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K lJ"R" 

10 Nisan 1938 - . . 

,--SAGLIK KUPONU 
Bu kuponun onunu toplıyan okuyu

cularımız SON TELGRAF'ın biı"inci sı
nıf dahiliye mütehassısı tarafından Be· 
şikta.şıa tramvay durağında 59 numa. 
rada cumartesi, pazartesi, ~arşanıba 
günleri saııt 15 teıı sonra muayene ve 
tedavi edilirleT. __ PAZAR 

Sayı: 392 En sen Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi 
Telefon No~ 2Q827 
lst. NuruosmJ.ııye cadJ,s:. ·-------------

· Hitlerin p ebisit'den so a Prag ·sti amet·n 
Yeni bir darbeye teşebbiiSün . en _k9rkuluyo 

1 

Alriıan kıt' alari A·vusturYadCı bu nJaksatla toplaiııyormuş ! 
Parlı; 10 (A.A.) - Siyasi mahfiller 10 nisanda yapılacak olan plebisitten bilistifade Bitlerin Prag islikametinde yeni birdarbeye teşebbüs etmesinden korkmakta ve bununla. beraber A vrupada şimdi• hiikim olan ha

vıuun. biiyle bir teşebbüsü tehlikeye düşüreceğine inanmaktadırlar. Alman zimamdarları şimdiki halde son muvaffakiyetlerini ·bir plebisitle teyid etmekle iktifa edeceklerdir. 
Sınsi nıahfiller Anşlus l!.olayısile Avusturya topraklarında tahşid edilen Alınan kıt'alarının Bitlerin muvaffakiyetini Çekoslovakya istikametinde derhal istismar etmeğe sevketmelerinden korkmaktadırlar. 

ko Bu kuvvetlerde~ bir kısmı gerçi Almanyaya dönmüştür. Fakat Avusturyada yeniden iki kolordu vücude getirilmiş ve bu suretle Alman kolordularmın adedi 18 e çıkınıştırc Halbuki askeri "kanun mucibince Almanya 
lordnlarmın adediııin 12 denfazla olmaması lazımdır. • 

~lliiye Vekili Fuad Ağralı 

l\razi 
\/ergisi 
Yeni bir şekle 

sokuluyor 
aM.uvazene, kazanc vergilerinde 
,::;an tadilattan sonra (arazi) ver-

de de yeni değişiklikler yapıl -
•ası k 
·<11 ararıaştınlmış ve bu malt -
·işt~/eııi bir proje vücude getiril-

Fransada: 

Buhran! 
Henüz devam ediyor 
Sosyalistler, muhalif •• 

izahat Paris 10 (Son Telgraf) - Dalad- yete Daladye'nin verctiği 
ye yeni kabineyi bu sabaha kadar kafi görülmemiştir 
kur aınıştı. Bunun tek sebebi sos- Daladye evvela Blum'dan Pol 

am . k d - lukl d Reyno'ya kadar komünistlerle müf-
yalistleri.tı çı ar ıgı zor ar ır. _ .. 

rid sag taraf mensubları mustes -
Sosyalistler tarafından yapılan top- na bir temerküz kabinesi kurınıya 
lantıda yeni kabinenin takip edece- çalışmaktadır. Buna muvaffak o
ği siyaset hakkında malfunat al - lamazsa sosyalistleri de hariç bıra-
mak üzere Daladyeye gönderilen he (Devamı 6 mcı sahifemizde) 

lill!eıı ar · · · · tahsilin" ~ azı vergısının -
ılıı~ 2!0rluklar çekilctiği görüldü- Sosyalistlerin hariciyede kalma· 

en Yeni projede, bilhassa bu smda ısrar ettikleri Pol Bonkur 

(Devamı 8 mcı sıdıifede) 

Yeni bblnt1Jtl •lmmasuıa karnr 
verilen fanınmıı muhalefet 

rileaasmdan Pol Reyno 

~lrnanyada: i ·. · 
Bugün Almanya ve ~· ' 
A vusturyada plebisit 

yapılıyor 
lfitler, Papa ile anlaşmanın 

yolunu arıyor 

Fi orya 
Plajında 
Ucuzluk · 

Beledlye yeni bir tarife 
hazırlıyor 

IConferan•m toplandığı İs'c~: ı 
merkezi Oslodan bir manzara 

Dört 
Devlet 
Daha 
Muhtemel 
Harblerde bitaraf 
Kalacaklar 

Çinliler, istik1allerini 
k ·u _r t a r ı y o r 1 a r 

Japonya hükiimetin:n mevkii güçleş~i, Çindeki 
kumanda hey' etinde değişiklik yapı:acak ! 

Çin ordusu hergün muvaffakiyetle zafere doğru koşuyor 

Alman yada 
Saltanatın iadesi 
için bir teşebbüs 

46 kişi tevkif edildi 
Berlin, 10 (A.A.) - Öğrenildiğine 

göre, Vilhelm Leverrenz isminde es 
ki bir Alman mebusu da dahil ol • 
mak üzere birka~ gün evvel 46 

(Devamı 6 mcı sahifemizde) 
l' eni teçhiz edilmiş Çin kuvv elleri 

. , 

cepheye sevkedilirlerken .. 

Müessif 
Bir bilanço 

Nevyork, 10 (Son Telgraf) -Ye-ı============= 

ni baştan tanzim ve teçhiz edilmiş Ba 1 k a n l ı 

10 gUnde kasırgadan 
82 ki'tl öldU 

ve taze kuvvetlerle takviye olun -

muş Çin ordusu Çinde kahramanca M • f • 1 
hareketlerine devam etmekte, mü - 1 sa 1 r er 
temadiyen yeni zaferler elde eyle-

mektedir. Bu sabah 11 de Ya.·o-
vaşington, 10 (A.A.) - Ameri Çin kıtaatının ilk hareketlerinde 

ka'nn cenubunda ve merkezinde kendilerine her cihetçe faik olan va dan su·· y, 
1 
kadaya 

vukua gelen kasırgalar, kaı· fırtına- Japonları bcklenilırriyen bir hezi - ~ 

!arı ve tugyanlar neticesinde 28 mete uğratmaları, bütün Çin halkı- geld r er 
Londra 10 (Son Telgraf) _ İs _ mart ile 7 nisan arasında 82 kişi öl- nın ve harb sahasında bulunanların 

Nor~eç Danimarka ve Finlan- müş, 612 kişi yaralanmıştır. maneviyatını yükseltmiş, mukave -
veç, (Devamı ı mcı sahifede) (Devamı 6 mcı sahifemizde) ( Devamı 6 ıncı sal fada ) 

Son ve kat'i bir harb 
Yat klUbde şeraflerlne 

bir ı:lya~et "er:ıdi 
Yıldızda içtimalar yapmakta olan 

Balkan Ekonomi ve Basın konsey
leri erkanının öğleden sonr~ saat 
14 te Köprüden Akayın Kalamış 

vapurile Y alovaya hareket cttikle -

Yakında Frankistlerle hükümet- rin~:::: :::~::::ay::~:ş~~;a-
ciler yeniden k 1 k 1 ınış vapurunun Yalovaya yanaştı-a rş ı aşaca ar ğı sırada .havanın yağmurlu olma. 

sından ınısafırler otomobillere bi

Bu harb, ispanyanın akibetini tayin 
son muharebe olacaktır 

edecek 
nerek doğruca Y alovadaki otellere 
giderek istirahat etmişler ve yağ -
murun artması dolayısile akşama 

( Devamı 6 ıncı sayfa:nızda ) 
~-
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Hariciye Vekili 
Müzakerelere 
Başladı 
Hey'tlmlz Mısır halkı ta• 
r•fıQdan her yerde bU· 

yUk bir sempati ile 
kar,ılanıyor 

Belediye yazın yaklaşması nıüna
sebetile plajlar ve muhtelif mesire 
yerleri hakkında şimdiden haıırlık- . 

M 

• 

t D ' T R R 

Kahire, 10 (Son Telgraf) - Ha
riciye Vekili Tevfik Rüştü Aras bu· 
rada büyük bir misafirperverlik 
görmekte ve dışarıya çıktığı zaman 
hemen her yerde halk kitlelerinin 
geniş mikyasta tezahüratile karşı -
!aşmaktadır. J 

.\lıııanyıuun tefi Hitler, Avnsturya umumi valisine bugünkü ' 
plebisit haklııııda emirler verirken •. 

(Yazısı altmeı ııabifemi:ıde) 

!ar yapmağa başlamıştır. ;fri.l: • 
Bu gibi yerlerde halkın hem isti- , ,, ·• '"":':.:a 

rahatini, ve hem fiyat listelerinde a' 
1 

'"" 
danmamalarını temin etmek ıçm .aıalonyaJI lstili)'a ba~lıyan TO do n.l:ze dolJu 1arkmap devam edeıı Franldstlerin bueilnktl harb hatltn 

(Devamı G mcı sahifemizde) .(Y- altma Alıifeabde) 

Rüştü Aras bugün siyasi temasla
rına filen başlıyacak, Kral ve Bar 
vekil tarafından kabul edilecek, ~ 
refine ziyafetler veDlecektir. 

• 
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Juliananın kocası 

İşe bakın. Dıinkü bir gazete yazıyor: Prenslerle perensesler arasın
daki evlenmelerin en heyecanlısı prenses Juliana ile eski Alman prens
lerinden Bernhard'ın evlenmeleri imiş. Senelerdenberi kraliçe ile idare 
edilen bu tahtın bugün varisi de prenses Juliana imiş. Buna rağmen 
prensesin kocası olan prens, prensesi bırakıp kaçmış! 

Sebeb neymiş biliyor musunuz: Prensesin, kaynanasile kavga et-

* Sabık Habeş imparatoru Ha -
beşistanın ilhakını tanıdıkları için 
Yunanistan ve Türkiye devletlerini 
protesto etmiştir. Protestoda Ha -

Çok çocuklu 
A ileler 

KIZILAY 
Müsabakası 

g 
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Tramvay şirketinde iş kanunu 
ne zaman tatbik edilecek? 

Avrupa vukuatı 

Nakil vasıtaları işçileri şimdilik 
eski vaziyeti muhafaza ediyorlar .. 

Şirket 
ne 

ve iş bürosu 
d. ? 
ıyor .. 

Yazan : ŞEHiRCi 

bine sürükliyecektim onu ... 
İkincisi de, birincisi kadar ya

pabileceğim bir iş değildi. 

Evinde bulunduğum bir kadı
na cebren sahih olmağa kalkış
mak ... Ooo ... Evvela bu benim 
a!!edemiyeceğim bir küstahlık 
olurdu. 

Birinci tarzı hareketi de, bu ka
dar metin, sağlam karakterli bir 
insan tesiri yaptıktan sonra sah
te bir kabadayı gibi mücadeleyi 
yarı yolda bırakıp feragat etmek .• 

Bunu da yapamazdım. 
Hareketlerinin hesabını lıerkes-

ten evvel insan kendi kendıne ve-
rebiliyor. 

İhdas ettiği vaziyetlere başka -
!arından önce kendisi ı-...ııa biçme
li, numara vermeli. •• 

Ve Amerika 

Buradaki mağ!Cıbiyetimi 
duyacaktı ki? ... 
Nataşa salonda: 
- Soğuk adam ... Beni kucağın

dan itti, öpüşümü red eden adam, 
dizlerimin dibinde sürüklendi. Gu 
rurun en üst katından zilleti uçu 
rumun en dibine yuvarlandı. 

Diye haykıracak değil. 
Bunu ikimizden başka kimse

bilmiyecekti, 
Fakat ... Ben bilecektim ya!. .. 
Bir insan, başkasından evvel, 

kendi kendisine hürmet etmesini 
bilmelidir. 

Binaenaleyh iki yoldan birin -
den yürümeğe karar veremediğim 
müddetçe, ihtiraslarıma kafa tut
mak, kaya parçası gibi, bütün dal
galara, itikiillere, aşınmalara mu
kavemet etmem icab ediyordu. 
Nataşanın vücudü sandalyeden 

kaymıştı. 

Kollarını iki yanına salıvermiş, 
rengi sapsarı kesilmişti. Başı, san
dalyenin arkalığından yana dev
rilmiş, saçları sarkmıştı. 

Yalnız birbirine geçen dişleri 

du: 
- Suad! ... 
Bayılmış mıydı? 
Belki bu kurulan tuzağın avı 

çekici bir hiylesiydi. 
Jie olursa olsun, hissettirme • 

mek, bu vaziyete karşı yalandan 
da olsa bir al;ika göstermek lılzım 
dı. 

Elleri buz gibi olmuştu. 
Ter damlaları yanaklarından bü 

yüye büyüye yuvarlanıyordu. 
Kucakladım. 

Hiç bir kıpırdanış yoktu. 
Kucaklayarak divana getirdim 
Kollarını boynuma sarmıştı. 
Parmakları asabi hükümlerle 

acıtırcasına kolumu sıkıyordu. 
Kucağımdan divana bırakırken 

kendimi kurtaramamıştım. En -
seme dolanan kolu çözülmemiş, 

beni de beraber sürüklemişti. 
Bu düşüşüşde dudaklarım a.i!zı 

üstüne gelmişti. 
Doğrulmağa çalıştım. 

Kesik kesik hıçkırıyordu: 

Ne yapmak lazımdı? ... 
Şaşkına dönmüştüm. 

Bir ihtiras fırtınasının kolları 

arasından kurtuluyor. yakamı bir 
mukavemet mengenesine kaptırı
yor, bu mengeneden tekrar şeh
vetin kucağına düşüyordum. 

Sandalyeden divana getirince -
ye kadar Kimonosunun omuzla -
rı kaymış, göğüsü meydana çıkmış 
tı. 

Çözülen kuşağından kurtulan e
tek kısmı açılmış, vücudunu ta -
mamen denebilecek bir vaziyet -
te çıplak bırakmıştı. Bu insanı çıl 
dırtacak bir tablo idi. 

Ve ... 
Bu öyle bir manzara idiki, ira 

demi demirden, çelikten bile ol • 
sa bir hergül kudretile iki bük • 
lüm eder, kırar, atardı 
Mağlub olmak üzereydim. 
İradei cüz'iyem elimden git • 

mişti ... 
Tamaıniyle hayvani bir kalı

ba girmiştim. 
Bizi hayvan isimli mahluklar 

arasından, insanhk denen daha 
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yüksek bir mevkie çıkardığını 
sandığımız, şuur, zeka ayırır. 

Öyle bir hale gelmiştim ki, şu
urumun zembereği son büklümü
ne kadar boşanmıştı. Zekam mu
kavemete bağladığı türlü müla
hazaları artık düşünemiyordu. 

