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Bu kuponun onunu toplıyan okuyı.: • 
cularımız SON TELGRAF'ın birinci sı
nıf dahiliye mütehassısı tarafından Be· 
şiktCl§ta tramvay durağında 59 numa • 
rada cumartesi, pazartesi çar§amba 
günleri saat 15 den sonta muayene ve 
tedmıi edilirler, - ---·· 

,ÇEKOSLOVAKY NI AKiBETI KARANLIK ' • ~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

bu devlete karşı Faşist zümrenin 
dirinde İngiltere 

müdahalede 

harekete geçmesi tak
ve Rusyanın da silahla 

varid görülınüvor 
gibi Fransa 
bulunması 

Çekos1ovakyanın üçe bölünerek Alman 
duğu küçük bir parçanın müstakil oiarak 

ve Lehlerle saknn kısımlarının bu devletlere ilhakı, halis Çeklerin bulun
bırakılmasının Berlin - Roma - Varşuva arasında kararlaştırıldığı söyleniyor 

1~------------------•--111e1mmım;::;:ı:ııım:mm.Eı11:1 ________________ ~ 
Roma, 25 (Son Telı:raf) - Çemberlaynin nutku Pa~s, lfimattaıı anlaşıldığına göre, Çekoslovakyarun vaktiyle Leh -

Prag ve Moskovada derin bir hayal inkisan uyandırmıştır. Jn. Rus lıarbı esnasında Lehlerden zaptettiği 300 bin halis Lehli-
gilterenin Çekoslovakya için askeri yardımda bulunmıyacağı nin ~"kin bulunduğu Teçin mıntakası tamamiyle Lehistana 
tasrih edilmesi Fransamn da vaziyetini müşkilleştirmi~tir. geçecek ve Sodet Almanlarının yaşadığı havaliyi de Almanya 
Çünkü Fransanın Çekoslovakya ile hududu olmadığı cihetle ilhak edecektir. Bu suretle Çekoslovakyanın yalnız halis Çek. 
tek başına Almanyaya karşı harekete geçmesine imkan yok· lcrle meskun araziden ibaret kiiçük bir devlet olarak bırakıl-

' tur. Fransa fiili bir teşebbüste bulunmayınca Rusyanın da 
···böyle bir sergüzeşte atılması kat'iyen varit görülmemektedir. rnası mevzuu bahis üç devlet arasında kararlaştırılmış bulun-

Paris, 25 (Son Telgraf) - Çeko~lovakya hakkında Ber-1 maktadır. 
lin - Roma - Varşova arasında hususi bir anlaşma olduğu Ancak, böyle bir ahval karşısında küçük Çek devletinin 

haber verilmektedir- Siyasi mahfelleredn tereşşüh eden ma· il~tisaden tek başına yaşıyatnıyacağı da aşikardır. 

1 M ~~lb> lY ırö y®}'\t'. 
:i Kaırşu!§> o ırn cdl~: 
. 

Frans~~~e~lı~;;;osun• , Çekoslovakya, mevcudiyetini koru-
Fransad a : -- mak maksadile Almanya ile anlaş-mak 

için müm ün olanı yapmıya kararverdi Kabine 
Buhrarıı 
Başlamak 
Üzere mi? 

Almanganın şimdilik muslihane hulul yolu ile Çekoslovakyayı~ · • 
!spanyollara yeni zaferleri müjdeliyım bir Frankist borazan 

Koma, 25 (Soni~ı;~~e~zi- ~e~"!.~~fed!t:!ı!~~~ k!~~~~ec!!!ei!f ed~e~laşılıyor F ranko zafer gününün 
yetin son inkişaf şekli kM"Şısmda bit edileceklerdir. ekseriyete gilvenerek bu devletin yaklaştıg""' 1 kanaatı.nde 
P:rağ hükfunetinin bugün mühim Müzakereyi bizzat Hariciye Na • mukadderatiyle daha yakından a1a-
bir toplantı yapacağı bu toplantıya kadar olmıya başlıyaeak, bu arada 

lngftterenln vaziyeti Cumhurreisi Benes'in riyaset eyli • tıpkı Avusturya'da olduğu gibi mı:s-
bunu tecil ediyor Yeceği ve erkanı harbiyei nnmmiye lihane hulfil yoluyle proı;ramını ta-

Londra, 25 (Son Telgraf) - ~- reisinin de iştirik edeceği anlaşıl • ' haklruk sahasına koymıya çalışa -
bttlaynin Avrupa siy(l.!eti hakkında maktadır, caktır. 
söyldiği nutuk, esasen vaziyeti na- Teraşşuh eden malllmata göre, top· Çek Alınanları iltihak ediyor 
:rik tıe mii§kül bir safhada bulvnan Iantıda Çek blikUmetinin uıc,·cudi- Prag : 25 (A.A.) - Parlamentoda 
Blum hükumetini iktihamı imkansız yetini muhafaza edebilmesi için ken altı mebusu olan Alman sosyal -hı-
zorluklar kor§JS111da bırakacak ma- clisinden başka kimseye güvenemi· ristiyan partisi hükumet koalisyo • 
hiyette g6riilmdctedir, yeceği tahakkuk ettiğinden doğru • nundan çekilerek hükumete karşı 
Diğer ıaraftan ıiyan meclirinde dan doğruya Berlinle müzakereye cephe almak üzere Haynlayn parti-

kobinenm ummadığı bir vaziyet cirişilmesi mevznuLah• olacak ve sine iltihak etmeğe karar vermiştir. 1 

(Devamı !Hnci sahif~de) bu müzakerat esnasında Çek hüku • Sosyal - hıristiyan partisi kabine-

Küçük şişe rakı la r 
kalkarsa .. 

deki mümessili devlet nazın Zaji
cek'in istifa etmesine karar vermiş
tir. 

İcra komitesine verilen karardıt 
ezcümle şöyle denilmektedir : 1 
•Sosyal . hıristiyan mebuslar, Sodet 
Almanlarının taleblerini müdafaa 
ve kanun yolile Alınan - Çek mü -

(Devamı 2 inci sahifemizde) Faytla görecekler de var -Çekosloı·akya hariciye nazırı~ 
Zarar edeceklerde.. Krofta f 

:ı:m Frofna'nm yapması T C bu mak· 
satla Hitler'le görüşmek üzere Bcr
lin'e gönderilmesi muhtemeldir. 

Bugün Avusturyaya va
ran Mereşaı Görlng 

Dört 
Yıllık 
Plan 

Muhtelif ebadd..ki şişe ve kap· 
!arda satılmakta olan rakiların yal
nız iki kiloluk şişlerle satılması 
hakkında bir karar verilmek üzere 
olduğunu yazmıştık. Aliıkad~:ıarın 
bu havadis etrafında bazı mutale· 
alarda bulundukları anlaşılmakta • 
dır. Bu hususta yaptığımız tahki • 
kata göre, henüz inhis:ırlar idare
since bu yolda resmi bir tamim ya
pılmamış ise de bu fikir etrafında 
hazırlıklar yapılmaktadır. 

Rakının iki kiloluk şişelerle sa 
tılması mevzuubahs olurken orta-

Londra ,25 (Son Telgraf) Alman· 
yanın Çekoslovakya hakkında niyet 
ve emellerini derhal tahakkuk sa
hasına götürmiye teve~slil etmiye
ceği anlaşılıyordu: Almany:ı Avus
turya ilhakını resmen tam:ımlanıa· 
dan ve Avusturya'daki Cermenleş • 
tirme ve nazileştirme harketini bi
tirmeden önce yeni bir sergüzeşt a· 
tılmak niyetinde dğildir. Ancak Al
manya gçecek bu müddet zarfın -
da da boş duracak değildir. Alman-

!IAlmanlar bunu Avus• 
~ turyada da tatbike 
ıl hazırianıyorlar _ 

ya atılan sebeplerin başınd:ı küçük ya şimdi Çekoslovakyadaki Alman-

şişelerle kolayca tedarik edilen ra- !arın aralarındaki ihtilfıfları berta- . . Berlin : 25, (A.A.) - Göring tay-
kırun bir çok cerhlere sebebiyet , )- ', raf etmlye ve Sodet Almanlarını yare ile Avusturyaya gitmiştir. Mu-

iki tarafa yapllan gizli yardımlar yü
zünden Avrupa'da hasıl ol~n gerglnll• 
ğin izalesine matuf tedbirler ahnıyor 

Ademi müdahale 
komitesi toplanıyor, 

Londra 24, (Son Telgraf) - Fran maktadır. Ve hilk(lmetçiler peri • 
kist kuvetler bütün cephelerde tam şan bir vaziyette olub nevmidane 
muzafferiyet temin etmiş bulun - (Devamı 2 inci sahifemizde) 

Hazin ölüm: 

Tahir, busabah göz yaşları arasında 
ebedi medfenine bırak ıl dı 

Tan kapısı önündeki tevakkuf ve sükün 
görülmemiş derecede heyecanlı ve hazin idi 

·~ ' 

verruği; bu şekil tatbik edilince ra- --- ----·""•c'""-" yekvücud bir kitle haline getirr.ıiye Çekosloı·akyadaki bütüıı ."limanları maileyh martın 26 sında Viyana'da, 
kı, az bir para ile herkes tarafından Müadeiumumi çalışmaktadır. Bu çalışmalar ta· nüfuzu alıına almağa mU1:ajfa!c 29 unda <:;ratz'da, 30 unda Klagen. :T~n· gazete~ini~ __ değerli tahrirlgün matbuatın göz ya~a~ı ar~sır 

(Devamı ikinci sahifede) Hikmet Onat mamlandıktan sonra, Almany;. Çe - olan Nazi lideı Hainloin (Devamı 2 inci sahifemizde) mudur Tahır Şukrunun ce:-.azesı bu- (D<'vamı ikıncı .,ı,.r0il•' 
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Çekoslo~akyanın 
akibeti karanlık 

Gazetemiz çıktıkdan sonra : Avusturyada Hazin Almanyanın 
Ölüm Çemberlayn dün akşam Avam 

Kamarasında neler söyledi? 
Dört yıllık plan (Birinci sahifeden devam) Polonya ile arası 

(Birinci sahifeden devam) metfeni_ ebedisine tevdi .. edıldi. ke- Açı• ı yor mu 'Jı (Birinci sahifeden devam) 1 Başvekil B. Stoyadinoviç, dün a-
furt'da 31 inde Mautendorf'da ve 2 Tahin sevenlerden mur_ekk~p f 1 nasebetlerini normal bir şekle sok- yan meclisinde evvelce mebusan 

ıscİ Dasalzburg'da nutuklar sif bir kalabalık .cenazeyı ~ul~~ne mak üzere Sodet Almanları partisi meclisinde kullanmış olduğu aynı i-
ıı:'ayli a kt" parkı karşısındaki tıbbı. adli mues- Berlin : 25 (A.A.) - Berliner Ta- nin mebuslarile teşriki mesai ede- fade ile bükümetin harici siyaseti -

v k b' soy yece ır. . d al k ellerının ve o - l d . . t• 

M h l'fl ' t k'ıdler"ıne ragmen a ıne G .. · g'e iktisad nazırı Funk sesesın en ara , beglat gazetesi, geçende Po onya a ceklerdir. ni izah ve teşrih etmiş ır. u a j erın en ile bir ;~:askeri ve iktisadi mah - muzlarının ü~_tÜilde taşıdıl.ar ~e 'I:ın Almanlarla Polonyalılar arasında Bu yeni vaziyete göre Alınan koa- Ayiın meclisi, mebusan meclisinin 

Alkışlarla ekseriyet temin etti fellere mensub zevat refakat et - gazetes'.nin .. 0~_une getırdilei,~di~;: cereyan eden bazı hadiseleri kaydet lisyonunun 53 mebusu mevcuttur. yaptığı gibi, uzun alkışlarla hükıl -
mektedir. ~.az.et:sının on~de cenaze t mekte ve tehdidkar bir lisanla Po- Buna mukabil en kuvvetli Çek par- metin harici siyasetini ta.svib et -

. . . . . aziz olan 0 Bu seyahat, Avusturyanın Alman O~unun çahştıgı .. yerde .. 1;'1 ·1~asına lonya hükılmetini Alınanya aley - t isi olan Çek köylüleri partisinin miştir . 
. Dıinkü sayımızda h~~~~ lıaber~e- sek ki_ hızım ıçın pek . k anın iktisadıyatına idhaline ve dört hurmeten ~ır muddet sükun ıç'."de hindeki tahriklere nihayet verme- mebusları 44 kişiden ibarettir. Amerikalı gençlerin bir talebi 

~mı.iz arasında hildirdıgımız ve.çhi~.e şeylen muhafaz~ _edeb ılme için l~cnelik planın Avusturyada da tı:.t- duruldu, duası yapıldı. Burad~kı bu ğe davet etmektedir. Milliyetçilere yardım faaliyeti N ork 
25 

(A.A.) _ Binlerce 
lngiliz Başvekili günlerdenben bu- harb zarur~t halinı almıştır. bik. aı·d meselelerin halledilmesi tevakkufun, Tahırı sevenler uzcrın- Bu gazete, bu münasebetle Al - Vaşington : 25 (AA.) - Hari - evy tal' "t 
t d · b. ali Jı ak b. h b i ıne d k d h zin bir tesir yaptığı d b ' · talebe to ı er memleketlerde de· 
ün. dünya tarafından .. er~ ır - Avrupada ~at yac ır ar _• - maksadile ter tib edilmiştir . e ne . a ar . a . .. . • ~ man hiıkfımetinin A~an~a a u - ciye Nezareti, Amerika hükumeti - ' . .. . . . hür 

ka ıle beklenen ,.e bugünku be~el· ki devlete münhasır kalmıyacagına Viyanalılar alayı Bcrlin'c gidiyor nı tarif edebılmek mumkun degıl lunan Polonya ekallıyetıne karşı nin Fransa, İngiltere ve İtalya dahil mokrası hurrıyetlerı ıle mezhep 
milel siyasi vaziyet karşısında in - göre, Milletler Cemiyeti azasının Berlin : ·25 (A.A ) - Viyana pi - dir. Yirmiye yakın çelenklerle ve gösterdiği iyi muameleyi t ebarüz et olmak üzere yirmi dokuz millete riyetinin ilga edilmesini protesto 
gil~erenin tutacağı yolu gösteren ta- Milletler Cemiyeti paktile deruhd.e yade alayının bur~da ziyarette bu- yakın arkadaşlari~le çevrilmiş olan tirmektedir. Almanya ve Avusturyalı mültecile- etme~ ~ere Madison Sku~r P~",!<
rıhı nutkunu dün Avam Kamara - ettikleri taahhütler çerç.evesı d~ı- lunan bir taburu tamamen Alman tabutu, . g~z :a~!arıyl~ ıslatıldı. T~n Polonya'nın bir prote~tosu . rin muhaceretini teshil etmek için ta b'." ~urnayış yapmşılardır. _ N ı.: -
smda irad etmiştir. Bütün sabalı·g"· !inde harekete geçmelerı mecburı - elbisesi ve silahlarile teçhiz edildik- g~zetesının . onund~k.ı _manzara ,go- Paris : 25, (A.A.) _Polonya sefi- beynelmilel bir komite ihdas ve bu mayış_çıler, cihan sulhunu. tesıs et -
zeteleri tarafından aynen verilen riyeti hasıl olacaktır. ten sonra tekrar Viyana'ya hareket rulmemış hır şeyd~. _Ag~amıy:n) ok- ri bazı Fransız gazetelerinin Polon- komiteye iştirak etmelerini teklif mek uzere beynelmılel hır konfc -
bu nutku ehemmiyetine binaen hü- Sovyet Hariciye Komiseri M. Lit- etm· ti r. tu. Tabirin hazın olumune ag!ıyan- ya _ Litvanya hadisesi hakkında etmiş olduğunu bildirmektedir. rans aktedilmesini ve Almanya, 1 -
liısa ederek karilerimize bildirmeyi vinofun son teklifine gelince : İn- s~irnklara dökülen halk Viyanalı !ar tabutu tekrar koll~rı ~r.asına a- yaptıkları tefsirleri Fransız Harici- Yugoslavya'nın siyaseti talya ve Japonyanın bu konferans 
faydalı bulduk. Bu nutuktan sonra giliz hükumeti, bu teklifi kabul et- a ·kerleri şiddetle alkışlamıştır. !arak Ankara caddestnı Vilayet. ko- ye nezareti nezdinde protesto et - Belgrad : 25 (A.A.) _ Avala a- haricinde bırakılmasını istemi5!cr -
A · • fk' d h· 1 d b . · s g· o··nünden geçtıler Bır vakıtler . . ' Hupa umumı e arın a ası o- liği takdirde Avrupa a ır yerme Plebisit hatırası pullar na ı . : - mıştır. jansı tebliğ ediyor : dir. 
lan vaziyete dair aldığımız hususi düşman ideolojik iki grup kurulaca- Vi ana : 25 (A.A.) _ 10 nisanda gazetem.ızde de .t~hrır arkadaşlıgı ~===~=========~============= 
haberler yine birinci sahifemizdir : ğı kanaatindedir. Böyle bir netice 1 b y •t ünasebetile posta idare- yapmış olan Tahirın cenazesı gaze- M ı · M · ı ıA M" d f F k f •• •• 

Çemberlayn'ın nutku ise Avrupa sulhunu esasından bo- ~ ~ ~s:nn:ıik pullar ihraç edecek - temiz idarehanesinin önü~den geçi- a ıye ve j 1 u a aa ran o za er gunu 
1 h . . rilerek namazı kılınmak uzere Nu- b b h •-Çekoslovakyaya karşı ıer an- zacaktır. 31Kanunuevvel1938 tarihıne ka- . .. . . · v 1 'ile 'ımiz U sa a 

gi bir taarruz yapıldığı takdirde, İspanya meselesinde hükumeti - dar geçebilecek olan bu pulların Ü- ruosmanıye camııne getırildı. ~a- e ~ 1 r . ki "" k . d 
Fransız hükumeti Prağ hiikfımeti- miz sulhun ancak ademi müdahale zerinde bir Almanya ve bir tek Fülı ~azdan sonra tram~ay yolu tardık~ Gc'dı'ler ya aştıgı anaatın e 
ı akd · • · uahed ı ·b· . . d • ak d kiyle Beyazıttan Edırnekapısın a ı c., t j e ettıgı m e er mucı ın - siyasetile korunabileceğıne ınan ıgı rer yazılı ibare bulunm ta ır. . .. .. .. .. d 

1 Ç k 1 aky dımın k k · d kal metfenıne gotürüldu Arka aş arı- B bahk. trenle Ankara'dan şeh ce e os ov anın yar a 
0 

- için, bu siyasete devam edece tır. Şuşnig mutlaka Avusturya a a • . hitabe! . ·1 to - g- usa ı . • . . . (Birinci sahifeden devam) da filen işe başlar başlamaz kara 
İn ·u F dım et- ·· • · İ d B -'- nın hazın erıy e praga o- · · g len Millı Mudafaa Veldli • .. .. . . . . şarsa, gı ere ransaya yar İtalya hukumetı spanya a ve a - c.... .. .. rımıze e .. . bir şekilde son bir mukavemet go3- kontrolunun ilgası hakkındaki Jng<-

mek hususunda herhangi bir te - Jear adalarında araziye müteallik Berlin : 25 (A.A.) - Eski Avus- muldu. . b General Kazım Ozalp ve Malıye Ve- t miye çalışmaktadırlar liz teklifinin Fransa tarafından ka-
. . k .b . . isted.ği h d Ailesıne arkadaşlarına, mat ua- kil F d A - 1 Haydarpaşada me- er · mınat veremez. ve siyasi herhangi bır gaye ta ' turya Başvekili Şuşnıg ı u U .. ' b "·t·· ı ua gra ı Şimdi ihtilalciler bütün gayret - bul edildiği malfımdur. 

