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SOVY - JAPON T RUS HARBi Mi? 
ordularının hududda tahaşşüd ettiği Japon 

ve. bi;· 
ve Sovyet 

• 

Rus ordusunun yolda olduğu haber veriliyor .. 
Helsinki 19 A. A. - Havas ajansi muhabirinin öğrendiğine göre, hududuTt iki tarafında bazı Sovyet ve 
Japon kıt'a/arının tahaşşüd etmekte olduğu bildirilmiştir. Bununla beraber bu haber tegid edilmemiştir. 
Pırzemişl kolordusuna me_rısub bazı cüzüfamların lıa.!en Sov.l}et hududuna doğru gönderildiği haber alınmıştır. 

!Almanya, hudutları dışında 
1 bütün Almanları haritası 

içine almak kararında! 

1 • 
Sovyetler Japon .. Leh - Alman - Macar orduları ile 
harbe tutuşmak mecburiyetinde kalmamak için ;.__&ı_nt-::-.:s-'tu-:y-al-~ ~;;...1~-

1

:-:y-:l(-b~ 
Alman ordusu taarruz hedeflerine göre sev· 
kulceyşi me\""kilerine yerleşntiş bulunmaktadır. 

Ll.tvanyayı son dakikada bıraktılar . ? !eşmesi piyasada da tesirini göster-
--- (Devamı ikinci sahifede) Hitler'in nutkundan sonra vaziyet 

Sovyet sefiri 
Litvanyaya 
Yardım edilemiye.-· 
ceğini bildirdi 
Lilvonganın 
Cevabı bu ak
şam verilecek 
Varşova 19 (Son Telgraf) - Li -

" ' ingilfereden 
Kredi AJynruz 

Paris 19 (Son Telgraf) - Hit -
ler'in dün Rayiştag'da iracl ettiği nu
tuk Fransız matbuatında gü -
nün rne:elesıni teşkil e.ır.ek -
tedir. Gazeteler Hitkr'in Alman hu
dudu dı~ında kalan Alınan ekseri

Bu hususta L'.!lndra El- yetlerine karşı vaki imasını me,· -
•• \ zuubahsetmekte ve bu hususta ha-

çim1 zin muzakereye 1raretli neşriyat yapmakta, yeni ye

rremur edildiğ kaydc- nı Ja,·b~lerı" beklen~bileceğin; kay 
l clctmektedir. Muhakkak olarak 
uouy0r • zikredildiğine göre Alman ordusu 
Bu sabah çı - , ıugün için Avusturya da dahil o-

kan Tan gazete · ]arak bütün Almanya içinde müs-
~ sinin vcrdiğı ma ' takbel taarruz hedeflerine göre 

lumata göre Lon-·· "'vkülceyş vaziyeti almış bulun -

1 

drad& bulunt1'ak -' -.,aktadırlar. 
ta olan Millt ban· Ve .. bu taarruzun normal inki-
kalarımız genel 1! müddeti de uzak değildir. Hit-
direktörlcri ile ~tr·in yeni Rayiştağ ı;eçirnini bu nok 
İngiliz mali ma - ına; er la yaptırdığı vı. ilk balıar-

tuanya'nın cevabı beklenmektedir. Jıafili arasında ye !a bütün maksat ve gayelerini ta-
Fransız-İngiliz-Sovyet elçilerinin ıs- pılmakta olan te- ıakkuk ettireceği kuvvetle iddia e-
rarlı teşebbüslerile ~istan ce - maslardan müs - !ilmekte ve Fransa'nın İngiltere i-

l 

vabdaki gecikmeyi kabul etmiştir. bet netice alın - -~ le daha sıkı ve faal hattı hareket 
Lituanyanın bugün akşama kadar ce · • . ' . t Lo ı·· ara Eıçı- \takip etmesinin behemehal lazım - !-'itlerin emellerın 1 tahd. kkul< ettirmek yoluna >:ı Q. ü ,~ -

b . k t•• kild bek Gaıb ctCh:~ıne g~.aı(;. o .. alıilerı Mare~cl v~·cşııof mış ır. d Al ,.,usuna b ir bak"' 
va mı vermesı a ı şe e - (Dev""' 2 ı.ıe) m iz Fethi (Devamı ikloci sahifPde) den güne kuvvetlen ırııen mon orv ' "' 
Jenmekte ve bütün şehirlerde nü - Paris 19 (Son Telgraf) - Sov - !erine ve ajanslarına akseden haber- ~~~~~~~~~~~~==~~=====~;;;,,;~~~===========:'==~=~:===:= 

mayişler, tezahürler artsız arkasız yet ordusunun Lehistan'ın fili ha - !er henüz şüphe telakki edilmekte - ..,-.... Hayırsız kocasını ı"stememes"ınden mug"' ber olan Enıı· n. 
devam etmektedir. reketi ve Lituanya istilası karşısın- dir. Bilakis Lehistan - Rusya hu- • .; 

7 Büyük Erkanıharbiye reisi hudu • da Sovyet Rusya'nın kayıtsız kala· dudunda mütekabil tahşidat yapıl- .J. 

da sevkedilen Leh kolordularını tef- cağını Lituaya hükumetine bildir -Jdığı ve Mareşal Voroşilof:un ~u mü. hem karıs.ını hem 60 lık kayın peder"ını" o"'ldu"'rdu'" 
tişten avdet etmiştir. diği hakkında bazı Avrupa gezete- (Devamı 2 ncı sahıfede) 

ingiltere, ispanya 
vazi e i i e · or ! 

Katil, ihtiyarın feryadları karşısında zerre kadar teessür duymadan 
onu muhtelif yerlerindP.n bıçaklamıştır 

Fransa ile lngillere arasında son vaziyetler 
üzerinde sıkı bir temas var, lngiltere Fransa

nzn endişelerini gidermeğe çalışıyor 

•• 

' .. 
• 

• • 

. ' .· 

' ' •• ! 

Nlyon anlaşması muclbinı:e Aka 
temine ; ı ı J ı ı , ı JI , ! -

. ' • 

• , Londra 19, (Son Telgraf) - İn-
.• ,·;<:.~,;:~~· ı;iliwe lıfıkfıl!lotiııln İ!panys'ya kar

şı ittihaz edeceği tarzı hareket Fran 
sadaki siyasi vaziyete ve dcrl,al te
sirini gösteremiyecek olan efka~ı u
murniyenin yapacağı muhtemel taz . 
yike bağlıdır . 

Hükumet erkanı arasında mc,·cut 
olduğu, iyi haber alan malıfoller' 
tarafından iddia edilen fikir ayrı-: 
lıklarının bir buhran tevlit edece~i 
şüphelidir. Bununla Lerabcr bazı hl-~~---_:_----.~~.......,.---· 
muhafazakar mebu~lar tarafından 

~mt.! !'l!l:.2«HI yapılacak tesirlerin hükUıneti daha cırıayetl n lşıendl~I ev, cinayeti müteak1 • "' 1 J 

·il-.~ 70 """nfi bir tarzı hareket ittihaz Dün gece Sultanahmette Dizda - cinayet olmuş, Emin ism~~e bir lo-ımi~d .'11 de yarlJ·"'' ı. 
etnıeğe sevk etmesi muhtemeldir. riye mahallesinde Dizdariye çeşme- kanta garsonu karısı ve ıhtıyar ka - \ • \ •<' olmu~tuı, 

y (Devamı 2 nci sahifede) 5'>kağında 370 numaralı evde bir inpederini öldürmüş, Mehmed is - r .. •r.; olunda 122 numaralı 

• 

aşçı 



~ ffl 5' ,. , ........ .. 

h~yırsız kocasını istememesinden Almen~a ~~~udları dı- lngilfereden lngi~ter~ ~panya L it va ny a 
.. • şındakı butun Alman- • Vazıyetinı 

mugber olan Emın, hem karısını lan haritası içine al- Kredı Bekliyor berlik yapıyor 
sefer-

hem 60 ilk kayın pederini öldürdü m~!rinc~~h~f~~~nd~vam) Allyoruz gil~e~:Ve~~~~fE:ı::ö1;:si~ (B~inci sahifeden devam) Kovno hükfrmetının bu terL~düdü, 
.. _. _ . olduğu ileri sürülmektedir. Fran -ı (Birinci sahifeden devam) ne devam edecek ve İspanyada'ki nasebetle garp cephesme hareket et- bilhassa yeni bir hükfunet teşkılıni 

(Birlnd sahifeden devam) En buyugu altı yaşında olmak u- sız gazetelerine gör-e Almanya'nın Şimdiye kadar hususi bir mahiyeti bugünkü vaziyetin inkişafını ta • tiği de bildirilmektedir. temin maksadile muhalefetin yap • 
~Zehra ile hiç iyi g':çinmemekte- zere Feriha, Meliha, ısmınde !iç te ilk hedef! .Çekoslovakya, Belçika, İs-lolan ko~uş.rnalar bu n~tic~ üzeri~- kib eyliy~ektir. Ancak Franko' • Pari~, 19 (So~ Tel~af). - Sovyet ması mubtemı;ı bir hareketten kor-
dır. Aıalanı:ıda son günlPrde artan kızı olmuştur.. . .. lıstemedıgını <arahatle lcmın et- de resm.ı bır safhaya gırmış ve mu- nun zaferı karşısında Fransa'nın en- Rusya nın Lehıstan uzerınde her • kusundan ilerı gelmektedir. 
bvıaJar, ve patırdılardan sonra bu Ve bundan hır muddet sonra . da mektedir {iller kendi :ıududlarile zakerelerin idaresine Londra bü - dişesi meselesine gelince, İngiltere hangi bir hareket yapmasının önü- Sovyetler yardım etmiyorlar mı? 
tşlıı hal çaresini yanlarında yaşlı ve F ~ t i h t _e. o t ura n ve ., 1 ' !yapışık arazide ve tam bir kesafet yü kelçimiz Bay Fethi memur edil - böyle bir vaziyet tahakkuk etse bi- ne geçmek için Japon ord~s':"'un da Paris : 19 (A.A.) _ Pari Suaı ga-
tecrııbe &örmüş bir akraba bulun- gazıno sabibı olan yaralı Mehmedle halinde meskün bulunan Almanla- ıniştir le Franko'nun İngiliz ve Fransız mü Sovyet hududlarında tahşıdıne baş- t . . R. h b .. b ld . 
tn•sını bağlı eören Zehra, Kasta - tanışmış, onun yanında çalışmağalrı kendı hududları içine; ya bu de\'- Yak;nda maliye vekfileti nakid iş . zaberetmi temin etmeden memle - landığı bildirilmektedir. Böyle bir ze~sının'dakıg~Somu atırıl ı ırrı;l·or: 
Jnonlye ınektur eanderk, babasını mış · Jetlerle itilaf hasıl ederek, yahut da leri genel direktörü Halid Nazmi de kette kalkınma hareketlerini yapa - tazyı manevrası arşısın a vye h . . . . 

başla tır 1 .k k d So t ovno ı vye e çısı, ,ı uan-
r • - d iki kad b. . . . R , ·b· b" h h k ya arıcıye nazırı B. Lozoretıs'ı zı. :taımıa davet etmiştir nca an sene ar ır zaman emrıvakıler vukua getırerek ken · rLo.,riraya gidecek ••e mii?.altprnJara mıyacağı ve uzun 'Ililddet tspanya'- usya nın ne gı 1 ır attı are et , "'·L- . geçmı·ş Mehmed bu gen ç·Ite her . . . 1 k . . . . . •ttih ed g·· h ·· t mil yaret ederek Moskova nın Lıtuan-...,,.,.anın babası R11sa.1. çavuş ıs- .. .. • • • ~ ı dı hududları ıçıne a ma ıslıye.-ek · ıştırak edecektir. ,,., başında bulunamıyacağını he . ı az ece ı enuz ama e an - .. • . ' . 

JDinde altmıf yaşlarında bir adam- ?~lu yardımını esirgemezmiş, v~ tir. Fakat, Fransız gazetelerine gö - Şi'Ildiye kadar yapllan müzakere sap etmekte ve Franko'nun nasıl ol- !aşılamamıştır. ya hükUmetinın bu memkkeıe _yar
clır. iki kafadarın hovardaca hallerı re yeni emrıvakilere artık fır;~t ve- ler '1c'icesinde İngiltereden ıo mil- sa İngiltere ve Fransa'nın emniyeti Paris 19, (Son Telgraf) - Lituan- dım .ed~m~esı muhtemel oldugunu 

Kızının müşkül vaziyette kaldı • ~~hm~. mali vaüyet'.ni .sarsnuş, rilmiyecektir. ; 1 'ııp:1;, lirası yani 63 milyon için tehlilceli l)Jmıyacak tedbirleri ya-Rusya ihtilafının Lituanyanın fe bildirmıştır. . . . .. 
ğını öğrenince hemen yol hazırlık- ilcı sene ıçınde Fatihteki ışını bıra- Almanya'nın ikinci hedefim ~e Tii -k 'frası mıktarında kredi ve itti1'az ve kabul edeceğmi muhte - dakarlık göstermesi suretile sul - . Sovyet elçısının bu beyanatı bu · 
lanna başlayan Hasan çavuş kalk- kan Mehmed gelmış, Divan yolun - Sovyet Rusya teşkil •tmcl.todir p· 'Pmin olunduğu kuvvetle söy Mel JÖrmektedir. han halli ümidi artmıştır. Henüz bu yük bir rol oynamış ve Lilu'1uya , Po 
nıış, bundan yirmi beş gfu. kadar da.' S~nat rnekt~pleri mezunları .~e- Hitler'in Fransız ve İtalyan ııudud- Jenmektedir. Ingiltere derhal bir mütareke ya- hususta kat' bir vaziyet olınamaklrt lonyanın metalibini kabul etnıedi;\i 
evvel, İstanbula gelmiş, kızının e- ~yetı altındakı 120 numaralı duk- larında hiç bir değişiklik vukuunu Bazı yeni teşebbüsler için bu mık pılınası içm teşebbüslere girişme - beraber Lehistan'ın Almanya ve takdirde tamamile yalnız kalacağı-
Vin İnmiştir. ka~ açmış, ve _burada fakır bır aş istemidiğmi ve sara hatif' ıemın et - ı tarın genişlemesi imkam da var _ yi tle mevsimsiz görmektedir. Macaristan ile birlilcte yürdüğü ve nı anlanuştır. 

11niniıı huysuzluklar Hasan çr- evı tesıs etmı~tır. . _ mesi ve şark hududlarınvan hiç dır. Harb vaziyeti hatta Lehistan ve Macarlstanın Al- Lituanya - Lehistan - 1-
J"ISun gelmesile azala:ı;ğın• büs _ Eminle _bırlilcte 1 ":rada ışlemege bahseylememcsi deS0vyeı Ru· ·a hak Londrada elde edilecek .ılan kre- Franko ileri harekatı muvaffakı- manya ve İtalya ile gizli bir itilaf ve Kovno : 19, (AA.) - Hükı'.ımet 
bfıt9!ı etmış nihayet tahammül e _ başlayaı: ilti ahbap ıçlı r\ışlı olmuş- kındaki emellerinın bariz : .ir delili diler le yapılacak işlerin başında, li- yet!e :levanı etmekte olup bükıl • ittifak yaptıkları kaydedilmektedir. neşrettiği bir beyannamede bilhas-
1l.ilınez bir bal alan bu aile kavga- !ar, Mehmed bu vazıyet karşısın _ olarak tebariız etlirilmekteuır ou manlar ve bilhassa kömür havza • metçilerin ikiye bölünmelerini te • Mamafih bugün olmasa dahi kısa sa diyor ki: 
brı Zebranın canına yetmiş hun _ da Emine ücret veremiyeceğini fa- takdirde Alma.ıyd - İlalva .apon- mızın Çatalag·zı !imam ve maden _ ınin . . Val _ B 1 1 bir istilcbalde Lebistan'ın Lituan • •Eski ve şayanı ihtiram bir mil -

' k t luk • · · ı his b" · ı · "fak ıçın ans ars on yo unu ' ilhak d ğ" b l t' ğull kızla P 1 ta ilan dört gün kadar evvel, Eminin a ço ~ugun~. ıaşe ~.asrafıle y.ı--c tan. ır ara'.'ı ,e ıır ııtı · )erimize •id 3 yıllık planın tatbiki- tehdid eylemektedir. Hükümetçiler y~yı . _e ece ı v~ una muka - e ın ~ . ~rı.ve :'•. o onya -
labableyuı' ym· e huysuzluk ve,,., ev kirasını ödeyecegını o0ylemış manzumesı ıçınde So ·;et I.usva a- ne yaravacak •echı·-·t hulunmak L • im k .. k dil . . bil Dançig'ı Almanya ya terkedece- leblerını bildiren tebliği havTetle o-r- • . ' . . w • ... :t. • ~,L:una manı o a uzere en erını . . .. . 
brdı ile evden çıkıp dükanına git_ EmmD~udna _razı ~!muş, bunun üze_ Fleyhıne lıarbe 1 gıre· ·ekler.d. r Fakat tadır. ,toparlamışlar ve şiddetli surette mu ğiVtemın oıunm19akta(AdAır). ~y~~ilcınızbali. ,V~t.an vekmemlh eke1tı -
ınesi üzerine karısı Beşiktaştaki kız rınt ız arıye çeşmesi mahallesin - ransJ?. gazete eri H '.lr. ın her iki Milli banka müdürlerırniz bu 8_ k b arşova : . . - Mareşal mızın ist ıçın ço va un o an 
kardeşine misafir gitmiş, dört gece d~ Ruliisi isminde birisine aid 37 emelinde de muvaffak • ılamıyacağı- yın sonundan evvle şel.ı.rimize dön- :r":.:::.~ı.aı. ~~!ardır, .. Anc~ Smigli-Ridz, Polonya - Lituanya bu- bu saatlerde sizlerden tam bir so -
orada kalnuştır numaralı klirgir evin alt katmdakı ~ı vr Avusturya emr· akimden s~n- müş olacaklardır. 