Belinde sarılı duran kollarım, 
gittikçe daralıyor, gözlerimin ö -
nünde serili duran bu eşsiz can
lı tablonun insanı kendinden ge
çiren ve şuur altındaki bütün his
leri, şehvet meydanının ortasına 
boşaltan ihsasları karşısında si
nirlerimin her tarafından kopa
cak kadar gerildiğini hissediyor
dum. 
Göğsü, soyulmuş, kabuğundan 

çıkarılmış nefis bir meyve gibi 
ihtilaçlar içinde kıvranırken, du
daklarıma kadar uzanıyor, tır -
nakları kolumu delerek etime ge
çiyordu. 

Bir sinir ihtiliili içindeydik. 
Fakat ... 
Bu harbin galibi yine o olama

dı 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Kasımpaşada oturan bir karii
miz yazıyor: 

Semtlerinde Çiviciler içe -
risindeki işlek yolun üstüne hır 
taşçı iri bir liihid kadar büyük 
bir taş koymuş, geceleri zaten 
karanlık olan bu yoldan bilhas
sa böyle yağışlı havalarda so
kağın gazla çamurlu oluşundan 

kaldırımı takib ederek evlerine 
gitmek mecburiyetinde olanla -
ra mükemmel bir barikad teş -
kil eden bu halin bir çok kim -
seleri düşürmekte ve yarala -
makta imiş; Sokağı işgalin bir 
belediye suçu teşkil etmesi ba
kımından bu taşın sahibi taşçı 

ceza görmek mevkiindedir. 
Dükkanın dışarısında herkesin 
geçeceği yolun üzerine bırakı
lan bu taşın kazalara sebebiyet 
verişi de ayrıca bir suç teşkil 
eder. 

Esasen çamurlu ve bozuk o -
lan bu yolun istifadeye değer 

tek kaldırımını da bu suretle 
kapatan taşçı ceıa görmeli ve 
taş oradan kaldırılmalıdır. Her 
kesin gece kazaya uğramasına 
sebebiyet veren bu taşın bele
diyeden oradan kaldırılacağını 

ümid ediyoruz. 

Son Telgraf: Okuyucumuzun 
haklı şikayetinin nazarı dikk:ı -
te .alınacağını . zannediyoruz. 
Umumi menfaatleri çiğıUyen l 
ve bir çok kimselere zarar ve
ren bir taş sahibine ihtarda bu
lunulmasını istiyoruz. 
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Diyor. Haklı. Nikah, ayni zamanda düğün gibi 
bir şey olacak. Konu komşuyu, eşi dostu davet ede-
ceğiz. 

Latife olsun diye Vecdete: 
- Düğünümüz olunca, sen Osmancığa gidersin, 

ronra beni aldırırsın, olmaz mı? 
Dedim de: 
-Yoo ... Her şey olur, işte bu olmaz. Perşembe 

günü düğün olur da pazar günü ben seni burada na
!;ıl bırakırım, Osmancığa giderim? ... 

Cevabını verdi, sözüme bayağı içerledi. Vecde
ti böyle çılgın, kendinden geçmiş bir aşık halinde 
gördükçe öyle memnun oluyorum ki... Pervane gibi. 
Hiç etrafımdan ayrılmıyor. Asıl mühim bir mesele 
de, mektcb. Onu ne yapacağız? ... Osmancığa nakil 
için şimdiden müracaat etmek lazım. Acaba, hemen 
de naklediverecekler mi? ... Halbuki Vecdet, bu ba
his üzerinde çok çekingen. Ben, şöyle yapalım ..• 
böyl yapalım ... diye ondan fikir sordukça, o: 

- Ha ... ha... Bir şey yaparız ... 

Yahut da: 
- Hocalığı ne yapacaksın? ... Biraz dinlen, hem, 

artık mektebe gitmek için vaktin bile olmaz ... 

Deyip geçiyor. Anlaşılan, küçük beyin beni mek
tebe göndermeğe niyeti yok. Şimdiden fikrini belli 
ediyor. Doğrusu kolay kolay hocalıktan vaz geçemem. 
Hayatta en çok haz duyduğum bir meşguliyeti terk 
etmek, 1 ar halde pek güç şey!. .. 

Öğleden sonra 

HiKAYE: --e·r Dram Oynandı. 

- İyi mi yaptım ... fena mı? ..• 

Bir taraftan çok iyi... Fakat, fena olup olmadığı
nı kestiremiyorum. Bilmem, daha düşünülecek, te
reddüd edilecek bir nokta var mı? ... Mutlaka nikahı 
beklemeliydim? ... Amma, aramızdaki münasebet bu 
kadar ilerledikten, Vecdetle şimdiden içli tışlı olduk

tan sonra artık tereddüd edilecek, çekinecek ne var
dı? ... Bu günkü vaziyete göre nikiır, düğün bana, sa
dece şeklin tamamlanmasından ibaret kalıyor .. V ec -
detin dediği gibi, hakikat: 

rum. Hele, serde: nim bakire... olunca ... 

16 Temmuz 

Bol güneş, hafif rüzgar, ılık bir hava derenin 
berrak, pırıl pırıl ışıldıyan sularına uzanan titrek 
ve sonsuz gölgeler. Suyun içinde kendi yüzlerimi
zin aksini bile görüyoruz. Irmak aşağıda bir yar
dan kaaylığın üzerine şarıl şarıl boşanıyor. Ve bu bo
şanıştan yükselen sesle karışan tıs tıs böceklerinin 
ötilşü, kuşların cıvıldayışı, yaprakların titreyişi ku
lağa aşktan parçalar terennüm eden kuvvetli bir 

- Ha bugün... ha yarın ... 
dan ibaret değil mi? ... Böyle olması icab etmez musiki gibi geliyor, gönle tesir yapıyor. 

Vecdetle ben derenin kıyısında bir tümseğin ü
mi? ... Her halde, kendimi hedefimden ve içtimai zerinde, büyük bir san'atkar elinin süslediği hissi-
prensiplerimden uzaklaşmış, yahut da fedakarlk ni veren muhteşem bir söğüdün dibinde oturuyoruz. 
yapmış vaziyette görmiyorum .... Filhakika, adet ye- Salkımları başlarımıızn üzerine kadar iniyor. 
rini bulmadan Vecdet'e ramolmak doğru değil am- Gözlerimizin görebildiği kadar uzanan cİdiliçu 

Yazan: Nusret Safa COŞKU~ 

Vec.det bana bir çok şeylerden bahsediyor, ben 
de dınliyorum. Arada bir de yine dudaklarını du
daklarıma vermek istiyor; 

- Bak, sevgilim yap yalnızız ... 
Diye gözlerimin içine bakıyor. Ben de; 
- Nikah günü ... Nikah günü ... 

.. Deyip saçlarını okşıyorum, boyuna lafı değiş
tırıyorum. Bir aralık derenin dibinden bi.!- atlı gö
züme ilişti. Yukarıya doğru geliyor. Önümüzden ge
çip şehre gidecek. Yazın sular çekiliyor, çayın kum
salları mükemmel ve serin bir yol halini alıyor. Şo
sede zaten dereye muvazi. Suvari yakınlaştıkça yü
zü de büyümüye ve seçilmiye başladı. Bir de ne gö
reyim?... geliyor. Onu tanır tanımaz yine bütün 

sinirlerim bozuldu, 

- Eyvah... şimdi bizi görecek .. , 
Diye şaşaladım, müthiş bir azab bir ande kal

bimi kasıp kavurmıya başladı. Bu adamı görünce, 
zebani görmüş gibi oluyorum, bütün tüylerim ür • 
periyor ... 

Ne yapayım ... ne yapayını? ... diye düşündüm. 
Saniye kaybetmek zararlı. Bir kaç saniye sonra, 
beni görüp tanıyacak. Görünmemek için ne yapa
bilirim? ... Fakat, görünmemenin ne karı var? ... Bu
rada görmezse evde görmiyecek mi? ... Buruda gö -
rünmezsem, Vecdet'i tanımadığı için geçip gidecek. 
Amma, nereye?... Yine bizim eve değil mi?... Sak
lanmaktan vaz geçtim. Gelir, görür, yanımıza otu
rur! Yapılacak başka bir şey yok. Sadece, bu emri-

ma, ne yapayım, o saniyede benim için yapılacak •Ma 
m~e1ll.l:iı&LJı~Je:flUk..:~löl....::::::·~- ::.~-:·:::~::.:·~~:l:u~•~·<mıA:::!!.' !u~ır~r~-~-~·~~~~~-=--~-..:::;:;;;;·~-~~~~~ıi.i'-i';~ıiiıii .. i~-i·j·-j•iıı'iiiiiiiilfıiıii 



Hol anda iSPANV 
.. Veliahdının 

~ trlb 0 <e IF U Kocası 
11 Pren~_B~rnar 

Franko ve Hükumet donan- 26 Marttanberi - ---=-.:..::...=---=-.::.....::......::..=- Ortada yok ••• 
maları karşı karşıya! 

:Balearın borda topları bir
biri ardın aate şederken .. 
'Frankist fi lonun amiral gemisi 

salvosile harb başlamıştı. 
Yazan 

Asi ve cumhı..riyetci filolar, bir ~ 
sen l"k • e ı kara muharebelerinin arap 
saçına do"nd'' • ·· 938 K- · · de . . ugu anunusarusın-
d iki tarafın donanma:ını teşkil e-
en eski İspanyol deniz kuvvetleri• 

nuı "-• uu fırkası karad.~ki arka:laşları-
nuı b • 1 OnJ ogaz. aşnalarına imreniy?rlar, 
Iil ar da şımdiki düşman arkadaşla
ar e boy ölçüşmek için şiddetli bir 
Ilı zu, Yakıcı bir istek içinde kıvra-
Yorlardı 

b 
liükuın~~çi fırka amiralı henüz 

·u 

ı
k Çarpışmanın zamanı olmadığına 
d atıidi. Sonra bu çarpışmanın mey-

. , ti~;; .getireceği zarar, yine netice i-
arile kaybedilecek vahidler tek

• • Rahmi Yağı~ 

. ' ·, . 

( 

Prenses Juliyana'nın kocası prens 
Bernar ile kardeşi prens Aşvin'in 
memleketi terk ve meçhul bir sem
te gitmeleri bir çok dedikodulara se
beb olmuştur. 

Rivayete göre, prensle kaynanası 
kraliçe Vilhelmin karısı prenses Ju. 
Uyana arasında bir ihti!Af çıkmış • 
tır. 

İhtilafın sebebi: prens Bernar'ın 
kardeşi Aşvin'in , bir Fransız tayya
recinin dul zevcesı Jettle Sand -
berg'le nişanlanmak istemesidir. 

Madam Sandberg 30 yaşndadır. 

- Halbuki prens henüz 23 yaşında 
bulunmaktadır - ve iki defa koca
ya varmıştır. Kocalarının ikisi de o
tomobil kazasında ölmüştür. Maruf 
bir sanayicinin kızıdır. 

Prensin hareketinden evvel, hu
<ıust katibi Dödel; prensin nekahet 
devresini geçirmek. ve istirahat et--mek için hususi bir seyahate çıktı-
ğını ve gideceği yerin gizli tutulma
sını istediğini söylemiştir. 

Prenses Ju!iyana ile çocuğu La
hey sarayındadırlar. 

lngilterede 
Maske 

Elli milyon kişiye 
rar g" .. 
'ıs unun birinde birleşecek olan 

1 P_~Ya hükılınetine aid olacaktı. maske 
ın::~.~.'.'vvet}herin Ma'ddrdidi. "."rdıttğı, fif kruvazörden başka mülhak 12 ğe başlamadan, düşmanın hazırlık. . 
r"."ak~: k::ınşışar~~r~~ s: destroyerlik bir filotilla kuvveti ta- ~a:d_yetı kartısFında ~Ü§deceği tehlid • hazır~anıyor 
gıbi aktı. 

1 
d . . mamlıyordu. eyı anlayan rankist onanma a 

llle.Iarın gı sı~a atr abiki tar~ d~.n~- Donanma ihtida şarka doğru ha- derhal manevraya girişmiş, tehlike- .,. 
ın mure te atındaki dovuş- . . . - · · ·· · · · ille arzusu enilm b' hal reket etrn!f, sonra şımali şarkiye ro- yı hır anda savuşturmak uzere pro- Gaz maskesı ye ıştırmekte rekoru 

Ve., iki :ar'a/ko ;;z 
1 

ır' ..ı halmış, ta değiştirmiş, müteakıben şimale va hattına geçmeğe davranmış, ·-u İngiltere mi kıracak? ... Yeni gelen 
Jtın dövn• h m or ar ak.a u taş- doğru seyre başlamıştı. Ayrıl günde manevrayı yapacağı sırada Fran • İngiliz gazetelerinde buna dair veri 
. ..., avasına uym mecbu- d hük' • · kist d · k l b zı al' ·· d l"iYetini d 

1 
d şimalden hareket e en umetçı onanmanın ıs e e aşomu u- len m uınata gore Britanya a ala -

uymuş ar ı. b h ğ d il li d"" k if daki _,ı..;~ . • F k . . donanma mecmuu 2 hattı har zır - un a er yen ve uşman eş nn elli -'"_.....,..,n nufus ıçin lazım 
l'id ranh 0 kuvve~Ierı b1: ~a~ _Mad- lısile 14 parça kruvazör ve destro- müfrezesile karşılaşan Leopar ile olan gaz masktlqri hazırlanmıştır. 
bect rnu :ırebelerınde faıkıyetını kay- yerden mürekkeb olarak prova hat- iki hafif kruvazör ilk teması tesis Eğer bir gün harb patlarsa her İn -

er gıbı oldular hükfunetçilerin ınevz·• b k ' tında ilerliyor, cenuba doğru tuttu- (Devamı 7 inci sahifemizde) (Devamı yedinci sahifede) 
d . u ır aç muvaffakıyeti artık ğu rota ile Balear adalarının cenub "'=======================================~ 
etııı kuvvetle ·n · tedilm b" ~ lıe.1 . . rı 1 zap ez ır açıklarına doğru yol alıyordu. 

lı e getırdı. Her iki kuvvetin üssü!- . 
arekelerind k t 1 if . Adaların hır buçuk mil garbında 

ın," e on ro vaz esı al - . . k ıl 
~ bulunan Akd · d 1 ti . iki donanma arş aştı. 
11 

enız ev e en do-
atırnasına mensub kruvazö 1 Prova hattında ilerliyen hüku -

des: r er' . . saf 
•<oyer!er bulunuyordu. metçı donanma, daha 9 mil me e-

İkincikan haft d C den hasmını, toparlanmağa, manev-
b 

1 
unun son asın a e- ğ d d . 