1. • . t . . . ·· t ·· .. lm . ta Talıırı tanıyıp tanımıyan u un · 1 ka şılanmışlar doğruca İs -Orta Avrupa meselesine ge ınce: etmediğine dair kat'ı temına ver - da kadar kendisının go uru esı ' . . anl . ita . 
1 

. rasım e r • . !erini Katalonyayı ele geçirmiye Fransa'nın bundan evvel komis -
i 1 ak İ . d k k 1 ıl • t klifl . ona ıçı yan ara samını zıye erı- tanbula geçmişlerdir Şehrimizd~ ng,Jiz hilkılmeti Çekos ov yanın miş ve ngiliz projesıne sa ı a a- hakkında yap an resmı e en . . . efa d h · sarfetmekte ve bu suretle cum - yonun Londra'dan hareketinden 15 
· • · · · il" hl ·· bild · · t · · emlek r d kal mızı hır d a a sunarız. bir kaç gün kalacak olan General .. ı't ı<lal ını miıdafaa ıçın s a ı mu- cağını da resmen ırmış ır. kabul etmemış vem e ın e • • • h t r huriyetçilerin imha dilmelen veya gün sonra kontrolun tesisi ve go -
d 1 • • • .• bildir . tir Mevla ganı ganı ra me ey ıye. Ö alp bazı tedkiklerde bulunacak 

a ı le bulunamaz. M. Çember!ayn bundan sonra In- mak istedigını mış • e e z .. .. . . ' teslim olmalarını çabuklaştıracak nüllülerin geri alınmasına ba.~lan -
. • bu arada yarın Golcukte denıze ın- d • takd. d 1

5 
·· k ~ .ılletler ancak hayatı menfaat- gilterenin silaJılanma programına r:'. J ' . . . . . . -..le fkolyalaştıracak halde bulun - ma ıgı ır e gun sonra or. -

lor nın mevzuu bahsol~uğu ~ınta- devam edeceğini .ve .bilha~sa .. hava C" rı/l.nsaua ~u~.•u .. m~vk_ut . dirilecek ~~tas~ aısı~~ıdi·~:~ maktadırlar. .. .. .. - ~rolun kaldırılmasını telkin etmiş ol 
k• ırda otomatik asken taahhudler kuvvetlerin takvıyesıne buyuk e - V b 

0 
Evvelkı günkü muessif otomobıl mayın. g.e Y ul ak Franko, zafer gununun yaklaştıgı duğu hatırlardadır. 

do ~hde edebilir. hemmiyet verecğini söyliyrek nut- Ilı. a ıne kazasında yaralananlardan Şefik ile merasımınde de hazır b unac kanaatindedir. İngiliz mahfelleri, iyi bir netice a-

r kat bu, hiç birşeyin bizi harbe kıınu bitirmiştir. Nihatlı dün tabibi adli Enver Kırat tır. .. .. . . • edil Londra : 25, (A.A.) - Havas a - lınacağından şüphe etmekle beraber 
SC'\K<'tmiyeceği manasını tazammun Bundan sonra muhalefet partisi Buhranı mı Beyoğlu belediye hastanesinde mu- .Golc~kte ın~a.tı ikmal _enkye- jansının muhabiri bildiriyor : müzakerelerin tekrar başlamasına 

.. t · aporunu vermiştir nı mayın geınınuz 1025 beyg•r uv- · . . · · h · k edirl B ah ot ez. Muahedelerden mütevellid reisi Binbaşı Atli söz almış ve hu- {B. . • ahifeden devam) ayene c mış, ve r . . · . . .. , h k Iyı hır menbadan haber verıldı- emmıyet verme t er. ıı m -
ırmcı s H ik. alınm de vazıyetlerı sa- vetınde ve 13 mil sur atle are et c .. . . f ll b .. ak el · · li bır takım taahhüdlerle bağlı bulu- kfımetin 1914 deki siyasetin aynı - k da kal ası da Fransada yt>- er 1 yar . . b d ğine göre, ademt mudahale komıtesı e er u muz er erın gız yapı -

nu} oruz Bu taahhüdler icabında nı takib etmekle ittiham eylemiş~. ~rbş:s'n.yast b:hran bn•lamasını in- la.ha yüz tutm~. Şefiğin başın- decek kabılıyetted44 bmet_re .. oyun a yakında İspnayadaki ecnebi gö - 1an yardımların açıkça başlanması 
· . nı ır sı -. daki yarada dimagi bir nezf yapma- ve 8 metre arzın a ugunun en . . . t• · d A d h ı1 ı bil hızı harbe sevkedebilir. Ve öyle ü- Çurçil de Alrnanya'nın sulh yolu ı- d k ·b·d· _ . . . nüllülerinin geri alınması ışını ha- ne ıcesın e vrupa a as o a e-

. . . . . . . . .. taı; e ece gı ı ır. dığı takdirde vehametini tamamen modern denız vasıtalarından hırı - .. . . k · r -· tmas · 1 _ mıd edıyorum kı bu takdirde taah- le isteklerini elde ettığını ılerı su - Milli birlik kabinesinin kurulma- . h . şarmak uzere, mesaısıne başlıya - ce gergın ıgın ar ına manı o a 
ı . udlerinıizi yerine getireceğimizden rerek Almanya'nın Çekoslovakya sı hususunda acele edilmesi i.•tenil- kaybetmış addol~ak~ .ve e~ı~: dirV. kil b tö. d bul duktan caktır . Tahkik komisyonu İspanya - cağı kanaatindedirler. 
h - ' k çen saat te nezf iJıtimalinın uza~ e u ren e un ========·=·=·========================~====================r-ıç kıınse şüphe edemez. gibi iştihasını tahrik eden baş a mektedir. Fakat al.dkadarlar bunvn tırmaktadır Şefik e Nihadın vü- sonra şehrimize gelecek, bı.zı ted -

Sonra bazı hayati menfaatlerimiz yerler de bulunduğunu ~~tmış ~e pek kolay elamıyacağı kanaatinde- cutlerindekİ yaralar çok hafif bu- kikler yapacak ve Ankara'ya döne- MAKiNEY E 
,·ardır ki on!~ tehdid ~e m~t- İngiltere ile Fransa'nın sur atle . ~ dir. ,. . ... .•• ... • ...... lıınmakta, ve ~ır iki güne kadar cektir. VERiR K EN 
lak harbedenz. O da Buyuk Brı - birliği yapar~ Balkan. devl~t~enru Son Telgraf • hastaneden çıkabilecekleri ümit e- Maliye Vekili Ağralı ise doğru-
l v lnın toprakları ve muvasala - elde etmelerını teme~nı etmıştır. . Kambiyo muvazene sermay~si dilmektedir. Etfal hastanesinde bu- ca ve evvelki gün Fransız hastaha- ÇemberJayn, herşeyJ• oldug" U yerde 
1 • dır Neticede Başvekılın beyanatı al- mathlbatından alınacak 3,145 mil- lunan dig-er yara" Haydarın da sıh- · d fat eden hemşirezadesi 

ed ·1 k .. r · 1ı· .. d f k asına .,. nesın e ve 
,_.. bazı şeyler vardı: ki ~nl.ar k~l~rla ka~~I ı me uzer _mec ıs yon frangın ~ı ' mu a aa a~ . _ hi vaziyeti iyileşmektedir. Kazadan Şermin'in cenaz emerasiminc iştirak b k k" b d k b" 

ı ı de harbedebiliriz. Eger gorur- hükumete ıtımad beyan etmıştır. nak!ını .. de;pış eden. ~anu~ !ayıh~ sonra ele geçirilen ve dün adliyeye etmek üzere Fransız hastahanesine ifa ffiJŞ 1 U a CailSJ JC) Jr 
__ _ sının dun ayan meclısı ma!ı~e e~: verildiğini yazdığımız şoför Hüseyin itm · tir k d } 
K 

.. .. k k meni tarafından lıiç bek!enılmedıgı .. . dilmi. . s g ış . nokta tela" k •. e ı" ı· yor ra 1 . . idd' b. . t Kemal dun tevkif e ştır. or- Şermin'in cenazesi bu sabah Fran Uçu halde reddedılmesı c ı ır vazıye ·.eli . ·· -
gusu mevkııfen yapılacaktır. Ha - sız hasbanesınden kaldırılmış og - Londra, 25 (A.A.) _ Çemberlaynin nutku hakkında Taymis ga-ihdas etmiştir. . .. · · · · · ·· · · · 1 k ·· dd · • 

d . • seye e oyan mu eı umumı mua- le namazına müteakib Teşvik.iye ca- zetesı· şo··yıe yazmaktadır: • k 1 k ... Blum ayanın yar ımını ıstemege e er 1 a arsa virılerinden Ubeyt tahkikata devam misinde namazı kılındıktan sonra "İn,,ilteremn harici siyaseti, hiç bir şarta bag-lı olmaksızın, bir ve bu buhranın önüne geçmcğe ça- b 

• • etmektedir. Kaza dolayısiyle şofö- incirli kuyudaki asri mezarlığa gö- şarta bag-lı olmaksızın, hır ande ve devletlerin hukukuna karşı yapı -lışmaktadır. ·· ··· · ·· · •· · ·· · hakk d k eli d 
..;...,...,...,,,,.,,..,,..,,..,,..,...,...,...,...,..,,. run vaziyetı ın a en ·sin en türülmüş, defnedilmiştir. Maliye lan bir tecavüz mevzuubahis olduğu herhangi bir yerdeharpcuyane bir 

(Ririncı sahifeden devam) maktadır. Halbuki yeni karar tet- hiç bir zarar vermiyecek demektir. istizahta bulunan bir muharririmize Vekili şehrimizde bir kaç gün ka- harekete iştirak etmek hususunda geniş mikyasta bir vait mahiyetinde 
rık euııemıyecegi için her ta - bik edildıği takdirde bu sürüm çok yalnız, kapalı şişeler muayyen fiat- müddei umumi Hikmet Onat; he- lacak pazartesi günü akşam trenUe olamaz . 

• ııı, ıçlemıyeccği, bu suretle neti- azalacaktır . • tan satılan böyle yerlerde o zaman nüz raI'.°rlar g~lm_ediği. için -~u. hu- Ankara'ya dönecektir. "Esasen dün Başvekil böyle bir vaitte bulunmamıştır. Fakat bu 
,c c••ıayctlere kadar varan bir çok Diğc rtaraftan şarap ımalatının santilitre hesabiyle içki satışları ya- susta hır şey soylıyemıyecegını, an kayıt hariç olmak üzere Büyük Britanya'nın diğer devletler arasında-
"c" vakaların onune geçilmiş ola- arttıtılmasına, şarap istihsalinin her pılacak ve bu esasa göre muayyen cak keşif neticesinde verilecek o- B k ·ı · • ki vaziyeti hakkında hiç şüphe bırakılmamıştır. 
c p ılcr, surü lmektedi ı \tarafta mebzul bulunarak ııınu'."i fiatlar tayin edilecektir lan :enni hey~t .raporiyle mor~ ra- OŞVe l lmlZ İngiliz ordularile İngiliz diplomasisi medemyetin müşterek davası 

L ı husu ·ta malünıat ına muraca- içki ihtiyacını karşılıyacak hır mik- Yeni kararın tatbika girmesi yal- poru nun tedkikinden sonra Huse - H b l .. hesabına her sene tedricen hizmet etmişlerse, İngiliz menfaatlerinin 
'.t.ğım ı: İstanbul müddei umu- tara çı~armakla hem . bağcilığın, şa- nız rakı satan, b~assa Bar Ameri- 'yin Kem9:_1in s~çlu ~lu.p olmadığı ar i ge i/ er müdafaasına lıakkile tahsis edilmiş olmazlar ve başka şartlar altında 

11 , bay Hikmet Onat bu fikre iş- rapçılıgın ılerlemesını temın edecek kan denilen tezgah başında rakı ~~ılac~gını soy~emıştir .. ~p~rlar A d hakkile İngiliz efkarı umumiyesinin müzheretini taleb edemezler .• 
t r k etmemekte ve, alkolün ad li hem de şarap daha az mıktarda al- satan müesseselere çok faydalı ola- sur atle ıkmal edilerek muddeı u- TQ Sln Q Deyli Mey! gazetesi yazıyor: 

. . . k b 1 kolü havi bulunduğu için rakının caktır mum!liğe verilecektir •Beynelmilel vaziyet karşısında İngiltere için yapılacak tek bir şey 1 
c "c·lcr üzeri nde tesırle'.ı~ı a u yaptığı sıhhi tahribata set çekilmiş Çü~kü, ufak şış· elerle tedariki zor- . Başvekil Celfil Bayar dün öğleye vardır : silahlanmak ve yine silahlanmak.• 

'mekle beraber rakınn curumlerde doğru İktisat Vekaleti müşaviri bay 
d • ddetmekte olacaktır. Bu mesele etrafında mu- laşabcak rakıyı müşteriler burada B' , Faik Kurdoğlu ile beraber bir at ge- Deyli Herald yaz ıyor : 

sP!ıep 01 
ugunu re - harririmize izahat vere İstanbul içebilecekler; kapalı şeşelerle rakı lr ÇI ngeneye esrar - Çemberlayn'ın nutkunda canı sıkan nokta, bu nutkun her şev i 

d.r b b dli E K il zintisi yapmış ve Harp okulu mın- mil ld - d b k dır H k bil" k" h . ld : ta i i a si nver aran yı ar - satan bayilere mukabil bu çeşit dü- s İ k 1 . tama e o ugu yer e ıra ması . er es ır ı er şeyı o ugıı 

c 

H ırnwt On.ıta göre, sosy.al'. e~o- danberi meslek dolayısiyle alaka - kanlar daha fazla sürüm temin et- a ar en yapı an takasından geçerlerken Harbıye yerde bırakmak işleri ileri götiınnez• 
., l l. k" b .. ed k ınkı - mektebini teşrif etmiştir. mı .. ve a ı a ı uny e ı dar olduğu adli hadiselerde bir çok miş olacaklardır c • h d p J" h f"J" h •• k" • 

sal ar bu ~olda e_n müessir çare.l~r- suçluların rakı yi.İzünden suç işle- Diğer taraftan yeni usulün rakı ürmü meş n Başvekilimiz, mektebin bütün ar amentO me a 1 1, U UmefJO 
"-- Bunu, muhtelif zamanlardaki ıs- diklerini; men'i müskirat kanunu - . nl dak. te .. hakkında müştemiliitını gezmişler ve talebe - ı· J "} AJ d 

k il k 1 n1 ıçe ~r arasın . ı s~ı. . . Polis memurları dün akşam Ga- !erin sevgi dolu tezahürleri ile is - ta ya ) e manya arasın a ı.at~ııklerı tetki e 
0 

ayca 
8 

a- nun tatbik edildiği zamanlarda suç- yaptıgımız tahkıkatta fikirlerını sor !atada meşhur bir esrar kaçakçısını . . 
r.ı.k ıııumkündür. Mesela ~e~~'. !arın azaldığının görülmesi bunun duğumuz tanınmış içkiciler bu u- tikbal ve teşyı olunmuşlardır. f k •• •• d •• •• k • d 
nıu. kifal hnununun tetbık edildigı en kat'i delili sayılacak mahiyette sulün kendileri için de pek o kadar y~~:~~~ar!~edak:inin kahve - ar gorun uğu anaatın e 
.133 yılında ciırüm adedi bug?ı:ıcü- olduğunu söylemiş ; ve şunları da tesir yapamıyacağını çünkü mu- sinde uzun zamandanberl esrar sa- F r an kist Londra : 25 (A.A) - Parlamento mahafili Çembarlayn'in yeni bir 
ne göre çuk fazladır. Ve .. adlı ısta- ilave etmiştir: ayyen miktarda r.akı içmek itiyat ve - .. taahhüde girişmekten ictinab etmiş olmakla beraber Almanya tarafın-
lls l i kleriıı verdiği neticeler tetkik - Rakının bu şekille tedarikinin ihtiyacında olanların bu miktarı tıldıgı .ha~r alınmış ve dun akşam Mu'" messı"l d ç aky k b" . hal d B"" "" k B "t ' 
·' 1. . ıl d b . her sene . . . . . . tam hır çıngene karısı Mehmedakı- an ekoslov aya arşı ır taarruz ıcrası in e uyu rı anya -

euı ıncc 93-l Y ın an erı gerçekleştırilmesı çok yerınde ola- defaten tedarik ıçin biraz güçlük .. .. nın ittihaz edeceğı hattı hareket hakkında birguna şüpheye mahal bırak-
curum mıktarı azalmaktadır ... Ma- caktır. Bunun yerine şarabın geç - çekseler bile, kiloluk bir şişeyi bir de esrar alacağı sırada curmu meş- Ankarada son defa topl~nan BııI - mamış olduğunu beyan etmektedir. Bu mahafil. İngiliz Başvekilinin 
amam. rakının iki kiloluk şişelerle mesi ile yalnız adli değil tıbbi ba- defa alarak bunu kısımlara ayıra- hut halinde yakalanmıştır. Kahvede kan Antantının devletlerının mu - nutkunda İtalya hakkında kullanılmış olan dostane cümlelerin mumai
sat iması bu sahada büyıik fayda kımdan da çok faydalıdır Çünkü şa- rak içmek suretiyle itiyatlarında bir yapılan araştırmada, 6 kilo esrar ile messillerinin verdiği karara göre leyhin Almanya ile İtalya'nın siyasetleri arasında bir fark gözetmek 
kaydinc sebep olmasa bile sıhhi ve rap, hem alkolünün azlığı sebebiyle değişiklik olmıycağını söylemekte - bir hassa terazi blr kaç tane de dir- General Franko İspanyasile iktisa- arzusunda bulunduğuna deliilet etmekte olduğu , çünkü Başvekilin Al-
kt.oadi noktadan faydalı olacak ne- rakıya nisbetle daha az muzır, hem dirler hem bulunmuştuıı. di münasebetlere girişilmesi tasav - rnan tehlikesine zımnen işaret etmiş bulunduğu mütaleasını serdetme:<-
tıceler verebilir! de müştehi ve mukavvi mahiyeti de Rakının bu şekilde ufak kaplarla _ • _ vurları üzerine Ankara'ya giden tedirlef 

Yeni şeklin inhisarlar idaresince haizdir. ve ucuza tedariki menedilince azar San'atkar Naşıdın Frankist mümessil Marki dö Prad 1 ·r it ı m·· k 1 . 
tetk_ikin~ ait asıl.s~b_epler. 3:~~da Hummevi hastalıklarda iyi bir ı- aza~ başlıyan ve h'.?ayette uc~ .te- teşekkürü bu sabahki ekspresle Ankara'dan ngJ JZ • • a •yan Uza ere efJ. 
kuçuk şışe tedarıkının guçlugu ile !aç olan ve ekseriyetle hastaya ve- darik zamanla muptelii vazıyetıne Sahn . tisabıının 35 ın· cı· yıl- h . . d.. ·· t·· M.. ·ı d ğ b ) t ) y 0 r m U ?. 

ıl • liştirilm · kta1 d.. · d .. .. il • .. eye ın şe rımıze onmuş ur umessı o şerepç ıgın ge esı no arı- rilen limonatalı şarap (Limonade .. u~menın e onune geç ecegi goz .. .. ü münasebeti le terti edi- . . . · 
nın göz önünde tutulmasıdır. İçki vineuse) de bunu müeyyettir. Al- onune alınmakta ve bu kararın iç- don~. . . el y. alın~ _ ru Parkotele ınmıştır. Çalışmıılarına Londra 25 - İtalyan hariciye Nazırı Kont Çiano ile İng i l i z sefiri 
ı;atışı ile meşgul olan esnafın bir kolün adli hadiseler üzerindeki te- timai büyük bir fayda temini ba- len. Jubil~yı-~y enn~ .. su Ankaradan başlıyan Markı do Prad Lort Pert arasında dün yeni bir temas olmuş, Akcleııiz ve Uzak Şark "'~-
k k d .. k d d k kı _ retıyle buyük hır lutufkar!ık goste- f ali t• . .. b t ti eli". t . • . . . ısını yeni arar an memnun go- siri inkar edilemez. ınıın an a ço ymeti olacagı . . . . . a ye ının mus e ne ce ver gı- seleleri görüşülmüştür. yı malumatlı Jngiliz mahafiline göre Ingı li z - ı-
rünmekte, bir kısmı de },oşnutsuz- Bu karardan müteessir olmıyan- söylenmektedir. ren ".8~ın v~ ve _belediy~. r~ı~ ni ve ayni şekilde çalışmalarına de- talyan müzakeratı on güne kadar ititafla neticelenecktir. 
luk göstermektedir. Bilhassa bir_!ı- !arın arasında birinci derecede mev- İnhisarlar idaresine henüz bu ka- Muhıttın .~~tündagla, bu ıubıl~ ıçın varn etmek üzere şehrimizde bir - . . . . · --.- . _ . ,,, 

il 1 k lı kü. ük" · k. alan! · kili. al lı · rar hakkında resmen emir verilme- çalışan butün resmi ve hususı ma- bul konsolosu Balensıa tayın edıl- rar h panya ya ılıraç edılcce , ~ ı -sım mezec er e apa ç şışe- ı ar ıç ve ç gı gazıno ve . • . . ka gün kaldıktan sonra doğruca 
1er ıçinde rakı satan dükkiinlar bu bahçelerle bir kısım rakı satan !o- miştir Emir verildiği ve karar tat- karnlara, derın bir alaka ile benı Bükr~ , .d ğ. . .

1 
miş, hükfunetimizce de bu tayine murta s~tış larının _harar< tle. < _;i 

b .k d.ld·-· akdi d b h . d tb t zl eşe gı ece mı sonra sıras1 e vaziyete memnun olmamışlardır. kantalardır ı e ı 1gı t r e, muayyen ir çok müte assıs e en ma ua ınıı a , . , • muvafakat edildiği bildirilmiştir. de ümid edilmektedir 
Ç.. ·· · ·· ·· dd t f d · d b ı k d. · h Ik bo ı ld Belgrad a ve Atına ya ugnyarak te-unku ufak şıı;elerde bulunan rakı- Bu kabil muesseler esasen her mu e zar ın a pıyasa a u unan a ırşınas a ımıza rç u o u - .. . Marki dö Prad'ın iktisadi temas- Marki dö Prad Paza ı lb • gi.m c1 
:ar koıayca ve az para ile tedarik gu·· nfazla miktarda rakı sarf ve is- küçük şişeler tesbit edilecek; ve ğum minnet ve şükranı cSon Tel- maslar yapacağı soylenmektedir. . . . . k K.. 

