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-·----~----SAclLIK KUPONU 
Bu kuponun onunu toplıyan okuyu

culanmız SON TELGRAF'ın birinci sı
nıf dahiliye miitehassısı tarafından Be
şiktll§ta tramvay durağında 59 numa. 
rada cumartesi, pazartesi, çarşamba 

günleri saat 15 ten sonra muayene ve 
tedavi edilirler. 

Sayı: 390 En san Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesı 
Telefon No. 20827 
lst. Nuruosmaniye caddesi. ·--------
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ÇEK ALMANLARI MUŞKU AT ÇIKA DILAR! 
Orta Avrupa da Alman nuf uzunu kırmak için yeni bir 

dörtler itti( akı meydana getirilmek isteniyor. 
lngiltere - ltalya arasında askeri meseleler de görüşülecek 

Fır c§l ifil~ c§l cdl c§l b lUl lhur c§l ifil b c§lŞ D oy© ır D 

• • • • • 
Südetlerin 

leri çok 
taleb- F r a n s a n ı n ' 
ağır Bir teşebbüsü, '~ 

Çek hükiimetimülki tamamiye.. 
tini ihlal edici talebler karşısında 

müzakereleri kesti 

Macaristan, Çekoslovakya, Yugos
lavya ve Romanyadan mürek

keb bir blok kurulacak 

-

I' 
dün matbuat konseyi içtima bıılinde iken 

Bal an Matbuat ve 
ıs-d Konseyi • 

rı 

Blo~girmeleri mevzuu bahsolan ilört devletin reisi Majeste Karol, Siyasi ve tıekdnik -~nıcü?Ienhler ~ki! 
I Amiral Bortl, Naip Pol ıre cıımhur reisi_ Dena•.. • ····sabah top an ı, og eyın er 1 1 

Paris, 8 (Son Telgraf) - Alman nilfuzunun gunden gune çogalınası 

ve büyük ve. ıruv:~t~ ~~ya k~da küçük devletlerin ken~~ konsey a"' zaıa· rına zı·yafetler verı·ıdı· 
- riDi koruyabilmesı ıçın mühim bir pro1e hazırlanmaktadır. Bu proıe 

• ye göre, doğrudan doğruya Aimanlann lktısadt ve siyasi tehdldlerl al· 
Slldet Almanlar1D1D teza hüratmdan bir sahne . j tmda bulunan Mıu:aristan, Yugoslavya, ,Çekoslovakya, Romanyadan Dünkü sayımızda da haber verdl-ı letleri (ekonomik konseyi) ile ayni 1 dün fehriıııizde Yıldızda merasinı 

(Yazısı altıncı uhlfemizde) • (Denmı altıncı sahifemizde) ği.mlı veçhile Balkan antantı dev - devletler (Matbuat birliği konseyi) (Dtınmı 1 mcı ..ıııtedo) 

Başvekil Daraııyi 

Macarlstanda : 

Yahudi 
Nufuzu 
Tahdid 
E _Ui or 

Fransada : ı l -A 

Ayan, kabineye 
aleyhdar 

Uzun müddet buhrana meydan ver
memek için Daladiye şimdiden 

kabine teşkiline hazırlanıyor 
Sosyalistler ayan aleyhine bugün 
nümayiş yapmp .~ '°' hazırlanıyorlar 

Parls 8 (Son Telııraf) - . Fransa 
parli.mentosunda kabul edilen m:ı· 

' ıı ıslahat projeleri ayan maliye en· 
(Devamı 6 ıncı sahifemizde) 

1 fii;'kdmetcil~r 
' 

Mu ka bi 1 taarruza 
ge.çti ler 

Maamafih Frankistler Akdenize dogru 
ilerlemelerine hızla devam adıyorlar 

Barselon 8 (A. A.) - Havas ajan met kuvvetleri, kazandıkları mu 

81 muhab~ bildiriyor: vatta.kıyetler sayesinde bu mınta 
Caceres ve Toledo eyaletlerinin kada .Frankistlerln münakalAtını tı 

hududunda taarruza geçen hilk1l • ~ (Devamı altıncı sahi!~ 
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lstanbulda ikinci bir kaçakcılık ! 

ÇOpler 
Denize 
Atılıyor. 

1SORUYORUZ: Mezarlıklar· ve ~t.~4i·1 

~;m~~E;! Ölüleri kaldırma işi y~:.-~-.,-~~~~~ ... ~ 
m~!~~~:m~~~~::,, ~~~ Prost'un Planı bitince Anadolu ve İstanbul veHyi~l~,pgh:ç;:kg:~e~~e:~y~~ 

Yazan: SERDENGEÇTi -
Dünyanın hemen bütün şehirlerinde müthiş bir kaçakçılık olup 

durur: Eroin kaçakçılığı. Sebebi malı1m: Zevk meselesi, iptila! 

timizde geçen seneki tifo salgını " 'h ti • d "' ı ki t ı k 1 tekemmül etmiş bir cenini olaca•' B . ~~~~:l~u~r~~!:~ın~~l~~~ cı e erın e asrı mezar 1 ar yap ırı aca . tır. Mazi, atinin mantıki bir an~ 
U lŞe çeşme suları kesildi. Yerlerine şe dır. Ondan doğacak olan gelecek ~ 

1 H hir suyu çeşmeıerinin yapılması Mezarlıklar müdürü ölü kaldırma işi ıarın tarihinde hiç bir uzvi sakaıı 
İdanbulda da gün geçmez ki gizli bir eroin kaçakçılığı meydana 

çıkarılmasın. Fakat acaba nedendir ki bizim şu İstanbulda, yine böy-
1' sık sık basılıp meydana çıkarılan ve dünyanın hiç bir tarafında ol
nııyan ilcinci bir kaçakçılık var: Eşek eti kaçakçılığı! Bu da zevk me
selesi mi? Acaba bu da mı bir iptila! ... Baksanıza: dünkü gazetelerden 
biri birinci sahifesinde yine Karagümrükte bir eşek mezbahası daha 
meydana çıkarıldığını haber veryor. Hem de eşek mezbahası! İstan
l>ulda tek mezbaha olduğunu zannedenler içil) ne hoş bir şaka! 

aziranda kararlaştırıldığı için hemen de ye bulunmaması için, geçmiş yı.llJı~ 
B nl çeşmelerin yapılmasına başlan hakkında ne diyor ? usta bir elle tahlil ve teşrih edere sı 
aşlanacak dı sakatlığın sebeblerini ortadan kal' 

· Bir müddet evvel mezarlıkların mezarlık gibi birer mezarlık daha dırmak ve olgunluk vasıtaları • 

Bu mezbahanın mübarek sahibi, hem de hastalıklı bir katır kesmiş, 
De\ .ığlu lokantalarına dağıtmış. Gazetenin yazclığma göre lokantalar 
bu ete pek fazla rağbet gösterip fazla fazia siparişte bile bulun • 
muşlar! Adam, bunun üzerine iki genç eşek keserken yakalanmış ... 

Bunu anlıyamadık: Katır eti de ne diye Beyoğlu lokantacılarınca 
ı-ağbet görmüş? ... 

Allah Allah, bazı hadiseler var ki iç yüzleri hiç anlaşılmıyor: Bak
sanıza, bilhassa Beyoğlunda bir çok yerlerde haia Türkçe konuşma
maktaki inadların sebebi ne imiş?!.,, 

İstanbul hfilA tek mezbahası olduğunu zannede dursun. Anladık: 
İkide birde böylesine mezbahalar meyrlana çıkışı şaka amma, insaf: 

Bu ne §akası?! ..• 

** 

Belediye şehrimizdeki çöpleri de- •Fakat, yeni yapılan çeşmeler belediyeye devredildiğini ve bu yapılacaktır. nı hazırlamak lazımdır 
neze attırmıya karar vermiştir Bu eski adedlere hiç de uygun olma- muameleden sonra yeni ve asri me Ölülerin belediyece kaldırılma - · bil 

1 

dı. Kurutulan 80 çeşmeye muka- Eski tarihlerimizde böyle 
işe l Hazirandan itibaren başlana - bil tekmil mahalleye ancak 18 zarlıklar yapıırarak, ölüleri bele - sına gelince: kudret ve böyle bir hassa kat'i:Yc!! 
caktır. Belediye temizlik işleri mü- diyenin kaldıracağını yazmıştık. Bunun dünden itibaren tatbiki • yoktur. Onlar. bugünkü" .. telakkiY' 
d .. 1. - . şehir suyu çeşmesi konuldu, M 1 kI 'd b b 1 d k · 
ur ıigiınün mevcut vesaiti beş kam cO zamandanberi semtin umu- ezar ı ar mu ürü ay Süley - ne aş anmıştır. Fakat şim iye a- göre halka aşılanmak istenilen (ı 

yonla takviye edilecek ve şehir i • mi suyu azalmış oldu. Evlerimize man kendisile konuşan bir arkada- dar hiç bir müracaat karşısında kal timai vicdan) a öncü olamaz. 
çindeki çöpleri bu kamyonlar taşı- şımıza: mış değiliz. Milli tarihimizi, etrafını kaplı 

k . k 1 1 bu çeşmelerden su almak için çeş- "Mezarlıklar belediyec-e geç • Sonra beledi ve bunu yapmalda yan sı'yah bulutlardan sıyırıp ·"' yara ıs e e ere getireck mavnalara me başlarında biriken kalabalı _ ik J J v • 

yüklnecektir. t ten sonra bir çokları düzeltilmiş ölü kaldırma işini inhisara almış de zuh ve du··zen ı'le t-~vı·n etmed"' , ğın, izdühamın arasında saatler- . eu ,,. 
Şehrı'mı'z do"'rt mıntakaya ayrıl •

1

' ve bu meyanda Beyoğlu Zaıcırliku ğildir. Isteyen bize müracaat eder . d k t' . . t' . t bı ce bekliyoruz. Halbuki, Kırkçeş- vıc an anaa ını ve ıç ımaı er 
mıştır. birinci mıntaka Beyoğludur. [ me sularının bir kısmı Eyüp sem yuda dört yüz elli dönümlük bir a- ve ölüsünü kaldırtırız, mizi temin edemeyiz. Esk vak'~! 
Burada toplanan çöpler azap veya tindeki çeşmelerde akmaktadır, razi üzerinde asri bir mezarlık in • Yeni mezarlık yapıldıktan sonra hadiseleri, içtimai ve umrani ın 
Beşiktaş iskelesine indirilecek ve diyorlar... şasına başlanmıştır. ve şimdi hali hazırda bulunan me • vak'aları geniş bir tahlil ve tcWd1 

oradan mavnalara yüklenecek Ha- cEğer bu iddia doğru ise bir Plan mucibince yeni mezarlık beş zarlıklar 15 • 30 - 50 - 100 ve 200 süzgecinden geçirerek asıl fikri 
yırsız ada açıklarında denize dökü- semte su verilip diğer bir semtin senede bitirilecektir. Prostun şehir liralık olmak üzere beş kısma ayrıl umumi mülahazayı anlamalı \ 
lecektir. İkinci mıntaka İstanbul ta- çeşme sularının kesilmesinde ne planı bittilcten sonra İstanbul ve mıştır. Bu paraya bütün masraflar çıkarmalıyız ki, milli tarihimiz b 
rafıdır. Buradan toplanan çöpleri de gibi bir sebeb olabilir? İddia va- Anadolu yakalarında da ayni bu dahildir.,, tün istikbal çocukları için, siy 
Balat, Yemiş ve Tekirdağlı iskele - rid değilse acaba bu semtin çeş- bir kitap şeklini alabilsin. Halbu](. 

sinden mavnalar alacaktır. Aanado- me adedini arttırmak kabil de - "'ahı.bsı"z J C dd J d vak'anüvis tarihlerile hususi tarib 
ESNAF CEMIYETLERlNDE 1Ş1:!.!!!.. lu yakasında Üsküdar iskelesine in- ğil midir? Bu işin, su ihtiyacını ıt..Jı a e er e !erimizde, vak'aların mahiyetini t h 

Dünkü gazetelerde çok garib bir haber var. Aynen şöyle: dirilecek çöpler burada mavnalara arttıran sıcak yaz mevsiminin baş V d • B o ) k !il ederek, halkı aydınlatacak, fikY 
(Müddetlerin! dolduran 8 esnaf cemiyetinin yeni idare heyeti se- yüklenecek ve Kadıköy tarafındaki lamasından evvel halli kabil mi- ne l Ve Jr eşme DO ta• ve umumi mütalea yoktur. 

çimine nisanın 18 nde başlanacaktır. Bunlar arasında ayakkabıcılar, çöpler de Balaban iskelesinden mav dir, değ! midir? Alakadar maka- V k ) Pek şanlı zaferler, savaş muvııl' 
J.:ı.ıyucular, berberler, musiki sanatkarları ve bahçivanlar vardır). Dik- nalara yüklenecek, Hayırsız ada a-ı mattan: ft Öpe /er arına fakıyetleri, yahud, acı yenilişler sı F 
J-:ıt buyuruluyor mu: 8 cemiyetin de idare heyetleri vazifelerini yap- çıklarında denize d:külecektir, Soruyoruz .f 'r l A J k k rasında birer kalem rüşveti gibi il' net 
1:1ışlar; müddetlerini doldurmuşlar!!... - ./. op anıyor yna ar onaca ve edilen bir kaç sevinç ve gurur s3' 

Ak 1 h f hh tıriyle, bir sürü teessüf feryaıJI. .. . * * ı ı zıssı ası MAHKIE MELER DE Belediye zabitasının seyrü sefer tarihten felsefe bakımından bekle', _ Bu hayvanlardan geçen nizamlarına uygun olarak bazı nok-AMMA DA HATA!.., 

İstanbul hamamcılar cemiyetinin şikayetini okudunuz mu? Tapu 
i e sahih oldukları Kırkçeşme suyunun Sıhhiye Vekiiletince kesildiğini, 
belediyenin ucuz Terkos suyu vermesi icab ederken vermediğini ileri 

ürerek şikayette bulunuyor, kapanma tehlikesinde olduklarını söylü 
yorlar ... 

K • B b k ·ı• sari ha&t!llıkların önUne tal d t lak' dd 1 1 'ki nilen "siyasi hilcmet., den sayıla' ıüld 
ong~esıne a a atı ı geçilecek tar~~ egel;ny~a;il c~as~:ı::u:ın maz. h' fü 

I"şt"ıra"' k edı"yoruz z k" d •• . Geçe~ s.ene ~~tanbulda salgın ha- birbirlerini ileriden görebilmeleri i- Bu bakımdan eski mıiverrrı • e ı un !inde hukum suren tifonun bu sene Çin aynalar korunağa başlandığını !erin tarihleri baştan başa noks:ı!l • 'Oı 
R M h k d"Jd" yaz mevsimi başlamadan önlenmesi evvelce yazmıştık. !arla doludur, 

oma ve MUnlhde iki U a eme e ı ı için sıhhat müdürlüğünün alclığı sıh Şimdilik Tünelbaşındaki Şişhane Yüzlerce ve yıizlerce sayfalardatl ,-

Muhterem hamamcılar bol bol, hem de ucuz fil~ değil, bedava 
Terkos suyu istiyorlar mı? ... Ne hata!. .. 

top antı yapılıyor 937 ağustosunda Kuruçeşmede bir hl tertibata belediye de şubeleriyle caddesine müvazi yokuşun kayma- mürekkep, koca koca cildlerden 1 
Türkiye akıl hıfzıssıhhası (Hiz~en sabah babası ile kardeşini tabanca iştirak '."tmektedir. kamlık önündeki yolun telaki yaptı- baret olmalarına rağmen, bir çoğ~~~~~ 

mantal) kuru.mu tarafından verilen ile öldüren katil Zekinin muhake • Bu cümleden olarak belediye te ğı noktaya konulan aynaların diğer şüpheli ve karışık bir vekayi silS1' d Peki, ne diye, hamamlarında yıkanan müşterilerinin süt gibi ola
cağını söylemiyorlar?! ... 