ı.; üttarıktan hareket eden Fran _ ra yapma a mey an verme en hır 
"'llt donanm ik" fırk ılmış b ateş baskını altına sokmak, bu su-
l a ı aya ar u- ti .. , 
unuyor b" . . hl f k d b re e manevrası guç eşen nasyona-

•- , ırıncı zır ı ır a a aş- . 
.... amiral g . . Alf lm' k .. list donanmayı prova hattına geçer-

emısı onso o a u- . 
tere ayni sınıftan 3 hattı harb zırh- ken baştan (T) ye almak, bciylece 
lısı bu!unuy ikin" • f k d adamakıllı hırpalamak, ya esir et -or; cı ır a a Leo-
Par sınuf 3 hl kr .. mek, yahut ta tamamen batırmak 
'.[" . . zır 1 uvazor ve 2 ha- vaziyetine düşürmekti. 
~ U] Bırmci yıızı dün bu sütunlar- Henüz başta yürüyen Balear a -

1 ..... Çıkmıştır, mira! gemisinden işaretler verilme-

Is pa n ya askerleri 
Geri çevrilirken., 

Albe r M usa aske r kıyafetlnae 

r 

) 

l 
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- ------------
:Hollvuda giden sevlmll, 
;san'atkarın bUyUk biri 
·muvaftaklyet kazana
cağı, bUyUk yıldızlar eı• 
l[rasına geçeceği muhak·ı 

kak addolunuyor. 

... 

•• 

IF RANSADA 
=============================-~==================================-:==========-::. 

Tıp eczası kaÇakçılığı 
Kaçakçıllk yapanlar, taklid ilaç satanlar, tüc
carları 200 milyon frank zarara sokuyorlarmış 

• • 
pırın ve 

araştırmalarında iyod, as
taklid müstahzarat ka~ak

çılığı yapan bir çete yakalandı 
Fransada yalnız tütün, afyon, ko- sunlardaki iyodun en alil cinsten ol-ı Fransa hükünıetl, iyod tioeıetlnl 

kain ve morfin gibi şeyler kaçıran- duğu anlaşıldı. Breton balıkçıları, muhafaza için ecnebi mallann glt-
lar değil, eczayı tıbbiye kaçakçılığı bundan çok istifadeye başladılar. mesini menetmiştir. 
yapanlar da vardır. Bugün Fransada, bu yosunlardan 1933 senesinde, Diinkerg llmaııı.n-

Bunlar, son zamanlarda fa~ye!i i od ıkarmakla m ul 13 büyük' da hususi bir yatta 3,000 ktlo lyod 
arttırmışlar ve pıyasayı taklıd ı- y . ç eşg . . 
• d ld' 

1 
fabrıka vardır. Bu fabrıkalarda da müsadere olunm~tu. Kaçakçılar, 

!açlarla o urmuş.ar. . . . 
Tabit bu birçok şikayeti mucib binlerce amele çalışır. Çıkarılan ı- sekiz ay hapse, 300,000 frank para 

olmuş. Ve ~abıta, gümrük kolcular yodun kilosu da 200 franga satılır. cezasına çarpıldılar, '' 
kaçakçıları şiddetle takibe başla - Binaenaleyh, Fransız iyodu biraz Zabıta, Pariste birçok depoları, 
mışlar. pahalıcadır. Halbuki Şili'den gelen eczahaneleri basmlf, araştırmalar 

Fransız iyodu, su yosunundan çı- iyod, nitrat darjan'dan yapıldığı i- yapmış, birçok kaçak ili.çlar meyd• 

karılan tabit bir iyoddur. çin pek ucuza mal olmaktadır. na çıkarmıştır. 
Kolber zamanında, gübre maka ·ı=================iı========::5!Eiiiiiiiie& 

romda kullanılırdı. On dördüncü 
Lui'nin Nazırı, bu yosunların de -
nizden çıkarılması hakkını Breton 
balıkçılarına vermişti. 

1817 de, iyod keş!olunduğu zaman 
Finister kıyılarında çıkarılan yo -

Dünyanın en güzel 
Gözleri kapancı ... Cinayetten dört 

Sene sonr a mine götür, Kendisine söyliyecek • 
!erim var. 

Saat dokuzda, Muso mahpuslara 

Sevgilisini öl d üren 
aşık kör, deli olmuştu 

mahsus araba ile adliye dairesine 
götürüldü. 

Kendisile görüşmeğe muvaffak o
lan Parisli bir meslektaş, gazetesi -
ne şu satırları yazıyor: 

"Bu ad~, daha bir kaç gün ev -

Do""rf •• l • l vel akıl muvazenesi bozuk, ve göz. 
Geçen gün İs F Sene SOnrQ goz erı QÇl • !eri yüzde yüz kör adolunuyordu . 

İl.udu d panya - ransa hu- fına mı? Hük<lmet tarafına mı• 
n an 4 000 k d t 1 · d k / b J d • Muso, 27 yaşında ve namuslu bir 

keri ' a ar spanyo as- Bunlardan çoğu tekrar hüküm et ta- l Q l Q Ş l n Q g 8 l V 8 Üi geçerek Fransız toprağına gir- . ' işçi ailesine mensuptur. Çocukluğu 
Val ll Homo lka'n ı n "1 milyo n ısterlln • 

kıymetindeki g ö zle ri 
, bunıar h"'kiı . rafına gıdeceklerini söylemiş, ölün- h k • ıJ • aile yuvasında ve beş kardeşi ara -

idi • u met kuvvetlerınden m a e m e g e v e r l ı . · Fransaya, böyle silahlı bir hal- ceye kadar hükılıne:e sadık kala - sında geçmiştir, Mektepte iken Dünyanın en sehhar ve en unu- resini aydınlatıyordu. Utun ve kı-
d~. giren yabancı ask . 

1 
. cak!arını tekrar etmışlerdir. Bu as- kendisini Luu diye çağırırlardı. tulmaz gözleri ebediyyen kapandı. vırcık kirpikler arasında saklı gibi 

tn~him bir hadise ol erın İge mesıl, ker!erin reyi alınırken kendileri bi- O sabah, Manside Üçüncü Şar!fsun hareketlerini tarassud ediyor - Ve sınıfının en uslu ve çalışkan Bu gözler, o kadar güzel, 0 kadar d b .. ..d enkU ö·'e · 'nilısl · · muş, spanyo • d ki h tah · h"' · d D" t ed b · k d" · · b l · d b' · di H al uran u zumru r g "' rm dile .. erının silahları alınarak ken- rer birer çağırılmış, dinlenmiştir. sokagın a as ancnın ocresın- u. or sen en erı en ını bılme tale e ~rın .e~ ırıy . oc arın - güzeldi ki sigortacılar, bir milyon tatlı bakışları kar§!sında titreme -
rı bir yerde alık 

1 
Buna dair t 

1 
fl d . a· k de yatan bir mahbus, Lusyen - Al • den ytakta yaatn mahpus, doğ - dan daıma ıyı notlar alırdı. İn il lir k k k bil d ğildi onu muş yiye- e gra ar a şırrı ıye a- .. . . d b 2 1 1 g· iz ası ıymet tahmin etmiş- me a e 

cek, içecek v . . ' • . . . . . . ber - Muso gozlerını açtı. Hayretle rul u. Bununla bera er, 1 - 5 yaş arın . . . . . rın b . erıldıkten sonra bunla- . dar malumat verılmıştı. Bır Ingiliz etrafına bakınmag·a başladı Daha Acaba yine aklını kaybedecek da iken ailesini üzmiye başlamıştı !erdi (hızım paramızla altı milyon Vallı Homolka, geçenler -
ırer bırH rey! · 

1 
. : . . . İ · · 200 b · lir ) · · t" ı Lo dr d Panyada han . erı soru arak Is- gazetcsınde çıkan bu resım, bır s- dün gözleri görmüyordu, aklı da miydi? Arasıra evden kaybolması onları ın .. a . • .. de hır ameliyat ne ıces n a. ı 

dikJ~ri öğnn~ı t~rafa gıtmek ıste - panyol askerinin reyi sorulurken a- başında değildi. Hayır! Muso gardiyana: endişeye düşürüyordu. Bir kaç ke- Bu fusunkar gozler, Londralı öldü. Ve vu sehhar güzler ebedıy-
l'llıştır. Franko tara- lınmıştır. Gardiyan şaşkın şaşkın mahpıı - - Haydi, dedi. Beni sorgu haki- (Devamı 7 nci sahifemizdeciT) Valli Homolka'nın güzel, esmer çeh-,yen kajandı. 
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ŞEHiR MESELELERi Son ve kat'i bir harb Fransada buhran 
Trartıvag şirketinde iş kanunu 

ne zaman tatbik edilecek ? 

(Birinci sahifeden devam) ınış, mali müşküfit'l'l'.!en v.: hırr·"'t , 
k ak al d kr t i b · liğil' e nin müstacel teahhüdlerinden b3h" Londra 10 (Son Telgraf) - Hü - rini toplamaları üzerine Frankist - !arını zannetmektedirler. ~ Y ruz . em~ a ar .ır . . 

kı'.iınetçiler ikiye ayrılmak tehlike - !er ileri hareketlerine devam et- Yeniden Fransaya iltica edenleı: ~ger c~ıı:ıyetçı_ partil~r~ ıstı- eyI~:~~STLER KABİNE"'.l°B 
sinden kurtulmak ve Frankistlerin mekte iseler de bu hareket eski hı- Sen • Godens 10 (AA.) _ Dün rak edecegı bır kabıne teşkilıne gay 

..• : . ret edecektir. B maksatla Dalad- GİRMİYECEKLER :t denize sarkmalanna mani olmak zını ve fevkaladeliğini biraz kay • ogleden sonra Aran bogazı yolu ile R u k' B kill p . 
10 

Sosyalist partisi ıw 
(3 • • fadan Devamı) kt b t · ·· ·· kt dir . . .. . kin ye Pol eyno ve es ı aşve er • arıs, - ' ,.1 uncu say nunu ahkamının tatbik edilme e üzere var kuvvetlerile çalşma- e ınış gonınme e . 300 milis ve bunu muteakıb bıt d Fı• d il ık t h !inde- li meclisi dün gece toplanmış 

'li k d · b bik k f' t' · ğ 'dd tli b" uk met ,o··s Frankistlerin İspanya harbine en .. n en e sı emas a ·~ı !erinin bize teşını ne a ar gecı • olduğunu ve u taİkt ey ıy.e ının a ve şı e ır 1mdırave g - k t•• b. t' 
1 

. . . h.. bir halde 150 kadar da sivil Fransa- dir nosyalistlerin Daladiye kabinesı ~ 
kirse o kadar lehimize olur. 22/9/937 tarihli tısad Vekileti - termeğe başlamış ar . a ı ır ne ıce verme erı ıçın u- ya iltica etmiştir Bir çok yeni mül- · d al' ti be lık . esine kabineye müzaher 

· · · · İs ~•-"·- · d 'd kıim il 1 · b. k · Dala ye sosy ıs ere ş nazır gırmem ~1 İşte İş Kanunu tatbikatının aynı nin birinci (genel emri) iktızasın • panya hwı.wneti, or unun ı a • etç er e yem ve son ır ar • tecilerin daha gelmesine intizar o- • hald alistl h . . edili' edilmemesinin tayı'nini fır 
' · · · · · · · · b · · d kala • ayırdııg e sosy er arıcıye- p .11 §irketin iki ayrı fikirlı aynı ış men- dan bulunduğunu kaydetmekte, fa- resını hır tek elde toplamak ve şılaşma mec urıyetın e cagı Junmaktadır. d p 

1 
Bonkur' dahil' ed Dor- . komitesine havaleye 433 re)' 

· · kırı efsir · Frank af · k d "b" ani ıI kt dır B · · h ik" e o un ıy e ıcra sublan tarafında iki ay . t kat bu ilk gelen emre göre tatbika- on~ z erı ar.şı_sın a 0 ur aş ma a · unun ıçın.. er 1 ACABA BATTI MI? mua'nın kalmasını ısrar etmekte - karar vermiştir. 
1 tarzına tabi tutulması, tahkikatımı- tın şimdilik yalnız atelyelere teş - tarafa iltihak etmek ıçın başlıyan taraf da hayat ve memat mucadele-

1 
diri Halbuki Dal d dahiliyeye Sosyalistlerin bu kararndaıı soP 

· • k b' · h k ı · · lmak · · · · ı b' d" ·· kt te kil Barse on, 10 (A.A.) - Resmen er a ye ııJıl zı derinleştırmege sev ettı 1ZL mili iktiza ettiğinden ve bunda nak- are et ere manı o ıçın yem sı o an ve ır onum no ası ş bildir"ld'.. .. umh . d Ş ta , h . . de Flanden'i ma- ra Daladiyenin ne yapacağı mer 
.. .. .. ~ ·· · edb. ı · ed ek b 1 b h b" aff ı ıgıne gore, c urıyet e- o n ı, arıcıyeye ta, Şirket bu hususta ne duşuouyor. liyat işlerinin dahil bulunmamasın- v: mühim. t. ır er almaga teves • . ec u unan ~ . ar 1. ~uv , a- . . . . li e e Pol Reyno'yu getirmek ar • mucib olmaktadır. Maamafihi Da d 

Tramvay şirketi memurlıınndan dan dolayı şimdilik tramvay amele- süI eylemiştir. kiyetle başarmak ıçın buyük mik- ruz tayyarele~ı evelkı ~m bırkaç ~s:dadır. diyenin diğer grupların müzahere • 
salahiyetdar bir zata müracaat et - !erinin eski şartlar dahilinde çalış- .. Bu .arada. orduda disip.lini _temin yasta hazırlığa koyulmuşlardır. Frankis~ de~ altı gem~ıne ~aar · Daladye lideri bulunduğu radikal le yeni kabineyi teşkilde ısr":1' ede 
tim. Sordum; kurcaladım.. ve an - malanna devam ettiklerini bildir - ıçın şıddetli cezalar tatbik edilmek- Mii§ahidler bu harbin bu ay için- ruz etmişlerdir Bu geınıler bır d~- so alist partisinin tam müzahere- ceği muhakkak görülmektedir. , 
lattı : mektedir. Binaenaleyh nakil vası - te, halkın ve askerin maneviyatını de başlayıp biteceği kanaatindedir- ha meydana çıkmamış oldukları ı- ti! nail bulunmakta ve her ne ba- Daladiye yeni kabineyi teşkil 8 