1 ·· ·· · ·· d Frank h .. kfun t• · Ank ·· !arının netıcesınde hır zamandır ıh- a ~amı ostence yo u ile Büi<rc,e edildiği cihetle bir çok alıcı bul - tihlak ettiklerinden büyük kaplar sonra küçuıc şışelerle rakı satmak graf• sutunların a sunuyorum. o u e ının ara mu- . 
makta b·1 yüzden sürüm ziyade ol- içerisinde alınacak rakı onlar icin para cezasını istilzam edecektir, Naşit Özcan messiliğine İspanya'nın eski İstan-racatı duran yumurtalarımızın tek- hareket edecektır. 

haf aza 
ine KOY navaı•.ı u..,., - ---
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3 üncü Tersanemiz 
Büyük ve modern bir ter· 

sane daha vücude 
getir ilecek 

•• 
Almanyanın Ame
rikaya ihrccatı 

Mart ayı girdi gir eli Orta Avrupa 
işleri ortalığı çok meşgul elti. A -
vusturyanın Almanya'ya geçmesi ü
zerine bütün herkes Çekoslov:ık -
yanın mukadderatı ne olacak? sua
li zihinleri yormyıa başladı. Le -

Direk sil/On başında çalgı olur m u ? 
~~~~~~~-..;...~~~~~~~~~~~~-~~ 

adyolu ta silerin her ta
rafta yasak edilmesi 

düşünülüyor 

1
- Ha/k Filo zofu ] 

diyor ki: -
Kontrol numarası 
Ötedenberi sigara kutularının i -

çinden bir takım kağıtlar çıkar. Bun 
!ar iki sıra sigarayı birbirinden a
yırmak için konmuş olduğundan Ü

zerlerindeki yazıyı merak edip o
kuyan da pek çok kişi yoktur sa -
nırım. Ben bir kaç gün evvel tesa -
düfen okuyacak oldum. 

En 
• • • histan - Litvanya ihtilafı pek keskin 

tersanemız ıçın bir hale geldikten sonra nihayet ta-

"d.. • J •bil bir yola dökülmek üzere bulu -mu Ur muavın erl nuyor. İki taraf da aradaki ihtiları l 

mükemmel 
Deniz Bank 

sök dürüldü Bazı _qerlerde bıı radyolar 
radyolu arabaların se.qrÜse/erine 

ve 
müsaade 

Bu kağıtda aynen şu satırlar ya
zıJı : 

Sigaralar hakkındaki dileklerini
zi kutunun altındaki kontrol nu -

siiah!a halledilecek bir dava ha -

mahallinde tetkikat yaptılar d 'l · ~ • b "/d • '/d ' marası ve sigara ile beraber şu ad-
line getirmeksizin münasebatı ia - e ı emıyecegı l ırı ı rese bildiriniz: •T. F 10 İnhisarlar 
de ve tesis etmeğe çalışıyorlar. "--------------------- ---------------------'! ' · umum müdürlüğü İstanbuh. 

Denizbank umum müdürlüğü tek sisat ve teşkilat vücude getirilecek- Avrupayı son günlerde meşgul e- Bir müddetten beri taksi otomo- gelmesi ihtimalı gözönüne alınarak yük kazadan sonra otomobıJ ve oto· Hemen kutunun altına baktım. 
nik şubesi müdür muavini B. Ha - tir. Bu su retle Kasımpaşada ve İz - den ve bir çok mürekkep ve kağıd billerinc konulmağa başlanan rad- Bunların taksıJerden kaldırılması büs ş?forlerı h.akkındakı .~°.ntrolla· SıJik, karışık ve okunmaz bir hal _ 
run ile denizyolları fen heyetinden mitte ihya edilecek olan tersanele - sarfettiren meselelerin işte belli yoların kazalara sebebıyet verdiğ;I çok muhtemeldir. rını şıddetlendırmıştır Butun tak - de bir takını harflar ve rakkamla
B. Sırr, İzmir vapuru ile İstanbul- rimizle beraber memleketimiz 3 ün- başlıcaları bunlar oldu. iddiasilc Belediyelerce haldırılma- \ Ancak, yasağın hususi otomobil- sı arabaları v~ otobusleı sık sık ve ra benzer ızler var. Fakat bunları 
dan İzmire gitmişler ve hemen tet- cü ve modern bir tersane daha ka - .. F~.kat. si.'.asi hadisel~r, her gün !arına başlanmıştır. !ere de tatbık olunup olunınıyacağı heı .. s~mtt_e .anı olarak dıırdurulacak okuyabilmek anlıyabilmek ımk:in _ 
kikata ~aınışlardır. Denizbank zanmış olacaktır. tıırlu turlu vukuat ışlrkcn ra - Otomobillerde yolcuları , yol es- malüm değildir şoforuıı sıcil vazıyetı v" tavrı hare- sız. 
İzmir şubesi müdürü B Haşmet Dül B. Harun ve arkadası, İzntlrin kam. la. r d. a. durmamaktadır .. Onlar.ın nasında eğlendirmek maksadile ko- Bu kararın tatbikinde, asagın" ketı tedkik edile<.ektıı Ekserıya şo- G.. d ik . k . . . 

d d d b f Y • f' 1 d 1 b .b h' h un e ı pa et sıgara ıçen bır ınsa-
ge ile birlikte Karşıyakada tersa - müstakbel liman yerini de gezecek a ıçın ıçın evam e en ır aalı - nulmuş olan bu radyoların taksi yalnız otomobil harekette iken ça- or_ eı ra yo arını uıkglı ı şe ır ad- nın ka~· kutu eline g~'·irebilece•\ıııı 

İ b · t k'l. yeti vard r · B )' d · ı f " ı · · gu1 tı· - · b ·· rıcı yerlerde kulland arından ra ' ~ neye giden B. Harun ve Sırrı ve Denizbank zmir şu esı eş ı a- • '.. . er ın e.n verı en ma- şo or erını meş e ıgı, ve u yuz- lan radyolara inhısar ettirilınesi ve kestirmek güç bir hesap degılrlir 
tersanenin modern teçhizatla mü _ tının ihtiyaçları üzerinde de rr.eş - lumata gore Alman ıhracatı Ilk den kazalara meydan verildiğiııi yolda giderken radyo çalan şoför- yolar~ k~lkmasılt: bu yollarda ka- Hepsinin de altına baktı H b · 
kemmel bir hale getirilınesi için ne gul olacaktır. teşrin den beri devamlı surette a- ileri sürmektedirler Bazı Belediye- / !erden para cezası alınması da mev- za saıklerınden bın de kalkmış ola- oku bilin k J b mi k ı ıııılı 

1 k d 1 · · caktır ya e ve an ıya ı me k"bı 
gibi ihtiyacı olduğıı noktasından Denizbank İzmir şubesi müdür - za ma ta. ff · . . • erce taksılerdeki radyoların kaldı- zubahstir · olmadı Şu hale göre kontrol nwrı-ı _ 

tetkikat yapmışlardır. lüğünün inşa ettirmekte olduğu Ko- Bu. eksıklık İkıncı kanunda olfüı- ;ı~ması hakkında emirler verilmek- İstanbul taksilerinde yüzlerce o- Alakadarlar, bu yasağın ~an ;ını bil.dirmenin nasıl kabil ol alı ı;L'-
Haber aldığımıza göre Denizbank nak vaptır iskelesi bu hafta sonun- ğıı gıbı şubatta da devam etmı~tır. e ır. tomobilde radyo mevcud olduğıı evwl şehrimiz! de k~edta;bık eÇ " ke- L'l'ğini kestiremedim. Bu hikii' evı 

umum müdürlüğü, İzmir tersane - da tamamlanacak ~e tesellam edi - Geçen ayın açık mikdarı 17 milyon Memleketimizin bazı belediyele- tahmin edilmektedir. Bu vaz;yet, ;mı arzu .: met e ~·~r un u bir arkadaşıma <ınlattığını ,
3

;,,.;
11 

sini, Türkiyenin en mükemmel ter - Jecektir. Londradan satın alınan ve marktır ki bu hal ithalatın 30 mil- rince tatbike başlanan bu yasak, ileride bü!ün taksilerın radyolu o- ram vay ' dgı ı, o homo ı e nazara11 şu cevabı verdı 
dil yon marklık azalmış olmasına ra« 1· · B 1 d - sevk ve ı aresı da a kolay olan ve-saneleri derecesine getirecektir. Hat tersanede boyanarak tamir e en ,,- zmır e e iyesincc de kabul edil- labileceği mülahazasını dogurdu- · ·Farzedelinı kı bu rakk aml oı 1 0 • 

ta btırada küçük vaptırlar inşası Bayraklı vapurunun da seferlere men kendisini göste~~iştir. Ge - miş ve otomobil sahiblerine tafl'i'll ğundaıı radyoların tamamen oto - saıtı nakliyede bıle vatmanları? kuyabildinız Ne yapacaksınız·. P u>-

mevzuubahs olduğu gibi büyük va- başlamak üzere bütün hazırlıkları ~en İlkt~şrınden berı ıhraca.~ın. ~e- edilmiştir. Tamimden sonra Beledi- tomobillerden kaldırılması fikrinin halkla ~onuşması '."eınnu ve hatta ta parası vererek idareyP yaza<·.ı k _ 
purların icabında tamiri için de te- tamamlanmıştır amlı bır surette azaldığ.' goruh.: - ye memıırları bu kabil radyolu o- kabul edileceği daha kuvvetle muh bu yasagın eheınmıyetı, tramvayla- sınız. Veya tramvay parası ve1<·ı "k 

========= = = ==== ========== === y.ordu. Şubat ayında ı~e bilhassa Af- tomobil kullanan taksi sahiblerine temel bulunmaktadır. ra asılan •Vatmanla konuşmak mem fabrikaya gideceksiniz Elinizl' 
rika ve Şımali Amerıka'ya yapılan ceza yazmağa başlamışlar ve yapı- y k k b 1 dild .. . takd d b nudur. ibareli bir levha ile tebarüz g<'~ecek ikr · , k '.

1
e 

ihracatın azaldığı görülmüştür. ) · 
1 

d ' asa t af ud e b ıgık b · ı ırt e e ettırilirken ve ayrıca otobüs şoförle· g-er b ihb am~ye.ı .vaıt· mı yo f. -n· - ' . an teftişlerde 10 kadar radyolu o- e ıye ara ın an u a ı o omo- . . u arı ınsan1ye namın.ı i stı-
ıger taraftan Almanya ya ıtha- tomobilden para cezası alınmıştır b"J h"bl . t bl'. .1• dl rının oturdukları yerler, sırf halk- yorlarsa d . b k k 

Halka yardım 
1•1 

. ı sa ı erme e ıg ve ı an e e- . aıma ozu çı an sıga _ 
a ı azaltmak ve muvazeneyi bul - n- - tar ft 1· . la konuşup da şaşırmamaları için 

B •• t •• b 1 d • 1 er mak · · - ·· ıger a an stanbul Beledıye- cek, ve derhal otomobillerdekı rad- .. . _ raJara posta parası yetiştırnlt'k lıır 

U Un e e 1 Ye ıçın nasıl çalışıldıgını SO(Y - si de radyoların kaldır 1 h k cam bolmelerle ayrılırken; dimagı ha 1' 1 .. d . d ... 
lemiye hacet olmasa gerektir. Bu- ı ması a - - yolan kaldırtacaktır, Yasağa rağ - kiıçük bir mükaleme ve muhavere- y ı masra ışı ır L'uJ • 

na rağmen ihracatın azaldığı ha - kında bazı tuavvurlarda bulunmak- men otomobillerınde radyo bulun - den kat kat fazla meşgul eden ve HALK FiLOZOFU 

halka az fal·zıe borç ber ve:ilirken bilhassa ithalatın da tadır. d.uran ş.oförlere de para cezası ve- asap üzerine tesir yapan çalgı nağ- c 
azaldıgı kaydedilmekten geri du- Taksi şoförlerini otomobil kulla- rılecektır. meleriyle şoförlerin direksiyon ba- Üce 
rulmuyor. En ziyade yiyecek mad- nırken meşgul eden bu radyolar Diğer tar;ıftan belediye reisliği, şından yalnız bırakılmaları hiç ele 

para Ve re Ce k 1 er deleri dahil olduğu halde ithalat <'Ş- yüzünden bazı kazalar meydana Maslak yolundakı son feci ve bu - doğru görülmemektedır . 
yası azalmaktadır. Fakat Almanya 

~~~~~~~~~~~~ 

Sim on 
Malıkum oldu 

l :.~~~: !r":~~ ~::~;;;a şim:~ Hava gazı El ı"f Nac·ın·ın halkl Göçmenler Bu maksadla kurulacak o an dünynın o taraflarında Alman eş- ~ l . Hı k ener erl a kında Fakat mevkufi yeti ni ı :t • 

( ku .. çu'"k •k d kl } yasına karşı gösterilen bu isteksizlik v • J 
l raz San l arı nın Almanya hesabına karlı bir keyfi_ e resım mevzu U mal eUlfi l i çin serb :; s ı 

es il s la r l haz l r lan dl yet değildir. Ahmed R suf Ralkıgor 1 Bir emir Hundan b~1 ::ü~~~~ 1evel bir ge. 

==========;;;;:;;;:;;,,,,,,,,..,,,.,,,,,.~-ı sokaklardakl bu fener· ı Kont era nsı Ayrıca göçmenlere çift ce Taksim civarında tuhaf Lir va-
Dahiliye Vekaleti, bilhassa büyük/çalışacaklardır. Sandıkların ne su - Topal Hüseyin in lerln hepsi ka l dırıl a cak hayvan ı a ! ınmak Uı;ere ka olmuş ve İstanbulun en kısa boy 

•chirlerimizde yaşayan halkı, çok retle iş görecekleri hakkında ayrı mahkemesi İstanbulun bazı mahallelerinde tahsisat gönderildi lu adamı olan cıice Simon tam 
yakından alakalandıracak bir k.ınun bir nizamname hazırlanması muh - . .. halen kullanılan hava gazı fenerle- Bu ak ',!am Halkevinde.. 29/1/936 evine gireceği sırada karşısına çı -

rroı· esi hazırlamıştır. Bu proje, her- temeldir İki gun .. evv. el yakalandığ. mı ha - . .nelerde mevtzauruihli bkarahsed.ilarnaen- kan birisıni tabancasıle yaralaruış-
be d ğ h k k rinin elektrik liimbalarile değişti-

hongi bir menkul kıymet mukabilin- Bakanlığın yaptıg"ı tetkiklerin ver- r ver ı ımız meş_.ur e. rom a_ ça -
26 

vil. tı. 
ıJ d İ ı H 2 ş rilıneleri hakkında tedkikler yapıl- ayette ve ileride iskiin mm _ , .. . 

de vatandaşa, ucuz faiz ve hasit bir diği neticelerden biri de, tefecilik - ç arın an ran '.. useyın ncı u- maktadır. Bazı semtlerde şimdiye takası olarak ayrılacak vilayetlerde Bu vak.a uzerıne hemen mahke-
muamele ile para temini imkanını le yapılan bütün mücadelelere ve be kaçakçıJık burosu memtırların - kadar kullanılan fenerlerin elek- mevcut Rum metrukatından ba'T mey~. verilen cüce Simon'un da\'ası-
vcrecektir. alınan ağır cezai tedbirlere ra"men dan Yusuf, Btırhan, Reşit aleyhine bahçe ve zeytın' liklerın· de muha"-' na d._un .. de devam edilmiştir. 

"' g" b d b' .. dd t 1 trik lambaları kadar tenvirata ya-
Vekiıletin bu mevzu üzerinde yap halkın başka imkan bulamadığı za- aya ını, un an ır mu e evve cirlere tahsıs· ı· hük' um" etçe kabul _ Dünku son celsede; evvela Es _ 

. . d t f ·ı·kı m . li ! .. bah ı1 kaçakçıJık yaparken kırdıklarından ramadıkları görülmekte, muayyen e ter v d 
t ı ğı tetkikler netıcesın e e ecı ı .e an, gız ş yapan mııra ac ar- . . .. dilm · t' e sonra a Hirant isminde iki 

.. d 
1 

k dan sonra men- dan Yüksek f . .1 alm dır bahsı ile muhakemeye muracaat et- birere tarafta ve az yükseklikte ol- ış ır. şahid dinlenmiştir . Bunl d 
Muca e e anunun ' aız ı e para ası · · tir dukları için elektrik lambaları ka- Bunların borçlandırılmasından ha · ar an Ba-
k l ı mukabilinde para almak im Kurulacak sandıklar halkı b t mış · sıl olacak para zır· aat bankasında _ yan Ester vak'ayı şu suretle anlat-u ma . . • u e - D taf il. t d . dar faydalı olmadıkları anlaşıelan 
kanının kalmadığı ve dolayısıyle bal fecilerin elinden kurtarmakla bera- avanın . s a .. 1 şu tır. . . . . . • k "b dili h mış!tr: 
1 b 

. bulmaları oahsi ber ufak .. 1 .. d . ih . Bundan bır muddet evvel ıkıncı bu fenerlerın eksenyetle havaı e- ı mu 8 er esabı carisine yatı - v k 
<In u nevı paar • o çu e ış yapan tıyacı .. . . . . . . rılacaktır. Şehir ve kasabaların be- -• a 'a gecesi saat 7,30 da p~n -
.. . d h lkı kıntıya du··ştu··gu·- olan s n t hibl . d b şube memtırları bu adamdan şup- lektrik hatları geçırılmesı tehlikeli 1 ceremin önünde oturuyordun s· 
uzcrın e a n sı a a sa erı e u sandıklar- . lediye hud dl · · d k' ı. ı· 

b
. d ' l . 

1
. B iitbarla yeni dan fayd 1 b'l kt' helenmışler ve arkasını takibe baş- olan mahalleler de bulunmaktadır- u arı ıçın e ı mebani, .es ı t e ı mış ır. u a ana ı ece ır. 1 dır 1r .. . arsa vesair gayri menkuller tev - mon aşağıdan geliyordu. Bu aralık 

p·o. e büyük bir ihtiyacı karşıl•ya- Bakanlık .. . d ıJ .. amışlar ' anlı Huseyın valde !ar Ezcümle Topane, Kasımpaşa, ziattan hariç tutulacaklardır' karşı taraf.dan da bır gölge peyda 
l ' . • uzerın e yap an etudl<•r hanında oturduğıından ve bu banın Tarlabaşı gibi semtlerdeki ahşab old V b 

caktır. • b'.tmek üzere olan bu hayırlı işin içeri girmek için bir kapısı oldu - ve sık evli mahallelerde havai hat- Diğer taraftan aldığımız ~ıalıi - W u Be ıraz. sonra ikis karşılaş -
Iç Bakanlığın hazırladıgı kanun bıran evvel gerçekleşmesi için ç.ılış • d b' tü' 1 .. b d k 

1 
mata göre Romanya ve Bu!gans· _ E-ar. , ırdımbı~e uzun boylu adam 

.. ed' ı · k gun an ır r u u a amı ya a a- !arın ktırulması bazı tehlı'kelere se ımon un uze tıldı. B 
projesi nin ana hükmu, bel ıye erın ma tadır. Proje alakalı bak:ınlık _ ak üınk' •• 1 tı B'\h - tanlı göçmenlere çift hayvanı alı- d .. .. rıne a en bu ka-

t . ı . m m un o amamış r, ı as - bebiyet verileceği ileri sürülmekte ar gordum. 
ı kraz sandıkları kurmasını Pmnı et- arın mıitaleası alındıktan sonra Baş sa b d b' kt .. .. 1 . narak tevzi olunmak üzere sıhhat M hk 

1 .. f u a amın ır ço a gozcu erı ise de, yeraltı kabloları ile elektrik a eme be ı· Hır 
ınektedir Evela bu sandık ar, nu u- bakanlığa verilecektir. Sandıklrın vardır !" b . . Ressam ve muharrir arka-:laşımız ve İçtimai muavenet vekaleti ta _ . ye ı anti da din-
"" otuz binden fazla viliıyet~erirıüz- sermayelerini belediyeler bankası te Bu 'g .. cüle 

1 
- .. ~ ~ıarın;n ~er~~ temın edıle- Ehf Nacı bu akşam saat 17,30 da rafından muhtelif vilayetlere para ledı. Sonra karara çekildi. Ve '>u·.z 

de kurulacaktır. Sandıkları, bele - min edecektir Belediyeler Banka hafif b.oz \ık; ~en_ıur ;:'~ gorun~e cegı e an aş m ır. Eminönü Halkevı Cağaloğlu mer- gönderilmiştir sonra da bu kararını tebliğ etti : 
'd . . - ır ıs a ıçerıye :ı er verı - Tedkikler bittikten sonra bu hu- kez salonunda bir konferans ,ere- Bu meyand~ İ . il. . Kararda, cüce Simon'un işleı:li'>i 

dıyelerin tam ko.ntro·J· u ve ı aresı sının.bu_ iş için vereceği paralar baş- yarlar ve eroinleri imha ediyorlar t il k k .. zmır v ayetıne de suç b' t -· .. .. ,, 
1 k k h b sus a ver ece arara gore elek- cektir 70 bin r .. d .1 k . . .. sa ı goruluyor ve 22 gün h.; 

a ltında birer malı muessese o ara a ıç ırşye sarfedilmiyecelrtir. veya saklıyorlardı, Bunun üzerine trik J;lmbaları kabul edild ... tak ıra gon erı ere ıstıyen goç- sine karar ve ld'ğ• bildir' . p-
========================= ===lmemurlar bir akşam sandıklara sak dird . diki ı~ı - Mevzu . Halk ve Resimdir menlere çift hayvanı olarak at is- A k k . ~ı ı ı ilıyordu. 