1 
f 'k lru . yatı yükse~ dudunu teftiş ettilcten sonra Vilna'- ğuk kanlılık taleb ediyorum. İrade-

. od t t k disi F d d.. d ·· 0 an aı vvetlen karşısında hu - d b d.. ·· tür · çık -tt hitt• 
Dün Beşik.taştan kendi evine dö - b. ~yı. uk muşd, en . de ·ynı evin r~ _ransanınb ı'· du~yanınk a go - kilmetçilerin ihtililcileri bir müd - an LiU:aya onınuşk . 1 mıLz.ta ve h~~-·.e t• ırk.• b 

nen Zehra, akşam üstü Emin rveı ınncı atın a bir odaya yerleşmiş- zunu açmış u un ugunıı avdet - R .,. . ! d al ak .. . tuanya as er top uyor ı uanya u...ume ı ·ararını, u-
-Idlği zam i . lmamak tir. ınekte vr Litvinof'>ın ·.dclifının 'e- ,.,_ ~ •} .l_-.p, :(lql'.7~ '}!° et_ oy am tan ~aşka m~bet bır Kovno: 19 (A.A.) _Bir çok ib- giinfikirleri istimzac edilen dost 
... an onu çen a Eroin . . 'h· d . . , netıce elde edemıyeceklerı sanı! _ b"'-~- ti · b' 1 karannı v . bab d b file · , hıç bır kazanç temin et _ ın e hararetlı nesr•y~t vanmokta- . . . . aktad tiyatlar Lituanya Jruvvetlerinln bir , u...wııe erın ceva >art ge dikten 

ennış, asına a u . . d . (Bırı ı•ı sahıfede:ı devam) m ır. ' ktir 
ri a....,,. ve bu noktada ·-ar et - meyen o.ı yenı ışden hiç menınun ırlar. 1 mı·ş lk .. d . ıf b' d tecem.müüne iştirak etmek üzere da- sonra verece . ' 

r--7' - d • . . D kr . k . ve ı günler e .AıY ır ur- ' B k ·1 b. iht· al .. "led miştlr' eğildır. Ve bu hoşnudsuzluğun te- emo asıye ar«ı •<'mpatı ... * Amerika ile yeni t' t - vet edilmişlerdir u arar, ag e ı ım , o" en 
• . . V . gunluk husule gelmiştir ıcare mu - · H · · N b 

Emin 
1
. k buld sırill' Lstası Mehmedle karısı Zeh- aşıngton ,9 A .. A ) - Hans . · . zakerelerine 28 martta Ankar d Varşova . 19 (A.A.) Litu sc,nra arıcıye azın'llJI eyanatı • 

, eve ge ınce arısını u- • . . h b . ·ırı , Ancak bu vazıyet kısa bır ?aman- a a · - anya dini k · to ı ak 1 ~·ndan im fak Ze!ı.. r •r'lS!Ilda bır de munasebet te _ aıansının mu a Jrı bı rı "r . . başlanacaktır hükılrnetl b .. p l ül' t· rı eme ıçın p ıırıac o an par 
!'w memnun o uş, aı, ı - . . B··ı · hf !' ı • d~ 'lon:ı:;J şekle ,_det Ptmiştır. . enuz o onya ımı - ıa to t .b. d"l kti 
ra tarafında ·ı ... . al vehhunı etmış bunu ııude birde or u un ma ~ ıe C'T' v •••I~ n . * Şehrimizde yüz yaşında H t' tumunda ileri sürül ti ka men nun asvı ıne orze ı ece r. 
. n verı en ıçerı ıruna- taya atarak d k ·ı karşı sempatilerini i1l11• p·rrıok» Yalnız Avustury~y~ sevkolun - . . . a ı- en şar arı - Vaziyet müşkiil . 
mak., karar. karşısında şaşırın~ -ıl b 1 ev e arısı ı e kavga - .. t k . h " . c mak üzere hazırlanan bir kaç parti ce ismınde bır kadın, 500 lıra parası- bul arzusunu göstermediği için va- Kaunas . 19 (AA) L"tu 
tı Ka ara aş amıştır ve muş ere en Pnerıı r ır "" P"Pt- d 1 d cıı· "ddi 60 . · , .. - ı anYI 

r. yınpederinc bir daha hu) - Bir <ened b. . . jte bulunulması rcın. Lnn•lr. ; " p,_ uı~m. tütün, incir ve az mıktarda n~ o an ır_ gı ı ası yaşında zıyet cidcli telakki edilmektedir, efkarı unıumiyesi GQn derece mun- ' 
ruzluk etıniyeceğinc dair terninatlh k . en erı devam ede~ bu ris'irı ~"ktai n•'"r'arınr .. , l>ı• • - deri. son vaziy~t karşısında gönde_ oglu aleyhine bir dava açmıştır. Malı1mat sahibi mabfellere göre faildir. Polonyarun ültlrnatomunıa 
l'ermesine mukabil karısınır: ısra-ı a. arşısında usan~ getIJ"en Zeh r· . ·!"· .. .. • 
n ' . ra nir.avet bundan 25 ··n kaa f.enk •rı•ır odil'T'<"lııı ıs1P"1P'"" ı ımP::ııış ı. MAKl"NEY E muşkülatla kabul edecektir. Hu• 
't~~rşı:5'11~3 yalvarmalarının boşa ve, ·nemlekette bulu!::n b ~r ev- dirler lkı ·T'emlt·Ketın m"rtı7 ka dı- hraca~çıların 'lir kısmı ne şekil - dudda Polonya fırkalarının tahşid 

rar::U goren Emın, ~u karardan burayı: davet etmiş,ıhti ·ar a e~~;; ğı müşkülat surotı umoımıvrdr ıak- de hareket e:meleri tazım geleceği VERIRK E N edilm.iş olması Lituanyalılarda bir 
ı caydıramıyacagıru anlayın- buna bi bul ) 

1 
g dir edilmekte ve Ameri' ,n r;ralı hakkında selahıvettar makamların F " mukavemet arzusu doğurmuştur 

t~, ~.ıça~ı çekmiş, Kayinpederi - tır r çare masını ya varn.ış. Avrupa'nın ,azıvetı hakk•rda fkir vereceği malümata intizart etmek - ranko zaferden Sonra kimseye Halk şimdilcl vaziyeti 1920 deki v:. 
llın uzerıne atılmış · b . ted· le I · t b ktedi · " 

B 
· Kayı., """erind d d eyan etmnkten ıctınab Plmrkted ı·- ır r b k zıye e enzetme r. O ~arıhte m~ 

- an:. dünyamı haram ediyor - ı · ,..... ' en me e ·mı~n le• Ald · • b• J ·t k k tarekenin ımzasın· dan ı"ki un·· sonra 
ııun·ız, ben de size bunu bırakmam Emı .. 0nu1, d& Mehmedle ahpablığı Efk- l" ıgımız malumata göre ~vus . }f arış } e 0pra Verece Polonya Vilno' . gal tmg . 'dl 

Di . . koyulaştırdığını go . b , arı umumıve par mPr•to ve ı .ıryaııın bizden l milyon 700 'ıin yu ış e ış ı 
~· cu~ zavallı iht~yarın rastgele kayın pederın Zeh;::~ce ke~dı=~e: matbuat sureti umumıvrriP incıl _ lıı a matlubatı vardır.' Ve bu para; deg" i)im diyor P?lonya ültimatomunun kabulll 

saplamaga başlamıştır den boşaı M h tere. Fransa ··e Çckoslovııkvaıı•n le- Avusturya hükümetile aramızda " dahilde vahim neticeler doğurab'-
lhtyar ca•'f.lşun feryadlan ka. · '-·- _ ıp e mede vereceğını hindedir me,-cud ticaret "" klering ınlaşma- Aragoo 19 (A. A..) -Havaıı ajansının mulıarririııi uınuml karagihuı lecek ve belki de büldlmet istüa e 

1 da ze kad tee - d AWuıaga na<Jırrı • e her hadıseyı ' d ktlr 
rrc ar ssur uyma- bu ktad • .. .. 1 ,ondro ·u Parıs tarafınc1an .ıtı _ " nhkfmına tevfik,aı:ı Cumhuriyet merkezınde kabul P.den başkumandan Franko, aşağıdaki beyanatta bu- ece · 

l n katil kainped · · -ıd .. dük no 811 tf'l~ıı. etmek yuzur ı Bir k b ı • erını o ur - d k al . . - haz ediıeceh ·.-,. r_·.: .• ıın .. ınc~ Merke• bankasındaıblokedir unmuştur: ÇO eyet er Lituanya makana 
len sonra k"""'uş kansı Zehra t t en avg arını çekilmez bır hale ·k d k · <>. · · !arın b tebdi·"-•- bir t nl .ov-:· • !' u sokmuştur. rı a. a ı ~ıslerı Amerikan hükü-, ilhak keyfiyetı resmen bildiri! _ - Zaferi lam olnrak istilısal ettikten sonra hiç bir toprak parçasmm a azan """' ? a q. 1 
~ka~ınc:ıgızın canhıraş çıglık - Eminın bı• çekilmez halinin en metın~ takıb edeceğı yolu göste -1 dikten sonra bu para Almanyaya herhangi bir ecnebi devleti lehinde İspanya' dan aynlmıyacağını alenen leme ~ karar suretlerı tev • 
li de ta dı~madan ona da gayz ha - bad rekl hundan beş gün e l b" recektır. devrolunacaktır. Vt• bizim Afman- beyan ederim. Akdeniz muvazenesini değiştirmeği hiç bir zaman aklı- edeı:ek ültimatomun kabul edllm 
pn;;, eza l ur eden bir ~tirasla bı- sabaİ. hvgası ile meydana v;:lmiır Kanada Avrupa işlerinden uzak y~dan alacağımızdan tenzil -~dile ahenkleştirilm·"8i husnsımda e•,-vcl A.l<deniz siyasetini ahenkleştirilmesl ;:inid istemekt~irler. Bir çok ma 
.-...nı sap am~. kadıncagızı da can Dükkana "den . .. ş, kalarak cektir mızd& geçir=ştik. er e Polonya ile diploma~ik m 
sız t- ~ ha de yere sermiş, evin üst _gı Enun, t ırundeıı son Ottava 19 (A.A.) _ Be\'nelmı· 1 

8 
• Daha Eden'in istifasından evvel Akd . . tini henkl tirm 1 nasebetlerin iadesi Vllno istilA 

kat _,~ yıı•..,akta olan diğer kiracı ~ ~::!'serıyane bır hayct sürmeğe le! vaziyet hakkında sorulan· bi."su- u "uretle ttlc"arlarımızn Al - leri sulh içinde y:ışıunaları lazımgeldiğiııenız s~y~ ti ~· eşG es filen tanınması demek olacağı 
M hr:-d, e• n içindeki çığlıkları a7ş ahmıştdır ale cevab veren Başvekil King d~ manyada blokp bulunan paraların- bü·"'" .. ., herkesin hürmet ettigı". b' t..'.'. ~!ede tirmun.ek'~eı.m hareketin şimdiden tahmin ealle 
d h - e n a o sabah Em· k . . c dan • ·ı 700 b. ı· ,,~ ır upanya vucu a ge ..... - ek . ı.ıyt;rca, e--n fırlamış, aşagı koş d . . ının ar a - mıştir kı mı yon ın ıra alınmış oanyan•n !ı:omünizmln "'e m d nl t b"'yük bir hl t tti"' . idd" yec netıceler tevlld edeceıtl 
muş karısuır "Cin bıçak darbelerini sınlıaı, rvı terketmış, Beşilctaşta Mı - Kanada Amerika kıtasında rı· olacal ve Kendiıcrine dağıtılacaktır edebiliriır ~gilfr .., , 'li" e ~ ye e ulu k zmebUyüke .. gınıb' laıa ezcümle Polonya'nın müteuuıdtwıir 
TUr k "- sır oğlu sokağında 68 n 1 d • rlu Al hük" • r•J r . ransa nm an arımıza arşı ır an - Lltu • dahill . an. ~b.iu ·)zerine atılmak iste- de o . umara J ev- ugu için aranılar. hedefe mul(a ·ir .. . .ıusu·' man umeti ıle yış gösterecekie•~rt!en ..-e bizimle pek samimi bir ekilde t rikl mesai ~yanın lflerine • . 
,ltllıJ: , . man:':r~le<tiye amelesınden '?s- bir tesir husule getirebıkcek beya- ı nukurnetımız arasında yapılacak edeceklerinden ~minim. Esasen İngiltere ile böyl! bir t~ mesai cağı soylenmektedir. ·~ 

- Ne yapı"C'"<run. Emın, kendine . . b~unan halazadesı - natta bulunmaktan kaçınmok icab bır anlaşma ıle temın olun••caktır. başlanmıstır 
geJı nın yanına gıtmiş ve dört gece ora- eder Kanada'nın Avru h.d. 1 A ' . D ııesl u kalııuftır . · k . . pa a ıse e- \'USturyaya bundan sonr~ mem- Franko, bundan sonra kendi saflarında hizmet eden ecnebi muha-

•ye ene• :Mehmeae karşı da rıne arışması ıstenmıvorsa bu şe- ı k ı· · ~ "bl · k' aka 1 . b ti . d . • • . 
in • .... _,, ____ ,~ _ . Orad2 hu yakın akrabasın Emi kild h k d"I : . · e e ımJ?"en nasıl ihracat vapıla rı enn geçen sene ı r rn ara nıs e e yüz e yırmı beş azaldıgu söy-
çagını .. u.wuımaı<wın çekinmeyen a - e are et e ı melıdır 1 . _..__ •~ , 'd . .. . • 

lıırsıı go-zı .. ka .. _ .. olan nu.. huysuzluklarını anlatmış tek _ Başvekil İngı·ııe h"·k- · .
1 

cağına gelıncı. bu unda da, Türk emı~ ··e Y1UUDda ıspaııya ya yenı en ecnehı kıtalan gonderile<:eğl hak-
ennı r, ourumuş • • r< u umetı e te- Al k d ıl tol "ftiral kt'i '-'b · d · ti 

Katil E . rar ıevine dönmesinde ısrar etm ati edı"I h b . . . man tıcaret anlaşmas• esa~ tu _ ın a yap an •a" ca ı arı• surette teııı.zı etmıı ve eınış r mm, ona da: 
1 

. e • en mu a eratın ıstısar• ma- ld-
- Defol!. .. Yakarım! erme karşı da: hiyette olduğunu ve daha Zi\'ade bu· tulacaktır. · 

Ben d.. · ·· - Düşmnlarııruzı ezmek için bizde lüzumundan fazla adam mevcut-
Diye bağırmış, buna aldırış et • - eve onenm ama, Emini nun malfunat edinmek maksadile B 

eve almam• ld • .
1
• :·enner hududun;. dokunulmıya _ tur 

meyen ve hatili tutmak isteyen za- . •yapı ıgını ı ave eylemıştır. tir: 
Yallı Mehınede d~ 1'ıçağ. sallam~ • Kararını verdıkten sonra dür ak İyi hal;,: alan mahfeller bıı be- cağını resmer beyan etmesı ve A - Aragon cephesindeki muzafferiyet hakkında Franko şöyle demiş . 
onu da boynundıu.. yaraladıktan şam Sultanahrnede, evıne gelmış - yanatı Kanada hükümetmin ı·a!i - vustury· hadisF ıeri esnasında İta!- - Bu zafer, askeri sınai ve iktisadi kuvvetimizi mühim surette 

tır hazı arttıran İspanya'nın timalindeki muvaffakıyetimizin mantıki bir neti-

Japonya : 

Sulh ihtimali 
Tezahur edincıye· 
Kadar harb edecek 

1ıınra evden fırlamış, komşuların . .j .. n .. .. . . rda tamamile Avrupa me.ele - ya .araı·ndan ittıhaz edilen hattı ttsidlr . 
. -:--- Katil var• ... Katil kaçıvo.·• Ye- _gu ~ur, otede berıd.e ~olaşı.n ~ınden ~za1' kalmak istediği şek- hareke,ten sitayişü· ;)ir .isanla . Tolı:yo 19 (A. A.) - Hariciye ne-

tişın, tutunı Emın, dun Zehranın evıne d<indü _,!inde tefsır etmektedırler bah b H"•k"' el d •h ,. f d zaretl n•rrnna sl!z sl!ylemeğe sell-
. gu·-nü d 1 se.mesı uradakı mdkaruaı ı.. - U umetcı er e Dl al za er en hı ett b1r t ubte ı t Feryadlan arasında kara~hğa ka- . uymuş, •kşaın gitmı~. 'akat talv~ ın~., nun . . Y ar za • m me avassut 

n kaınpederı ile birlikt k ı ıaıından memnunıyetle karşılan tekllflerine telmili ederek Ja~nya-
şn:'ş, or~dan savuşmuştur. disını evt a1m . e arısı ken:ı Roma 19 tA. A) - Hillerın dun ::.Jştır • bahsedı·yorfar nın ııuib ihtimali tezabu-r edince • 
Cınayetin akabindt vaka yerine al'. ıstemedilclerını -...------------- ~------,=-~=,...,,====!!!!! 

gelen devrıyı. işe el koymuş vaka- ~!1:r::a ~~hkemeye .~aş vunnak basının arkasından koşan katil ' -,.trc!u Emin, •uçunu itiraf etmiştir. Madrid: 19, (AA.) - General Miaga demiştirki: ye kadar Çin - .Tapon muhascmatı • 
dan Mehıned paşa karakolu komisc- E . 

1 
dugunu soylemi~ler ·· ~dekı kanlı bıçağı sofada vetiştıp-i çalmış ve bu vakitsız ziyaret karşı- - Tek bir cumhurivet askeri mevcut oldukça harbi kazanacağız dm devametl rmeıte mecbur . oldu-

rlııi haberdar etmiş, müddeiumu- r·CO:,n, ya varmış, yakarmış, b~ tür-ıihtiyar çavuşa da rastgel.l "'alc!ıı ısDda ;:aşırar, Osmanın C..nüne ıtanlı,ve ~aferderı daiına emin ~lacağJz, ğunu beyan etmiştir. 
ınılığe de derhal malümat ven·'-'· u apıyı açtıramayınca donmuş ımış, feryatlar arasında gozlerını a-ı Lıcag· 1 ırlatnış G , 1 il. tıni" ..,_ Hariciye nazın Hlrota da 9 dev-

~ dükkana elmiş • an . . : . enera şun arı ave e ş ..... : I 
tir. g , ustası Mehmede a- ç ustası Mehmcde de. 'Iad•sey· hafıı· •oste k , H uh b d t 1• yuııları ol••• Mühi' ·m kt kat'! ti--~'- et paktının zamam gelince derhal ra bulına . H .. . · rme Kaygu- - er m arc e e a ı o ~. no a ne """""· 

Hemen faaliyete geçen zabıta çok v .sını nca etmış, bırlikte e- -. ep m~ebbıbı sensın!... sılt .•acJk '<ı Em:n .:arısiıe ile Meb- Bu neticenin lehimizde olacağından eminiz. fesih edileceğini, fakat hali hazır -
ıeçmroen katil Emini Beş'"'··ta ak: t gelmışler, barışılmış, herkes o- Dıyerek hucwn etmıştır Mehme~ r.ıecı -m.rıaôtbe S·' .Jır şekild bul • da devletin beynelmilel adalet dl • 

~'""'9 dasına ekilmiş· E ·· r d lı - · ~ e · M ..l "dd k h il rabasının evınde saklandığ yerde , Ç tır. mın m e ın er ıçagını Jltr.ak ıs dt.ğunL •e < IndV" •. i bundaıı ötürü iş a~rı e panı ve eyecan VBnı e münasebetlerini idame ey" 
bulmuş, katili bıçağı ile berabeı ya- . ham pederi Hasan çavuş Mehme- terken bo) nun an yaralanmış ve ı 'er ıl;t•ı "'' ·!e 1ı~Ktedır Haıbuk' e- . . ,. . •• !emek istediğini par!Amentoda söy-
kalamış tah'- k ta 

1 
k d idil' odasında yatmaktadır. Saat 8 30 halde ı:lon göıalekle ve boj!azından re• a · " g 1\Jadrıd 19 (A.A.) - Madrid m sokakları, Sonteşnn 1936 da düş- leınlştlr, 

, "' a e oyaı. mu - d - y • · '" enı. ,eyrı ~erekse zahıta , .. • k 1 ak! • ·· .•. . deıumu . . . a ogru ahya ile Emlıı'ın bodrum kan akarak karak'Jla k:ı5muşt..r ftal k •. •· man ıu.rumct ·apı arına y aştıgı zaman gosterdlgı fecı manzarayı an- •• HARP VAZİYETİ 
mı mu:ıvınıne getirmiş, ve J ı.r...a"~ 'llOllı. aJts1nı ısbat e•mck . . . b' 

ta"'-"-ata baş! katındaki odalarından k Katil Emın, ağl.ışan avrularının, etmcktedır. lloparl<irlerll' mücehhez ır çok kamyonlıır sokaklarda do- Londra 19 (Son Telgraf) _ Ja 
ıa.u; anmıştır. yıne avga • .. tedır l\Ieh <-d · • kk · k ul .. • • Katıl E . . . ,ya başladıkları lşitilmı f k t )alnız "n küçukleri olan Mediha'yı ı m ın au ar omş a- !aşarak halkı cesreı gostermege davet etmektdır, Hatılıler her tarafta ponlar Çinlilerden beklemedikleri 

mın, suçunu ıtıraf etmiş , ş a • b·ı al rından 1'enzıncı )aım Emın'w b. k .. · 1 karısı il ka d . kavgalar gerek ev halkı arak gecv • ~kt Beşiktaş'a gıt • ır halk' ııı•tu 1a soyl~mek'l'dır er. şiddetli mukavemı.t gördüğü cih t 
ken l ed . yınpe almerımnalmuşt~~ - komşular tarafınd:ın o bde gerk e- ' miş, doğru Osmanın kap.sın• çalmış kaç gıindenı-erı fevkalade sefaletten F d h b d } le San nehir boyu "- d . el -

.. en ısını eve am ar uze - ~ ar anık- . . . r t 1 b d -ansa a ar zamanın a yapı a wı: emır yo u rıne bu t . led •.. b 1-''· sanmıştır ki bıdayette aldırı• ed l ve buvakitsız zıyaret karşısında Şa- m ş e.u ulun uğunu, anormal bır 1 t • =bekesini elde etmek planı· nd emaye ı ış ıgını ı WJ - • , 1 - •. .. t , d 1 . d . . .,.. an 
miştir. memıştır. şıran Osrnanın onunn kanlı b.çr.ğı vaz.ye ıc o aştıgını ve un . . k • J • • b• k h J d sarfi nazar etmişler ve yeniden Çir. 
Zabıta ve adliye tahkikata devam Fakat brraz sonra Emin'in kor _ nı f.ırlatrnış: . - Karım bu akşam e.ve gelmış; Ca JŞ er JÇlil Jr an un azJr an } hattında taarruza geçmişlerdir. 

