölüsii-

.""11~ ~'.nın ay başından itibaren sat müfettişleri, mesleğinde tema- marn.ıştır. • • , • ları tesbit etti k f ' ne yaraşan bir meıar yaptırdım. 
't ladı ırer derece yükseltilmiş yüz gösteren muallimler arasından Barı, ş~ son :zehirlenmeler yı- Jnşaaf _ . ... . <'500» tana ÇI h • Ona bile musallat olclular. Şası-
. "rııa~~· :Fakat her birinin , her seçilıniyecektir. Yeniden ilk tedri_ ne bu şehır balkının son ız.tıra~ı Beledıye reislıgı bu sene Istan - Çubukludaki gaz depolarının ih- yorum doğrusu ... 
~a .. oldukları 30 l ira cMa_ sat müfettişi olacak muallimlerin, ~e. son. cezası olsa da .~~l!s 5~ J . - - . buldaki muhtelif hayır teşekkülle- tiyaca gayri kafi olduğu görülmüş- Kederli dostumwı kederlen • 

ı.ılıf~tli.;l UcreUerı kesılecektir. muhakkak •Gazi terbiye enstitü- ~tihsali, satışı ve tevzıı ı~m bır l Az genış s0kakJardakı rine geçen yıldan daha fazla mik - \ tür. Bunun üzerine belediye bura- mekte hakkı vardı. Tasını çal • 
~;ışj1 ~rden 25 liraya kadar sü• nden mezun olmaları 11ızımgel- şı~ket kurulsa v .. ortaya hır mes- inşaat için bir kayıd tarda yardım etmeği kararlaştır -1 ya 8 tane tank daha ilave etmiştir. masınlar diye dostlarını meza -
~ 0 1

anJar bu şekle nazaran mektedir. ulıy~t ko'?sa.. . .. . • mıştır. , Yeni tankların her biri beş yüzer rından koğan E~rcfi Jıatırladını 
en' 1 • Bılmeyız Allah hızc boyle hır ı kondu .. .. ı tonluktur. Bu suretle çubukludaki ve hıristiyan me~.arlarının nasıl 1 st . . .. .. st k ·? y · hal" . . . . Bu cumleden olmak uzere Top - . . 

V anbul J<.u••çu•·k _gunu go erece mı .. aıu , ıs Yapı ve yollar talimatnamesının gaz depoları tanklarının umum muhafaza edıldığiııi dü ündüm 
~on r süt_ün, I~ sütiııı I_:-tan~l. e.v· 1 inci maddesi mucibince 9 metro kapı Fıka_rapervt'l" cemiyetin~ ~· hacmi 500 bin tona çıkarılmıştır. Mezarlık hırsızlarına belediy~ serv t s Jerınde hır kalb hulllSU ıle ıçıl- ·şı · . . d 1 • k kla da' Çocuk Esırgeme Kurumu Eminonu Depolar müdürü Bay Kazım Ko- birşey Y"'"'madıktau sonra b \ı a uarı 'ınşasına anayı• d·- · ·• ··~t gem ıgın e O mı:ı;an SO a T . . . -..- en 
ıa~I •• • ıgı gunu · · yapılacak 9 metrelik inşaatta inşa- merkezıne 24o, Beledıye memurıarı daman da herhang: bir iştial teh- ne yapabilirdim? Zaten bu ya-tıd BURHAN CE\'AD • 

1 
ıı a baş lan ıyoı· 'il Jluessese 'erı , t b 1 t at sahibleri - sokağın genişliği mü- kooperatifine 1000, Turing ve oto - likesine karşı yeni ted_birl~r. a~mış, zıyı böyle şc;vlcr? pek kulak as-

lYI. ı (1 mobil kulübüne de 2.000 lira veri - bu suretle tutuşma ıhtımalını onle- mıyan belediyeyı t enkid mak • ıı· s an u un sana oryom saicl değilse - sokağı 9 metro geni~-ll)ıb - • , • Iecektir. miştir!.. sadile değil de, dostumu mem -
l.il.L b d ı k Mu mele g t b !iğe iblağ etmek için binasını ge - t k . • dım ı~l\n ıı l\ • e elı· "" ara a . ver l S i ne a ı nun eme ıçın yaz . 

<"IJ "' Ve prevantoryom riye çekmek mecburiyetindedir. İL ~! . hın lira ayrıldı mı tutulac aklar ? . Şimdiye kadar 9 metro yüksek - Marşandiz Profesör Ht\LK F OZOFU 

,~.,.b~ R.eisliği , yeni ·Konser- Şehr~m.i_zde icrayı faaliyet e~~n M ı ntakası liğinde yapılmıyacak binalar için Üsküdar Hukuk Hakimliğinden. 
i(ft 

1nası. inşasına bu sene bazı buyuk sanayı muesseselerının böyle bir mecburiyet yoktu. Fa - Tari .&esi Nissen 938/34 
~ ~lt başlanması içlıı münaka- mümasil sanayi in küçük imalatha. B .., l b - · .d b ... kat belediye bu hususta yeni bir } f 

1 
• -- İsmet tarafından kocası Çengel . 

lı ltar--ı t °''" B .. nelerinden cMuamele vergı"si• alın. ag ar aşına gı en u B k yda .. Avrupada k .... d Kul l " M kt b k " d fııı , ıı 1 ~ aş ırıru,-. umu- .. IJ b d. , kayid koymuo;tur. u a gore Yeni tenzllAtlı t ar ife, Yu· oyun e e ı e e so agın a 
~ ıı,lıi;. ediyenin yeni yıl büd _ m~"'.ası y_üzünd_en .. m~şkü~ vaziyete tun yo arı ele ıye 9 metro yüksekliğinde evvelce lnşa nan topra k lar ından ge• Üniversite profesörlerinden ma _ 22 N~. lı evde sakin iken filhal ~~-
~ 'ttıiıı 'Ye Vekaletinden tasdik- duştuklcrı ve küçuk ımalathaneler- ya phrıy0r olunmuş bınalar varsa, bundan da· 3 ·~ '-il t ilk 1 ruf mütehassıs M. Ni.ssen mezuni- metgahı meçhul Mustafa aleyhine 

ı;~-, ce, iJ;~ olunacaktır. 0 vak-) le rekabet yapamadıkları hakkında • · . . . . çen " ,. ome re •o • ,.ilan bosan d da ahk 
""lr Ş ..,. B l b daki p ha az yukseklikte yapılae.ak bına - da te , mll edildi yet alarak Avrupaya gitmiştir. De- a, ' ma avasın m " . eh'"d b al8kadarlara bir müracatte bulun _ ag ar aşın revantoryomun 

1 1 ~"I hhl]..,. e a~ında Konserva. d kir k bulunduğu yerin •Veremliler isti- !arın da daha evvel inşa edilen 9 Devlet demiryolları dokuzuncu ğerli doktor, 2,5 ay kadar Avrupa- mece dava arzuha i sureti e davc· 
~Cll\iıı f ~ •cağı yerdeki istiml5k u ını yazmıştı · rahat ve tedavi mıntakası• olarak metro yüksekliğindeki bırlmın hi _ da kalacak bila.Jıare tekrar şehrimi- tiyenin ilanen tebliğire karar ve • 
"~ ~~a:~aİlit~si de ikmal ed.il- Bu müracaat üzerine, muhtelif intihabı hakkında tedkikler yapıl- zasında \'e geriye çekilmek suretilc işletme müdürlüğünün marşandiz ze avdet edecektir. rilmiş ve tahkikat 21/6/938 salı sa-
• •q ,_ • stıml~k parası ola _ sanayi zümrelerind<? ça~an oüyük . 1 k 1 t 1 1 

trenleri için yeni tenzilatlı bir üc_ at 14 de bırakılmış olmakla muay· 
<L ""nek· dığını yazmıştık. Ciğerlerin<ten muz ınşa 0 unması arar aş ırı mış ır. •et to•ı"fesı· hazırladıg"ını yazmıştık. BU AKŞAMKİ KONSER 1 ·· d ahk lm k "lnı.,, ı büdceye (200) bin Ji_ ve küçük fabrika ve imalathancle- • ~ yen o an gıın e m emeye ge e 

"'••\ tarib bulunan hastalara, deniz ha. 
' Ur B d · 1 rin vaziyetleri tedkik olunmuştur. 1 M •ı Tren Edirneye giderken Pityon_ Fatih Halkevinden: ve arzuhale karşı tarıhi ilinclan iti. "ti _i L.o,... u para a, yem yı vasından ziyade dağ ve ağaçlık yer-, aarı umum 

hilı'iııe~r·ıten gelir gelmez sa- Söylendiğine göre, büyük sanayi !erin havalarının daha iyi görüldü- •• • l • dan itibaren 33 kilometre kaadr Evimiz Ar şubesinin hazırladığı haren yirmi gün zarfıiida cevab ver-
' "'~t t 

1 
ecektir. müesseselerini rekabetten kurtar - M : ~ ffl ., Yunan topraklarından geçmektedir. (17 ve 18 inci asır Türk bestekar - mek üzere keyfiyet ayrıca gazete 

~"'•r bı·-~tjtaıı, yeni cKonserva- mak ve faaliyetlerini korumak için ğünden ve İstanbul un buna en rnü-1 UJ e ş e, l Yunanlılar bu mesafe için yüksek lan) nın yüksek sanat eserlrrinden ile de ilan olunur. 
"""'• . . srud sahanın Kızıltoprak civarında ç ... / l k mürekkeb (Tarihi Türk musikisi ~tbıı_. _•çın hazırlanan pro _ küçük sanayi müesseselerinden de oga tı aca ücret almakta idiler. Marşandiz Sultanahıned üçüncü siı1A hukuk 

"' ~e~ ... , ıle meşgul olmak ve «Muamele vergisi• alınmasının la- bulunduğu anlaşilclığından badema l trenleri tenzilatlı tarifesinden hal- .Iı:oro kanseri) bu akşam sut do - hikimliğinden: 
' •ı',ıı areı t • 1 d ıl yapılacak prevantoryom ve sana - - kuzda Fransız tiyatrosunda verile- Veznecilerde cemı"yet bı"nasında • • emek u-zere Gu"'zel zımgeldigi yo un a yap an müra - kın d h · ad ·stifadesı·nı· temin +-''ıiJı •!" <'\k toryomların Bağlarbaşı semtinde Bu maksadla bir a a zıy e 1 cektir. Bu konseri ıstar.bul radyosu 61 numarada malUllerden Mustafa d~ int· ademisinden bir pro- caatler, kısmen haklı bulunmuştur. ü1m için 33 kilometrelik mesafede de aynen naklederek yayacaktır. Evi-
~"\ . ıhab olunmuştur. Binaenaleyh, cMuamele vergisi• nın inşası, muvaf~ g~r·· üştür. imtihan açllması tenıilit yaptırılmaSı icab etmistir. miz ar şnbesi başkanı san'atk.:ir oğlu Süleyman Feridin, malıilini as-
" L. Beledh·e Reısligı bu maksadla • keriye muavenet heyetinden ôdunç "l:IL bazı küçük sanayi müesseselerine • ' d~ ·- ··ı-· Mes'ud Cemilin idaresinde olan bu · ~- "."'at için Doğu- de teşmil olunması çok muhtemel evvela buradaki boş ve sahibsiz a- uşunu uyor Bunun üzerine Yunan demiryol. koro konserinin tarihi ve teknik olarak almış olduğu dört bin kuru. 

•I"".,. ·· ··ı kted" razi ile yolları tanzim etmeyi ka - Bu ders yılı başlangıcından itiba.. !arını idare eden Fransız şirketile 
1 

kı . dola şun tahsili hakkında hazine namına .... C:ek ecnebi goru me ır. husustaki ö çülmez ymelı yı.. 
fil 1 rarlaştırtlll§tır. ren Maarif Vekiileti teftiş kadmsu- temaslar yapılmış ve müzakereler sile bütün yurddaşların dikkat ~ İstanbul maliye muhakemat mü -

• d ~lnUrlar KONFERANS Maarif Vekileti tarafından ayni nun tak\'iye olunması, bazı yenilik_ sonunda bu anlaşmıya varılmıştır. alakasını çekeriz. dürlüğü ta:afından açılan da\-ada: 
L ısaitelerde çalışan yabancı Üsküdar -~alkevinden: 2_5/5(938 yerde yaptırılmakta olan Prevan - !er yapılması kararlaştırılmıştır . Bu anlaşmıya göre Yunanlılar da _ ... . ~ müddeaaleyhin adresinin buluna -
,,-..t ı·., veya memurlardan tet-· çarşamba gunu saat 21 de Üskudar tor"omun Kadıköyu .. ne kadar uza • Bu ara, kadroya yeni cUmumi 

35 
* Çindeki Alman askeri heyeti maınasında_n iliınene yapılan tPb -

.. ~ , 33 kilometrelik mesafede yüzde l" ·· · b ı d l:ıo· - al d H d 1 1 t f ltl "k ı I ın· t" 1 de ·ı· ı kt gerı· rogr· ılınıştır. ıgat uzerıne gıya en yapı an u -aı'L guya gı"decekler hak _ Halkevi s onun a ay arpaşa i _ nan yo u amamen asa a ı ma m et ış er» ı ave o unaca 11'. ;.ıa•di ,.. 
ili>. ....... ~. • tenzilat yapmayı kabul etm~ r. h . . kal ruşmasında: meblağı müddeabib , "!lir -.;ırlara bir emir gönde. sesi öğretmenlerinden Bay Muvaf_ olunmuştur. Şimdi evvelil bu yolun Bu yeni cUmum müfettişler. in * Dolmabahçe g&z anesının _ d"" b" k d t ih" d 
ıı+ • ll Bu suretle marşandiz trenleri . b. hail" ort ın uruşun ava ar ın en ~ b; '-,·,,., u eınre göre bu kabil fak Bende. rli tarafından (U .. ·· ç ed_ebı_·- Üsküdar tramvayıruı kaadr imtidad kıdemli orta tedrisat muallimleri dırılması ve yenn~ ır spor ma ı ·t·b .. d b f . . .- d 

'b. " . ., tenzilatlı tarifesh:ıin Yunan toprak· . edil . b kkı dak" .• ı ı aren yuz e eş aız •e )UZ e ~'"'!la SCler Doğu seyahatleri. yat) başlıgı aUında gayet onemlı bır eden kıs.mı Belediyece yaptırılacak- ve ortarnekteb müdürleri arasından d ·ı· .. mk.. ·
1 

tesıs mesı :a . r. 1 1."evzu on ücreti vekiiletle birlikte tabsı _ 
1nden ·~ evvel Dahiliye Ve. konferans verilece tır. alon her- tır. · a ara, cıvar ı ger yo ıar ım an a se - ıne arı e arar ven _ ''t llı•d· ı k · s Bil.h · dak" di" J' · tih J çilmesi düşünülmek !arına a teşmı ı mu un o muş - proje Nafıa Vekaletırıcc tasdık e • 

1
. 
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1 taliınat istiveceklerdir. kese açıktır. tanzim olunacaktır. tedir. tur. dilmiştir. miş olduğundan tarihi ilandan iti _ 
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M baren 8 gün zarfında temyizi dava ty Dalmışım!. Başın geriye atılışı: Kolumu tutuyor. mün üzerinde, elleri vücudümü edilmediği takdirde usulün 437 inci 
İşte bu dalıştan beni Cina'nın - Hayır!.. _ Çıldıracağım Cina.. Allah tırmalaya tırmalaya ağlıyor, ağ - maddesine tevfikan hükmün kesbi 

yüzümde dolaşan sıcak nefesi, - Pek Çlplaksın, hasta olur - aşkına tek bir kelime söyle.. lıyor. kat'iyet edeceği hüküm huli'.sası 
tf Y A Z A N dudaklarıma değen dudakları u _ sun!.. Hınçlorarak göğ,<;üme kapanı.. Ağzımın içine giren saçlarını tebliği makamına kaim olmak üze-

\...." \J S R E T S A F A C O Ş K U N l yandırmıştı. Bir omuz sallayı~: yor: okşuyCoiı;:ıam~öyle bana derdini.. re ilan olunur. (987/1945) ~ E T Karyolaya oturduktan sonra - Ne olur? B d b" bo lmakta k ~.h. D E 8 R O M A N: 132 - - ir en ıre şa n or-
~...,lt~. birkaç saniye konuşmadık. Başını - Benimle konuşmamağa ye- kuyorum_ 0 kadar doluyum ki 

"ıı b~ yıldızlı kubbı?, bu ıstırabın zehirini akıtan bu gönül önüne eğmiştL Elektriği yakma- min mi ettin?.. Suad_ 
. -,,,"4. l"D.._ e_ riıı ve yaprakların yarası zannediyorum ki, hiç ka_ mış olduğu halde görecekmişim Cevab yok.. • ... _ 

·~... k l ·b k sk Sarsıla sarsıla aglıyor gogsu -k ·Qe o .. .. SUkünet ve valnızlık panmıyacak. gibi, yüzüme bakmaktan çekini- Taş gıbi, hey e gı i, a atı 
·'<!, ~o~urrı"· ' d mün üzerinde_ 
ıı.,,~tııqa un önünde o ,u.. Ve.. yordu. urnyor. - Kendine gel Cina .. Ne olu -
""Ilı iiıı(i:aııı_aııaıı hayali, giı!'..le. Unutamıyacağını Semrayı.. Sordum: - Cina, buraya kadar gelmek_ 
~ . "e ııııyo•: Yine tabiatin bile uyuduğu ge_ _ Ne var Cin~ .. Hasta mısın?. le nekadar çocukluk yaptığının yorsun yavrum? .. Bir derdin mi 

b nı -~ f k d d --ı ·• var? Söyle bakayım bana .. 1Ye ll\ ~viyorum Semra!.. ce yarısında onunla, bayalile baş Başını salladı. ar ın asın egı ;nı. .. 
trq ll'Gı.n lllldanıyorum. başayım. _ Elektriği yakayım mı?.. Bir omuz silkiş.. Başını kaldırıyor: 
li 'ıı"ı ~ııutıu· Nekadar zaman böyle kaldım Diye başile konuştu: - Doğru değil amma yavrum.. - Suad! .. 