IB e, şım fener adedlerıne ve 1 1 d .. .. • nca endisı mevkufiyet · .. Gramo ~on ve üyük şehirlerde !anıp bir araba ile içeri ~irip ıerti - mahallenin vaziyetine göre lamba Arkadaşımız. bu konfer~~:ında eyen ere e okuz verilecektir. nasebetile 23 günü dol~ur;u~ . 
f 1 

bat alıyorlar bu sırada bır çok genç ihtiyacı tayin ve tesbit edileceği, h:11<'n resme karşı olan a a asız- • için serbest bırakıldı. uı;u 

Plak meraklısı Dükkanların cero~omanıar>. gelip hurdan eroin ondan sonra bu lambaların konur- lıgırun sebeplennı anlatacak ~e_res- Bır Yunus 
alıp ıstımal edıyorlar. masına başlanacaktır mı halka sevdırmek ıçın ne gıbı ça- KONGRE 

Memıırlar derhal saklı oldukları relere baş vurmak Jiizımgeldiğı dü- Emre gu .. nu" Akınspor klü bü b k 1 • ... 
1 d kı H .. · · bastı ·· ı · · ·· li kt' aş an ıgından • yer er en çı p useyını rıyor- p şunce erını soy yece ır. Kl'·b ·· _ .. . ' 

!ar Hüseyin kaçıyor memurlar ko - arasız l•pek · b · b 'T' t "b l u umuzun senelik kongresi 26 
Baklr k övUnde bir evi lstanbuld ır ki usulQn dl· Kıyme~lı ır ressam. ıyı ır ya- 6 er l 0 UnUgOr Mart Cumartesi akşamı saat yirrııi-

" valıyorlar ve böyle bir müddet ha - B •• Jı zıcı oldugu kadar da kuvvetlı bır de yapılacaktı R 
pen cere demirl er ini Oer yerlerde de tatbiki nın içinde koşuyorlar tam bu sıra- oceg"' i to umu . . . r. tızname : Faali " 
eğerek soydular i çin tetkikat yapılıyor da Hüseyinin ayağı bir taşa takılıp hatip olan Elıf Nacının bu konuş- BUyUk halk falrlnln yet raporunun münakaşası ve ve-

Bakırköyünde garip bir hırsızlık Hber aldığımıza göre İstan•mıda düşüyor ve ayağını kırıyor Dag"' ıfı/ıgor ması muhakkak çok enteresan ve mezarı bulundu ni idare heyeti seçimi olarak tan~im 
vak'ası olmuştur: olduğu gibi diğer büyük şehirleri - Yapılan muhakemede .Hüseyin umumi aliikayı çeker mahiyette o- Büyük ve değerli halle şairi Yu- edilmiştir. Bütün üyelerin yazılı 
Bakırköyünde Zuhurat baba ma- imzde de bütün dükkan ve mağaza- 200 lira ağır para cezasına mahküm f"aldr çlftçller ve ipek lacaktır. Konferans herkes için ser- nus Emre'nin hayat ve mezarı hak- gün ve saatte klüpte bulunmaları i-

hallesi civarında oturan ve d2vlet !arın muayyen saatlerde, mesela sa- oluyor. Hüseyin bu mahkO.ntlyetten bö k il h" besttir kında esaslı tedkikat yapılmasına lan olunur. 
dentlryolları Yedikule atelyesinde at 19 da kapanması hakkında ti - müteessir olmuyor ve gençliği eroi _ ce Ç er ımaye başlanılmıştır ••• 

t d 1 t r d t dk'k edilecek ·· · tsı bul A ı k döşemeci olarak çalışan İbrahimin care 0 a arı ara ın an e 1 a~ ya- ne alıştırıyor yine tutuluyor ve se- H"kfun t . k b" k . .•. . Ôg"' retmen ve talebeler Guzel yazıları, aşikane hayatı in- an vcı ar urumu genel sek-
. h . mış· tir Bu m<>rhul pılmaktadır. Bu maksatla bazı yer- kiz ay mahkt'.ımiyet yiyor mahkO. u e ; ıpe oce çılıgını teş- ce menkıbelerile esasen halkı • reterliğinden : 

evıne ırsız gır . -'l , • ... • . • - "k k . . . . t ') t J mızın 
hırsız veya hırsızlar, evden bir Ko- !erde he: etler teşkıl ol~ndug~ gı- mıyetini bitirip çıkan topal Hüseyin vı etme ıçın yenı tedbırler al - ayyare 1 e UÇ U ar ruh ve vicdanında yatmakta olan Nizamnamei esasinin on altıncı 
Jombiya gramofonu makinesi, 30 bi mahalı esnaf. ve b~~~elenn ele (çünkü ilk kazad.an sonra to?al olu- maktadır. B~ mey~nd~. fakir çiftçi- Sultanahmette İstanbul ikinci ilk bu şairin mezarının; Bursada, Kır _ maddesi hükmüne tevfikan umumi 

plak palto konsoldan validesine ait bu hususta fıkır v aları a - yor). Tekrar zehır kaçakçılıgına baş !ere parasız ıpek bocegı tohumu ve- okul talebeleri evvelki gün öğret - şehırde, Malatayada, Eskişehir ci - toplantı 27/3/38 tarihinde pazar gü-

para' çant;sile iç çamaşırları çal - lınBmıştır.. • 
1 

b led ' 
1
. lıyor bundan bir iki gün evvel tek- rilmesi kararlaştırılmıştır Bu çift - menlerile birlikte Yeşilköye gide- varında Sarıköyde olduğu hakkın- nü saat onda Eminönü Halkevinde 

azı vılayt er e ıye ve ıcaret rar tutuluyor Hüseyinin memurlar · · · · yapılac " d k 
mış ve kaçmıştır. od 1 b f'k ta fd 1 h . . . çılerden ıstıyenler, bu suretle ıpek rek plak fabrikasile tayyare saha- da muhtelif rivayetler vardır. agın an, urumumuza ka -

, . a arı, u ı re ra ar o mamış- akkındakı bu ıddıası tahakkuk et- .. . .• . . . . . yıllı üyelerin g J ı · d 'l . 
Hırsızların evin arka tarafındaKı !ardır. Ezcümle eski şehir belediye memektedir, bocckçiligı yapabıleceklerdir, sını etmışlerdır, Fakat, bu seferki tedkikatla Yu- eme erı ı enır. 

bahçe pencerelerinin demir par - meclisi azaları; dükkanların saat Ayrıca sermayesi az ipek böceği Burada tayyare ve plak fabrika- nus Enıre'nin Sarıköyde mediun ol- reninin yapıldı"ı ünld , 
rnaklıklarını eğdirmek suretile iç02- 29 da kapanmasını doğru bulma _ yetiştiren kimselere bu meccani !o- sı hakkında talebelere izahat veril- duğıı tahakkuk etmiş gibidir. Bu !erinde Yunus gE g , .er e halke, -ı 
. . DELİ GÖNLÜM .. . . . . mrenın eserlerı o-

rıye girdiği anlaşılmış ve eheınrr. t- mışlardır. .. _ humlardan mühım mikdarda tevzı miş ve bazı talebeler de öğret - mezar, tamir ve icabederse yeniden kunacak hitabeler .. 1 k 
. · .. • Munderecatımızın çoklugun - . · 1 ak ' soy enece ve 

yelle tahkıkata başlanmıştır. Vak a Bazı yerlerde de esasen dııkkan- olunacaktır. Tohumlar, muhtelif menlerden Fahriye, Meliha, Fıtnat ınşa o unac tır. konfranslar verilerek (Yunu!; Em· 
fail veya faillerinin hemen yakalan-jlar erken kapandığından böyle bir dan bu gün konama.W,. Okuyu- yerlere gönderilmiş bulunmakta - tayyarelerle Yeşilköy üzerinde bi - Ayrıca, orada bir tören de 1ertip r~ günü) her tarafta yaşatılacak _ 

k d t hd 'd )" .. ·şı d' cularımızdan özür dilerız 1 
rnasına çalışılma ta ır. a ı e uzum gormemı er ır. · dır. rer uçuş yapmışlardır. o unacaktır Her sene, bu ziyaret tö- tır. 

Hırsız Kapanma saati 
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TAHİR 
AGABEY 

Yeni bir mesele 

Va ti an ile Al T ıhir ağbi nasılsın? ..• 
- Teşekkür ederim şekerim 

sen n:ısılsın? 

Bu muhavere Açık Söz gaze -
tcsinın Ebüzziya matbaasındaki 
idarehanesinde gazetenin yazı iş
leri müdürü genç, münevver ve 
mesleğinin ehli Tahir Şülrrü ile 
benim aramda her gün tekrar o
lunurdu .. 

yanın arasın 

mak ka il • 
1 Tahir Şükrüye ben ·Ağbi• der

e.im. Bir sabah gazetesinin yükü
ıü omuzlarına alan bu temiz in
>anı, benim çalışma saatlerinde 
kendisine sorduğum her suale bil 
Yük bir alaka ile cevap veren 
Tahir Ağbimi ne kadar sever -
diın .. , 

Son vaziyetlerden sonra Kato ik 
halka verilen nasihatların 

A 

manası varmış!-••• 
(Tan) gazetesi yazı işleri mü-

'ürü Tahir akşamın 4 ünden 
sabahın 4 üne kadar gazetesinin Avrupa işleri mevzuubahs olur - vukuatı hep Avusturya imparator - _ 
i·Ierine kendini hasretmişti. ken Vatikan'ın, Papalık makamın- luğunun Papanın elinde nasıl iılet 

Bence Tahir Ankara caddesi _ ında bir şeyler söylediği işitilmek- olduğunu gösteregelmiştir. Şimdi A 
nin yetiştirdiği en büyük gaze _ tedir, İşte Avusturya'nın birden - vusturyanın Almanya'ya geçi'.:e'. -
tecil d d" bire Almanyaya geçivermesile ka- mesile Vatigan mehafilinde goru -er en ır... . k 

B "mi - . . k il tolik kilisesinin bu hal karşısında len hoşnudsuzluk bundan bır aç eyaz go egının o arını sı- . . . . 
varken ·· nl · tah k bir şeyler söylemek istediğı söy - sene evvel Sınyo Musolının neşret-onu gore er ış ası uv . . 
vet1· b" d ek fr )ediği görülmektedir Evveli\ şa?a- miş olduğu bır makaleyı hatırlat -ı ır a amın yem so ası - · . . 
na t d • ed 1 İ t nı dikkat olan cihet katolik kilise - maktadır. Bu makale 12 Şuoat 1935 o ur ugunu zann er er. ş e . 
Tahir ı b k d b.. sinin Viyanada'ki başı olan kardina- de Popolo Ditalya gazetesınde neşr-ça ışmaya u a ar u - . . . . . İ . 
Yük · t ki b 1 • · • h lın Alman kıtaatı oraya gırdikten edılmiş ... O zamanki talya, A•us-ıs e e aş ar ve ... ışını er- , . . • . . . . 
kest n b k h ta d sonra ve nihayet Avusturya kat'i turya nın ıstiklahnı muhafaza ıçın e ça u , a sız yapar 1. · 

Tah. • dar b' d bul surette Almanya ile birleşince al - son derece tarafdar bulunuyordu. ıre gın ıra am -
mak imkansızdır. mış_ olduğu vaziyettir. Kardinal ev - Kato~ Avust'.""ya'nu_ı Orta Avru-

B · T h" ğb" b' ·· veıa katoliklere şu nasihatı verdi · padaki ehemmıyetını ızah eden sın-enım a ır a un ır gun... · 
hem öyle bir gün ki baharın en Avusturyada idare değişti. Artık yor MW:olini'nin _Avus~ury;,'nın 15 
tatt t · ·· ·· k dis' · başka bir hükümet geldi Hepimiz asırlık bır an'anesı oldugundan bahs ı, en emız gunu en mı · . , 

Çok uhit . · t k tt• bu bükılmetin dedig'ini dinlemeliyiz ediyormuş Hem de Avusturyaııın{ seven m mı er e ı. · · 
ıı- 'buk· b' 1 . kad yapmalıyız. Sonra her Hitler Vı • bugünkü vazüesi katolik du,man-,._ ı o.. ız en ne ar se-
verdi. yana'ya geldL Kardinal kendisini zi 

Gözlerimden taşan yaşlar ar _ yaret etti, Bu şayanı dikkat müla- ~ 

dında hortlıyan Maslak yolunun kattan ~nra ~ardinal yi~e Avustur- t 

ezrailine kalbimin bütün kötü _ ya katoliklerıne şu nasıhatı tekrar 

lüğünü akıtmak için Tahir Ağbi- etti; 
min hayali kafi geliyor... - Yeni hüküm etin dedi~ini yap - ,. 

i 
Ağbi ... Tahir Ağbi matbuatın malı, yasak ettiğini yapmamalı! ... 

Maslak cehennemine verdiği Jnır- Kardinal İnnilzer bunu ne bu ka -
ban oldun... dar kısa söyledi, ne de ruhsuz ku

.Murat KAYAHAN ru bir nasihat geçmekle kaldı. U _ 
zun beyanatının her cümlesi mana-

A lıdır. Fakat biz Viyanalı kardina -

nne olacaklara lın uzun beyanatını bir tarafa bı -

Kaymakam bey gece yarısına doğru gitti, Kapı -
fan çıkarken de yine hatırlattı: 

- Bu, bir iki gün içinde nişan ha ... 
Güldüm; 

- Sizin oğlunuz olduktan sonra efendim. 
Dedim. Memnun oldu, .koltukları kabardı, sevınc

le gözl'erimln içine baktı. Melahat da boynuma sarıl
dı, hararetle: 

- Allaha ısmarladık ablacığım ... 
Dedi, yanaklarundan öptü. Bana, ilk defa bu ge-

ce: 
-Abla ... 
Diyor. Anlaşılan, bunlar beni Vecdetle yahud da 

Aziz beyle evlendirmeyi iyice akıllarına yerleştirmiş
ler .. 

Ah, Necla neredesin?... Kulakların çınlasın! 
Bak görüyor musun sırasına göre nasıl hemen, evlen
miye hazırım ve ilk teklifte: 

- Peki. .. 
Diyeceğimi kuvvetle ihsas ediyordum. Halbuki, 

sana: 
- Hayır ... 
Demek için bile aradan iki üç ay geçti değil mi?, 

Merak etme. Vecdet olmasaydı, yine kolay kolay: 
-Evet ... 
Demezdim 

<: Haziran 

Nihayet o da oldu: Nişanlandık. Selim bey eli
le h~nlm nişan halkamı parmağıma geçirdi, V ec -

lif;!Jml 
rto: 81 1 

detinkini de postaya koydu gönderdi.Vecdet, bu haf 
ta yüzüğü alıyor. Kaymakam bey beni kendisine 
gelin yaptığına öyle memnun ki ... Adamcağız belki 
de oğlundan çok seviniyor. Bütün temennisi: Desud 
olmamız ... 

- İnşallah mesud olacak, saadetinizi hissettik -
çe bana dua edeceksiniz ... 

Diyor, İnşallah mesud oluruz. Bu emele vasıl 
olmak için bütün gayretimi sarfedeceğim, elimden 
geleni yapacağım. Fedakarlık icab ederse fedakar -
lık!. .. Mesud olmamak için ne sebeb var? Sevmek
se birbirimizi herhalde seviyoruz. Zannederim ki: 
Karşılıklı aşk ve vefa, ahenkli sevk ve idare, dü -
rüst bir geçim, metin kalb bağları da mesud olmı -
ya yeter. Hem, çok ıztırab çekenler için, saadet bir 
gaye oluyor, Ben, bu hedefe behermehal varacağım. 
Umarım, Vcdet de ne lazımsa yapacaktır 

Ne tuhaf şey?... Saniyede bir gözlerim nişan 
yüzüğüne takılıp kalıyor. Sanki, halkanın altın ren
gine Vecdetin, sarıŞ'ın, ,:ölgeli, güneş renkli gözleri-

... l\."t'TTI::J.IJ ~GJ:i...,.J-• .... \ .. k .. lerine KOY nava.ııu..u.a-, ----hafaıa etmiştir, \ . \. 1 ,, ) va,..,,aCJk" \~ültür \t.uracak; lu tur u 1 

:l -ıı rı ın c;ı.;..ı\ .J .... • 
Bu hav~t .. Bid1at• a yapı an 1 

Viyan ·nın en zengin 
Yahuaııerl Roçildler 

nin aksi vurmuş da gözlerimi gözlerine çekiyor, 
bendediyor. Dalıyorum, uzun uzun hep onunla meş
gul oluyorum. Şimdi; bu saniyede acaba o da öyle 
mi? ... Tulü bakışlı, gurup renkli, ay bakışlı .. ., De
diği sevgilisinin hayali gözlerini dolduruyor mu? ... 

Tabii kendi kendimden saklayacak hiç bir sır -
rım olmaz. İtraf ederim ki bu dakikada Vecdeti had 
siz bir sevgi ile seviyorum. Bir saniye evevl, onun 
kolları arasında, eskisi gibi, demir bir kıskaç için
de sıkılıyor gibi kıı.vvetlc sıkılmak istiyorum. Bu 
çok meşrü, çok içten gelen bir istek. 

Fakat, muhakkak ki Aziz Vecdetle nişanlan -
mamız İskilibde bomba gibi patladı. Hele, Kamil 
tevkifhanede bu haberi aldı ise kendisine inme iner 
gibi olmuştur, Sabih için de öyle ya! ... Bu yumuk, 
kara kaşlı, kara gözlü, şirin İskilib çocuğu da bana 
delicesine '3şıkmış! Eğer evlenmek sadece bir güzel
le gönül eP,lendirmek olsa doğrusu Sabih ile hiç 
tereddüd etmeden ~vlenirdim. Görür görmz hoşa 
giden bir çocuk! Daha çok t.aw, bön bilgisiz toy, 

y 
v. 

eşegı: 
A .• ...,.,s Oodeden Nakleden: B. C. 

ana kuzusu. Sonra o: Baygın, daima gülen süzgün 
bakışlar; bütün şehvet kaynaklarını alevleyen iri 

siyah, parlak, zeki gözler az mı cazib? Amı• .a, yine 
hiç birini Vecdete değişmem. Hem, artık başka er -

kekleri düşünmeye, göz önüne getirmeye ne hak -
kını var? Ben, şimdi eski: Hür, serbest, sadece iste

diğimi düşünen Vicdan değilim ki ... Yalnız Vecdeti 
düşünrniye, gözlerimi yalnız onun tılsımlı gözlerine 
bağlamıya mecburum. Bu, ayni zamanda Vicdanın: 
Vicdan ve sadakat borcudur ... 

4 Haziran 

Bir ata sözü vardır. Fakat, bir kelimesini değiş
tirip şöyle söylemek lazım: 

- Zehirden şifa, hayasızdan vefa beklenmez ... 
- İşte, Ömer de bu hayasızlığın mikabı olan -

!ardan biri. Yine kalknuş, Sungurludan buraya gel

miş. Güya, beni aramıyacaktı, sormıyacaktı? Ara
mamasından sormamasından vaz geç, bu sefer sırf 
beni görmek için buraya geldiğini söyleyince çıl -
dıracak gibi oldum! Çektiğim telgrafın, onu yerinde 

alıkoymak için ancak on beş yirmi günlük tesiri ol
muş. Yine aklına uymuş gelmiş. Maskaralığına 
diyecek yok. 

Dün, sınıfta çocuklara şiir okutuyordum, Hade
me geldi; 

- Efendim, sizi bir bey görmek için bekliyor .. 

Dedi. Seksen defa bu hizmetçilere tenbih et -
tim ki: 

- Hoca dersden çıkamaz ... 

Papa hazretleri hemen cübbesini 
sırtına geçirdi. Takkesini bile başı
na giymeden avluya fırladı. Sevgili 
eşeğini öyle miniminick şaşkın şaş
kın bakarken görünce aklı gdecek 
gibi oldu, 

Sanki eşeği ktıleye çıkaran ken
disi değilmiş gibi, Tristan dövünü
yor, ağlıyor, çırpınıyordu, Papa bir 
taraftan Tristan'ı teselli ediyor, bir 
taraftan da eşeğin indirilmesi için 
emirler veriyordu, 

İndrmek, çıkarmak gibi kolay ol
madı... Zavallı eşeği bağladılar. 
makaralar, çıkrıklarla indirdiler 
Papanın eşeğine artık eski itima

dı kalmamıştı. Akşamları dönerken 
belki uyku esnasında beni de bera
ber ktılenin tepesine çıkarır diye 
kendini, eşeğin tıngır mıngır yürü-

(Dcvanıı G mcı Sl•hlledc) 
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F ilistinde Vahud il ' ı 
............................................................................. 

GÜZEL Y AHUDI KIZI: -
"Bir Yahudi kat'iyen başka bir ırkla kaynaşmaz, kaynaşam z. iz. 
çok garib bir milletiz. iki bin seneden beri vatansız yaşayan ; 

1 

buna rağmen asllnı, şahsiyetini kaybetmiyen bir millet ... ,, diyor.! 
~ Beraber yaşadığımız 
olmak ruhunuzu ve 

milletlerin adetlerine uyrnıya 
anlamıyan yabancıların kalbinizi 

)erine, hatta nefretlerine maruz kalmak, ne acıdır 

mecbur 
hakaret-

bu!,, 
Asansörün kapısına asılı olan Iakki ediyordu, Drigos meselesi çı- nuzu ve kalbinizi anlamıyan kimse- vatanı ihya etmiye çalışmak, 

bu levhayı görünce canım sıkıldı. kınca vaziyeti anladı, Bunun üze- lerin hakaretlerine, hatta nefretle- manasile Yahudi olanlar için mu
Yorgunargın geldikten sonra altı rine Siyonizmin havarisi ve kurba- rine maruz kalmak.,, Ne acı şeydir kaddes bir vazifedir,• 
kat merdiveni çıkmak mesele idi. nı oldu,. bu! . - Tam manasile Yahudi mi?,. 

Çaresiz, merdivenleri tırmanmı - Hayretle dinliyordum. Artık kar- cBize bir yer, bir vatan lazımdı. Zannıma kalırsa, Yahudilerin hepsi 
va başladım. İkinci katta genç bir şımda, tanıdığım sevimli, zarif de- Zekamızı göstermek için müşterek Siyonist değildir. Hatta bu cereya
kadının, basamaklardan birinin ü - ğil, dini tesirler altında kalmış bir bir lisan kullanmıya mecburduk. na muhalif olanlar da çoktur. 
zerinde oturduğıınu, ayağının aşık kadın vardı. cBu yeri, bu dili, Umum! harb- - İşte, felaketimizin başlıca se
kemiğini oğuşturduğunu gördüm, _ Canlı, sıcak, fevkalbeşer arzu- den sonra bulmıya muvaffak olduk. bebi de bu ya! .. Bir taraf.ta an'ane-
durdum. Yanlış bir adım neticesi !arla çarpan bir kalbe sahih olmak· •Çoktan, çok senelerdenberi, bu- ye riayet eden, ibtidai hayat yaşa- •""'~ 
kaymış ve burkulmuştu. sonra her yerde, beraber yaşadığı~ raya, bu mev'ud ülkeye gitmiye ha- yan Yahudiler var. Bunlar, Mesihin 

GON AS REVÜ 

. . • · zırlanıyordum tek d" 1 • · · b' Koluna girdim, apartımanına ka- mız milletlerın adetlerıne uymak . rar unyaya ge eceg. ını,. ır e- Avrupanın bı'r ki d ı Yah dil çok ~ehirlerinde şehirlerinde takdir ve alkış toplu - telerinin taktirkar yazılar yazma • 
dar götürdüm. O da, benim gibi bu mecburiyeti, daha sonra sizi, ruhu- cKardeşlerin yardımına koşmak, şe e o aşarak u erı, ecdad- varyete ve revü teşekkülieri 

son yorlar. !arına vesile almıştır. 
asri binanın altıncı katında oturu- zamanlarda büyük yenilikler yap-

maktadırlar. Gondas revü Avrupanın tanın - · 5 kadın ve bir erkek san'atkir 

.· Bilhassa Amerikan revüleri şa _ mış revülerindendir. Halen Kösten- dan müteşekkil olan Gondas rev 

yanı dikkat numaralarile Avrupa cede bulunan bu revü Avrupa gaze- yakında şehrimize gelecektir. 