- İş Kanunu mer'iyete geçtiği talarınm bu genel emir çerçevesi yükseltecek hareketlere başvuru! • Ier. Harbin neticesi hakkında muh- çin bunların Alrneria açığında mez hasına ve her ne şekilde olursa ol- derse takib edeceği programın esar 
zamanlarda bunun muhtelii işçile- dahilinde bulunmayışı ve bunlar - maktadır. telii tahminler yürütülmekte ise de kı'.ır tayyareler tarafından batın! - sun bugün akşama kadar yeni ka - lı hatları şunlardır: . ı 
re muhtelii vadelerle tatb.ikini a- dan olan tramvay arabalarında bil- Hükfıınetçilerin biraz kendile • ekseriyet Frankistlerin kazanacak- mış olduğu zannedilmektedir. bineyi kurmya azmetmiş görünmek- 1 - Bugüne kadar takib edıl~ 
mir olan bir kısım vardı. Bıdayette fiil çalışan vatman, kondoktör ve mektedir. harici siyasete devam, 2 - İspa~ 
biz de bu fıkraya tabi bulunduk. E- kontrolörlerin İş Kanunundan isti- ç • ı · ı • t • ı, 1 ... , , • a k t 1 Esasen bütün müfrid fikirlere ta- işlerine ademi müdahale, 3 - H p)· 
s~sen İş Kan.ununun 35 inci madde-! fadeleri hakkındaki talimat, Velci- 1 n 1 er 1 s 1 R a er 1 n 1 u r a r 1 yor a r raftar gazeteler müstesna. oıaı;ak bü ne ihti~açları için 5 mil~ar frs:ııı' 
sı 48 saatlık ış haftasını tarii etmek- letin isdar edeceği ikinci genel e - tün matbuat da yeni kabınenın teş· !ık tahsısat ıtası 4 - 10 mılyar fı 
te, yalnız ay.'."i maddcn'.n. ikinci fık- mirden beklenmekte olduğu'. ve e - ( Birinci sayf•dan d•vam ) İstiklal mücadeleleri yapmakta o- Bundan başka Japon umumi ef- kili vazifesinin Daladye'ye verilme- lık bir ist_ikraz akdi'. 5 - Amele.; 
raoı bazı muesseselcr ıçın İktısad mir isdar edildiği takdirde iş Bü · t k ı k ti lan Çinliler Japon kuvvet karında hükfırnete karşı hoşnudsuz- sini memnuniyetle karşılamakta • rafından ışgal edılmış olan fabrı ıJI' 
V k·ı . .sd cd"l k . • . . me arzu ve arar arını uvve en - 1 d h l tahl' e ettirilmesi bı e a etınce '· ar ı ece nızam · rosunun derhal yapacagı 1ş'ar ile dir · tir. ve toplarına karşı göğüs gere - luk son dereceyi bıılmuştur. dır. arın er a ıy . . .'. ıııl 
namc.crın tebliğine veya genel e • şirketin bu nevi amelelerinin de İş ç7,; ordusu bu netıceyi elde et _ rek ileri hareketlerde bulunmakta Hükumet efkiirı teşkil etmek için BLUM KENDİNİ MÜDAFAA dan sonra her hang~ b'." fabrı~a 

6
• 

mırlcrle yapılacak tcbliğata kadar Kanunundan istiiade etmeleri kabil meıniş olsayd Çinin bir Mançuri ha- ve her gün her adımda yeni bir Çindeki kumanda heyetini değiş - EDİYOR işgaline müsaade edilmıyece~t:~ti. 
eskı usulun takibini ihtiyari bırak- olacağını ilave etmektedir. line gelmesi bir gün mcsclcsı ola _ zafer kazanmaktadırlar. Müşahidler, tirmek ve umumi efkarı oyalıyacak Paris 10 (A.A.) - Milli sosyalist Patroniaı;la amele arasındaki ~ ıır 

akt d 1 t b bin en bilhas- · h b ktal ı ı . . . . . . . . . k b' · t k- Wlara nıhayet verecek olan ış m a ır. ş e una a Bınaenaley u no ar an aşı - caktı Fakat bu son zafer Çındekı Japonya'nın kendisını toplayıp kay- yenı tedbırler almak istemekte ıse konseyınde Blum, a ınenın eşe . . . ş·· heJı 
sa nakil vasıtaları işçilerinin şim · dıktan ve maksad tebarüz ettikten harbini seklini ve iikibetini tama -ı bettiği yerleri tekrar ele geçirme -ı de bütün bunlar faydasız görülmek- külü tarihi olan 13 marttanberi vu - zamn~me'.11" tatbıkı, 7U: up 
dilik hiç mevzubahs ~imama~ .bun- sonra artık bugün için tramvay ve mile değiştirmiştir. sini imkansız görmektedirler. tedir. kua gelen hadiseler hakkında !za - ecnebıle~ın Fransadan . acı. 

9
, 

!arın İş Kan':'°~ ahkamı?a ta~'. .bu benzeri nakil vasıtalarında bilfiil hat vermiş, muhaliflerin milli bir - ~aladı_ye, bu program 15.:er rs~I , 
lunmalarını istilzam ettırmedıgın • çalışan işçilerin _ vatman, kondok- A A A ., li. e iştirakten imtinalarnı hatırlat- yalistlerın yardımı olsun: ı>te. 
den bugün eski şekilde çalışmaları- tör, kontrolör, otobüs şoförü, oto - razı· lmanya ve vusturyada bugun ~ bunu 1936 haziranındaki kom- masın tatbik etmek azmındedır.: 
na devam ediyorlar. büs bileteileri vesaire . Velciletin b. ' eklind• bir hükfune+ te _ Daladiye, bu sabah tekrar mu!'; 

· · · · J • mezon ş ç • • b• Şırketırnızın bazı kısımlarında ikinci genel emrini beklemekten v • • . . . takib tmiş bulunduğunu verelerıne başlamış ve buhranın , 

=~a ~!:e ~~~ eı::~: ~a:~~:~acakları bir şey bulunma- ergısı plebisit yapıllyor ==.~~::~!1::~;: :~~:ı:t~ ~~et~;~:ns~;~:uş~:.lledilece~ 
keti İş Kanununu hiilen kendi hak- İ . . .. . sahil d d ) boıo~ş~a~gı~~~~~;;;;;;,;;;;,,.;;,;;;;;;;;;~;;;;,;;;=~~~~=-==:'::':".:'::':' 

, .. .. .. .. . ş Kanunundan yevmıye hesabile (Bırme< e en evam Berlin 10 (Son Telgraf) Bugun" POLONYA - ALMANYA = MAKiNEYE kında mer i olan butun hükumlerı- . · · • ·k· l ğ "d il · · er ' ik . çalışanların ıstıfadelerı aşı ar, ve zoru un gı er mesı ve arazı v · Almanyada plebisit başlamıştır. Ple ARASINDA -

ni tatfş BÔ1:~~~E DlYOR? göze görünür şekilde bulunmakla g'.~i kanunund~ sonra t~tbik mev- bisit, birisi Avusturya'nın Almanya- Bertin : 10 (A.A.) - Polonya ile VERiR K EN 
D.. t aftan 1 B- b h beraber, saat hesabile işliyenlerin, kime gıren ıskan kanunıle bu ka- ya ilhakını kabul veya reddetmek Almanya arasındaki ekonomik ve 
ıger .ar ş urosu. u . u - sıhhi kazançlarına mukabil bir kı- nunun telifi maksadile arazi vergi - diğeri de yeni Rayiştağ'a 800 mebus ticari muahedelerin Avusturyaya Amerı·ka durmadan sı·ıaA hlanıyor susta daımi murakıb vazıyetınde · d !"" ·· ·· 1 d g-· iklikler 

bul akta k tatb'k sım kıirlarıru azalacağı, fakat sın e uzum goru en e ış seçmek üzere iki kısmı ihtiva et - da teşimili hususunda Almanya ile 
=. . ve an unun ı a ~ sıhhatin her den üstün oldu· icra olunmaktadır .. Bu . "'.'a~sadla, mektedir. Hitler, Göbels, Hes gibi Polonya heyetleri arasnda müza -

tında hiç hır noksana meydan ver şey gu eni proı· e ile arazı vergısının tah- AI , b ı · ı v· • k ı b 1 . 
k ·· tak .. d ak nazarı itibara alınınca bu kazancın Y manya nın aş ıca rıca ı ıyana - ere ere aş anmıştır 

meı_ne uzere ayyu ve mur a- . . . ' . . sili Maliye Vekaletinden alınmakta da bulunmaktadır. Hitler dün ak - PORTEKİZDEKİ ALMANLAR 

Vaşington 10 (A.A.) - Harbiye Ne~areti .n:ürettebat _ve malzeme~ 
.. tle naklini' temin maksadile takrıben iki buçuk milyon dolar Jo) rura . w 

besınde hassas davranmaktadır. da ihmal ve ıstısgar edileınıyecek ve Dahiliye Vekaletine verilınekte- tkun so" ı · t" Lı'zbon, 10 (A.A.) - Portekiz'de 
t B.. · b kad b .. ··k b. k. ld ğu ık şam son nu u y eınış ır. ~ urosu, şırketin azı kısımla- ar uyu ır ar o u apaç dir D . s .. d AI 

1 1 
.. tir. . d 

metinde Duglas markalı 37 tayyare sipariş etmiş olduğunu blldırmı. 

d cürnl t l 1 . d t K b' t' ed' . anzıg ve, ru "t man arı p e - oturan Almanlar, bugun Alman va- O d nun esasen ayni modelde tayyareleri vardır, fakat Harbı)" 
rın a, ez e a eye erın e ş a- ır ne ıc ır. Yani; bundan sonra her tarafta bisite iştirak etmiyeceklerdir Yal - purlarında reylerini .kullanacaklar- r ut' b k d· r mühim bir siparişi ilk defa olarak yapmıştır. 

.. arazi vergisi tahsilatı ve işlerile vi- ruz Danzigliler1 büyük Almanyıı gü- dır. Nezare ı, u a a rf' 

Ba 1kan11 Dort devlet daha layet hususi idareleri ve varidat nünü Almanlarla birlikte kutlula - İTALYADAKİ ALMANI.AR A d 
• memurları meşgul olacaklardır. Di- ınışlardır. ~ı Roma, 10 (A.A) - İtalyada otııran Flor ga /manya a 

M •·saf •. rl er Bıtaraf ğer taraftan arazi kanunu; mem - ALMANYA - VATİKAN MÜNA- Almanlar plebisit için Alınan va - C'a/tanatın 
leketirnize gelen göçmenlere tevzi SEBATI purlarında reylerini kullanmışlar - p /ô.J"ında ,Jı 

( Birinci •ayladan devam ) l Kalacaklar olunan araziyi, 3 sene müddetle! Berlin, 10 (Sofi Telgraf) - Hitler dır. l J • 
kadar otel Termalın büyük holünde (Birinci sahifeden devam) vergiden_ muaf tutuyordu. ~skiinıdün Roma .. dan Viyana'ya d~nen Vi- Riviera ve Ceneve'de ot~ran Al - Ucuzluk auesı 
oyunlarla vakit geçirmişlerdir. d" d Osl 'd 1 k kanunu ıse 3 ve 5 senelık arazı ver- yana Başpıskoposn Innizer ıle uzun manlar tarafından yapılan ıntıhaba- {Birinci sahifeden devam} 1 

ıya arasın a o a yap an on - . . . . . . . • h'f d d ) 
Akşam misafirler şerefine veri - f . nih t . • t bl". gisi muafiyetını kabul etmıştır. uzadıya konuşmuştur. tın netıceleri: (Bınncı sa ı e en evam kişi tevkii edilmiştir Bunlar saıtn • 

erans aye e erınış, resını e ıg İ . . b . . k H' 1 ,. R 'tti•. yıl . 
1 

k k ve sıkı •• 
len 110 kişilik ziyafet te çok neşeli dil · t· şte ycnı proıe, u ıki anun ara- ıt er ın omaya gı gı zaman 2220 evet, 19 hayır, 13 istinkaf bu yenı esas ar onaca nat lehinde tahrikat yapmakla zw 
olmuş, ta, geç vakitlere kadar sami- neg:rek~~ ~~bliğden gerek konfe _ sındaki, birbirine uymıyan bu hü-' Papa'ya ziyaret edece~, fakat ev- Viyana 10 (A.A.) __ Bitler dün bir surette kontrollar ya~ılacaktırk- altına alınmışlardır. . 
mi bir neşe havası içinde vakit ge- .. k 1 . hakk . kumlerı de ortadan kaldır&caktır. veldcn Papalk makarnile Almanya akşam plebisitin neticesine intizar Bu meyanda Florya plaıları ha Münih mahikemesi de develı~ 

rans muza ere erı ın d k' . 1 ·· b d b · aslar k arlaş --·" 
çirilmiştir. da tereşşüh eden haberlerden ara.sı_rı a .1 gergın ~ ~ ~unase a • etmek üzere Berline hareket etmiş- kında a azı yem es ar - emniyetine karşı bir komplo h.,.... 

Misafirler otel Termalın mü • ani ıld - ·· d .. t d Müessif bir bi\anc:;> tın ıadesı, bazı pürüzlu mcselele- tir tırılınıştır: ıamak cürmile 17 kişiyi mahkı'.ırn el , aş ıgına gore, or ev - . . . k uld .. · ·· · · ' 
kemmeUyetinden memnuniyet iz - Jet sebebi ne olursa olsun ve kimni (Birinci sahileden devam) rın halledilmesı şart on ugıı an- ADET OLMIYAN ŞEY YAPILMIŞ Şehrimizin en guz~l hır yerı o - rniştir. Bunların burjuvazi malı 
har etmişlerdir. tarafından tahrik edilirse edilsin, En ziyade müteessir olan hüku . Iaşıl_mak~dır. . . . Kaunas 10 (A.A.) _ Hitler'in lan Floryadan ve plaılardan herke- !ellerine mensub oldukları zanne ' 

Hitler'ın Papa'nın teklifl~rını ka- ' · • · tif d edebilme<' için d'I k · d b el · --' ' Geceyi Yalovada ayni otelde ge- Avrupada zuhur edecek her hangi metler şunlardır· . . •. .. belli nutkunun dün akşam Litanya rad • sın azamı ıs a e · 1 ı me te ıse e u mes enın ı;u; 
' . bul edip etmıyecegı henuz de- s· k . K"" "k kmec t.cnleri bi t leh" d ki tahrik•t d lıı sil' çircn konsey erkanı bu sabah Bü- bir muharebede kat'i surette ve tam Ala bama Jeorji Luizyan Kento- . • . . yosu tarafından neşredilmiş olma • ır ecı - uçu çe e ana~ ın e a o yı 

yükadaya hareket etmişlerdir. manasile bitaraf kalınıya karar ver- ki, İİlinua: Kansı:s, Misis~i, Ar ·[ğildir. sı, birçok mabfellerde şiddetle mü- le~ler~de yapılan te.nzila.ttan ~on."a Berlin'de yapıl~ tev~ifatla _alak8' 
Bugün öğleyin Yat kulübde ve • mişlerdir. kansas ve Ohyo. Şehrlmlzdekl Alman nakaşa edilmekte e bu şekilde ha. plaj fiyatlarının da ındirilmesı lu - dar olub olrnadıgı malum değilc:lil'• 

rilccek ziyafetten sonra Adada tur Bu dört devlet bitaraflıklarını mu Bu yüzden rekolteler, çok miitees- .. ve Av_u~~u.ryahlar . reket etmenin adet olmadığı söy - zumlu görülmüştür. 
1 . 1. haf d bilin k k dil . . Dun reylerını ıstırnal edeınıyen 1 k d. Ö" d"ğim" ·· b ak dl R /t yapacak ar ve sonra mısa ırler geç aza e e e ve en erme cı- sir olmuştur. . . enme te ır. gren 1 ıze gore u m sa a uzve 

k. 1 b 1 ·· kl d. d ı ti · b' b' 1 · 1 h b ve memleketınıızde bulunan Alman . b' t ii h 
1 va ıt stan u a donece er ır. var eve erın ır ır erıy e ar e Alabama kızılhaçı nehir sahilleri * T" k' Ç k t· t uk yem ve ucuz ır ar e azır anmış· 

tutuşmaları karşısında bu harbin _' ve Avusturya tabaasından geri ka- ur ıye · e ıcare m ave- . H • f 
Yugoslav ya ile ticari k . ak k uı . ahalisinden olub tugyanl:ırın yurd - ıan 600 kişilik bir kafile bu sabah lesi müzakereleri bittiği için An - tır. ezıme e 