Hmektedır. kunç sesle küfür edişini ve Zehra'- - 'l.I, deıru~. kaynata olacak ha- aııınct ben ı;ıtmek _ıstemıyorum. G~- Paris 19 (A A.) - Parlemento salı kasına verebilecek ve milli müda. Vakıa Çinliler Japonların bu ha-
CİNAYET NASIL OLDU • nın: lnle karımı ölc.!ü,Jürn ... Fakat ka- d~rs~ ·~bıı:ıık7;;.·~laya gırecek dedıgı günü hart 

0

halindr milletin teşki - faa daimi komitesinin muavenetile reketinden istifade ederek nehir 

Yukarda zabıtanın \'erdiği resmi - Can kurtaran yok mu? Ah ... a- rıının suç ortağı olan Meluned elim nı s~y. eme .. ır. . • . liitlandırılması hakkındaki kanun harbiye, bahriye ve hava nezaret - boyunda bazı yerler elde etmişlerse 
m ı · . 1 d k ld Hadıseve muddeıumumı muavın - d J l d b uk bil · umatı yazdıktan sonra kendı hu man en ucuz urtu u.. . . • · J"yih üzakere edecektir Jetini tanzim edecektir. e apon ar a una m a Çın -

• tah . F d lerın Bav Ihsan el koymuş ve vak'a a asım m · lil · · b tt alil ı 
d :. k atımızın neticesi de şu- erya ını duyan Hasan çavuş kı· KATIL ZABITADA yerinde iahkilcata başlanmıştır. Adli 1922 de hazırlanan ve 1927 de Hazerde memleketin bütün zen _ en yenı a a g a.v ayarak ba-

. · zının ıındadına koşmuş Emin'i Zeh- Osman, bu vazıyet karşısında E - tabib Enver Karan cesedi eri mua .,_ büyük bir eksenyetle kabul edil - ginliklerl brr teşkilata bağlanacak zı_ muvafakıyetler temın etmışler • 

d 
Yaralı Mchmed ile Emin seneler- ra'nır yerde yötan cesedine bıçak minı teskm eder gödirunüş bir. ta·ıne etmiş ve ~ömi:lmesine . . y _ m;, olan bv layiha ayan meclisi v~ barb halinde bunlardan istifa _ dir. 

enberi ·· t k k dı ı ki · uJ ld - ·· ' ızın ver .., ' E 
1 

muş ere yaşama ta r ar, sapıama a me~g o ugunu go - raI•an sıvışarak Beşıktaş polısini miştir tarafından tadil edilmiştir. Layiha de edilecektir, * Dost İran hykümdarı Rıza Şah 
ız:lin v~daı~ ~l~ı sene_ kadar evvel, rünce tekrar yukan kaçrnıya dav • hadiseden haberdar etmiştir. Mehmed'in '10ynundaki yara ha • silahsız müdafaa teşkilatı yapılma- 40 yaşından aşağı olan mebuslar, Peblevinin doğum günü münaseb&-
Zeıı."ll yetı ıyı oldugu .. "r~larda ranmıştır. Biraz sonra Osınanın ev'ne gelen fiftır. O da Carrehpaşa hastahane • sı derpiş edilmektedix. tamanıile askeri mecburiyetlere ri- tile Atatürk'le İran Şahı arasında 
Ja evı!:: Kastamonilı hır kız- Sıra kayuıb~b~ına ı:elince.. polisler katil Emini su." ~•"ti olan sinde tedavı altında bulunmakta Başvekil müdafaa nazın vazifesi ayet edeceklerdir, samimi telgraflar teati olunmuş • 

.... Karısının Işını bıtirince kaymba-bıçağı almışlar, karr.ko.. ıı:etırmis- dır. nı görecek veya bu seliUıiyeti baş- tur. 
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Y E N İ B İ R--P-R-_O_J___.E~--• ,ı[_H_aı~kı~~-11~-~-~-=fu_-_ı 
1 MAH KEM E LERD E 1 :·,€1MU.t-l' --
T aşllk silmek için kavga ln:~~~~=:ie:ia;b Geliri 20001iradanazolan Bir s!:ı~~iinin 
eden iki kiracı cürmümeş- 1aş~:y:a~a:::n~:ir~~~;:~: ;; ~ Belediyeler lağvediliyor dır0k~~~~h~~:~~=~~~ 

--!!!!...---------"""".~~------- yaş~aktan haz alır bir adamdı~ ki 

hud mahkemesl"nde !.. re İngilterede harb kabinesi kuru- - • r·v·· . 9 . vo .. g muhtarlarının ı·~mı n.og reısı ne çevrı- şimşekleri; yolunu aydınlattığı için 
luyor veya kurulacakmış. Heyecan ,n. ı sever, yangından; vücudunu ısıttığı 

verici rivayetlerin çok defa ne ka- l k .. k k kt b mezunları için hoşlanır, parasızlığı insanı yan-
G üçlü kadın, suçlu oldug"'u i in Jar müphem, vuzuhsuz olduğu bi- ece ve gu se me e kesicilerden kurtardığı için tercih 

Ç raz t:ıhlil edilince anlasılJığı gibi, k •• l .. d ı·lecekler 1 eder, velhasıl her felaketi hoş kar-
~ gu··n hapz"s Ve 26 lz"ra para ce- Almanya'nın Avusturya'yı alıver - OY ere gon _e_r _______ ·-------- şılamasını bilen tam manasile nik-

..J . . • . il...-----------=----....;;;;..___ .. .. . . . kal bin bir adamdır Onun böyle yüzünü 

l' J ıne•ıle ~:'. tar~e. bır fevk1ludelik Memleketimiz dahilinde mevcud Badema, köy muhtarlarına( Köy Dıger ~aftan koylerımızın ~ buruşturarak hayattan şikayet et -
zasına çarptırı al l:eklendıgı bu gunlerde, orle.ya çı- bbelediyelerin azaltılması lüzum - reisi) ve ihtiyar meclislerine de kınması ıçın her tarafta esaslı su mesi, ölümü özlemesi hepimizde bir 

lan l:u gibi rivayetlerin de bifaz lu görülmektedir. Bu hususta bir (köy meclisi) denecektir. rette çalışılmaktadır. hayret ve korku uyandırdı. 
Eayan Mukaddes ile Bayan. ~fa~ J güçl_ü olduğu .. i~~ dayak da atmış : Jtişünülünce ilk tesirleri kalmaz o· proje hazırlanmıştır Köy katiplerine her tarafta kirasız Bir .~ok kö.ylerde y~ni Ck_öy od~a- _Sen ki dedik bu kadar yaşamak 

r: nı evde ayrı ayrı katlarda iki ki- Dun, bu dovuş davasına meşhud luyor. Bu projeye göre belediyelerin teş- . 
1 

t rı) (koy gazınoları) ile (koy helala- istersin Ölümden bu kadar korkar-
d 1 b S hm .. .. .. evler temın o unmuş ur . ) ılınaktadır · 

r .cı ır. suç ara akan ultana et uçuncu Jn gilterede harb kabine•i ne de- kilat ve vazifeleri çok fazla küifet ve . . rı yap . sın. Nasıl olur dar ' ı ir an ev-
. d al k kir sulh ahk . d b kıldı •·? • - d k·ı • t Bunlara bırer mıktar meccanı tar Esa k"" 1 . . . d b" 1. 1 .. k. ed. . . b Fakat, her scferın e t at a- ceza m emesın e a · ıne.: . ... Harb ilan edecek bir ka- masraflı oldugun an teş ı a ı, an - . . sen oy erımızın e ır P an a ve! olme ıst ıgır ırsun, u 

t ı olduğu için taşlığı silmek, te - Hiıkim Kamil davacıyı dinledi ; bine mi?. Buna rem ihtı-na' yok, cak nufusu 2 binden ve senelik ge - la da veril~ekt': imar edilmesi de kararlaştırılmış ol değişikliğe sebep ye rnr -
r uzl• mek kendisine düşen bayan suçluyu dinledi, şahidleri dinledi ve he 1 '--b ç·· k "" İn .

1
. 

1 
h t liri 10000 liradan fazla kasabalar - Ayrıca koylerın teftiş ve kal - duğıından bir zaman sonra bütün duk. Şu cevabı ver 

d ik. . .. 1 uf k m ce seue . un u gı il er a - . . , . f al" t" . k tr 
1 ı-n Mukaddesin burayı kirletme ev e ı kiracı arasında boy e a h . . . . da kurulabilecektır. kınma ve ımarı a ıye ının on o- köylerde yapılacak olan inşaat- ve- - G~·zetelcrdc oku ıı.ı ınız mı? 

" · - t f k ih ·ı~• d - im d - tı areketlerını şırndıyc kadar her . . • . b 1 d . k ld , nelen n .u~tckidir. Evvelki gün ha- e e tı itiların ogru o a ıgını, . . . Halen memleketımızde 536 bele- lu için yeni bir teşkilat kurulması levki tek bir umumi bina da olsa - Artık cenazelerı e e ıye a ıra -
' i;ıraz yağışlı imiş , Mukaddes eve münasip bir şekild~ an.1a~~ı: Fakat vesıle ıle ~ilfürmekten gerı ~alma- diye mevcuddur da düşünülmektedir. muayyen ve mazbut bir plan dahi- c~ış. ~isanda ölülc_r b_elcdiycye 

1; • k .. t" b t d k davacı Mukaddes bır turlu davasın- rnışl~nlır. lngıltere harb etmıyecek- Bunların bazılarının varidatı 500 Mülki hukuk mezunları linde yaptırılacaktır teslım edilecek. Beledıyenın elınde 
ff' .nce a · 

3
mk. usku. termu a en - dan vazgeçmiyordu tir, [ngiltere silahlanacakt.r •~lye liradan bile azdır .. .. ye _v~ (k"" . 

1 
. • . ) . A h k'" d b " adyo bulu can vermiye razı olabilirim amrr.a 

c kot; na c• ma ıs emış, taşlıkta .. . · . b · (koymufettış ı) ve oy reıs ıgı gı- yrıca er oy e ır r - .. .. .. d 
l İ r 1 k 1 ik" . Bunun uzerıne mahkeme ıca ını Hem de niçin böyle alabildiğine si- Bu kabil belediyeler ilga oluna - . . lışa akla d .. odal ) . . olume dokunmasına musaa e -

va n_ r an al ardşıkaşımış,_ . ı kı - düşündü. İrfanın Türk ceza kanu - liıhlanıyor!... caklardır Dig"er taraftan gerek ka - bı ışlerde ça c r ır. . nacak ve (koy okuma arı ıçın demem. Hayatımı ona feda edebili-
r cı • ıne a•a arın a ı temızlik me · B nl k .. d · ki d f dalı · t tü r· ı · . , . - nunun 456 ıncı ve 482 inci madde - Buna şöyle diyorlardı: Sulhu mu- saba ve gerek köylerin kalkınması u arın oy e geçırece erı e ay neşrıya ' r u eser er, rim amma cesedıme dokunmasına 

s.nden kavgaya tutuşmuşlar. !erine temas eden suçundan ötürü hafaza etsin diye. için alınmakta olan esaslı tedbirlere müddetler, stajlarına mahsup olu- mecmualar, gazeteler muntazaman asla rızam yoktur. 
I~avga sırasında İrfan Mukadde • 3 gün hapse ve 26 lira para cezasına E" h b k b" . _ .. d yeni bir hız verilecektir nacaktır takip olunacaktır. Benim ölümde en çok korktuğum 

s<' hakaret etmiş, bır parçada fazla mahkfım etti 
1 

Jer ar • ~ ınkes;. sdozun en an -
1 şey cesedimin tefessüh etmesidir. 

_ aş an mana ev a a e hallerde, Bu•• fu""n Nasıl olsa ölecek değil miyiz? Bu-

· ' az ve y . k fevkaliıde tedbirler alacak bir hü- Mektublar Şehir Stadı nun için Nisandan evvel rahmeti 
~ enı vergi anunu kfımet demek ise, İngiltere o kadar • rahmana kavuşmak istiyorum. Zira 

P !büyük bir silahlanma programile Ayni günde Niçin Memlekette bır görüyorum ki ölüm bile tehlikeye ro jesi bugün ve bu programı başarmak için orta- girdi. 

mil 1 k ki 1 t b" Yerine gidecek yapılmıyor ? 1 ip terazi Fazla nikbin olmamakla tanıdı -

( .. 
1 oz 
it~ ÜsCibakası 

I 
Meclise veriliyor ~ se::ı:n~~

0

:; f;,ka::d:nt;_ ___ ğunız bu adamın birdenbire bu 
---- ---- bedbin düşüncelerle müztarib ol -

il"ı 5 .J ba '< aya it tir :ık ede- Memur ve miisthdernlerden alı - bir~erl~ .?"eşgul bulunmakta, istik- Posta idaresi yenl bir Maarif va apor kuru• Diğer tip tera~Her, pl· masına hepimiz acıdık ve düşün _ 
c _kle r se çildi nan vergilerin terızil olunması hak· hali duşunerek hazırlanmaktadır. tıp zarf da yaptırıyor mundan yardım isten• yasadan kaldırılacak celerinde yanıldığını, belediyenin 

Deyoğlu Halkevi tarafından ter- kında hazırlanan proje artık kat'i ve Avusturya meselesinin İngilte - Posta ideresi, halka bir kolaylık mesl dUtUnUIUyor Bütün memlekette (bir tip tera- ölüleri henüz icbar etmediğini ve 
· :p edilen saz ve ses müsabakasının son şeklini almış bulunmaktadır. rede hasıl ettiği aksülamel ne ka - olmak üzere her tarafı açık zarf şek Tahsisatsızlık yüzünden beledi· zi) istimal olunması için uzun za- bu teşkilatın tam olarak kurulabil
ncrede ve ne zaman yapılacağı haa - D-~~ ylmeki_Jler lheyetin_in .içtimbaıngu~: dar kuvvetli olursa olsun bundan !inde yeni mektup nümuneleri ha - ye şehir stadını bir türlü yapa - andanberi tedkikler yapılmakta- .ınesi için; daha çok, pek çok zaman 
I..:ı da dün akşam Beyoğlu Halke - goruşu uş o ın proıenın u . . . • .. zırlamayı kararlaştırmıştır. akt dır m . t ıl t geçeceğini temin ettik de ancak mü-
v.nde toplanan jüri heyeti konuş - Büyuk Millet Meclisine verilmesi dolayı herhangı hır fılı teşebbuse B günkü" •• arfl "b" fakat a - marn a . dır. Bilhassa seyyar sı ıc arın a - teselli olabildi. 
ma ve tedkiklerine devam etmiş - beklenmektedir. geçilmesine ihtimal verilemiyor. u z . ar gı ı, ~_Pi§ Senelerden beri devam eden bu şıdıkları bazı terazilerin; gerek has- HALK FİLO SOFU 

İn . . . • . tırılınış yerlerı açık olan bu kagıt -
dir. Bu proje ile; buhran ve muvaze- giliz ımparatorlugunu teşkil e- . . . . husustaki faaliyet, tatbikat sahası- sasiyet ve gerek kullanıştaki bazıl============== 

M.. b k 1 f lı ih et gil . . b" 1 tiril k h d d . 1 A . 1 . !arın ıçıne ıstenilen şeyler yazıldık- h .. k tır z f • •ı • .., usa a anın, e eme as n ay ne ver erının ır eş ere a - en omınyon arı vrupa ış erme, ık 1 afl k na enuz onamamış . mahzurları dolayısile tamamen ter - eg lnCl zge 
b 1 ·· lan ·· ıl 1 · betin k · · ·· tan sonra yapış o an tar arı a-

u muş ve uç grupa ayrı mu - s o an nıs azanç vergısı u- imparatorluğun haricindeki me . .. Alakadarlar, bu işin bir an evvel ki muvafık görülmektedir. Her 

sabıkların kon~_Jara ~tırt· _akBede- z~r!"_e tebksifdi ve.H~va Kurt ukm~ ver- selelere karşı aldıkları vaziyeti de pdatılilacak vketbunll ar ~bç'.1' zar~a gon yapılması ve sürüncemeden kur - tarafta, sabit cins ve tek bir nümu- Ehemmi 1/8 f 
cek olanları teayyun etmiş ır. u ne gısının un an ıstısnası e arur et- .. .. .. • er en me up ar gı ı, yanı ucuz . . . """' 
• ;ceye göre: 24 kişi elemelerede miştir. Bu suretle muhtelif derece- goz onunden kaçırmamak lazım ol- fiyatla gönderileceklerdir. tarılmasını yemden belediyeden rı- neye göre yapılmış olan teraziler T Terı·Jı"gor 
muvaffak olmuşlardır. !erdeki memur ve müstahdem ma- duğıına göre Londra hükfımeti Av- Posta idaresi bundan başka, bil- ca etmişlerdir. kullanılacak ve bu cins terazi ima il' ı 

Birinci grup yalnız ses güzelliği aşlarından kesilecek yüzdeleri gös- rupa kıtasında bir daha geri dön - hassa mektupların şehir dahilinde Stadın inşa olunabilmesi için, ma !atı bütün memleketin karşılıya - Hükfunet, bu yolda ittihaz ettiği 

:"üs~b~asına iş.~ak edı:cek olan - , t~ren c~v~ırer, de hazılanmıştır. Bu mek müşkül olacak her hangi bir daha çabuk sevkolunmaları için arif vekfiletile, spor kurumundan cak yekfınu bulunca diğer_ tip te- mühim. t~~~~le~i. tatbika ~a~ladı. 
r · Alı ~oç Gurses, ~ Akar :U· nısbetle_:ın, :rüJ<sek maaştan aşa - vaziyete girmek niyetinde olmadı- yeni tedbirler almaktadır. yardım talep olunması düşünülmek raziler bütün memleket pıyasasın- Zeytıncilıgımızın ıslahı ıçın İktı -

• 1 , İlhamı Ertan, Tevfik Zorluog · ğıya dogru yuzde 26, 24, 22 ve 20 ve- ğını göstermektedir B ed hir h d dl d tedir dan kaldırılacaktır sad Vekfileti tarafından alınan tcd-
• 1, Necati Co~kun, _Leman Yalın, Y.~ 20,5 olar~ tesbit olunduğu da Ah~ed Rauf u say e şe u u arı a - · · birlerin birer birer tatbikina baş -
-ae, Alıs, Selahaddin, Naçya, Fev- soylenmektedir. === hilindeki bütün muhaberaler ayni lanmıştır. 