'tı taıı•~d guma, yaranın ta- bil . H ı Baban, hizmetçiler.. - Söyle yavrum. " &eliy
0 
~' •tına hükınedeeek- rmyorum. - ayır .. .. 

,."•Gı. t. Bir aralık yorulduğumu hisset- - Uyumadın mı?.. Tek;:ar ene olur?• diyen bir kı- Tekrar başını göğsüme bırakı-
ı,? lı>bı,~~a, birdenbire, en ufak tim. Bir baş işareti daha. mıldanış.. yor. Gözlerinden akan yaşlar 
1

' ~ ..... e, llıes ı· Günün iki hadisesi zaten omu-. - Çok düşüncelisin!.. Karyoladan sarkan çıplak ba _ göğsümden içeri süzülüyor. )ıh '''di . e a bir yalnız ka-
l. ~il b" trıı diııı · zuma yalnızca kilo ağırlığınd~ Başın öne doğru sallanışı. cakları, daha çok yukarılara ka_ Cina dehşetli bir buhran geçir. 
, ~ • 1·1• ir trıu'zikeyış esnasında, · b. -k • şt Bu da: Evet.. ·· · . mektedir. 
''lııt" ~iıl~· . parçası dinler _ manevı ır yu yıgıru ı. dar açık vücudünü gosterıyoruın. 

ite~ \aııa;~ııı açıldığını, kal _ Karyolaya uzandım. Elini tutuyorum. Buz gıbi.. - Dur, bari balkon kapısını ka- Kollarıma almak, doğrulmak 
r ilanı gını duyuy~.·um. Gözlerimi sıkı sıkı yumdum. - Üşüyeceksip, yorganı sırtı- pıyayım üşüyeceksin!. istiyorum. Razı olmuyor Bıralu -

laYışıııda vücudüme Gözkapaklarım ağırlaştı . na koyayım mı• . Doğrulmak istiyorum. yorum kendi haline .. Başı göğs~-

Doğruluyor. Gözgözeyiz. Aym 
duvara vuran ışığının hüzmesi 
içinde ıslak gözlerini görüyorum . 

- Yaptığım çok fena şey Su -
ad biliyorum. Bir genç kızııı, ya.. 

bancı bir genç adamın odasına 
gitmesi_ Hatta yatağına girmesi 

çok iğrenç şe):' .. . Fakat ne olursa 
olsun Suad.. Yalvarırım sana! .. 
Beni ayıplama .. Biraz olsun benı 
anlamağa çalış. bitkinim. 
Arlık bende şuur, irade, man

tık yok.. Yabancı hislerin eline 

düştüm. Onlar ne isterse o olu_ 

yor. Rüya 1:ördüm Suad.. Sen 
Türkiyeye dönüyormuşun .. Bil -

sen nasıl içim yanarak uyandım. 
ıDevaını var) 

n ,7 Hıcrt US4 Ru nf 
Rebiüle vvel Mayıs 

25 12 
Yıl 1938,Ay 5, Gİİll 14S, Hızır 20 ,. 125 Mayıs ı Çartambn 

- Bahar rüzıar la rıo ın sonu 

lı 
Vakiti al' v ... u Ezani ... . ı . •• . i. 

Giiıııı 4 34 9 06 

ô~ı. 12 11 4 43 
lıtin:ii •6 09 8 41 

Aqa:a 19 29 ı.ı J) 

Y&Uı z ı 2; 1 56 

-ı. 2 26 6 58 
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Şimali Afrikada • • 
ile Fra.nsa ita ly a .......... ..:~ .............................. ... 

· Karşı karşıya 
Mısır hududundaki İtalyan asker

leri Tun us hududuna gidiyor 

• 

200 ton altın 
1 Y:.~~~t~ ~ roo 
altın ve gümüş 20 kamyonla ~·ran
sa hududuna gelmiştir. Külçe halin

de bulunan ye değeri yüzlerce miL 
yon frangı geçen bu altınlar ve gü
mij.şler Havr tarikile Amerikaya 

sevkolunacaktır. İspanya CümhurL 
yet hükiımetinin Amerikadan satın 
aldığı mühimmat ve silahların be
deli bununla tesviye olunacaktır. 

-·--
Bir köpak 
Havlamasile 
Uç kişi ölüyor ... 

Transilvanyada, küçük bir köyde 

zengin bir çiftçi, Biyer Sakaç, yor-

gunluğunu gidermek için evinin Ö-

nünde karısı ve çocuğu ile beraber 
bir sıranın üzerine oturmuş ... 

Tarladan dönen başka bir köylü 

ailesi geliyor: Demetr Morar, karı
sı ve çocuğu ... 

HiKAYE 
6 NUMARALI ODA 

Yazan: M O RlS _f3Q~AR -tı~ 
Yolcu; kapıdan girdi, çantasını· altı numaralı odayı veriyorum.! Odanın numarasını_1 yaP01~;1 

verl11·,,; 
yere bıraktı, otel yazıcısı Madmazel Lütfen, isminizi yazar mısınız?.. kat bu da bir neııce edj)Jll"j 
Şarlot Dükatiyenin bulunduğu ma- Yolcu, ismini yaazrken Madmazel Duvarlarının badana esıııe ~ 
saya doğru yürüdü. Şapkasını çı - Şarlot duvardaki levhadan bir a _ eşyalarının yenlleştlr~Jll ;ki_, . 
kardı, nezaketle selamladı, ve: nahtar aldı, ve tatlı bir sesle: men ilk gelen müşteri, dıJI ti' 

- Bu gecelik bir oda isterim.. - Baba, dedi, mösyöyü 6 numa- fazla kalamamış ve kokUaıJ<' il' 
- Pekala, mösyö ... Birinci katta, raya götürür müsünüz?., yamadığını sö~eyerek b . 

da istemişti. -••f' r.1,. 
- -- ·-· Dük atiye 6 numaralı "':; ~ ~ 

deden otuz' ikinci müşterı,_...ı r ,.)lll" 
çırdıktan sonra kıZW1n • 
di : efll'ı!Y ..# 

- Buna bir niheyt v JliÇ """ 
- Peki amma nasıl?··. b•,... 

sa sebebini bilsek .. N"iÇ~;rıl.: .. o.-
yatmak istemediklerını ~ ~ 

- Bunu ö_ğrenebiı.rıte .~ 
·· ·· nlıl 

yok. Bak, ben ~e duşu oıııdı 

1 
- Müşteriler de bU ~edil' 

· ıew 
ve neden oturmak ıs b<.Jı 
bilmiyorlar. Makul bir~ b 
rcmiyorlar. Arbk .psan 

1 bl' 

İtalyanların şimali Afri\<ada Tu
nus hududuna asker yolladıklarına 
dair son günlerde bazı iıabcrler çık
mıştır. Yeni gelen İngiliz gazete -
!erinin verdiği malLımata göre İtal
yanlar Libyada, Mısır hududundaki 
askerlerinin bir kısmını çekerek Tu 
nus hududuna yollamışlardır. Son 
günlerde Fransız _ İtalyan müzake
relerinin durduğu malumdur. Mü
ukerelerin durmasına ;;ebeb olarak 
Fransızların İspanyadaki Cumhu -
riyet hükumetine yardım etmeleri 
gösterilmektedir. Fakat bugün ·Son 
Telgraf• ın bu sütunlarında hulasa 
edılmek istenen vaziyet İspanya Önlerinden geçerken Sakaç'ın 

Otel boş olduğu zarı_ıa.P 1~ıl 
Başka bir oda vereltrP• 

6 
c# 

olduğu zamanlar, şaye_t ,, 
odayı istemezlerse benı~rıdl 
ririz. Ben, gider, 6 nuW 

meselesi değildir. Ondan diğer bir köpeği üzerlerine doğru ablarak 
gün sırası gelince bahsedilerek Av- .,... havlamıya ba~lıyor. 

rupa matbuatının Yen!. neşrı·yatı rım... ruhaı:;ı: Bti yüzden çıkan dil k!'vgası ne- k t 
!ıulasa edilecektir. - Peka11i, fa a . .J 

ticesi Morar'lar, kazmalarla Sako- b b 6 '· 
Şimdi şayanı dikkat olan cihet mısın, a a... ~r·çin··· ,. 

cu, karısını ve çocugu" nu öldürüyor- Rahatsız mı• ,,ı ,,. Fransa - İtalya müzakerelerinin ve_ - · çıı 
levki muvakkat olarak durması L • :ı;ı: • • !ar. Bir ailenin ocağını söndürüyor- .ralı oda geniş, hava;a~'ra b• 
üzerine İtalyanların ~imali Afrika- lar... kar pencereleri var. 

0 ~e;ıeP 
h tasdik. d "k ektedir Bu) --·™'; Otel şahibi Dükatı"ye çantayı aldı·. bir şey olmadığını her "ı·ll da Tunus hududlarında böyle ta - ~un ı e gecı m · 1 uı v 

şidat yapmış olmalarıdır. ıse İtalyanların canını çok sıkıyor. H a re . -Buyurunuz, mösyö, dedi; mer- de.sen ve ben biliyor . ..ııı 
İngiliz gazetelerinin yazdığına Çünkü şimdiye kadar İtalya hükiı- e r c a s u s e s r n g ı z diven bu tarafta.. mı. .. D - Hakkın var ·"""ırrı 

göre geçenlerde f'ransız Müstemle· · meti hep Habeşistanın İtalyanlara Onlar yukarı çıkarlarken Mac! _ - ogru... .. ter• . 
1 

kat Nazırı Mandel tarafından veril- geçtiğini diğer devletlerin tasdik • mazel Şarlot, yolcunun ismin! def- kadar düşündüm .. ~:şsetı&':' 
miş bir emirden bahsedilmektedir. etmesi için çok uğraşmıştır. B h ? tere kaydediyor ve düşünüyordu. odayı istememelerını . i~ 
Buna göre Fransızlar Afrikada elle- Geçen gün İngıliz parlamento - ı·r ayat mı yaşar e Dükatiye az sonra aşağı ineli. Ve lamadım. 13 numara '.~aııır· 

h 1 d İn il. M ı· Naz rı sır· Con garı"b nazarlarla kızına bakmıya derler. Herkes buna 
1 

ri altında bulunan yerlerin a a i - sun a g ız a ıye 1 

6 
. . lı'r 

sinden 50,000 kişilik bir kuvvet ye- Simon hükilmet namına izahat ve- başladı. Bu nazarlarda bir endişe a- numara ıçın... dad~ 
tiştirmeğe karar vermişlerdir. rirken şöyle diyordu: 11iimi vardı. Acaba vaktile bu 0 ııu!·· 

· ak T İt 1 il İ "lt sında ih 1 Bir söz teati etmediler. Fakat haL öldü, bir cinayet mi. ol geıcr r 
nu1sta~~n~~~n~un~k~:v~~ğ~:~a ba~~ tilaf y~~:r.eİh~~~~eİ~a;~:_ue Mil= İngiliz mahkemesi casus uk mev- ]erinde bir başkalık görülllyordu. -c-Yokc~nım!Olsad~er· 1 
Jam~lardır. Gönderilen bu kıt'alar !etler Cemıyetı arasında ıdi. Hem : Ne otelci ve ne de kızı fena kalbli teriler· nereden bileC~f bCP 

1 

motörlü kıtaattır. Evvelce• Habeşis- de vahim bir ıhtiliıf vardı. Biz bu zuunda yalnız m•ıııAı menfaatler değillerdi. karar verildi. Bu odaıarııtl' 1 

mil "ili ti Ce · etı· Madmazel Şarlot, boylu boslu, cag· un. Gideyim, eşya a tan harbi çıktıktan ve Ingiltere ile işte tama e m e er mıy , 

İtalyanın arası açıldıktan sonra İ- misakı dahilinde hareket ettik.• go .. zeteceg"' •. n •. so-y 1 ed •. . tatlı bakışlı ve çok sevimli bir kı~ tireyim... rr~~ 
talyanlar Trablusgarb - Mısır hu- Bunu dedikten sonra Sir Con Si- dı. Babasına ~lince, işinden başka Dükatiye; ~kş_arn, rkCO 
duduna asker yığmışlardı. İngiliz _ mon Habeşistanın İtalyanlar tara - bir kaygusu olmıyan bir adamdı, beraber 7emcgım Y~eli g~ 
İtalyan anlaşması üzerine ise ora- fından zaptedildiğini tasdik etmek F B h k Dükatiye, aşağı indikten sonra dan fazla içiyor, neŞ tı>1' 

\. · İn Ut · b" takını şartL k t " 5 • holde dolaşmag·a başlamıştı. Arasıra du. Şarlot, babasının pU 
daki askerlerini indireceklerdir. Fa-ııçın g erenın ır ...!' a a • • ır - casusun mu a emesı 

nazarlan kızının nazarladle karşı- dişe ile bakıyordıı. .ııer;z" 
laşıyordu. Sanki bir şey bekliyor _ - Baba, eğer. arzıı • 

Yalnız bununla kal mly .. o' r !armış gibi... geç fikrinden... ıııe~ r! 
1 Birdenbire bir gürültü oldu. Bir - Fikrimden vazgeÇ G n•' 

ı kapının açılıp kapandığı işitildi. fikrinden? .. Ha, evet·· k ııııJıl ' 
İngilterede dört sene ağır hapse 1 Jessinin tevkifine karar verilmiş ve muştur. Memnu olan mıntakada do_ Merdivenlerden birisi iniyordu. odadan değil mi? çocu 

nıahldlın edilen casus kadının ha· perukar salonuna gidilmiştir. Jessi !aşarak harita almıştır ki bunun bir Az evvel gelen yolcu, başı açık ve karar vcrC:irn blr kere-~tul ~ 
yatı ve Almanya hesabına na8ıl ca- meşelenin ne olduğunu öğrenince gün doğrudan doğruya veya dola- ağzında bir sigara ile geldi: Genç kız, babasının, ,·a JI 

. . edd . - . odada . fll' sustuk ettiği dünkü •Son Telgraf• hiç telaş etmiyerek kendi~ini götü- yısile düşmanlara yaraması ihtimali - Rica ederim, madmazel... Bana terının r ettıgı . iıı 

da yazıinuştL İngiliz gazetelerinin recek olan otomobile binmiş, son vardır. Bundan başk:ı. İskoçya sa- bir başka oda veriniz. Çok memnun çekindiğini ve bunun ıÇ 11 
verdiği tafsilata göre bu kadın Al- de,e.:e ağır ve metin bir tavırla hi)lerinin müdafaasına aid malı1- olurum... - tiğini anlıyordu. ~,ı~ 
$nanyadan geldikten sonra peruk!r gilıni§tir. mat ta edindiği anlaşılmakla cüı·- - İmkanı yok, mösyö ... Otel, ya. Dükatiye, yemekterı 

j t .Uonu açarak permanant yapmak.. Nihayet o zamandan beri mevkuf mü sabit olmuştur. Jessi dört sene rıri öğleye kadar dolu ... Altı numa- sonra kızına: / 
la kalmamış, İskoçyada memnu ol.ıln k&dının muhakemesi geçen ağır hapse mahkum edilmiştir. Ken. radan başka boş odamız yok. Fakat - Bonsuar!.. erO' 
mmtakalarda dolaşarak orada as - gün yapılmış ve hüküm verilmiştir. disinin yapmış olduğu cürmü kü - bir şeyiniz mJ. eksik? .. Söyleyiniz, Dedi. Ve gülerek ııı ,~I 
keri noktadan şayanı dikkat olan .Bundan evvel kadının vekili mü- çük gömlek kabil dtğUdlr. Bu tarz- hemen vereliılı. Hem niçin beğen_ çıktı. uVıJ· 
haritaln da yapmıştır. Jessi ismin- d;ıJaaşını yaparken de.miştir ki: daki cilriiml.er· kuçük görÜlemez. miyorsunuz, otelimizin en güzel o- Genç kız, bütütn ~~~ ~~ 
deki bu kadının son zamanlarda ne - Bu kadın mahkeme huzuruna Bunun l;ılllôanda ne karar vermek dası. Çayıra nAzır iki penceresi var.· airkaç kereler gıttı, . O~. 
kadar hayali maceralara merak sar- çıkıı.rken yapmış olduğu c;ir'.imden münasip olacağını düşün.ürken · }•al- Sônra mobilyeleri de yepyeni... kulağım verdi, dinleli';şıı 5' 
dığı da tahkikattan anlaşılmıştır. dçılayı pişman olarak çıkıyor. Evet .. nız milli menfaat noktası gözönün- Yolcu yüzünü ekşitti: derin bir uykuya daırrt 
Jessi en meraklı cınat romanları o- Kendisi mücrim olduğlİnu itiraf et- de tutulmalıdır. - Ya!.. Başka odanız yok mu?.. tilmiyordu. . j)diti ~ 
kuyordu. Casus kadın Alınanyaya m'\ştir ve başka bir memleket he: Hakim bunu söyliyerek kadının .....: Hayır! mösyö ... Olmuş olsaydl Ertesi gün odaya gırsıı b~ 
'sık sık gidip geliyordu. Son defa AL ~hına Çalışarak para da aldığın! dört seneye mahk4miyetini tebliğ derhal değiştirirdik. Sonra, şuna e- yatağın üzerinde ·-~~ştO··· 
manyaya giderken perukar salonu- silylemiştir. Fakat bu para ne kadar ederken Jessi ağır bir tavırla bunÜ min olunuz ki şehrin hiç bir otelin: Kalb "sektesinden ° 