U k endi topr veya ara s arını ın- - - 200000 k' B 'f .. e pazardan maada m Z !I ere tikalin • . lmak . . .. lliih !arından kogmuş oldugu 1 • erkenden yine Şirketi Hayriyenin karada bulunan 6 kişilik Çek heye- u tarı eye gor U .... 
Balkan devletleri Basın ve Eko - . . e manı o . _ıçın musc. şinin yardımına koşmak içiıı icab e- 68 numaralı vapuriyle Büyükdere- ti dün şehrimize gelmiş ve burada günlerde bütün plajlarda bir kabi- gramamlŞ 

nomi k 1 · · k mal hır bıtaraflık vazıyetınde kalabil · . . b' ki "den ·rm· kuruş alı-
onsey erının onuş ar melerin' temin maksadiyle tepeden den bütün tedbirleri almıştır. ye gitmişler, orada demirli bulu- temaslara başlamıştır. Heyet bu ak- ne ıçın ır şı yı 1 • • Vaşington lO (A.A.) _ Ruzve!tıı' 

yaptığı sır.ada müddetleri biten tırnağa \adar silahlanmıy~ karar İtak derhal Karadeniz'e doğru a- şam Çekoslovakyaya dönecektir. nacaktır. F~k~t .es~ı~en .. aynı kah~- etrafında bulunanlar, idari tensi ' 
Yugosla~ - Türk, ve Yugoslav - vermişlerdi. * İstanbul gümrüklerindeki yeni İtaka derhal Karadeniz'e doğrua- * Üçaylıkların ita zamanı sırala- n~ye gıren ikincı, uç~nc:ı veya saır kat projesinin terkine müteallık O' 

Y~nan tıcaret anlaşmalarını tekrar Avrupada nazik ve yeni vaziyet- servis _şekli d~ .. başlamıştır. Sa ." çılmış ve 600 Alman, ~an gene- rında ölen müst~h~arın o devre kımselerden ~yrıca yı_rmışer i k~u; !arak mümessiller meclisi tarafııı 1 

m~ere etmek üzere bir Yugos- ler karşısında kat'i olarak bitaraf bableyın baş"'.udur Mustafa Nurı- ral ko_nı:olosun~ n~zaretı altında ma~arının varıslerıne. tama~en alınırken yem ~"'.'ii~ ~': ~u f ya ~ dan ittihaz edilmiş olan kararı, Jıe' 
lav tıcaret h~yeti şehrimize gele - kalmıya karar veren devletler Bel- nin yanında hır toplant~ yapan ~e- re~lerını_.~erınışlerdir. .. .. vru:ilmesı .hakkında Maliye vı;ka • kal_dır'.lmış ve ikı kişı ıçın otın:, uç isicumhurun şahsi bir hezimeti te' 
cektir. Heyet, yarın sabah İstanbu- çika ve İsviçreden sonra bunlarla ni müdürler servıs taksımatını go - !tak, ogleden sonra Buyukdere- letınce ıttıhaz edilen karar alaka • kişı ıçın kırk kuruş olarak tesbıt O- liikki etmemekte ve Ruzveltin sil' 
la varmış bulunacaktır. beraber altıya çıkmıştır. rüşmüşterdir. ye avdet etmiştir. darlara tamim edilmiştir. lunmuşt~.' . . . . . Iefleri tarafından verilıniş olan rııiİ' 

Pa~_r gunlerı ıse b.ır ~'.den otuz, masil projelerin de reddedilmiş ol' 
beri calibi dikkat olabilecek şeyle- misafirperverlikle: Anahtarı aldı. Merdivene doğru iki kişıden kırk ve uç kişıden alt • duğunu hatırlatmaktadırlar. 

Polis Romanı ; ,!i_ rin hepsi süpürülüp gitmiştir. En - Buyurunuz, buyurunuz. Duru- ilerlerken birdenbire durdu. ınış kuruş alınacaktır. Ruzvelt, pazartesi günü a ,;ı11ıO 
:;:;;;~=~;;~:;=::;=;;:;~=::;ı:::;:=;:;:;=;:;;;~:,:ı:;:: ' aşağı şimdiye kadar ayni odaya on nuz bakayım... - Müşteriniz, tevkif edildiğin · Belediye reisliğı, her sene olduğu ve mümessiller meclisinin de~ok • 

kiracı gelmiştir, Anahtarlar~ astı.ğı tabloya d?ndü:. , denberi her halde odanız bir kaç gibi bu sene de, ~'!orya plajlarını rat şeflerile işsizliğe ve iktısadi iJl' 
Maamafih bir tecrübe talidir bu!. - Bay müfet_tiş, zann~erırn. ki ker~ tutulmuştur!... kendisi işletmiyecek ve kiraya ve - hitata karşı ittihaz edilmşi olan teÔ 

Bakalım kısmetimize ne çıkarsa! ... oda serbesttır. Eger boş degılse bile, Şışman kadın, kalb parçalıyacak recektir b. 
1 

hakkınd .. ·· ktir 
h · · · · b ak b" b · ır er a goruşece . 

Durkheim'le birlikte kapısında _eı:nen onu sızın emrınıze ır a ı- ir yeisle içini çekti: Yalnız haber aldığımıza göre bu Politikacılar, Reisicumhurun b~ 
"Şım' al ve uzak şark oteli gı'bi "a- lirırn. On numara! ... Evet evet... He h t ·· ·· Bö. ı b' t • 

" b • • • - Y a .. · mosyo... Y e ır re ene plajların ayrı ayn olmayıp toplantıdan bilistifade demokra 
rib bir isim yazılı olan cam kapı - boştur. Eger yukar'. ~ıkmak ıstı • zaletten sonra bir otel itibarından ~ sinin birde'n kiraya verilmesi ka !arı daha müttehid bir halde bulııfl' 
d · · · di. yorsanız hemen sızı yollıyayım. k k bed' B .. .. b' ep 1'I 

anB ıçeazıhn gır . k d uk Jan• çko ayt ı~or. _azanlgun~uz... ır rarlaştırılmıştır. !"""i>a rlevpt edeceğini beyan ctn~ı 
u y anenın ar asın a uy • · . . aç saa geçırmege ge en çıftler de .. .. Fi dalti "iı A 

!ayan şişman bir kadın başını kal - Pek yakın bır yerde olması ıcab olmasa halimiz ne olacaktı bilmiyo- Bu sur"!-1e, but~ orya ı · .-\DYQ PRQGRAJYJ 
Bu belki de madam Corentin'in du fakat aklından bir türlü şu is - dırdı ve tam tebessümünü hazır • eden bir adam bu sesi i~itir ~itmez rum. Halbuki bizim gibi şerefli, na- plajların,_ b': elden ıclare olunmaSl 18,30 Pliikla dans musikisi, 19,ıı 

işidir? mi çıkaramıyordu: !arken Achille Bastie onun huzuru- meydana çıktı. Onun şuphelı otel- muslu bir otel için bu çok acı bir şey temın edilmış olacaktır. Konferans : Prof. Salih Murat c:ııad 
Müfettiş, Durkheim yüksek ses - "Madam Corentin,, nu ihla.I etti: !erde ve umumhanelerde rastg~li- amma!... Ayrıca bu sene, geceleri bütün yo dersleri), 20,00 Müzeyyen ve o'.' 

le: Allah ... Allah bu kadın da kim _ _ Polis. nen bir yüzü vardı. Polisler gelın- _ Anlıyorum ... Anlıyorum. Tabii pliijlarda tek veya çift olarak kalın kadaşlan tarafından Türk musil<l: 
- Madam Corentin? ... diye söy- di? Ve kartını uzatmıştı, Ve cevabını c~ uykudan uy_anmış olacaktı. Üs - oda müteaddid defalar iyiden iyiye ması da men olunmuştur. si ve halk şarkıları 20,45 Hava ra 

lendi buda kim? ... Siz Morand .. Bu _ 3 _ herhalde yüzde yüz pak olmıyan tunde yalnız ~ornlek vardı. Ve saç- temizlendi. değil mi? Adam akıllı Yalnız en büyük ve lüks olan bü poru, 20,48 Ömer Rıza tarafında~ 
kadını tanıyor musunuz? kadın; yüzündeki boyanın altında !arı dar~a da~dı. . temizlik yapılmıştır elbette. yük pliij da 24 saat kalmağa müsa- Arabac söylev, 21,00 Cemal KAfl1', 

- Hayır ... Birinci defa olarak bu Durkeim otomobilden atlarken: Sarardı. Fakat Achille Bastien ka- Ona şoyl~ ~ır b~"".1 _Achille: Şişman kadın adeta kendini ha- de edilmesi düşünülmektedir. v.e :U-kadaşlan tarafından Türk rıı~, 
.. 'd' Y . • - İşte burası dedi, dınla meşgul olmadı. - Muavının otelinizı tanıyor, de- karet görmüş telakki etti. . sikisi ve halk şarkıları (Saat ayarı 

ısını ışı ıyonım a sız. di iht' k S it M 21 4 ürk '.['oJl . . Achille Bastien otelinin cüzamlı - Arkadaşını öldürmek suçiyle ' garsona ıyacıınız yo . - Mösyö! Oda her gün temizle • Cimma u anı u- ' 5 estra: 1- ~nfred: , 
- Ben de Hem galiba bunun bu h · b' k bakt y·· ·· ·· K ıl d d d · B' · "b" · ·· t · · l velin 2 Trans! to"r · Val ertrııl' • · cep esme ır ere ı. uzunu maznun olan Abdul-Mesinin oda • arş arın a uran a am: nır... ızım gı ı ıyı muş erısı o an • • • d i d , - a · z ı5 

işle bir alakası yok. baksanıza pat- buruşturdu. sını görmek istiyorum. Acaba oda - Kocasıyım, diye onu tashih et- insanlar için başka türlüsü müm - SOhnınlft nez ft e merer, 3 - Pinozzi : Serenad, 2z, 
ron kağıdı sepete atmış. Grenelle'in en hücra bir köşesin boş mu? ti. kün müdür ... Hem... Roma : 10 (A.A.) - Mussolini Ajans haberler!, 22,30 Pliikla ~!~ 

- Belki... de olan bu otelin görüniişü hakika - Müşterisini tevkii etmiş olan - Nasıl isterseniz, dedi. Siz gü- Daha uzun bir şeyler anlatacaktı garbi Afrika nezareti müsteşarının !ar, opera ve operet ~arE~'.'1' 2"', 
Şefinin masa üzerinde bıraktığı ten pek sefildi. Durkheim'i tanıyan kadın yine gü- cendirmeği diişünmeınıŞtim. Affe- amma ... müfettiş onun sözünü kes- huzuriyle dün akşam Cimma su! - Son haberler ve ertesı gunu pr 

Terc ü me eae n: Hatice Hatib 

tabakadan bir siııar!L. aldı .. ~ QtlLt...: ·~= Mf!..hil~".uU"?ıi.JJ.l'!fil'l"..ı... ı;;~00~0"0 h_W..0.=e~ii.Yi\~:-.':-'· v~i::f~ . : ı.-ııııi· i"ııli~iıiıiii_t("'lıi•••=-•••••lilll•••••••••ılıi .,;,. mı.tlrPmmoJ hir fpflrı 7.-



ispanya Deniz 
Harbleri 

(5 inci sahifeden devam) 
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Cinayetten dört 1 lngilterede 
Maske 

(5 inci sahifemizden devam) Sene sonra 
etmi§tL . giliz, kadın, çocuk, erkek, hepsi ken 

Cumhuriyetçi donanmanın amı- ' (5 inci salıileden devam) J Muso, bir şey söylemedi, taban· dilerine lazun olan maskeleri ha -
ral gemisinde, (Balear) ın p~ova se- rder kendisini, evden uzak yerler • casını genç kıza çevirdi ve ateş et - zırlanmış bulacaklar . .. İngiletere -
reninde işaretler toka edilmede': de saman yığınları üzerinde uyur ti. Çıkan kurşunlardan birisi, şa - de dahiliye nezareti maskelerin heı: 

Yazan 1 Rahmi Yağız baş taretinden giirliyen ilk mermı bulmuşlardı. Daha 0 vakitlerde, ço kağına tesadüf etmiş ve ölü olarak kese hemen dağılıvermesi için ne gi ! A l U M A T No. 43 .Ateş• emrini vermiş oldu. cuğun akıl muvazenesinin bozuk ol yere sermişti. bi°bir teşkilat yapılacağını tetkike-~ E !! 1 K A VE Komodor Ramiz, Sevki yat kumandanı Şükrü TercUmP ve iktibas hakkı Akdenizin bu ıssız par?.as~da duğuna hüküm vermişlerdL ... Deli ve kör diyor. Sivil ahali için yapılmakta er 
.!!E81M VEREN:iPa la,Donanma başkatibi Ihsan ve gizli vesikalar.. mahfuzdur, Balearın baş taretindı:_ gurliye.n 20 yaşına gelince, Mansi de bir Kızın öldüğüne kanaat getirince lan maskelerin dört çeşidi vardır : 

merminin açtığı, açt'.1'dıgı ateş hır çok işlerde çalıştı. Hiç birisinde di - tabancayı sağ şakağına dayadı, te- Bol, orta, küçük ve daha küçük, bu 

Bo-g""' azda tahtelb,ahı•r muharebe- an~reda manevra halınde bulunan kiş tutturamadı. Nihayet asker ol - tiği çekti. Çıkan kurşun kafatası - ~n küçük maskeler üç dör yaşına 
ankist fırkaların üzerine .. k?nsan- du. Askerliğini, Afrikada Setif,de nın içinde kaldı: Çıkarmak inılcilnı kadar olan çocuklar içindir. 