Sal üzerinde bir adam 
" Arkadaşım va ~en Hamburga gitmek istemiyorduk, 
Kaptan kızdı, bizi denize a~tı rdı. Arkadaşım, Yüzeret 
sahile çıkmıya çalıştı, Fakat muvaffak olamadı, toyuldu, ı 

-

TELAVIV 

Cezair önlerinde denizde bir şey 
sallanıyordu. Sandalcı, merak etti. 
Küreklere sarıldı. On dakika sonra 
bir sal üzerinde bir adamın çırpın
dığını gördü. Hemen sandalına al -
dı. Zavallı, soğuktan titriyordu. Bir 
kadeh rom verdi. Sonra paltosu -
nu çıkardı, sırtına giydirdi ve r.ahi
le getirdi 

· Kurtardığı adam, Romanyalı ve 
Mikalak adlı bir delikanlı idi. Ma-\ 

vordu. Ertesi gün bir aralık uğra -J==========='='===·"-'··======================================l Jarının topraklarına götüreceğini cerasını şu suretle anlattı: 
dun ayağının nasıl olduğunu sor- Çı•fte cı·nayet zannederler ·Köstenceden (sezostris) ismin- 1 
dum cBu gibil~r bizi, dine hürmetsiz- de bir Mısır tüccar gemisine bin -

ESTER PARİSTE lik ve ulühiyeti inkar ile itham c- dik, Yolda geminin Almanya'ya, 

Kom~umun ismi Ester Güt idi,, R e s ,· m ı ,· b h . k ... . derler ki bir dereceye kadar hakları Hamburg limanına gideceğini öğ -
Babasının vaktilc banker olduğu- Z Q l f Q l Q 9 e S l 1 vardır. rendik ben ve arkadaşım bazı se -
nu, küçük yaşta yetim kaldığını bi- ( c3ır kaç gün evvel neşretrl\)lmlz resimli Diğer taraftan da hodbinler, yani bebler dolayısile Hamburg'a git -
liyordum. Fakültede argronomi ve zaoıta hlk8ye::,inin cevabını veriyoruz. ) kendini beğenenleri görürsünüz. mek istemiyorduk. Kaptanla aramız 
iktısad kurslarını takib ediyordu. Bunlar; her şeyden ziyade kendile- da münakaşa oldu. Nihayet hiddet-

Hafiye Şerlok'in ilk tahikatı: yak izleri,... · · k a· h 1 d' 
ncyzı. çehreli, solgun benizli bir 0 rını, en ı ra at vaziyetlerini dü- en ı: 

ktoletin apartımrınında: Kırık Kunduracının odasında: Bessor 
kızdı D"lgalı sarı saçları, gamlı,. b' ll b • şünürler. Din kardeşlerinin kulübe- - Vapurdan ayrılmak istiyorsu-

~ ır saat var. uçugu gösteriyor. (Kunduracı) kalbine hançer sapla -
fakat çok parlan gözleri vardı. (Cinayetin yapıldığı saat) Büyük narak öldürülmüş, Üzeri araştırıl- :er~e y~dıklarını, işkence gördük- nuz, değil mi? Pek altı... Arzunuzu 

İnce dudakları, kıvrık burnu bir çekic (cın· ayet bununla yapıl _ C 1 . . erıni atıra bile getirmezler. yerine getireceğim... dedi. Derhal 
mış, ep erı tersıne çevrilmiş F k 

çehresine bir başkalık veriyordu. mıştır). Duvarda yedi martı göste- TAHKİKATIN N:ETİCESi • a at imanımız sağlamdır. Ve bir küçük sal yapılması emrini ver-
Son derece zeki ve realist idi. ren bir takvim. Mösyö Morer uyuyordu. Saat on biribirlerimizi ikna edeceğiz. Bun- di. Ve bizi üzerine oturttu, denize in 
Arasıra buluşuyor, konuşuyor- Kunduracını nodasında: pençesi bire doğru bir gürültü işitti, uyan- !arı da .. doğr~ yola getireceğiz <lirdi. Salda ne yiyecek ne de içecek 

duk. 1934 senesi Temmuz ayında henü çivilenmemiş bir kundura. dı. Kunduracı ile tefecinin kavga et d - Şuphesız... Fakat, dünyanın bir şey vardı. 
bir gün, Esterin evinde toplandık. Yerde bir bono "seklz martta, M. tiklerini anladı . Kapısını açtı. Kun- ört bir köşesine yayılmış olan 10 Sahilin bir kaç mil açığında btt -

O gece ·, Ester mutadı hilafına pek Oktolet emrine iki bin frank öde - duracınIJ!, sirkat kasdile tefeciyi öl milyon Y~h.u~iyi Filistine toplaya- lunuyorduk. Fakat, şiddetli bir rüz-
• ycc ğ' bılecek mısınız? Buna imkan var • . 1 .. 

az konuşuyordu. Dalgın. idı. e ım ... ,, . , dürdüğü ne hükmetti. Kendisi de mı 1 gar esıyor, sa ı açıklara ıtıynrdu. 
ğildi Birdenbire bana: POLİSIN KANAAT! paraca çok darda idi. Kunduracıyı .. •Arkadaşım, yüzerek sahili! çık-

ı - Kunduracı Bessor, ertesi gu" n öldürüp tefeciden çaldıg· ı paraları al - Hayır!.. Ancak üç milyonu ha- mak için denize atıldı. Ben, bütün 

L o ndra man::ıııeıer:nin b .rinde gaz hücumuna 
karşı müdofea tecrüCeleri 

Londra Belediye Reisin i~~ 
bir daveti 

_ Size gizli bir şey söy iyccegim, d ak k b'l F k 
D - b Oktolete iki bin frank vermek mec- mayı düşündü. Tam kunduracı 0 • rın ~rm a. ı .. a at, bizim ga- geceyi büyük bir korku içinde ge - •• 

Dedi Gülümsedim. ogrusu iri- buriyetinde hulunuycr. dadan çıkarken hançerini kalbine yemız, Balforun gayretile tesis olu- çirdim. Sabahleyin, uzaktan sahi- Londrayı, tayyare hucumu na k<ı rşı 
ne gönül verdiğine hükmettim O, F .. nan (Y h di d ) b 

mi" 
sözüne ilave etti: akat parası yok. Saat on bire sapladı. Olüm ani oldu. Kunduracı, di h" ~ u . yur u nu, ir (Yahu- li görüyordum. Fakat yaklaşmak ka dafaa için 20,000 i kadın olmak Uzer_ 

doğru işini bırakıyor, tefecinin oda- cansız yere yıkıldı. Bu sırada, ıner- ükumetı) ne çevirmektir bil d ğ'ldi s· .. d" .. kurta dı 
- Karar verdim. İki ay sonra Pa- sına gidiyor, bir kaç gün müsaade divenlertlen birinin çıktığuu işitti. cBinaen~eyh, meşguliyetle~i do- nız• e ı . ız gor unuz, r - 100,000 gÖnÜJIÜye ihtiyacımız Var .. 

· · terkedeceg·im Bir daha dönme- · t' T f · . c di layısıle F 1 st d ak ____ _ _________ ....:_ __ .::....__:~---==-----.:. 
rısı . . : . . ıs ıyor. e ecı redd,,dıyor. Arala - ese · sürükledi, odasına götürdü. . ı 1 ın en uz yaşamak 1 Londra Belediye Reisi radyo il 0 

mek üzere Fılıstıne gıdıyorum. rında dil kavgası oluvor. Bırbirleri- Merdivenden çıkan Depar idi Po mccburıyetmde kalan Yahudiler, Hitlerİ takib eden kadın neşrettiği bir beyannamede ~Öy· 
(Peygamberler ~~ml~keti) .. nin ne ağır sözler söyliy~rlar. Kundu _ kerde bütün parasını kaybet~işti. kalben o.raya bağlı ve bir vatanın 

d . k ı nde buyuk h al le diyordu: •Yüz bin gönüllüye ih· 
genç Yahu ı ız arı uzerı ra.cı kızıyor, odasına iniyor, büyük Tefeciden biraz para istemeg·e geli- =. ay.esı tında bulunacaklardır. 

h 1 tır. dig·ın· · ve bı'r b H k anı L d R d d I' M" • y lk" • tiyacımız var, Bunların on bini ka· bir tesir usu e g~ . ı - ır çekici alıyor; tekrar tefecinin o- yordu. Kapıyı açık buldu, içeri gir- ıç ımse ara hakaret ve işken- Or e es 8 in klZI 1515 8 iri, 
çoklarının oraya gıtmıye heves et- dasına çıkıyor, kafasına indiriyor di. Tefecinin yerde yattığını gör - c': edemiyecek, hiç kimse onları ha- Her Hitlerin hayranıdır. Her yerde dın olmak üzere 55 bini mıntaka şe-
tiklerini, gittiklerini biliyordum. beynini parçalıyor. Bonoyu alıyor. dü. Yerler kan içinde, Fakat hcrşey kir ve zelil göremiyecektir., , fi vazifesini görecektir. Dört hinin 

- Yahudi misiniz, siz? HAFİYEN~N İKİNCİ yer!iyerinde, bir şeye dokunulma_ .. B.~ gayenin husul bulması için kendisini takib ilk yardım kollarında çalışacaktır. 
_ İsmimden anlamadınız mı? TAHKIKAKTI mış, butün Yahudilerin Siyonizme ma- d Altı bin kadın ve altın bin erkek 
- Fransada o kadar çok Yahudi Morerin dairesinde: Yerde bir :>.ep~, .cinay~t.in sirkat kasdile l~~ ve bedenen yardun ve siyasi e er •u• 

var, ve bunlar hakiki Fransızlarla kan ~ekesı var (Yaralı bi rvücudun degıl, ıntika mıçın yapıldığına bük- nufuzlarını istimal etmeleri lazım- Hitler Viyanaya girdiği zaman 0 
imdad merkezlerinde bulunacaktır. 
Otuz bin gönüllü de itfaiye kuv -

0 kadar kaynaşmışlardır ki farket- yattıgına delil) bozıık bir yatak mett~ ve fırsattan istifadeyi düşün- gelmez mi?,. da, orada idi. 
menin imkanı yoktur. (Morer, saat on birde. yatmıştı.) dü. Öteyi beriyi_ aradı .. Nihayet pa- ~Yazık! Bir çoklarının ülvüce _ Rayştağ'ın son içtimaında bir bal- vetlerine yardım edecektir, Ahali-

çarşaflar 1 b ralar bul d b 1 r k d k d' . tt' si yüz bin olan ınıntakalarda 24 er-
- Yanlış düşünüyorsunuz, dedi, . • yorgan ar, ır ç~k yerle - ın un u~ !e~ı . udu. Pa - nahına rağmen., birçoklarının da mu- on an en mı seyre ı. kek bulunacaktır ... • 

bir Yahudi kat'iyen başka bir ırkla rındden yamalı. (Mb orerın _ ıhtiyaç i- rsakala1r'.did.uvardakı gızlı hır dolapta halefetile karşı.laşıyoruz.• Olimpiyatlarda da hazır bulunu- İ ik .. 
Çın e ve parasız ulund d ı ı ı . .. sp er· muracaat edilecek ycrlıı-kaynaşmaz, kaynaşamaz. Biz, çok 
1 

uguna e a- . Bu sözlerini biraz çocukça bulu _ yordu. Nuremberg kongrelerınde go ' 
. b · et eder) Depar para! ak! 1 d l"d" S . ..zı·· .. 1 b' rin adreslerini de bil< ·du. 

garib bir milletiz ... iki in seneden- · , arı aram a meşgu yor um r u u. arışın, mavı go u guze ır 

beri vatansız yaşayan, buna rağ- Sofada, dam üzerinde: açık bir iken, Morer, kunduracının cesedi- - P.tl.tııa 't . k . 1 l kadın Hitler kendini Münihte bir 24 saat geçmeden yü. 1den ~az· 
tütün tabakası, üzerinde el yazıla- ni sırtladı, götürdü odasına bırak _ nı· 0 d ' gı mıye arar verdı- , ~ · . ' .. la müracaat vaki oldu 

men aslını, şahsiyetini kaybetmı- • z. ra a ne yapacaksınız? 1 """' _, kahvenın taraçasında otururken gor · 

Yen bir millet.. rı. .. .. tı. Sonra elbiselerini giyindi, da - (De,·amı 6 mcı sahifede) d" kendinı' prezant tt' di Vol · 
Mos)'.o Deparın yemek salonun - ma çıktı, sıvıştı. -·-----,.,,,....,,.,.... ___ ..;, W u ve e e ır · - nı tamamile nasyonal sosyalizm ua 

•Her yerde bulunuruz, fakat hiç da: Deparın odasında paradan eser Az sonra döndü, geldi. Maksadı • kunduracıyı öldürmek cürmü ile kirinin, büyiJk bir İngiliz sigorta vasın\ hasretmiştir. 
bir yerde kendimizi, hakiki vatanı- k T f · Okt 1 ı· od kum "d" .. L d Red yo · e ecı o e ın asında i- evde bulunmadığına kapıcıyı şa - tevkif etti Aktöletin katline "" _ panyası mu uru or es - Misis Valkiri, büyük bir Yahud' 
mızda sanmayız,.. k' · k 'f " ıncı eşı : bit tutmaktı lince: Katil kunduracının ü!üınü dal'ın kızlarından biri olduğunu öğ düşmanıdır. Hitler, kendisini dalını 

cTeodor Hcrz; vodvillcrini yazar- Duvarda gizli bir dolap. Gözleri ·NETİCE: dolayısilc takibat icrasına imkan 
ken kendisini hakiki bir Parisli te- açık bir konsol, Yerde Deparın a - Zabıta; Deparı sikat, Moreri de kalmamıştı. ı 

rendi. Bu tesadüf, 6 ay evvel olmuş- kabul eder. İngiliz misis tabüyetin · 
tu. O zamandan beri V alkiri, hayatı- deği§tirmye karar vermştir. 
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itil i rttılf i lil\U l ılı1 
İşarayan, işçi isteyen vey.1 bir .. 

müşkülii olup bizden fikir soran ve 

H lkAY E ilistinde Yahudiler Papanın eşeği : 
7-0 münasebeti:e -

itham ·ediyerum! 

(5 inci sahifeden devam) j ki biz onlara bir yurd tesis etmek i-ı cFilistine ne zaman geldiniz? Bu şikayetini bildirmek arzu eden 
(4 üncü sahifeden devam) ı Kurna~ çocuk, Papanın zihninden _Ne mi yapacağım? Bir Halout- çin kanlarımuz dökmüşüz gibi... seyahate nasıl karar verdiniz? Ad- muhterem karilerimizin mektub -

yii§üne bırakarak uyuyamıyor. Ge· geçenlerı anlamıştı. • zot, yani bir işçi olacağım Ziraatı _ Fakat; Filistin, Yahudilerin resimi nasıl buldunuz? Niçin ev- !arını her gün bu sütunda ~unt~-
çişini gören ahali de Papanın, eşe- - Yaşımın müsaid olmadıgını mı tahsil ettiğim ıktısadiyatla uğraştı- ecdaddıın kalma vatanları değil mi? velden haber vermediniz? .. • zaman ve parasız neşredecegız. Bı· 
ğine eski hürmeti göstermiyor di- düşünüyorsunuz mukaddes peder ... ğım için, ilk :vvel bir çiftlikte ame-

1 

Lord Balfur 1917 de.. Durmadan soruyor, bana cevab ze .~önderilecek iş ilanl~rı 2 g~n üs~ 
ye gzli gizli alay ediyorlardı. Gerçi henüz 21 yaşındayım amma le gibi çalışacağım, staj yapacağım. - Bu vatanı biz zaptettik. Asır- vermiye vakit bırakmıyordu Bir- tuste tekrarla neşredılecektır. 

yazan : k b nl ·· bb'b' Trıs· _ bu kadar zaman yanınızda bulun- Sonra 1·htimal bunlardan birinın lardanberi bizimdir. İngilizlerin bu- denbire bag-ırdı: 202 - Orta mektebin 7 inci sınıfına 
M T IU Eşe u arın muse ı ı . . . 'f 

uvakkar Ekrem 8 tan'a diş biliyordu Ah onu bir eli- dum. Sizin nasihatlerınızden ıstı a: fen müşaviri olacağım, Fakat, yine nu onlara vadetmiye hakkı yoktu.. _ D~li miyim ben? Sizi güneşte kadar okudum. Ayrıca Fransız 
1 - 35 senelik varlığımın bölün- . bil · de ettim. Ah güzel eşek .. nasıl benı tarlalarda çalışacağım. Sonra, Yahudilere karşı sözlerini tutuyorum Haydi geliniz, sizi Ko· mektebinde de 7 sene leyli bulun • 

ne geçıre se... dı ? H di ordum yaşım 
mesine, parçalanmasına sebeb olan- Allah f t edi p _ ara ml · a .. ne Y ·· - Çiftçilik, tarlalarda çalışmak ... tutuyorlar da bize verdikleri vadi vutza'mızın komite ilzalarına pre- dum. 
lan Faı:".t. ır:ın verm . · ~ genç. fakat başım ihtiyardır. Hem Dayanabilecek misiniz? Hem bu si- niçin ihmal ediyorlar? Sebebi gayet zante edeyim. Yemeği de bizimle Daktilo bilirim. Hesabım kuvvet-

• aziz pa, eşegının sevgili dostu Trıstan ı siz istedikten sonra kim itiraz ede-
2 - 65 senelik ocağımın sarayında bulunan birçok asılzade b·ı· zin ışiniz değil.. Nasıl yapacaksı- basit, yurdumuza ecnebileri yerleş- beraber yersiniz, olmaz mı? lidir. Dikiş ve nakış işlerindo de 

İsmini istismar edenleri. ukl b N 1 Kralının ı ır. nız?.. tirmekle muvazeneyi, daha doğru- 1· eri gır· dik, Büyük yemekhane- kabiliyet ve müınaresem vardır. 
3 - Klu

-bum·· u·· çoc ar gi i apo i sara- ö le ya Papa hazretleri istedik- ç 
kuran yaşatan di Y •• - Başkaları nasıl yaptı ıse ben su lı:endi mevkilerini tahkim etme- de, be""''· mu•amba 0··rını· u·· uzun bır' Her hangi, ticaret veya yazıha -' yına politika tahsiline gönder '. k' ·t· d d. K d' ' - • 

Sevdiren k'ımselerı· ik'ıncı· p••-da tu- . . . . ten sonra ım ı ıraz e er ı ar ı- d .. 1 s· k uk ti fe . d'' .. .. 1 ed k k. b' - tl lı ""' li'oftk ah t t F k t k e oy e... ırço av a ar, pro • yı uşunuyor ar. masa o"nünde tahta bir sıraya otur- n e anaat ar ır ucre e ça ş • 
~ r a a erışmış ı. a a es ı nallar bu kadarcık bir şey için ag· ız 

. ·b kalın Hiıl. h k • sörler, mı.inevver adamlar gittiler; Ahmed, hiddetinden titriyordu. duk mag· a hazırım. Arzu edenlerin 
- .. ıtı arı amıştı. a er es ona açacak değillerdi ya Nihayet mu-

4 - Hüsnüniyeti bilgiye ustun bıyı al;ından gülerek bakıyor. Ha _ vafakat etti · yurdlarında ıdeallerini buldular; a- Boğuk bir sesle: _.: Yemeğimiz biraz yavan, fakat (Son Telgraf) iş ve halk sütunu 
tan\@n. 

zannedenleri. lil Papa hazretleri birtürlü itimad mele oldular. Tozlar içinde çalıştı- - Onları, bugün değilse yarın kusura bakmayınız, Asla et yemi- vasıtasile Bayan Engine müracaat 
- Peki, dedi, bir şey yaparız. ı y b ıı · k d ı 5 - Muvaffakıyetin yalnız •renk edemiyordu. ar. arı e erıne a ar çamur ara mutlaka kovacağız, Memleketimize yoruz Şarabın da lezzetini unut- etmelerini rica ederim. 
Konklav'ın bütün itirazlarına ldül b k 

muhabbeti• ile elde edilebileceğine ••• . gömü ·· er, ata lıkları kuruttu- hilkinı olduğumuz gün Siyonizm tum 203 - Lise mezunu bir genç ış ara-
. . rağmen Tristan, buhurdancıbaşılı- !ar .. Vatan ug'runda sefilane yaşa- ih k 
ınanları, B_ öylece._ yedi .. · .. sene geçti. Şımdi g" a tayin edildi. İlk pazar gu·· nü sara- mensubları, taraf darları tar· e a- Kadınlar; fasulya, karnabahar ve maktadır, Fransızcayı kısmen bi -
6 K • l h H da dılar Kuvvetleri kalmadı, öldüler. kt - aruzo nun gaze an, a - Tristan buyumuş, 21 yaşın gay- . yın ovlsunda buhurdanclbaşılık rışaca ır. salata getirdiler. Ellerinde kocaman lir. Hesap ve yeni, eski yazısı kuv-

fız Burhanın da Tino Rossı olamı- b yıklı did k il k ık' Fakat ölürken ellerindeki kazmala- ESTER KİLOTLA d ı ı tl'di Ar d l · (Sol T 1 tan ı , · on sa a ı, ya ış u ' asa· sının verı·ıme merasimi yapıl- çay ibrikler ile o aşıyor ar, bar- ve ı ·r. zu e en erın e • 
ki knik h t ı B rı1 kürekleri, taze ve kuvvetli elle- . . 

yaca arına göre •te · eye .• bir delikanlı olmuştu ir gün Pa- k ·ıd· d'l 
0 
.. l .. 