kat görülüyor ki şimdi Mısır hudu-ı koymuş olduğunu, bu şartl~ .ı;eri- nu Fraze• isminde birisine bırak - blrşeydi? Onun ancak muhtaç ola- dınlemi_ş, ll)etanetinı bozmamış ve de bu kadar güzel ve ucuz bir oda ... 
dundan aldıkla~ını Tunus hududuna ne gelmedıkçe tasdik keyfiyetı de mıştı. Frazerden bunu sordukları bildiği kadar bir para idi. Sonra hafif gülümsiyerek kararı dinle : bulamıyacaksınız... Jhracaf 
yolluyorlar, Diğer taraftan yine İn- olamıyacağını söylemL~tir. zaman şöyle demiştir: yıtpmış olduğu cürüm bu memleket dikten sonra yine· ağır ağır adım : ..:.:. Şu halde başka bir otele git - ıt 
giliz gazetelerinin yazdığına göre" Sir Con Simon şunları da söyle- Almanyaya gideceğini ve yerine aleyhindeki düşmanlığından, yahut !arla mahkemeden çıkarılarak ha- mek mecburiyetindeyim.. Ma//arıf!! J~ 
Afrikada askeri böyle oradan ala.. miştir: beni bırakacağını söylemiştL Ben fena bir niyet beslediğinden dolayı pisaneye götürülmüştür. - Niçin, mösyö?.. - O 
rak oraya nakletmekle İtalyanlar - İtalya hükilmeti Libyadaki as.. bunun ne ıııaksadla gideceğini bil- da dcğild i.ı:. Bu lcadının hayatını Yolcu tereddüdle cevab verdi: Son ·zamanlard11J'l'ff 
büyük bir tecrübe yapmış oluyor - kerlerini çekeceğin[ vadetmişti. Bu- mezdim. Bant iiedl. ki: tedkik edince görülür ki küçük Yeni - Niçin mi? .. Bu gibi şeyler i1.ah talebler ç .,.g"' al dl· Jıf 
!ar. Yani Afrikai;la askeri ne kadar nu yapmıştır. . _ Benim Hamburgda da bir pe- yaştanberi 1el.ijke\ ı;örmü~, g_eçir - olunamaz. Bilmem neden, niçin... " (J 

zamanda ve ·azumi sür'atle naklet-· İşte İµgiliz nazırının sözlerinden riıkiır ~onum var. Arasıra giderek . miştir, Vaktilıı a.ilesi tar]lfından p OS fa Bu odaya girer girmez yüreğime oir ~alar sağl~~ı>'ıl' ·. 
menin çarelcrİj"lı ~esbit ediyorlar. anlaşıldığı üzere Libyadaki İtalyan oranın işlerine bakmak lazım geli.. k~disİJ\den bık.ılınıı; bir kızdı. Na· sıkıntı bastı. Dünyayı bağışlasanız Son zamanlarda . pir dtl ti 
Diğer taraftan ıtalyan gazeteleri kıtaatı geri çekilmi~lir. Fakat bun- yor. Onun için Almanyaya gidece - sıl olursa olsun atılmak h"tenen bir Varllort orada yatmak istemem. Gideceğim. ne ıf'" ' n j madde)erimiz üzerı rıı~ ... 

Fransız Müstcmlekat Nazırının Af- !arın Tunus hududuna yollandığı ğim. Başka birşey bilmiyorum. kiz. Sonra başka bir memlekete ___ Şarlot'un çehresi büsbütün sol _ çoğalmıştır. Piyasalar ~erin' 'J.: 
rikada yeniden birçok kuYvet ye- İngiliz gazetelerinin neşriyatından Bu adamın hakikaten başka bir- gitmiş, orada da mes'ud olamamış· S v k d I du: tibarile sağlam vazıye\tiJC 5'1,ıı tiştirmck içm ~iriştiği faaliyetteıanlaşı!ıyor. şey bilmediği anlaşılmıştır. Fakatıtır. k OtgU t il &mga 1 - Pekiliı, mösyö .. , faza etmektedirler. _'l'\ııJC ı_A 
bahscd~rek aşa~ı yuka~ı şölye di- İngiliz Hariciye Nezaretine Ro - evvelce de söylendiği üzere Jessi Hayatı böyle istcnmiyen bir bed_ ar pOS 8 ar &&tlŞa Dedi. Sonra babasına hitaben ilfı_ kısmen artmıştır. Şıııw .;el"' 
yorlar; ltalya Lıbyadakı kıtaatı ge· madaki İngiliz sefiri Lord Pört tara_ Almanyaya gidip gelirken İngiliz baht olarak geçen bır kadın. çıkal'lldı ve etti: Sovyet Rusya, AtmanYa 

1 rı alma;iia hazırlanırken Fransızla- fından uzun bir rapor yollanmıştır. istihbarat teşkilatı tarafından ta - Avukat bu suretle Jessi hakkın- Posta, Telgraf ve Telefon Umum _ Baba, mösyönün çantasını in- redir. .•. kib e'~. fl' 
rın yenıden Afrikada !<uvvet hazır- Fransız _ İtalyan müzakerelerinin rassud ediliyordu. Vapura bindiği da mahkemenin merhametini cel- Müdürlüğü, memleketimizde ilk de- diriver... Yapağı da tiftıgı ta dırl9 
lamaga kalkışması Italyayı da ora- d .. . İ .1. et· . h"'-' zaman elinde esvap kutusu oldugu" betmek istemiş, müddeiumumi de * 1 akta Jıl 

. . . urması uzerıne ngı ız s ırı """- .. . . fa olarak cSoğuk damgalı posta yerli fabrikalar a '." ,)iJC dJ ~· 
d~ kuvvet bırıktırmege mecbur e- metinden aldığı talimatla İtalyan görülüyordu. Bunu~ içinde ne var- şunları soylemıştır: . kartları. bastırmıştır. Avrupadaki . Sene başındanberi, 6 numaralı O- dir. Bu maddeyi şırnd. 

5
9>1 ..,1 

dıror. . . N . . . dı? Fakat bir daha lngiltereye dön_ - Kadının dolaştığı ve haritasını emsaline faik bir mu·· kemmelı"yette dada yatmak istemiyenlerin bu ta- ı 0 ld" Deri pıl'9 b ır f · . . . . Harıcıyc azırını zıyarel etmıştı. . . ldı" k . ar n rma ır. ebe · ııE 
l ~ te !tal yan ;:azetelerıııın ılerı Lo d h r·ı· d .. 1 d·-. mek nıyetınde olmadığı da zanne- a gı mınta aya gırmek yasaktı. tabolunan bu kartların fiatı, (3), marn otuz ikincisi idi. Bütün müş _ gevşemiştir. Buna da _s ctı' :c 

.. _, . . bl k n ra me a ı ın e soy en ıgıne dil" d B t k b" . . d d k. y 
suruıığiı sebc er bıınlardır. Fa at .. . . . . . ıyor u. u mm a a en ırıncı erece e ı (5) ve (7,5) kuruşluktur. teriler, h~ neden ise bu odaya gL milel piyasaların vazı f 
l\lilleıler Cemiyetinin son toplantı- ~ore tazıyet dah.ı ıyıleşmıştır. İngı- Lakin çok geçmeden yıne İngil- memnu mıntakalardandır. Bu (3) kuruşluk kartlar yalnı~ rince hemen dışarı fırlıyorlar, baş- muştur. . ·asal~'.',/ 
s:nda Habe~ mesetcsinln tasfiyesi i- lız: talyan anlaşması olduktan son tereye döndüğü, perukar salonuna Nihayet hakim kararını vererek memleketimiz içinde kullanılacak_ ka bir oda verilmesini istiyorlardı. Buğday ve arpa pıY5u1~r~l şinde Fransamıı ald•ğı vaziyet !tal- ra Italya ile Fr~nsanın da anlaşma.. gelerek permanant yaptığı görülü - demiştir ki: tır. (5) kuruşluk karpostallar da Bazıları, araba gürültüsünü bahane lamdır. Yeni sene ~alı oJC i~' ,t 
ya:ıl"rı m~mnun etmemiştir. İngil- !arı noktasına Iııgilizler bilhassa e- yordu. Kadın daima tarassud altın- - Maznunun 1 haziran 937 ile yalnız Balkan antantına dahil mem tutuyorlar, bazıları fiatını yüksek dar ve kalite i\ibarı_le ç j~r''i;ıı' 
kre !le ltalya arasında bir anlaşma hcmmiyet veriyorlar. da bulunuyordu. 2 mart 938 arasında geçen zaman leketlerle gönderilebilecektir. (7,5) buluyorlar, daha birçok sebeblcrle haber verilmektedtr· dıf· ,ti 
olrrıı~ be de bu daha tatbik mevki.. ' İşte Afrikada İtalyan kıtaatının Jessi böyle bır tarassud altında zarfında yabancılarla temas ederek kuruşluk kartpostallara gelince, 6 numarada yatmağa cesaret ede - talebler de artmak~eıı ~ 
ine konmamıştır. Onun için şarki oradan oraya naklı üzerine çıkan bulunduğunu aklına bile getirmi - devletin emniyet ve menafiine ay- bunlar da diğer yabancı memleket.. miyorlardı. mıntakalarından . ~;r. 
ı\fri bılaki i ıa "van :rnparatorlul(u -J dedikoduların huliısasL yordu. Nihayet martın 2 inci günü kıb 5uretıe hareket ettiği sabit ol- !er için istimal olunacaktır. . __ Şarlot buna bir çare bulmuştu. meınnuniye~i mucıb 
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~ost ve müttefik ·· ırari Fabrika bacası 
Çalan cüretkar 
Hırsız 

Bir hatıra uğrunda .. 
~Qrdeş İran Majeste 
, Pehlevinin yüksek 
~Clresi altında hergün 
eni bir terakki ham-
~ lesi gösteriyor. 
, ~ş ana yoldan kom
·~ devletlere kapıları
~6 açan iranda neler 
rrne~· mümkündür? 

ahtan'ın nasıl bir şehir olduğunu 
lıııı hiç mer~k ettiniz mi ? 
~~' bırçok k" J · · h·1· 
"'ıllle . ımse er ıçın ». a 

dıyarıdır tt . . 
fala (! It·an milli an'anelerini 

etınokı · 
~•hı : . e beraber, Maıes-

~ıığru evının irşadile teced -
·•r. dev hatvelerile ilerle -

-"lı~İi 
lit;, Odhan hakkında hakiki 
1 iıtıııe;.nebilınek için mutlaka 

1 ve şu son seneler içİII-

Tahran.Mahmere 1,101 
Tahran - Buşir 1,119 
Tahran _ Kerman _ 

Benderabbas 1,708 
Tahran - Meşhed 

• 

• 
Rahdan 1,934 • 

Bunlardan başka 17,000 kilomeL 
ro kadar geçilebilir yol ve mühim 
şehirler arasında yapılmıştır. Bü -
tün bu yollar süratle modern 1 • 

'Pıı_~\laje,ıc l'ehlovl'ııio Tahr.nda yaptırdığı mescid 

~il Yenilikleri görmelidir. şekle konulmaktadır. 
lııı'siJe ı~a Şah Pehlevinin tah- B - Şimendiferler ... Basra kör_ 
~"''·t Iranda teceddüd dev _ fezini Hazer denizine birleştirecek J,.,,"'1 ır. 
"IA ş olan derniryolunun inşasına devam 
.ı~;o~~ Pehlevi, ilk evvel olunmaktadır. Bu hat, koca İran 
l~eb· rı kaldırdı. Memle _ ülkesini cenubdan şimale katede _ 

1 ~I. ~~e 
1 boyunduruğundan cektir. 

ı. C(i cburı askerlik usulünü Yolun birinci ve ikinci kısmı 
~<lıiye ll1rükierin serbestisini bitmiştir. Benderşahiden (Hazer 
h. y-~~l ıslah etti ve şimen _ kıyısında) Tahrana, diğeri Bendı:.r
"lı~ı~'dı. Milli, ziraat, Peh_ şapurdan (Basra körfezinıde) Boru.. 
'~ İan~nı tesis etti. Ordu, cerd'in yarı yoluna kadar (cenub 
~ v armayı tensik etti. kısmı). 764; kilometro uzunluğun _ 
1 •ı;n e tayyareler yaptırdı. da olan bu kısım üzerinde trenl,er 
'1-r silahlarını toplattı. çoktan işlemiye başlamıştır. Yolun 
~n~ ~~t'.. Ölçüleri m~t _ güzergahı manzara itibarile çok gü_ 

'1< "'ht~ l'du: TeJgra[, telsiz ve zeldir. Bazı yerleri İsviçreden fark.. 
~ tbetti " 1erı tesis etti. Altın sızdır. Dağlık arazide tebdil hava 
\ g ... edecek birçok güzel. yerler, Alkalin 

· ldebilrnek için beş yol ve Kiikürdlü kaplıcalar da vardır. 
l 1'0r !randa mevcud eski eserleri say-
ı ~iııı: ekspresi, manın imkanı yoktur. Eski İran 

lı,.niı ekspres; (Rusyada) medeniyetinin birer şahaseri bulu-
\nıı Yolu (liayfa veya Bey_ nan bu abideler cidden görülmeğe 
~ lı.a~, değer. Bilhassa Isfahan, Şiraz ve 

Yare Yolu (Bağdaddan her · Persepolis'teki eserler se~ reden!eri 
~&"ıra, SE>f~rleı;_ vardır). 

ı "'1:ıttı~Or(ezi yolu. 

lr<lıı t<ttn.AKALAT 
1'ıt. datq· · • •• 

Branfil namında birinin Romfor 

civarında senelerdenberi işlemiyen 

Filistinde gözleri_ni kaybeden ispanya· 
da ölüm tehlikesine maruz kalan adam 

bir çakmak fabrikası var. Bu fab - B 
rikanın bacası 30 metre yüksekli- U 
ğinde. Sahibi, İngilterenin şimalin- kadar tehlikeleri atlattıktan 

Komşu, dost ve müttefik İranm 
yüksek lıükümdarı 

güzel çinilerle süslü camileri, tür -
belerile başka bir güzellik arzeder. 
Ve görülmeğe sezadır. 

de, uzak bir yerde oturuyor. Fabri... 
kada bekçi de yok. 

Bir gün, 25 yaşlarında ve Sayers 

adlı bir tüccar, fabrikanın kapısını 

açık görüyor, içeriye giriyor. Dola-

şırken, dökmeciliğe aid bazı şeyler 

buluyor. Bunları alıyor, götürüp sa.. 
tıyor. Paraya çok ihtiyacı olduğu 

için bir hafta sonra yine geliyor, 

bakır ve tahta mamulatı alıp gidi.. 
yor. Bu, aylarca devam ediyor. Ni
hayet fabrikada alınacak, götürüle
cek, kocaman bir bacadan başka bir . 
şey kalmıoyr. 

Sayers, bacayı söküp satmayı dü
şünüyor ve hemen bir iskele kuru

yor, bacanın tepesinden başlıyor. 

Üç ay içinde yerle beraber ediyor. 
Tuğlalarını 5,000 franga satıyor. 

Fabrikanın sahibi işin farkında 

değil. Şatosunda rahat rahat oturu-
TAHRAN yor. 

Dost ve kardeş İranın merkezidir. Fakat her şeyin bir sonu vardıı·. 
Elbroz dağlarının fteğinde ve 1,200 

Günün birinde vekili, fabrika civametro yüksekliğinde bir yaylanın 
üzerindedir. 400,000 nüfusu vardır. rındaki köşklerin kiralarını almak 
Havası çok güzeldir. Yazın hararet için geliyor. Fabrika bacasının ye-
40 dereceyi geçmediği gibi kışın SO- rinde yeller estiğini görüyor. Zabı
ğukta azami sıfırdan sonra 6 ya taya müracaat ediyor. Sayers ya -
iner. Bir ay kadar devam eden yağ- kalanıyor, mahkemeye veriliyor. 
mur mevsimi müstesna hava açık 

Baca hırsızlığı cürmile üç ay haı:ıı;. ve berraktır. 
mahkum oluyor. 

1723 de Tahran, Efganlılar tara - ı============="""" 
fından tahrib edilmişti. Bilahare 
(Ağa MahmuaHan) hükümdarlı -
ğını ilan etti. 

Tahran, yedi kilometro bir saha
da inşa edilmişti. Etrafı surler ve 
kalelerle çevrilmişti. surun haricin
de bir de hendek vardır. Şehre altı 
kapıdan girilirdi. 1869 da (Nasrad
din Şah), şehri büyütmek istedi, 
eski surleri ve kapıl rı yıktırdı. 

Hendeği doldurttu, tenezzüh ma -
halli yaptı. 
Tahranın şimdi 12 kapısı vardır. 

Şimaldeki kapılar ceı;ıubdakilerden 

.daha yüksektir. Son senelerde bir 
çok geniş caddeler açılmıştır. Asri 
binalar inşa edilmiştir. Şimal ve şi
mali garbideki mahalleler Avrupa
lılar ve zengin İranilerle meskUrı -
dur. Majeste Şah Pehlevinin sara
yı da buradadır. 