edildi. Bu demir, alev, olum sa- üçüncü avcıtaburunda yaptı. Ahla- olmadı. Pek daha küçük olan çocuklar i -

ı ı •• •• •• t •• ğanağının altında manevrasını ba- kının fenalığı, mürailiği ve inadcılı Muso, dört gün baygın ve ken - çin ... Burıları tamamile saracak su-erı• a mış yurum uş u şarmağa uğraşan muhasım .donıın:- ğı yüzünden bir çok kereler şefleri dini bilmez bir halde yattıktan son- rette birer torba yapılmaktadır. Bu 

ilk geçiş tecrübesine girişen Fransız 
altı filosunun aldığı makus netice 

maneviyatı kıracak gibiydi 

ma da buna mukabelede gecikmedL nin tekdirine uğradı Fakat onun ra kendine geldi, Gözlerini açtı. Fa toroalarda mini miniye bir hava ver 
İlk keşif hattından, safiıha~b .teş~ adam öldüreceğine kimse 'ihtimal kat görmüyordu. Ne söylediğini de mek için ufak tulumba tertibatı da den iz kili sırasında 18 kerte hır do~uşle vermiyordu bilmiyordu. Gözleri kör olmuş, a - vardır 

kruvazör fırkasına iltihakları la.~ım . .Acvıldı hir sevda ! kıl muvazenesi de bozulmuştu. 
gelen Leopar, iki hafif kruvazorle Terhis olunduktan sonra Jarvile Sorgu hakiminin suallerine cevab Üslcüd.ar Birinci Sulh Hukuk Hli • 
birlikte cumhuriyetçi fırkanın amı- geldi ve çalışmağa başladı. verebilecek halde değildi. Akıl has kimliğinden : 
ral gemisine müsaid noktadan ate- 1933 senesi içinde, madam Kot tahanesine yatırıldı, . Varvara Çelik ile Öjeni Azağın 
şe başlamıştı. . . . adlı bir kadının Cumhuriyet cadde- Tamam dört sene Morvıl akıl şayian ve müştereken mutasarrıf 

:Yaralı ve b"t·k b. hal eliş" · d .. .. ı ı ır e g ını u-
§:en süvari şimşek gibi zihninde 
ç an kurtuluş çaresini bulmuş; 
~erdivenden uzakla~mış, köprü iıs· 
une fırlamış, makine telgrafına koş 

ınk Uştu. · · Fakat kendisini önliven 

Balearın borda topları bırbırı ar- sinde 59 numaralı pansiyonunda bir hastahanesinde tedavi altında kal - oldukları Üsküdarda İcadiyede Çif
dına salvolarını bunlara tevcih e • oda tuttu. dı. 1936 ilk kanunu nihayetinde Dr. teçınar sokağında 14 numaralı 
derken manevrasını kazaı:ızca ba _- Madam Kotin, 20 yaşlarında, gü- Hamel, müddeiumuminin t~le~i iı- bir bap hanenin kabiliyeti taksimi
şaran Frankist filo da, amıral gemı- zel ve sevimli bir kızı vardL Kira - zerine şöyle bir rapor vermıştı: yesi olmadığından şüyuun izalesl 
sinin salvosile ateşe girişmiştL ciarla konuşur, şakaaşırdı. "Muso'nun akıl muvazenesinin zımnında satılarak paraya çevril • 

Topçu düellosunun şiddeti ufukta Musa, madmazel Madlene kur düzelmesi ihtimali pek azdır. Göz • mesine mahkemece karar verilmiş
kulak parçalayıcı patlayışlarla .s~ yaprnağa başladı. Genç kız, delikan leri de kör. Açılacağını da hiç zan- tir. orn ' " so odor Arif bey onu durdurmuş 

1nıuştu: 

.. :-- Muzaffer bey; ne var? Yarayı 
ogrendiniz mi? Ehemmiyetli mi? 

Süvari de bu sorulan şeyleri öğ
renmek ihtiyacındaydı amma, bu 
sırad k. 

sütunları çıkarmağa başlamış; ikı lının tatlı dillerine dayanamıyor - netmiyorum ... ,. ı - Mezkıir gayrı menkulün biri 

tarafın ka~ir ateşi . birbir~in can du. Ayni suretle mukabele ediyor - B~ .r~por üz~rine, .M~so~un iyile- Çifteçınar sokağına ve diğeri de Ha· 
evine tevcih edılmış oldugu hal - du. Bu sıralarda, hali vakti yerinde şecegı umıdlerı kesilmışti, marn sokağına olmak üzre iki kapı
de salvolara sür'at verilmişti. bir kiracı Raymon Vek kızı ni.kB.hla Fakat, geçen kış kendisini tedavi sı olup altı oda iki heli, iki mutbah 

Atışların bariz bir isabet farkı ile almıya talih oldu. Ve düğünlerinin eden bir operater, halinde sal8.lı e - ve ki koridor ve bir kömürlük ve 
göze çarpacak bir hal aldığı sırada on bir şubat 1934 de icrası kararlaş serleri görmiye b'IŞ!adı. tahminen 40 arşın kadar bahçesi ve 
Balear ilk yarayı iskele başomuzlu- tırıldı Sol gözünün yavaş yavaş görme bahçede bir kuyusu ve hane için _ 

ğundan almıştL 7 ş~bat, günü, bir gece yarısından kabiliyeti artıyordu. de Terkos su ve elektrik tesisatını 

ö. a ırni bulup, kimden soracak 

1 _gı'•necekti bunu? ... Komodorun te
'1§lı sorgusuna tek kelime ile cevab 

verdi; Frankistlerin ateş taksimi mü - biraz eve!, madmazel Kot, nişanlısı 26 son kanunda, doktor Hamel, muhtevi olup heyeti umumiyesi i
Başkum.andan vekili Enver Paşanın Bahriye Divanhanesindeld te[, • kemmel bir isabet neticesi veriyor, ile beraber sinemadan dönüyordu akıl muvazenesinin düzeldiğini hay tibarile muhtacı tamir bulunan işbu 

- Daha öğrenmedim beyefendi! !erinden Şoson ve müsteşar Vasıf Beyle yapılan tetkik sıralarında ve şuurlu bir. a~ ta~simi ~!tında Küçük kahvenin kapısı önüne ge retle gördü. gayrı menkule yeminli üç ehli vu-
d.; Peki, nereye gidiyorsunuz şim- . .. .. .. salvoların tcsırı azamı haddim bu- lince genç kız, nişanlısı ile biraz Muso, hastahaneden çıktı, Fakat, kuf tarafından 300 üç yüz lira kıy. ı. Fakat, ortada çağırılacak, iş bu· nız hır şey duşunuyorlardı: uyordu. Hükumetçilcrin tabiyesi geride kalmıştı. hakkında men'i muhakeme kararı met takdir edilmiştir. 
r -- Makine telgrafına, bunu a - yurulacak. kimseye rasgelin!Ili!.o~ - Vazifelerini yapmak!. . .. .. şöyle tanzim edilmişti: Bu sırada, karanlıkta birisinin verilmemiş olduğundan sorgu h1 

2 
_ Sahş bedeli peşindir. Müza-

'1§tırıp provayı karşı sahile çevire- du ... Geınıde hır ana baba gunu la- Ve ... işte bu gayrettır ki buyuk Frankist kuvvetlerin muayy~n o- kendilerini gözetlediğini farkettilcr kimi h~uruna çıkıp cevap vermek yedeye iştir8k etmek isteyenler kıy tcaeğinı; gemiyi kurtarmak için baş- şanıyordu sanki .... ~umi bir telaş harbde noksan mate.ry. al, .. b.e.rbad lan filosunun muayyen taksımatı B" . aran t . . b" .. k t mecburıyetınde kaldı. etı' muhammın· enin yu .. zde yedi bu 
n k h ta ft hfiltlmdi K ş şanlar d ı .. ır sıg ın a eşını, ve ırıncı a • . . .. . m 

ara etmek lazım! er ra a .. . o u • malzeme, ve hiç de ıyı, uşunce_ı gözönüne alınırsa ilk tesadufte ha- taki kiracılardan birinin odasında e- Muso hfiltiınin sozlerıne sükfutet çuğu nisbetindc pey akçesi verme -
\re ... sözünü bitirdikten sonra tek düşenler, kalkanlar; can kurtaran olmıyun bir hareketle harbe giren ku ı· "dd t• ve derecesi le cevap verdi l'" 

ta sım vve ın şı c 
1
• . lektriklerin yandığını gördüler. . . · !eri Iazundır. Rüsumu tel .Wye ve I( r Yiirümek, tasarladığı emri ma· yeleklerinin hantallaştırdığı vücud- Osmanlı donanmasını ufak tefek, kolayca kestirilebilir. Bınaenaleyh M . Cınayetı evvelden tasarlıyarak yirmi senelik evkaf taviz bedeli 

•neye sÖylemek istedi ... Arif bey !eriyle iş görmeğe çabalıyanlar ... mevzii muvaffakiyetlerc mazhar et- bu esasa göre başta zırhlı fırkası ve d adle~ ~şanlından diayrıldı, °. - yaptığını, ve çok müteessir olduğu- mıişteriye ve vergi ve rüsum ve 
onu kolundan tutmuş bırakmıyor - Hülasa herkes bir havada idi.·· mişti. :mu takiben kruvazör fırkasının basın: çki tı.f dakakt mer vemn ust nu söyledi. Hakim bir baba şefkati icarei vakfiye ihale tarihine kadar 
du ... Muzaffer kaptanı alıkoyduk - Arada sırada Tekirdağlı Mehmed Tahtelbahır· tehlı"kesı· 0 sıralarda . d ...... lm.. aşın a so a a arşısına hır adam 

1 
d 

t hattıbarbe gireceğı uşunu uş. dikildi B M .d. e sor u: mal sahiplerine aittir. 
an sonra ilave etti: kaptanın giir sesi bazı .işaretler, ~- her tarafı sarmıştı. .. Boğaz forseleri- ~una go··re de ateş taksimi ış· inde tu- · u uso ı '· - Şimdi ne yapacaksın, Musa ? 

" ı k dal g u Kız k 3 - Satış 11/5/938 tarihine mü - nayır, hayır ... Baştan kara et- mir er, uman ar verıyor ... emı- nin kuvvetli deniz silahlariylc başa- haf hır· tertibat alınmıştı. Rastlaş- - ın .. oc_ aya varmaktan vaz geç Sana ne ceza verelim? ... llıek d • h ·· · · (te ki sefuıe) d sadif Çarşamba günü saat 1' den - ogru değil! Yapac•P.,mız biri- de er an suvarının r rılamıyacağını anlıyan İngiliz a - mada, amiral gemisinden atılacak mesını ıstıyor u. Muso, siz bilirsiniz, demek ister 16 ya kadar Üsküdar Sulh Hukuk cık Şey, bir an evvel Boğaza var - emri vermesi bekleniyo~du. . mirali tıpkı bir uzviyete salıverilen ık mermi ile Balearın başta bulun- Madlen, buna artık imkan olma - gibi başını önüne eğdi. o ·· lııaktır ... Siz onu bırakın da şimdı Muzaffer kaptanla Arıf beyın a· ik b _ ekı"lde Osm"n· dı" 
1 

daki .. b t b"t Bak lım h mahkemesinde yapılacaktır. gun 
Yar . .. .1 1 k . ı· m ro un yapacagı ş 0 Ju~u zırhlı fırka tekmil ateşini düş- .~.ını, ara arın . munase a ın ı J a , jüri eyeti ne karar ve kıymeti muhamminenin yüzde yet-. ayı öğrenin, tertibatı gözden ge- rasındakı munakaşa ı er eme ısı- l d g "den vurmak Bo· ,_nan zırhlı fırkası üzerine konsan- tıgı cevabını verdı. recek?... • akdird 
Çitin• d dnı ·· t d .. · alarda Barbarcr ı onanmasını erı • miş beşini bulmadıgı t e en 

!\ ···· a gos er .~g
1 

•• ~"." .. .. •• ğaz mıntakasının İstanbulla olan d~- tre edecek bütün ııteş kabiliyeti ile . . . . . . • • k artıranın teahhüdü baki kal -
<luzaffer kaptan, ister istemez bu sun yoldan duştügu gorüldu ... Tor- . 1 k smek ı·çı·n bu çar~"e ed • . Fatıh Bırıncı Sulh Hukuk mahke - mının ve mezkı1r degirmen derunun ço eın a·· nız yo unu e ~' alvohrıııa fasıla verm en azamı . • .. _. ak tile müzayede onbeş gün re baş eğdi! ... Halbuki, komodcr pili atan göze görünmez uşmanın b .. k ndası altında b·u- _ . • 

1 
k mesı sat'§ memurlugundan : da mustakar kafesli degırmeni na • m şar 

tu 1 t aş vurmuş uma •esırı elde etmege ça ışaca tı. N . y - Ah ed" . . temdit olunarak 26/5/9S8 tarihine . n Verdiği karar tamamen hatalı yerini kestirmiyen topçu ar op 1 Fr " İ g·ı·· taJıtnJbahir · . . 
1
• azıre ve orgı ve m ın şa- mıle maruf bır horozlu ve elha~ ya-

ldi • . . .. tı· f unan ansız ve n ı ız - Bu sırada destroyer filotil ası d 
1 

h . • . . müsadif Perşembe günü saat 14 k ·· · Eger yara, yola devama im - başında uzak engını goze ıyor, a- n 1 b • . saldırmıştı . . • d yıan mutasarıf ol uk arı ve ma - sın degırmenı demekle maruf iki 
an Vermiyorsa ne olacakh? cianın ilkibetinden bihaber, vazife ı 0 arını ogaza ··· . ırhhfırkanın 1 mil ıskele açıg~d a kemece açık arttırma ile şuyuunun horozlu uncu değirmeni gedikleri _ :len 16 ya kadar devam edecek ve 
Ilu sırada, gemi ikincisi T~kirdağ- başında duran bu kahramanlar yal- ~ {Devamı vat) -,,evkı alacak, donanmanın torpı. 0 izalesine karar verilen ve tabu kay- nin itibarı mezkıirdan 3710 ar seh- ~n çok arttırana ihalei katiyesi icra 