1 
.. k d 1 Bırkaç gun sonra Hayfaya vasıl daklarını dolduruyorlardı graf) iş ve halk sütünün vasıtasile 

· masına arar ven ı. re ver ı er. ye gaz errnı apa ı- Hikm . · ·· t t ı · 
r "niasını. panın buhurdancıbaşının oldüğü . Tam saat 2 de merasim yapılacak, lar • olduk. Öğleden sonra çütliği baştan ba· et ısmıne muracaa e me erı 

- •Ölürsem cenazemi san, kır- nü haber al.dı. Hemen bir ata atlı- p h tl . . b h ·· 
1 

Bu karlşıklık esnasında şehre çık- şa gezdim Kümesleri, son model rica olunur. sonra apa azre en, yenı u ur- Ester, hu yasının heyecanına ka-
n.ızı bayrağa sarın• diye vasiyet e- yarak Avinyona geldi. Papa'nııı hu- dancı başı olan bizim Tristan ve sev- pılm~tı. Mütemadiyen söylüyordu. mamıza müsaade olunrnıyacağını kuluçka makinelerini, ahır farı, sa- 204 İyi bir aileden yetişmiş, terbiyeli, 
den Ercümend Ekrem'i - babam - zuruna çıktı. ik F k h k. Jıkl · t a' letlerı· d t kt b 18 · b. gili eşek, bağa gıdeceklerdi. Öyle büyük bir inanışla ve inandı- zannetmişt . a at, ü umet me- man arı zıraa eposunu or a me e mezunu, yaşınna ır 
•yüksek murakaba heyeti• ne ye -
<lek aza olsun seçmek civanmerdli
ğinde bulunmıyanları. 

8 - •Nihad• a ev, şöyle dursun 
endi!• biz sana mahcubuz, şu 

J,, ''"r emeğin geçti, bütün nefsini, 
ko biliyetini şerefimiz için harca -
dm, bari bir tören yapalım da ye -
tiştirdiğimiz gençliğe nümtmeiim -
tisal olsun. diye ödenmesi icabeden 
şükran borcu yerine alenen lanet 
Yağdıranları. 

9 - Antrenörün selahiyetini tah
did edip arzuyu umumi ile takım tes 
bit edenleri. 

10 - Davetiye hisseli yüzünden 
birinci takım elemanlarının kalbi -

Papa adamakıllı ihtiyarlamıştı.. Pazar günü, sarayın avlusuna bü- rıcı bir tavırla söylüyordu ki, eğer murları teminat verdiler. 8 İlkteş- gördüm. Binlerce saksı vardı Bu genç Türk kızı iş .aramaktadır. Her 
eğer eşekten bahsetmeseydi bu kos- tün büyük rahiblcr, asılzadelcr, Yahudı :ı!s;; ydım, bir an tereddüt rinde umumı grev bitmişti. Biz a- saksılarda, müstakbel meyva ağaç- işi çevirebilir. 
koca delikanlının Tristan olduğunu zengın burıuvalar elhasıl Avinyo- etmez· yın sonunda bulunuyorduk. Şehir- !arının fidanları yetiştiriliyordu. Bu genci istihdam etmek istiyen-
tanımıyacaktı bile... nun tekmıl kıbarlaıı toplanmıştı. _ Ben de beraber geliyorum. .. de sükunet vardı. İkamete mahsus binadaki yemek- leri gazetemiz iş ve halk sütunu 

Tristan; 1 Ortaya, herkesin Tristan'a nasıl a- Derdim. Ester, iki ay sonra Paris- Seyahat arkadaşlarınla Kudüs'te haneler, mutfaklar, yatakhaneler muharirrine müracaat etmesini ri-
- Ah mukaddes peder, diye söze sa verildiğıni görmesı içın yüksek ten ayrıldı. Arasıra mektub, kart buluşmayı kararlaştırdım Şoförü çok sade idi Tıpkı keşişlere mahsus ca ederiz. 

başladı. Eşeğiniz, kıymetli eşc-"i- 1 bır yer yapılmıştı. Eıraz ılerıde Pa- gönderiyordu. Ben de cevab veri- Yahudi, bir otomobil kiraladım. manastırlar gibi.· 205 Tecrübeli bir muhasip iş aramak 
niz nasıl? .. Hani tahsil olmasay;ı .. I panın sevgili eşeği kadife semerile yordum. Nasılsa bir kartını cevab- Beni Esdreloo'da Ayni - Haroa ve - Kolonimizi nasıl buldunuz? .. tadır. Türkçe, fransızca ve daktilo 
bir dakika bile ondan ayrı dura- duruyordu. sız bıraktım. Muhaberemiz kesildi., Kvoutza götürmelerini söyledim. - Mükemmel .. Fakat bunu ida- bilir Birinci derecede referansı vıır 
mazdım. 7 sene onu görmeden sab- Kırmızı elbıseleri, beyaz tüylü Bazan kendini düşünüyordum. Fa- Ester, son mektubu buradan gön- re eden kim?. dır. Arzu edenlerin, Galata Büyük 
rettim. Ettim amma nasıl sabretti- şapkası içi'nde hindi gibi kurulan kat bir daha görebileceğimi aklım- dermişti. Ona haber vermeden git· - Beş kişiden mürekkeb münte- Hendek hanı birinci kat ta 50 :ıu 
ğimi bir ben bilirim, bir de Hristos Tristan'a buhurdancıbaşılık asasını dan geçirmiyordum mek, yeni hayatını görmek arzu e- hab bir komite. Şahsi bir şeyimiz, marada David Asa'ya müracaat -
bilir Papa bızzat kendı elıle \·erdi. Tris· DOSTU1vl AHMED diyordum, ne para ve ne de eşyamız yok Her- lan. ~ .. , . .r. 

!"' d . d .. d .. d 
1 

dırdı 1 tan, üç defa istavroz çıkardıktan . . . kes, umumun menfaati için, kabili- • • • "~-i> : 
sonra "-'ı on ur u, o an . , , ldı .. .. b k İki yıl geçti. Yolun ıkı tarafında, agaçlar, tar- ı· kin .. .ı.. 

Buhurdancıbaşılıg"a getirdi: dsounr. a as·ıyı a ' optu, aşına oy- lalar ve çiftlikler vardı. Bu çiftlik- ye ıneB.vekzevünist .. e gkorel ç~ır, FRANSIZCA VE KEMAN, EL İŞ -
_ Büyük kumpanyalardan birinin . . . . - ır om o onısıne men- LERİ DERSLVAf 

-. Mukaddes peder, bana şiıyle ' Merasim bıtmışti. Herkes gitme- tertib edilen bir Akdeniz seyahati- lermltıpkı bızımki{re .~nzıyordu, subsıınuz demek? 
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U .. dd t };'$ d 
1 1 sevgıli hayvandan ayrılmıyacak bır ğe hazırlanıyordu. Tristan, biraz ne, birçok dostlarımla beraber ben Dad ar~ kırmızı .kiremıili, avlula- - Bu, siyasi m~dları ihtiva e- gul- lmzun ih~; e sru::b. c:.s e~e 

futbolün kaidesini hizmet bulunamaz mı? Ah öyle siz- sonra Papanın bineceği, sayesinde de iştirak ettim. Vapur, Hayfa'da rın a zıraat makıneleri, kazlar, ör- der. Bize komünist değil, Collecti- meş o u~, .. ısas ı ır !, 
den gu··zel eşekten ayrılmamak ı'çı· n b k d b'' .. k do''rt beş gun·· kalacaktı. dekler, tavuklar... . t . lb' ·"-il .ı..~. f yandan az hır ucretle frans·zca ve 

ni kır•nları 
1 ! -Modem 

·v -·dlarını, sistemlerini, tekniğini, 

r 
t< 1> etmeden, etse bile hazmede

" fudbolunu, futbolcusunu ge
d işletenleri. 

Galibiyet veya mağlubiyet 
. erini teşrih edip imkanlar -

dan istifade edecek yerde işin de
dikodu faslına tnezzül edenleri. 

13 - Faruk, Rıza, İbrahim, Re • 
bii, Necdet, Rasih gibi elemanlar -
dan asgari had'de randıman temin e 
derken şimdi ayni kimselerin baş
ka ellerde harika yaratmalarını is

tihfafla karşuıyanları. 
14 - Sacit, Bülend, Haşimi en 

ağır ve şüphe altında anbale edip 
her fena neticede yalnız bu zaviye
den mütalea yürÜtenleri, 

15 - Antrenörü, sahası ve mek
teb gibi bir oyuncu oluğu mevcud 
iken böyle bir maç arifesinde ta -
kınu evvelden tesbit edip tiibiyeyi, 
elemanı, takımı forme etmiyenleri. 

16 - Nubar, Mustaia, Danyal gi
bi elemanları birinci takımdan uzak 
tutanları. 

17 - Adnan'ın haf hattında. Sua-
vinin müdafaada daha muvaffak ol 
dukları bir hakiakt iken aksini dü
şünenleri. 

IB - Hicri gibi Sabri gibi gençleri 
ihmal edenleri. 

19 - Beşiktaşın, Fenerl>ahçenin 
zayıf zamanlarında gösterdikleri e
nerjiden mahrum bulunanları 

20 - Binlerce Galatasaraylı ef -
karı umumiyesinin muztarib gönül
lerine bir damla su serpecek olan 
• bir mazeret. i olsun fıslamaktan a
ciz kalan sesi 

21 - Galatasarayı (bir baş) ına 
bırakmış olan bütün ·Galatasaray•ı 

Galatasaraylı : 
Jlluvakkar Ekrem Talu 

Büyük Ziraat 
Kalkınmfısı 

Mühim ve ye ni bir proje 
hazırlandı 

• u a ar uyu · mevkilere yüksel- vıs , yanı e ır ... g e Ç......,..- tara • k 1 .. d 1 i al al . . ,!!o 
bir hizmet olsa, ha! .. Aklıma geldi, dig"i eşeg-e okşamak için yııklaştı. Arablar tarafından bir Yahudinin Şoför anlatıyordu; darıyız Malımız ·· t ktir A eman, e ışı ers er m ıstiyen-
buh d b · - Vaktile buraları b klıkt · mkturuş ere • Y· lerin gazetemiz ;,. ve hailt sütunu ur ancı aşınız ölmüş. Isa size Birden toz dumana karıştı. Tris- öldürülmesi yüzünden Filistin ka - ata ı . rımız, gayrımız yo . . .. ..,. elll< 

uzım ömürler versin .. onun memu- tan'ın beyaz tüylü ~apkası bir tara- rışrnıştL Ottan, ağaçtan eser yoktu. - Demek paralanruzı cemaat ka- muharnrıne muracaatlarL 
riyetini bana verseniz .. bilmem na- fa, kendisi 20 metreye kadar yükse- Bu, her memlekette vukuagelen Yan tarafta, çiftliklere giden kısa sasına verdiniz. 
sıl olur?. !erek öbür tarafa fırladı adi cinayetlerden biri idi. Fakat, yol üzerinde, kısa kilotlu, keten _ Bittabi. . Bundan sarfınazar, 
Pap~ hazretleri .de, eş.eğine bu ka- ı Yedi sene kinini içinde besliyen millici Arabların, Yahudiler aley- gömlekli kadın ve erkekler koca - parayı ne yapacağım? Burada ne 

dar ıyı bakan Trıstan ıçın demın· eşek, Trist~n'ı arkasında görünce. hine kıyamına sebeb olmuştu. man taşları kırıyorlar, çakıl yapı- sinema var, ne tiyatro var, ne de BUGÖNKO PROORA)I 
denberi bir memuriyet düşünüyor- ya settar diye canü gönülden bir Vapurun salonunda, yanımdaki yorla~~· başka bir eğlence, Eğer kitab ister- Akşam neşriyatı : 
du. Fakat _buhurdanc1başının ya~ı- tekrı:e atmış, Tristan'ı tuzla buz et- masada yemek yiyen, otuz yaşların- Şofore ~or~um: ? • sek kütüphaneden alırız. Cemaati- Saat 17,00 İnkılab tarilıj dersi·( 
nın en aşagı 50 yaşında olması la- mıştı. da şık giyinmiş bir genç dikkat - Yahudi mı bunlar., miz iizal.arı kitablarını umum! kü- ,. . . 

dı Halb k. b' · - ı · ' E k • A d • unıvresıteden naklen Yusut Hik -zım . u ı ızım çocugun va.<ı Hiilfı Fransada söylenilen: nazarımı çekti. - vet, mer ezı vrupa an. ge- tüphaneye verdikleri içın' pek zen- ' 
dah 21 d. T · • ı Yah dil · K d · ·· d .. •·· met Bayur 18,30 Beyoğlu I~alkevı 
... a. ı .. ayın etmege kalkarsa Papanın eşeği gibi kindar, hıncını en u erı arşı a gor ugu- gın· dir. Arzu ettigı .. miz esen· bulu- .. . ' . .-· 

b Esmer çehresi, sürmeli gözleri A- t t k ı t f dan bır t msıl 
utün kardınallar itiraz edecekler. yedi sene içinde sakladı. Fakat son- nüz koloni mensubları. ruz gos erı 0 U ara ın. • . e .. : 

rab ırkına mensub olduğunu göste- 19 15 K nf Ali K \k 
Belki de kendisini terkedip Roma- ra bihakkin intikamını aldı tabiri İki tarafı henüz dikilmiş taze pal- · Elb' 1 . . k'di"· • 0 erans amı ' Y~ 
daki Papanın yanına gı'deceklerdı' 

1 
riyordu. Dostlarımdan birinin delfı- - ıse erınız es ı gı zaman ne Çocuk terbiyesi), 19,55 Borsa ha _ 

Bu tarihi vak'anın yadigarıdır miye!erle süslü bir yoldan geçtik- ? H tal ? 1>o 
===============·===========~=== letile tanıştık. yaparsınız. as anırsanız... berlerı·, 20,00 Memleket ... rkıları ·. 

Dünyada 
En genç 
Evliler 

Elif Nacinin konferansı 

Eminönü Halkevindec : 
Bugün saat (17,30) da Evinlizin 

Cağaloğlu merkez salonunda res -

\

sam ve Muharrir Elif Naci tarafın -
dan (Halk ve Resim) mevzulu bir 

Fransanın Ren şehri belediyesin·' konferan < ''erılecektir. 

ten sonra kocaman bir binanın ö- •-
Ahmed Kasabcı, asil bir aileye nünde durduk - Gayet sade ., Burada bir ev Feryadi Hakkı Aras ı.raCındıİii, 

mensubdu Yüksek tahsil görmüş .. . . vardır. Kadınlar biçerler, dikerler. 20,30 Hava raporu, 20,33 Ömer Rl"": 
Gubre dolu, tek tekerleklı bır a- T b'" h k · "! ·· ·· .. o· 

ve çok terbiyeli, nazık bir gençti. .. . . a 11 er esın ° çusune gore... ış- za tarafından arabca söylev 20 45 
h . d d- .. rabayı suren bır delikanlı yanımıza ·ı · d kt 1 k b' 1 . ' ~· 

- Avrupa seya atın en onuya- geldi. Şoför vasıtasile Ester'i sor- çı e~ın, • o. or :ırın a. ıne erı .em- İnci ve arkadaşları tarafındar: Türk 
rum. . . dum Bileğindeki saate baktı: r'.ınız~ . ":11'adedir. .İhtıyaç halinde musikisi ve halk şarkıları (Saat a-

Dedı. Konuşurken Yahudı - Arab 0 ..• 1 k . . gıdebilirız. Muktedır hastabakıcıla- yarı) 2115 Mustafa ve arkadaşları 
1 · · b h t k. fik .. ··• - g e ya !aşıyor. Şımdı nerede d , , 

mese esını, u usus a ı rını og- ise elir rımız a var. taraiından T-Urk musikisi ve halk 

renmek istedim: D!nı .. Hakikaten biraz sonra Es- . - Bunl~ın ücretlerini ne ile ve- şarkıları, 21,50 Orkestra ; 1- Puçi-
yoktur. - Bu şfırişli zamanlarda Filisti- t ,. ld rıyorsunuz. . ni·. Madam Baterflay, 2 _ Çaykovs-er ın ge iğini gördüm Ve eski şık 

ne gitmek doğru olmasa gerek... Parisli arkadaşımı güçlükle tanı- - Hiç birisi ücret almaz. Doktor- ki Antante 5 inci senfoni 3 ··- Me-

de, 15 yaşında bir çocukla 16 yaşın 1 Konferans için davetiye 
da bir kızın nikahlan kıyılmıştır. Herkes gelebilir. 

Bunlar, bir sene evvel lar,ı,mış- •ts::t::a-:n-;:b-u":'l""';'t;"'ç'::ii~n-c-::ü~I~cr-a-l\-1_e_ın_u_r_J_u_
lar, sevişmişler. Günün birinde kız, ğundan : 

bir klz çocuk doğurmuş. Ailco< le - Mukaddema Mahmutpaşada eski 
lfu;a düşmüş Delikanlı, kızı nikah-'Mengene , · enı· çı· 'tesar l • . . ... ay ar SOKa -
la almıya hazır. Fakat, kanur. mü - g"ınd3 eski 14 \'en· 03 2'- lı . . . . . ı _ , o numara 
saıd değil. haneC:e m ukim iken J::Uen ikamet . 
Müşterek bir istida ile cumhur - gahları meçhul ölü m h eli Abd. _ 

. t' .. t t . 1 l''' eş e ut 
rıyase ıne muracaa e mış er. " - kerı·m ,.· · l · H.. · S . .. d a rıs erı useyın ve akıne-
hayet, akidlerinin icrasına musa e ye : 
çıkmış ... 

Murisiniz Meşhedi Abdülkerimin 

Kendilerini öldürenler uhdei. tasarrufunda olup Seyful -
klUbU lah namına ödünç alınan mebaliği 

Bu garip kulüp Tokyodadır. A - : malıimeye mukabil \'efaen mefruğ 
zaları da hayattan bıkan, kendini öl 1 bulunan Mahmutpaşada cskı l\len
dürmeye karar verenlerden mü - :gene '·eni .Çiftesaraylar sr·kağında 
rekkeptir. kaydcn eskı 14 yeni 23 \'e mahallen 

Bunlar. kulübe yazıldıktan sonraı25, 33 kapı numaralı matbah nıa . 
bir müddet hayatın zevklerinden, hallini müştemil evin tamamı mez
eğlencelerinden istifade ederler ve 1 kür borcun \"eril memesi hasebile 
vakti münasibinde kendilerini öldü- ı dairemizin 937/4647 dosya numara
rürler. sile paraya çevrilmesine karar veri-

1937 senesi şubatında, kulüp aza - lerek 25/4/938 tarihine müsadif pa
larından bir çoklarının kendilerini,zartesi günü saat 14 den 16 ya k,,dar 
öldürmeleri halkın neyecanını u - dairemizde açık arttırması icra ve 
yandırmış ve zabıtanın müdahalesı- arttırma bedeli mukadder kıymeti 

- Evet amma. bazı vazifeler var dını !arımız, dişçilerimiz, mühendisleri- yerber Dans de sonbr, 4 - Vit • 
ki onlardan kaçınmak, vatana karşı Çehres1 gu .. neşten miz cemaatin menfaati için fahri gens : Litl dolli, 5 - Betoven Mö -
ihanet olur yanmış, karar- l 

C b . d. D k lb ınıştı; saçları kısa kesilmişti. Aya- çalışır ar. nüet, 22,45 Ajans haberleri, 23,00 
eva ını \·er ı eme , onu ce • d 1nsa b. . 

. . . gın a ır kilot sırtında buru- - Bu rejimden şikayet eden hiç Plli.kla sololar, opera ve operet par-
eden kıyam hareketlerı ıdı. Muha- uk b' .. ' k ? 
veremiz gitgide canlandı. Bilme- Ş ır g~'°.lek .:ardı yo mu· . çal arı, 23,20 Son haberler ve ertesi 

likt 1 k Benı gorur gormez tanıdı Omu- - Asla! .. Bu disipline biz, kendi günün programı, 23,30 Son. 
mez en ge ere : d ki t ... ı__ • - , ... . _ .. 

Yalı ~,1 . Filis. t· f . zun a aragı yere aıarak koştu arzumuzla ve memnuniyetle tabi 
- uw erın. ıne eyız ve . ' il 1 

bereket getirdiklerini, memleketi geldi. ~oynu~a sarıldı. Ellerimi, oluyoruz Teşkilatımızı kuvvetlendi- ...... !fJlji•d,...!.ıe 
· tt'kl . . ed. sertleşmış ellerıle sıkıyor bin türlü ren, disipline olan riayetim.izdir. • •• 
ımar e ı erını zann ıyorurn. , 

Sözümü kesti: s~e ~soruyordu: Sonu yarın.r Şehzadebaşı 
- İmar mı? .. Onlarınki gibi ser- TURAN 

lik lduk Yp.-,f nı>srıva~ !İstanbul Asliye İkinci Hukuk l\fab-mayeye ma o tan sonra mem- TlY A TR OSU 
leketi imar etmek çok kolaydır. On- kemesindeo : 

LOKMAN HEKİM B 
!ardaki Yasıta bizde olsaydı, daha İstanbul belediyesi tarafından U gece saat 
iy.isin. i yapardtk. Onların imarı, zen- (19) uncu sayısı çıktı. (Kahve Dikran ve Jak Borneşteyin veresesi 20,3ll da 

d H Halk opereti: S. tila müsameresi 
gın ımarı ır. avanın bozukluğun- ve çaya nisbeten daha faydalı ve aleyhine açılan Galatad Y"'---•-
dan harab olan mahsulü düşün- hhi (?

4
) . k' a ~ 3 saz heyeti birden Mualla arka· 

1 h 1 
.. . sı u ıç ı var!) (Akşam yeme- kaldırım caddesinde eski 52 54 No daşları Ambasador saz heyeti, Ha-

mez er, ayvan arın olmesıne e- ... . . ' · 
hemmiyet vermezler. Çünkü bun- g.ını yeryemez yatmamalı, sonra fe- lu gayri menkulün yer bedelinden tay saz arkadaşları birlikte mutad 

!arın yerine başkalarını koymak i- laket olur. Uykuya ve sabah kah - mütevellid 384 liranın tahsiline da- seanslarda nsonra S. Atila revü he-
. ı- ı l t k eh yetinin tekmili birden çın azım o. a.n parayı nereden ala- va ısına ço emıniyet vermeli!) ir olan davadan dolayı müddeialeyh • 
ak! b l ı 29 Mart sah akşamı Eyüp Sabri 

c arını ı ır er. (Taze ve kuru üzüm, hem gıda Ye ]erden Bertanm ik • 
Bu •Adamlar» muktesid ve ihti- . 