** 
bir. ~arara gore bu sene ağustosta mesine dün ağır cezada devam edil- mizlik işleri müdürlüğü geçen sene mahallere de teşmili için tertibat :ı- lesinden başka bir şey değildir. 11 

Miınih şehrınde toplanacak olan Av- miştir. başlıyan kedi ve köpek mücadelesi- lınmaktadır. O sayfalarda kayıt ve tesbit ~ıeHI 
rupa akıl hıfzıssıhhası kongre~iyle Bundan evvelki celsede Zekinin ne bu sene de devama karar ver • Seyrüsefer talimatnamesinin esas len hadiseler, şunlar ve bunlar, bı 
Romada to~l"'."'aca~. olan bırıncı ar- büyük gürültüler yapmasına rağ • miş, ve bu kararın tatbikine de baş- lı işlerinden biri olan aynaların ya- yığın kelime oyunundan ibaretti! :en NASIL EVLENiYORLAR? 

Bir müddettir Holivud'da bulu nan muharrir arkadaşlardan biri 
oradaki artistlerle mülakatlar yapmakta. Dünkü yazısında, yediği bir 
tokat sayesinde evlenen Errol Flayn ismindeki bir sinema e.rtistinden 
hayretle bahsediyor. Hakikaten hay ret edilecek şey: Demek onlarda 
evvela tokat yiyip sonra evleniyorlar. Bizde ise, tamamiyle tersine: 

sıulusa! Krımıneloıı kongresıne ku- men bu celsede tamamen sakindi. lamıştır. kında şehrin bu gibi noktalarına Bütün o tumturaklı ifadeler, ağdab 
rum _başk~ı ~e. üyelerinin davet e- Dünkü celsede şahid sıfatiyle din- Kedilerin toplattırılarak insani konulmaları için yapılan tet • tabirler, tarihten beklenilen fikir ,ot Bı 
dilmiş oldu.gu ıçın kongrelere iştirak !enen komiser 1smail Hakkı ile Bur- bir şekilde imha edilmeleri için ge- kiltler devm etmekte, diğer taraftan hakikati meydana çıkarmıya mani • ınel! 
edeceklerdir. sadan istinabe suretiyle ifadeleri ge- çen sene verilen karar üzerine tutu- da bu iş için liizımğelen aynaların dir. iti 

Münihteki kongrede ailede akıl tirilenMünire ile katilin dayısı Şev- lan ve toplattırılan kedilerin hay - tedariki hususatına başlanmak üze- Müverrih geçen bir saat içinde 

Evvelii evleniyorlar!! ... 
hıfzıssıhhası, uyuşturucu zehirlere ketin ifadeleri okundu. vanları koruma cemiyetine gönde- re hazırlığı girişilmektedir mutlaka bir şey kaybetmiş oJrrıs} 

SERDENGEÇTİ 
karşı mücadele, meşguliyet tedavisi Bunlardan Şevket Zekinin vaka rilmeleri ve orada imhaları lazım - Aynaların tamamlanmasını müte- için, ehemmiyetsiz bir şeyi kat tadıı 
mevzuları üzerinde konferanslar ve- sabahı elin<.le bir tabanca bulundu- geldiğinden bu iş için temizlik mü- akib caddelerde intizamı temin nok de kadar varmıştır, de 
rilecektir. ğu halde babasının odasından çık- dürlüğü tarafından yaptırılan hu - tası~dan diğer Avrupe şehirlerinde Bundan dolayı, devletin hayatııı·~a Belçika Tarihi Romadaki kriminaloji kongresin _ tığını gördüğünü söylemişti. susi kafeslerin kullanılmasına baş - olduğu gibi bazı yeni geçid noktala- da tarihi bir kıymeti haiz olan gün. 
de de cürümlerin menşeleri, şahsi- Muhakemr diğer şahidlerin çağı- lanmıştır. rı daha yapılacak ve bunlar kısmen ler, aylar ve yıllar, o kelime ve ter 

1 Te ATı·sden Eserlerı"n yet ve cürüm, cürme karşı mücade- rılması için başka bir güne bırakıldı. Bu aylar, kedilerin bilhassa üreme renkli zeminlerle kısmen de çivili kib tufanı içinde kaybolup gitmiştir· 
I' ~ l Y 1 ledeki hakimin rolü, muhtelif mem- mevsimi olduğundan mücadelelere izlerle tesbit edilecektir. Elbette bir devletin siyasi haya• ın· Adam do·· ven Hasan did b ı ah l l C" h t • 'C' , JZ leketlerde cürme karşı korunma ted şim · en aş amanın d a faydalı tında saniyesi saniyesine kaydedi' en 

ıt..Je _l} ya ge l yor L' Ol O graJ, arı birleri, emnoloji ve kriminoloji me- mahkum Oldu olacağı, küçük kedilerin gerek tutul- Mesud bir evlenme meğe değeri olan harikulade vak'a' f 
İstruıbulun turistik bir şehir hali- seleleri konuşulacaktır. Sultanahmed ikinci sulh cezada ması ve gerekse imha edilmesi da- Uyanış mecmuası muharrirlerin- lar çıkar, Bazan da, mutlak bir sii • "lı 

ne ifragı hakkındaki tasavvurların Bu it için bir atelye Her iki kongreye memleketimiz- dün bir rneşhud suç davasına ba - ha kolay old~ğunda~ ş_imdide~ mü- den Burhan Arpadla Semiha Güzel- kfuı içinde geçer. Arasıra bu sükıl de 
d de tebligat Yapılmasına karar kılnıL•.,· Antalya &mbarı müstahdem- cadeleye_ gırışilmesı ıyı netıceler hisar nikahlanmışlardır. Genç çift - nu bozan velveleli hadiseler de o 'Yac; diğer memleketlerde bıraktığı iyi kuruldu en 
verilmiştir. !erinden Hasan isminde birisi bir verc:ektır. . . . !ere saadet dileriz. lur. de 

tesirlerin neticeleri görülmektedir. Öğrendiğimize göre müzeler u - Her iki kongreye doktor profesör şeker nakliye meselesinden motor ~ucadele, bılhassa kedilerın gece- . . (Janjak Ruso) bu noktaya temB~ isti} 
Ezcümle, İstanbul - Lüleburgaz mum müdürlüğü askeri müzenin hreddin Kerim Göka . tirak ede- kaptanı Hasanı döğdüğü iddiasiyle lerı toplandıkları yerlerden toplan- * İngilterede başvekil Çember • eden bir yazısında, bütün müver ' cak 

- Edirne şosasının tamamlanmasın- karşısına isabet eden sahada fo - ::ktir. y ış sorguya çekilmiştir. malariyle başarılacak, bu hayvanla- !ayn'in partisi bir intihab kaybet - rihleri hırpalıyor ve diyor ki: !er 
dan dolayı önümüzdeki aylarda bir toğraf atelyesi vücuda getirnıeğe Davacı Hasan, ambardan vapura rın şehir dahilinde milcrob saçacak miştr. Buna mukabil amele namze- - Tarihin asıl kaydetmeğe mcC' 
kısım seyyahların otokarlarla şehri- karar verımiştir. Bu fotoğra( ate!- * Dün şehrimize iki bin koyun nakledil~ek şekerleri motoru ile şekilde dolaşmaları kat'i surette me- di doktor Edith Sumerkill 1421 rey bur olduğu, asayiş ve sükun içinde 
mize gelecekleri bildirilmektedir. yesinde Türkiyenin her tara(ında • getirilmiştir. Her zaman için şeh • taşımak üzere ambara gelmiş; me- nedilecektir. ekseriyetle muhafazakar namzedini geçen gürültüsüz, velvelesiz zaman· 
Yalnız seyahat acentalarmın bu ki müzelerde bulunan eserlerle es- rin ihtiyacını karşılayacak derecede mur Hasan da şekerleri başka kap- Diğer taraftan köpeklerin imhası yenmiş mebus seçilmiştir, Bu zat, !ardır. !er 

hususta aldıkları maHJmat üzerine ki eserlerin resimleri konacaktır koyun mevcuddur tana taşıttırmış; kaptan müesseseye için alınan tedbirler yine eskisi gi- Çemberlayn hükumetinir: harici si- Bütün müverrihlerin bunları ka' !ar ' * B akın. k"" 1 · d b' "'"ayet edince de'Hasan kızmış mo- bi olacak, şehir dahilindeki sahipsiz yasetini tenkid etmiştir palı geçmeleri, bu sükun se huzııt hazırlıklara başladıkları ve ilk oto- Bundan bıl§ka tarih! eserlerin re- ursanın Y oy erın en ı •~ ,, . . . · 
· d b' b b tl t torcu Hasanı dövmüş· köpekler ıııehirli hablar W!rilmek, - ---···· ... ··- günlerinden bahsetmemeleri büyü~ ğil kar kafilesinin, Belçilca, Nis ve Ve- simleri de ayrıca te<hir edilecektı·r. rın e ır om a pa amış ır ' · ı ı ala b 1 d' t 'zlilc · 1 · .. 

' ...,...,...,...,,........, .... ...,,,.._...,.,.· """"""'' I Hiıkim Kiirnil, suçluyu davacıyı yahut ağ atmak suretıy e yakalan- er n e e ıye emı ış erı mu- bir noksandır. harı 
nedik'ten geleceği anlaşılmaktadır. Öğrendiğimize göre eski es2rlerin :-nin ve etrafında bulunan Topha- dinledi. zabıtları okuttu; şahidler mak usulleriyle imha edilecekler; dürlüğü mücadelenin başladığını a- Bizim eski tarihçilerimiz, Ruso , nıe1 

Muhtelif seyahat vasıtalariyle ge- rülüveleri yapılmakta olup bunların ne ve medresenin Mimar Sedıld Çe- de, eV:ak da mahkemeye Hasanm şehir dışında ve müsaid ye~_lerde de IAk~darlara U:b.liğ etmiş, ve bilfiil nun bu tenkidine layık insanlardır. züıı 
lecek olan seyyah kafilelerinden bir bazıları icab ettikce buna göre ta • tintaş ile müzeler mimarı Kemal dövüldüğü kanaatini vermişti. köpekler için kullanılan tüfeklerle kedi toplama ışıyle meş~~ olan18:"a Ve muhakkaktır ki, bir çoğu dalkJI. nıeı 
kısmı da bu seneki seyahatlerini o- mir edilecektir. Altan tarafından krokileri çizilmek Hasan, 25 lira ağır para cezasiyle öldürülerek ortadan kaldırılacaklar- husus!_ ~pl~a kafeslermın tevzıa- vukluk hududundan dışarı çıkma , ni · 
tokarla yapmak tasavvurundadırlar. Yıkılacak olan umumi hapisha • te ve resimleri alınmaktadır, cezalandırıldı. dır. Mücadele işinde esaslı tedbır- tına gırışmıştir. mışlar, padişahlara, veziri azamlat• , _ 

menşur kasideler, uzun uzun med' 

sadını anladım: Göz boyamak ve (Deyli Meyil) gazetesinin Bertin Meksika ile Amer~ka ~rasında barb memleketin her tar~ını gezdi. . ~iyeler yazarak, tarihciliği kaside ' 
aganda,,. Alma ndenizaltları hak muhabiri Veyl, büyük bir gaflette tehlikesı Hududa yakın gelince, Meksıka iliğe çevirmişlerdir. 

pro k Dünya, inkılabı bütün milletıeri kında düşmanın fikirlerini değiştir bulundu. Bu yüzden, az kalsın, başı Baron Fon S ... nin bana çok iti- korkutmak için yerleştirilen oca • .. ,-• 
f h A t 1 taht d ld ğ onüne katmış (iyi) ye, (tekamül) e ı mek... derde girecekti. matlı vardı. B_eni, aliyet_sa ası .vlm .. an .. op arın a an o ıı unu d L 

b d A k H d oğru sürüklüyor. Kabuğu içine çe-Baron fon S ... , on yedi seneden • Zira, İngı"liz casus teşkilatı ile mü rupanın gar ın en mer.ı aya, ın gor u: · 
k d ak b t kilmiş bir kaplumbağa gibi ya ' beri istihbarat servisinin başında nasebeti olduğundan şüphe edili • dstana a ar uzayac ır casus eş - Bunları tekrar boyayınız. A - amak ihtimali kalmamıştır. BunıJll 

bulunuyor, arasıra konferanslar ve yordu kilatına memur etmişti. ğaçtan oldukları kolayca fark olu - ~ Almanya, İngiltere, Fransa ve Rusya hizmetinde bu
lunan dört casusun, asri casusluk hakkındaki ifşaatı 

YAZAN : PİYER PİKAR ÇEVİREN : F. S. İSTANBUL 

. ıçin, muasır efkardan bizi u ' 
riyordu Veyi: Mülazim Brandonla arka _ 1913 de, bizzat Meksikaya, dos - nuyor... zak tutan amilleri araştır~ le 

Umumi içtimalarda, - insanları daşının affolunduğu haberini alın • tu general Villaya yardıma gitti. Dedi. Hudud da tahşid olunan su milli varlığımızı kurtarmak, Tür , 
tanımaktaki melekesi sayesinde - ca bana telefon etti. Kendilerile gö 1 O sırada, Meksilca ile Amerikanın vari kuvvetleri de pek korkulacak kün şanlı mazisini meydana çıkar , 
dinleyiciler arasında bulunan ve rüşmemi, istikbal için ne düşün<.lük arası açılmıştı, Harb çıkması ihti • halde değildi, Hayvanları, civar çift mak ve dünyanın gözü önüne ko)" , 

2 

yabancı devletle_re mensup olan !erini öğrenmemi rica etti. Y:ılnız mali v;ı,rdı, liklerden, yevmiye iki dolara kira- mak lüzumu tahakkuk etmiştir. 
casusları keşfedıyordu. Brandonin gerebilelim. Genç müla _ Berlinden ayrılırken bana: lanmıştı. Ben, bu sütunda, geçmiş günleri~ 

Romanımız, dün böyle başlıyacak- münevver kimselerdi. Ben birinci Bir gece İngiliz müHlzimi Bran • zim Veyl'e şu iki kelimeyi söyleyi- - İşler başlayıncaya kadar bura- Baron Fon S .. ., topların yerleri • kör düğümlerini çözmeğe çalışara~· 
tı. Yanlış dizilmiş. İtizar ederiz: sırada oturuyordum. don'i, kıyafetini değiştirmiş olma • niz dedi da bekle. Bir, nihayet, iki sene ... Za- ni iyice tesbit etti, istediği malılrna padişahların, vezirlerin, yobazların 

Casuslardan bahsoıundu mu Konferanscı, ilk eve! denbı> ltı ge sına rağmen tanımış ve arkadaşı yüz "S t E bo h Bun n· manında gelirim... tı aldı. Sanfransiskoya hareket et • millete yaptıkları kötülükleri aıı • . ecre gg roug ,,. u . . 
bazılan: milerinin kısa bir tarihçesini yaptı. başı Frençle beraber tevkif ettir - " . . . . , Demişti. Vaşingtona vasıl olun - tı. !atacak, tarih köşelerinde gizli kal ' 