Tankurt, Nuriye Atasayar'dan i- Hayvanlar vergisi hakkında tetki- Bakkallar günde yerlerine varmış olacaklar - Mimar Sinan Taksimde Bu maksadla muhtelif yerlerde a 
:.arettir. kat yapan muhtelit encümen de ko- · dır. çılan zeytincilik kurslarına binler -

ikinci grupta yalnız bir kişi kal- yun başına 40, sığır ve inek başına u ----<>~---- lhtı· ~alı· Asrı"" bı"r hela"' ce kişi devam etmektedir. 
- ı ·, tır; bu grup ses ve bununla be- 35 kuruş alınmasını muvafık gör - nakkında geni Kimya Enstitüsü /4 Bilhassa mahsul veren zeytinle -

ber arsıulusal müzik tekniği bran- müştür. LJ 7 V l rin verim kabiliyetini arttırmak, 
jır ki müzik müsabakalarının en Bir yasak 3 üncü deta nazırı.anıyor ı apı ıyor bugünkü yağ istihsali endüstrimizi 
tin, en başarılması güç bir safha- * Karadeniz boğazı haricinde Yanıyord ul ---- --- teknik bir disipline tabi t'-ltnıak, 
rıı teşkil etmektedir. Bu miisa - Merkep adası denilen kayalara çar- lllca mUteallik teyler Dün akşam saat 18,30 da İstan - 9 nisanda Halkevlerl 7500 liraya iki araa yabani zeytinleri aşılamak, fidan 

''akaya girme evsafına haiz olan parak batan (Hisar) vapuru facia- kat'lyyen bakkal dUk· bul üniversitesinin Cağaloğlund:ı bir (Sinan gUnU) tertlb satın alındı veya dikme ile yeni zeytinlikler 
r ahuz Bayan Şadan'dır. sınd boğıılan bedbaht tayfaların ve- daki K aha edecekler Belediye; Taksim meydanının tesis etmek, bu tedbirlerin bo~ında 

Üçüncü grup müsabıkları 'Ses l . af d ıl d .. klnlarında satılamıyacak Taş yalaklar sokağın . imy - Mim s· g im ktedir 
, üzelli"il birlikte halk türküleri - r~se erı tar ın an aç. ~ av~ uze - Şehrimizdeki bakkallardan b zı • nesinin üst katından bir yangın çık Büyük Türk sanatkarı . ar ı- manzarasını çirkinleştiren ve yazın e e · 
L g e . . rıne; mahkeme heyetı dun facıa ma- a ılık nan için önümüzdeki ayın 9 unda li enl Bundan başka zeytinliklerın b:ı.. 
ri, orijinalitesını muhafaza ederek hallinde tedkikat ve k if a _ !arının halka kolaylık olmak üze- ~-ış, ~°:.kat ~s'.:1en yan tan sonra pis kokularile ge "p geç eri ve • 
' kuma şartlarını kabul etmiş bu- . eş .. Y pmış . . .. . . . sondurülumuştür. her sene olduğu gibi bu sene de civar halkı rahatsız eden heliları; kımı, muhaf~ası sürül;.nesi husu-
' tır. Facıadan kurtulan murettebat re aspırın, sulfat, tentudiyot gıbı . .. anl ıl büyük bir ihtifal yapılacaktır k dırmı k ,. sunda, zeytın ışlıyen muesscsekrin 
,unuyorlar. d dünk" .. k ift '-- - - bul Yangının sebebı henuz aş a - d"d h lıkl oradan al ya ve yıkmıya atı • . 1 . h kk d . d d a u eş e ~ unmuş - her vakit l.!lzıın olan ecza madde - . Bunun için şim ı en azır a • sınaı vazıyet erı a ın a bın ·ok 
Bunların arasın a a eleme kon tur. K~" tam dört saat sürmuş·· - . . . mamıştır. Zabıta buhususta tahki - b ı tır surette karar vermiştir. ayrı tedbirler de alınmaktadır. 

runu kazananlar Mahir Coşkun Fev .. ~,... lerını bilhassa mahalle aralarında- kata devam etmektedir ra aş anmış · . . . • 
. ' dur. .. • Güzel sanatlar Akademisi, Hal - Taksımde; yem bır hela yapıla- Memleketimizin mühim bir ser 

zı Şenses, Melek Karaosman, ve 
3 

. lir fil B _ . ki dükkanlarda bulundurup sattık- İçerisinde ateş çıkan Jaboratuva - . 1 d b" 
'I . ın· de dört .. * milyon asar e eyoglu cı 

1 
_ .. . kevı ve Evkaf mensup arın an ır caktır. vet membaı olan zeytinlcrimizd n 

•. uammer ısın munevver . . . • . b" arı gorulmektedir rın eşyaları da tamamen yanmıştır 
gençtir. helinde bır daımı sergı ınası yapı- . · . .. .•. .. ' ihtifal heyeti teşkil olunmaktadır. Bu maksatla Sıraserviler yolun _ bu ıslahat ile milyonlarca lira ka 

.. lacaktır. Halbukı eczacılar kanılnu mucı - soylendigıne gore yanan malzeme - Heyet azaları yakında toplana _ dairi iki dükk. bul d • _ zanılacaktır 
Musabakaların yapılacağı yer; bu ' • b" . . . • nin ve hasarın ıruktarı bir kaç bin ' . . . anın un ugu arsa . 
kş k arl ştırılacak ve Bey - * Almanya da Krup tezgahla • ınce bu gıbı maddeler, ilaç sayıl • . .. . . caklar ve parlak hır ihtifal progra • !ar münasip görülmüş ve 7 500 lira-

a am ar a og - d · dilin k ·· ı lirayı mutecavızdir dir · * uı önd Ataı·· k' .. s 
1 halk . tarafından ilan edilecek- rın a ınşa e e uzere ısmar a - maktadır Ve ilaca müteallik mad _ · mı tesbit edecekler . tın alınmıştır B Sulta u er ur un am 

- - -
tuır· evı nan frigorifik tertibatı haiz üç va- d 1 al zah d Bundan evvel iki sefer daha ayni O gun·· Süleymaniyede Sinanın ya sa · uraya - suna ayak bastıkları gün olan 19 

e er y nız ec ane ve ecza e - ' ahmedd ki altı h ]' ·b· b" · · · 
purumuzun inşasına aid mukavele 

1 
. . binada yangın başlangıcı görülmüş, :makberesinde nutuklar söylenecek n e yer e ası gı ı ır Mayısta memleketımızın her tara * Cenevrede Hatay intihabatına dün Ankarada inızalanmıştır. po ".'ından satılabilır. . • _ fakat ateş halini almadan söndürül- ve büyük mimarın eserleri birer bi- hela yapılacaktır. Asri bir şekilde fında fevkalade şenlikler yaı:ıla 

aid müzakereler devam etmektedir. * Deniz Bank yeni bir tekaüd Bınenaleyh bakkal ve diger duk- müştü. rer gezilecektir. Ayrıca Halkevlerin- olacak olan bu helaların inşaatına caktır. 
Mühim ve esaslı noktalar üzerinde- sandığı kuracaktır . Bu maksatla ye- k3nlar katiyen bunları satamıya - Rektörlük de hadise etrafında tah de de bir (Sinan günü) tertip edile- yakında başlanacak ve 1 • 2 ayda * Brezilyada bir isyan hareketi 
ki tekliflerimiz kabul olunmuştur. ni bir büro teşkil edilecektir. caklardır . kikatı derinleştirmektedir. cektir. muhakkak ikmal olunacaktır. meydana çıkarılmıştır. 

- Nerelerdesiniz Selim bey? Siz 
de az vefasız değilmişsiniz, dost
luğumuz bu kadar çürük mü i
di? 

O kadar şaşırmıştı ki, bir an 
ne yapacağını, ne ı;öyliyeceğint 

kestiremedi. 
Gülmek istedi. Beceremedi. 

Konuşmayı denedi. Söyliyeme -

di. . 
- Köye dönmifyor musunuz 

bu akşam.. sizinle muhakkak ko
nuşmam lazım.. bir kaç dakika
nızı liıtfeder misiniz? 

Onun gözlerine bakmamıya 

çalışıyordu. Baktığı dakikada 
mağliıb olacak. Bu iki taraflı u
çurum gibi önünde açılan boş -
luğa yuvarlanacaktı; 

- Maalesef, Süheyla, pardon, 
Semra hanım .. bunu ben de çok 
arzu ederdim.. fakat ne çare ki, 
gidiyorum. 

Elile treni göstermişti. 
Semra: 

- İyi ya! dedi .. ben de köye 
dönüyorum .. 

- Trende konuşmamıza im • 

kan yok .. çünkü ben postadayım. 
- Avrupaya mı gidiyorsunuz? 
- Evet!. .. 
- Bu, birdenbire neden icabet-

ti? 

DEILü GONILCM 
YAZAN "\ 

Karşılaştığı dakikadanberi göz
lerinden kaçırdığı gözlerini ona 
dikti. Alnı kırıştı. Bu bakışta: ____ N_u_s_ ~; J s ~ ! ~ ! A ~? ~5 K_u_N ___ ___.I 
- Bütün hunların sebebi sensin 
diyen bir konuşma vardL İçini çek mağa çalışsam bunu size anlatma
ti: dıysa, şu dakikadaki söyledikle-

- Yaaa ... Böyle işte Semra ha- rimden bir mana çıkarmanıza im· 
mm ... Artık herhangi bir tesa _ kan yoktur. 
düf endişesinden kurtuluyorsu - _ Bundan çıkardığım manayı 
nuz. Bir gün münasebetsiz bir söylemek istemiyordum. Ne ka
karşılaşma ile sizi müşkül mev - dar gabi bir kadın bile olsam, hiç 
kide bırakmam ihtimali böylece olmazsa, yanlış bir takım tahmin
ortadan kalkıyor. ler yapardım. Fakat görmediğım 

Semra, Suadı hayretle dinli • müddet içinde bu hareketinize mu 

yordu: kabil size verdiğim sıfat beni yan-
- Ne demek istiyorsunuz Se • lış bir ihtimale sevketmediği gi -

!im bey?. 

Sözlerinizden hiç bir şey anla-
mı yorum. 

Acı bir tebessüm rüzgarı Sua • 
dın yüzünü dalgalandırdı: 

- Eğer, aylardanberi sizi ara -
mamam, görmemeğe, karşılaşma-

bi sizin de lehinizde değildir. Si-
zi göründüğünün tamamen aksi 
vefasız bir erkek addettim. Ve 
ediyorum. 

Suad biraz sesini yükselti, Fe

na halde asabileşmişti. Etraftan 
duyulmak ihtimaline rağmen sert 

bir tonla: 
- Vefasız damgası yapıştırdı. 

ğınız erkeğin sizden niçin kaçtı • 

ğını ve sizi nasıl bir insan tel!ık • 
ki ettiğini biliyor musunuz? 

Hayır, değil mi? 

Şu halde rica ederim hanııne • 
fendi ... Evvela kafanızın içinde 
bunlara cevap bulınağa çalışınız, 

şayed, pek yaratıcı olan zekanız 
bir çok şeylerde olduğu gibi bun· 

larınızı bekliyorum. Bir gün de 
istasyondan çıkarken karşılaştı

ğımız halde görmemezliğe geldi • 
niz. Bu jestlerinizi hüsnüniyetle 
tefsir ettim, belki dalgındınız, 

Görmemiştiniz. Arkanızdan ses • 
lendim. 

Adeta kulaklarınızı tıkayarak 

kaçtınız. Bu vaziyette hangimiz 
vefasızlıkla itham edileb~iz ... ve 
hangimize artık kurtulursun, hir 
gün münasebtsiz bir karşılaşma • 

da da vasat bir muvaffakıyet gös- ile sizi müşkül mevkide bırak • 
!erirse, başkalarını kendi sıfatları- mam ihtimali böylece ortadan 
nızla tavsife lüzum görmezsiniz. kayboluyor, denebilir? 

Semra sapsarı kesilmişti. Suad Sadi, ileri gittiğini anla • 
- Fakat ... diye kekeledi ... Fa- mıştrı. Fakat, aylardanberi için • 

kat Selim be1··· Kaçan uzaklaşan de toplanan ıztırabı, hiddeti, nef· 
siz oldunuz. Aylardanberi size te- reti bu vesile ile kapalı bir şekil
sadüf etmek, konu ak i · 

mekten, hayatını allak bullak e
den üınidlerini, yaşamak zevki • 
ni, izzeti nefsini, gururunu bal -
talayar bu kadına karşı sert 
bir mukabelede bulunmaktan ken 
dini alamamıştı. 

Aynlmak için elini uzattığı za. 
man, onun iri gözlerinin dolu do. 
lu olduğıınu farketti. 

Kirpiklerinin üstünde parla -
yan bir damla yaş, kalbine dam • 
lamıştı sanki .. . 

Birdenbire vücudunu istila e • 
den hiddet siikilt buldu. Bir dam
la yaş, bir tas suya damlayan bir 
damla kan gibi bütün benliğini, 
değiştirmeğe kafi gelfü. Munis 
bir sesle: 

- Affınızı dilerim Semra ha -
mm! 

Dedi... Beni affediniz. Asabım 
o kadar bozuk ... O kadar perişa -
nım ki, karşımdakinin bir zaman
lar bütün üınidlerimi bağladığım, 
yaşamak zevkini kendisinde bul
duğum bir kadın olduğıınu ... Ve ... 
hiç değilse suni bir nezaket gös
terilmesi gereken bir kadın ol -

menizi istiyorum. Bu afvı han -
gimiz hangimizden dileyeceğız ' 
Bilmiyorum Fakat buna ra •men 
çok ileri gittiğimin farkıniay m • 

Bir iç boşltış ı. .. 

Gülümsemeğe çalı~ış ... 

- Artık masal oldu bu :! 
Hayat uzundur Kimbilir, lıirgiin 

yine karşılaşırız, bu tesaduf bel -
ki, bibirimize hareketlewnızın 
tahlilini, izahını yapmak fırsa -
tını verir ... Şimdi müsaade edi -
niz de size Allaha ısmarladık d;
yeyirn. 

Suad bu sözleri söylcdıktcn 

sonra Semranın küçiık elını avu
cu içinde sıkmıştı. İkisınin ele ha

rareti vardı. Hele kadının dı ateş 
gibi yanıyordu, Suad elını g ri 
çekerken Semra bırakm mı tı · 

(Devanıı 'ar) 

• • Düzeltme: 
Dünkü sayımızda bölum b ıgt 

"Bir kadın için zafer, kaybo u 
bir saadet arakasından acı bır 
çeki inden ibarettir ·Zi 
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Fransa korku içinde! .. HIKA Y E 

ÇOCUKLARI 
1 . 

Son vaziyetlerden sonra Şimali 
Afrika üzerinde yürütülen pitin .. 

Yazan : S u ad DERVİŞ 

İçeriye girdiği zaman yüzünfui. sa 
rılığı Lamiayı korkuttu. Dudakla -

ı 
rında bile renk kalmamıştı. Öyle bit- •. 

AD m <§lfil © rr<d lUI s lUI 
kin. Oyle perişan bir hali vardı ki .. 

Llmia nesi olduğunu sormadı. 
Çünkü onun Lamianın bakışların -
dan saklanan gözlerinde "bana bir 
şey sorma,, diye emreden sert bi~ 

mana vardı . 

. {<uvvetini artırı~ca Fransanın 
Müstakbel vaziyeti ne olacak 1 

Karanlık bir gündü. Dışarıda si . 
nirleri üzen pis sırnaşık bir yağmur 
yağıyordu... Lamia pencerenin 11 -
nünde oturuyor gergef işliyor. Mü -
zeyyen kenardaki koltuğa gömül -
müş başı arkaya düşmüş. Gözleri 
kapalı sessiz ve hareketsiz duruyor
du. Saatleri birbiri arkası sıra akıp 
gidiyor gece akşamın arkasından bu 
sessiz odaya süzülüyordu. İT ALYA HABEŞİSTAN MESELE

SİNi T AMA['1İLE HALLETTİ MI ? 
"Müzeyyen yavrum yemek ha -

3 Nisan 

Melah•t de, Nebahat de, Kaymakam bey de dün 
'peyce teessür içinde idiler. Selim beyin en büyük 
o~uğu Aziz'den son bir ay içinde hiç mekc;·c ala -
namışlar Merak ediyorlar. Telgrafla - kendisinden 
nalUınat istemişler. Selim bey diyor ki: 

- Oğlumu çok severim, Dört senedir görmedim. 
.rülkiye mektebini geçen sene bitirdi Vali maiyeti
ıe tayin etmişler. 

Latife olarak: 
- Demek, Aziz beyi kendinize halef hazırlry<>r

;unuz .. Siz d~ mülkiyeli oğlunuz da ... 
Dedim. Bu latifeme büyük bir ehemmiyet verdi: 
- Ooo .. ben, hükfunet idaresine çok ehemmiyet 

ı•eririm. Makine sağlam, mütehassıs, genç ellerde iş
lemelidir. Azizim benim gibi bir kaymakamlıkla kal
mamalı, yükselmeli, makinede bir çark, bir amil ha-
1\ne geçebilir.elidir. Oğlumu ayni mesleğin sahibi 
yapmakla hakikaten çok mes'udum ... 

Dedi. Tabii verilecek cevab yok. Çocuk istemese 
idi, mülkiyeli olmazdı. 0 halde baba da memnun, ço
cuk da ... nana bol bol muvaffakiyet temenni etmek 
:lüşerdi. Ben de, onu yaptım. 

5 Nisan 

Aziz beyden telgraflarına cevab almışlar. Gayet 
iyi imis. Zaten, telgraftan evvel sabahleyin mektub 
Ja ge!miş. Hepsi mem?\ 1;rt, 

:!::!:::;;., sonlarına doğru Se'...'m bey de eve geldi. 
Gö~tuıc. Çocugundan haber ve mcl;tub ald ıgına çok 
memnwı, Neş'c 5i her vakit!.inden bir kaç kat artmış . 

ftUl75 

Israr etti. Akşam yemeğine de kaldım. 
- Doğrusu oğlumun beni mektupsuz bırakması

na hiç dayanamadım: .. Sen de kızımsın. Akşam vak
ti, ha kendi eviı'ıde yemeğini yemişsin. Ha, Azi7-in şe
refine ve bir sofra başında yemişiz. Fark yok .. 

Diyor. İtiraz etmedim. Hakikaten de, yemek pek 
neş'eli geçti, gülüştük, konuştuk, şakalaştık. Hele, 
kaymAkam beyin sofrada bira bir aralık: 

- Artık sen de benim kızım oldum .. Belki de 
gelinim. Oğluma ya seni, yahud da senin kıratında bir 
hz alacağım ... -

Demesine hepimiz kahkahalarla güldük. Bunu 
öyle tatlı anlatışı var ki ... Gülmemek kabil değil. Ta
bii, ciddi söylemiyor. Benimle Iatife ediyor. Zaten, 
söylerken de gülüyordu. 

- Eğec o.e"luma sc11 ''arınazsan .. onu yine kLndi e
lımk isf U im kı -ld evi . ;, ·cc[im. Çıt kırıldım bir 
Lızla ~vleı ın sin müsaad' edemem 

Diyor. Melahat söze J·~ı,tı: 

- Aır.ma .. be:ybaba, o istediği ile ~vlenir .. . dedi. 
lluna uzun uzun cevablar verdi, oğlanın evlenmesi 
üzerinde baba ve ana tesirinin kendi fikirlerine gö
re-faydasını izah etti. Mamafih ben onun düşündüğü 
gibi düşünmem. Ev1enecek erkek de, kız da her tür
lü kayıttan ve tesirden uzak kalmalı, yainız biribir -
!erini sevmeli, götmeli, tanımalı ve -evlenmelidirler_. 

Gece yarısına kadar kaymakam beylerde kaldım. 

Sonra, Ahmed çavuş beni eve getirdi. 

-! ıı::::ıo 

,, 

P" . • .N .. . • ~y ctr .,-.. . 
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iki saat! Kaçakçılar kraliçesi : San'atkar Na_şitle 
====================== 

Gecesi, gündüzü sahnede geçen 
35 yılın hikayesi • 

Hudud faresi nasıl çalışıyor? 
Her sefer bir vuli ile biten ipekl.i kumaşlar9 

kıymetli eşya pek buldur •• 

etmek istedim, sordum: 
- İçinizde yaralanan veya 

kalanan olmaz mı hiç? ... 
ya • 
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-119-
[E"skl tir ekşomcının defterlnOe'ı 

Osman Cemal Kaygılı 

adam! • 
ıçen ispirto 

Ay.:-ğı kaydı, merdivenlerden yuvar· 
la.1d11 yüzü gözü kan içinde kaldı. 