1 
• • • ametgahının meç jübilesi. Senenin en zengin pro • 

ti k b t . d.. .. .. b. .. .. hem de şıfadır.) (Evhama kapııma- hulıyetı hasebile ilanen tebliğ t gramı. 
ya ı, a ı e ı uşunur ır koylu . . • a a 
olamazlar. Pek bahalıya mal olan malı, manevıyah kuvvetli bulun - ragmen gelmediğinden hakkında ••• 

ni mucip olmuştu. olan 3270 liranın yüzde yetınış· b · _ 
R . . f .. . 1 eşı 

Ziraat Vekaleti, vilayetlerin bü - eısın ve atı uzeıı~e.' .. a.~ 3'.'ın ni bulduğu surette alıcısı uhdesine 
yu .. k zirai kalkınma hamlesine esaslı hepsi birden kendılcrını oldurmıye ihalesi yapılacak aksi hald tt 

mahsullerile yaşamıya mecbur kal- durmalı!) (Hekim gelinceye kadar gıyap kararı ittihazile bir av müd _ 

dıkları gün Siyonizm kolayca yıkı-ıne yapmalı? İnsan şiddetli soğuk detle ilanen tebliğine ve ye~i mu_ 

lacaktır. nasıl alır?) (Lokman Hekimin ö - hakemenin 26/Nisan/938 perşenbe m; TEPEBAŞINDA ŞEHiR 
TiYATROSU 

Dram ve Piyes kısmı 

Bu gece saat 2Q.30 da 

fi DANA Ki 

.. . F k Usl e ar ır-
bir şekilde iştirilklerini temin için teşebbus etn:ışler. 3 at. po er ma onbeş gün müddetle temdit ve 
bir kanun projesi hazırlamıştır. Zi- vaktınde ~etışerek manı olmuş ve 10/5/938 tarihine tesadüf eden Sa-

. . . . bu (fedakar azaları) hep bu·dm ı ·· ·· k 
raat kongresının tetkikıne de arze- . . . . ı gıınu eza aynı saatte dairemiz-
dilecek olan proje, vilayet hususi akıl hastahanesıne gcndermıştır · de yapılacak ikinci artırmasında d<>· 

idarelerinin kültür. ve .bayındı.rlık U ilncU U muml hi y~arda .yazılı bedel elde edile-
~şfor;ne mu~yye~ bır nısbet iç~ıde m&fetHş gell']or medig. tak?ırde satış .2280 numaralı 
ıştıraklerı gıbı zıraat ve baytar ışle- P.riste bulurur.akta olaıı Ücüncü kanun ahkamına tevfıkan geri bıra-
rine de tesbit edilen bir nj,.sbet da- L' mu mi müfettiş Tahsit: Uzer~ ya- kılacağı malümunuz olmak ve icra 
hlinde iştiraklerini sağlamakta ve ))ılan ameliyat muvaffakı:; etle ne _ ve ifliis kanununun 127 ci maddesi 
hususi idareleri ziraat ve baytar iş- İicPnlenmiştir, mucibince tarafınıza tebliği muk _ 
lerine tahsis edecekleri paraların Kendisi hastahaneden çıkmıştır. tazi satış ilan varakasının tebliği ma
İ<•nuni hükümlerle sarfını temın et Sıhhi vaziyeti çok iyidir. Yakında kamına kaim olmak üzere keyfiyeti-

ir. .;ehrimize av<let edecektir. Iancn tel.ı!iğ olunur. (6210) 

- Şu hald: bu kanlı isyanı çı- ğütleri!) ( Yüzlerce hastalıktan, günü saat 14 e talikine mahk 
karmakta mana yoktu Madeın.lı:i . . emece 
Siyonizm ölmiye mahkıimdur mılyonlarca mikroplardan nasıl karar verilmiş ve ol babdaki gıyap 

_ Biz, yalnız Yahudiler değil, kurtulmalı?) (Dilinizi, dudakları - kararının bir nushası mahkeme di _ 

İngilizlerden de müştekiyiz. Bizi nızı muhafaza ediniz!) gibi çok kıy- vanhar.~sine talik kılınmış olduğun
aldattılar. 1915 te, Türkleri çıkanr- mefü misaller vardır!. Lokman He- dan yevmü saat ve mezkfırde mah

sanız, memleketinizin sahibi, efen- kimin bu nüshasını okuyanlar yüz- kemeye gelmediği veya iarafından 

disi olacaksınız, dediler. Bize her de (50) hastalıklardan kurtulurlar! musaddak vekili kanuni önderme-
suretle yardımda bulunacaklarını . . . . g 

d il B 
• uh 'b Tanesı 7,5, senelik ve cıltsız kolek- diği taktirde hakkında gıyaben mu. 

va ett er. una ragmen, m arı -
!erimiz tarafından zaptolunan ara-lsiyonu. (100), ciltlisi (125) kuruş - h~emenin de~am olunacağıııı ma -

ziye Yahudileri yerleştirdiler. San- tur. Dıvanyolu No. 104 Lokman He- !umu olmak uzere keyfiyet gazete 
ki onlara bir yürd tesis etmek icinkim. ile ilan olunı.u: 

Yazan: Pandeli Horn 
'l'aceme ed.,n: Fahri Kolin 
Pazar ırünü gündüz saat 15,30 d3 

*** 
Eski Fransız tiyatrosunda 

~EHIR TiYATROSU 
KOMEDi KISMI 

Bu gece saat 20-JO d ı 

Bir kavuk devrildi 
Komedi 3 perde 



• 

Harici Askeri KıtaatılJI Tst. Levazım Amirliği 1 
İlanları 1 Satınalma Komi•vonu llanlan 1 -

Her bir metresine tahmin e- Tophanede iki No lu dikime -
dilen fiatı 275 kuruş olan 10,000 vinin tamiri 28/3/938 Pazartesi 
ila 15,000 metre kışlık elbiselik günü saat 14 de açık eksiltmesi 
kumaş kapalı zarf usulile müna- Tohanede levazım iiın:irliği sa

... 

7 - S O N T E L G R A I' - 25 Mart 1 9 tı1 8 

Uyuşturucu Daddeler İnhlı.trı bedellerini bet sene zarfında öde • 

mek üzere aldığı 1934 ve daha evvel ki seneler mahsulü Konsinye AI • 

yonların Bakiye üç senelik taksitlerini def'aten ödeyecektir. 

UYUŞTURUCU MADDELER 
iNHİSARINDAN: . kasaya konulmuştur İhalesi 12/ tın alma Komisyonunda yapıla-

• v 4/938 salı günü saat 15 dedir. caktır Keşif bedeli 3726 lira 23 Senelik _satışlarımızın 3 30 una iştirak ettirilmek sı.:tetile bedelle-
; A L U M !....! No. 28 Yazan 

1 Rahmı Yagız İlk teminatı 3093 lira 75 kuruş- kuruştur İlk teminatı 279 lira 47 ri ödenmekte olan 1934 ve daha evvelki seneler mahsulü Konsin) ,,f. 
V E S 1 K A V E~odor Ramiz Sevkiyat kumandanı Şükrü TercUm• ve iktibas hakkı tur. Evsaf ve şartnamesi 307 ku- kuruştur Şartname ve keşfi ko- yonların iki senedenberi verilen taksitlerle takriben nısıf bedelleri te-
RESIM ViEREN: IPala,Donanma ba;katibi Ihsan ve gizli vesikalar.. mahfuzdur. ruş mukabilinde M. M. Vekiileli misyonda görülebilir isteklile- diye olunmuştur. 

- - satınalma kor.ı.isyonundan alı- · k • 'k 1 .' 1 b • t ( c h ti Ekb ) Ek ·ı · ki · rın anunı vesı a arıy e era - Mezkur Afyon sahiplerine mahza bir yardım olmak üzere geri ka-sır a ft ~ a 1 er nır. Si tmeye gırece erın ber belli Saatte komisyona gel. -r a an ~ 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü meleri: • 451 •• 1353• lan üç senelik taksitin l/Nisan/938 tarihinden itibaren def'aten öden-
maddelerinde gösterilen vesaik- ••• mesine karar verilmiştir. 

l• ı a"' n eden pa d •ı şah •. lle tb~minat ~e teklif ~ektublari· Ordu hastaneleri için alına- Alakadarların ellerindeki ayniyat makbuzlarının sıra No. Jarına na-
e ırlikte ıhale saatınden en az ak lan 42000 . 43000 t · · 

b · t l Ank d M M C 0 · me re pa- zaran aşağıda gösterilen tarihlerde İstanbulda Idaremıze müracaatları 
!!" ~aa evve ara a · · tiskanın kapaL. zarfla eksiltme- .. . • 

Vekiilet. satınalma komisyonu- . 31131938 :> be .. .. !uzumu ılan olunur. 

Dünya Müslümanlarını kendi emrine çağırmak- na vermeleri. cl577· !~ 15 de Tophae::~:İsta!~~~ ~:~ İstanbul haricinde müesses oldukları için bizzat müracaat edeme-

l ık M • k • • h l 120 *** vazım amirliği satınalma komis- yeceklere aid olan bakiye bedeller bundan evvel yapıldığı gibi banka 
0 meşgu en rırmaraga gtrme lÇln aztr anan lı O tofn1

87 ok.tanlık benzin ka- yonunda yapılacaktır Tahmin vasıtasıyle kendilerine havale edilecektir. 
. pa zar a eksiltmeye konmuş- bedeli 15265 lira ilk teminatı 

tahtelbahir/er bog ..... az sularıııda lıoy gösteriyordu~ T~ ~en. bedeli 1144 .. lira 87.kur~.tur Şartn~~e 
. ı 3 ,000 lira ol.up ilk te~nat. pa- ve num.unesı koınısyonda goriı-

Dedikten sonra çekildi. Somurt - ra:ıı 29,670 lıradır. Ihalesı 11 lebilir Isteklilerin kanuni ve -
gan bir yüzle arabasına atladı, ken- Nısan .938 pazartesi. günü saat sikalarile beraber teklif mektub 
di sarayına çekildi gitti, ve kapan- 15 tedir .. Şartnamesı 162~ kuruş !arını ihale saatinden bir saat 
dı mukabılınde M. M. Vekaletı sa- evvel komısyona vermeleri: 
NiKBET VE CİHADI MUKADDES tına!ma komis~onundan alınır. •457• •1421» 

Eksıltmeye gıreceklerin 2490 ~. ------------! 
sayılı kanunun 2, 3 üncü madde- lııtanbul 5 inci icra memurluğun -

Ertesi günü sadrıazam bir gün ev 
ve! (zatı şahane) nin ısdar ettikleri 
(iradei seniye) yi nezaretler tebliğ 
matbuat ve ilan vasıtnları ile halka 
tamim etti. 

İradci seniye hülasa itibarile şu 
üç esaslı ve mühim hadiseyi ihti -
va ediyordu. 

1 - Sultanı berreyn, Hakanı bah
reyn padişahı Ali Osman, essultan 

· ibnussultan essultan elgazi sultan 
Mehmed han hamis hazretleri ol 
babda iktidadan sonra vekili şeriat 
llluhammedi ve halifci müslimin sı 
fatı ile (Cihadı ekber) ilan etti. - . 

2 - Alınan sermaye, kültür ve b" · · b " "k 1 d b' k" .. . O nlı _ Alman Erkiınıhar ıycsının uyu top aııtısın an ır oşe : 

!erinde yazılı belgelerile ihale dan: 
gün ve saatinden en geç bir saat Hacı Sarandinin Bekir ve Meh -
evveline kadar teminat ve teklif metten borç aldığı paraya mukabil 
mektublarını Ankarada M. M. ipotek göstermiş olduğu Eminönü 
Vekaleti satınalma komisyonu- kazasının Rüstem paşa mahallesin
na vermeleri. •768• •1611> de Balkapanhanı derununda üst 

Ertuğrul 

Sadi Tek 

katta kayden eski 56 yeni 56 eski 57 
yeni 57 eski 58 yeni 59 mahallen 
56, 57, 58, 59, No. odalardan 56 No. 
ya 300 ve 57 No. ya 2000 ve 58 No.ya 

· TIY A TR OSU 700 ve 59 No yada 500 lira ehli vu-
' kut tarafından kıymet takdir edH -

Pazartesi (Kad k.. s.. d 
ı oy ureyya a) miştir. Bunlardan 58 ve 59 No. Iu 

büyük suvare : oda ve kamaranın 3/5 hissesi 56 

A K T ö R K ı N ve 57 No. lu odalarında tama _ 

Muayyen tarihlerde makbuzla rını ibraz edemeyenlerin müracaat· 

ları tediyatın sonuna bırakılacaktır. ·1570· 

No. Tarihi 

1000 - 1015 1 Nisan 938 
1016 - 1030 4 • • 
1031 - 1045 5 • • 

.. 1046 - 1060 6 • • 
1061 - 1075 7 • • 
1076 - 1090 8 • • 

1091 - 1105 11 
1106 - 1120 12 
1121 - 1135 13 
1136 - 1150 
1151 - 1165 
1166 - 1180 
1181 - 1195 

14 
15 
18 
19 

1196 - 1210 20 
1211 - 1225 21 
1226 - 1240 22 
1241 - 1255 25 
1258 - 1270 26 

Gün 

Cuma 
Pazartesi 
Salı 

Çarşanba 

Perşenbe 

Cuma 

Pazartesi 
Salı 

Çarşanba 

Perşenbe 

Cuma 
Pazartesi 
Salı 

Çarşanba 

Perşenbe 

Cuma 
Pazartesi 

sanayıını sma ıınperatorlugu - " 8 .. ··ı. E k" h b . "hb d l ı d 
h t abnd tatbik . . uniformasız olanlar uyu" r anı ar ıstı aratın a ça ışan ar ır nun er ar a ve tamımı. 

1271 - 1285 27 
1286 - 1300 28 
1301 - 1315 29 

Salı 

Çarşanba 

Perşenbe 

Cuma 
Salı (Bakırko'y M'lt' d') mı açık arttırmaya konulmuştur 501 - 520 2 Mayıs 938 Pazartesi ı ıya ı çar- . . · 

b (Ü kü"d H . Gayrı menkullerın evsafı aşağı- 521 _ 54() 3 • • Salı 3 - Muhtelif cephelerdeki kıtala- süvarileri birbirlerile yarışarak ; . dı ... Marmarada itilaf kuvvetleri • şan a s ar ale) sınemaların- da yazılıdır: 
.n başına Alman kunıandan ve er- simlerini yazdırmışlardı.. , nin Bozca ad~ ve Malta telsiz:eri. - da 57 No. lu kapıdan girilince zemi· ~:~ = ~~ ~ : : ~:::: 
iını .harbiye .r~islerıni ~~biye ne - Bu fedai hızmetinın böyle umu . ne haberler gonderen esrarengız bır ÇAJ\1 SAKIZI ni malta bir antre üzerinde 

56 
No. 

581 
_ 

600 6 
• • Cuma 

.'aretınce tayını ve İngilizlerce Mı- mi bir şekilde kabulü ana vatan fi· telsiz durL"adan ışliyor, maalesef . . . vu teşkil bir od tt b Cumartesi 
ffd' ,..,,._ il H.. · K' lstanbul Beşıncı İcra M 1 - - a mevcu ur ve u 601 - 620 7 • • ır 

1 

ıv~s~•e seç en useyın a !osu amiralini{l)coşturmuş: her za- ne Osmanlı istihbaratı ne de faal dan • emur ugun- antreden çift kanatlı demir kapı _ ----------------------------
.. ıl paşanın unvan ve mansapla - . . . d b" 1 "h' b' k · Al · t'hb t ı kil" • 

. . . . . man ıçın elın e oy e mu ım ır uv geçmen man ıs ı ara eş a - NE dan 57- No. nun içerisini ihtiva e _ rından tecrıdi ile ulama malıkfuni - . d d' - . .. . · .P. Pabey şirketine borçlu M t 
. . asdiki" vetı hazır bulun Ul'manın ver ıgı go tı henüz bunun farkında bile bu - •1 H . . e 0 den ve derununda fırını hav. hale... Al"ı yctının t . ··ıh il . dilik. ln 'k' F og u asan Nurı zunmetinde alacag"ı b' k" 1. d . . . ta . . il be nu azz e şım ya ız: ı ran - lunmuyordu, 1 ·- ıs uvi imla:lthanesi olan oda ve 
ra eı senıyenın mıını e ra- . . İ . . . 1 o an mebaiıgden dolayı mahcuz .. . İ 

D.:>KTOR 

Rıza Sağlar 
ber İttihad ve Terakki d bun sız ve ıki ngiliz denıza tısını t>u 31 Kanunuevvel 330 salı günü sa- t uka . ve bunun uzerıne ahşap merdivenle çı- Ç H A S T L I K L A R I e un pro . . . sa ışı m rrer dernırtaş motörü .... 

1
._ •• 

pagandasına girişti MPmleketin ışe memur elmıştı babı Bozca adadaki düşman moni - ni,in üçd .ı.. . ..t ellik • "'=. iki oda olup elektrik ve ter • 
. t f I"" e ""sı mu em . :ılacaklı k h 'd· her tarafında bilhassa İstanbulda Ik de a 1330 yılının 18 .... anu - törleri Osmanlı istihkamlarına mu- Mehmed K t afın osu avı ır. 

MÜTEHASSISI 

· · · ı· d M 1 d h k t d asım ar dan satışı ta 58 N ı od h · t ·t rıühım mıtiugler yapıldı... Bu üç nuevve ın e: a ta an are e e en tad ateş seliimlarını göndermiye, lep edil . ve l .. .. o. u a arıç en çı te kanat-
1'rndde lelunde büyük tezahürat gös Safir isimli Fransız tarhteebahiri ile tabyalardan gördükleri mukabeleye hissenin; ık 0 ttsuretl~ sozu geçen lı ve ahşap kapıdan girilen ve ko- desindeki muayenehanesinde saat 
!erildi. Hatt:ı meşhur Sultanahmet on·a mülhak ( 12 E) İngiliz denizal- karşı kuduz bir saldırışla ateşleri _ karar ve ;~~'·ta~ ırmM a .. 11.e satışına ridordan demir kapı ile girilir ze- 15 den sonra hastalarını kabul e _ 

. . . b b" "k .. . tı 1 B d 1 r~·~ ır. otorun tamamı- min" taht d" r b' od mıtıngı unun en uyu gosterış - sı yola çıkmış ar, ozca a aya gc· - ni arttırmıya savaşmışlardı Kum- na ehli vukuf t af . ı a oşe ı ır a. _d_er_. _____________ 
1 

Hergün Beşiktaşta tramvay cad-

l · d b' · ld · ! da 't" l · .. d l'k ar ından 8500 !ıra 59 No l k d · il erın en ırı 0 
u... ınış er, ora monı or erın gun e 1 kale, Seddilbahir, Kirle, Orhaniye, kıymet takdir edilmiştir Şö 

1 
ki· . · u apı an gır en ve ahşap Kadıköy Birinci Sulh Hukuk hll -

Bir taraftan cihadı ekber ilan e- ateş salgınlarile daimi top başında Mecidi e tab alarmın uzun menzil- De . b .. .. .. · . Y e · merdivenk ç~kılan bir oda, arttır - kimliğinden : 
dilir, mitingler yapılır, ocak ile ve- büyük bir dikkat gösteren Osmanlı . . y y • olu mır . a~ ~~torunun 126 tı>nluk maya vaz edilmiştir. Arttırma pe _ .. .. .. .. 
1. hd. dak tel~'-'·' f'kir t b . t'hk"rnl fi t d li sahil topları da bunlara selam - P gemının ıçınde Buiender mar şindir Arttırın . t' .k ed Kadıkoyunde Zühtü paşa mahal-ıa ın arasın """' ve ı a ya ve ıs ı a arının ga e a- . . kal . . . . . . - · aya ış ıra ecck . . _ . 
zıdlığı kendini gösterirken diğer ta kikalarını beklemiye başlamışlar - !arını g~rı vermıye başlamış, sabah ı çıf'.. silindirlı bır motör vardır. müşterilerin kıymeti muhammine - lesının F~er sokagında eski II ve 
raflan Akdenizde toplantı ve h b karanlıgı mutad kızılca kıyamet Bu motor 120 beygir kuvv ı· d dir nin 01. 75 nıspe· tind k . II ve yenı 34, 36, 38 ve 40 sayılı bos-

ar .. e ın c . ıo e pey a çesı ve- . . . manevraları ikmal edilen ihtil" (1) Amiral dö Robeks ! kopmuştu... (Devamı var) Guverte kısmında yed' p ., m·ııı b' b k , . tan sahıbı iken elyevın Arnavut-
ıcU. • • • ı arça ~en- YJ ı ır Jn anın xıymeth mek· .. 

devleti donanması faaliyete g""'ını· cır iki alaturka demir bır· d t tubun h il 
1 1 

. lukda oturdukları ve oradaki ika -

• . . . uc. e aau.ıı vergı z at ve ten - . . . 