~Mehmed kaptanın kumanda köp ücumlarını karşılamak vazifesile dına nazaran kapanı dakikte minin 48 sehim itibarile 31 er se _ kılınacaktır. İhale bedelinin azamt 
~Stine tırmandığı görüldü; süvarı- !i 1 K Ay E Mar aristanın nükellef ?ulunacaktı. . .. Hoca Halil attar mahallesinin zey- himleri bakkal Yorgi veledi Zahar- beş gün içinde de mahkeme vezne-
bı_ı, Yanına gelen Mehmed kaptan Kruvazor fırkasın.'.'1 a~eşı de duş- rek caddesi sokağında eski 102, 104 ya merkül oğlu ve mezkur nurna 'ne yatırılması şarttır. Aksi tak -
uyuk bir soğukkanlılıkla malfunat ·Bir dram Gayesi: Milli man ı:ırhlı fırkası ~zerıne konsan- 106 ve 2numaralarla murakakm bir ralarla murakkam bir bap değir ,irde ihale bozularak bundan hasıl 

Verdi: re edilecek, hava huc~mlarına kar· tarafı telgraf nazırı müteveffa İz- menin şehri 60 akça icareli muay _ olacak zarar ve ziyan ve fark ve 
b Yara, makine dairesi önündeki Oynandı.. Varlık ! 'ko~malarını da yıne ~estroyer zetin kayın validesi Zelihanın şekzr yen mahallinin 24 sehim itibarile ı faiz ve diğer masraflar bili hüküm 
ıı:;:'ı'uk bölme ile ona bitişik küçül ,Jotıllası deruhde edecektı. ci dükkfuu ve hazan İzzetin değir - sehmi ve mukataalı muayyen ma _ Jndan tazmin ettirilecektir. 
<l lnıededir. Oldukça büyük; musa- (4 llncli sahifeden devam) {4 üncil sahifeden devamı Amerikalı bir zenginin men arsası ve bir tarafı yeni çeşme hallinin sülüs hissesinin 8sehrni iti 4 - İşbu gayri menkul üzerinde 
İ eıne paleti attırdım!. .. Tutmuyor... Fakat hiç bir zaman ona mukabc- caristanın takib ettiği siyaseti gös- .. .. . . sokağile mahdut elyevm zeyrek cad barile 4 sehim Yani 4536 da '156 sel apuca müseccel ve gayri müseccel 
ki donki bölmelere hücum eden '.e edileceğini aklına getırmenıl§tı. !eriyordu. Bu siyasetin her şeyden (4 uncu sahifemızden devam) desinde 100, 102 104 106 numaralı mi 4 mart 307 tarihlerile Kadri im >ir hak sahibi olduklarını iddia e -
~Uyu boşal~mağa yetişemiyorlar... Ellerini yüzüne kapadı: . . . evvel ruhu şudur: Milli birlik. ile kızın iizerindek ikıymetli mücev 4 bap dükkan ~e y~ni çeşme cad- Nazire ve icaretinli ve mukataa!. tenler varsa tarihi ilandan itibaren 

e Yapalım süvari bey? - Ne kadar bedbahtım dıye, ıçı- Bütün Macarlar birleşmiş, ayrıl- ıerat aluıdığı gibi kadının üzerinde desinde maa dükkan bekar odaları muayyen mahallerden ancak şeb - yirmi gün zarfında evrakı müshi-
l Muzaffer kaptan, sorpu dolu göz •i çeke çeke, bir çocuk gibi ağladı, maz bir varlık gösterince dostları ;nıJunaıı yirmi İngiliz lirası ile 400 ittihaz kılınan kafesli ve elhaç ya- riye 90 akça icareli muayyen mııh;;'- ::elerile birlikte mahkemeye mu -
terıni Arif beyin gözlerine dikmiş· •ğladı... ve düşmanları arasında da daima fngiliz liralık seyahat çeki de alın- sin değirmenlerinin icaretirıli mu • linin sülüs hissesinin 1512 sehim • acaatları lazımdır aksi halde gay-
~· · · Arif bey, can sıkıntısı ifade e- e • kendilerini saydıracaklardır. nıştır. ayyen mahallinin 192 sehim itib.ı - tibarile 60 sehmile diğer 140 seh -ı müseccel hak sahipleri satış pa-
en lıir yüz buruşukluğu ile cevaı- . Altıncı sahne Macar devlet reisi, bu milli birlı- Öldürülen genç kızın elinde par- rile G4 seluni mukataalı muayyen minin tekrar 6 seihm tertibile 2 seh- -asının paylaşmasından hariç tutu-Veı·cti: Gece temsilde dikkat etti. Baş ak- ğin hilafına olarak yapılacak şeyle- çalanmış l>ir mendil bulunmuştur. mahallinin dahi 4536 hisse itibari!<? mi ve derununda müstakar Abcı · lacaklardır. 

n Mehmed bey, siz yaranın başı- örle sevgilisi arasında muhakkak re müsaade edilmiyeceğini söyle - Birde yerde bir kibrit kutusu bulun 3710 sehminin ve mezkur değirmen !ar namndaki mahalde köşe başın- 5 _ Daha fazla malUınat almak 
ı a gıdin; mümkün mertebe pale' ~ir şey vardı. Birbirlerine ne kadar dikten ve milletin birliği orud ile muştur. Polisın gözü önünde yalnız derununda müstekar kafesli değir- da taşçı dükkinı ittisavında vaki k- steyenler mahkemenin 938/6 nu • 
· ~tturmak için çalı<ın. donkiler d• ışıkane bakıyorladı, yiireği fırla - temin edildiğini ilave ettikten son- ou iki şey vardır. Fakat şüphe üze menin demekle Arif bir horozlu ve fesli değirmeni demekle maruf bL naralı satış dosyasına ve satış meJ L'S~n! Tdm yolla Boğaza doğru gi- ı.. ra bugiirıkü millellerarası politika- rine bir otomobil şoförü yakalan - elhaç yasin değirmeni demekle Arif horozlu uncu değirmeni derunun nuru olan mahkeme başkltibine 
ecegiz! Onu hayatta tutan tek dostun sev- sına söziinü getirerek şöyle demiş· mıştır. iki horozlu bir bap uncu değirmen da vaki ve beynelmilel esnaf gedik müracaat edebilirler. Talip olanla-

b·ıı' ıyarak çekildi..- O da, gerninir ıasıl yaşayacaktı. Sahnede numara- _ Milletler Cemiyeti ehemmiye- sehminin 48 sehim itibarile 4 seh- nin ve yine arabacılardan elhaç ya 
1 

la M1ı·hmed bey iki üstün zabiti se- .iği kadındı. Onu da kaybedince tir: . 1 Selim iye Askerf gediklerinin itibarı mezkıirdan 3710 tabir olunan alatı lilzimei mali1me- ın satış günü muayyen saatinde 

,,_

0

Yle kurtarıhcanma ihtimal ver Satın alma Kom lSVO:'IU · 
17 

t · · 
1326 

tarihti Yorgi sin değirmeni demekle maruf ik ~sküdar Sulh Hukuk mahkemesi 
"" <> mı yapıyordu şimdi.. tinden kaybetmiştir. Avrupanın ye- llAn l ~r• mı eşrınıevve e . •. . <aleminde hazır bulunmaları lüzu. Ilı Yor; Arif beyin hangi fikir ve Ona uzun uzun baktı. niden teşkiline Milletler Cemiyeti validesi Zaharyadis merkül oğlu na horozlu hır bap uncu degırmenı dP mu ilan olunur. re~~dla bu tnrzda bir hareketi em- _ Çok güzel! diye içini çekti... olmaksızın kirişildi. Milletlerarnsı 1 - Selimiye Tüm birlikleri- mına mııkayyet ve yine kafesli ve- rununda mustakar ve mevcut 8 rei· 

:r-,tıgıni bir türlü anlıyamıyordu. Söyle bir kadın heyecan i•ter, aşk siyasetine taalluk eden her mesele le Karadniz boğazındaki birlik- ya yasin değirmeni gediklerinde!ı beygir ve onlara tabi alatı lılzimei 3 _ Müseccel ve gayrı müseccel ıııı:aarnafih komodorun d"diğı ya ,ter ... Benim gibi bir kötürümle hakkında umumu haberdar etmek ler hayvanatının çayırlanması münkalip mezkılr numaralarla mu- m"1;iım~nin ~ülüs hissel.erini.~ 151~ haklarını ve hususile faiz ve mas _ ıı ı ... İsteksiz hareketlerle maki aşayamaz. imkansızdır. Herkes hükumetine i- için 424 dönüm çayırın otlakiysi rakkam elyevm 5 bap dükkan ve se~ ı~ıbarıle 60 sehn_ıile. ~ıge~ 14; rafa müteallik iddialarını herkesin 
e telgrafına: Arabasuu hareket ettirdi. Sürat - timad etmelidir. Milli birlik her va- 27 /4/938 çarşamba günü saat hanın 4536 şar sehim tertibile 3710 sehm~ tekrar. 6 seh'.1'° ıtıbar~e.' tarihi ilamdan itibaren 20 gün için E Fuı spid!... e kulis arasından ayrıldL kitkinden ziyade ehemmiyetlidir (15) de Selimieyede askerlik sehimlerinin 48 sehim tertibile 10 sehmının 3 teşrın sanı 318 tarihile le vesayıkile beraber satış memuru Ilı lllrini veren Muzaffer bey ku- Kendisine gelen mektubun üze - Ben ancak Macar milletinin gayele- dairesi binasında bulunan Tüm sehimleri 10 nisan 933 tarihile Yor- Ahmet namına kayıtlı olan ve ha 

sa a~~a köprüsüne dönünce ne olur- rine şu satırları yazdı. rini ve kanuni usullerüıi knbu! e _ satınalma komisyonunca pazar- gi validesi Zaharyadisin ve yine len 5 dükkan ve üstünde 8 oda biı' 
\'erıı·s_un demiş ve, yanlış bir karw •Evime dönüyorum. Mes'ud oı... derim.• lık suretile satın alınacaktır. mezkUr numaralarla murakkam ka- çatı arasından ibaret dışı kagir içi 
do 1 ıgi .~anaatini beslediği korrı - Tiyatronıın arka kapısında bade- 2 - 424 Dönüm "çayırın talı- fesli veyasiıı değirmenlerinin ica - ahşap olan ve 4000 lira kıymet ko -

r a munakaşaya giri;mişti: ne sordu: !adılar. mini fiatı (2120) liradır. Muvak- retinli ve mukataalı muayyen ma- nulmuş ?u:unan .. gaY!'ı merıkul 121 il. -d. Beyefendi; ba<tan kara eı.me - ı 5/938 tarihıne musadif perşembe "" 
Y •k! ' - Yalnız mı dönüyorsunıız? _ Nerede! kat teminatı (159) liradır · hallerinder ancak mukataa ı muay- .. .,-

_, - _}{ayır! ... Tam yolla Boğu:,ı l!i- - Evet!... Diye koşuyordu. Teskin ettiler. 3 - Muvakkat terrıinat akça- ye:. mahallinin 4336 ve mezkıir de- n~ saa~ 14 den l~ ya :;dar yap~a-
"CCegı ı 'i' Ootoınobile koydular. Söylediler ki, delikanlı evine dön _ sı ihale gün ve saatinden evvel ğirmen derununda müstakir kafes- c .aç artt.ırma a_m ammen ! lııi? 7.. ~!sizle işi hıber verdiler e e Tümen muhasebe w•znesine ya- li değirmeni ve elhaç yasin değir- metın % 75 ı buldugu takdırde talı-

memiştir. . . bine ihale edilecektir. Aksi tak • 
d - Şüphe.iz!. .. Fakat cevab alın- Yedinci •qhne . • Babası, annesi, hizmetçıler de te- tırılmış bulunacaktır. m:~ demek!~ ~uf ı~ı. horozlu dirde son arttırann taahhüdü baki 1 

tnı bilmiyorum. Artist odasına döndüğü zaman ıaşa düştüler. Bankalardan alınacak mek - degırmen gediklerınden ıtıbarı mez- kalmak şart"! 
27151938 

tarih· .. 
- Bir defa soı-dursanızı kağıdı bulunca çılgına dbnmüştü. Artist elindeki mektubları gös- tublar da şayanınlarkabul<lür. kıirdan 3710 seh'.mler'.nin 48 ~~im sadif cuma :ı::nü saat 

14 
denınt6 ~~ ...::; Peki! Baş üstu··ne•. Revü bitmedigı·· halde soyıındtL Der terdi. 4 - Çayırı ola dan b<.ı pa- itibarile 3 er sehimlerı 31 teşrımev- k d ahk baş k•t·b· . oda (! 

- · · ~'- d kl la ihi·ı -n .. 1.. zk" - a ar m eme a ı ının _ ~eı}. Müsademe Paı;tı harb sefi _ hal sokağa fırladL Kadının ihanetini bilairen mek - zaı:lı~a ıştır'."' .. e ce er çayır - ve! 325 ~ e. urgup u me ur ?g- sında ikinci arttırması yapılarak 
rınde açıla 1 · Delikanlının evine gidecekti. tubu görünce anne ve baba kızar - rını ıhale gununden e""" 1 ko - lu Yo:gı veledi Zaharyanın ve yıne her hangı· bir bedelle talibi olan kim 

için k l " yar;ı arı k~patmak · ·· tla 1 zk umaralarla murakkam ka-
u 1anı!an yamadır. Niçin, ne yapmak için! dılar. Oyunları acaba ne netice ver- ınısyona muracaa çayır arını me ur n . d • . nl . seye ihale edilecektir. 

b . Bılmiyordu... mişti? göstereceklerdir. Çayırlarını ko- fesli ve elhaç yasın egırme en-
1 

Ar . ltl 
3 enız T,g·nıenı· Baı ş hRbYG'.. Yalnız kendisinden başka kimse- Ertesi sabah şehirde bulunan bir misyona göstermiyenler pazar- nin icaretinli muayyen mahalle • . -. ttırmaya gır~e er 0 7,5 kan•ıı . l Y e a u;· - . . 1 - . ti 'k tt' 'imi kt. . · !92 sehim itibarile 64 sehmi nısbetınde pey akçesı verecekler -"'"ktı · stedığrniz izahatı ancak yi sevn:ediğini, bunların yalan ol - cesed morga nakledıldi. Bu cesed, ıga ış ra e ırı yece ır. rının . . dir 

<blıı uerece;;;.,, .. dummu söyliyecekti. delıkanlıya aıddı. 5 - Şartname her gün komis- ve mukataalı muayyen mahallının · . il . 
~" .,-- yanda gu· ru··ıebı·lir. (194") dahi 4536 sehim itibarile 3710 seh - 2 - Arttırmak peşın para edir. Villada kendisini hayretle karşı - .Nusret ı>afa Coşkun v R. Y. 

ıa müracaatları lazımdır. Aksi tak

dirde hakları tapu sicili il;ı sabit ol
mıyanlar paylaşmadan hariç kal
caklardır. 

4 - Üzerine ihalesi icra kılınan 
müşteri bedeli ihalei vermezse gay· 
·i menkul yeniden arttırmaya çı -
karılacak ve aradaki fark ve zarar 
bilfilıüküm müşteriden alınacaktır. 