(Ark), şehirlerin kalesi merk~•-

Tahranda matuf caddelerden biri 

dedir. Kale derununda saray ve bir 
çok binalar vardır. Haric,iye, MalL 
ye, Münakalilt Nezaretleri burada
dır. Kalenin hemen dışında (Mey -
danı siyah) vardır. 270 metro ge_ 
nişliğinde, 120 metro enindedir. Çar_ 
şı, kainin cenubundadır. Kervansa. 
rayların, otellerin merkezidir. 
Müessesatı oelediye - Tahr?n 

Evleneceklere 
Akıl öğret en 
Cemiyet 
Bedbaht ailelerlrt 
çocuklarına istik
bal hazırhyorlar 

• 

İngiliz gazetelerinde okunduğuna 
göre İngilterede evleneceklere akıl 
öğretmek için evvelce teşkil edilmiş 

olan cemiyet geçen gün yeni bir 
toplantı daha yapmıştır. Toplaştı, 

yemekli olmuş, birçok hekimler, fi. 
ziyoloji alimleri, papaslar, hakimler 
iştirak etmiştir: Konuşulan mevtu 
şu olmuştur: Evleneceklere birta
kım ilmi ve fenni bilgiler öğretme. 
li. İzdivaç hayatının birtakım mese-. 
leleri vatdır ki yeni evleneceklere 
bunları anlatmalı. 

Bunun için bu teşkilata dahil ka
dınlar ve erkekler tarafından kon.. 
feranslar verilecektir. İcabında 
dersler açılacaktır. Sonra müınktin 

olursa bir merkez tesis edilerek mü.. 
• racaatlara cevab verilecektir. Şim.. 

diki halde iş, hazır !ık safhasındadır. 

Çocuk ruhiyatı ile meşgul ol{!,n 
müessesenin hekimi kadın dokW,~ 
Ete! söz alarak demiştir ki: ,

1 1 
- Mes'ud olmıyan evlerin çoculc,. 

!arı haydud olur. Bu çocuklar, in • 

san cemiyetinin aleyhine vaziyal 

alırlar. Çocuk, fena muameleye II!ll-

, 

sonra sevgili karısının madal
yon·unu 

Kadının verditi madalyon 

kurtardı. 
İngiliz gazetelerinin yazdığına gö 

re Londrada mahkemeyi meşgul et 
tiği kadar gazetelerde de dedikodu.. 
su büyüyen bir dava olmuştur. Re 
jinald isminde ve kırk üç yaşların 
da bir mühendis 'ıeş karı almış, buıo 
!ardan ikisi kanuna uygun olınıya 
rak alındığı için mühendis mahke 
meye verilmiştir. Mühendis Rej 
nald yakında nikahı kıyılmak üzer 
kırk bir yaşlarında lıir kız ile de ev 
lenmeği kararlaştırmıştı. Bu kız teı 
zidir ve Evans ismindedir. Bu teı 
zi kız Londra civarında bir köydl 
oturuyordu. Mühendis Rejinald ter 
zi kıza giderek kendisini takdim et· 
miş ve ona: 

- Ben, demiştir, Fılistinde bulu 
nuyorum. İngiliz Entellicens Servi 
sin adamlarındanım. Fılistinde A -
rablar pusuya düşürdüler. Gözleri 
mi kızgın demirle yaktılar. Şlmd· 
gözlerim g~ı mez olmuştur. Halbu\; 
bu adamın gözlerinde birşey yoktı 
Fakat kendisini kör gibi yapıyord· 
Nihayet terzi ile aralarında böy 

bir tanışma oluyor. Adam kendif. 
nin bakıl.mağa ilıtiyacından bahlsl 
eğer ona varırsa terziye gayet güz< 
bir ev temin edeceğini, blrlikt. 

(Devamı 7 lııd 4•) 
-===================-=--=--==--==-=====-=----

a 

o K 
a 

o 

• • • 

·, ·.' ·. 

. , • 
., 

. 
'lııj - ~e 1 ınde yolların bir 

\ ır. ~s:-sfalttır. Ve çok muıı.. 
~ n~'la, 1 Vakitlerde nakliyat 

·.1 ' 

Jııı~ ' arabalarla temin edL 

\;ı~ Şalı p 
l aç l'ilı ehıeviden evvel an_ 

\"ı1 lşliyeb· kıloınetre yolda o
't\ "'~etin. ılırdi. Halbuki şim -

, it ~tın.ek herhangi bir yerine 
ı. ~lıaıı _kabildir. Yollarda 
1, 1 Rta,ı erı, ben,;in depoları 

y Ve te ' . •ni lefon merkezleri 

.-
' 

• 

' 
1 

\\,n Yapılan yollar şun _ 

' ruz kalır. Yahut her vakit a'naS!le 

babasının kavga ettiğini görür. :h.. 
kat o çocuğun fena olması için 'mlit
laka bundan değildir. Anasile babii

sının mes'ud olmadıklarını çoc~ 

derhal anlar. Bunu anlayınca o cja 

bozulur. Pek çok kimseler izdiv•ç 
hayatına hiç hazırlanmaksızın gi _ 

rerler. Halbuki herhangi bir iş i<;in 
olursa olsun malumatı olmıyanlar 

giremedikleri halde izdivaç gibi en 

mühim bir meselede pek çok kim
seler bilgisizc hareket ediyorlar.• 
Cemiyet, evleneceklerden kendisi _ 
ne müracaat edip te akıl öğrenmek 

istiyenlere lazımgelen şeyleri öğre
tecektir. B<.ınun için hekimden, hL 
kimden birçok azası vardır. 

.. 
ı;~r- l\Iiabact 

'•n 
.~iı ' Pe1ıı . 309 kilometre 
' , lla evı 376 • 

' . vandiz 
t· 

~ 'n 387 
ı~ ' 't'ebriz 

'•n 
~ ' 1-! 763 
~~ 'lısrev. . z 1 773 

~nd·ın 1,004 

• 

• 
• 

Majeste Pelılevi'nin Tah r~ndaki umran eserlerinden: 
Yeıı.i posta ve telgtaf binası 

hayret içinde bırakır. Saraylar, sü
tunlar büyük bir medeniyetin biı;:er 
şahididir. 

Isdfahan ve Şiraz, son zamanlar

ı da asrileşmeğe başlamasına rağmen 

Şehremaneti son senelerde bir 
çok müesseseler açmıştır: Beledi -
ye hastanesinde 50 yatak, 8 doktor, 

14 hasta bakıcı, eytamhanede 200 
yetim, aceze evinde 200 aceze, akıl 

hastanesinde 160 yatak vardır. Bun_ Glorya ve Barbara Brenster; biribirlerine 1 1 - Acaba teki çift mi görüyorum! ..• 
!ardan başka süt damlası, hususi benziyen, aralarında hiçbir fark bulunmıyan bu ! Dıye söylenmiştir . 
hastaneler, doğum evi, hastabakıcııiki ikiz lıemş~re Amerikalıları son derece meş- ı Bu iki hemşire 2o yaşındadır!ar. Her im· 
mektebi, ilk imdad mahalleri de gul etmektedır. Hatta babaları bıle, kızlar do- ! · .. .. .. . 
mevcuddur. ğunca gözlerini oğuşturınıya başlamı~ ve: , 1 de sinema yıldızıdır ve buyuk şolıretlerı vardır 
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HATAY 
(Biriuci sahifeden devam) 

nıakla bcralx-r hükiimetimiz mufassal izahata \'C no(anuı nıt"tninin VÜ

Mıliine inti:wr etmektedir. 
<Jt.ınm metni bugitn telgrafla Hariciye Vekalt:tiınue ccJmiş ola

rak ve hüktin1ctimiz gert1'. cevabı, gerek Paris Biiyiik Uc;;mizin Na
:t1.r1a olaıı ınülitıka(ını tPdkik ettikten sonra ir:abın'.l glirc l3.zın1 gelen 
hattı har«keti teshil ed>!ecktir. 

Aıu:ak. Jlat:;yda ccr(·~·au eden hiadisclcr kar~ıs111,la Türk ~fkfırı 

tılh11n1iyc:sindc tebellür t"deu lıassasi)·l"t hergiin şidd~tiui ~rltırmaktadır. 
Suriycdeki "ransız ıniısfemlekecilerinin gi-ıli ııı.ıks:ıdlarla laahlıiid

Ierini ifadan imtina yoluna saptıklnn artık tahakkuk ctni~tir. Hatay 
ga'.\ ria~keri bir ınnıtaka olmak iktiza ederken ~on 7anı:,ut;,rda buraya 
yapılan thkeri •e\·kiyal ve bilhassa Afrikadan gcfo·ilcıı zmei kıtaat 
miihim bir I«kıir. te'jlı.il etnıektedir. Bu lrunetlul.! f~riki 111e,ai eden 
jandarma, ııoli<. köy muhafızları ve tedhi~~i Ermenilerle ittihadı anasır 
kulübiiniin fedaileri biitün Halayda bir tazyik silindiri ~ihi Tiirk hal· 
kınııı Jıayat ,.e h~rriyetini telııl.id etmekte. etrafa korku ve heyttaa '13L 
rn;.&kta, iskcnrc \·e zuliim çc!-ıidlerinin envaını ortay·.ı ko~ nıaktadrrlar. 

Bu ı ~u!->11sta hugün göı ii5tüğüm sal..ihiycttar bir 7al IJ:ılla aynen şu 
ciinılel<'ri not ettirdi: 

- Hataydaki kar~ierimizin zenci kıtaatıııırı dibdkleri al
ında dah::ı fazla zulüm görmesine tahammül edl!!me~ ız. Müstem
lekı- idaresi r.er türlü ahdi ve hukuki vaziyetlerin dL~:ııda, tama
mile h.-ısm,.,nc ·e gayriinsani bir yol tutmuştur. Hükümetimiz bu 
vaziyetle ~ok yakından alakadar olmakta ve safha s:ılha icab eden 
t('(jbiricri a:m;ıktadır. Efkan umumiyede görülP.:1 fofial ve zulme 
ugnyan karde~lerimizi tahlis yolundaki temayül iıaklı 'e yerinde 
bir ~österidir. 

Bn !<ilahi. elli zattan Oryan pzete«ioin scın mak>Jc~i hailmdaki 
ınütalcasıııı sordum. Onun İf'İn 4e şu rıtvabı ,-erdi. 

- Oryan ~:ıli ınahadi:ını ve cayri""111imi hanl<etl ıi ıııe)daııa \-U· 

ruyor. v.,. ) ine ı-uriyedeki l"r.ınsız fe,·kalade komiserinin n:Jiiri e(kirı 
ularak inti"3r ~tmelcte bulunan bn gazele bu yazıları ile 'Iürk efkan 
um mİJc:.ind<" ı .. beJlür Nc.-n vedıei hareketi t~hiJ cttirm~ktdir. 

1 ıh·ıtabımtlan yine hir sual sordum: 
- l),,~tunıuz \'C müttt"fikimiz Yugosıa,·yanın fül.ilı.oıt·l partisinin 

~azet~si ~lan Sano Prava Htttay İ<:İn yazdığı makalede llat:ı:-· da\o--asDUD 
Tlirki)e için milli bir da\a 'e Atatürk için veriJmj! dan l.ıir s-Oz oldu
:.i't.•nu ka.vd<'di -Qr ve mi11~ hareketlerinde daima •..'rcddüdsilı olan 
AtalürL:ün bu ~öıü hakkında makalesini bitirirken Afatiirk"ün yarın da 
tereddiid tdip ı:tmiyerei'riı-ô Mıruyor. Buna ne der iniz'!. 

Salfilıivetli ınuhatabın1 <"Ok tiddi bir ~öz tonu il~ i1u !--naHme de şu 
C'e\:ahı , ·erôi: 

- Atatürk milli d.n-alarımız karşısında dün ne idi ise, bu
fÜn de odur. yarın da hep ve dalına o olacaktır. ;\ tatiırk Hataylı· 
!ara kurtuln~lannı vadetmiştir. Hatay da\'ası Türk milleti için 
bir milli dava ,.e behemehal ba!'arılması iktiza <"den bir milli 
borcdur. 

• • • • • 

İngiliz 
Kabinesi 

DahilJ blr mes•eıe yU· 
zünd9n Lordlar Kamara· 
eı:lda akalli,eUe kaldı 
Loııdra 25 (A.A.} - Hükümd. 

ıLordlar k•marao ... da kön;iır sana
l yi. kanım lüyılır.smın müıakttesi 
esnasında eka' i. ,ttc 1.;ıl~tır. 

Lard Şanoii'.ıye·,,,_, muhalefetine 
ı ragmcn Lord1J.r, ı~ön1ür nıadenlC"l"i 

mülkıFlıııin ~· , ,ki müli< sah'b-
Jennl! tuzrnin:ıt ~·cnlincl_·c kadar 
milli komısyoın dencdiln;eme>i 
hakl.ındd Lord Balft« cf Bürgley 
tarafından Yeriimiş olan tadil tek
lifini 34 reye k;;rşı e5 n·y ile kabul 
etmiı;lerdır. Bu suretle ' "'ilmi>; olan 
re)·in si.:asi hi~b: m;.na!3t ~;oktur. 

~----·o----~--

a ı 
uvası mı 

ta rk Ankarada Gene al Avusturyad• 
niindcn gcçen her l\fehmedciğin 1l Mariç Yeni teşki~\ , (Birinci >abikdcD d« aıol) 

ADANAD.\. 

Bil~ iik Ata;c;u1111 ı;:clı·t.cğini geç 
rnkit lı<1bcr alan lı:al~ büyük hir I 
~e\·inl'lt· mc~ydanlar'? tlolmuıtu_ 

Tren i~tasyona t~irer girıne-z, 

Atasmm her jş:ıretnt'. htt emri-
1 

ne gÜ;! kap-ıy :ır.ı o. tJ12(ağm,. 5e

sinin bıifiin k T\·ftile dilı)_ a)-a 
bai;'ıran binl"7rı· 11..llaıııill istas -
)'On mt'.'ydannıı ,.<: caddesini alkL'i 

tufanına boğdu. Fabrikaların dü-
dükleri Şefin st•hTe gtrİ!j_İni sc -
lfın1Jı,yor ,.c Adın1a lıaJkının duy

du:u manalı ht'Yf"f""ant ('Ok ozaı-l 
lara götüriiy•dn. 

Atatürk hall.uı ,... keri kıt'a-
!arın •ıralandoiı i.;ta5) ıııı cadde-
sini ağır ağır geçtik.ten sonra A
tatiirk parkının ;,;nünde durmuş· f 
!ar , .c biraz sor:r.ı pi~,-adc ,-e top
~u kıt"aları Biiyuk Sefin önünde 
ge~id r..smine lıjl:ım.ı !ardır. ı 

Bü) ül. Şriiıo tehre•inde mem- 1 

nunİJ~t , .c gurur uıtıbaL-uı gö ~ 

rülüyordu_ l.lü~ ıık Ata.,ının ö • 

tan~laşmış ~;ızüode yurdım em- Berlin 25 (A.A) - pa ııl 
niyet ve şerefi icin neler yapmı- K İ h 'b'I ya yedi Nazi mıntak3511,t1ıı 
ya muktedir \C lızır olduğunu ,oca epe mu rı 1 e eden ŞU yedi idari If!lP 

anlat:ın b:ıri.< bir ifadeyi görnıe- ç kk 
1 

•tt• rılacaktır: ,g, 
mek iınkin . hari<;nde idi. ana a eye gı 1, Viyana, Tirol, S~~n~~ı' 

Ulus p;ırkıuı >;-Crcllendireu Bü- ' Q 
8 

Tuna, aşağı Tuna, kaya IJI 
Jlık Şef burada bir ""alten faı.la 1 radan ursa ve ya. Führer her ıı:ın~tJllil ı 
kalcW:u. 'ali ,., belediye reisi mıntaka şefi tayın 

muninind ..... ~·lırin imarı hak • Yalovaya geçecek likler kaldırılmıştır._ 
lmda mal· t aldılar ı,Jı 

Halk - u.t l>ir l,eyeran için- Yugoı;lavyanın Haıbiye ve Bah- * Avustury<ıda ~ıdd# 
de idi ' riye NaZ>n Orgeneral Mariç dün olmuş, allı kişi ııoğul~·ıl>'' 

Yrim yıj:ın gencin Atat~k_'~ 1 İ'.""irdeki teftiş \ e ı:dkikler'.ni bi- * Üniversitede bı: ·· 
otomobili - üııe atıldığı gönilu- tırmış, gece saat 11 oe hususı tren- hanlara başlan~tır . 
yordu. Büyük Şef bir an bile ek- 1 le Bandırmaya hareket eylemiştir. Üsk .. d hukuk hıik:n'·.'~ u ar }:.J 1 ı. 
silmiyen se..-gı '"'" hayranlık te - General Bu sabah Kocakpe muh· Mustafa taraiındaP ~ 
zahiirlm içind" i;t:ısyona ..-ardr.

1 
ribimizle Çanakkaleyc gidecek, bo. monuda Kuruçay çeıeb~ 

lar. a:-lamula Tüm Komuta- ğazdaki askeri daireleri tedkik ede- sinde 12 No. da sakin ~ rı" 
nı. ,·ali, bel~e r~'.~ muavinini I cek, badehu aynı m~hrible Muda~- naz aleyhine açılan boı:.ıı•. 
kabul e«e.rek !ur muddet konuş- yaya geçecek, oradan Bursaya gı- s .. . .. ddca~lt)b ci• 

1 

ı uzerıne rn u . ğiı1ı 
tulı;tan senra trenler> coşkun al- decektir. nuniyeye icabet etnıed'. 1 ı 
kış tnfaut içind • Adanadan ayrıl.. Bursada da icab cdefl gezintil_er~i kında gıyab kararı ittıb3,,; 
~tır. Bu amfa tnpçu alayının yaptıktan sonra, muhterem mısafı- ki.kat 7/71938 perşembe , 
l.atarJaları '5r!r u;,urhı seyahat- 1 rimiz Yalovay,\ gckcek ve orada bırakılım olmakla ye~ ıı 
ler dili ordu. 