So İn t· Hamburgdaki gızlı adresı ... ,, cıe - • b' . . 
- Vatan iMn casusluk cımek nra Fransızların, gilizlerin bun. mış 1

• k ld - .ı ..• d' ca dogru har ıyc nezaretine gıt - Halbuki yolda, kıyafetini değış _ mış, acı ve acıklı vak'aları, tuhaf,. 
... me o ugunu sonrauan ogren ım. . E k' h b' b' 

1 
· f -~ 

şerefli bir vazifedir. Bu uğur- !ara çok ehemmiyet ve kıymet Mülazim Brandan, otomobil ile . .. . tı. r anı ar ıye 1.a ıt erı tara ın tirdi, Meksikaya geçti. General Vil garib hiidiseleri, keyif için yapıl"'-
da nefsini feda edenler, vatan verdilclerini, Almanların bu bakım kaçmağa muvafak oldu. Fakat az Ertesı gun Veylden, bu hızmcte dan dostane karşılandı. larin karargahına vasıl olunca ken- idamları, katilleri, saray rezaletle' 
lakdır!e yad eder... dan geride kaldıklarını söyledi. sonra yakalnndı, mukabil 200 marklık bir posta ha- Baron Fon S ... , Japonyaya gidece disini şu sözlerle selamladı: rini, halvet aıemlerini, bir hiç yıi' 

D !er B l d Deyli Meyil muhabiri Veyi ... valesi aldım. ğini söyledi. Amerika hesabına, ba- - Müsterih olunuz, Amerilcadan zünden çıkan harbleri, kadınlaf1~ er . azı an a: Maksadını iyice anlayamamıştım. eıı1 
C ı k ? B · 1913 de, hadisat beni, bu iki İngi- Bu; Veylin, z~bitlerle beraber ça - zı gizli işlerin tahkikini deruhte et- geliyorum. Payitahtınızı tehdid e • oynadıkları rolleri, bir kaç kal - as_us u mu. . !I' nu ya- Izahat i,tedim. B.lron Fon S ... beni, liz • h d b · · · d ıe' 

la k l mülazimi ile tekrar kacşlaştırdı. lıştıgına şüp e bırakmıycrclu. Ci • ti, buna mukabil de yüz elli bin do- den topları tahrip etmek için ateş ar esı ıçın e anlatacak, size eıı pan n ıpe çe me ı, ı<:UT§tma nezaketi b' k" "t İ . . (ta ' 
dizmeli!... e ır ~eye çen. ·. sıııımı, İkisi de, kalelerd~n birinde mahpus han harbi ilan edilince, tevkif o - !ar aldı. açmıya lüzum yok. Bir sürü ağaç resan vak'alar vereceğim, İşte / 

vazifemi sotdu. Izahat verdi. bulunuyorlardı. Kayzerin iradesile lunmadan evvel Berli•ıden kaçtı, Amerikada on beş gün kaldı. Bu kurdu tedarik ediniz, kıifi! ,,, rihle baş başa) sütununun istihd3 

Bir k~ç ay sunra, Baronun mak • afedildiler. gitti.. mü<ldet içinde zabitlerle beraber (Devamı var) ettiği gaye budur 

ALMAN CASUSU 

Hazır bulunanların hepsi zabit ve 
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EHiR MESELELERi i•J€ldW-!fJ AKDENiZ MESELESi 
Uzak Şark lngiltere ile /ta/yanın Akdenizdeki vaziyetleri 

Üzümlü, fıstıklı ekmek 
vrupada fazla rağbet gören bu nevi 
kmekler bizde de tecrübe edilecek 

lhok şa!~~~u~ı?a·:air son nihayet tayin edilerek bir anlaşma yapıldı 
balftğalı olduğun'\ şüphe yoktur. c::J ~ ~ 

~r Bu· sayede üzüm ve fındık 
:;/sürümünden istifade edilecek 

giin!erde gelen bazı telgrafların mıi IF R A N s 
Çı'nkü Japonları".l Çil\e sulh tekli - ~ 
finde bulunacaklarına dair olan bu 

arı· Yazan : ŞEHiRCi 

kabil haberleri büyük bir ihtiyatla 
karşılamak lfızım geldiğini edilen 
tecrübeler göstermiştir. 

:r; D iELü ~ONlbl\JJM 
t) e r y Az A N 

;~ .... 1 _ N_ U S R ET SA FA COŞKU N l 
~uıı E D E 8 T R 0 M A N : 93 ------' 
f . - Bana karşı aldığın Vaziyet _ 
rı1' lerle ... 
f~ : Dudaklarımı büktüm: 
f'f : - Hiç böyle bir şey hatırlarnı-
t'f yorum! Yalnız şu kadar var ki 

ben çok meşgul bir adamım .. '. 

~
if\ her zaman dostlarımı aramak fır-
11· satını bulamam ... 

rı Çatalla tabağın kenarına vura-
n • rak oynuyordu: 
al, 
·~ 

te ' 

.. - Benim bir bar artisti olmam, 
uzerinde bu kadar fena tesir mi 
Yapıyor. 

- Temin ederim ki, böyle bir 
§ey düşünmedim. Aklımdan bi
le geçmedi. 

. Böyle telakki etmiş olsaydım 
"1Zinl ' .. e dost olur muydum?. 

Gozlerini koldırdı ... Sitemli hir 
bakışla sordu. 

- Dost olduğunu iddia edebilir 
misin? ... 

- Ben de size sorayım ... Bunun 
aksini iddia edebilir misiniz? ... 

- Evet!. .. 

- İs bat edin bakaı ... ; ! ... 
- Gayet basit... Benden kaçı-

yorsun ... Beni aramıyorsun ... üç 
defa davet ettiğim halde evime 
g:lmek samimiyetini gösterıne • 
din ... Bu akşam bile ne kadar te
reddüdle kabul ettin. Ve ... ne za
man geldin .. · Hemen de kapaca
ğını ilave ederek: 

- Ne kadar meşgul bir ~dam 
okluğumu biliyorsunuz. 

- Meşguliyetin, dostlarını ara
mağa mani olacak derecede çok 
değil. .. Her halde bu arzuyu duy
muyorsunuz. 

Yüzü, bulutlu bir sonbahar ha
vasına benzemişti .. 

Gözleri dolu doluydu. 
Hemen boşanıvermek için, ak

si bir hava esmesi kafidi. 
Yavaş yavaş sözün mecrası bir 

itiraf ve bir açılma gölüne akmak 
istidadım gösteriyordu. 
Lafın cereyanını değiştirmek is

teğiyle, yeni bir mevzuun kapısı
nı açmağa çalışırken, Nataşa buna 
meydan vermeden konuşm:usııa 

devam etmişti. 
- Maamaii • büsbütün haksız 

değilsin! ... Senin kadar ağır baş
lı, dürüst, ahlak telakkileri sağ
lam, karakteri sarsılmamı.~ bir a
dam, bir bar artistinin dostluğun
dan şeref ve bir zafer duya -
ınaz. 

Ellerini tuttum. Ateş gibi yanı -
yordu. 

- Nataşa, neler söylüyorsun!... 
Eğer böyle gördüğün adam, 

seni de ayni hüviyet içinde ad
detmemiş olsaydı, kalkar evine 
kadar gelir miydi? 

Gözlerinde ışıklar 

Ak denizde manevra 

------
Kaşları kalktı. Dudakları kıpır -
dadı ... Şiddetli bir rüzgar yüzün
deki bulutları birer tarafa savur

muştu. 
- Suad! dedi. .. İnanmak ihti-

yacındayım ... Beni inandır ki ... 
Kelimeleri ağzında çiğniyordu: 
- Beni inandır ki ... 
- Neye inandırmamı istiyorsu-

nuz? ... 
- Evvela yalvarırım sana, Su

ad... Benimle resmi konuşma ... 
Böyle konuşmakla dostluğumu
zun kuvvetini yarı yarıya tarh et
miş oluyorsun! ... 

- Peki Nataşa!. .. 
Önündeki yarım kadehini ağzı

na boşalttıktan sonra sandalyesi
ni bana doğru yaklaştırdı: 

- Suad! ... 
Hızlı hızlı nefes alıyor, Kimono

sunun açık kalan yakasından ya
rısından fazlası gözüken göğsü 
ihtilaçlar içinde sarsılıyordu: 

- Suad! Sen beğendiğim ilk er
keksin! ... 
Ba~ı geriye sarkmıştı. .• 
Gozleri kaplıyıdı. 

Burun delikleri, av kokusu almış 
yıtıcı bir hayvan ihtirası ile açılıp 
kapanıyordu. 

Başının geriye düşmesile çene
sinin altından itibaren omuzları
nın arasına kadar ileri çıkmış bu 
lunan boynu göğüs ile yüzünün 
heyecan tezahürlerinin birleşti -
ği bir nokta olmuştu. Gırtlağın -
dan derin nefesler almaktan ve 
şiddetli iç çekişlerinden mütevel-

lid hırıltılar çıkıyordu. 
Acaba bu bir isteri nöbeti miy-

d '? ı. 

Karşımdaki bu kızıl saçlı genç 
kız, isterik bir mahli.ık muydu? 

Yoksa ... 
Harb yeniden mi başlıyordu? 
Kulağımı yine ayni kelimeler 

yekdiğerlerinin eteklerinden tut
muş burguluyorardı: , 

- Sen benim mağlüp edeme -
diğim ilk erkeksin! ... 

Bu iki defa üstelenen bir gurur 
ve izzetinefis kırıklığının intika
mını almak için gayet mahirane 

tertip edilmiş, bir oyun mu idi? 

Böyle bir oyuna manız kalmak 
ihtimali beni titretiyordu. 

Muhakkak diyordum, Nataşa 

bir bar salonunda, kalabalık bir 
halk yığını ortasında kendisine 
yaptığım bu hakareti iade etme -
ğe çalışıyor. 

Buna orada muvaffak olama -
dı. Fakat, hiç olmazsa beni, ba -
na mahcub etnıeğe, ve muzaffer 
bir kumandan gururu ile: 

- İşte sen de mağlılu oldun! 
Kadın zekasının yıkaınıyacağı 

kale, yenemiyeceği kuvvet yok • 
tnr! 

Demesinden korkuyordum, 
En mukavemetli, ihtiraslarına 

en ziyade tahakküm edebilen bir 
erkeğin anutluğunu gösterecek • 
tim. 

Buna mecburdum. 
Bir inanabilseydim .. 
İnansaydım ki ... 

Nataşa hakikaten beni seviyor. 
Ve ... 
Gösterdiği arzular hakikidir. 

(Devamı var) 
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Habsburgların 

Son mirası 
Elde kalan para 
ile geçinmek 
Güçleşiyor .. 

0 S TA N~UlL Bir kur~ 1 

Kalem yazıyor. 

Tevkif edilen Prens Meks 

- Ha ... Şimdi Vecdet her şeyi anlıyacak ... 
Yahut da: 

- Eyvah ... bütün kirli çamaşırlar meydana dö. 
külüyor ... 

Diye endişe içinde kıvrana kıvrana çıldıracak 

gib oldum. Neyse ki Allah böyle bir sonuçtan beni 
korudu; Vecdet de hiç bir şeyin farkına varmadı. 
İhtimal o, benim: 

- Yapma ... Vecdet ... 

Diye, korku, heyecan, buhran ve maskaıa olmak 
endişesinden döktüğüm teri bekaret kaygusiyle sa· 
rarıp kıvrandığıma hamlediyordu ki: 

- Korkma s~vgilim ... Rahat dur ... Bizi hiç bir 
kuvvet birbirimizden ayırd edemez .. . 

Diyip duruyordu. Neticenin böyle oluşunda sa
fiyet ve masumiyetimin de mükafatı var. Muhakkak 
ki; temiz olmak, dürüst kalmak, açık ve beşeri dü
şünmek bütün hayatta kaybettirir gibi görünürken 
en sonunda kazandırıyor. 
Eğer, aksi olsaydı, ben, bu dakikada hiç şüphesiz 

elalemin gülünç bir maskarası olmaktan başka hiç 
bir şey değildim değil mi? ... Fakat, nikahlanmadan, 
hatta düğün yapılmadan Vecdete bu fırsatı vermeyi 
bir türlü düşünemezdim! Dün nasıl oldu da, Vecde
te uydum?... Bilmiyorum!... Demek ki, alın yazısı 

lıOyle imiş. Hatta, evden çıkarken bile üzerinmde 
bir hayli durgunluk vardı. Bu, V ecdetin bile gözün
den kaçmadı, sordu: 

- Vicdan, bu sabah seni n~'esiz görüyorum. Ni
ye böylesin? ... 

• 

.. . . . - . 

No:95 

- Yoo ... Neş'esiz filan değilir. Sana öyıe geli
yor ... 

Dedim. Koluna girdim, ırmak yolundan yürü
dük. Nereye gideceğimizi bile kararlaştırmamıştık. 
Yani, bu emri vaki o kadar tesadüfi oldu. Nihayet, 
sabah serinliğinde yürüye yürüye •Uludere• bahçe
lerine girdik. Benim de buralara, ya ikinci gelişim, 
ya üçüncü! Şehrin ta yukarı başında. Yemyeşil, sonu 
gelmiyen, kolay kolay ucu bucağı bu!unmıyan bağ
lık bahçelik bir yer. Boğaziçinin Bebekten ilerideki 
görünüşleri burada da var denilebilir. İki taraf; ya
maç, koruluk, ağaçlık. Ortadan Meydan çayı süzüle 
süzüle, sular taştaıı taşa çarpa çarpa akıp geçiyor. 
Issız, yapyalnız ağaç dallarında yuva kuran bin çeşit 
kuşun bin bir cıvıltısı da olmasa ıssızlıktan burası
na: ckuş uçmıyan, kervan geçmiyen ... • bir yer deni
lebilir. Fakat, tabiatin bütün şirinliğini devşiren böy
le enfes bir yerin ıssızlığını da insan kırk yıl geçse 
her hangi bir şehte değişmez, ayrılmak istemez. He-

le, manzaranın nefasetine, tabiatin şirinliğine, ye
şilliğin şuhluğuna gönüllerdeki şehvani hisler de ka-
rışınca ... 

Yorulunca, oturmak için kendimize bir yer ara
dık. Tesadüf karşımıza çıkardı. Sık bir meyveliğin 
içinde ceviz ağaçlarının çevrelediği ve adeta gizli 
kapalı bir köşe haline getirdiği çimenliğe girdik, 
oturduk. Burada ne bir kimseyi görebilirdik, ne de 
kimse bizi görebilirdi. Biraz yorgunluğumuz çıkın-
ca: 

- Haydi, kalk Vecdet... gidelim. 
Dedim. 
- Nereye? ..• 
- Daha başka yerleri de görürüz. İleride mısır 

tarlaları var ... 
- Yapma canım ... Buradan daha iyi yer mi bu• 

lacağız. Dünyayı gezsek bu kadar enfes bir yer bu
lunmaz ... 