HiKAYE Londra mektupları Fransa 
Çocukları Korku Tekirdağlı ile Londrada İş arayan, iHİ isteyrn veya bir 

(Dönrdüncü sahifeden devam) k • / k / k ? müşkülü olup bizden fikir soran ve 
yuyordum. Odada herkese selam ı· ç ... n de·'. . l m e r a r ş l a ş a c a . şikayetini bildirmek arzu eden 
verdikten sonra rugan iskarpinleri- muhterem karilerimizin mcktub -
nin ucuna basarak çekingen adım - (Dönrdüncü sahifeden devam) Yazon : M. Sami Kar~yel larını her gün bu sütunda ınunta-
larla bana yaklaştı. Yan gövdesine !erinde bulunduran Fransızlar için Hüseyinin Paris güreşleri çok ya- başpehlivanın bu saydığun mevzu zaman ve parasız neşredece;,iz. Bi
kadar öne doğru eğilerek elimi sık - işte bir takını sualler göz önüne gel- varı geçti. Bir Letonyalı Pasman'la, dahilinde güreşmesi hem güçleşµ zc gönderilecek iş i15nları 2 gün üs-
tı. Ve beni selamladı avuçlarunın i- mekte ve bunların cevabları veril - Kayseri işkembesi gibi ismini tersi- ve hem de güçleştirilir. tüste tekrarla neşredilecektir. 
çindeki bu el ne kadar küçük ne ka- mek üzere uğraşılmaktadır. ne çevirmiş olan bir Bulgar pehli- Nitekim; Hüseyinin Avrupa gü- 198 - Tahsilim ortada derecededir 
dar minimini idi bueli avuclarunda Almanya'nın; Şimali Afrikada vanile güreşerek ses sada kesildi reşlerinin daba başlan;;;~ıa yavan- Franszcayı mükemmelen biliyo _ 
zaptettim ve neden bilmiyorum ona nasıl emeller beslediğinden bundan Hüseyinin güreşlerde kabahati !aşması bu sebeblerdendir. rum. Tercümeye muktedirim Dak-
sordum: evvel bahsedilmişti. Gitgide kuvvet- var mı? .. Menajeri Asım mı suçlu? Pariste, Pasman'la Meh - tilodan anlıyorum. Dikiş ve elbise 

- Senin ismin nedir çocuğum? li olduğunu göstermek istiyen bu - Hayır; kabahat ne başpehlivanı- med Ariften başka güreşçi yok mu? işleri de biliyorum Herhangi bir fi. 
Mazlumdan Perapalasın önünden meyhanede ve birahanelerde göre - - Mehmed efendim. . _ giinkü ~.~!a için_ bu em~lleri ta- mızın ve ne de menajerinindir. . Nerede eski ~ünya şampiyon~ ı_:arethane ve yazıhanede çelışma _ 

aynldıktan sonra iki arkadaş artık mez oldular. Çocuk bana en saf en samımı. En zelemek gıınu gelmıştır! diyorlar. . ~sıl kabahat; Avrupa medenıye- Deglan, nerede Rıgulo, nerede Şı- ga talibim. Kanatkiir bir üc.-ete ra-
böyle yerlerde akşaınlanacağına ceb - 32 - lekesiz baloşları ile bakıyordu. O halde Afrikada İtalya ile Al - tının ortaya koyduğu pehlivanlık- kat, hani meşhur Dangalof. zıyım. Arzu edenlerin Son Tel af 
lcre birer küçük şişe koyup evlerde Turhan şimdi Sanatoryomda - Mektebe gidiyor musun ? manya arasında el ele vererek hem tadır. Hüseyini zorlu gören meşhurlar; gazetesi iş ve halk sütunu vasıf:°._ 
biraz demlendikten sonra tatlı tat - O, şimdi uzun yıllardanberi tür - -Hayır efendim. Gelecek sene gi- çalışmak, henr de askeri noktadan Avrupada güreş cambazlaşmış, baş pehlivanunıza, teşkilatlarının le (Gülümser) e mu··,ac , ... 

51 

be 
. ... .. ~ o ..... nma -

lı yemeğini, yiyip çoluğu çocuğu i- lü içkiler ve türlü içkilerin icabatın deceğim. çok ehemmiyetli olan mevkileri kuv zırganlaşmış haldedir. Hatta; A- kuvvetli varlığile mukabele etmek, sını rica ederim. 
le muhabbet etmenin iyiliklerin - dan olan bir takım yorgıınlukların - Büyüyünce ne olacaksın? vetlendirmek ihtimalleri göz önü - merikada da böyledir. Bir alay me- onun ciddi güreşlerine meydan ver-
dcn bahsederek Şişhane karakolun- hayli yıpranmış olduğu vücudu ile - Babam gibi tayyare zabiti e - ne geliyor . najer, etraflarına pehlivanlar top- memek için binbir bahaneler orta-

199 
-Lise mezı.nu Li: geı.c m. Yazı 

d • f d t I tır B h ve hesabım kuvvt.:tlıu..ı... Biraz an aşağıya sarkıyor ve sağdaki ya- ruhunu dinlendirmek için hususı en im. Fakat talya, umumi harpten ga- amış . u pe livanlar yenmek. ya koyarak sahadan sıvışmış bulu-
ya kaldırımı takip ediyorlardı. Yo _ bir sanatoryomdadır. Kendisini ge- - Baban gibi tayyare zabiti mi? !ip olarak çıkmış, hele Habeşistanı yenilmek için çalışmazlar. Yalnız nuyorlar. Fransızca biliyorum. İ,; <ıı ıyorum. 
kuşun ortalarına geldikleri zaman çende ziyarete gitmiıjtik. Neden baban gibi tayyare zabiti aldıktan sonra artık başka yerlerde sahnede oyun gösterişi ve nefes ka- Hüseyinin menajeri Asım Lon- Her ne iş o!uı-sa olsun Yupa, ım Ka
orada bir kalabalık ve bir teliiştır Onu bir kaç aydır yatbğı o yerde olmak istiyorsun? gözü olmadığını söylemiştir. Alman biliyeti için idman yaparlar. Adale- dradan şöyle yazıyor: naatkar lıir üc.cte nu;ım. Anado-
gcrdüler Oradakilere sordular: çok değ miş gördük. Hali, tavrı, - Çünkü dünyada en iyi şey tay- yanın vaziyeti böyle değildir. O, lidir!er, müşekkelfuler... Fakat; ... Bakalun Londrada ne yapaca- luya gid_erim A::zu c'2cn:~, ın Son 

- Ne ~ar, ne olı.ıuş? yüzü gözü, sözü söhbeti pek değiş- yareciliktir efendim. Böyle olmasa umumi harpten mağlup çıkmış, ha- canlarını dişlerine takıp vücudleri- ğız? Burada meşhur, üç pehlivan Telgraf _ış ve haık .Ü '.'"1lu ıasıtasi-
u cevabı aldılar: miş ... Yüzüne adeta bir hel'1vet, bir idi babam tayyareci olur "1Uydu ? riçteki müstemlekeleri elinden git - ni zora koşarak ciddi güreş yapmı- var: Biri Şeri, diğeri Hindlinin kar- le( Ramı) ye rr:..:. 3 c_,,__u .. Lt i"ica e-
- Bir sarhoş buradan aşağı yu _ gençlik gelmiş ... İştihası, yemesi, iç - Babanı çok mu seviyorsun? miş, gözleri uzaklardadır. Afrikada ya yanaşmazlar ... Hep yalancıktan, deşi, üçüncüsü de Makridis'tır. derım. 

v rlanmış, başından, yüzünden a _ mesi, uykusu, hatta burada çalışma- - Evet efendim babamı çok S<'ve- yeni bir macera için İtalya ile Al- danışıklı döğüşüklü giireşirler .. Ba- Hüseyini evvela Makridıs ile gü-j200-Eski ve yer.J h~ ıicue ;yi dere 
gırca yaralanmış! sı bile pek muntazam, pek mükem - rim. manya arasında bir teşriki mesai ih- zan; dünya şampiyonluğunu birisi- reştirmek istiyorlar. Bu bir dene- cede okur yazarım asker lığ.mi ik _ 

Orana, onbeş yirmi ayak merdi _ melmiş... - Ya anneni? .......... timali göz önüne gelse bile böyle ne verirler, bakarsınız aradan bir- medir. Eğer dişlerine, midelerine mal ettim. Şirketlerde ve müesse _ 
\·enle nşağıya inilen bir yer vardı. Ama diyeceksiniz ki Turhan sa - - Onu da çok severim efendim. bir ihtimal uzak, pek uzaktır... kaç ay geçer geçmez ortalığı kızış- muvafık gelirse, Şeri'yi ve yahut se!erde 25 lira ücretle her r:e iş o
Zava!Iı sarhoş, merdivenlerin üst natoryomda niye çalışıyor acaba~ - Fakat hangisini daha çok? Böyle diyenlere karşı Fransız mü- tırırlar. Diğer birini ortaya sürer- Hindlinin kar.deşini ortaya koyarak !ursa olsun iş arıyorum. Nakdi ke
tarafındaki yüksek sedin yanından Kendisinin söylediğine bakılırsa Mehmed benim bu saçma sualı - tehassısı General cTemps• ga . !er ve sözde dehşetli bir güreş mü- Hüseyini meydandan çıkarmak ni- falet verebilirim teklifk:i.-ı •Son 
geçerken, yalpalamış, soluğu beş al- onun yirmi yılı aşan bu akşamcılık me güldü. <etesinin 12 tarihli nüshasına yaz - sabakası vücud buldururlar. Neti- yetindedirler. Fakat; Hüseyin for- Telgraf. iş ve halle sütun:ı vasıta
tı metre aşağıdaki taşlıkta almıştı. hayatı şimdi kendine acayip bir rü- - Hiç annenin babadan, babanın '.lığı makalede cevab verirken İta!- ce; berabere olur. mundadır. Sonra; bunlardan çok sile Arif adınl yapılmasını rica e-

İki arkadaş oradaki polislerden bi ya gibi geliyormuş... .ınneden farkı olar mu? ikisi de bir. ya'nın Habeşistandaki vaziyetini Çünkü; halkı kızıştırıp revanş kuvvetli ve pehlivandır. Bunu da derim. 
rıne tekrar sordular: O, şimdi bu upuzun ve çok aca - Evet Mehmedin hakkı v:ırdı. On- kısaca hatırlatıyor ve uzun zaman- maçına hazırlamaktır biliyorlar. Nihayet; menajerler ken- 20l B 1 . t d . .. 

Kiınm · - d ·· ·· ld - b.. \ar ik. · d b" d. V be 1 M ul d" tarz! d b. - u garıs an an geliyornm üz 
p ı· iş acaba bu sarhoş? Yt_'.P ruyaskın a gorn_ıduş o _dugukalu - lıın dısı eOnırd ı. ke nd ~nu par- !ar b~klemiye mecbur olan talya'- H ~ ar: gazeteler ellerindedir. ~ k arb-~ da kır duilyuşm~ ~oluna Türk'üm. Evvelce muaUimlik ettim 

o ıs: un o ren ren, çeşı çeşı va arı ça yor um. an opar ıgım par nın Şunali Afrikada daha çok ve - epsı menaıerlerin dostu ve postu- gırere ızı e en en gıbı cam- 0 ilim" · 
Kim al k di h · · . y bazl ğ arumua ın mezunuyum Ana 

- olacak, canım şu (Selman) macer arı, manzaraları: çayı en ayatıma eklemek ıstı - rımli olan bir yeri neden kendine ur... azarlar, şişirirler resimler- ı a sevketmek arzusundadırlar. dT d b k . · 
d 1 d E t b b' - k 1 R • H.. . . .d • .. . ı ım en aş a, bulgarca ve rusca 
enı en yarı kaçık, yaşlı bir herif (AKŞAMC yor um. ve en ır şeyı ırıyor. maletmeyi düşünmiyeceğini soru . er.. evanş maçına öyle bir sami- useyının cı dı gureşlerı Avru- lisanlarını mük .. 

vardır. Hani arasıra yollarda elinde !~AR) . ve bu kırıkla daha yeni, dahi iyi bir yor. m! ve siifiyane ciddiyet verirler ki.· pa güreş menajerlerini şimdilik u- Biraz alman errı:eleı_:ı bilryorum. 
bir tene kendi kendine gazeller, şar Namı ".1tında ve hır roman tefrı- ey yapmak istiyordum. Çünkü baş- !tal ,1 k dır Tr bl • değil halk, yazanlar da, yapan!,,; yuşulmaz bir hale getirmiştir. E- . caya a. viikıfım. Bır 
kılar, ilahiler falan okuyarak on _ kası şeklınde yazıyormuş! ka bir gülden kırılmış bu parça be- b yaMısn ar haçdzadmand L"ba ~s da inanırlar. Nihayet· birisini yen- ğer, böyle giderse değil, giireşecek ış arıyorum. Her ı>e ı.; olurs~ olsun 
d b K d .. d' ki . . gar - ır u u un a ı ya ya dir" • hli "dm yaparım Arzu edenle . So T l an undan para dilenip topladıgı" en ısı ıyor : •um hayatunda ebediyyen ek olarak k . . • 1 -'·- B ırleı ve yahut diskalifiye ettire- pe varı, ı an edecek pehlivan . · rın • n e -

. k •s er geçırmış, yıgmış aruu u k d h" b 1 - . ar. ıi ve halk süt t il 
Para ile hemen soluğu meyhanede - _Yu:.ru yıllık _bu .. ~P. uzun ve alacak_tı. . . mevcud kuvvetin daha ziyade artı- rece sebebler bulurlar. ~ ı_ . u ~mıyacagız. Nıtekim Hüse- . . . unu vası as e 
alıp 

1
boyuna boyalı ispirto çeker. İş- acayıp ruyadan gordugum bunca zi Çocugıın elını avucumda tutu - rılması için ise bahane bulmak ror Ve böylelikle müsabakalar Paris- yın ıçın ı~an yapacak adam bula- Hamıd . ısmıne müracaatları ri -

te O. yanlara karşı biricik kazancım an . yord'.1111. Ve Ömerle onun hakkında değildir. Hele bu sene· orada bü _ ten Londraya, Londradan Amerik • mıyoru~._ ?iih .. .> ca ederım . 
. Turhan Nagaba Selmanin eski ha cak bu (Akşamcılar) olacaktır! verdığuniz merhametsiz hükmü dü- -'"· bir manevra yaptlacagı- so··y • ya bohçalanıp elden ele de 1 a Menaıerın mektubu çok acıklıdır. ı-------------

lin" anı ·· ·· d "Arın r= vro ur L dr d d P · 1 atarak Karaköye geldiler. Turbanın bu eseri bari yakında ıunuyor um. ~~i Mehmedsiz !eniyor ki eğer İtalyanlar Şimali gider. on a a a a_~ıst~ olduğu _gibi o-
Orada ayakta birer de bira içtikten bitse de okusak. yaşayamaz o annesı ile beraber İz - '\.frikadaki kuvvetlerini artırmak is Sebebi· Parist b 1 lacak olursa, Huseyın, Turkıyemiz-
IOnra sen sağ ben selilmet' d yl SON mire gider., 1 b · 1 b" '"b e u unan mena- den ayrılırken duyduğu ümidlerin 
•ynidıJ '. . ·. e P Ve Mehmed sanki du··şun·· du··gum··· u·· ter erse u manevra vesilesile da- ıer er ırı irlerile ortaktır. İngilte- b "tt"'' . .. ki .. . 

ar ve hır daha bırbırlerinl Osman Cemal Kaygılı ha ziyade sevkiyat yapabilecekler- re ve Amerikadakiler d b .. 1 dir oşa gı ıgını gorme e muteezzı o-
ı::=============.;,,,===========~~ biliyormuş gibi bana anlatıyordu. 1 e oy e - lacaktır. Akşam neşriyatı : 

BUGÜNKÜ PROfiRAIU 

dir. Bupna ihtimal verilmektedir - er. Bak hm t• l 

Y d• d -Bu yaz İzmirde iken babam İs- . . · a ne ıce ne o acak? 18,30 Plakla dans musikisi, 19,15 e 1 ay anberl• kaybolan dul ka• tanbulda kalmıştı_ O zaman baba- Şımdiye kadar de~a:" eden bu Hal böyle iken zorlu ve ciddi bir M. Sami Kar~yel Konferans: Üniversite namına Porf 
mı O··yıe go·· g-· Jd" ki k <;atırların arasında ıstikbale dair ==============,,,;,,=====~~;,;;;,;,:::::;:;~~= z· c 1 Ak rece un ge ı a şarr .. 1 . . . . . ıya ema soy (Dış ve ağız ha-

d 
sofralarında hep onu hatırlıyordum <oy enen şey!~rın hepsı: bırer ihtı- Serserı· b. d 1 d kunsızlığının zararları). 19,55 Bor_ 

1 nla kızı OHld u"' ru" ld u"' m un ?I il Sonra İstanbulda iken annem has _nl al~en ~-e mdu~e~assısl ~ır Fransız'ın 1 r o 2 n 1 r 1c1 sa haberleri,20 Sadi Hoşses ve ar _ 
·landı hastaheneye gı·ııı· Annem ,•.erıye gore uşunce erınden ibaret- k d 1 a aş arı tarafından Tıirk musiki-

Zabıta, kadının dostu çiftç; Rusdan 
şüphelenerek kendisini sorguya çek

ti. fakat, yedi ssta~ süren sorgu 
sonunda bir ip ucu elde edilemedi. 

Çiftçi Rus masumi.yetini 
.iddia ediyor· 

r Tuioz civmnda, Karadağ sakin - :Apartımanda her şey yerli yerin 
Jeıi, n:adam Antuanet Klerk adlı de idi. Akşam yemeği de hazırlan 
30 yaşlannda bir dul kadınla kü - mıştı Polisler araştırma yaparken 
çük kızının haftalardanberi kaybol bir cüzdanın içinde beş yüz fran1 
duğunu görünce endişeye düşüyor- ve bir de 2 bin fr"111ıl;Jo.: banka sene. 
lar. Zabıtaya haber veriyorlar eli buldular. 

Madam Klerk, geçen ilk teşrinde Rus çiftçi, karakola çağırıldı So: 
buraya gelerek yerleşmişti. 10 yaş- guya çekildi. Komşuların iddiası 
larında bir kızı vardı na göre dul kadınla çiftçi arasın -

Küçük kız, mekte~ devam edi _ da hususi bir rabıta vardı . 
vordu An il kızın h b pek 2 ve 3 şubatta, madam Klerkin n 
, a e aya partım ld·-· . 
mutcvazı .di anına ge ıgı ve geceyı ~e. 

1 çirdiğini görenler vardı 
Genç dulun hareketlerinde bir Rus, bütün bunları ~iir ediyo• 

yolsuzluk yoktu ve: 

Geçen şubatın yirmi sekizinci gü- - Ben o gün, ne madam lGerkin 
nu, sabah saat 10 da madam Klerk apartımanına geldim, ne de geceyi 
ve kıü apartımanından çıkarken , beraber geçirdim ... 
'kı komşularından bir Rusun çift- Diyor .. Fakat kadınla kızı mey . 

Jııııı:e gideceğini söyledi. darıda yok! ...... 