1 
bir müddet istirahat c:ylediklen son.. k• d ş gelrııedl~~ 

• .. . mez ur a gene 'e' ~· 
ra cuma gunu yıııe Kocatepe muh· gıyabında tahkikat• " , 

Ç e 1 ribile limanımıza telecek ,askeri • d . zılall gı. 
Asmaaltında Ş<'kercılık yapan 05 ova ya 1 k l ktı cagına aır ya csınf 

r1[Jcraı.ırn e arşı anr.ca r. mahkeme divanha!l g·" 
Sinyomon'un za: .ıoin kaçakçıhğı a .,-

1 
\. gibi keyfi.ve! ayrıc 

;aptığı emniyet mudürluğu tarafın. ' 1 . b 
dan_ haber lınmış ve dukkan sahıbl m es e s 1 /t,. anidar ir ilan olunur. 1 ğı~ 
takib edilmeğe başlanmıştır. 1 M ••l "'k Eyüb icra me_mur ud• L',. 

Nihayet dün alıcı kıyafetınc so - (Birinci •ahifcden devam) 1 ternasvonal lıa•·att:ı daima elim ha-1 U Q Q t Küçük Mustaiap:ı~ııl'eC' 
kul b . t d ·k d·ı · · • · , . j desinde 79/1 Na. lı 

an ır memur c arı e ı en ışa. Sefirın Prağ hükCımetile yapa • ı dts<"krdır. Faka>: meri<ez.ı Anupa' Roma 25 (A.A) - Kont Ciano . e · .. 
retli 30 lira muk~bilinde 3 kılo z~. r cağı tpmaslardan sonra Südet Al_ • münasc·bahnın gc_çirdı~: . bugünkü 1 Lord Pörfü kabul etmiştir. fü!smi Sıdıka ve Hat~~~~a· \'C fo" 
harın alırken tertıbat alan memur- larına aı·d mn<clelnr·ın halledıl gerguı vazı,·ctte lıııvlc lu.ıdıscler bıl.I hf il b .... k t ah" t• Rıdvanın, S .• ıO . .. . . mnn ,_ ' • J • \ ma c er u muıd a ın m ıye ı oJduğU"" ~ 

lar tarafından Sınyom_on suç u_stu mcsinin adha ziyade kolaylaşpcağı hassa seferber halel~ hulunan mü- hakkında büyük bir YP(L'miyet gös- an muta~arrıf ustafapal-'_,1 
1 yakalanmı~tır. Bunun uzerıne duk.. I tahmin edilmektedir. oellah kunetler <ar,fından çıkan-1 ! ki d. 1 . rıkoz Kuçukm it ~ 
k • da ıJ d b ... k erme e ır er. k. (30) . . (44) J'o. ,. 

an ya~ _an ara ıır_ma a uyu_ Diğer taraftan Londradakı Alr;,an ~ırsa. cınayctlen de iazladır. Eğer 1 
) ,ı izalesi içifl 1

1
· 

~ır. kulu ıçınde _kaçak ~~n.an rnfı. , sefiri de dün Lord Halı faksı zıya- Jngı!ız sıyasetı mu·.-alfak olm31< ı_s.1 * Vali ve Prost dun ~'Joryaya gi_t- sanın şuyııun neticesİl'de_ 
)esi, 24 kaçak tıikı detk . ıle bera- ret ederek Çek meselesi hakkıııda tıyor "· kı muv:ı!!&k olmasuıı bulun mışler, Florya ınıar planillın tatbık çık arttırma_ . desiJtO' 
her kaçak _çak~ dahı bulunmuş. uzun müddet görüşmüşlerd.ir. Bu I kalbimizle islcı::''• l~giltcrede Prag.I tarzını kontrol etmişlerdir. bede~ ıle talıbaır~:aki şdr&° 
tur. Suçlu zaharını Mahmud adlı hır .. .. . . neticesi'ld<: umumı ,-az!. da daha azı.ınka•· hır ı" n kullan - . . . . . dilmış ve yuk . iJtO' 
seyyar satıcile beraber sattığıııı söy. gorttuşkn_ıcgerginlig" in zail oldugu· bi~- malıdır Gcrginhu<ı· i;::u;si irin Çe-' * Eskı Fatıh ':e şımdilti Çankaya pılan tebligat netıcr:Jll""' 1 

. ~ e e ı · ., ' ' kaymakamı Haluk ! 'ıhad Ankara · h ı bulu.. . 
lemış ve Mahmud da yakalanmıştır. ı·kı «ah--'n cdı.lmi<tir ı koslornk sefcrbPrli"ini: kaldırıl • . . giıhınız meç u s~ııl' 

ı e mu, <-u, , "' • beledıyesı reis :nuavinliğine tayin · bl' al fil ·~ 
Bundan başka çakmakların da Çek Ba,wkilinin lemaslan masıdır ve derh;,l Y2pılınalıdır. Son. . . . na mebnı te ıg . ·ıa~d· . 

H · · d b' · · ·d ld · • · . edilmıştır. lmak ·· tarıhı ı ..... ·.ı 
asan ıs.'."ın e msıne aı o ug:ı Prag 25 (A.A.)- il.odz<. dün Fran- ra ııe yapılaca~ını ,ıü~ünür\ız. . o .. uzere d bir il"~!"". 

anla~ılchgından Hasan da tutulnıu~. r .11 • sonra rla İnaiJiz sefirini Berliner Lokal Anzciger diyor ki· * Yem ısmarlar.an vapurlardan (15) gun zarfın a .1 ,.e~ I 
T hk"k t d · 1 · ·1 sa sem 

1
' "' • İ · · k .. f · Jı I Ef ta.kdird b"lvek• e ·ıJf 

Beyrutta çı~an ve ~uriy_:_~eki ı min edi~emez. Pek mt'.lılemel ola • :r.. a ı a erın eştırı mektn • kabul etmiştir. Bu görüşmelerin Londra, Prag üzerine gözlerini\ ~11 ~ezme rna .:;us 0 an es d . _e ya .. 1 caatınıZ 1 

Fransız fevkalade komıserligının rak kayıd muaınelelerı, 24000 seçi. r. mevzuu ha'.i ha:'.lrilaki meseleleri açmalıdır .. Prag, Almar. hudutları- yo açı ıştır. aıremıze mura 
naşiri efkarı olan •Ürienh gazetesi, t ciden 10 bin Türk meydana koya • u teşkil etmiştir. na tecavuze ba~lam!1jtır. Bundan 
22 mayıs tarihli nüshasında Lübnan 

1 

yacaktır. Bu suretle, bütün Sancak. KAM TAY D A Çek Nazırh r i\Ieclisinde dolayı Çekoslon;: zimamdarlarına 
Cumhurreisinin akrabasından bu • ta, Türkler 38,000 ~ilik mecwıu • Prag 25 PrJ,; '.i5 (A.A.)- Nazır.il gayet şiddetli b'.r !" T· kullanmalı-ı 
lunan •Neıny Edde• irrızasıle ne! . dan 18000 e r<JTaeaklardır. Bıı da Aakara 25 (Telefonla) Dahiliye !ar dahili ve beyne milel siyasete dır. 
retliği bir makalede ezcümle diyor yüzde 47 demektir. Enriimeni hu sahahki toplantısı•da rniiteallik simdiki esc•kler hakkın. ·· -

ki: Geçen haziranda. sancağın Ti;r - kömür lrnllanmak: mcrhuriyeti hak· d~ müzak;:eıerdc bul~~mak üzere Yaramazlıgu ın sonu ı 
•Aııkara lıükıi.meti kendi daı-a • ı kiyede muhtemel bir illıakı lelıi''· kındaki JaJihanırı miizal.cresini bi- dun hır ıçtıma <.kcJctınışlerdır. 

sına Hatay half..1nın yüzde 75 ini de bir karar alabilmek için Kemalist tirdi. Bir l1.'7ahiirat 
1
Maktebdcn çıkan bir ç::• 

seneh~ 
r.ıuha:ı>

-•n ~j.!!: :;;.;!.--.,. 
,• 

ka:anmak hayalini betlemekte 1ıa1. ! hükümetinir. mecline gayri TürT' Eneiimen meml•t-eltt• kafi mil<. Prag 25 (A.A} (,'~koslornk mil- cuk eve gideceği yerde H"sköyde Keçccip'ri sokağında 199 No. lı dükkan 
nız değildir. Zira barikadın öbilr be~ yııhud altı mümessilin reyfoi darda kömür sob•<t bulundurmak, krnin dört şubıs;n, '-'' Alman. Po- ıcamyon arkıunna takıldı Snınatyada tram\·

3
y cadd~>i sokağında 305 No. lı arsn 

·u 
tarafında bulunan yüksek bir şah. satın alması kafi geleceğini bildir • muhuriyeti kısım ln•nn latlri.k meY- lonyalı, Macar >c il.üten milliyetle- ve öldü ·ı6 
. d d h ld .. t k'- l . t'k St ı·· • b"d tt k. Lun·· - ko•mak ··~ bı·- yıl o··oce ha- rın· ı· temsil ··-'en kıık '--ı"n çocuk bu. Eyübdr TnbakhanP sokağında 9/1 No. Jı yol artığı ,·ı· sıyet e, a a eı;ı•e en, mus a Le mış ı . a unun ı aye e ı pren. ,. ~ , ·~ • "" L' Dün saat 17 de Mecidiye köyün- ııı· ~ 

mecliste 40 meb"ıı.Zııktan 22 meb • sipini tııdil ettirmekle Türkiye, tes. ber vermek ve i~e evvelf. resmi da- gün Prag şato:;un~ ge'ecekt:r. Bu de oturan 9 yaşlarında Fehmi oğlu Yukarıda >emti, seneJ;k muhammen kirası yazılı oı::n dl"!"' 
usluğıı Tılrk cemaatine ı:E'Tmekte çile hakiki bir plebisit kıymeti rer. ire .-e müesseselerle etnebi ~irket- çocuklar, Reisi~umlıu:·a arzı tazi • Vehib Pınar mekteooen çıkmış eve ayn kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuş ;se ,,r.v 
idi dirmi.•.tir. Meclisin tesçı·ı netice.in. !erden ba)amak uz.,re layihayı ka. md edeceklerdir. 1 kr ~ubcnin mü- ·d k B.. ··kd ·ım kt o.. C rıı~ E '' . gı er en uyu ereye gı e e gününde g;rc·n lıulunm~dığmdan arttı.-ma 3/6/938 tl . " 

Bugu .. nkii listelere yıııılma amc • de muhalif olarak erecegı·· herhangı· bul etmi tir. messilleri, hitabeler irad edecekler- ı k · akı· b ı 1 b'JV "' 

l 
an as erı n · ıve ara a arının ar. tir l ş t 1 . L M .. d .. r···· d göriilr · .,~ 

liyesinin halQki bir plebisit mahi - bir karar açık ırureıte seçicilerin e clir. Beneş, bunla:" n;·ı ı ~yrı _cevab kasına takılmış: askerlerin bağır . ı r.ı~ ır. ' ar name en e\·aıım u ur ugun c bıl~ ııt·i 
· ı b ~ tt · h d"·- - dd k ı hıt•brn bır rne- .. . Vehb. atı ak . . hizalarında göstPrilen ılk teminat makbuz veva mektu ,

1 
"" yetıni a ml{tır. ser e •• sJ<re e ız ar e '""' ır ey<' ledis bucün muh!elif evrak üze- \ ve:ece ve genç ıge .. ması uzerınc ı am ısıe • . .. ' . . .. J ııı:r-ı~·,,,. 

Bu plebisit Kemalist unsurlar için muhalif bJ<lunacaktır. E~r Millet- rinde müzakerele.- y:ıpacak bu a- saı okuyacaktır. miş. Fakat bu sırada arkadan geıen lkaııda yaZllı gunde saat 1' .le Daımı Eneumende bul 
Tıaldki bir m<ığhibiyet olacak gibi ler Cemiyeti tarafmdOll emredild rada hükumet.in i !ediği 57 'milyon Mutantan bir cm:ıze alay_ı .. şoför Hulüsınin idaresindeki 3387 ••• ,Jııl'ıı~ 
gôriikmektedir. Kayitl muamelesi. tadilat, yalnız böyle bir ihtiMali liralık fevkalade t:ıhsiı.at layihasını Prag 25 (A.A.)- Cumaı·tcsı _gu numaralı Eminönü • Emirgiin oto. Keşif bedel: ı;:ı:ı lira 7 kııruş olan Topkapı . Silivrı . ' . • ,? 
r.in nihayete erdiği Jslcenderun re bertıırııf eylemek avantajmı vene müzakere edecektir. nü Yukubulan kaza c"ıasmda olen. büsünün sadmesine maruz kala • kilometresindeki dört göz:ü eski kargir köprünün t~rn;r: 1 Jl 
Kınkhan ka::alannda, 6600 Türke dahi. biz. bu mes"ııd müdahalesm • Büd. ~e m"•Gker•l•rı·ne •·arııı ., __ !ere bugün yapılacak ulan l'enaze rak ,.u··cudu··nu-n ,.e boc•run muhte ) , ., .. ı··ırliı~~ , 

" ~ "" ., tte . . ~ __ - 1nu.LJnu~tur. Keşi! cvrakilc ~artnamesi Levazım •vıll· L . tt:.;1 
mukabil 6800 gayri Türk ı:ardıT. 1 den dolayı T.ürkiye ... hükümetine .-am edile<ek ve l\Jilli l\liidafaa, Na- merasimi dolayısile Henlein bir nu· lıf yerlerınden varalanmıştır. Ku • bT . k ·ı ,. 

9 
.·ı·· 0 ,uı 1 

Şıırımnı kaydetmek ieııb eder ki. minnettar kalmalıyız.• fı ·r n· d · · . tuk sövlivccektır Çeko5lovakya hü- -k V hb" d ha.l k h 1 · ı ı ır. iste ·Jı er ~• O numau.ıı kanunda yazılı vesı -~ . 4· a, l\faarı , tısa , Harıcıye ve Zi. . J • • çu e ı er çocu as anesıne .. .. .. • .. . . . , 7 ıır~ 
bir.at Türkler aramıda Kemııii:ro• Fransanın şar:C (Su:oye) ordula- raat Vekaletleri büdreleri müzake- kümeli ile Hıtlcr o.:tı çelenk gon- kaldırılrnı ise de aldıg"ı varaların Mud.ırlugundc:n ;;Jacakları f~n ehhyet vesıkası ıle ,.,,, {. 

H 'tl . .. d d""., ş . J • - /9"3 oı-aleylıtarı mevcuddur. (!) ırı başkumandanı Grneral Hutzin- re olunacaktır. dermişlerdir. ı_ erın gon er ıg~ tesirile dün gece hamanede ölmü".'-lt»mınnt ma~bıız nya mektubu ile beraber 27/fı ·•· . 
Sancağın en biiyiik ka=ası olan ger'in yerine G<:r.crı;I Kayo tayin !Almanyayı temsıl <dcrı Pragdakı tür. 14 cie D~.imi Encümende bulunmalıdırlar. ,f• 

Antakyada kayid muamelelerıf'e edilmiştir. Fasla h-.ı·t·n~n yeııi baş- Peynirden Alman askeri .ıtaşesı taşıyacaktır. ___ ___.. 

b~lanmqtır. Kaı'i mücadele nura. kumandan yaku .. fa Beyruta giderek Çemberlayn"iıı nutku ve Alman SILfVRI MALMÜDU .. RLU•• J4u•· NDEN • 
da cereyan edecektir. Suriyedeki Fraıı~'"' ordulannın ba- z h • l l gazetderi 1 U • 

•Antakyıı kazasında 1 kıi1ttıf'1' • şına geçecektir. e l r enen er Berlin 24 (A.A.}- Alman matbu- No. Sokatı S ıhibinin adı Cinsi 
•ııni 1936 da menud 24.f>OO seçiei • Malüm olduf;u ,-eçhile değişen Gemlik ile İstanbul arasında ;«. atı Çrkoslovaky• hadiseleri ve Çem-
den. 11750 si Sünni, 8700 ü Alevi başkumandan Hatay iı;iı> Cene\"Tede liyen Gülbaba motörü dün geç va. berlayn"in dün av:;nı kamarasında 
3100 ü Rum ı·e Ermeni ve geri ;ukubulan anlaşmaıHI' askeri kı - kit limanımıza gelmiştir. Karınları yapbğı beyanatla me .• guı ol.makta _ı----
kalaulan da diğer cemaatlere aid I ~~ların1:'.1 tatbik ta;n hakkında gi>-1 aı; ~lan motör mürettebalu:ıdan Hü: dır. ~ İst. Edirne 

bulımu11ordu. 11750 arasında 2000 ru.~mek uzere v~ktıle Ankaraya da seyın Ismail, Muharrem bır baı.k:ıi Bütün gazetel,.ın Çekoslovakya.. 
den jazla Arab mevcud olduğu tal>.' gelmişti. dükkanından beyaz peynir alarak da asayişi Çek makamı.tının değil, 3 

karınlannı doyurmuşlardır. Fakat Südet Almanlarınııı ı:österdiği dl- 5 

Fransa' Çekos1ovakya ha"dr"seler ı• n•ın biraz sonra her üçü de zehirlenme siplinin muhafaza eylediğini ve Sü- ~ 
• alaimi göstermişlerdir. ı det Almanlarının ıığradığı kanlı 

Istırablar içinde kıvranan tayfa- tazyiklerden m•ad~ Alman hudud- ıı14o 

l' nkı·şaf ederek yenr'den tehlı'kelı' !arın imdadına koşan diğer motör !arının da üç defa Çek askerleri ta- !~'42 
tayfaları vak'adan polisi haberdar rafından ihlal sureı:Jc esasen !ev. 