\Ye&ıet böyle söyleyinoe.r 
~ 

Yazan : 

- Sen bilirsin ... Pek hoşuna gittiyse otururuz ... 
Cevabını verdim. O da: 
- Hakikaten pek hoşuma gitti. Şair olsam bu

rası için en az bin beyit yazardım ... dedi, ilave etti: 
- Suya bak, kuşlara bak, manzaraya bak, hele 

şu aşk yuvasına bak ... 
Sonra, kalktı, aşağı bahçelerden taze ceviz, yaz 

elması, armud topladı getirdi: 
- Armudlar pek şeker şeyler ... Amma, sen so

yacaksın, dilim dilim ağzıma vereceksin ... 
Çakısını verdi, bir armud soydum, ilk dilimi 

kendi elimle ağzına soktıım. Az kalsın parmaklarımı 
da ısıracaktı. İkinci dilimi de verirken: 

- Dur, beraber ... 
Dedi. Armudu çakının üzerinden aldı ağzıma ge-

tirdi... · · ·-
- Teşekkür ederim .. , 

- Nasıl? ... 
- Hakikaten nefis, beğendiğin kadar var .. 
- Hele, tadı? .. . 
- O da enfes .. . 
Güldü... Söz söylerken heyecandan tir tir tit

riyor, sevdalı gözlerini bayılta bayılta göz bebekle
rimden ayırmıyor ... 

- Amma, senin dudakların hepsinden daha şe
ker ... 

- Hah ••• hah ... 
- Gülme ... Vallahi öyle ••• 

Tekrar güldUm. O da güldü.~ 

- Dur öyleyse .•• 

FİLE 

~ 
Ben, yüz paralık timsahlı ~ ıı' 

kurşun kalemim. Bana sahip. ol' il' 
Jecek bile parası olmıyan şaır~ıl' 
öyle ufukları geniş bir muhayY, 

var ki dükkiruna oluktan aka! ~ 
her gün para boşalan pastırıı:ı•'1 

' 

le dostluk tesis etmeğe kalkışP'~ 
na şaşıyorum ve pişkinliği ile 
sına hayran oluyorum. 

§ 
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iSTEDİKLERİ EŞYAYI PARA 
---·- -- ----- · - 1 

-

VERMEDEN ALABİLİYORLAR 1 
-----------· ·--------

Büyük dikkatlere rağmen bir. 
müessesenin bu farelere kap
tırdığı eşyanın kıymeti nedir? 
BAYAN.. KASAYA UGRADINIZMI? 

Yazan: Bedi GüNOüZ 

S -. S ()'il T ~ 1. ~ 'l \, - 8 '>lis1:ı 1::lJ8 

AYAKLARI Yakı an 
B _ G CE iÇiNDE 
KAÇ TÜRLÜ EVLEN 

Ge inler 

AFR.KA V AHŞILERI ZiFAF GECELERiNDE 
NELER YAPIYORLAR 

Krr©ılln 

saklı mı? 



• 
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Süde lerin teklifi lngiltere-ltalya HATA YDA Macarisfanda Muvazene vergisi yDt' 
de ondan sekize çok ağır Arasında askeri Zulüm ve Yahudi 

Paris, a <son Telgraf) _ Prag hükUmetiyıe südeı Almanları şefi MBSBf B~Bf J Tazyik ne vakit NUf UZU 
arasında bir müddcttenberi cereyan etmekte olan müzakerelere, bir , 

anlaşma temın edilmesi imkansız görüldüğü ciheUe nihayet verilmiş- Sona erecek ? v . k b h ·ı k ld kt 
tir. Südetler, Çek hükUnıetinin tamamiyeti mülkiyesiyle telif kabul et- Paris 8 (Son Telgraf) - İngiliz • (Birinci sahifeden devam) ergı, azanç ve U ran vargı eri ÇI \arı 1 8 

. indiriliyor 
miyen taleblerinden hiç bir fedakarlıkta bulunmamışlardır. Pragı" n bü- bahriye nazırı Hor Baişanın Roma Hataydaki zulum ve tazyik siya- • d b" . . 

. t' . • baf'll b" ük' t' . " d " m, e e ı ve artıstik hayatına yahu- sonra kalan mı'kdar u··zerı'nde 1 cak tün hüsnü niyet ve samimiyetine rağmen bir anlaşma elde edilememesi, z'.yare ıne ~ıyası ma 1 e~ . uy se ının - gun en gune artmak - eli nufuzunu tahdid etmek için vasi I n a ına 
Südet şefinin Berlinden aldıgı- direktife atfedilmektedir. hır ehem.mıyet vermektedirler. ta oldugunu oradan gelen habeuer lfıhi t . t' b' k · 1• iha 

B'lh b · · · T bild' kted' se ye lS eyen ır anun ay - , 
Bu da Almanyanın, Çekoslovakya hakkında hiç de iyi bir niyet . 1 assa u .zıyare.tın lngı '~. - ır'.:'e ır: • . . sını bugün parlamento a tevdi ede- Kanun layihası dün meclı"se verı"ldl• 

be 1 di- · · ·· t ktedir ltalyan anlaşmasının unzasındau on Ezcumle İttıhadı vatanı cemıyetı Y 
s eme gını gos erme . .. ' .. · . cektir. Bu sahalarda yahudilerin iş- b •• ·· k • b 1 k 

Bu vaziyet karşısında Çek hükUnıeti mevcudiyetini esaslı surette ce Vllkubulmasının kararlaştırıl - azaları koy koy dolaşarak cemıyet - t' k. t' . ed .. d . Ugun muza eresıne aş anaca 
b h · · · b' k 1 · · . nl . . ıra ı sure ı umumıy e yuz e yır-

koruyabilecek yeni mali, idari, askeri tedbirler almıya başlamışlardır. ması unun e emmıyetini ır at erıne gırmıye erı tazyika devam miye indirilecektir Muvazene vergisi kanununun ba- maaş sahibleri bu vergiden mü# 
e e e daha arttırmaktadır etmektedırler M · dd 1 .. d - . t• ilin · dır 

T üh. ed h. b 
1 

.. M k" · .. h Ik b . atbuatta, tiyatro ve filmlerde zı ma e erının egış ır esı ve na . 
M .. 1 .1 k . . . . 1 b' creşş en . a er ere gore, ezroa oyu a l u cemıyete ıl k 1 h . "dd t' · tılın hakkınd ki T k "d . d )il u teeı er omıtesı nn 10 rusanda yapılacak olan p e ı- K t c· ~ı 1. . İ il . ek . t diki . d . yap aca ıs a at matbuat ve tıyat- mu e ının uza ası a e au , yel•ın v~ ul mJ·ış sa 

V . ( İn . . . . . . . on ıyano, ,. uso ını ve ng tore gırm ıs eme erın en ıpten ka- . k ı· ih B"yük' Mili M · · d • 
aşıngton 8 A. A.) - gıltere ı- sıte iştirak edeceklerı hakkında ·ışaa . R f" . Lo p . ktan ku tulm 

80 
k' . . .. ro odalar1 tarafından temın ediie - anun ay as1 u et ec- 'erın en ayni zamane';: resmı ~ 

le Danimarka da mülteciler komi- edilen heyecanlı haberleri tekzib et- ndın oma se"ınak rlt erli ~rasm - zıh ıl r halkuş ışı ıle bu koy cektir lisine verilıniştir. hu-usi daire veya mücsseselCI" 
. . . . . . a geçen muz ere er netıcesindc as mış ve sopalarla dövüle - .. · . . . . .. fJ 

tesıne iştırak etmege karar vernus - mektedırler. b ik' d 1 t d k • h k d tıl t Yuzde yırmı olarak tesbıt edilen Muvazene vergisi kanuni istisna- mustahdem bulunanlara mua . ' u ı ev e arasın a as crı usu re ereye a mış ır . .. .. .. . . ~• 
lerdır. Bu suretle Hul . tarafından Almanya sefarethanesi tarafından ta t ali'-'- d b 

1 
K" .. b 1 1ı· ·b. • nısbet 1/8/1919 dan evvel tanassur ]arı dar ve mükellefiyP.t sahası ge - hükmunun tatbikıne yalnız zat il"' 

1 . . . _ . . sa a "" e en azı mcse eler oyu asan ar, ıç ır kamını ve · • .. . 1 . . -• 
yapı an teklife 23 memleket lŞtırak ne§redilen bir tebligde, plebisıtın hakk d d .. .. k 1.. h dl" t k'b t • eden, harb ma.lıllu veya eskı muha niş bir kanundur aş an nazarı ıtıbare alınır. B~u ,,,.. . m a a gorll§me uzumu a - a ı a l a a ugramamıslar Antak . . · . . • 
etmış bulunmaktadır. yalnız Alman topraklarında ve Al - sıl 1 t kakl d b ' ' nb olan doktorlar tıcaret ve iktısad Bu proı' e ile muvazene vergisi aşlar muafıyet haddınden 

.. . . o mil§ ur. ... ya so arın a ser estçe gezmek 1 h kk d d . ed . · ld - t kdi d di" · t'hk k!arıfi 
SUDETLER REY man vapurlarında yapılacağı bildi- Lord Pert bu ciheti hükilınetine te bulunmuşlardır. memur ~rı a ın a a aynı t bır yüzde yirmi nisbetinde tahfif edil- 0 ul'.11 a r. e ger ıs ı 8 

YERMİYECEF-1.ER. rilmektcdir. Plebisite yalnız Alman bildirmiş, Çemberlayn hükilıneii de ler tatbık edılecektır. . mekte ve binneticc vc>rgi nisbeti de ıı;ıuafiyet tatb~ olunıı_r. Mezkilr uıı: 
Paris, 8 (A.A.) -Almanya sefare- tebeasından olanlar iştirak edebile - bunu tasvib eylemiştir . Kanun tedrıcen beş ve on sene ı- yüzde ondan sekize indirilmiş bulun tihk".1<ları dahı muafıy~t hadd 

ti ile Çekoslovakya sefareti Südetle- ceklerdir B .. . h"k; b 1ıı· Harı"cı"ye çınde, yalnız matbuat, tiyatro ve nıaktadır fevkinde olanlara muafıyet veril . unun uzcrınc u umet a ·ıye f · · =========="========================================= . . ilm işlerinde 1939 senesi nihayetin . . ·-· . . mez. nazırı Hor Belışayı hu ışe memur et v } d 1 t tb'k dil k . B:lındıgı gıbı r.mvazene vergısı Ayni kanunun ikinci n'addcsi 1 

r anın 

ir teşebbüsü 
(Birinci sahifeden devam) 

mürekkeb yeni ve kuvvetli bir dörtler bloku teşkil edilecektir. 
Çekoslovakya ve hatta Romanya böyle bir blokun kurulmasına ta

mamiyle tarafdar bulunmaktadırlar. Macaristan ve Yugoslavya ile de 
bu hususta yakında yapılacak tema slardan müsbet bir netice elde edil
mesi ümid edilmektedir. 

Frnsa hükümeti bu dört devlet nezdindeki elçilerini bu işin tabak-
kukuna memur etmiştir . 

. f ek. . . en evve a ı c ece tır. f' . d •. o ·' 
mış ır. .. 1 • IDIZ Hükümet, kanunu tatbik etmek mua ıyetı t~şra " a:amı 3 ve. mer şu şekilde değiştirilnıi7tir: 
... Nazır paskalyadan ooro Romaya . t .. 1 d' d ı,~zde 60 !ıra oluuc•undan ıstifade "Muvazene veroı'sı· ı'st'"kak < ·d k . ıs emeyen mucsscsc er nez ın c o , IH 
gı ece tır. miktarları da merke7. ve taşrnya gö t d' 1 d k . . • b~ 

İspanyada 
Hükiimetciler-in 
Taarruzn 

DUn Yunanlstand n ay• kontrol memurları gönderilecek hat .. . c ıye er en aza..."lç ve ıktısadi 
. re tehalüf etmektedır. ·ı · k Jd k ~ 

rıldı varın Mısıra ta vahım ahval karşısında kalındığı . . . .. . ran vergı erı çı arı ı ·tan sonra 
ı . Muvazene vergısının butçedeki ı t d' ıkt d .. d 
Y
•racak zaman fabrıkaların millilcslirilme _ . .. .. . . an e ıye m arın an yuz e 
u . . . • nıevım mühımdır · b · d . . . . . sını derpış edebilecektir · nıs etın e alınır.,, • 

.. Harıcıye vekılı doktor. Tevfik Daranyi, hükümetin diğer iktı _ 1937 mali yılı sonunda bu vergi_ Madde 3 _Kanunun. dördilJI( 
Ruştu Aras dun. sabah. A~ınaya var di branşlar için tatbik edilen ŞE:l:il- den yirmi mil~Oli lira kadar hasılat maddesi ile yazılı müddet bir )ısı: 
mış, vapurda Atına elçınuz Ruşen de yahudilere aid arazi parçalarının b~klenmektedır, ran 938 tarihinden itibaren bir scP 

(Birinci sahifeden devam) ~şref, sefare.t erkanı'. Yun·~· bari - tah_didini de derpiş eylemekte ol _ _J9BO numar:ı1:' n-.uvazene. :c~gi~i müddetle uzatılmıştır. 4 
did etmektedirler cıye nezaretı genel dırektoru Del - dugunu beyan etmiştir. ı.-~nununun bırın~1 maddesının lStıs Muvakkat madde _ zat maaş J 

Son teşrin 93 danberi Strama _ muzis tarafından karşılanmıştır, Hükümet bugün ayni zamanda ııal"ra mütealli1< beşinci fıkrası ve hibleri haricinde kalan hizmet e:' 
dure cephesinde Talavera dö la Rüştü Aras karaya çıkınca doğru matbuat ve risale neşriyatı haklan- b~~ 2147 n~aral~ knununun i - babından kazanç ve buhran vergi. 
Reyna'nın cenubu garbisinde hiç bu' başvekil Metaksası z' t . . da bir kanun layihası tevdi edecek- kincı maddesı ile ılave olunan mad- !eri çıkarıldıktan sonra aylık isi~ 

.E:=;::;::;::==;;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::= ıyare e gımL~ , d · - daki kild d "' • n~ı0 değişiklik olmamıştır .. _ . . . . • tır. esı aşagı şe e egıştır~-- kakı 20 lirayı geçmiyenlerden 

B ık M b · ogleye kadar ikı vekil samımı has - . . . tir· · . . 

at Uat Ve Çarşamba günü taarruz garbe bihall d bul 1 dır Anşlusun cıddi netıcesı · kanunun merıyet tarihine kadar a an doğru teveccüh etmişti, Cumhuri _ er e unmuş ar '.. .. . Buda peşte 8 (A. A.) - Macaris - Bir ay içinde her ne unvan ile o- lınmamış muvazene vergileri al1'I 
yetçiler on beş kilometre kadar iler Saat 13•5 de Metaksasın buyuk Brı !andaki yahudilerin yeni statüsünü !ursa olsun al.:ıkları mebaliğ kazanç ınaz. • kt d k ı • !edikten sonra Caceres eyaletinde tanya otelinde verdiği mükellef zi- tesbit eden kanun anşlusun en ciddi ve iktısadi buhran vergileri indiril- Madde 4 _ Bu kanun bir bazit" 1 ısa onsey erı Villar dö Pedroso ve Carras Calejo yafete iştirak eden hariciye vekili - neticelerinden biridir. dikten sonra yirmi lirayı (dahil) 938 tarihinden itibaren muteberıJilı, 
kasabalarını muhasara etmişlerdir. miz akşam üzeri saraya giderek hu Liberal mahafillcrde söylendiği - gt!Çmeyen bilümum hizmet erbalıı i- Sabahları çıkan bir gazete kazııl1! 