40 Milyonluk Bir hazine 
------

'ıastahanede iken yine ağlıyordum. ~:~.Fakat, bundhan Aevvl el bakuhsedil - V [ c:' k b si ve halk şarkıları, 20,30 Hava ra . 
O zaman anladım ki annemi de ba- ;gı uLzerde mdeşfur man man - fl..Q pazan I' ransaga QYQ QSar poru, 20,33 Ömer Rıza tarafınJan a-
bamı da b . . S .. .. ıanı u en or Her Hitler'e bun . b 

ır sevıyorum. onra onu- f k ·ı d ,. rabca söylev 20,45 Semahat Özden-
'le bakıyor "onların ikisi bir. Ben ·fan sonraki Avrupa harbinin şimali a S m Q Z e V l e l / d; ses ve arkadaşları tarafından Türk 
0nları birbirlerinden ayıramıyo . '\.frikada yapılmasını s?ylemiş ol · musikisi ve halk şarkıları (Saat a _ 
rum• diyordu. Ve ben ayıracaktun :ıu_ ğuna_ ve Avusturya ıle Almany_a Fredrik Gerstl aslen Viyanalıdır, ) 211 yarı . , 5 Klasik Türk musikis 
5yle mi?Küçük Mehmedın· elı"me el- bırleştıkten sonra artık Almanya ı- Geçenlerde Faris zabıtası tarafın _ N 

! uri Halil ve arkadaşları tarafın -
!erini sonsuz bir emniyetle veren le talya ar~sında komşulıı_k ol~u~- dan tevkif olunmuştur. dan, 21,50 Orkestra: 
ve gözlerime dost bakı 1 il .. _ tan ve Berlın - Roma mıhverının Şerbrgdan gelen tren Sen La-

ş ar e gu ·ı ı · d d b h ed" · · 22,45 Ajans haberleri, 23 Plakla len bu küçük insanın bir bildiği var ·ag am ıgın an. _a a s ilıp du:- zar ıstasyonunda durur durmaz, çe-
'ığı ben ikiye ayıracaktun .. 1 iuktan sonra; ıstıkbalde ne olacagı vik ve tıknazca bir adam karşıla _ sololar, opera ve operet p~rçaları, 

., M hmcd od d oy e "'ransızlara Simali Afrika için bir ıl ' 23,20 Scın liaberler ve ertesi günün 
nı. e a an çıkarken Şe- .. .. .. . yıc ar arasın'.la bekleyen gen ç bir 
'akkatin 0-ıuna ah . çok şeyler duşundurmektedir. programı, 23,30 son. 

g • senın teyzen kadının kolları arasına kendisini bı 

·:~:~~--di~~:~u.tıpkı bir meleğe r-·un ~ahakamızın ~~;ş~:~~~- koluna girdi, yürüme -

~ Zt"'- yen cllerı:e ·-Jzünü !..:c.pı _ v IJ ç 
antalarını taşıyan hammal da 

·or ve hıçkırıklar içerisinde : 
- Hayır diyor bu küçük çocuğu \ı e t •ı c e s ı" arkalarından takip ediyordu. Tam 

1ördükten, onu ı;öğsüınün üzerin . . ~ istasyonun önünde bekleyen taksi-
le sıktıktan onun ağırlığını dizle _ !erden birine binecekleri sırada et-

rimde hissettikten sonra bunu yap- Ha n g i si d a h a rafını dört kişi çevirdi. Fredrık, 
makhğıma imkan :,·oktu anlıyor bunların sivil polis memuru oldu _ 

-nusun!. ·· Bu akşam Ömer'e bir •• } ? ğunu derhal anladı. 
-nektup yazıcağun ve yarın bura . g u z e • • •• 

Ok 1 d ld 
_ Fakat hayret ve telaş eseri göster-

ian gideceğiz. Buradan gideceğiz uyucu anınız an a ıgımız 

YARINKi PROGRAM 

Saat 12,30 plakla Türk mtsikisi 
12,50 Havadis, 13,05 plakla Türk 
musikisi, 13,30 muhtelif pliik neşri
yatı, 14 son. 

~el. ::'.1::i:!baş1 
TURAN 
TiYATROSU 

Lamia ... ben karar verdim... mektuplara göre en çok rey kaza . medi. ~erika zabıtasının haber 
SUAD DERVİŞ nanları sırasile yazıyoruz: verecegını ve trenden inince Du gece sıat 

-----<>----- 1 - Madmazel Alla Dopor, tale- Fransız polislerile karşılaşacağını ~0.3J ,, 1 

b"li d ı Sanatkar NAŞİT ve arkadaşları be. ı yor u. da lüks bir apartımanı vardı. Po -
2, - Loret Yung. Fredrik sabıkalı bir adamdı. Vi - !isler, apartımana gittikleri zaman . H_akkı R_uşen, Rıikı, Eyup Sabri 

3 - Danyel Daryö, yana ticaret üniversitesinden dip _ b" k dırı k bırlıkte Mıçe - Pençef varyetesinin 
genç ır a arşılarına çıktı: . . . .. .. .. 

4 - Notali Pilenko, k ':ibe, !oma aldıktan sonra bir takım kirli . . ıştırakile (Kaplıca Dönuşu) komedi 
5 Danyel Daryo·· . . . Fredrık mı?... Aşıkım dır, bir 3 perde 

- · ışlere gırışmis, bir çok dolandırıcı . .. · 
6 - Simon Migeot, satıcı, !ıklar saht k~ lıkl t kaç gun evvel Amerikaya gitti. Bil- .1f 
7 - Doroti Laınur So: .. ! ~-: ·~ ~t·t_yaMpmı~ ı. n• diğim bir şey varsa 0 da Holivud si- ~~nıl!ı 1 EPl:.üAŞINL>A ŞEHiR 

Müvazene ve bulli·an verg'Jerilli 8 - Madam İksaviye Laza!. ·u~ s-..,.-:ı~ !:_'. ı .• -~man, •• s neı:ı:ı ;;irketlc:i..'lin birinde bir i TiYATROSU 
bırleştiren ve bu birleşmeden çı • Sayın okuyucul:ırunızdan Bayan konto bankaları mumessıli o!dugu- b 

1 
. ş ~~ .,, 11U~1 Dram va Piyes k,.mı 

kan vergi nisbetini azaltarak ka _ S bih E h d" . 1 .. 1. k b" k ki 1 . d u mak ıçin gittiğidir. \ i 11 
a a ssen e ıyemız o an ma - nu soy ıyere ır ço ınse erı o- , .!1:.,"tıllli bu gece sJat 2J. 3J da 

Vergileri 
• 

indiren proje 
Temam/andı 

zanç vergisi üzerinde teksif eden sa liimbası kazanmıştır. İdaremiz - !andırdı. Ve Parise kaçtı. Pariste Fredrikin çantasında bir çok sah- F 1 D A N A K 1 
13 mart iarihl ile Eelgraddan bil- kayı ele vermişlerdi. kanun projesi dün başvekiilete ve- d !dır 1 h · 

. en a ması rica olunur bir İsviçreli ile beraber (Eczayı tıb- e ısse senedleri bulunmuştur. Bu * 
ı.:, .'..)er: . Bu hazine, 1920 senesinde kıra! rilmiştir. 

senedler mevhum b. g · k t• ' 
- ı...:ıa!ı h~rt;ye nazırı general tarafından muhafaza altına aldırı!_ Bu yeni liiyiha ile küçük maaş ve Türbelerin tamiri bıye şirketi) ni kurdu. Gaye: Ko - ' ır az şır e ı -

t• "İÇ, C 1 :,·:ış!arında, beyaz bıyıklı mıştır. Ancak "Müstakbel kaza!. ücret sahipleri, büyük maaş ve üc- Müzeler idaresi tarafından İs _ kain, eroin gibi zehirleri sürmek - ne aiddir. 
b-;ni kabul etti. Cumhuriyeti., ne verilmesi şartilc r~t sah.iplerinden daha fazla tenzi- tanbulda tarihi kıymeti haiz bazı ti. !============== 

•• i r:us generallerinden olan bu emanet bırakılmıştır. !attan ıstıfade etmektedirler. türbelerin tamir edilmesine karar Bu şirketin ömrü pek az oldu. Cebii" ve tazyik 
ar. :n, Y ~;:oslavya hükıimetinden General Kokujku, Ka.:::.k cumhu- Hava kurumu vergisi aynen mu- verilmiştir. Zabıta haber almış ve her ikisini SİMBSed ~S.. tavda 
lw!. r.:ily~n f:ank klymet:nde bir 'mriyetı tesisinin imkiın1 kalmadı • haiaza olunmaktadır. Bu karara göre tamiri icabeden de tevkif etmişti. J ~ 
b c -n b!csini ist"da ediyordu. iiını söyliyerck hazinenin iadesini is Bu tadilat ve tenzilat, her sene tarihi eserler arasında Fatihde Rus- 6 Ağustos 1935 de PadsLen sürü_ de-v.:;r.;ı cd:yo:' 

rul Kokujko, Kuban kazak - ter.mcktedir devlet vari_datından 4,!>--5 milyon revpaşa türbesi, Hasekide Bayram- len Viy,.nalı az sonra s:ıhte bir isim Hatay'dan alınan haberlere gö 
la.• r,yetı!e b raber ·lugoslavya - ._ lıranın eksılm_ esme sebep olacaktır paşa türbe.;i, Kasun.;ıaşada Kaptan ı,. yine Parise döndü T .. k tan'•"' k 
Y ı; imiş L' k" t b" ha · 1 .. ~ ·· . _ . . . .

1 

· re; ur va a~arımıza arşı ce-
• ve "u ume e ır Z1 - ~?'.:) n~u.ta •• a~sısı .- .. . -~ - -- - IP1yalepaşa turbelerının tamırlerı B d-f h. zl. b 1 d G 

mı.net etmişti. Bu hazine: .. relı mutehassıs kendisile görüşen . u ' a usı ıga aşa 1· ayet bir ve tazyik siyasetine bütün şidde-• b l<ararlaştınlmış, bunlardan bır kıs - ık · · · b .... k , 11 .. 
r · r.:.ett s:nc3l:lard:ın, altın ve ışe aşia~ı gazetecilere demi~tir ki: ı·mının tamriatı da nihayet bulmuş- ş gıyınıyor, uyu c,e ere mı - tile devam olunmaktadır 

Eski Fransız tiyatrosJnda 

~Fl.JIR 1IYA1 l<L ,; 
KOMt.ül 1-..ıJ .... 

bu M~·;~ ld.at '2\J~J.J •-' 

C-l9a 
Patai tLnü L::ıa.ıı salt 15,JJ Ja 

* 
-~~u---· ı 
........ l -·' 

- ., 
J 

gu ş k_u .ı:d. n l:.ü,·l:k Ka!eri - İcra dairelerinin ıslahı 1·eın· •- • - l<-u ~!erlnde yapılacak olan tur Bundan sonra daha 15 tur·· be ta- yor, oda komşularını soyuyordu. 
• , , "' Şapka giyenler hakkında hala 

n· ı m nı ı ~'i c :r ç<< vesikalar- vic;rcden getirileceğini haber ver _ isliihatla mütekabil münasebPtle - mir olunacaktır. Hatta geçen sene zengin bir Ame- . . SJlı (Eakırkö:) M'lti:ndi-:ln 
d 'ı~r .. 1. ~iğimiz mütehassıs doktor Zleman rin doğurduğu bir takım borçları, Müzeler idaresince arşiv evi ola- r'.kalı kadının 2 milyon frank değe- şıddet.lı takibat yapılmaktadır SEYD '\ MACl'NU 

c •:ıl _, 0 1 . J" "'~ , ___ ,_1 d.. h . . lm" . hem alacaklı; hem borçluyu aynı Irak seçilen Sultanahmet medrese _ rınde elmaslarını aşırmıştı. Ezcumle Hırsen adlı 70 yaşların, ,. .. 
""· Acrı-: rt {t __.l_; ~ .... a..,, a- un ŞC' rım?zc ge ıştır. Bu akşam .., ı . . . . . . . . . . . . Ç~r~an1b::ı ( wsklld"''""' \"P 28 ..... ..,..,r-

"T' " n ı. •-':ırı ha·•:ı•,.i ·oh:ıak te- A . _ . 1 k . . .amanda meınnun edecek tarzda sının tamiratı kısmen nihayet bul - Zabıta, kendısını şıddctle arıyor- da bır ıhtıyar da dıin şapk~ ı,!iydia·ıı t •• · (K d k .. 
' "~ •~ bulunmu•lar ~e ya _ rı·n1 ·nurt~:t·,~.f1.'11c::~a 'vıe ıc~~ rdaıtre~e • b~~~:-;,ek iırJı:iinbrını tesbit ':!e: _muştur Bu medresenin tamiratı 15 du. Fakat bir türlü ele geçiremi' or- 1den ö!ayı dövüle dövüle öldürJı • 5-;~,1 •re a 

1 
oy Süreyya) da UUJ ..ık 

'.I' ... ·•··· '- r..: ""U '4 ~~LJ ~Vl"' - ""eı?lZ b" . J j • "' " 
• · •• • ' ··· ın !ıraya mal olacaktır. ı:lu. Fredrikin, Dofir 1':aplS1 civc.:ın- r:: ·t~.: "Yri 



' Normandiya Denizde~ 
1··_!-:ıusatlantiğin Ani kontroller 

1. A!'::~~!!f:!.~;;en de~~m) r~~~~~~t~ müdürrn-
1 

· - ~ tarafından 1 Nisandan itibaren 
·~~;ıp ; ı"-u~~m. v11"-ıyor, gtıiaytJ?, 
" kaptan, makinist, motörcü, kılavuz-

eğleniyordu. 
U u A T No. 22 Yazan ı Rahmi Yağız _ Daldığun zaman sağ tarafım - !arın terfi imtihanlarıne başlana-

- l k t"b h kkı da bir ağn duydum. Gitgide arttı- caktır. 
~ ' C. b 1 K A V E Komodor Ramiz, Sey~iyat kumand_~"' Şükrü 1TercUmP v e ı as a Doktor Boşe gözlüğünü taktı, imtihanlar yüksek deniz ticaret 
rlESIM VC:REN: Pala, Donanma ba~katıbı Ihsan ve gızlı vesıkalar"I mahfu zdur. hastayı dikkatlP ,,.,_uavene etti ve mektebinde yapılacaktır. 

- • ·<~:ı.isi!l' 1<<>v::'r· Diğer taraftan son zamanlarda li, 

Sed d U•• ı bahir Üzer 1 n de kara'. liyat ~~~::!~tia~.:~~ şimdi ame - ::;:ı~:: 1:~~~;:yag~~;·;:ı:!: 
lclı. A mavuna, taka ve motörlerde bazı 

b 1• r d u m an g o·· r u·· n d u·· ' m~~!;· ::o:::;e~:J:ı~:du. ~a~ ehliyetsiz kaptan ve motörcülerin 
• sanır .i·er;nf ··rfı.r•ldı 'fuwını çalıştığı söylenmektedir. 

' '-+ Uzun seneler denizlerde vazife ~-:qstay' 4-ir.rfrtC)rm -·erirken ..,"..._ .0r · b • l l f ldı 1 <;~ren bu kabil kimselerin, her ne Fakat Mehmelcıkler,arslanca ır tavır a yas an- B•şe ~7o~~us~ ~isiniz. kuman - kadar ameli bir surette kaptan ve-

d kl t "/ kl ' • d•• b ""' vz'r dan? ... Sizi uyandırdım., mazur gö- ya makinistliğe vilkı:f bulunmaları l . QTl U en eTlnl UŞmanzn agrzna çe - rünüz ... Bir hastaya mühim hlr mümkün ise de tam evsafı haiz o-

, .. lif, ; 

-

San'atkar Naşitle 
iki saat! 

' --

\~ 
' l , ,, 
,. 

' 

.. 

~ 
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Sar. " - t• ar Nasıt muharrırımızıe. 

k 
• 1_ • / J • f ameliyat yapıyoruz, ica •derim " hr.1ıypraklarından, bir imtihan ver-

me [.. Cl~ mPmlŞ e. r~ı ı. .. oC1ir veriniz, biraz ;j7'•ti \Zalt<•"J :>'PdCn çalışmalarına lı:at'iyen mii- (5 inci sahifemizden devam) milli mevzuları ihtiva eaenıerı ·~ç 
(.,;:ar... saadP edilmemektedir. Bu kabil ka- Naşid için orada tebarüz etmek, mek suretile, bunları ıslah edere<' 

İlk Boğaz forsası çok dehşetli ol- ~ ,. _ Gemi ı;ür'atini azalttı, :"I"'ni:ı çak çalışanlara karşı sıkı bir takib sivrilmek imkanları pek azdı. Biri adeta yeni baştan tertip etmiştir. 
muştu. O günü yaşıyanların halen ' •'- kesildi. Ve ameliyat başla·~, . .. açılmıştır. ölmeli idi ki, onun yerine geçsin!.. . Dün, çok zengin olan muazzam 
berhayat bulunan müstesna talihlile 

1 
,_., • • BATTI ÜSTi'v ADA ~~ , "'lEU- K~r.rla otomobiller ansızın kont- İlk defa meşhur komik Abdili _ gardrobunu geze:ken iki dolu san-

rin sözü geçtikçe bu ilk dehşetin bü ·.,,. \. - ,~ y \T •"1 -·e ~nförJe,·in "!Hiyetnameleri ted rezak merhumun idaresindeki or _ dık gö•\erdi. 
tün ürpertisini damarlarının en kuy ı ı "' _.,;-, -. ,_;, · 'f' Saat·~<'~ hoparlörler ·Iat" •isti'- \iJ. :ılundıığu gibi badema denizde- ta oyununda küçük taklidli roller Adedi üç yüze varan piyes defter 
tu köşelerinde iliklerinde hissetmek- -""-': ·· , ~ - :4.: vaıun geçildiğini haber veriyorrhı. ki 'r'.içük vesaiti nakliye de sık sık aldı. Diğer taraftan keman leıi ile dolydular Hepsi temiz bir 
ten bugün dahi kendilerini alamı - , Bütün yolcular güverteye çıkrn.ış- "P ani olarak teftiş ve tedkik edile- derslerini takip etti Saraydaki ! - şekilde tesbit edilmişti 
~·arlar... ' ) " )ardı. Gülüyorlar, dans ediyorlardı ~"l<tir. talyan operetinde ufak tefek rol - Naşidden bundan evvelki yazıJa. 

•a~!ıJ:;:u;~;:; ~:::.:b:ara;::~ ·~·- it- ~ . ır.:~a~z~;in~:!r~,:edôı;;, ~~;\~'.~ -~ ltpq senedleri ~~r0:~~b~:r~;ıp~:;::::ı:~ ~ı::a::U::1nc~~:;:ti:a:ç:'. 
b l Tü ı. k ak 1 fil till ' t· ' --'·· B' .. 1 ,. l •• " ti ·ı k aber bulundu. İlk · •· u unan ! ar o o ası CP 4 Y!I~. ır gun e\lVe ame ıp.t o an ~ur a e verı ece r defa istidadını mıyecegıın. 

nub istikametinden İmroz adasına 

1 
, . ')uiııta!ardan birisine kan •;ermek la- burada takdir ettirdi. Muzikaya gir Bize itina ile yerleştirilınış· gar-• >ıı... Tapu l'l'nedlerinin tescil ve ferağ . 