44 

Vazı. yet dogv u rmasında n korkuluyor 1 ;!:~:: ::~::::~:i k:~~~~m~i:r= ~:!.~d:iy:;;g~:ı:::ı~~:si_~:z!~e~: 
dır. Zabıta peyniri satan bakkkal ne Almanyanın ~ulh .ıı.mının mani 

Faris 25 (A.A.)- Siya::i müşalüller gelecek günle: içınde bilhassa hakkında tahkikata başlamıştı:. 1 olduğunu yazmaktadn·. 
bugün Eger"de :ki Südel" yapılacak olan cenaze mcra.sinı; dolayısile ;;;~o=;;:;:;:;:;:;:;:;;;;;:;;;;;;;;;;;;;~ Gazetelerin mütalealarına göre, 
Ç'ekoslo\·akya hadiselerinin inkişaf ederek yemden telılikeiı bir vaziyet KOÇUK HABERLER U Prag hüki.ımetile Südet Almanları 
cJoğurmasındtn korkmakt•dırlar. H•n le,-'i~ talebl.ri şun !ardır , U arasındaki mii.zakereleı in muvaffa-, 

l-· Südetlerin bulunduğu mıntakada inzıbatın b'zz2t Südetler ta- * İngiltere Müsteınlekat Nazırı kiyetle neticelenmesi için havadaki 
iradettiği bir nutukl.ı dominyonla_I gerginliği izale etmek Jazımchr ve 
rın lngiltereden ııyrılmasının im • 1 bunun için de işe Çek ordusunun 
paratorluğun yıkılması için bir teh- 1 terhisile başlanıak icab eder. 

rafından temini. 
2~ Çek garnizonların'n •Çek Majino haltı• ndan teri çekilmesi. 

Bu ~era;ı altında gelecek iki pazar günü yapılacak intihabatın ge
ç•;r. paı.ır ı;iınü yapılan intihabat gibi sükunet içinde gec;memesinden 
koı ku]m•İ<l"ad!r. Diğer ci'ıetten bazı siyasi mahfelle•rle Almanyanm 
\'c-k Jıududunô.· aldığı askeri tedbirleri kaldırdığına inamlmarnaktadır. 
Herlındeki İngıliz elçisinin Von Ribbenlrop ile yaptığı ilk iki mülaka· 
tııı ım:nuuru bir tedbirlec teşkil ettiği hatırlardadır. 

Müşahitler İtalyanın tavrı hareketini alaka ile takilı etmektedirler. 

like başlangıcı ola~ağuıı söylemiş • Çemberlayn'in bcyanab hakkında 
tir. da Fölkişer Beobahter ~öyle yazı . * Japonya, Amoy'ıın işgali üze
rine üıhaddüs eden vekayi hakkın. 
da İngilterede yapılan beyanat do
layısile İngiltereyı protesto etmiş· 
tir. 

yor: 

38 
36 
34 
32 
17 
19 
21/23 
25 
29 1 

31 
33 
35 
37 

43/45/47 
1 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

İst. Edime 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Te,•fik Onat 
Mehmet Kalfa 
Mehmet Kalfa 
Kunduracı Şevke~ 

Eşref Uluşahin 

Maliyeye aid 
Evkafa aid 
Evkafa aid 
Karakaş Ali 
Karakaş Ali 
Ermeni Onnik 
Manifaturacı Mehm~~ 

Bakkal Hasan Özel 

Eczane 
Hüseyin Bahattin 
Nahman Ye Kara Ahıntt 
Postahane 
Bakkal Ali Rıza 
Mehmet Çavuş 
Salih usta 
Evkafa aid 
Kefaettin ve maliyeye ait iki 
dükkan 

"Maliye, Ahmet ve Vehbi 
Ahmet Şevki 

------
Ahşap dükkan 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Kahvehan·' 
Dükkan 

• 
• 
• harrıp 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Kahvehane 
Kargir !ırın 
Ahşap dükkan 

• Kahvehane 
• Dükkan hnrf-P 

• • 
Kargir ambar 

Gc~cnde r:ont Ciano ile Loıd Pört arasında yapılan mülaka• neticesinde 
İlalya 'ıükfıınet:nin bir Avrupa harbi tehlikesine in<ınmadı{:: anlaşılmış. 
tır. İtalyan matbuatının İtalyan • Alınan matbuat itilafına rağmen Al· 
m•n gazetf'ler: nm Çekoslo\·akya meselesi ha.k.kında ileri sürdükleri id
d,Jl:ıra :nakcs olmadıkları keyfiyetine hususi bir nazar ~tk<jilmekl~dir. 

* Kendi nam ve iıesablarına Av
rupada tahsilde bulunan talebelerin 
kontrol edilme..• mukarrerdir. 

Çemberlayn gerginliği izale için 
İngilterenin yaptığı teşebbüsleri 
Berlinin müsait şeraitle karşıladı • 
ğını söylemiştir. Şurasını derin bir 
teessürle kaydedelim ki son İngiliz 
teşebbüsleri istiliclal ettiği hedefe 
erişememiştir. Huduci hadiseleri en.. 

Yukarıda meçki, numara ve cinsleri yazılı yerlerin ınkazı hizalarındakı 
arttırma usulile satışa çıkarılmıştır. İsteklilerin % 7,5 pey akçelerile 26/5/938 
Malmüdürlüğü Dairesinde müteşekkil komisyonua mürac;;;;.tfarı. 

bcde)!erı 
ı,c 

Per~~rr• 
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~%ikası: 19 Yazan: -

RAD .YO ; . . . . -· __ _,,. ... -- .. 

7 - S ~ R T ,. 1- O R A P - 26 Ma.rıa 1· .. ·~ 

Bir hatıra uğrunda 
DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERl\TI 
«MotörJu arabal.1.cı kaldırm&ğ.t 

ve saireye mahsus ıslah edilmiş ve-
BUGÜNKÖ' PROGRAM (5 inci sabifemizden devam) Fakat yine Mıs Evans ile evle~ - sait. hakkındaki ihtira için verilmiş 

Alqam neşriyat\: mes'ud olacaklarını temin ediyor mek hikayesi böyle kalmıştıır. Soz- olan 27 Mayıs 1936 tarih ve ?188 

l erc;i:· ::""--...~--ı 
ij,1kkllrne, ve ikti as 
~mahfuzdur: 

Vesika, r..sim, maltlınat ve not verenler: Eski Osmanlı donanması erkl· 
nıııdan ıııirala:y ncmzi, isleme ve limanlar umum kumandanı alba:y 

Şükrü Pala, komodor ha katibi İhsan, batan gemi kaplanları, 
eski armatörler. Ve bugüne kadar gizi ikalan •·esikalar 

Saat 18,30 Plakla dans musikisi. ve: de casus olan bu adamın tev'ki!i ve numaralı ihtira beratının ihtiva el-
19,15 Konferans: Doktor Salim Ah- - Öyle bir hayat geçireceğiz ki mahkemeye verilmesi başka taraf- tiğı hukuk bu kerre başkasına de _ 
med (Hayat nedir?). 19,55 Borsa ha- İngiltereye geldiğimil zaman par- tan meydana çıkan bir vak'a dola- vır veyahut mevkü fiile konmak 
berleri. 20 Nezihe ve arkadaşları ta... lak olacak, İngiltere haricine çık- yısiledir. için icara verileceği teklif edilml'k.. 
rafından Türk musikisi ve halk şar- tığımız zaman da gizli istihbarat iş- Mis Anna isminde bir km alaca- te olmakla bu hususta fazla mallı _ 
kıları. 20,45 Hava raporu. 20,48 ö _ !erinde· çalıştığım için pek meraklı ğını söyliyerek onu da bır suretle mat edinmek isteyenlerin Galatada, 
mer Rız.a tarafından Arabea söylev. maceralarla dolacaktır . aldatmış, nihayet geçen teşrinıev - Aslan han 5 inci kat ı _ 3 numarala-
21 Klasik Türk musikisi : Nuri Ha- Tahkikat bu cihetleri meydana velde onunla niki.hlanmıştır. Fakat ra müracaat eylemeleri ılan olunur. 

lil ve arkadaşları tarafından, (Saat ç~ar~ş, mesel.~ g~zetelere düş - e~lendikten . biraz sonra karısına Sultanahmed birinci sulh hukuk 
ayarı). 21,45 orkestra: 1 - Çaykovs. muştur. Bunun uzerıne Londra ga- şeyle demıştır: hakimliğinden: 

adrazam, Harbiye Nazırı ky: Uvertür minyatür. 2 - Çay _ zetecileri giderek terzi Mis Evans'ı - Ben Entellıcens Servısın ada- Hazıne İ la b 1 . 
ı be 

namına s n u maliyf 
kovsky Marş karakteristık. 3 - bulmuşlardır. Entellicens Servisin mıyım. Şimdı spanyada muhare muhake l .. d .. 1 .. •. .. . . . . .. . . ma mu ur ugu tarafından 
Çaykovsky : Dans dö fe _ Dr~je . sozde Fılıstınde Arablar tarafından var. Benı oraya gonJerıyorlar, ış İstanbul . k b 

4 Ç k k 
.. 1 . k .. ed ' I d d b h . k O . . d d - . " sanayı me ·te ınde M•h -için söze başlarken : _ ay ovs y: Trepa. 5 _ Çay _ goz erı or ı en a amın an a ıs- çı lı. nun ıçın ora an unup .,e- mud ş b 1 h. . . . uay a ey ıne, Panstekı 

kovsky Dans arab. 6 - Çaykovsky le şunları anlatnıı~tır : lemezsem benı bekleme!. Türkiy hbe d li- . d .... B e ~.,, n er gın en odunç 
Vals dö flör 22,15 Ajans haberleri. - Onunla 935 mayısınd a tanış - Mis Anna katolık imiş . oynuıı - olarak almış olduğu 650 Fransız 

~ fırka, ne hükUmet bu adama bir şey yapamaz! diyor 22,30 Plilkla sololar, opera ve operet tını. Bana gözlerin •n kör olduğunu daki madalyayı çıkararak kocasına fr angının tutarı olan 200 Iiranm 
parçaları. 22,50 Son haberler ve er- söyledi. Hem de giz l ı ist i hbaı at şa- vermiş ve: tahsili için açılan davada, müddca-
tesi günün programı. 23 Son. bekes ine ınensub olduğunu ıınlattı. - Gittığin yerde buna bakarak aleyhin adresinin bıılunamamasın _ 

Qh • YARINKİ PROGRAM Bana rnnları da söyledi beni hatırla!. Diyerek kocasından d il. • an anen yapılan tebligat üzerine 

~o .,.,Ye Nazırı da inadım inad diye israr etii-
:·~ . ben. çare bu/mağa memur değilim diyordu 

\i, ıy; .. .. 
'li lılt SOyluyorsun amma bu ._ - s 

Saat 12,30 Pliikla Türk musikisi. ·- Entellıceııs Servıs tara!ından mahzun mahzun ayrılmıştır. gıyaben yapılan duruşmasında: meb 
12,50 Havadis. 13,05 Plakla Türk Rusyaya gönderilm •şhnı.Orada uLUn Ortada n kaybolan adam .. kendini liığı müddeabih 200 liranın dava ta
musikisi. 13,30 muhtelif pllik neşri.. zaman kaldım. i•'akat ııihayel yaka. çok. bekle~me~ışt.ır. Bır gun karı~ rihinden itibaren yüzde beş faiz ve 
yatı. 14 Son. landım. Benı casus diye ö!dt.i rccek- sevııı~le gormuşlur kı İspanyaya o- yüzde on ücreti vekaletle birlıkte 
---------------1 ıerdi . Artık ölümle karşı karşıya lüm tehlikt'si içme giden kocası .gel- tahsiline 30/3/938 tarihinde karar 

-

7 j- gelmiştim. Fakat kcndımı ölmüş gi- mcı karşısındadır._ Kad.mın se~ıncı- verilmiş oldugu· ndan tarihi ilandan 
' ırında götürecek> for _ 

<'. !adın mı• 
""'ıııı . 

· rı~tk arz ve izah ettim ya 
~ btues. kendi salahiyet hu _ 
t~ ( e.suı yeter! .. 
ı an~lıılıiyct hududu) ndan 
~llt atnıyorum: 

ıre~ı:: .. \•)lr'.. ~;lif h t 1 d g nı so lemegc Hl •••, •• , , , ., , , • •• .E_ bi yaptım. Buna ınandılor. Kaçma- ne nı aye 0 ma ı 1 Y .. - ıtibaren 8 gün zarfında temyiz e _ 

Ş d b 
ğa muvaffak oldum. zum olmasa gerek. Çunku ayrılır- dilmediği takdirde usulün 437 inci 

lllJllilVllUllllll,'j' ehza e aşı ış· t bana bunları anlattıktan ken çok mahzun olmuş, onu tekrar m1ddesine tevfikan hükmün kesbi 

TURAN e görünce o nisbette sevinmiştir. 
bir müddet sonra gelerek yıne kat'iyet edeceği hüküm hulasası 

TlY A TROSU Entellıcen Servisin yolladığı baş- İspanyadan dönüp gelen adam ha- tebliği makamına kaim olmak üzere 

D 
ka bir yere gideceg· ını söy - raretle anlatmağa başlamıştır: ilıin olunur. (937/2160) 

u gece saat 
20.3i) da liyerek veda ettı. Onu bir dl - - Ah, bilsen sevgilim '. Scnın ver İstanbul 

d d asliye 3 üncü hukuk , ~h;iy onu da söyliyemem!.. 
'denııc .~a>ırıyım değil mi? .. 

ilen dı'ilerine burnunu sok
Ilı• ; e kara işlerine karış

h bir !atta, bunu öyle mu • 
•tıı trcnsiplc tatbik ve ta
~I 1 bana orduya dair bir 

'il~ ~.salahiyet ve ıhtısasım 

' 
ha görmedim. Nihayet 1936 s0ne. diğüı madalya daima göğsüm e u. mahkemes·ınden.· . 

Hail< san'atkAn Naşıd ,.e arkadaş· si eylulünde tekrar görüştük . Göz- ruyordu. O benim hayatımı kurtar-
lan MiÇCpe!lt))( ,.,1ryetesi b d Beşiktaş Altıntaş sokak 23 No. lı 

!erinin kör o lduğ ıın u söylüyordu . dı. Çünkü muharebe olan ir yer e 
Kafkas düğünü 4 perde dans, solo, Kendi dediğine giıre Entellicens idi. Bır kurşun geldi. Göj~üme isa- evde mukim AyŞt· tarafından top -

doet !eceler 100 her yer 20 1 hane Çukurcumada kahvccı· Rıza 
Servis tarafından Fili;tine gönde _ bet etti. Fakat bu senin madalyan 

paradi 10 yanında köfteci Halı! Hacı Mebmcd 

* 
rilmişti. Arablar orad ;ı !(':izlerinı kör beni kurtardı . Çünkü kurşun onu 

Lakmuş aleyhine 936/857 No. ile 
etmişler. Yürt.irkeıı kör bir adam delip geçemedi. • açtığı boşanma davasından dolayı 
gibi yürüyordu. Sonra '.·ine görün. Lakin madalyada böyle bir kur-tıı, b !:lnen tek kelime ~öyle-

:nckll hususta fikir derme _ r 

gıyaben icra kılınan muhakeme ne-
mez oldu. Bir müddet sonra geldiği şunun zorunu gördüğünü göstere - ticesinde: tarafların müteadd ı d da
zaman bana herkes gibi ııözlerinin cek bir işare t yoktu'. Kadın şüphe. 

\ 'lı~Jı.a~n bile çek i neyım ... 
~ 

1 
lıallk ıl Enver de ayni ~e _ 
lıJ~I) e~ eı~ı.n 1 Bak, o zaman 1 B'liyük Harbe girerken İngiliz Armstrong Kl~ers t~~ilhlarma ısmaı;la· 

~ tı .. _ edıgın rekabet ve ilı. / nan Osmanlı dretnotları kızakta kalmış, yerme inı:ılız destroyerlerı 

HALK 

OPERETi 
falar ayrılıp barıştıkları ve son ay-

görmekte olduğunu söy ledi . Ondan ye düşmüş, fakat ·ş ciyle kalmıştır. rılığın bir senedenberi devam ettL 
sonra birkaç gün evvel, martta 0 •

1 
Lakin Rej inald'ın evli olduğu hal-

d ı ğ i ve karı koca arasındaki şiddetli 
nunla son defa konuşmuştum. Bu de sonradan bir kadınl:ı a ıa ev-

-·~~ 1 

KURULUŞU ıoss 
lSTANBUt.. 

Temsilleri 
geçimsızliğın müddeaaleyh Mch _ 

görüşmek son oldu. Çiinkü bir da- l enmcğe kalkışması Mis Evans'ın med.ın karısına ve çocıığuna bakma
ha kendisini görmedün , Yalnız şim- ifadesinden anlaşılmış, iş mahke -

dığından neş'et ve haneyi de bu se-
di tevkif edilerek mahkemeye ve _ meye düşerek adam altı ay hapse bebden terkeylediği ve tarafların 

, ~ ~ n ortada eser kalır- ynııılmağa baş anmıştı 
'1ı 14ı l> an söyle!. . . . . Çarşamba: Beşiktaş Suad Park. 

'ııı~~ buna birdenbire ce _ Enver Paşaya söylenemczdı ... Hat. de fırka bu adama dış geçiremez, Perşembe: Bakırköy, Miltiyadi. 
<l)le Jı. •• Bahriye Nazırının ta, burada konuşulanları duyacak bir şey y~pamaz. .. .. , Cuma Pangaltı Kurtuluş'ta 1Per. 

ı.,h Yerine t. ·1 · ·· olsa Enver Paşa kızılca kıyametı - Pekı, ne olacak oyleyse.... de arkası) operet 3 perde. Muhlis 
rildiğini öğreniyorum . mahküm olmuştur. tekrar bir araya gelerek aile müna-

''Y•· ge ırı mesı guç . 
la~llıa- '••kil esdiyor ki bun- kopartır. • - Buna başka bır çare arıyaca - Sabahattinin en güzel bestesi. 