(Birinci sahifeden devam) Bundan sonra siyasi, teknik ve Taarruza, şimale doğru Puente susi defteri imzalamış sonra vapura ne göre, bu statü büyük bir haks1z- le, kazanç ve iktısadi buhran ve mu vergisinde de tahfifler yapılacJ 
salonunda iki ayrı içtima halinde kültürel olmak üzere üç komisyon del Arzobisino istikametinde devam dönerek Kahire se ahatin d !ık teşkil etmektedir, Fakat bu ma- vazene vergileri çıkarıldıktan son hakkında bir kanun Hi.yihası hazır' 
aktedilıniştir. . seçil~i~ir. . edilmektedir. etmiştir. y e evam hafiller . bugün mevzuu. bahis olan ra _ ayl'.1< ist~~kı 20 lira ve daha. a- landiğını yazmıştır. Bu haber asıl' 

Matbuat konseyınde reısın açış İkincı celse geç vakit açılmış, fa- meselenın adalet prensıplerini mu- şagı duşen mutekaıd, dul ve yetim sızdır. 
söylevinden sonra Yunan milli ko- kat vaktin darlığı yüzünden müza- M ı ı • d hafaza etmek değil, pratik bir mese 
mitesi ikinci reisi Seferyadis de bir kere bu gün öğleden sonraya hıra- u a 1 m e leyi halletmek olduğunu itiraf et - Fransa da a"" yan 
nutuk vermiş ve bunu Romen heye- kılmıştır. Binaenaleyh matbuat kon- mektedirlcr. 
ti namına bay Dragunun, Yugoslav seyi ikinci celsesini bu gün 16 da b u n u ' Baz1 kimseler şimdilik işsizlerin 
heyeti adina da bay Yuvanovisin Yıldız sarayında yapacaktır. Yalnız ya p ar s a ·on binlerce yahudinin uzaklaştırıl- kabı•neye aleyhdat 
söylevleri takib etmiştir. ayrılan encümenlerden teknik ko- • • mas1 ile hasıl olacak olan boşlukla-

Bundan sonra Türk delegasyonun- misyonu bu sabah saat 10 da Yıldız 
0
.. . . . rı doldurmağa kafi gelip gelıniyccc . . . ~ 

dan Ercümend Ekrem Talu, Atina- sarayında ve siyasi komisyon da w tekine berikine Sahte Şahadetname da- ği keyfiyetini suale ~ayan görmek- .. .<Bırıncl sahifeden d~va'.'1~ şu sırada uzun zaına nsürecek .. ) 
da toplanan Balkan matbuat birliği- 11 de Pera Palasta toplanıruş, müza- gıta n Zeki bu sabah da isticeva b edildi tedirler, c~enı tar.a~md~. reddedilmiştır. buhrana meydan bırakmamak uı' 

n.in ikinci konferansına riyaset et- kerede bulunmuşlardır. . .. .. .. - - . Sağ cenah mahafiller, büyük bir Ayan meclısı bu~un .~8,30 da topla- re Daladye şimdiden kimlerle teŞ 
mış olan Etnos gazetesi müdürü Si- Matbuat konseyine iştirak eden .. Emruyet mudurlugu hır tesadü -'yete tayin edilıniştir. Bundan bir memnuniyet izhar etmektedirler 0.arak bu meseleyı muzakerc edecek riki mesai edebileceğini tesbit el' 

. piridon Nikolopulos'un hatırasını delegeler şerefine Türk heyeti rei- fün yardınuyle yepyeni bir şaha-/ buçuk ay kadar evvel kültür direk- ' tır, · . melde meşguldür. 

1 
yiıdetmiş ve ezcümle demiştir ki: si tarafından bu gün öğleyin Serkl detname hırsızlığı işini meydana çı-. törlüğü bazı şüpheler edinmis, halk Esk ı' mekteb Maanıafih, ayanın projeleri esa - Diğer taraftan BI h.ikftm li ' 

- Müteveffa arkadaşımız bizi, _Doryanda mükellef bir ziyafet ve- karmıştır: .. ı mektebleri şahadetnamelerin~ taal- sı_ıısdan red ~deceği muhak_kak gibi nin menet . ~ ı e)isl• 
\ Ytınan.istanda, büyük bir Balk:ınlı rilnıi§tir. . Ev.~elkı l'."n.'. emniyet müdürünün Jük eden bu şüphelerin sahtekarhk 'V dir • . B~ takdırde ~!um kabınesi der 

1 
.. ','.'esme ra~en sosya 1' 

gibi kabul etmişti. Hepimiz onu tek- !KTiSAD KO'.fSE":I: . verdlgı emır uze:ine tali~ata uy - suçiyle alakası olup olmadiğı hak- e medreselerin hal ıst.ifa edeee~tır. . . er hugun. ay"".. ~.ecl~ı v~. ay~ 8 
1 rar burada görmeği ümid ediyorduk. Iktisad konseyı de dun Adlıye Ve- gun hareket etmıyen şoforler hak-ı kında kültür müfettişlerinden birini ~enı. ka~nenın Radıkal Sosyalist !arı aleyhme buyük bır numayış ~ 

Fakat maalesef onu kaybettik. Bu kili ve Hariciye Vekiıleti Vckili 1 ~nda ~uam~le .. ~~pılmak üzere em- tahkikata memur etmiştir Rö lÖV8Sİ ç ı karı lı yor lerm !ide~ ~aladye tarafından ku- zırlaınışlardır. 
büyük emekli meslekdaşımızın ha- Şükrü Saracoğlu'nun bir nu1.kiyle ruyet dırekt~rlugu ne~etha~esine Diğer taraftan şüphelerin Zeki ü- . • • . . . . ".'1'.":15ı şmıdiden kararlaştırılmış Bu nümayişte bir hadI.se çı!ıııı' 
tırasına hürmeten bir dakika ır:ikiit açılnuştır. Bundan sonra Yunan mu- ~o~ulmıışıaı:, bW:ada hır şofor dı- zerinde toplandığı da görülerek Ze- Vilayet hu~sı ıdaresının emrınde gıhıdir. ması için büyük gayretler sarfe ' 
edilmesini teklif ediyorum>. rahhas heyeti reisi bay Argripolos, gerının uzerındekı paray1 çalınış, bul ki muvakkaten Üsküdar maarif me- bulunan eskı eserlerden mekteb ve ... Avrupanın nazil< anlar geçirdiği dilmektedir. 

Bu teklif il-zerine bazının, bir da- Romen ve Yugoslav baş murahhas- paranın araması yapılırken ele ge- 1 _ da d kil 1 • .. . medreselerden bazılarını harab ol- ==~=========================d . . . mur ugun a t o uga gonderil - - .. t t .. · b · 
'-''-a süktıt etmiş· tir. ]arı da söz almışlar ve müteakiben çırılen hır halk mektebi şahadetna- . t hkik d . l t' il - maga yuz u ması uzerıne elediye MAKiNEYE ,...... , . mış, ve a at erın eş ır mege b edr kt bl b' 

1 
Milli Yunan komitesinin ikinci re- celse tatil olunmuştur. mesı nazarı dikkati celbetmiş; tahki- b 1 t u m ese ve me e ere ırer fen 

k t 1 aş anm1ş ır. h ti .. d k "!" · · 
isi Seferiadis, konferansa iştrak e _ Konsey bu sabah da toplanarak a yapı ınca bunun sahte olduğu eye gon erere ro uvesını yap- VERiR K EN 

ı ıl t Bu sırada, emniyet direktörlüğü tırmakta olup bire k · · bel den memlekeUerin dört devlet rei- içtimaa devam etmiş ve öğle vakti an llf. mış ır. . .. r . op. yesını.. e-
p !is d h de yukarıda yazdığım1z tesadüfle di d k d l f k• tJ C h • ı sine tazim telgrafları gönderilmesi- Pera Palas otelinde heyetimiz reisi/ o er al bu yeni iz üzerinde . . . yeye, ıger opyesını e muze er ran IS er Um Ur y t • 

ııi teklif etmiştir. Bu teklif alkışlar tarafından murahhaslar şerefine yüz faaliyete geçmiş, tahkikata başla - ~~ ışı meydana .çıkar~ v.e tahkıkat idaresinde lufzedilınek üzere gönde- 1 e CJ Span ya' 
la kabul edilmiştir. kişilik bir ziyalct verilmiştir. • ıruş, iki gün içerisinde ilerleyen tah ıki k~ldan derı~l~ştırılmiştır. rilecektir. •k• b •• ı 
.=:=:=:=:==:=:==:==:==:==:==:==:==:=:===:==:=:=:=:===:==::==:=l~~ka.t~ bu işin ucunu kültür direk_ Zekı, suçu.nu ıtr:af ~t~~!· .. bu sa- YI 1 ıye 0 erek denize dog"' ru 

T torlugu memurlarından Zekiye ka- hah da emruyet direktorlugune ge- Üç Sa bık alı 
Mimar ram vaya ters dar uzatmıştır. tirilarek ikinci kısımda tahkikata yaklaşıyorlar 

T f d Bu sabah, yaptığımız hususi tah- devam edilmiş; bu meyanda bazı Er oı" ncı· daha .Sinan ihti~ali ara an kikatın neticesinde elde ettiğimiz şahadetname sahibleri çağırılarak Saragos, 8• (A.A.) - Barselon'a elektrik cereyanını veren enerJI 
J 1 

malümat şudur: malümatlarına müracaat edilmiştir. Yakalandı mem~alarını ihtiva etmesi dolayısiyle mühim bir şehir olan Tremp>jj 
Mimar Sinanın ölümünün 350 nci Atlıyan Zeki, muallim iken sıhhi vaziyeti- Tahkikat ehenımiyeUe ilerlemekte, Frankistl~r t~.~d~ zaptı üzerine Katalonya merkezinin yar1Sl iJQ 

ylı münasebetiyle yarın saat 16 da T nin muallimliğ:e müsaid olmadığı Zekin.in daha başka kimselere de bu eyaletı~ mühim hır kısmı elektrikten mahrum kalmıştır. 
Sü!eymaniyedekimezarıbaşındabir ramvaycJ anlaşılmış, bunun üzerine İstanbul şahadetname verip vermediği nok- Bunlar arasında tanın· FrankisUer şimdi bilhassa iki noktayı tazyik etmektedirler: •l 
'htifal yapılacaktır. kültür direktörlügu""nde bir memuri- tasından tetkikat yapılmaktadır. 1 1 1 1 - Katalonyanın şimalinde Pallaresa barajı. Burası bu eyaletlıl mı, ve azı ı ero ne b lı d .. ır·ı · ' 

~ İhtifal İstanbulda olduğu gibi Si- Baledlye nizamlarına aş ca en us 1 erme cereyan vermektedir. 
,nanın eseri mevcud olan her şehir- da aykırı hareket etti· lk • Ç • j k B •• 1 • • marangoz V ehbi. d~. var 2 - . ~atalo~yanın cenubu. Frankistler buraya cümhuriyetçi 1s' 
de yapılacaktır. ğ lnden tecziye edilecek l lR lr ası 0y eSJDı Kaçakçılıkla amansız hır mucade panyayı ıkıye bölerek denize doğru yaklaşmaktadırlar. 

D" K t 1 t B talı imha edz•ldı• • leye girişen emn.iy.et kaçakçılk bü- Diğer cihetten Frankistler, Tortasa'nın muhasarasını ikmal etı:ııeİ 
Ankarada Mimar Sinan için de bir .un uru uş a, aru ane cad- Işı"ttı• nı"z mı· ?. rosu memurları dun sabıkalı eroın üzere bulunmaktadırlar. 

sergi açılacaktır. 'desın~e 51 numarada oturan tram- d V hb 

Ö
• di"' . .. Ank d vay şırketi şef kontrollarından Ha. Londra, 8 - Çinden gelen son ha- sa~cıların an m.ar~.goz . e 1 na - Barselon, 8 (A.A.) - Hükfunet makaınları,hararetle, müdafaa h9' 
gren gunıze gore ara a l'd tr .. , mile maruf zehircının evınde ara - zırlıkları yapmaktadırlar. Sıhhati tam olan bütün erkeklerin silah al' 

Türk . s· . . b' h k l .' :ımvaya ters taraftan atlamak berlere gore, Puçeo da iki Japon fır- Be, kasının koca•ın ı para I b d . k t 
. . ~~ ınan ıçın ır ey e ıstemış, fakat yere düşmüştür. kası, Çinliler tarafından imha edil- il 1 kal kan ma y:pmış ar, ura. a eroıne arış,_ tına alınmas1 hakkındaki kararnamenin, bu gün neşredileceği temiJI 

dikilınesı ıçın hazırlıklara başlan- Düşen kontrolün hemen bayıldiğı miştir. Çinliler, bir çok silah, top ve e satın a mıya nlmaga yarayan hır mıktar Laktoz edilınektedir. Fabrikalarda ve umum! hizmetlerde kadinlar kekle' 
mışbr. İstanbulda da bir heykeli di· nı gören polis memuru bunu Kur _ mühimmat alımşlardır. 0 cephede kadınlar da ver ile bir kaçak çakmak ve çakmak taş rin işlerini yapacaklardır. ' ' er 

.kilecektir. tulu§ eczahanesine kaldırmı~, orada bulunan Japon kuvveUeri, kaçmak- Haydarda oturan Zehra ismin~e ]arı ele geçirmişl~rdir. . . Her gün, bir çok gönüllüler, cepheye sevk edilmektedir. 
yapılan muayenesinde Halidin bir tadırlar. bir kadının nikiıhlı kocası olan bıt- Bu sırada Vehbıden eroın tedarik 1. • J d h 

Denize düşen yerinde yara ve bere bulunmadıliı pazarında koltukçu İlyasla, son za- etmek üzere eve gelen Yorgi ve ngı tere e ava harbi meselesine 
düştüğü sıradaki korkusunda ba;ı~ Yeni bir SpGr manlarda münasebet peyda ettiği Yugoslav tebealı Yuvunoviç'in de 

otomobil diğı anlaşılDUş, düşme hakkında mecmuası Güllü i~:nindeki ermeni kadını, Zelı Üzerleri aranıruş, Yor~ üzeı·inde karşı gı· ttikçe büyüyen bir al Aka 
Dün akşam, şoför Murad.in idare- tahkikata başlanmış, belediye ni _ raya muracaat ederek İlyastan bo- beş gram, yutulmak ıçın ayrılmış a 

sindeki 2982 numaralı taksi otomo- zamıar1 aleyhinde hareket ederek Habr aldığımıza göre, önümüzde- şandiğı takdirde kırk lira vereceği afyon ile Yuvanoviçin üzerinde de Londra, 8 (A.A.) - İngiliz efkarı umumiyesi hava harbi meselcJC' 
bili, Bebekte, Kırmızı yalı önünde, yürüyen tramvaya hem ters taraf- ki pazartesiden itibaren, tanınmış ni, kocasını bu kırk liraya kendisi • bir morfin istimaline yarayan en - rine karşı gittikçe büyüyen bir alil.ka göstermektedir. 