ı'oğru ilerliyen duman sütunlarım .. •ıiid> gelmişti. Geminin hütün genç diği sıralarda Güllü Agop vefat et- drobunu gezdirdikten sonra kuca-
.. .. 1 b kal . ul . ....._.... ~" tl . k 1 . lı muamelesinden sonra yani alakadar- • da b .. yük. b. k 
rormuş er, ve unu eı s tanıye _. ~ ; erı an arını vermıye azır 11..,,,_ ckinri bir müracaatına meydan miş ve dram heyetini muallim Zati gın u ır utu ile odaya 
kumandanlığına haber verdikten - " ~ .~ ;.~"! ·1 tıldulı:larını söy\P'liler, Doktor Boşe _ . ., lüzum ·~almaksızın verilmesini te bey idaresine almıştı, Burada da bir döndü_ Kapağını açtığı zaman için-
sonra gelenlerin ne olduğunu iyice ., bW>lardan birini seçti. miıı !çin; teshilden evvel yazılması müddet çalışan genç Naşid, orta o - den, telinden tutun da duvağına, 
P'llamak için Anafarta burnu önle- / .,0 

' Rastanın gözleri kapalı idL Ken- yunu, operet heyetlerinde de bir hay çorabına kombinezonuna varınca _ 
~ t': ......., ve t~pu senetlerinin sür'atle sabib-

tine doğru yükselmişlerdi... Çok · .. ~ ,. d l lı:>!ndine sayıklıyordu~ !erinin eline geçmesi hususuna dik- li çalıştıktan sonra serbest kaldL Nu- ya kadar her şeyi tamam bir gelin 
reçmeden iki hat üzerinde ve saf- ';., · ' ~· - Nişanlıyun ben! ... Kurtarınız reddin Şefkati, Kemal Davert, He - elbisesi çıktı: 
t1 ilerliyen düşman donanmasırn ı?' rl"niı... kat olunma<ı •likadarlara bildiri!- ki El' B · Arak · · J"b'l d H ik Su"rpı'ğl mişt•r. myan, ıze e!'::-..!can, sı ve - u ı em e aç ile 

nensup gemilerir. İrrıro7 İIF Her · . • .. • h • . . ·• 1 k"vveı - • _ .. ,,,~"' • · Marinin dahil bulun- dug·u guruplar - oynatacagıın-! dedi, ikin. • cı· perdede 
1
. • • • • •. :~f'"".bu;a.. ı.r$kumancı.an1ıre ern:anı a ... ·"/"'~, "'ana .... • 1 

• ~....... T 
cp adası arasınr gırdiklerıru g<' -ı · · .. -nd 1 örgü.le-rle çevrili ~ dı ••td ···~""'ti ~sliye dördüncü hukuk da mühim roller ifa etti. gelin olmam lazun! ... Yeniden yap-
,. B g· d - . . K hazırlıklannı yaparken: Mısır ... onu e te e avu e.M .-,'ıkem<>Sinden: B h 1 t d lb 
rcınce o aza ogru ınm~ş ve um- hurmalıklardan biri : .. u eyet dağı dıktan sonra genç ır ım e iselerimi ... 
hle yakınlarına gcldığı sıralarda V r·rn!i müdafaa vekaletine izafe- amatörlerle Şehzadebaşında Fevzi _ Bayramlığını koynuna alıp ye _ 
c'_üşman donanmasının ~or~r .. at~ · ı _Gökten birdenbire bolaşan yüz iaJ.-pmpte uğrıyacağını bildiriyor ve: r._ al dlrl lt1. 7J. ·~., tstanbul hazine avukatlarm - ye tiyatrosunda merhum Müfid Ra.- tan mini mini bir çocuk heyecanı i· 
[':le tutulmuştu ... Kendilerırr guç- !erce yıldırırn m• rüşmüştü: ' ~oğaı istihkiiml"r'nı" •ızun :J·,, "T;\zhet 'Erk tarafından Önce - tıp tarafından teşkil olunan ve Mu- çinde bize birer birer elbisenin 
Lkle bu ateşten kurtarıp Bo{zaza gi. . Denizden, gökten yaptığı ate-

1
;nmrzilli toplarını ;usturmadıkça, Para/ar ,, . ..., '<apanında Tülbentci mahal - vahhidin dahil bulunduğu bir he - parçalarını gösteren büyük sanat_ 

r·n destroyerler Seddilbahir civ' - ş. kafi görmiyen düşman mahiyeti mayın hatlarını oradan defetmedik- lui'lde taş caddesinde 68 No. Iu ev- yete intisap etti. kar, gülerek ilave etti : 
r-'ldan koytulukhrr. rizlenmişler, bilinmiyen bir sistemle köyü altın- çe filonun yapacağı zorlamalar boş- 25 ve 10 kUr!.!şluld :ır, j~ 'turmuş olan Mustafa Rağıb ve Bu arada Naşid tuluatçıların piri - Bu yaştan sonra beni kimse al
' ·ni zamanda el· artık gözle görü- dan lağımla mı uçurmuştu?.. tur.. Ya bir kudretli elin mucizevi vergi ~ıo~çiarm;.1 lc-;r'ŞI• Ort"'cöyde katolik kilisesi Külhan Kavuklu Hamdi ile umumi ve hu - maz. Param için alırlar ancak ... C 
l 'oek kadar yakmlaşaı. bu hüyük Böyle, binbir korkunç sualin kar- hareketi belirmedikçe yahut rla lı . ol a·rair .,. , lJul · ~,. "okılk 2 No. lı evde Salih aleyh- susi orta oyunlarında :''>rüyoruz. gün buliığa eriyorum demektir Ge 
t 'ılikeyi tekrar tekraı k•lp h.ım~n- şısında yuvalarının harap olduğunu meml~ketimizin yüksek 'llenfaatle- aı:iJJyor .... 'P~ •çılan davanın muhakeme - Büyük Behzad, ressam Muazzez , ce de halk benim gelinliğımı gclre _ 
i ~lığına bildirmişlerdi gören halk büyük bir dehşetle yer - rini i-;erden koruma vazifesini ü -

2 
B' . 'k' 

938 
ih. d '-.Je : 441 lii-a -46 kuruşun dava ta- Benliyanın iştirakile teessüs eden cek! ... 

Saat 8,30 a doğru ağır ağu tıpkı ilere kapanınış, bu beklenmiyen kor- ızerlerine alan gizli haberci teşkila- k" mncı üJa~un k d t
1
ar ınk" •hi olan 19 temmuz/935 tarihinden "Salhanei Heves., ın · · · 3 

ı ... 1.. .1. dir' 'b' .
1 

li k B • . (l) f b'ld' mev 11 tedav .,~n al ırı an nı -eı t'b .. d b k . f b mesaısıne ış .- 5 yıllık hikayesını bilmıyorum 
ır o um sı ın ı gı ı ı er yere rı kunç vaziyetebir mana verememış- tımız ırsat zamanını ı ırme - 25 b JJl , 

1 
ki b , ı aren yuz e eş anunı aizle e- tirak etti. Bu heyet de pek kısa hır iki üç sütunun hacmi içindeanlat _ 

);::ız önlerine varan düşman d0r~".ı - :ti . dikçe bu hareketten bir fayda hasıl k' "e
1 

rom,:,.~,, fµruş uk .. ar1 ı;l da
7 

' "er tahsiline ve 20 lira avukatlık zaman içinde dağıldı. mak mümkün mu"'· 
k . ., . ··- . . ımse erın 1~ıan ve oy tı er en 1· c• ı· · d n1 t hrnil' 

ınası mera ile ne yapacagır>· he1'- Halbuki· hadise şundan ibarettı: olmaz. tl.ıyor, bunların esbabı mu- _ f' tl 1 1 
b' .. e ının e o ara a ıne karar Milli sahnede, canlı karagöz ve Tü ]" ah 

Uyen tabyaları selamlamak lüzumu' Kumkal~y. güllelerine hedef ya- ôbe!erin. uzun ın:adıya rapor edi · ;şk"fı. ıa_ ~d°.~.an;;_ıya ~eş~ _ous ot· verildiğine dair mahkememizden Ahdinin kıımpanyasında oynadık _ ak :;dm_ r;:"'~yetlerle çırpına -
nu hissetmiş, yedi geminin yedi ce- pan Fransız donanması burayı döv- ·ordu. Fakat Lord Kiçner bir defa ıl erı go~· ~!(j.1)1 en, u ışı meşru >adır olan 18/2/938 tarih ve 51 No. tan sonra kendi başına bir heyet teş ~ ugu 5~tlı ~anat abidesi
~ennem ağzını andıran koca topla- meyi kafi görünce ateşini Seddil ·m (idefiks) [2] e saplanmış, doğru 0 mık yhanlkı ır d azanç vasıta.sı edıne- lı ilfunııı sureti tebliğ için yukarıda kil ederek muhtelif semtlerde tem- 'd ylanıbs~a m yeti kendisine a-

h . d t 1 . B • . . ~-- S d L ld • . b re a al atanlar ve Devlet pa- ıazılı adreslere g- d ilmiş' . d ı . o an ır evcik alabilmek 1·çm n ır an a a eş enmış, ogaz tepe- bahır ve Kırte'yf kayw.rmış; e - "u ugu tasavvuruna ınanrnış u- ,_ . d • .. .. on er ıse e siller verdi 
. • . . . .. .. . . . . rasını ... ıvmetin en aşagı d usuren- >rada bul t hl' . . .. hımmetlerini esirgemeyen vali Mu. 

lerınde kulakları sagır edecek gıim- dılbwrıY, altını mtun• getıren ate~ ,,, muhakkak tabık etmeyı kurmuş· 1 h ~d • · unmamış ve e ığat yapı- Balkan muharebesı hır muddet hiddin "stün' d • E • 
b .. t"l · 'k' ı il ı h d r ı haf ·b t B - · d h ti ·ı er a a umumı mevzuata -., ' arnru:ıış ve esasen müddeialeyhle - t ili kt · t' N 'd u aga ve rtuğrul Muh 
. ur u ebrın a ıs er e sar~ı a~ Pva o•aih- " una~ '" mu aza tertı a- ı..:.. .?g.a

1
z, _ıçerbeıı maykıntal ad arikı e koy kanununa g.öre takibat yapıl- . ems ere se e verınış ır. aşı sine yalnız Naşidin değil· , hepim'-'-

ınson oyunda güllelerin yer ve tı ma eı1llmu olan merkez cep - · yıce oru. muş, az: ıoo ar a ı k d ·ın evvelcede ilanen tebliğat yapıl- diyor ki: """ 
ıökleri sarsan patlamarile Boğaz haneliğinc kadar uzanmıştı,. Ka- >azı noktalarda üç 'ıatlı rrıavın tar- m~)'t_" ı\ fi ' 

11 
. d k' nış olduğundan ilamnıda bir ay - " Çok felaketler geçirdik, biz- kürb~tünb sanat sdıreverlerin bir teşek -

1 f 1 k t .1 d" b' 3f , 1 d t· .1 . t· ıger ara an e erın e es ı nı- 'l1Üddetle ı·ıa-nen teblı'g•· t . kı d orcu var 
ııu 1a ız annı cndilerine getirmiş- ı uşman güllelerinden iri ır a arı mey ana ge ırı mış ı k 1 25 b 10 k 1 k b 

1 
ı ensıp - en evvelkiler meydanı geniş bul- · 

· İ e ve ronz uruş "· u u- lınmış ve mevzuubahs il'm suretı' Ben deg"erli dostum · dide ı . , !iğin isabetile ateş alan cephanelik: lk forsa karşısında tabyaların nanlar, bu paraları deg·i tirmek u· d muşlardı. Başladığımız zaman ace- u şım n 
" t f ı t · .. ].. ak ı k ş - j~hi mahkeme dıvanhaneın· e asıl _ · dk K d kutluluyor ona otuz beş ıll-'· b'· ı arım saa ası ası7 a cşır. o um ·yer ve gökleri sarsan bir tar a i c ııu avemetini arttırmayı düşünen 1 d ki .. d ., mı i i . en imize gelinceye kadar • Y "' " 

• • • · . zere ma san ı arına muracaate e- n· Jlmakl k yt· 1 il t .. .. dah t 
•c felaket sagınaµ altında hırpala-ıpatlamış köyün üstünü kaplıyan a- >rkaru harbiyei umumiye (3) ted - t kt d' 

1 
a e ıye gazete e de Balkan muharebesi başladı. Bunu sana omru a emenni ediyo -

"an bu kıt'a bir cehennem arsası- le' ve ti.umanlarla birlikte muha- hır!er almış, Çanakkale mıntakası vaAm e meb e ır er,. . b '"" nlnnur. (937 /707) kolera salgını takip etti rum. 
d

.. .. ı · f 
1 

, . ynca u para arm, vergı orç- . .. . 
ia onmuş parça anan ınsar uzuv- ız arını da göklere uçurmuş öte- <Umandanlığını ''apan 3 üncu '·o· 1 k 1 k 1 k t h ild 

1 
-- ~uvuı uçuncıi icra memurlu - Tiyatrolar kapandı Derken se _ .. .. arına arşı ı e> ÇlNl a s ar arca w d NtLSTet Safa Coşkun 

l.lrı göklere uçarken akan kanlarla ki dünyaya göçürmüştü... lordu kı.ımandanı Esad paşa Liman d k b 1 1 l'k d 
1 

b·ı- '{un an: ... ferberlik, mütareke başımıza çik _ 
. . ::ı a u o unması a a a ar ara ı Sultan Ahın t 3 ·· ·· s Jh 

ıızıl bır çamur halır .. alan toprak; Cephaneliğin ateş alması: Çanak- Fon Sanders paşanın tavsivelerine dirilmiştir Bir borçtan· dolayı mahcın: olup tı. Asıl çalışmaya on beş yıl evvel kuk Hruı:iml'-·e d '.'°cu u Hu · 
ıncden! Avrup devletlerinin bu vah- kale sırtlarında vatanın bekçiliği- jöre hareket etmiş, mümkü rıerte- · ·- _ ~araya çevrilmesine karar verilen başladık. İşimiz on beş yıldanberi ıgın en. 
Ft müsabakasında nasıl birbirlerile ni yapan aslan Mehmed'lerin biraz be noksanlarını tamamlar-.. ştı. .. 3o- Eh r t . 1ir adet camekiinlı dolap, ayna ve düzgündür, On beş yıldır ki ken - Davacı Mustafa tarafından İstan-
rarıştıklarına hazin hazin ağlamış- olsun maniveyatını sarsmamışn. Bu ğaz mıntakası bundan sonrak. tor - ıye SIZ kaptan• >ir adet dıvar saatı 22/3/938 tari _ dimizi ve sanaturuzı idrak etmiş bu bulda Sultan Ahmed tavukçu so -
,, _. aslan liÜtün emmiş yaman delikan- >aları daha kolaylıkla karoııarrııya hk etmenin cezaSI 'ıinde müsadif salı günü saat 9,30 da lunuyoruz.,. kak No. 32 de mukim ve hapisha 

lngiliz gemilerile Ertuğrul ve lılar: hazır bulunuyor: muhtemel zorla - Ik. . k d 1 K d . . ·d Reşiktaşta polis merkez sırasında ~aşid Umumi Harbe kadar da nei umumide elektrik fen memu-
" h . d ı ı ay a ar evve ara enız e E rullah alid 
.;r anıye tabyaların a tahripkar te- - Elbet burada bekçilığini yap - maları bekliyordu... b' k k al d L" 46 numaralı dükkanı önünde açık komik K. Hasanla beraber oynadı ru. m ve v · esi Fatma aley-
. . .. · . . . . ırço az ara mey an veren "u- h 37/539 

!'.rıle goz~ çarpaı ateşlerıne muka- tıgımız vatanın ıdarecilen b~ hava- Lord K.ıçner bu mevzu etrafında yük fırtınada Kand'i.lli önlerinde arttırma ile satılacağındar talip o - Eski Minakyan kumpanyası ile bir~ ıne numaralı dosyasile açı-
Jıl, Fransız zırhlılarının topları da ya uçan ceplıanelerın on mıslı faz- yeni bir düşünceye daha kapılmıo b' .. .. b tt _ d im !anların yevmü mezkürde mahallin- leşti. üstad Fehiml B -1 d lan 49 lira alacak davasının yapıl-K k . . ·mı . . . . . . " ı moLOrun a ıgı a yazı ış ve e, eyog un a , akt la 

um ale ıstihka ar::ıa çelik yag- !asını hır anda buraya yetıştırebı - ';Öyle bir tas~vvurcla daha bulun - bu batma hadisesinde fırtınanın te- :ie hazır bulunacak memura mü • Tepebaşında büyük operetleri tem- m . a o n muhakemesinde müd . 
dırmı~. tabyaların mudafaası, sıra- lirler., muştu: •acaat eylemeleri ilan olunur. sil eden guruplarda çalıştı d:ı aleyblerden Emrullahın ikamet-

sirinden başka motörün sevk ve i- aıı 
larında istihkamların üzerinde uçan Demişler aslanca bir tavırla yas- - . . . . Beyoğlu birinci su!J> hukuk hiilı:im- ••• g ının meçhul olmasından ilanen 
düşm t 1 . d d . d ki 1 dıkl '.1.h d" b _ •ı] Entelicens servi. ki Ermeni daresır· ehlıyetsız olarak yapmakta davetiye ve muamelelı' gıyap kara-

an ayyare en e enız e an an sı a Jarını uşmanın ag- . . . . . bul İb h. . . • . liğinden· ş· dı "' hz d b 
lıcmşehrilerine yardım etmişler rına çevirmektr gecikmemişlerdi.. .. , lngı.lız muh,bbı Rmnlardan ıha- ~:~- . ra ım ~eı•ın _dliyeye İ ım .,~ a e aşında her gece n tebliğ edildiği halde mahkemeye 
kürrei musattahada bir el ayası ka- Adam boyı güllelerini savurduk- re' casuslardan müteşekkildi veMr ot_gınbı ytta:nıışt d. d . d" :!:,_man :ŞıetmP iC:aresinin Galata stanbul halkına kucak kuc.ak neşe gelmemiş ve itiraz dahi etmemiş bu 

dar yer tutan bu topraklar deniz- tan sonrr artı} ateşi kafi gören ,,c l 1 sa ı ; us un e un:. b - 1 M taf . . d k - un u an meblağı müddeabih l 2] Fikr. b't .. 1.. d d or a ıgı sıra a enıze uşen iktisat han 3 üncü katta Mavris bi- dağıtan büyük halk sanatkarı Na 1 d ğund 

den, gökten, yani dört bir taraftan tabyalarıı d: mukabelesife sıkış•- lan inad edilen iş. .... . vmeel ogın· u dan "!"us.. ' ısmb ıbn. e tı ' .. racıerler ve Ş. Elefteryadis vapur şid. tuluat tiyatrosunda ~bemmiyet 49 liranın % 5 faiz ve yüzde 10 
.. akl .. . [ . en e o umunr se e ıye ver- ~«·•ıteS' aleyhl'!rine actığı 34 lira li ınkılaplar yapmış tuluata yep tazın· tl bil .. 

yüklenen ateşlerle bir volgan gı'bi c arın' aıuıydl' duşman gemileı. 3] Geı..el Kurmay Ek>..,rısı Al- d·-· kt d A- d d : . . . - ına a ve cumle masarıfla 
. . . . . . . k · .. ıgı no asın aı gırceza a uruş- ' , .. ,t!'uş alaca' <la--~sının car• du - Y'>ll, bir şekil vermıştır. Hamdi ıle tahsiline 17/ı21937 tarihinde _ 
ır;ın ıçın kayn_ amıştı... . yarım '",' !.· 5?11ra <-teşı _ KP"mışl_e_r, man. ~> suı.. ~·tarından mute- masına başlanılan İbnhirr hakkın- '"ı.şmasmd• ni.ıdcieiaıeyhlerın· ika- başlayan kılas' ik tul· t b günk:' .. b gıya 