- sebeti idame etmeleri ihtimali ol _ 
Devlet Demiryolları ve Limanları madığı ve evlilik birliğinin deva _ 

"- ga ·alkışmak deg·il, En.. - İkiniz bir olup bana cephe al - gız!... ------.....::....------·'lllnct 3 üncü icra memurluğundan: 1 

~ a ağza almak bil2 ~Ön- mak fikrini güdüyorsunuz! Cemal Paşa omuzlarını silkti: 
işlf:ıtme u. idaresi ilanları mına mani teşkil eden mezkür şid-

detli geçimsizliğe rnüddeaaleyh se
bebiyet vermiş olduğu dinlenen ş:ı.. 
hiUerin şehadetile tahakkuk eyle _ 
mesine binaen kanunu medeninin 
134, 138 ve 142 inci maC::delerine tev. 
fikan boşanmalarına ve müddeaa _ 
leyhin bir sene müddetle evlene _ 
memesine ve keyfiyetin tesçiline ve 
Yalçın ismindeki çocuğıın velaye _ 
tini dahi üa etmek üzerr anad• ip
kasın.t ve istenmediğinden hiss~ye 
iştirak takdirine mahal olmadığım 
ve haftada bir saat iera dairesinin 
tensib edeceği zaman ve mekilnd:ı 
babaya gösterilmesine dair 18/4{ 
938 tarihinde verilen hükmü havi 
~38/444 sayılı ilam müddeaaleyit 
Mehmedin ikametgilunın meçhul 
olmasına mebnJ H. U. M. ~ nun 
141 inci maddesine tevfikan ilanen 
tebliği tensib kılınmış ve bir sure
ti de mahkeme divanhanesine talile 

Ç<ıJı,t • B • ı·· ·· Bir borçtan dolayı mahcuzun pa_ 
.. YtıJi b, ıgı şu sonu feci da - De diyebilirdi. .. Şu halde, bu iki -::-- en, çare aram~ga uzum gor- 4/ /938 .~'ud aştan ve daha alevli ı'tt'h d ve Terakki kudretinin ara- muyoruın ... tş olacagına varır der, raya çevrilmesine karar verilen 35 Muhammen bedeli 24750 lira olan 450.000 adet telgraf bandı 7 
~ e Pat[ 1 a d d · 1 adet köseleden mamul zabitana Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bi-
~ ~'.. l>~a llrnasını intaç ederdi: !arını bulmak gayesile şu anda ha... evam e erım. . mahsus eg" er takımları 4161938 eu- nasında satın alıncktn. , 
ı... .. &ıldı· ... sadece. Harbıye Na - kem vazı' yetine geçmış· bulunan -.. O zaman, .• b.ıra.z evvel berabe_ r k 1 1656"5 ı· !ık akk t t . t ·ı k ~ 1Jh martesi günü saat 9 dan ıı e kadar Bu işe girme ntyen erin ,.. ır muv a emına ı e anu-
~ '<ll~hiye d.esm~e, Sadrıa. - Sadrıazam hiç şüphesiz bu işten ~u'.'~kaşa ettıgımız felakete dogru .. d 

75 
.. b 

1 
d • takd' d nun tayin ettiği vesikallrı ve Nafia Muteahhitlik vesikası ve tekliflerini 

k." h~ ı. tlerını bıle tahdıd vazgeçmek mecburiyetinde kalt,·or- gıdişı daha çabuklaştırmaktan baş- ve yuz e ı uma ıgı ır e 0 d K . . 1.•. 1 · ı· dır ~~llıa "Udret mevcuddu. d , ka bir iş görmüş olmayız! 6/6/936 pazartesi günü gene ayni ayni gün saat 14,~ a ka Ar omısyon re ıs ıgıne verme ~rı . azım . 
"lI f nd u Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme datresınden, Hay-

lı! "'°kaıa anlık vekaleti: ~e .. . netice gene dönüp dolaşıp - Ne yapayım? .. Sebep olan dü- saatte Uzunçarşı 103 sayılı dükkan darpasada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (2919) 

t~'Rı lt de salahiyetli vaziyeL Enver Paşanın tasvib ettiği şekle şünsün paşa! önünde açık artırma suretile satı _J_...;._';_----------~--------------
~ ~de~vv~ue (dilediği) gibi geliyor; yani sabahtan sadaratte ta- .. - Canım Cemal, niye böyle s!iy- lacağı ilan olunur. Adapazarı sulh hukuk hakimli - İstanbul Asliye birinci ticaret 

'4 "'lfasın' <endi. nrzularının, sarladıkları gibi orduda bir vazife lu .. yo .. rsun .. '... o. rtada; sebep olanın ğinden: mahkemesinden: 
'\,, ı... ın kend h k d - b ı k. Ufak Beşiktaş İcra Memurlu."'•nda ıt: ö K ·1 Ah d k '"? l) tlerin~ ı mu a ehm~b- verilmek suretile Cemal Paşanın gö. uşunecegı ır mese e yo . ~- Esas: 336 mer aya ve og u me aya 

di uyan ve ... ( ar .. ··nden uzaklaştmlmasına gelip bir anlaşamamazlık var. Bunun da- Kira borcundan dolayı tahtı hac- Adapazarının Kurtuluş mahalle _ şirketi tarafından Beyoğlunda ŞiŞ-
~·''~ıt1 yb: bütün idare sistemle- zod nu rdu ha derinleşmemesi, ileri gidip de ze alınan karyola, aynalı gardirop, !ide Ananyan apartımanında 4 nu. 

\·!~~ ır s t ayanıyo . . • sinden Hasan karısı Ayşe tarafın -
e latb· ıs emin memleket b' d b ktad ki sonradan bır felakete yol ~çmaması koltuk ayna, koltuk masa. Hivmaua, d k . h lled H " marada çiftlik sabibı Zihni aleyhine 

h,. ık ş · di ır e u no an yo a an ocası aynı ma a en u -
""11 oı ına kalkışan Enver ım k 

11 
d T 

1
.t p - için çare aramak en makul ve en masa örtüsü, aynalı portmanto a- açilan ve 937/314 numaraya kayıdlı 

.. ~ d ur da böyle bir: ma yapma . _z~ kı. . . ada aşa iyi şekildir ... Yoksa, ben sana: seyin oğlu Hasan aleyhine açdığı bulunan alacak davasında müddei 
·~ en; . kısa bir fikır muna aşasın an son. C l k lk b yın seccade, kanepe, sigara iskemle_ nafaka davasının icra kılınan mu -· ··· c..._ z ışlerine burnunu .. .. t f . k - Aman ema , a , aşımızın si, komodin, resim, yuvarlak masa, vekili (24/9/936 tarihli mukavele 

C.~~t. g.:_:·•.ai de seninle yarışma- ra hemen sozu o ara a çevırme. çaresine bakalım; yabud: hakemesinde müddeaaleyh Hüse - mucibince müekkiline satılan 60 ton 

1
,.,. •. 1 -.sın! için bir manevra yaptı: ve muşamba ve sair hane eşyası yin oğlu Hasanın ikametgiihı meç. ot hakkındaki bu mukavelenin ken. 

e,'.~~ '' edon _ Cemal, güzel söylüyorsun... - Şu Enveri bertaraf etmek, o- 2/6/938 perşembe günü saat on bir. di namına mukavele akdine saliı _ 

142 inci maddelerine tevfikan teb. hiyettar katibi Ahmed tarafından 

1 

· edilmiş olduğundan tarihi ilıindan 
~ . ~hr Çıkaracak bir tav - Fakat Enverin bugün elindeki kud- nun kaprislerine sed çekecek bir den on üçe kadar Galatada Yükesk. hul olduğundan H. U. M. K. 141 -
lJ, ''tı~an' onu kabul ederdi?.. d B .. b ·· b çare arayalım: Demiyorum ki. .. kaldırımda 25 No. lu hanede açık 

~~-··~. ·,,~ tnı vardı•.... ret meydan a... ugune ugun aş. Elimizd. b 1 .. h . b. ~ ~-q ··~ek· kumandanvekili... Başkumandan . e u unan ve şup. esız ır 
; tı.tıf•.tı O•a' ba_ş_ k.u. mandan vekiL d k Jd • vedıa olan devlet mekanızmasının 

arttırma suretile satılacaktır. Mu _ 
hammen kıymetlerinin %75 ini buL 

ligatın ilanen ifasına karar verıl _ tanzim edilmediğine ve mezkür 
itibaren (15) gün zarfında müdde -

miş olduğundan Adapazar sulh bu. mukavele altındaki imzanın mü - aaleyh Mehmedin temyizi dava e-
., vekaletinin ne eme o ugunu . . . . • 

1•·1. • butun ha b · 1 . .. k B - ıdaresını ımparatorlugun bu buh. 
..,..,, r ış erı - ızaha !uzum yo . . . u unvan ve nl .. l . d . bets· 

~ ııı~i namına vaziyed etme _ . . ra ı gıın erın e, şu nıs ız çar -
~' (ilrfiıor'. :_ıenç Harbiye Na - mevki münak~şa. edılm.ıyece~ ka - pışmalarla sürüp giden harb felii -
~ı.. sıste · dar geniş salahıyetlerın . bır elde keti içinde kötü bir sevke tabi tut-

"" g mın en orijina _ il d E . S; teııı~ elenı. yapmak, yaptır - toplanışını tems. e er. nver şını- mıyalım, devlet gemisini baştan ka-
~li! ~az tatbik edip gidiyordu. di sadece Harbiye Nazırı değil... ra ettirecek şekillerden kaçına _ 

lı ' hptı ;rının ;imdi söylediği Devlet sahibinin Padişahın da muL lım, korunalım demek istiyorum ... 
ııı ı gı teklif imkanı yok lak vekili. .. Yani ne sen, ne ben ne (Devamı var) 