tan aUıyan kontrolden para cezası spor muharrirlerimizden Bürhan ne satmasını teklif etmi•tir. pektör bulunarak musadere edil • Gazete ilfuılarında ve mahalli makamlar tarafından tertib edilC~ manevra yaparken yanlış bir hare· • 
alınacaktır. Felek, Eşre! Şefik, M. Sami Kara- Zehra bittiba böyle bir teklife ra miş, kaçakçılar emniyet müdürlü- nümayişlerde mühim bir silahsız müdafaa teşkiliitı vücude getidllle' 

ken neticesinde denize sürüklenmiş, yel ve Murad Kayahanın tahrir ai- zı olmam1ş ve üstelik dünde İlyas- ğüne getirilerek tahkitata başlan • sinin ehemmiyeti tebarüz ettirilmektedr. Bütün beledyelerde gönüllJ 
ot.omo. bti'lin ön kısıru tamamen denize lTIZAR " ' lesini teşkil ettigi cFudbeb isimli la Güllü tarafından dövüldüğünden mış, bunlardan Yorgi vaktile eroin müfrezeleri meydana getirilmektedir. Vasi depolarda şahsi maskele 
gırmış ır. • MUnderlcatımızın çok• haftalık bir spor mecmuası neşredi- mahkemeye müracaat ederek alyh- kullandığını, şimdi afyon istimal et bulundurulması için yakında her vatandaşın yüzünün ölçüsü a1ınacaJC' 

Bu sabah hadise mahalline gön- luğundan ONUN GÖL· lecektir. ]erinde dava açm1ştır. tiğini itiraf etmiş, zehirci Yorgi, ve br. 
derll.en vinçli araba vasıtasiyle, oto- GESI tefrlk,. mız gireme• En güzide spor yaz1cıları tarafın - Vehbi ve Yuvunoviç mahkemeye Gazeteler, daimi surette, hava hücumlarına aid maltımat verme!<~ 
mobıl suda? çılı:anlmış, kaza hak • mlştir. ÖzUr diler iz. dan çıkarılan bu mecmuaya muvaf- * Kurbalıderenin temizlenmesi- verilmek üzere tahkikat evrakının ve muvakkat sığınaklar ve sairen.in ne suretle vücude getirilmesi W 
kın~a tahkıkat~ başıa.nmıştır~-· --·~·· • fakiy~ dileri:; ___ ,,_,_ ı<vr--,-,~~T:ııyı~.11.ib.~n.ll.ı: lıııs anzimi'!.e ba~anmıstır elece-ine dair izahat vermektedirler 



'' " L u fi.il A T No. 41 Yazanı Rahmi Yağız 
V '- S 1 K A V E Ko~~dor Ramiz, Sevkiyat kumandanı Şükrü TercUme ve iktibas hakkı 
R~SlM VC.REN: Pala, Donanma başkatibi Ihsan ve gizli vesikalar.. mahfuzdur. -

Gülmiyen insanlar 
şehri lstanbul 
(4 üncü sahifeden devam) !erine taşkın bir neşe yaraşır. 

İstanbul yeryüzünde en müref - Gülmememizin sebebini {talAkı -

Saba:;ı 
M. mu• 
rabbaı 

feh ve gailesiz olan. bir milletin en se:.ase) muharriri, tanınmış sinir Aksacay yangın yrinde Balaban ağa mahallesina;-
mesud bir şehrini Istanbullu bu şe mutehassısılarımızdan doktor Fah - . f k - d 

14 
·· nc·u· adada yu" zsüz ' ... . ... . . acemı ne er so agın a u 

hir içinde en bahtlı vatandaşı tem - ri Celale sordum. Hıkiiyecilikle dok 
26

,9
7 lif tmek 'b. arsa. si: tcıer, torluğu birbirile te e gı ı 

Anadolulu yurttaş güler yüzlü - bir muvaffakıyet göstermiş olan &ı:açhane yangın yerinde. Dülger zade mahal-

Beher lık 
m<tre teminat 
murab. 
bamın 

muha:n• 
men B. -

3 6,06 

Barbarosun Bulayir önl~rinde 
batışı umumi harbin deniz 

facialarından birisi olmuştu 

eJr. Rumelinin gııL<erinin içi gıiler ak saçlı genç doktor dedi ki l~~ı~~e hafafhane sokagında 66 ıncı adada 
Tezek kokulu, çamurlu köylerde bi- - İstanbullular az mı, çok mu gü yuzlu arsa. 9,78 10 7,33 

le, horoz, çıngırak \'e küpek seslerile lüyor, bilmiyorum. Fakat ben genç Yukarda semti, sahası ve muhammen kıymetleri yazılı olan arsalar 

rekabete girişen bir neşenin. Y_a ka - liğimde ço~ güler_dim. He:e Ka~: satılmak üzre ayrı ayrı açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri le
v~I olup öd ağac! kokusu gıbı_etr~- lu Hamdı ile kuçük İsmaile. İsmını vazım müdürlü"" de örülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk 
fa sindiğini, yahud yanık manilerm hatırlamıyorum. Bır oyun vardır, gım g . . .. .. 
· - · · h uflendig·ını bunda bu"tün oyuncular boy sırası teminat makbuz veya mektubile beraber 11/4/938 pazartesı gunu saat ri.1 ı:~·na gırıp ru ımuzc.•. ,.. .. d l {B) ( 2) 
d ile dizilirler En arkada cüce ve 14 de Daimı Encumende buunmalı ır ar. 166 uyarız, . 

BJğazdaki destroyer filotillalarını himaye etmek iç·n tsrsanEd3n 
ç ı kan ihtiyar Amiral gemisi nasıl torpillendi ? 

Karşımıza çıkan her insanın yü - kanbur Mehmed kalırdı. O zaman Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Ha • 
n ,.,e iç açan mınikler ya'Tl:nmıştır kavuklu Hamdi bol'., sırasına h_-ıkar,I kimliğinden : 

Her yüzde bulutlu ve yagışlı bır ona boyunun kısalıgından kınaye H . .. .. . . 
- .. · ılık !arak - azme muhakemat mudurıyetı -kış havası degil, bol guneşlı, •o : !CEMAL SAHJ•R nin Tok t ta kte ... t · 

meltemli bahar gününün ışık veren - Ayağa kalksana ulan diye ba - B d . Şaka . or n:e P ogre mem 
. - ılı e rı ır ve saıre aleyhlenne aç-aydınlığı görüliıyor .. . gırır · tı • alacak da · 

İstanbullu herPşerim!... Birde Asım Hamdiye: AŞK RESMİGEÇİDİ sıngıda mu"dd ·avasırunh B drc9:1'1Şakd~ruşmha-
.. !"" .. G .. - d E Bu""yu"k Paramoun• opereti eı ey e ı ırın a-Bana dersen ki insan gon unun - eçen gun sana ugra ım... v • -

1 
. • • 

k ' de yoktun kartımı bıraktım ... der. Bütün muzikalariyle ve yeni de- en ikametgahı meçhul oldugundan 

O sabah Barbarosun kumanda köprüsünde toplanan 
anlatıyorlardı ? yazı var, ışı var... . '.. . ede- vesaik ibrazından bahsile yirmi 

Kabul ederim. İnsan da içinde ya Hamdi şoyle cevab verır: korlarla pek yakında takdim .. "dd ti il•- k 
-' -" - .. cektir gun mu e e "''en gıyap ararı d :_Y•uralin inadı bir çok noktalarda """i.. şadığı dünyaya benzer - Evet, geçen gun ona köprü · t bli"' ahk k il 

Alman zabitleri neler 

a
11 

k " .. .. . ••• e gıne m emece arar ver -a ·endini göstermişti: Onun da dört mpsimi vardır. ustunde rast geldim. . Id • d uhak _ .. 
M mış o ugun an m eme gımu ' eseıa, Barbarosun batışında... 1 • Dünyanın, güneş etrafında dolaş - - Kim o!? Şchzadebaş1 olan 5/5/938 saat 10 da mahkemeye ı· llu ihtiyar ve emektar gemi, bü- • ması gibi, onun da hislerinin kalbi - Senin kartı~a!.... . . bizzat veya bilvekile gelmeniz ila-

__ un çektiklerine, çoktan aşan teka- c"rafmda bir tavafı vardır Bayılırcasına gulerdım bu espırı- TURAN 
1 

li k aka 
Udliik · · . . I nen muame e gıyap arar m -d. devrini idrakine müsaade e- ;,·akat buna mukaı-. 1 • derim ki Istan !ere ... Sonra ben kendı hesabıma T YATROSU k . im k .. il" I ıl ~ ' • ' mına aım o a uzere an o u -rneınesine rağmen nihayet Mar • bu!lu hemşerim insan ömrü geceleri hayatta pek az bedbaht olmuşum - Bu gece saat nur. (

9371841
) 

:~aya giren ikinci İngiliz tabtelba- ve kışları aylarca suren bir kutup dur. 20,3) da ı--------------
ırınin torpiliyle suyun derinliğine iklimi değildir. İçin için çok gülmüşümdür. Veka Sanatkar NAŞİT ve arkadaşları Sultanahmed üçüncü sulh hukuk 

~ek .ıniş, hasrct olduğu istirahate Gülmüyoruz. yie, dünyaya ... Fakat kendi kendi - H\tl<kı Ruşen, Eyüp Sabri birlik- mahkemesinden: 

a " .>_qtu. Başka memleketlerde sokaklarda me de çok gülmüşümdür. ~akat bir te, madmazel Miçe - Pençef varyete Davacı Hasib ve sairo tarafından 
ın de bu batışında 230 Türk ge- ka!ıkaha, çapknı bir rüzgiırın ö - de içten candan gelen, bayılırcası - sinin iştirakile Apaşlar kahvesi ko- İstanbulda Şebzadebaşmda Kalen -ı>ııc._~, ve W de Türk deniz suba - uçuşur, başka şehirlerimizde şen na, katılırcasına, karnı tutarak gül- metli uç perde. derbane mabalesinde Tekke sokak 

tnı M:c>rmaranın kuyu lilcivard su- gülmeler, yaprak dökümü fıtınası- mek vardır ki, sekiz on senedir böy ••• 2/4 numaralı hanede Rıza ve Leta-
•r gomecck!... nüne kattığı kadın etekleri gibi le gcildüğüm yoktur maalesef.. Glıl fet apartımanında müteveffa Sezai 
.ş, , bunun suçunu da ikinci ku- mm enkazı gibi her bucağa savrulur. düğümüz yoksa, bu gülün~cek şe • Erfuğı:ul karısı Feride ve saire aleyhlerine a-

ll'.anc..; • Arı Leye yükletmişti. .. O- Fakat, gelelim bizim İstanbulu _ yin azlığındandır. Sinemalar bile çılan izalei şüyu davasının yapıl -
~un t:ız.u-ında Arif bey, ehliyetsiz, muza... güldürmiyor adamı.. Sadi Tek makta olan muhakemesinde müddei 

. 

1 

vetsız, malumatsız, hülasa bir Dikkat edin! evim'ıdc, işimizde , Zamanın komiklerine bakıyorum TIY A TRQSU alcyhll!rde.n Feridenin ikametgahı 
SUr ıneziynt•n ar•-·-ına eklenen • d" K ı H meçhul old gu· ani ılın b' ( ' """ sokakta, tramvayda, trende, vapur- da, mesela bir Ham ı, e as.~n u aş asma ına-t·'! !erden meydana gelmiş bir hil- da, eğlencede her yerde yüzümüz ba ayarında bir tane yok.. EDİRNE Cümhuriyet sinemasında en yirmi gün müddetle ilanen tebli-·aıı._ llarbarosun batışı çok tuhaf Iıkhane meydanına apartıman yaptı- Benim (Eğlence haııei Osnıani) ıs Bu geceden itibaren yalnız hir hafta gat icrasına ve muhakemenin 6/5/ 0

\ •ıştu · tl. ramamış bir doktor, Greta Gar boya minde bir hikayem vardır, lıilmem temsil verecektir 938 cıima günü saat ona talikine 
:ı.ı ışare ı İ~~iliz tahtelbalıiıi - . - . . - . . . yazdığı idadeli taahhüdlü aşk mek- okudunuz mu? mahkemece karar verilmiş olduğun 
,., arına::ıy'l gırişının ilk anlarında Denız muharebelen şıddetinı arttırdıgı sırada Maltada tesıs edılen ılk tu 1 al 

1938 
D kt h t 

1 
d • . 

1 
Beyoğlu birinci sulh hukuk malı- dan yevm ve vakti mezkUrde bizzat 

<>oR . . · . . .. '· .. . . . . . p arına cevap amamış mo- o ora a ır ama ıgımı soy e - k . d . • 
z rnıntakasındakidestroverlerm ..... Ingılız hava ussunu teşkil eden harb tayyarelerınden bin esır . . d li b" d lik 

1 
k d t . d" B kl d d h 

1
. hast emesın en: veya bilvekfile mahkemeye gelin-tn"•- • • . . e ır e anı a ar erstır. ım e eme o asın a ayı a bd _ ~"'laza ve müdafaasına gı· den ko- ...... edıldıkte n sonra.. kl·ed .•. 

1 
ld k"" t·· 

1 
. d 

1 
A ul!ah ve Fatmanın muştere- medigı· · takdirde gıyaben mahkeme-tnoct G""b ğ" · · t - be ıgı 1a e u up ıanesın en a . 

or gemisine sabah karanlığı ras- . . . . . . . . . . 
0 

e_ ımızı oyna_ a ~ynata, agzı- - . · • . . ken mutasarrıf oldukları •800• lira ye devam ve karar verilece· i ilanen larnıştı 0 .. t ed ık takası dahilinde vazıfe alacakları ı- Şımdı, ıtilM devletlerının duru - mızdaki mevcud dış! ın kaffesini dıgı kitabından bu hikiiyeyı okıımal. muhammen kıymetli Galatada A _ t bli" 
1 

g{S70
6
) 

llarbar ... B 1 gun .. elrsan kaendç ~ çin yorgım bulunmamağa, bol bir munu ele alalım: göstere gösetere, içden, candan gül lütfunu benden esirgemedi . laca mesçit mahallesinin eski çapa _e __ g_o_un_ur_. ________ _ 
os o ayır on erme ar su- . . ık A - As da tıh - K dili" t" t k . b' . - ' 1 b l .. d"" ... 

ren seyr· d h. b. . t dinlenmeden sonra vardiyaya ç · - vrupa ile ya arasın , sa mege adeta yemin etmiş gibiyiz. uş ıya rosunun ço mce ır; yeni Cila çıkmazında eski ve yeni stan u dor uncu ıcra memurlu-t ı esnasın a ıç ır emnıye - haz ı ı dı sah t kmil A .. · ta · · · b hikil ·e · dinle • d 
Ctibiri almağa lüzum görmemiş; yal maga ır anı!,or .. a~- ... .. .. .. me ası e vrupaya m~savı Sokakta yüri!1'ken adeta uyuyan _svırını yapan _u . Y yı . - 3 numaralı hane tamamının izalei gun an: 

nı,. mürettebatı ve zabitanının çift Kum~da koprusunde busbutün olan Rusya var. Onun peyk!erı gıbı bin insanı uyandıracaknıışız gibi dıkt_en s~nra, sevıınlı n:_uhatabım. . şüyuu için açık arttırmaya konul _ Galata küçük Millet hanında ve 
l>ardiya usuliyle hizmette bulunma- başka hır hal vardı. .. Erkenden bu- bu kavgaya karışmış olan yıne Slav korka korka yürüyoruz. Bız. 3.gd_alı .. ş~yl~_re gülerdik ... dı- duğundan·6/5/938 cuma günü saat Tarabya caddesinde 260 sayılı evde 
larh·le iktifa edilmiş' t' B t ~b· rada toplanan geminin kumandanla- ırkına mensub kuçük devletçıkler - E""l 1 . d bil ye sozunu yuruttu 15 ten 16 ya kadar Beyog"lu sullı oturmakta iken halen Pariste bulun-. , ı... u e.. ır . . . . . . g ence yer erın e e, ya uyu - . • 
kat; miydi~ rı çaylarını ıçıyorlar; harb vazıyetı den hır blok, Romanya, Sırbıstan, y . Yemler daha sathi, daha olma - mahkemesi başk:itiblig"ince müzaye- dugu· anlaşılan Karl Vanvandel. 