5 - Tarihi ihaleye kadar olan 
maliye ve evkaf ve belediye vergi
leri hissedarlara ve 20 senelik ev -
kaf taviz bedelile % 2,5 tellfiliye 

müşteriye aittir. 

6 _ Şartnameler herkesin göre -
bileceği surette ilandan it-ibaren a

çıktr. Fazla malfunat almak isti • 

yenler satış 87 numaraya müracaat 
etmeleri ilan olunur. 
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•. TÜRKİYE İS BAN KASI • 

o 

BIRE, 
1000 

Eski HA YDEN, yeni . . 

BAKER 
mağazalarını 

ziyaret ediniz. Emsali arasında 
en mükemmel olan bu mağaza-

da muhtelif mobilyaların en zen 
gin çeşidlerini bulacaksınız. SA
LON, YEMEK ve YATAK TA 
KIMLARINI her yerden iyi v< 
ucuz fiatlarla tedarik edebilir
siniz. 

Dr. Hafız Cemal 
Lo~nn hekim 

Dahiliye mUtelıassısı 
Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra saat (2,5 tan 6 ya kadar İstan
bulda Divanyolunda (104) numaralı 

hususi kabinesinde hastalarını ka -
bul eder. Salı, cumartesi günleri 

sabah c9,5 - 12• saatleri hakiki fı -
karaya mahsustur. Muayenehane ve 

eve telefon : 22398 - 21044. 

1 İst. Levazım Amirli~ll 
I Satınalma Komi,ı;vonn ·-

Maltepe Piyade Atış U,;ulu -
nun Elektrik tesisatının pazar -
!ıkla eksiltmesi 11/4/1938 Pa -
zartesi gü~ü saat 14,30 da Top
hanede LV. fu:nirliği satın alma 
Ko. da yapılacaktır. Keşif bede 
li 1952 lira 50 kuruştur. İlk te -
ıninatı 146 lira 47 kuruştur. Şart 
name ve keşfi Ko. da görülebi -
lir. İsteklilerin belli saatte Ko. 
na gelıneleri. ( 484) (1927) 

••• 
İki No. lı dikimevlerinin keş

fi mucibince tamiri 18 Nisan 
938 pazartesi giinü saat 14,30 da 
Tophanede lcvamn amirliği sa
tın alına komisyonunca açık ek
siltmesi yapılacaktır. Keşif J:ıQ
deli 2027 lira 71 kuruştur- Ilk 
teminatı 152 lira 8 kuru~tur. 
Şartname ve keşfi İstanbul Ko -
mutanlığı in~aat şubesinden. 16 
kuruş mukabilinde alınır. Is -
t~klilerin şart'n'ıimesinde isteni - . 
len vesaikle beraber belli saat -
te komisyon~ ııelmeleri 1789 · 
475. 

1 Güzel:iği ezeli bir ·bahar gibi j 
j Muhafaza eden bir eksirdir. \ 

RADYQLlN 
Ağız hı fzıssıh-• 

hasının en birin. 

ci şartıdır. 

Dişlerin sağ. 

lac:ılığını, g•üıel

ligini, p•rlaklı· 

~ını; temh ve 

idame eder. 

Günde iki de. 

fa onunla fırça

lanan d şlc. ve 

diş etleri bütün 

mikroblardan ma

sun kalır, ağızda 

bulaşık hastalık· 

!ardan korun• 
muş olur. 

• 

Daima Radyolin 

Karaciğer, böbrek, taş ve kum
larından mütevellid sancılaruıı

zı, damar sertlikleri ve şişman -

!ık şikayetlerinizi URİNAL ile 

geçiriniz. 

EN t1Uf:S5i0 iLACIDI~. 
ı;===::::.:==~----~ 

Harici Askeri Kı!a:J 

İlanları 
!'-~~--~~~~~~--""' 

Her bir metresine .tahmin cİI> 
len fiyatı 315 kuruş olan 56 t 
metre boz kaputluk kumaş k8P. 
lı zarf usulile münakasaya k~ 
nulmuştur. İhalesi 20/4/93fl 
şamba günü saat 11 dedir. İlk 
minat 10070 liradır. Evsaf 1 

şartnamesi 882 kuruş mukabi~ 
de M. M. Vekalet Satınalına 1'6 

misyonundan alınır; Eksiltırıe' 
gireceklerin 2490 sayılı kanu 
nun 2 ve 3 üncü maddelerile ~ 
terilen vesaikle teminat ve teli 
lif mektularile birlikte ihale s3' 
tinden en az bir saat evvel kO; 

· misyona vermeleri (776) (169il 
••• 

Bir çiftine tahinin edilen fjaC 
470 kuruş olan 150000 çift k~ 
dura kapalı zarf usuliyle satıf> 
alınacaktır. Şartnamesi 35 Jir· 
25 kuruş bedel mukabilinde s3' 
tılmaktadır. Talipler her güı 
Komisyona müracaat edebilir' 
!er. İlk teminatı 31950 liradır 
İhalesi 14 Nisan 938 PerşernbC 
günü saat 11 de yapılacaktır 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sS 
yılı kanunun 2 ve 3 üncü m:.ıd· 
delerinde yazılı Ycsaikleri il· 
teminatlariyle birlikte tek!İl 
mektuplarını ihale saatinden eO 

az bir saat evvel Ankarada r.f 
M. Vekfıleti Satın alma Korni.'' 
yonuna vermeleri. •767• • 1578' 

!stanbul Asliye 5 nci lıukuk mahkc· 
mesinden: 

TARLADIR İki No. lı,ı dpumevinde birik
miş olan 11 bin kilo kösele kır- ıc;:::,~~~n 
pıntısı ile 1118 kilu kürk deri 
kırpıntısı 21/Nisan/938 per -
şembe günü saat 15 de Topha -
nede levazım amirliği satına! -
ma komisyonunda açık arttırma 
ile satılacaktır, Hepsinin tahmin 
bedeli 684 lira 16 kuruştur, İlk 
teminatı 51 lir:ı 31 kunıştur, 
Kırpıntılar Top:~anede Dikime -
viııde görülebilir, Isteklilerin bel 
li saatte komisyona gelmeleri, 

URINAL 
Vücudda toplanan asid ürik ve 

oksalad gibi maddeleri eritir, 

kanı temizler, lezzeti hoş, alın -
ması kolaydır. Yemeklerden 

sonra yarım bardak su içerisin

de alınır. 

Davacı İstanbul tramvay şirketi 
vekili avukat Salvator tarafındn0 
Kurtuluş Sincmköyünde Eşref efcrı· 
di sokağında 202 No: lu hanede şır 
för Abraham aleyhine açılmış oJaıı 
tazminat davasının 21/10/937 ta • 
rihli celsei muhakemesinde Bevo~· 
lu sulh mahkcsi vasıtasile yapİırıl· 
mış olan tesbiti delail raporunuJI 
kendilerine yangından evvel teb • 
!iğ edilmediği hakkındaki ifadcniJl 
hilafı hakkında tramvay şirketi 
müddeaıleyh Abrahama bir ycroill 
teklifine hakkı olduğuna karar ve • 
rilmiş ve keyfiyet ilanen tebliğ o
lunmuş ve talik kılnmış olduğu gıiO 
de dahi gelmemiş bıılunulduğun · 
dan usulün muaddel 337 nci mad • 
desi mucibince yeminden kaçınrıııl 
ve yemin edeceği vakıaların da sıı· 

bit olmuş sayılmasına karar verile' 
rek muhakem:min devamı 9/6/938 
saat 14 de talik kılınmış olduğu rıı8' 
lfımu olmak üzere H. U. M. K, nılıı 

141 - 142 nci maddeleri mucibince 

PROFiLAKSiN 1 
- cels0ğukluğu ve Frengiden k@rur.=1 

İnhisarlar U. MüdürlÜğünden: j 
2 adet 2000 kiloluk baskül 150 X 200 cm. Plfıtform eb'adında: 

fen şubesi. 
1 adet 250- 300 kiloluk baskül : Tütün fabrikaları şubesi 

Tuz 
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Türkiye 
_Cumhuriyeti 
Ziraat 
Bankası 

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

rad3"1larmdan üçüncü parti 

B A K E R 

(478) (1843) 

*** 

{NGJL(Z KANZUK 

ECZANE Si 
BEYOOLU - İSTANBUL 

Ordu hastahaneleri için 24,000 [, 
ila 27 ,000 metre patiska 19 nisan 
938 salı günü saat 15 de Topha-

nede İstanbul levazım amirliği Aktarma eı·ıetler·ı satın alına komisyonunca kapa-
lı zarfla eksiltmesi yapılacak -
tır. 

Tahmin bedeli 16200 lira ilk 
teminatı 12ı5 liradır. Şartname 
ve nümunesi komiSyonda gö -
rülebilir. 

İsteklilerinin kanuni vesika -
larile beraber teklif mektupları
nı ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri 

JUNiOR 
(1849-471) 

YELEK CEBi 
FENERLERi 

. Tcşınma$> 

koiay, 1Şlğı 

kuvvetli ve kendisi 

çok şık. Yelek ce-
bine ve kadın çan-

Üsküdar-Kadıköy ve Havalisi Tramvayları 
Türk An0nim Şirketinden : 

• ilan olunur (6772) _,, 
Tramvay şebekelerimizde aktarma suretile seyahat eden yolcu- Akçakoca Sulh Hakimliğinden: 

!ara maddi bir menfaat ve kolaylık olmak üzere yalnız bir aktar- Dvacı Akçakocanın aşağı mahalle' 
ma için tenzilatlı ılı~arma biletleri ihdas edilmiştir, sinden Sarı oğlu Mehmet kızı ve J<3' 

11 nisan 1938 gününden itibaren tatbik olunacak bu biletler- ra Ahmet karısı Fatma kerimesi her' 
le yolcular, araba değiştirmek suretile, gitmek istedikleri yere ka atiyenin kızı Emine tarafından ı1· 
dar simdi iki defada vermekte oldukları bil.,t ücreti yerine, ilk alyeh yukan mahalleden kara AhıJl' 
arab~da alacakları tenzilatlı bir biletle,ikinci arabaya iki hattın ilk et karısı Fatmanm kızı Kadriyerıill 
teHiki ye'rinde binmek şartile, günün herhangi bir saatinde gi - oğlu Rıfkı diğer adı nazmi aleyhirıdC 
debileceklerdir, Mezkılr mahallenin değirmen bayır' 

mevlciğindeki doğusu, lruzayı ve gii· 
Bu biletlere aid ücretler vergilerile berabe neyi yoı ve batısı kunduraeı tsrııaiJ 

9 kuru• Fındıklığı ile mahdut kestane balı; İki hat üzı:rinde 3 - 4 nuntaka için • esinde kendisi de hissedar olduğtl 
İki hat ilzerinde 5 nııntaka için 11 kuruş 

halde ketmi veraset yolu ile aıınsJI İki hat üzerinde 6 mıntaka için13 kuruş 
tapunun yarı hissesine aid kısmJll' İki hat üzerinde 7 - a mıntaka için 15 kuruştur. -" 
ın iptali ve men'i müdahelesfne dv · H z· Yalııız ikinci mevki için muteber olan bu biletlerıe birinci 

• tasına gırer. a ıs açhğı davada mumaileh Nazmirıill 
M A GAZALAR 1 NA Krom t kı· z · mevki arabaya bindig'i takdirde ayrıca fark aranılacaktır. ~ 

a ıt en yeri belli olmadığından ve Daveti~~ 
Gelmiştir. Tükenmeden evvel uardır Markaya ilanen tebliğ edildiği halde geJmeoı• 
radyonuzu intibah ediniz. d'kk t • . . d . hr . ğinden hakkında gıyap kararı veril· 1 - Yukarıda tartma kabiliyetleri yazılı 3 adet baskül şartnamele- 1 a · Beyog'Zu (3) üncbü Sulh Hukuk Ha- şırın avetıye za ındakı meş- . uh ı.. . ,.

1519
3s 

·' d C d No 30 h 1 mesıne ve m a,,.emenın -:r ri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. !":=============!Satış cıcpofü: .oyvo a a . · kimlig"inden : ru attan an aşılmış ve davacı - " .. .. 
1 3

, 
I• . • . .. Çarşanba gunu saat 9 za bırak rıı 

II - Pazarlık 12/IV /938 tarihine rastlıyan salı günü saat 14 de Ka- DOKTOR Zührevi ve cild hastalıkları Mahkemenin 938/1581 sayılı dos- nın . ıs~e~ıle ve .• (20) gun fa - asına karar verilmiş bulunduğundııJ' 
bataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla -

0
.. yasile Beyoğlunda Kalyoncukullu - sıla ile ilanen tebligat ıcrasına ka- mumaileyh Rıfkının mezkılr gün ,.e 

caktır. Ali Rıza Sağlar Dr. Hayri mer ğunda 39 N da Kirkor Nazaretyan rar verilerek mahkemesi 9/5/938 saatte Mahkemeye gelmesi veya .;e' 
III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı- tarafından İstanbul Cibali İnhisar saat 14 de talik kılınmış olduğuıı - kil göndermesi ve yapılan muaıııe-

nabilir. 1 Ç H A S T L 1 K L A R I Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami Sevk memuru Hüseyin Zaim aley- dan iş bu gün ve saatte mahkeme- lelere beş gün zarfında itiraz eyle111'. 
IV - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiyatsız tekliflerini ve M tl' T EH AS S 1 S 1 karşısında No. 133 Telefon: 43595. hine açılan 55 lira alacak davasın • ye gelmediği ve musaddak vekil esi aksi takdirde muhakemeye ~3 

buna aid resimleri münakasa gününden bir hafta evveline kadar yukar- Hergün Beşiktaşta tramvay cad- Sahip ve neşriyatı idare eden dan dolayı gönderilen davetiyede göndermediği taktirde gıyabında bul edilmeyerek gıyabında h~ 
da hizalarında gösterilen Fen şube !erine vermeleri lazımdır. -. eh . d t 

1 
İnhi 

1 
• k teb~· 

İst klil . . . dil .. tt ., 7 5 .. desindeki muayen anesın e saa Bil§ muharriri dava edilenin iki sene evve - m_ahkemeye bakıl.aeağı dave .. tiye te. b veri. ecegi gıyap.. ararı.nın ,, V - e erın pazarlık içın tayın e en gun ve saa e ı• , gu • ızz Nİ k illin ll)ll"' 
-renme parları ile birlikte yukarda adı aeçen komısy· ona aelıneleri ilan 15 den sonra hutalanııı kabul e • ETEM ET BE CE... sarlar idaresinden çıktığı ve halen lig makamına kaım olmak uzere ı - yerme geçme uzere o 

• " SON TELGRAF MATBAASI nerede eldum• bilinemediji müba- 1in olunur. . " 1970 " elunur. (1592) der. •-