'~~ll'ı11nı; -~3- Sarıldığı lıu vüvud onun yaklaş-

~ 

~~~~ı görünce ş::rr~~~e ı:::~ ~ir ~:;·::a.mıştı. Bel~i 
b •gın a kazaya mani ela - şurası burası çurumuştu. amma /;IJ-

~l Iı~ v~ı anlamıştı o zaman bır- rünür bir kırığı, bir çıkığı, bir yaro_ 
~ anıs· k 
.., ·~ ~aı aga çevirmişti. :Fa- sı yo tu. -
' ~•sını dırımıara çarptığı ıçh ı Halbuki muavini. old~gu yerden 
~· l:İitııı~ecerememiş ve hü _ kımıldamJyor, hatta sesını. bıle ç~ 
~1 • u ıle otomobil de tl~"- karmıyordu. Onun içi.n endışeye du-

n "eı şen Achille Bastien, arabanın kapı.. 
iııJ ktahaıı~ı bağırmıştı. Parç.ıl ı- sından içeri doğru eğildi. Onun ÇL'<-

~ ~ !lası· kapısından çıkan masına yardım etmek istiyordu. 

~ ~ d~a:en kldını kolundan Elini on.a doğru uzatmıştı. Omuz.. 
~ ~e 1 çıkarmıştı . !arından tam tutmuş ve kendisıne 
~ "e tn ·ı· ~ ıtıı;ıı k ' U <ihazalarına o ka- doğru çekmeğe başlamıştı. Birden-

'a •_ ltaz~yı anoak vuku- brie yaklaşan bir otomobilin sesini 
gortnüştü. duydu, başını geri çevirdi. 

tığını hissettiği bir tehlikeye karşı 
hazırlanmasına mani oluyordu. E -
sasen fenerlerinin kuvvetli ışığını 
kendi üstüne çevirmiş olan otomo
bil onu kör etmişti. Etrafında ge
çenleri göremiyordu. 

Bağırmak birilerini çağırmak is.. 
tedi. Fakat gelen otomobil motöıii
nün gürültüleri, horultuları içinde 
sesi kayboldu. 

Otomobil durmuştu. Ve hiç şüp
hesiz on saniyeden uzun si..rmiyen 
bu tevakkuftan sonra yeniden iler. 
!emeğe başlamıştı. 

Otomobil uzaklaştıktan ancak bir 
kaç saniye sonra gözlerinin kamaş
ması geçen Achillc Bastin etrafım 

görmeğe başlayınca kaldırımın üs.. 
tüne bıraktığı kadının orada olma. 
dığıııı gördü. Suç ortakları onu ka
çırmışlardı. 

Hiddet onun ses tellerini çatla _ 
tacaktı. Motosikletle henüz yetiş _ 
miş olan polise bağırarak emirler 
veriyordu. 

duğu takdirde ihalesi icra ve aksi 
takdirde 7/6/938 salı günü ayni sa_ 

atte en çok arttırana satılacaktır. 

Delliliye resmi ve ihale pulları 

müşterisine ait olmak üzere mahaL 
!inde hazır bulunacak memuruna 
müracaatları ilan olunur. (7935) 

- Haydi gecikmeyiniz. Bu oto.. 
mobilin peşine düşünüz. Bunu nö _ 
betçilere haber veriniz .. Bu otoın0-
bilin kime aid olduğunu yarın öğ
renmek istiyorum. 

Cevab vermeğe lüzum bile gör -
meyen müfettiş gaze basmış ve R -

deta kanatlanıp uçar gibi bir sürat.
le otomobilin peşine düşmüştü. 

Biraz sakinleşen polis müfettişi 
kolları arasında tuttuğu insanla uğ
raşmağa başladı. 

Müfettiş Durkhqrl hala kımılda.. 
mıyordu. B,~şında açılan derin bir 
yaradun hala kan akmakta idi. Po. 
lis müfettişi kulağını muavininin 
göğsüne dayadı ve ondan sonra da
ha geniş nefes almağa başladı. KaL 
bi atıyordu. Yqra derinliğine rağ _ 
men yalnız ete tesir etmiş, kemik _ 
!ere ilişmemişe benziyordu. Bu ka
zadan yalnız birkaç bere ile kur
tulmuştu . 

Polis müfettişi: 
- Bir taksi bağırdı. 
Çok beklemedi . Kanvı duyan bir 

taksi esasen onlara doğru l(elmisti. 

. . messili olan Ahmede aid bulunına-
kuk mabkemesınde ıcra kılınacak dı" ~-' ) klif 1 1 debileceği tebliğ makamına kaiın 

l 20/ 6/ 1938 
. .. .. t gına wur te o unan yem n lmak . 

o an pazartesı gunu saa ahk .. h ..• 1 .. L o iızere ilıin olunur. 
m emece muvecce goru muş o ----------- ---

10 da mahkemede bulunmadığınız duğundan müddeaaleyh Zihninin 

takdirde hakkınızda gıyab karan yemin etmek üzere muhakemenin 
verileceği ve tebligatın yapılmış sa- bırakıldığı 29/6/938 çarşamba saat 
yılacağı ilan ve tebliğ olunur. 14 de muhakemeye gelmesi ve gel-

(3044) mediği takdirde yeminden kaçın -
- --· mış addile iddia edilen vakıalann 

Polis müfettişi birkaç kelime ile 
sabit olmuş sayılmasına karar veri. 

otomobildeki adama kazayı kendi 
leceğini natık yemin davetiyesi 

istediği şekilde anlattı. Sonra ken_ mahkeme divanhanesine asılmış oL 
di şoförüne dönerek: duğundan keyfiyet ikametg'ıhı meç. 

- Sen bize telefon et. Lazım ge_ bul olan müddeaalcyhe ilanen teb. 
len şeyleri yaptır, dedi. 

.. !iğ olunur. Oteki şoförle beraber Durklevini _;;..... _________ _ 

otomobile yerleştirdi. Beşiktaş İcra Memurluğundan: 
Kendisi de içeri girdi ve en yakın Kira borcundan dolayı tahtı hap. 

hastaneye gitmeğe başladılar. se alınıp paraya çevrilmesine ka _ 
Şimdi hastanın karşısında oturan rar verilen konsol, kanepe, masa, 

müfettiş düşünüyordu. karyola, büro, sandalya, lavmana 
- Atladık, müthiş atladık. Bizi ı muşamba ve sair hane eşyası 2/6/ 

kepaze ettiler, hem de pek ustaca. 93& perşembe günü Galatada Ku _ 
Küçük bayan size karşı artık saygı k - d 14 1 d _ . yu so agm a numaar ı ev e 
duymaga başladım, Yalnız şunu bı- t 9 d 11 k d k t . saa an e a ar açı ar -
!iniz ki Madam Corantıes daha ko- t t'l h la 

ırrna sure ı e mu ammen Y-
zumuzu paylaşmadık. Siz belki ara- metlerinin yüzde 75 ini bulduğu 
dığınız kitabı buldunuz. Fakat be,. takdi d t 1 akt B 1 d • r e sa ı ac ır. u ma ıgı 
nim elimde bir yaprak var. Bu yap
rağın üzerinde yazdığınız mini mini takdirde ikinci arttırma suretile 

h fi b 
. . b lki 7 /6/938 sah günü ayni saatte en çok ar er ana sızın sırrınızı e : 

··• t '-tir Ah B · k''çük' ı arltırana ihalesi yapılacaktır. Bele_ ogre eoe.. . .. enım u 
madam Corantien artık sizinle kar- diye resmi ve ihale pulları müşte
şı karşıyayız. Güzel maskeniz nere
de ise düşmek üzere ... 

(Dovamı var) 

risine ait olmak üzere mahallındc 

hazır bulunacak memuruna müra. 
caatları ilan olunur. 7Q34) 

Sultanahmed birinci sulh hukuk 
hiilriınliğinden: 

Harine namına İstanbul maliye 
muhakemat müdürlüğü tarafından 
Tnpkapıda Fatmasultan mahallesin. 

de Şeyhulisliim sQl<ağında tr•~ 

vay şirketi kontrollerind'1• 

ıned Emin aleyhine açılan, ciheti 
kefaletten 37 lira alacak davasının 

duruşmasında ilanen vaki tebligata 

rağmen gelmemiş ve vekil d.1' ,i 
göndermemiş olduğundan muhake

meye gıyabında devamla. müddei 

vekili esbabı sübutiye olarak 9 teş.. 

rinievvel 926 tarihli sened ibraz el

miş ve mübrez senedin ehli vukuf 
marifetile istiktap istemiş ve nl su

retle karar verilerek mübrez ~ene. 
din ehli vukuf marifetile istiktabı • 
na ve yevmi istiktaba gelmediği 

takdirde istiktaptan kaçınmış 3d _ 
dile senedin altındaki imzanın ken

disine aidiyetine karar verileceği 

ve yevmi tetkikat ve muhakemenın 

27/5/938 saat 14 e talikine karar 
verilmiş olduğundan mezkiır gün 

ve saatte mahkemede hazır bulun. 
ması aksi halde istiktaptan kaçın -
mış sayılacağı lüzumu ilanen tehliğ 
olunur. (938/353) 
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Hastahk,ölüm ve pislik getirenfareleriJ 

- -~-~".:,-·--·--. --

;e 

RADYOLIN 
diş macunu kullanmak 

ve günde ilri defa 

RADYOLİN 
ile 

ile öldürünüz f.E./AT. Türk Hava K.uruf11~ 
Macun ve bu~day ıeklinde olup b6yak •e küçük her nevi lare:eri, 

sıçanları derhal öldürür. Teoiri kat'ldir. Fareler kokmaz. 25. ci Tertip 
Bujtday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını ynjtlı bir ckmejte 

ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymalı• 
dır. 

Kutusu 10 büyük 25 dört misli 30 kuruştur. 
Büyük Piyangos~ 
2 inci keşide 11- Haziran -938 de~ır. 

Büyük ikramiye 45.000 lir~~ 
Bundan başka: 15.000, 12.0 I~ 

~HAZIMSIZLIK-, • 
Hayatın zevkinden lns3nı mahrum eder. 

bi-Karbonatıan ve toz irnrbonat almaklakı n ü,külat 10.000 Liralık ikramiyele~ı,j 
göz önünde lutular3k yap•lm15l:r. ı =====.1 ( 10 ooo 20 000 ) ı• }ık JP 

PERTEV KARBONAT KOMPRiMELERİ Hekimler Çok temiz 

HER ECZANEDE SATILIR. ___ .. Okuyuculnrımızbıısiituıılardamü· • Ve • ıra -;:::=========================:::;:-- ,. Ayni glizergah üzerindeki otobüs d - 1 tehassıs heıcim!erin hastalarıııı kn- d t •• k" f t 
1 

Beyeğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanları · ı bul saatıerini muntazamar. buturı<ITJ nde ayni mmtaka arasında alınacak ücretlerde görülen cüz'i farklar a e mu a a var ır. ~~ 
iÇ hast"lıkları ücretlerin asgarisi kabul edilmek suretile tevhit edilmiş, yalnız Şimdiye kadar binlerce kişiyi ıeflte' 

MuhamıneQ kıymkti Mttrosu Lınsi Sirkeci - Bakırköy, Sirkeci - Rami, Eminönü - Emirgfın, Taksim - Yeni· k sil 
L•ra Kr. Doktor Hafız Cemal : - (Pa · eden bu piyangeya iştirak etme mahalle hatlarının tarifeleri bundan hariç tutulmuştur. Keyfiyet ilan 

24113 8J 3014,85 Jlrsa zardan başka günl-::rde öğleden son- olunur. •B» •3008· tile siz de taliinizi deneyiniz. 
1 

ra saat 2,5 den 16 e kadar Islan - ~ 
1- Galatacla Yenicami mahallesinde depo, dükkan, garaj . han, çarşı bulda Divanyolundn 104 numaralı *** ~ 

ve saire yapmağa elverişli ve içinde dört masura suyu mevrut ve yu- hususi kabinesinde hastalarını ka • Senelik muhammen kirası 90 lira olan Kauıköy halinde 45 No. J::;::=::;:::==================::;::::::= 1 (1 / 

karıda muhammen kıymeti ve metrosu yazılı bulunan vakıf arsanın bul eder. Salı, Cumartesi günleri dükkan teslim tarihinden itibaren 939 veya 940 ve 941 seneleri mayıs İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İl~, 
tamamının mülkiyeti satılmak üzere 30/Nisan/938 cumartesi gününden sabah 9,5 den 12 ye kadar .haki. 'ki sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmava konulmuştur. Şart- c·nsi ~ 

fık 1 l 
' Semti ve Cadde veya No.su 1 

/ 
't'b ı ki b' "dd tl .. ed k l t araya mahsus rr.uayene crı.nı ya· · Le M"d" l" ... d .. "l bil' İ t kl' 1 1 6 ı· 75 mah llesı' k ı ı aren pazar ı a ır ay mu e e muzay eye çı arı mı§ ır. · 1 namesı vazım u ur ugun e goru e ır. s e ı o an ar ıra so ağı 

par. Muayenehane ve eve te e • . . . .. .. 
2- İhalesi 30/Mayıs/938 pazartesi günü saat 16 da Beyoğlu Vakıf- fon : 22393 _ 21044. kuruşluk ilk temınat mektup veya makbuzıle 30/5/938 pazartesı gunu -----: 

!ar Müdürlüğü ihale komisyonu huzurile yapılacaktır. Doktor Ali Ru.~ Sağlar; __ (İç saat 14 te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2878) Bahçekapıda 4 üncü Vc.kıf hanın zemin katında 56 MA!
111 

• 3- Harita \"e şartnamesini görmek ve fazla ma!(imat almak istiyen hastalıkları müte hassısı) Her gün ••• 
taUplerin mesai saatleri dahilinde her gün Akarat Kalemine, ve müza- Beşiktaşta tramv•y caddesindeki Beykoz Belediye tahakkuk ve tahsil baş memurluğundan: 

yedeye iştirak etmek arzusunda bulunanların da muhammen kıymeti muayenehanesinde saat 15 den son- f A B R 1 K A 
ra hastalarını kabul eder. S AT 1 L 1 K 

Bahçekapıda 4 üncü Vakıf hanın zemin katında 58 

Bahçekapıda 4 üncü Vakıf hanın zemin katında 60 

Bahçekapıda 4 ünci< Vakıf hanın zemin katında 62 

• 
• 

üzerinden yüzde 7,5 nisbetinde teminat makbuzları veya banka mek- Müddeti icar: 
Doktor Arabyan : - (İç hastalık- Neft sanayi şirketinin bina ve buhran ve Belediye rüsumundan 

tublarını hamilen muayyen olan ihale saatinden evvel komisyona mü_ 1 V 
racaatları lazımdır. (242!) arı mütehassısı) Edimekapıda a- borcunu vermediğinden dolayı hac iz altına alınan Anadolukavağı U-

Teslimi tarihinden 940 senesi mayıs sonuna kad~r. od~ 
Bahçekapıda 4 üncü Vakıf hanın asma katında 3 1e lz Kamereddin sokağındaki mua- . . , . . .. . .. 

1 
mur yerınde eskı 105, 107 ve yenı 21 numaralı kagır fabrıkanın dort 

Fatih sulh ikinci hukuk hakimli • DEVREDfLECEK İHTİRA yenehanesınde her ııun hasta arını tedavi eder. \tarafı duvarla mahdut ve bir kargir yazıhane ve yine kargir kimyahane 

ğinden: BERAT Doktor Kamereddio:- (İç hasta- ve 21/1 numaralı aliıt ve edevatı sabite ile on sekiz adet muhtelif tonda 
Topkapı Takkeci mahallesinde •Gaz maskelerinin imalinde isl5. lıkları mütehassıs) __ Cağaloğlun _!tank ve tuğla ile muhat iki adet taktir kazanı kargir tuğlalar ile muhat 

Jıııl 
23-6 Babıali, Nallımcscid Cağaloğlu 

Alemdar Çatalç~şme Molla Fenari caırıii 
Müddeti icar: 

Davudpaşa caddesi (l5) No. da hah hakkındaki ihtira için alınmış da Halkevi karşısınriaki muayene • iki buhar kazanı bir adet atelye derununda iki torna tezgahı bir makap 
K~male: 1 olan 18/1/933 tarıh ve 1510 numa - h&nesinde Cumartesi ve Pazardan· . .. . . b' b h 1 .. · · · k' · di" 

Teslimi tarihinden 939 senesi mayıs sonuna kadar (, 
•. rıder • .ı 

ıstanbul Belediyesinin aleyh ini _ ralı iht' b t 'ht' , . • . . .. 1bır motor bır dınamo ır u ar a muteharrık ıstım ma ınesı ve ger 
. ıra era ının ı ı,.:a ettıgı I maada her gun saat 2 den s0nrd ,.. . • . . . .. . . 

Yukarıda yazılı mahaller pazarlıkla kiraya verilecegı ,ı-· 
. ııet• 

ze mahkememızin 38/204 numaralı hukuk bu kere başkasına devir ve 
1 

t , k b 1 d :kargır oma dahılınde beş adet buharla muteharrık bomba ve bır adet 
ı:l!" a~arını a u e er. 31/Mayıs/938 salı günü saat on beşe kadar pey paralarılc r JJ 

berlitaşda İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf .A)cnfl
9 

evrakla (60) l,jranın faiz avukatlık yahud mevkii fiile konmak için ica_ R , t hava makinesi iki adet kuyu ve bir adet tasfiye kazanı ve 21/l nurna-
ücreti ve mahkeme masraflarile ra verilmesi teklif edilmekte ol • 0 n ge~ lralı arada da ortadan bölünmüş bir kat ve üzeri galvaniz saçla örtülü 
birlikte ikame eylediği alacak dava_ ~akla bu hususta fazla malümat e. Doktor İrfan Kayra. (ftJntken ve kargir depo tahsili emval kanununun 13 üncü maddesine gör€ son de-
sının ilk duruşması için ilanen on dınmek ıstıyenlerin Galatada As iç hastalıkları rrıutehassısı) - . 1 • · Sultanahmed üçüncü sulh hukuk ı 
beş gün müddetle yapılan tebligata lan han 5 inci k.at 1.3 numa'ralar~ Her gün öğleden sonra saat,fa olarak müzayede ıle satı acagından müzayede için tayın olunan 30/ 

rağmen gclmediğinizden gıyabınız. müracaat eylemeleri ilan olunur. 15 d~n 19 a ka'lar belediye 5/938 pazartesi günü saat 14 de Beykoz Belediye Tahakkuk ve Tahsil ha~:~li~~ı~:~~r gazi caddesi Hüs.. ı 
da muhakemeye devam edildi. Müd. Binbirdirek Nuri Conker sokak 8- şubesi Başmemurluğuna müracaat etmeleri ilan olunur. (2997) (B) 

d t 'h . Sultanahmed birinci sulh hukuk '---------------·-------------- nü Bey apartıman 3 No. lı dairesin-dei vekili avasını avzı ettı ve ma. 10 numarada Arslaner apartıma - • t hak· J' - · d z h de oturan Emine smet Zeki tara _ 
hallinde müttehaz karar mucibin- ım ıgın en: nında hastalarını kabul eder. c,· ıdiye, Ü revıye ve dimağ cerrahisi mütehassısı ve fından hazine namına İstanbul ma. 
ce intihab edilen ehlivukuf marife. Hazine namına İstanbul malıve S' h 1 kl - D . (Kadın doğum mütehassısı) ınİr asta l arı Doktor Feyzi Ahmed : - cnız Hye muhakemat müdürlüğü aley • 
tile yaptırılan tetkikatı mutazam • muhakemat müdürlüğü tarafından . .. . Adres: Beyoğlu Parmakkapı Ru- h' 1 · t hkak d 

t' 13/4/38 t j Ü Doktor Kemal Osman : - (Sinir hastahanesi cıld ve emrazı zuhrevı- • ın~ açı an ıs i avasında: Emi_ I 
mm mahkemeye mu a a - sküdarda Karacaahmcd Bakkal !ık! "t h ) C _ h . meli han No. 1. Muayenehane Tele- ne Ismet Zekinin adresinin bulu • 
rihli raporda Beyazıdda Tavşan taşı sokak 48 No. da oturan Hu" se''ın og" lu hasta arı mu e assısı - . aga • ye mütehassısı, muayene anesı An- fon·. 44086 , ı "'I d K t f d M t k namamasından ilanen yapılan teb_ 
sokağında eski (10) mükerrer ada Hasan ale,·hı·ne açılan 13 lır' a 65 kıı o,. un a apa ı ırın a escı ar- kara caddesi Cağaloğlu yoku§u. Pa- -:--------------, d d b k J · İstanbul l' hk ligat üzerine mahkeme_.._, gelmedi. 
(4) harita (19) No. lı mutasarrıf oL - şısın a pazar an aş a 1er gun b k h gün 15 den as ıye ma emesi aıtm I 

gelmeleri. (3053) 

Kolaylık 
Terzievi 
20 ve 25 

,l·: 
Safi yün müntelıBb e~ 

fi kumaşlarımızdart sııt1 

malzeme kullanına!; 

d 
- it f 1 ·ı (68) ruş alacak davasının vapılan duruş saat 2 den sonra hastalarını kabul zardan aş a er T 1 f sonra cı hukuk dairesinden: - ğinden gıyaben yapılan duruşma -

ugunuz arsanın a ı az ası e masında· müddeaaley-h 1 ·,: d t astalarını kabul eder. e e on:23899 S . A sında: müddei Emine İsmet Zekinin !311 
metre murabbaında bulunduğu ve . e yapı an t>a- e er. ' amıye ydınay tarafından İs • memnun bırak•f· . fd' 
(60) lira kıymet takdir edildiği tas. nen tebligat üzerine mahkemeye Göz hastalıkları Diş tanbul Etyemezde Beyazıdıcedid sabit görülemiyen davasının red • sözümüzü isbata P 

1

eı' 

5l''f1 
müşkülpesentleri 

1 · ld • d h 11 · h 1 dile müddeaaleyhin kıymetine göre •ur 
rih edilmekle ikame olunan dava. ge memış o ugun an muhakeme • Doktor Şükrü Ertan-;-:_ (Göz has -D.ış doktoru Übeyt Ölçer .. _ Edır' ma a esı sa i sokak No. 75 de iken Sultanhamam J\• 

d d 
1 20 'k t iıh yüzde on hesabile müddeaaleyh ve-

ya ve rapora karşı müddetinde iti. ye gıyabın a evam a gün müd. talıkları mu"tehassısı) - Cag-alog" - K "mru"k tramvay du ı ame g ı meçhul bulunan İhsan kiline 26 lira ücreti vekalet takdi _ No. 1.2 
raz etmez ve duruşmanın tayin e • detle ilanen muameleli gıyap kararı !unda Nuruosmaniye cad:fosindej nekapı aragu .. h t 

1 
k - aleyhine ikame olunan boşanma da. / ~ 

d·ıd·" 
2016138 

t · t 10 d t bı·-· k .1 · - N 95 her gun asa arını a- d "dd rine 15/7 936 tarihinde karar ve - _.. 
ı ıgi pazar esı saa a e ıgıne arar verı mış ve muha. Osman Şeralettin apartımanında 5 ragı o. . .. · . vasın a: mu eaaleyhin ikametga_ ld -rilmiş o ugundan tarihi ilandan ======="""'~ ;''~' 

mahkemeye gelmez veya bir vekil keme 11/7/938 saat 14 e bırakılmış numarada. Telefon : 22555 bul eder. Cumartesı gunlerı saat hının meçhuliyetine binaen dava ar- •' 
1 

itibaren 8 gün zarfında temyizi da- · atı 
göndermezseniz vakiaları kabul ve olduğundan tarihi tebliğden iliba. Ku'ak, B0g~ az, Burun 14 den 15 e kadar da Yalovadaki zuhalinin on gün zarfında cevab va edilmediği takdirde hukuk usu. Sahip ve ne§TıY ·~ 
ikrar etmiş addile davaya devamla b d b 1 ·1 k .. 15 .. 1ıarf' .t ren eş gün zarfında itiraz edilme. h d Al" 

0 
muayenehanesin e u unur. verı me uzere gun müddetle lü muhakemeleri kanununun 437 Baş mu ·ı'' 

gıyabınızda hüküm verileceğini bil. eli"' t kd' d h k Doktor Me me ı yo - Kulak .1• b <'~ gı a ır e mu a emeye gıy:ı _ Ü . .. ı anen te liğine karar verilerek ar- inci maddesinen tevfikan hükmün JW • 
dirir. İşbu muameleli gıyab kararı burun, boğaz mutahassıs doçent pera tor ETEM :ızzt1' .,/ 
bermucibi karar on beş gün müd. bında devamla karar verileceği gı • Fatih Tramvay durağı 75 numaralı _ - zuhalin bir sureti mahkeme divan. kesbi kat'iyet edeceği hüküm hula. 1Y 

lıetıe tebliğ makamına kaim olmak ı yab k .. ararı .te.bliği yerine kaim ol. muayenehanesinde hergün saat 16 1 Or. CAJ>'ER TAYYAR KANKAT hanesine talik olunduğu tebliğ ye. sası tebliği makamına kaım olmak SON TELGıı.U' '!Ifl> 
ak 1 1 (938/33) t .. U · ah' · · · k ·· ·1· ı üzere ilan olunur. (935/1912) üzere iUın olunur. (7944) 

1 
m uzere ı an o unur. • dan sonra hastalarını kabul wer. Opera or - muıru cerr ı, sınır rıne geçme uzere ı an o unur. 