K k 1 geldikler :stik t d ekil •ekkıldı R y ua u u en karar verildig-inden tarihı' 1• _ 
um a enın toprakların• ıri kurn . . .. .~me e ogru ç ıp · .. · · daki muhakeme bitmış V€ dün b· metgah. meçhul olrluğu anlaşılması- şeklini almak için N 'di beki 

bneleri gibi havaya savuran bom _ gıtmışler<ti.. duşman donanmasını - b aşı emiş- landan itibaren 8 gün içinde temvi· 
11!4 k b 

rar verilmiştir. na ıne ni mahkeme~e iki ay müd _ tir, · d · 
bardıman ateşin ileri dogr· u kav .. ma- savuştu_ ğunu _görünce tarassut fıı ' e le e detle ilanen teblı'g• at ı'crasına karar zı. ava edilmediği takdirde hük -

k B - 1 Kararda, İbrahimin ~Miyetsi.z o Naşid t il tul" t d mtin k ti t k bed zile Scddilbahir (Kirte) sırtlarım ası yıne ogaz haricine çıkmış, .~ J - ·ı . ld • e am manası e ua çı e a yye es eceği ılii11en 

da dövmüş, Scddilbahirin 'rerisine rada p.özetJ~ili• v.,zifcsine başlarrı ~- G'" o··,, de_rı"ı'mı"yen ıarak. motör kaptanlığı )'antığı ve ~~rıo:ş ~3/=d~:tml~h=~e::ı,~~ nemez. Naşide gelinceye kadar ka- tebliğ olunur. 
düşen koca gülleler evleri ·,'lkmış, tı.... fırtına esnasınd~ ehliyeısizliği do- b ha cinaslardan, açık telmih ve so-1~:-.,-.,:~:-;,-;,-;,-;,-;,-;,-;,-;,:-;,-;.-;,--,.:,-;,·~--:.-.,--

t ' 1 r b layısile kazaya seoebiyet :erdiği s~- meye ızzat veya bilvekale gelme - ğuk nüktelerden ibaret bir nesne te- •:ı -
a eş yağmurunun altında çılgın gi- •-P·"- .ar ıy, ı.azırı ve ıngı,te- Çocuk/ar nız veya vekil göndermeniz teblı·g· 1 ı::..7 '""'' 1JS4 ı<ı nı ·. 
b d - b bit olduğundan bir sene müddetle akki edilen tuliıat Naşidin elinde M b i aglara, ıssız, yerlere koşuşan, ka re ordular' aşkumandanı Lord Ki~ makamına kaim olmak üzere ilan • u arrem Mart 
çışan halk köyü boşaltmıştı... ner'in sabit bir flkri vardı: ağır hapis ve 100 lira da para ceza- olunur. flinô

6
\ yenj nükte kalıblarına dökül - f 16 6 Bunların ana ve baba· sına mahkfun edilmiştir. müş, renklenmiş, kaba cinaslar di -ıı~";""."-;;:-:-;:-:"""'.:'"".~--::::--~=---Köyden hayli uzaklaştıktan sor - Çanakkall yoluyl, İstanbul'a ,. -~ _ ıı y 1 1L,8 A G 78 

all • dan derhal Zührevi ve cil hastaı,kları tinde zarifleşmiş, cinaslar, espiri - 1 ı ,_, • Y 3, :in , ı\:Hı n ı i~ ra m arının, obalarının, ev ve o- rumek. Tı..ı .. !cr. Lıoır.aı-.L İıııpar : . • ·~~ın para Yı>nl n,,c;r;Vi';,t 
caklarının parça P"rc2 olduğunu. toriuğum bu .. ıretlc yola getiı - cez~sı alr acal; Dr. Hayri o·· mer le~::;j~ b~~:~ =ştır. 19 Mart ı Cuma r tesi 
yandığını, yıkıldığını görüp müte - mek!... İlk tahsil cağ nda bulunan ço - KARDEŞ GİBİ esine ilk defa - -
essir olan köylüler S<'ddilbahirh!er Ve ilk emr -.erruği muhtelit u. oukların behemeha mektebP de _ Baha Vefa Karatay'ın bu ısımde Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami o çıkarmış, beylik sözleri atarak 1, Kırlangıç fırtınası 
b~denbire bütün tor ött•lerinin nonma 2:ı teşrimev\ el 330 da yaptığı ~.n etmelerinin temi11i alak.ıdar - çok güzel bir romanı intişar etmış- karşısında No. 133 Telefon: 43595 aktualiteyi günün hadiseleri için - -,-----~~---:----! 
muşterek · · b t t' G~ kuru'" satılmakt0 l b · den su"zül' en nükteleri ilk defa o 1 ı . . ... ~c~ını as ııJ.J dch§etli ateşle Boğaz'ır. n1uk3,·emeti vf" mü la.ta tamımen bildirilmiştir ır. \. :c.. "" } aı u y,. 9 "~' Ezı"'l 
hır gurultu ıle yerlere kapandılar- dafaa t ertibatını denemiş; onun hak Bu gil:.i çocukıaı·ın şiddetle ta ' kit:.!::> !:;;.:~::.. ~=;·~--= ~·-·- ıl DANS PROFESÖRÜ sahnede kullanmıştır. Vakili lr 
Seddilbahi'rin üzerind• kara dli~ - ~ ında bir fikir edinqüye uğraş - kihleı i ve bu hususta i!unalleri gö- sıye ederiz. Parıs Sendikat Nasyonal dans Klasik tuliıatta umumiyetle pi - ... ı a. \. 

=~-ş~~e uğnyan zavall köyün n1'tı. Filo, aldığı neticeden hiç de rüleıılerin mahalle mümessilleri ve- *** cemıyetinden birincilik kazanan yes, bir kaç cümle ile çizilir, ko - ı Güaeı 
ı ı gı _ ı kapkara bir dumaırn JJey memnun o!Maınıştı. ROMEO JULYET dan> profesörü Kemal Samı Bayer nuşmalar aktörlerin keyfine, zev -

1 

ı 0. ~ı· da oldugu k.. .. d ya muhtarların ,iddetJ,, cezalandı - kin b k lırclı. 6 • nu, oyu ' ar ığıru göz Bombardı.ııandan sonra filo ku- Meşhur İngiliz edibi W. Şeksip heı ı<ün sabah saat 10 dan akşam e ıra ı 
cen k~ybetı;~ilf cieh~etle gördü - mandanıııın verdiği rapor Boğaz is· rılmaları Ia:run geldigı fi~ bıldiril- pirin en meşhur traJ<!dilerinden o.- do1<uz• kadar dershanesı talebeleri- Naşidin, tuluat sahnesine getir -

1
"'a 1i 

!er! tihkamlarının mukavemetıni izah miştir. ri olan Romeo Julyet Çığır kütüp - ne açıktır. diği yeniliği bilhassa bu noktada gö AKp a 
- Acaba ne olmuştu? ediyor, ve özlü tedbirler alınma • Mekteblere devam etmiyen ço - hanesi tarafından neşredilmıştir Adres: Beyoğlu İstiklô.l caddesi 69 rüyoruz. \ 'ı al;ı 
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- Bu kara duman, bu büyük gü- dıkça yapılacak forselerin sahil "tık.lamı velileri hakkında derhal Tercüme Kanıran Günselinctir numara Kemal Sami Bayere mü -1 Naşid, piyeslerin yalnız esasları -
rültü ne idi? topları ve mayn hatbn karşısında para cezası tatbik olunacaktır. Tavsiye eder ;•, ....... ı..:'~-...__·=--J:......_... .... ...,. __ ... ___ .:..._ __ _. _ _ _ 



Nezle 
Bütüı göğüs hast.dık. 

!arın• yol aç•bilir: 
Fakat bir te~ 

GRIPIN 

Lll', di:, adıle a~rı:>ıil" dil!'er al!'rıları en kısa zamı,da ve eı kat'; 
şei<ilde din .irir, nezleye, sol!'uk algınlıl!'ına, gripe ve emsali 

hast1lıklara karşı bilhassa müessirdir. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir 

Gaziantep Nafıa Müdürlüğünden: 
Kersentoşta yHpıfac3g1 ilan edilr.n gümrük karakol binasının yapı 

işleri umum müdürlüğünce Akça koyunluda yapılmasına lüzum görül
r'ı.lğü ilan olunur. •1424• 

'. ..... _ ·. 
" . 
Diş Dokto·ru 

Madam 

Marie SveF:erger 
Hastalarını çarşamba ve per • 

şenbeden mada) her gün saat 9 
dmı 18 e kadar, Beyoğlunda İstık· 
lıi! caddesinde 108 numaralı Lük

semburg aparttmanının 7 numaralı 

dairesindeki hususi kabmesinde 
kabul edeceğini arzeyl~r ... 

KERPETEN GiBi 
J'iK Elit 
.ATA.llll.. 

PASTlL ANTiSEPT~l< 

lsoğuk a:gınlığı, Kezle ve teneffüs 
-yo4iaril '98çen-haatahk.l arda~ ko· 
ru.r, grlp va boğııız rabataııı::ıkla

l"lnda, ses kısıklı: ında pek faydalıdıT 

İNGİLiZ KANZUK ECZANESİ 
Ee·soğlu • lstanbul ~ I!'~ A<•' 

,~~~ ~~4 

~~~~~L -
1 

' W j ~ ıB g 1:--l-n-h-is_a_r~-a-r_U_._M_ü-. d-ü-. r-l-üg-~· -ün-d-en: 
1
1 

~~~ ~·~ ~ ~ ~ --·.-------------: ~ ~ ~~ ~ ~~ 1 - Şartnamesı mucibince 24 ton mazot •Ağır dizel yağı» pazarlık. 
~LJ-t.CI la satın alınacaktır. 

--------....-;;;===-:=•! I1 - Eksiltme I/fV/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 4 de 

Dr Hafız Cemal Kabataşta levazım ve mübayat şubesindeki Alım Komisyonund yapı-
• lacaktır. 

Lokman hekim III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı-
Dahiliye ınütenassısı nabilir. . 

.. 1 d ... 1 d IV - Isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte ~;. 7 5 
Pazardan başka gun er e og e en .. . . , 

· guvenme paralarıyle bırlikte yukarıda ad g k · yona g 1 1 

HAJ:4~-

·Far .. { ~railici ;,. 
H"stahk,ölüm ve pislik getiren fareleri 

FAR HASAN ile öldürünüz 
sonra saat (2 5 tan 6 ya kadar Istan- . il" l ı eçen omıs e me e-

-;maaiİiiiia;;;iiiiiiiiiii;i;;;iiiiliiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİnİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ;;! ' rı an ° unur (1446) ~ bulda Divanyolunda (104) numaralı · · ••• 

Türk Ha va Kurumu hususi kabinesinde hastaların~. ka ~ I - İdaremizin Gaziantep Başmüd,ürdüğüne bağlı Akçakalede şart 

Macun ve buıtday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fare:eri, 
sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 

Bul!'day nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yal!'lı bir ekmeğe 
ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymalı· 

dır. Kutusu } O dört misli 251kisi bir arada 30 kuruştur. 
bul eder. Salı, cumartesı gunlerıjname ve projcsı mucibınce yaptırılacak idare binası inşaatı kapalı zarf 

e U" y U" K p ı y A N G o s u sabah •9.5 • 12• saatleri hakiki fı - usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
karaya mahsustur. Muayenehane ve II - Keşif bedeli 10606 lira 81 kuruş ve muvakkat teminatı 795.51 
eve telefon : 22398 - 21044. liradır. ______________________ , ___ ""! 

A ı'tıncı keşı'de 11 - Nı'san • 938 dedı'r. o .. III - Eksiltrr.e 21/111/938 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat ' Kadıköy Vakıflar o;rektörıug~U ilanları 1 
· .... ' . . .· -··":':: ;\ 

Dokt@r • perator 16 da Kabataşııla levazım ve mübayaat şubesindeki alım Komisyonunda 

Bu keşidede: Orhan Mah'ır Toros yapılacaktır. Kapalı zarflar münakasa günü en geç saat 15e kadar adı ge ı::--M_a_h_al-le-si--S·o--ka_ğ_ı ______ C_in_s_i ____ K-ir-a-ta-ri-.ı-i -
çen alın komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olma- ----- ..!:!! __ 

200 000 Ve 50 000 lıdır Kadıköy Cafer ağa Muvakkıthanı 58 Üstte oda • 31/5/939 
• • Kulak, Boğaz, Burun hastalık- . IV - Şrtname ve projeler 53 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar ları bulu- kadar 

sontına 

ıl.falık mu"' ka" fatlarla •. ları mütehassısı levazım ve mübayeat şubesiyle Gaziantep Başmüdürlüğünden ve Ak • 
Taksim, Abdülhakhamit Caddesi çakale memurluğundan alınabilir. 

200 000 40 000 25 000 20 000 Geyik Apartımanı No : ı V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve vesaiki-
• , • , 0 ' • ni İnhisarı.,· İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca, vsika almaları lazım-

Her gün 15 - 19 kadar dır 
....:.;;;:..~--~~~~~~~ . 

15 000 10 000 Liralık ikramİ DOKTOR VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile v nci maddede 
• ' • .. Ali Rıza Sağlar yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat güvenme parası veya 

Y 1 d mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarını yukarıda yazıldığı veç-e er Var lr. İÇ M HÜ~ i ~ ~ ~ ~ ~ SAI R I hile münakasa günü en geç saat 15 e kadar Alım Komisyonu Başkanlı-
Bl.letlerı"nı"zı" ayın yedı"nci gününe ğına makbuz mukabilinde verilmiş olması lazımdır. cl206· 

Hergün Beşiktaşta tramvay cad- ••• 

kadar bayilerinizden af manız kendi desindeki muayenehanesinde saat 1 - Cibali Depolar gurubuna bağlı Bahariye Bakım ve İşleme cvi-

nan dükkan 
Anadoluhisarında Otaktepe Es.24 Ev 31 • • 

Ye.16 

Yukarıda mevki ve cinsi yazılı yerler kiraya verilmek üzere açık 
arttırmaya çıkarılmıştır. İhaleleri 28/3/938 pazartesi günü saat 15 dedir. 

İsteklilerin Kadıköy Vakıilar Müdürlüğüne müracaatları. (t427) 

menfaatınız iktİZ8Sldlr. l5 den sonra hastalarını kabule. nin Ahçılığı şartnamesi mucibince pazarlık usuliyle eksiltmeye kon-
fliıı••liimiiıılimııiıiııiılııe1mm::m:mm::aallll!lm••••••••ıaıl• ı der. muştur. 

Cihangir yagın yerinde Fıruzağa 

mahallesinde Taktaki yokuşunda 
23 inci adada yüzsüz arsa 

tsehcr m~l- UK le
Sahası re murabbaı minat• 
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ÜRKİYE İS BAN KASI 
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II - Pazarlık I/IV /1938 tarihine rastlayan Cuma günü saat 16 da 
Kabataşda Levazım ve miibayaat şubesindeki alım I<:omisyonunda ya
pılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı
nabilir. 

Karagümrük yangın yerinde Ha , 
ticesultan ma.J.ıallesinde Löküncüler 
sokağında 61 inci adada yüzlü arsa 

24,00 

40,85 

2,50 4,50 

2,00 6,00 IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
güvenme paralariyle birlikde yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (1497) 

Yukarda semti, sahası ve kıymetleri yazılı bulunan arsalar satıl · 
mak üzere ayrı ayrı açık artırmaya konulmuş ise de bellı ihale günün· 

NEPTÜN z A y İ de giren bulunmadığıııdnn artırma 24/3/938 cuma gününe uzatılmı~tır. 
İst nb 

1 
. .. .. • .. Şartnameleri levazım müdürlüğünde göo-ülebilir. İstcklilcı· hizalarınd< 

a u" ıthalat gumrugunden al- gösterilen ilk teminat ınaJ,buz veya mektubile beraber yukarda yazılı 
Saydi Bahri Levazımı mış oldugum 48128 sayılı 28/8/37 günde saat 14 de Daimi Encümendo bulunmalıdırlar, (B.) (1508~ 

Türk Anonim Şirketi günlü depozito makbuzunu zayi et- ••• 
1937 senesi heyeti umumiye top- tiğimizden ve yenisini çıkaracağı - 1-259 17 /3/938 Perşembe 

lantısı 24 Mart 19:l8 t~rihine mü - mızdan eskisinin hükmü yoktur. 260-520 18/3/938 Cuma 
sadii Perşembe günli saat 16 da Şir- Jütiş Kollektü' Şirketi 521-670 19/3/938 Cumartesi 
ketin Fabrikasının kain bulunduğu 671-934 21/3/938 Pazartesi 

Yedikule Kuyulu sokağında 22 nu- ID 1 L - t I Belediye emekli ve öksüzlerinin Mart 938 üç aylıklaı. J ukarıda gös-
marada toplanacaktır. en Z avazım sa ına • 

1 terilen günlerde Ziraat bankasından verilecektir. 
Rıiznamei müzakerat : ma Ko_misyonu !Anlar 

-------....: Aylık sahipelrinin maaş cüzdanlarile banlcaya müracaatları ilii.n o-
l - Bilanço 4sd.iki, Beher kilosu. Iunur. (B.) (1467) 
2 - Meclisi idare raporu kıraati, Mıktan nun fiatı 

3 - Murakıp raporu, Cinsi ~ Kuruş ı Harici Askeri Kıtllatıı relinde Satınalma komisyonuna 
4 - Yeni murakıp tayini, Sığır Eti 14,000 30 JJanJarı müracaatları. •763» «1498» 
Şirketin nizamnamesinin 22 inci Kuzu Eti 20,000 41 -ı 

maddesi mucibince toplantı güniin- K E . Müteahhit nam ve hesabına tD 
den bir hafta zarfında hissedaı'an oyun tı 22,000 38 satın alınacak olan 12000 metre CDa.&wt. ~; 
hisselerini şirket veznesine tes- 1 - Cins ve mıktarlarıyle be- yazlık elbiselik kumaş pazarlık- .ANTİVİRÜS İLE TEDAVı 
!im ile mt'fltabilinde alacak • her kilosuna tahmin edilen be _ la eksiltmeye konmuştur. Talı • 
!arı tezkereyi göstermek mecburi· delleri yukarıda yazılı 1 .. min edilen bedeli 37080 lira olup 
tindedirler. 0 a~ . uç ilk teminat parası 2781 liradır. 

Fatih icrasından: kalem et, 30 mart 1938 tarıhıne İhalesi 22/Mart/938 Salı günü 
Adet cins rastlayaıa Çarşanba günü saat saat 14 dedir. Şartname parası 

2 Pirinç karyola 14 de kapalı zarf usuliyle alın • 186 ·kiıruş mukabilinde M. M. 
ı Tek kap:lklı aynalı dolap mak üzere münakasa konulmuş- Vekaleti Sıı.tınalma Kornisyo -
1 Halı seccade tur. , · . n.1.U)da alııı~caktır. Eksiltmeye 

; ;:~tazi kerevet ,J ı 2 - işbu tr, lfalem etm mu - gireccltler~n ~490 saYılı _kanu_ • 
1 Bakır ma;ıgal vakkat teminatı (1557) lira o • nun, 2,,3 uncu maddelerınde ıs-
ı Kamerun \ / lup, şartnamesi, parasız olarak t~:'1ilen belgelerle birlikte ihale 
2 Koltuk sandalya " / · .. . ' gun ve saatınde Anksrada M. 

- . , Komısyondan her gun alınabı - M V k.l t' s t alma Komis • 
Bor borçtan dolayı mahcuz bu - lir · e a e ı a ın 

Iunan yukarda yazılı eşyaların pa- • . . . yonunda hazır bulunmaları. 

PATI 

Jç VE DIŞ BASUR MEMELERINi 
' 

BASUR MEMELERİNiN HER TÜRLÜ 

iLTİHAPLAR/iYi, CERAHATLAN/1/Ş 
FiSTÜLLERİ AZ ZAMANDA Eri EOER raya çevrilmesine karar verildiğin- 3 - lsteklılerın 2490 sayılı •750• !1170• 

den mezkür eşyalar 22/3/938 salı kanunun tarifatı dahilinde tan • *** '•-----------.-
günü saat 14 de Fatih Çarşambada zim edecekleri kapalı teklif 1000 adet kazma, 500 adet kü- ============"' 
Nureddin tekkt<Si caddes~de 59. No. mektuplarını belli gün ve saat- rek sapı, 50 küskü, 50 çelik ka -
lı hanede ılk arttırması ıcra edıle - t b' t 1. k d K 10 meşin tel eldiveni ve 10 

k k t .. h · 1 . . b 1 en ır saa evve ıne a ar a- ma, ce , ıyme L mu ammıne erını u -
matlığı takdirde 29/3/938 saat 2 de sımpaşada bulunan Komisyon tel makası pazarlıkla satın alı -
ikinci arttırması yapılmak suretne Başkanlığına makbuz mukabi - nacaktır. Nümunelerini görmek · 

Sahip ve neşriyatı idare eden 

Baş muharriri 

ETEM İZZET BENİCE ... 

s.otılacağı ilan olunur,, (6047). linde vermeleri. (1347) üzere taliplerin hergün Kırkla- Basıldığı yeF : Ebüzziya Matbaası 