· K da- F k b ıl ·ı k yoruz. a esnıyoruz. k 1 d h 1 ş· d' beğildi şüphesiz!... hdakkınMda koBnu~malar hyapbıyo,rl~ _- l ara g vard . ta kat ul as ıbe pey - Muhakkak ki, içimizi boşaltarak Ykil3.ca. şey _eır· eln . odş anıybo~. d~. ı- de ile satılacaktır. Yusuf Necaya Beyoğlu birinci sulh 
Fakat, Marmara gibi devletin iki ı... evzu'. ~gaz mu . ar_e e erının ~rı arasın a ıp ı on arca . ır ~ - gülmüyoruz. erm gu uş erm e egen ıgım 1 _Artırma bedeli tahmin edilen hukuk mahkemesinin 28/5/36 tarih 

taraftan muhafaza altına alın bir safhalarına ıntikal etmıştı ... Korno- vıyete sıkışmış muazzam bır illik- . nokta, daha canlı, daha açık daha kıymetin %75 ini 
0 

gün ihale edile- ve 35/1700 sayılı ilamı ile 880 kuruş 
i mış d Arü be d aldı" ik' b bek · · d Avust Sebebı ne... · • 1 l dır ç denizinde ne tehlike umulurdu?. or Y çayın an gı ı yu- ro şe esını an ıran ıırya . samımı 0 uş arı . cektir. Bulunmadığı takdirde 15 in- muhakeme ve icra masraflarından 

"' d d kt · ·ı · M · t · t ı · Ve Ne ekonomik buhran, ne hayat y . hil . d k . 
1
. B. 'akat, muharebe vazi eti en bur- um arasın a şu no aı nazarı ı en acarıs an ımpara or ugu var... - .. . . anı esız eme ıs ıyorum. ız ci güne gelen 21/5/938 cumartesi olan borcunuzdan dolayı hakkınızda 

d Y ' .. .. d b · t l k k tr e b"' "'k pahalılıgı Ne dunya gailesı Ne b iki d h · · ül" d'k 
a. en yüzde bir ihtimal karşısında suruyor u: u ımpara or u • uvve ı v ııyu . • ·:· • . ... • e a a sınsı g er ı · günü saat 11 den 12 ye kadar icare yaptığı takib üzerine tebliğ edilmek b·ı "tt f'ki Alm il ""tt h'd b" sıyası ne ıçtımaı hır tasa bunda a - ıs· bull 1 gül' d""'·~ ı e çok tedbirli davranmayı icab et- - Yapılan forse, gösterilen bu ka- mu e 1 anya e mu e ı ır . ' • . . - tan u arın az "'6~.e olunacak ve en çok artırana ihale üzere mübaşire verilen ödeme emri 

tİrirdı... dar gayret boşunadır, Farzı muhal kütle halinde kaynaşır.ış; çelik hir mil de~ildir. • . _ ne dersiniz. edilecektir. arkasına gösterilen adreste h-ıl·•ı:ı· 
B 1 ak - il"' d b f kütleyi bir kaya blokunu andıran Bu hıraz da aldıgımız eski terbı- S" .. b 1 k d .. led' İh .. . . • .b. . . d arbaros, tersaneden çıkıp da Mar o ar ıt dl. onanmasının u orse- • . . , . . - ozume aş ar en e soy ım 2 _ aleye kadar bırikmiş malı- madıgıruz gı ı ıkametgahını~ .ı 

lllaraya gireceği sırada iki gün evvel de muvaffak olduğunu kabul ede - bu ittifak sade Rusyayı Slav hükü- yenın hır_ ne.ıcesı olsa gerek... ya! Buna hiç dikkat etmedim. Eğer ye, belediye vergileri ve evkaf ida- meçhul bulunduğu şerh verılerek 
Yapılan Boğaz forsası sırasında (Sa- lim, bir an için! Netice ne olacak? metçiklerinden ayırmıyor; Rusya ile Hızlı g~lmek ve her ~eye gülmek! bir gülmem.izlik varsa bu umumi - resiyle 20 senelik evkaf taviz bede- iade edilmiş olduğundan yirmi gün 
fırı ismmde bir fransız tabtelbahi- Marmarayı geçmek, İstanbul ön • garbi Avrupa devletlerini, bu har- ayıptı. G~lmek anc:ııc agzımızm ke- dir. Evvelleri insanlar kasabaların, Ji ve delliıliye müşteriye aittir. Mik- müdc\etle ilanen tcfüliğat icrasına 
rınirı toPçularımız tarafından tahrib !erine gelmek, hatta, İstanbulu iş - bin asıl idarecilerıni ve ... bugün ka- n~mdaki hatların_ ıki _ ~çlarından çe şehirlerin içinde mahsurdular_ Bü- tarları dosyasında yazılıdır. İstanbul icra tetkik mercii t~::Im -
edildiği fakat, Boğazın su altındaki gal etmek gayeye hizmet edecek ra muharebelerinde en fazla yardı- kilmiş hır _çorab ıas:ıgı_ ka~a~ esne- tün alem yaşanılan muhitti. Şim - 3 - Artırmaya girmek istiyenler dan karar verilmiştir. İşbu i!5n tarı 
gızli . , . ? 1 Fr .1 , . isal mesınden ıbaret telakkı edilırdi. d" A t al d k" b" 1 1 b"l uh b d 

1
. . <'1. 

7 
b - . . . . . .. gcçıdınden belki sıvışmayı be- mı. ma muhtac o an ansa ı e' e ıtt ı vus ur ya a ı ır ze ze e ı e m ammen e e ının ;u uçugu hınden ıtibaren yırmı gun zarfında 

Ceren b" . . .. h . h . 1 Ben akşamları ada vapurunda b' · .. .. . b t' d t . t ulusal b" . . . .. . . ır tahtelbahınn Marmaraya Hayır; şup esız ayır efendım. yollarını kesiyor!. .. Baltık yolu, şi- di _ ı:ı uzuyor. nıs e ın e emına veya ır borcunuzu masrafı ile bırlikte ode-
lgırın~ olması ihtimal dahilinde bu- Böyle bir tehdid ve tehlike karşısın- mal denizi vasıtasiyle yapılacak naı< rum ve yahu vatandaşların_ 3.1t'.gı Insan kalbleri de sisrPograf ı:ıibi bankanın teminat mektubunu getir- meniz Iazımdır. Borç tamamına ve _ 
llndı.ı • h . . ril h.. • . . . An d 1 kahkahaların Ahır kapıdan ışıtildi • h ld E ki . nl 

1 
. ttı b' kıs ki ki . gu aber verlmiştı ... Ve - da ukumet merkezını ıç a o u- Jiyatıİskajerak boğazında donanma- • . . . . assas o u. s msa ara nazaran me erı şar r. ya ır mına alaca mm ta p ta-

tnışt; anı.ma ilk saatlerde tarassud ya ınc~ıa Eskişehire nakletmek · 1 b' b ·kad apan AI gı, rı\ayetını duyuyorum. yeni insanlar daha fazla diğerkam 4 - Artırma bedeli ihaleden iti- lehine karşı bir itirazınız varsa yir _ llef~ ı ' . ' sıy e seyyar ır arı Y - Yeşilköy treninde köyün sokak .. . -
n r erinin sayısını arttırmakla alı- suretıyle harbe devam edilecektir ... man donanınasının tehdidi altında . . ' - olmağa mecbur kalıyorlar. haren 5 gun ıçındc mahkeme ka"1'.- mi gün zarfında 37/3991 sayılı dos _ 
"a~ tedbirler, saatler birbirini ko- İşte, itilil devletleri '?unu düşünse- bulunuyor ve menediyor. larında aynı ~ınse mensup ~ısla - Sözü bizim cemiyete nakleden de sına yatırılacaktır. Aksi takdirde ı- yaya bildirmeniz; bildirmediğiniz 
naladıkça gevşemiş, tavsamış, ve ler; ve ... en doğru hesab olan bu rm gırtlak bogumlannda en ust_ P".r ğerli doktor ve muharrir: hale bozularak farkı fıat ve zarar takdirde yine bir müddet içinde icra 
ıhayet bu haberin evham mahsulü! noktayı ölçüye vursalar ümdi ede - Orta Avrupadan geçecek yol AI - deden fışkıran kahkahalarını dinlı- Bizim milet kadar pisikoloii tak- ziyan ve faiz bili hüküm alınacak- ın· ka 

74 
- dd · 

old • A "ttehid· , ve as nununun cuma esme k Ugu kanaati edinilmişti... İşte bu rim ki bu yersiz maksadlarındanvaz m~n~a ve .vust"'.'yanm mu · yorum. . . lidi yapan bir millet daha yoktur, tır. tevfikan mal beyanında bulunmanız 
. aııaattir ki gemiyi, asude bir hava geçerler· Boğaz önlerinde yalnız bir (Geçilmez!) ışaretıyle kapalı ... {Ka- Fakat Istanbullu hemşcrım sen diyor ... Bütün milletlerin taklidle- 5 - 2004 sayılı icra ve iflas kanu- bul · · h · il t ik ı _ 
ıçer· · . ' . . ) . 0 k .. !.. rs ı . . unmaz ısenız apıs e azy o u de·'.··ıtıde Boğaza, kendisiyle nöbet kilid hattı yaparak, geçidi, yolu ka- radenız - Akdenı~ yolu ıse .. s - pe . az ~u uyo un. . . rini yaparız. Ama bir maymun gibi nunun 126 ncı __ ma_ddesıne tevfıkan nacağmız ve haki.kata mualü be _ 

c_ıştırecek olan Turgud zırhlısının patırlar; diğer cephelere l<uvveti manlı ımparatorlugunun yasagıyle .. Bız _dun~anm _en neşeli, en spır - değil ... Hüviyetinin içine girerek gayrı menkul uzerındekı ıpotek sa- yanda bulunduğunuz takdirde hapis 
Yerını _almağa sevk etmişti vernıeğe uğraşırlardı. . gayri faal... Bianenaleyh Rusya ile tuel ~ır m_ılletıyız. Sonra muh_akka_k ruh taklidini yaparız. Türk milletin hibi alacaklılar ye diğer alakadarlar ile cazalandırılacağmız, müddeti i _ 
k Oeınıde, donanmanın ikinci fırka Alman seyir zabiti söze karıştı: müttefiklerinin bugün ittisal hatla- tır ki ayııı zamand_a _en zekı bır deki espiri kuvveti harikuladedir gayri menkııl uzerındekı haklarıru çinde itiraz etmez ve borcunuzu ö _ 
b~ınandanı fırkateyn kaptanı Arü - Yalnız bir nokta var ki o da, rı, birleşme yolları tamamen kesil - mille_! olmak şer~f~ı de_ !aşı~oruz. Ve hız başka milletre nazaran ç~k hususiyle f~iz ve_ ~SS:U:üe ~ olan demezseniz gıyabınızda cebri icra 
du~ de vardı ... Şosonun amiral ol- sizin ilPri gördüğünüz bahis kadar miştir. Zeki demek spırı k~bilıyetı de daha şen ve gülen bir kitleyiz. iddialarını ıs~t '.çın ılan gunun~~n yapılacağı ödeme emri yerine kaim 
de:u :ar_ıhte d~nanmayı teşkil e. - mühim ve esas itibariyle ~u taar - _ (Devamı var) mevcu~ olan de'.:1e~tır. .. .. Doktor, dikkat etmediğini söyli _ itibaren 20 ~~ ıçınde evrakı mus- olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 
&uba ~Ulun vahi~ere Alman de_nız ruz, bu forseler de ona istınad et - = Esp~_ı yapan _gulduren, ~lduren yerek İstanbulluların gülmediğini bi:eıerıyle bırl~te satış ı:nemur_una . (B707) 
ti l_ları verılmiştı ••. Ve ... gemile- mektdir: M den gulen hır ınsandır. Şaır: zarınetmiyor Fakat ben dikkat et _ muracaat etmelidır. Aksı takdirde li·:,,,,,;.,,;::::;::::;;;::::;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;=; 
n:ı~ hır çoğunda baş çarhçılar Al Ar .• bey sordu: ağaza l\lilıneti kendin zevk etmededir a- tiğimi ileri ~ürerek, gülmedikleri hakları tapu kütüğü ile sabit olını- 1 ı;,~7 ttıcrt HS4 ,<J nl 
ler n, seyır zabitleri Alman, ikinci- - Ben, ön planda İstanbulu . gal lemde hüner noktasında musırrım_ yanlar satış parasının paylaşmasın- Sefer Mart 
.. _ .Alınan ve ... komodorıarın başın- . ~ Hırsızları . v d' ki· dan hariç kalırlar: 

7 
"" ıni;.. . ederek Osmanlı ımparatorlugunu dıyor.. " ıyorum . . 26 

1 .., -,..vır Almanlar vardı.... . . . İ inizd 1 - h' im 6 - Şartname mahkeme divanba-
<>arbarasun kadros d·'-' b .. harbden vaz geçırmek tasavvurunu (4 iincü sahifemizden devam) Bınaenaleyb ınihnetln bil>! varsa Ç en ge mıyorsa ıç o az- . . h k . .. b"I •. 

leh.__ un ...., u mu- .. .. . . .. . . ül sa çocuk arabaları ile yapılan nak - nesının er esm gore ı ecegı yere 
1 ·~ sayılan elemanlar da bol _ goruyorum. . . . çık renklı hır çok kostumlcrı gıyer, g · · . ı.lacaktır. Fazla rnalümat almak 
tık~a mevcudken Marmaradaki bu Alman denızcı devam ettı: çıkarır. Fakat hiç birini beğenmez. Korkma, belediye glakson gibi, liyata, bayanların ~n- ~oda şapk~- ~ enlerin 937/36 sayısiyle başyaz-

,seyır e:illasında onlar da muktazi - O nokta da şu: bugün orta Av- - Zevkime göre bir şey bulama- kahkaha atmayı menetmeyi hiç !Jir !arına, başımız gıydi~ muhtelif ~- müractieri ilB.n olunur. 
ıtertıbatı alınağa lüzum görmemiş _ rupa devletleri aşağı yukarı muha - dım... zaman aklına getirme~. serıpuşlara, n~~~et .. dunyamızm ha g gına (

669
6) 

erdi 'b - tt d' ı · b h "b- line bakarak gülunuz 
... rı v.ızıye e ır er, ve u mu arı Det asansöre dogr· u yürür. Satıc Ve bize Ltanbul gibi b · - : . ZAYİ 

l3o!a · · .. nı · . lil< k d k k k k d ' ı, ' şen, iU Sıze yogurt yemenızı tavsiye e -Şey 1 J. ı~ 0 
erme kadar geırude her . " a ar. arma arışı • 

0 
a ar kostümleri yerlerine koyarken, pan- kadın:. benzeyen bir şehrin sahilı - demem. Yoğurtçularla b. .. ka 

1 
3265 sicil numaralı arabacılık eh-

. abu halini muhafaza ed~rek mıınasebetsız paktlarla hududlan talonlardan birinin eksildiğiroi gö - - - . ır mu ve e - amemi ka bettim Yenösini a-g~çıyordu ... Mürettebat n 'e i ··r de birbörıne girift bir hale sokmuştur .. !onu sarmış ... ty; akıl değil mi?... yaptıgıma zahıp olursunuz. Kome liyet_n !. .. · .. · 1 dıler c·· 11 . eş çı · kı· Uf k b' h . thi rur. Arkasından koşar, yak.ısına sa- . URŞUN KALEMİ NE di tiyr.trolaıına gı·diniz diyemem. lacagımdan zayıın hukmu yoktur. ,. · uze 1avalı bır mart sabahı ... a ır mesa a.ı sn yeye . . . BiR K YE YA- . •
1 

Ahmed 
""arrnaranın .. .. mukabil büyük •e ht ı·f d 1 t- rılır. Iş polıse akseder. Herıf, kara- Reklam yapıyorum sanısınız Fakat Arabacı Hacı og u se uşuten fakat batmıyan ' . mu e ı <'Ve ...... - . . RAR? . - .. . . 
n rt meltemi güverteleri okşark1'n !erin ko:nşuluklarıyle karşı karşıya- kola goturulur. Üzerı aranır. Çalın- Mağazalardan daima kıymetli şey- çok yaşamanız_ ıçm gülmek ta_vsı~e Zührevi ve cild hastalıkları 
b~Zlı bır salınışla yol 1 k t b" dır. mış pantalon karnına .;arılı bulunur. !er çalınmaz Bir paket toplu iğne edersıım, benı ıtham edecek hiç hır 
ır n~' ... a rna a 11 

._ • .. · • • 1 b b bul İ tanb il h D 
Var""·e doguruyordu... Dıiı,kü komşuların bugıin birer a- Meger, karnında, şışme !astık bır bir kurşun kalemi, bir lastik parçası, se e .. amazsınız. s u u em r. 

ba dıyada Olanlar vazifelerinı"n zıh hasım olduklarını göz önüne a- yastık varmış. Pantalonlnrı giyip çı- çalanlar da vardır. şerım gul... Amma bana ve yazıma Hayri Ömer 
Şında d ı · d ""l 

tiraba•e ı e' ~r. _ Iki_nci kı.:ın, ise is- Jırs1nız halin_ ~e karlar müş~ül ol- kar'."ken 15stiğin havas'.nı boşaltmış,/ F .ıkat kanun nazarında fili çalan egı ··· 
ç kılınıs, bılha:>.;a hlrb mm; du'\unu pek ala takdır edersınız! cebıne atmış, onun yerme de panta· da, yumurtayı çalan d bırdır ... Nusret Safa Coşkun 

Öğleden aonra Beyoğlu Ağacaml 

karşısında No. 133 Telefon: 43595. 

Y&l l~J8, Ar 4. üua98, "•sım 152 

8 Nisan ı CUMA 

Vakltl•r v ... u Ezani 

------·ı..:•.:.•·;..._".:.·-ı ••. d. 
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5 ~c 
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1 35 
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8 - 80 ... TF.LORA~ 8 Nisan 19S8 

-Yuvalarına ve hanenizde ve bulundukları yerde T 

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

Haşarat 
- . 

serpınız. 
15-1/4 25-1/2 40-1 litre 65 kuruşa: Onlar bir daha dirilmezler ve 

Cildinizin tahriş · 
edilmemesini 

isterseniz? 
Dünyanın her tarafında seve seve 
kullanılan, ve cildi tıraştan sonra 

pamuk gibi yumuşatan 

p·oKE R 
Traş bıçaklarını kullanınız. 

~~ılti~;#I~ İlanları Kendinize beyhude yere eziyet ediyorsunuz " 
J Harici Askeri Kıtaatı'/ •j 

r. 
ıııi'tiW~ Her bir metresine tahmin~ NEVROZIN varken ıshrab çekilir mi? \ I ' __ , · ~ 

dilen fiatı 275 kuruş olan 10,000 r - • . _ , ~-
ila 15,000 metre kışlık elbiselik 
kumaş kapalı zarf usulile müna
kasaya konulmuştur İhalesi 12/ 
4/938 salı günü saat 15 dedir. 
İlk teminatı 3093 lira 75 kuruş
tur. Evsaf ve şartnamesi 307 ku
ruş mukabilinde M. M. VekAleti 
satınalma komisyonundan alı
nır. Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

.. 
~ - .. 

• • • 

Şirketi Hayriye ve Üsküdar - Kadıköy ve :~=:~~: ::ı:riı!::~~~: 
Havalisi Halk Tramvayları Türk le birlikte ihale saatinden en El2 

bir saat evvel Ankarada M. M. 
An9nİm Şirketinden : Vekfileti satınalma komisyonu-

" na vermeleri. cl577• 

MUŞ TEREK İLAN lflstanbul komutanlığı ' He: bir metr::~e tahmin etli-
. • • • Ü •• · Sahoalma Komiı onu !IAoları len fiatı 315 kuruş olan 70000 

Şırketı Haynye vapurlarıle skudar tram• 
1 

. 
1 

- metre boz kaputluk kumaş kapa- Baş, diş ağnlan ve üşütmekten mütevellid bütün ağrı, 
sızı, sancılarla nezleye, romatizmaya karşı 

] d t b •• t k b'I ti Istanbul Komutanlığına bağlı lı zarf usuliyle münakasaya ko-
vay arın a mu e er muş ere ı e er birliklerin Ha anatı için 1300 nulmuştur. Ilıalesi 27 /4/938 Çar 

ihdas edilmiştir. dönüm çayır fualanacaktır. Ka- şanba günü saat 11 dedir. İlk te-

_ Kısıklı - Karacaahmed ve civarı, aylık abonman kart! 
fiyatı ikinci mevki 607,5 kuruş ve birinci mevki 675 kuruş 
(vergi ve rüsum dahil) 

Bu kartlar 11 nisan 938 sabahında nitibaren mer'idir, 8 
nisan 938 tarihinden itibaren Şirketi hayriye idarei merkezJ
yesi kontrol müdüriyetile köprü Üsküdar ve Köprü Boğaziçi 
iskelelerinde satılacaktır, 
. Çamlıca ve civarına gidecekler için ayrıca müşterek gün
lük gidiş ve dönüşlü biletler fiyatı: ikinci mevki 22,5 kuruş, 
birinci mevki 25 kuruş (vergi ve rüsum dahil) 

İşbu biletler 11 nisan 938 sabahından itibaren köprü, Ka 
bataş ve Beşiktaş iskelelerinde satılacaktır. 

palı zarfla münakasası 25 Nisan minatı 12275 liradır. Evsaf ve 
938 Pazartesi günü saat 16 da şartnamesi 11 lira 4 kuruş muka
dır. Muhammen tutarı 5850 li - bilinde Ankarada M. M. Veka
radır. İlk teminatı 439 liradır .. leti Satınalma Komisyonundan 

. Şartnamesi her gün öğleden ev- ıılınır. Eksiltmeye gireceklerin 
ve! Komisyonda görülebilir. İs- 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 
teklilerin ilk teminat makbuzu maddelerinde gösterilen vesaik
veya mektuplariyle 2490 sayılı le teminat ve tek!.if mektuplariy 
kanunun 2 ve 3 ncü maddelerin- le ihale saatinden bir saat evvel 
de yazılı vesikalariyle beraber Ankarada M. M. Vekfileti Satı -
münakasa saatından en az bir nalına Komisyonuna vermeleri. 
saat evveline kadar teklif mek- •780• U 725• 
tuplarını Fındıklıda Komutan - ••• 
!ık Satınalma Komisyonuna ver- Her bir metresine tahmin edi-

Kaşelerini alınız 
icabında günde 3 kat9 alınablllr. 

' ' • • .""! .. " 

ŞiRKETi HAYRIYEDEN: 
meleri .• 1918• len fiatı 275 kuruş olan 100,000 

latanbul Nafıa Müdürlüğünden : metre kışlık elbiselik kumaş ka-
11/4/938 Pazartesi günü saat 15 de tstanbulda Nafia Müdürlüğünde J LJ N j Ü R YELEK CEBi palı zarf us14iyle münakasaya kc 

FENERLERi nulmuştur . !halesi 25/4/938 P.ı 

Sayın yalcularımıza Beğaziçinin diğer mın
takalarına aid ve her ayın 11 nde mer'iy
yete giren fevka lade tenzilli aylık kart 
abanmanlarının satışına devam edilmekte 
alduğu ilan alunur. 

(1251,55) lira keşif bedelli Topkapısarayı müzesi eski vekilharç dairesi · 
.• Taşınması çok zartesi günü saat 11 dedir. Ilk 

tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. t · t 14750 ı · d E kolay, ışığı çok emına ı . . ıra ır. vsaf ve 
Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fennt şartna

""leleri, proje kefif hulasasile buna müteferri diğer eu&k dairesinde gö -
rülecekür. 

Muvakkat teminat (94) lirai:lır. 

İsteklilerin en az (500) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idare
rinden alıruş olduğu vesikalara istinaden İstanbu Naba Müdürüğünden 

'<siltme tarihinden bir hafta evvel alınmış ehliyet ve 938 senesine ait 

ficart Odası vesikaarlle gelmelri (1607). 

•-·· ıı· k d' . şartnamesı 13 lira 75 kuruş mu· 
"'"vvc ı ue en uı k b"li d Ank d M M V a ı n e ara a . . e -
çok şık. Yelek ce- kfileti Satınalma Komisyonun -
bine ue kadın çan- dan alınır. Eksiltmeye girecekle
tasına girer. Halis rin 2490 şayılı kanunun 2 ve 
Krom taklitleri 3 ncü maddelerinde gösterilen 
vardır Markaya vesaikle teminat ve teklif mek-
dikkat, tuplariyle birlikte ihale saatin -

Satış deposu: Voyvoda Cad. No 30. den en az bir saat evvel Komis
yona vermeleri. •784!...!.!!.?.!l.!_ 

fst. Levazım Amirliği 1 
Satınalma Komi•oonu llanlar.!....J 

~OlANT 

GÜVEN 
İdareleri İstanbul Levazım a

mirliğine bağlı müessesat için a
lınacak olan 22 bin kilo taze bak 
la 35 bin adet enginar 20 bin 
kilo semizotu, 12 bin kilo be -
zelye, 7500 demet dereotu, 10 
bin adet marul, 10 bin demet 
maydanoz, 11 bin adet yeşil sa
lata, 11 bin demet taze soğanın 
kapalı zarfla eksiltmesi 14 Nisan 
Perşembe günü saat 15,30 da 
Tophanede Levazım fımirliği sa 
tınalma komisyonunda yapıla -
caktır. Hepsinin tahmin bedeli 
5450 lira ilk teminatı 408 lira 75 
kuruştur. Şartnamesi komisyon
da görülebilir. İsteklilerin kanu
ni vesikalarile beraber teklif 
mektublanru ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermele -
ri. c467• cl707• 

MEYVA TUZU 

Be§iktQf Birinci Sulh Hukuk Hd -
kimliğinden : 

Üsküdar Solak Sinan mahallesi 
Tophaneli oğlu sokak 71 numaralı 
hanede Mehmet Cemıl'e: 

' 1 

~ 
'I 

'1 

·:· TÜRKİYE İS BAN KASI 
1 , 

.. ANITI - . 

o- ~~· 

••• 

J:lazine tarafından aleyhinize ika
me olunan doksan dokuz li -
ra doksan dokuz kuruş alacak dava
sının muhakemesinde: 
İlanen vaki tebliğata rağmen mab 

kemeye gelmediğınizden gıyabınız • 
da muhakemeye devam olundu.Da· 
vacı esbabı; subutiye olarak; zim
metinizi gösterir dört kıt'a teftişi 

1 
muhasebe cetveli ibraz etti. Bun ~ 
dan bahsile gıyap kararının yirmı 

. gün müddetle ilanen tebliğine mah· 
·kemece karar verilmiş olduğundan 
30/4/938 cumartesi günü saat 10 da 
müddeti kanuniyesi zarfında iti • 
raz ederek mahkemede hazır bulun 
madı.ğıruz takdirde vakıayı kabul 
etmiş sayılacıtğnız tebliğ makaı::ıınıı 

kaim olmak üzere ilan olunur: 
(938/81) 

Maltepe Piyade Atış Okulu -
nun Elektrik tesisatının pazar -
lıkla eksiltmesi 11/4/1938 Pa -
zartesi günü saat 14,30 da Top- İstanbul _ Beyoğlu lstanbv.I A•liye mahkmeleri birin• 

ci hv.kv.k dairesinden: 
hanede LV. fımirliği satın alına Nikola.Medoviç vekili avukat Yu· 
Ko. da yapılacaktır. Keşif bede Ü K G } suf Kenan tarafından mahkemenin 
li 1952 lira 50 kuruştur. İlkte - rman QfUffi3 ene 938/122 numarası ile Pangaltıdıı 
minatı 146 lira 47 kuruştur. Şart K t J k S f J Sentespiri kilisesinde Civani ı·ahip 
nalne ve keşfi Ko. da görülebi - Om U an 1 _ a J na m a aleyhine açılan davada müddeaaley-
lir İsteklilerin belli saatte Ko. K • d - hin ikametgfıhının meçhuliyeti ha• 
na. gelmeleri. (484) (1927) omısyonu an : sebiyle ilanen tebliğat icrasına ka· 

••• , . . . . rar verilmiş olme kla müddeaaley • 
Fen Tatbikat Okulunda mev- 1 - Orman koruma genel komu tanlık kıt aları ihtiyacı ıçın 9641 met hin işbu 381122 sayılı davaya karşı 

cut iki adet köhne BERLİYE re kışlık elbiselik kumaş kapalı zarf usuliyle ihalesi 25 nisan 938 pazar yirmi gün zarfında cevap vermesi 
Kamyoneti ile bir adet köhne !esi günü saat 11 de Ankarat!a Yeni şehirde komutanlık binasındaki sa- ve muhakeme için tayin edilen 18/ 
OKLANT otomobili 14/nisan / tın alına komisyonunda yapılacaktır. 5/938 çarşamba günü s~at 14 tc 

1938 Perşenbe günü saat 14,30 2 - Muhammen bedeli 27958 lira 90 kuruş ve muakkat teminatı mahkemeye gelmesi veyah'.lt bir ve' 
da Tophanede LV. fımirliği sa - 2097 lira 00 kuruştur. kil göndermesi aksi takdirde da>ll 

ya gıyabında bakılacağı ilan olu ' 
tın alma Ko. da açık arttırma ile 3 - Şartnameler bir lira kırk kuruş mukabilinde satın alına ko- (671S) ~ 
satılacaktır. Tahmin bedeli 250 misyonundan alınabilir. ~ur. =-
lira teminatı 37 buçuk liradır. Sahip ue neşriyatı idare ede11 

Oto bili kuld 
.... 1 bili" 4 - İsteklilerin şartnamesinde ki yazılı vesikalarla beraber teklif Bn~ muharriri mo er o a goru e r. -.. 

İsteklilerin belli saatte Ko. na mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona verme- ETEM İZZET BENİ~E ... 
gelmeleri. (483) (19211) leri i1lD olwıur. Cl90'I) &ON uı.0•4F JılATJl&U:t 