ASIPIN 

\ -, - y • b • 1 a e ye- u am o ma arı ıcab<'deı • • 
ye hazırlanıyordu. · en 1 1 r m ese e dek Pervane pusula mevcutt T k Müter·'·'- . tan if · metgahları malum bulunmıyan Po-

Çanakkaleye umumı bır forse ta- ne eskıdır. Hiç bir rahne · . kt vir;" ak f bo 
1 

liksenı ve Viktorya ve Oranya ve 
• sı yo ur. ..,e ve v ı rç arı borçluya Mihal k s f • 

savuru ile yola çıkan donanma; da- H~len çall§makdadır. Geminin iki aittir. Arttırma şartnamesi 25/3/938 arısı. o ya ve ev~adlan Ta- Hakiki t:ıbletleri sG>gv U -
lıa buyuk harekete başlamadan . . fılikası ve aleti · t t ih' .. . naş ve Yorgı ve Evlombıya ve To-

- (4 üncü sahıfemızden devam) vusturya meselesini şu veya bu su- . erı amamen mev - ar ıne musadif cuma günü daire- • . . w k b ••t •• w 
iinre Bozcaada da kurdugu deniz üs k il . l' t' . .. . l . ..'.. cuttur Işbu motörün üçde iki' . de mahalli h . . manın evladları Yanı ve Mavlına ga arşı ve U Un ag-.. . k 'tö' (l) .1 'h es mesı mesu ıye ını uzerıne a - retle ışe karışır gorunmekten çe _ ık sı a- ma susuna talik edile _ Mitr Vikto Lif , 
su ne bır ac monı r ı tı ak et- . . . ç arttırmaya v edil . . kt" B' . . oş ve rya eye: rıl d • • k 

. 'l"' l l .. mamak ıçın en gergın zamanlarda kinmek politikası takip edilecktir az mıştır. ce ır. ırıncı artırması 25/4/938 ar an sızı erur. mıs bu monı or ere, gun aşırı ve b' . k' .. . · Artırm · d' t ihin .. . Mahkemenin 936/378 sayısında!--------------'. en wmanlard tab ile Berlinde ı elçısını gerı çek - Yalnız Avusturyada katolik kilise _ . . a peşın ır. Arttırmaya iş- ar e musadif pazartesi günü da- A dm Asli Hukuk Mahk esi 
lgnyrbı mubay~ımanla rahatsa dy.e - memişti. Bilhassa geçen sene bu sinin bir mevkii olduğu için Vati- tırak edecek müşterilerin kıymeti iremizde saat 14 den 16 ya kadar ic- kayı~, Gala~da Havyar hanır.da d y. ye em n-
er, om ar ız e U - . · . muham · edil ek . . . un tuccarı Ali Fuad tarafından a- en. mi ve lıaşl.anmıştı. Hatta; bu hare _ zamanları Vatıgan ıl Bertin ara - kanın bütün faaliyetini bu mev - menenın 3 7,5 nisbetinde ra ec ve bırıncı arttırmada be- . . .. .. ., . • 

keti daha ıleriye götüren düşman sındaki gerginlik pek keskin bir kii müdafaa ve muhafazaya sarf e- pey .akçesı veya milli bir bankanın d.el kıymetı muhammınenin % 75 l'.'.yhinızde açılan Kadıkoyunde z ... ~ Aydının Paşa.mahalles~den Mug 
deniz kuvv<?tlcri 0 sıralarda çok fay safhaya girmiş, bir türlü aradaki · dilecektir. Yoksa politika işleri, si- temınat mektubunu hamil olmaları şıni bulduğu takdirde üste bırakı _ tu paşa M. F~er sokağında eskı lalı Mehmet Ali Kızı Habibe tara -

l tahtelb hirl · k mukavelename tatbik edilemez el .lyas· ded 'kod 1 . ed "" ıcap eder Müterakinı . racaktır Aksi takdirde arttır II ve II ve yenı 34, 36, 38, 40 No. lı tından o mahalleden Bulgaryalı Ve-dalı sayı an a erın en _ . 1 ı ı u ar ve saır en v ıya- . · vergı, · anın bo tanın izal . . . . 
dileriııden evvel Marmaraya girme muş fakat Papa'nın Roma'dak:i ve- na'nın katolik kilisesi erkanı uzak tanzifat, tenviriye ve vakıf borçla- teahhüdü baki kalmak üzere arttır- s eyı şuyuuna daır da - zır oğlu Mehmet aleyhine açılan bo 
!erini, Marmar:ıdan geçecek Os _ kilini geri çağıracağı hakkında çı- · bulunacaklardır. Sonra istikbali dü- n borçluya aittir. Artırma ş:ırtname ma 15 gün daha temdit edilerek lO/ vanın icra kılınan muhakemesi es - şanına davasında müddeaaleyhiıı i
manlı donanmasını Boğaza gelme- kan rivayetlerin derhal asılsızlığı şünmek de icabediyor : Berlin ile sı .. 2~/3/~38 tarihine müsadif Cum,. 5/938 tarihine müsadif salı &'Ünü sa- nasında ely~"'.11 Arnavutlukta bulu- kametgahı belli olmadığından da
den hırp~alarını, Ç"'.'akkalenin a.nl.aşıtı:ıl§tı., Çün.kü K.~tol~ k.il~. - Vatikanın arasında gerginlik hep ~u daırede mahalli mahsusuna at 14 den 16 ya kadar dairede ya _ r:_up oradaki ~etgfıhınızın ~a - vac.ı ıa:~dan "':'~ ~ulan talep ü
lstanbul denız .!~.ıu ~~kliyatını dur- s~ hır ~ anesın~ gore bır ıhtüaf böyle devam edip gidecek mi suali talik edilece~tir. Birinci arttırması pılacak ikinci artırma neticesinde !um bulunmadıgı y~pı!an tahkikat- zer'.11e .ilanen teblı~at ıcrasına karar 
durmalarını duşunmuş, .b~ .maksad h~de munasebetı kesmek mes.uli- hatıra gelmektedir. Vatikan'ın bun- 2~/4!938 tarihine müsadif Pazarte- en çok arttıranın üstünde bırakı _ dan anlaşılmakla bıttaleb dava ar- verilmiş olmaltlamuddeaaleyhin uan 
la bir kaç dc.nizaltı gemısını boğaz- yetinı Vatigan hiç bir zaman üzeri- dan sonra en mühim hedefi her sı gunü dairemizde saat 14 den 16 lacaktır. 2004 No. lu icra ve iflas zuhali ile dayetiyenin yirmi gün tarihinden itibaren on gün içincie 
~an gcçırmcge. ~armaraya soknuı- ne alm:ı1' .~tememektedir. Bu böy- . halde Almanya ile münasebatını dü ya kadar icra edilecek. Birinci ar _ kanununun 126 ıncı maddesine tev- müddetle hakkınızda ilanen tebli - cevap vermesi ve muhakeme giinii 
ı.:a karar vcrmıştı. . ~e oldugu :ç:n ~erlin - Vatikan mÜ- ı zeltmek için çalışmak olacaktır. tır~ada ı-.. ''•' '"'nıeti muhamme- fi.kan hakları tapu sicillerile sabit ğat icrasına karar verilmiş olduğun- olan 13/Mayıs/1938 Cuma günü sa-

(aııakkalede denız altılar ~batı hala duzelmemiş ve ne va- Vatikan bo" 1 B !in il uzlaş 'nın % 75 in! bulduğu takd' .. olmıyan ipotekli alacaklılarla d'" dan muhakemenize bakılmak için at 9 da Aydın Asliye Hukuk Mah _ · d Fr kit d.. ı • . Y e er e - üstün •re • ıger . . . Yınc Malta uss~ ~ ansız ve 0 _ııze ecegı de meçhul kalnıış l mak anlaşmak isterken bu husus_ e bırilALın-. Aksı takdirde son alakadaranın ve irtifak hakkı sa _ tayın olunan 16/4/938 Cumarksi kemeswde bızzat veya bır vekil, 
lngilız .t.ıhtclbahırlerınden. hazır - l~ugu halde papalık daha ileriye taki barışma politikası Roma hükft- artıranın taahhüdü baki kalmak ü- ;~!erinin bu haklarını ve hususile ~ü saat 10 a tayin kılındığından kanunisi bulunmak üzere tebii, 
!anan hır Wo donanmaya ilhak e- gı memektedır. metinin de siyasetın· k _, zere arttırma on beş gun" daha t faız ve !"' ~sarifc dair olan iddiaları- o gun ve o saatta Kadıköy sulh bi - makamına kaim olmak üzer~ ilan ci . . .. "\!" ak V tik / e ço uvgun .,~ em-

•lirken bu ışı gonu u yapm ar- a anın bu kaidesi böylece ha - mektedir Berlın' Ro mih.. . elit edilerek 10/5/938 tarihin' .. nı ilan tarihinden itibaren ?O · rinci hukuk mahkemesinde bizzat olunur. (1605). 
anı · tırl . - ma ven - e mu - ~ gun 1 ~;;::;:::;;:;;;;;:::=;:::;::==:;;;::::;.;;,. zusu~da bulunan ~~P.~ a:ın kim andıktan sonra Avusturya vu - nin daha ziyade kuvvetlenecği söy- sadif Salı günü saat 14 den 

16 
z.arfında. evr:"<ı müspitelerile bir _ veya tarafınızda musaddak vek8!et-ıı -.- __ . 

<'ldugu soru1muş, buyük bır fera - ku~tı karşısında ne yapacağı mese - lendiği şu sıralarda V tika da Al kadar dairede yapılacak ik" . ya likte daıremıze bildirmeleri lazım- name ile bir vekil göndermek sure- 1~~7 n •• rı U54 . .;J nr 1 
gat nıimune;;i olarak kaydedilecek lesı kalıyor : Vatikan mehafili ile il 1 

8 
n - tırma neticesind ıncı ar - dir Aksi takdirde hakları ta . tile hazır bulunmadığın" talcdirde 1 Muharrem Mart l b h5d. 1 b .. t ·· taht lblhir temas et . 1 manya e uz aşmak ve anlaşmak yo- e en çok arttıranın pu sı-

22 ır ısc o muş u un e ~ 0. an Avrupalı matbua.. luna gelince ge ek Ro h"k• _ üstüne birakılacaktır 2004 N cillprile sabit olmıyanlar satış be _ davacının talebile hakkınızda gıyab 1!? 
~ . tın mehafillerınden ··ğrenildi"' .. r ma u ume · . · o. lu d r · 1 . k . . 

1 
ğ bl '" . . • -

(!) Monıtör smıfı denız harp vıısı- . .. 
0 gıne go tinin ve gerek papalığın Berline kar ıcra ve iflas kanununun 126 e ının pay aşmasından lıarıç kalır- ararı ıttihaz o unaca ı te ıg ma - Yıl l!t.SS, Ay 3, liuQ84, l\.Jsı n 

118 • · · re Vatikan bugun ceryan t k dd · · ıntı 1 •te ak' · · k k · lm k .. ·ı•- ı ta'arı 1ıarbı tmwmının ıcadların - l . e r.ıe te şı olan siyasetleri hiç de birb' . ma esıne tevtikan hakları t . ar, mu r ım vergı, tenvırive ve amına aım o a uzere ı "n o u- 25 Mart ı Cu 
- - o an vekayıe karışmakt d 1 . ırınc ili il LJi apu sı- t if' d 'b • 936/ m ıı dan biridır. Bıı buyuk zırhlı hattı k' . an son e- aykırı düşmiyecek demek oluyor c er e sauıt olmayan ipotekli 

1 
anz ıye en ı aret olan belediye rü nur. 378 -

. .. 1 rece çe ınmektedır Vatik b' · a a- .. ed 1 lıarp gemilerile foruvazor ere pahalı d t . • · • anın ır Lakin, tasavvur edilen bu politi _ caklar!a diğer alakadaranın . . sumu muzay eden tenzil olunur. H f C l I 
mal olusu ve her batışında mühim e gatze esRı oldugu malumdur: Oser- kaların yakın veya uzak netices' ne fak hakkı sahib!erinin b h vkle irtı- 20 senelik taviz bedeli müşteriye a- ür a JZ ema -------:----,.---
b' .1 d' . ka İ . Serva ore omana Bu ga7.eten·n A • u a arı - ·ıı· Dah f 

1 
• • ır :uyan teşki c ışıne rşı ngı- . . . . ı - olacak Netice verecek mi vermiye- nı ve hususile faiz ve m if d . ı. ır. a az a malumat almak is-

iızler; daha ucuza mal olan basit vusturya vekayl~ .karşısında ilk gün cek mi? Bunu kat'iyetle şu veya bu olan iddialarını ilan tar= e . aır tıyenlerin 938/541 No. lu dosyada Lokman hekim 
teknelere bir kaç top koyarak bun- !erde ne dıyecegı ne kadar merak tarzda bir cevab ile k st· . . haren 20 giin zarf d en ıtı - mevcut evrak ve m .. hallen haciz ve Dahiliye mUtahassısı 
1 b ·· ı bl k h b ı · ıd edılmiş 1 l · V t·k e ırmcyı ıs - . ın a evrakı mü - takdir' 
""'· oy e a u a .mu are e erıı e; . o ursa o sun a ı an ga - tikbale bırakıyorlar. Bugün için en bıtelerile birlikde dairemize b' . ı kıymet raporunu görüp .:ın- Pazardan başka giınlerrle öğleden 1 / 

sabıı. ateş ku_vvetı olarak kullan - zetesı olan şeylere daır bir şey doğru olan bir söz varsa o da Va- meleri lazımdır. Aksi takdi;de ı~:- layacakları ilan olunur (6218) sonra saat (2,5 tan 6 ya kadar İstan-
nı • .,ıardır Bıl<ilıare bunların . daha yazı.ıamıya daha muvafık bulmus ti.kan il B 1. ,. .. b !arı tapu . ill il - ..,,.. ~ bulda n· 

1 
d (104) n maral 5 55 

Vakili ar 

5 55 

ra. d. 

Vı11t1 Ezıol 

11 30 

1 • b .1 . • ~· e er ın ın munase et mese- sıc er e sabit olmay 1 ak . te en! . 
9341 

- ıvanyo un a u ı 'olay batışı nrar lıesa ı ı c . dıgcr susmuştur Bundan sonra anla•ılı _ lesi A t , Al . . satış bedelinin an ar m ıs Y erın 1181 No. Iu h . • k b' . d h tal k 
sefrncLere mu.adıl gddiğinden §İm- )or ki Vatıkan mchafi!i şimdi' ne le ':'u~ urya nın . man .11e bır - r· k lı 

1 
paylaşmasından ha- dosyada mevcut evrak ve mahallen b~u:ı a Sınalıesın e 3:e . arınıünla ~ ıs 26 ıı J J 

d . 1 k ll 1 1 k ' şmesı uzerıne yemden bır Avru- ıç a r ar. Fener kazanç 1. h . akdir' er. , cumar sı g erı ı yrpı m" "" ·ıı anı ma arı teı· - adat hoşnudsuzluk göstermiş 0 ded'k d . h d ,,.,, ' • ıman acız ve t ı kıymet raporunu hah 
9 5 12 

tl . h kiki fı ı9 56 ı ,; ı 

12 2ı) 

15 4) 9 24 

k d ·ı · • · (R Y) 1 - pa ı o usu halinde tazelenmiş 0 _ arcı, ellö.Uye müzayededen t .. .. ani • sa • . - • saa erı a -
·e • nıış ır . urlarsa olsunlar, papalık için A - Iuyor. zil olunur Daha f en • gorup ayacakları ilan olunur. karaya mahsustur. Muayenehane ve l<DJu 4 17 C9 52 

• azla malfunat al- (6214) eve telefon : 22398 - 21044. '----------------



HAJz4N 

Fo.,.e/e,.in C ~rai/;J;,. 
Has tal ~,ölüm ve pislik getiren fareleri 

FAR HASAN ile öldürünüz 
Macun \'C bııl!'day şeklinde olup büyük ve küçük ııcr nevi f.ıreieri, 

sıçanları derhal öldurür. Tes;ri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yıığlı b r ekmeğe 

ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulundu'İu yerlere koymalı· 

dır. Kutusu 1 Q dört misli 25tkisi bir arada 3Q kuruştur. 

r-ıst_anQul -· "Belediyesi~,_ .. ila~Ian 
:~ . . - '· ;S .' ~. . • ~-. :: :;,,~ 

Belediye merkez ve müessesattaki hademeler için yaptırı!Jcak 

kaskctile beraber 284 takım elbise ve manto açık eksiltmeye konul -

mU§tur. Beher takım elbise ve manto için 17 lira bedel tahmin cdıl -

miştir. Elbisenin nümunesile şartnamesi levazım mıidürlüğünde gi:iru

~cbilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 362 lira 2 k.ıruşhı.k 
ılk teminat makbuz veya mektubile beraber 4/4/938 p .zartesi günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (1507) 

sunu izale eder Umumi baya

tın in tizamsızlıklarını en emin 

surette ıslah ve insana hayat 

ve canlılık bahşeder. 

İNGİLİZ KANZUK ECANESt 

İstanbul - Beyoğlu 

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

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 

güvenme paralariyle birlikde yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (1497) 

••• 

Annelere m ·· jde 

S. M. A. geldi 
Fazla istek kaqısında pıyasada 
mevcudu kalınıyan bü}ük kutu 
• net 450 Gr. 

S. M. A. 
Amerikadan geldi. 
SayıQ çocuk dok· 
torlarımız ana sü. 
dünün eşi ola~ ve 
A ve D vitaminlerini m,htcvi 
bulunan S.M.A.yı annelere ehem
miyetle tavı.iye .etmektedirler. 

1 
Her eczanede bulunur. l\ 
Tafsilat için : 

1
_ Galata P. K. 1097 ye müracaat 

Diş Doktoru 
Madam 

i~ rie Svelberger 1 

HMtalarını ça-şamba ve per -
şenbederı mada) her giin saat 9 
daa 18 t kadar, Beyoğ!unda lstik
!ci! caddesinde 108 numcı> alı Lük

semburg apart,manının 7 nu _ıarah 
dairesindeki hususi kabinesinde 
kr-b~! edeceqin> arz~ııl<r ... 

Z~NITH 
Biitün Avrupa vt Amerikada 

en fazla aranan Z c n i t h 

radyolarından üçüncii parti 

B A K E R 

MAGAZALARIN/\ 

Gelmiştir. Tiikenmcdcn evvel 
radyonuzu intihab ediniz. 

B:r Hastabakıcı: 

Bu - Biocel - li 
cild unsuru 

Bir mucize g~bi 
teni güzelleştirdi 

dedi 

yazlatıp tazeleştirir ve bütün bu
ruşukluklardan kurtarır. 

Bayanların 

nazarı 

dikkatine 

-

' 
Davasız bir derde 
gibi meyustur 

Düşünüyor ki bir iki kaşe 

Onu bu yarım baş ağrılarile sir.ir ağrılarından kurtarmıya kafi ge

Jccektır. 

n ağrı sızı ve sancıları derhal dındirir. Soğuk algınlıklarına, 

gripe, romatizmaya, baş ve diş ağrı !arına. nez!Pyc. sinir, adale ve bel 
ağrılnrilc kırıklı0a karşı bilhassa müessirdir 

icabında günde 3 kaşe alınabiliri 

.-""':J"-::t""'"'-'"·"'·"' -- ... ,.. .. ~" ·, . . . "" .. ~1·r ... ;"r." w . _:!':~... . ~~ ... . . . , ~. . 

~HAZ 1MS1ZL1 K---.ıı. 
Hayatın zevkinden insa"ı mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT komprimeleri 

Çok temiz bi·Karbonalla~ ve toz İ<arbonat almaktaki müşkülAt 

töz önü,de tutularJk yap.Jrnışt.r. 

HER ECZANEDE SATILIR. ___ .. 

Cildinizin tahriş 
edilmemesini 

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

pamuk gibi yumuşatan 

POKER 
T raş bıçaklarını kullanınız. 
_ı ................. , 

..... -----------------------------------,---------.. 1 Beyoğlu Vakıflar DJrektörlUğU lılnları 1 
Kirahk Emlik 

Beyoğlunda Asmalı Mescid mahallesinin Venedik sokağında 12-22 
No : lu ev ..... . 

Yukarıda yazılı vakıf mal 31/5/939 günü sonuna kadar kiraya ve

rilmesi 24/3/938 gününden itibaren bir ay müddetle paz;ırlığa bırakıl

mıştır. 

İsteklilerin her gün Beyoğlu Vakı!lar müdürlüğü Akarat kalemi· 
ne gelmeleri. .............. (1601) 

Kolayhk Terzievi 

SATILIK EV 
Boğaz içinde İstinyede Yeniköy 

caddesinde güzelce Ali baba ma

hallesinde Eski Arpacı yeni Tek
ke sokağında No. 3 hane 3 oda bir 

mutbah bir kuyu maataşlık sa-
hibi elinden satılıktır. 

Görmek için içindekilere pa· 
zarlık için de kapalı çarşıda Mer
can çarşısında Kavaflar sokağın-

ı 
da 61 - 63 No. da Bay Aliye mü
racaat. 

ı-

1 - İdaremizin Çamaltı Tuzlası için şartnamesi mucibince 250 ton S tın ld • T k l kr 20 - 25 liraya 
S .. mik k a a ıgınız o a on e· 

o o pazarlıkla satın alınacaktır. • b"" _,,,_ b" 1 Sı:fi yün müntchab yerli ku-
. . mı vazolarının uyu.o. ır kıyme-

II - Pazarlık 12/V /938 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 de . . . . • maşlardan ısmar ama kostüm 
'<aba:;taşta Levaz.ım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ti vardır,onlan bayıınıze. ındc en sağlam malzeme kullanmak 

pılacaktır. ettiğinizde beheri için 5 kuruş suretile en müşkülpesentleri son 

III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geren şubeden alı- alacak, ayni zamanda kıymetdar 1 derece memnun bırakır. Bir 
bı!ir mükfıfatlan bulunan- Tokalon tecrübe sözümüzü isbata kiifı -

IV - İsteklilerin puarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 müsabakasına iştirak. bakkını l dir: 
.,enm atari J b" likt yuk d ad k Sultanhamam Münevver han e par Y e ır e ar a ı geçen omisyona gelmelri veı·en bir bilet takdim edecek- ' 
· olunur •1613• tir :.:1 _b_ir_in_c_i_k_a_t_n_um_a_ra_ı_-_2 __ _ 

. ,.,. . . ..... 

Dişleri her yemekten sonra niçin 
Fırçalamak Lazımdır ? 

Çünkü bir defa dişler haricde n alınan mikroblara karşı müdafa
asızdır. Saniyen ağızdaki cSal ya. denilen mayide milyonlarca 
mikrob doludur. 

Salyada bulunan Lüab dişlerin 

en birinci düşmanıdır; dişlere yapı
şarak yosun peyda eder. Mineleri 

aşındırır, yavaş yavaş dişleri ve 
kökleri çürütür, diş etlerinde ilti

hablar peyda olur. Dişlere yapışan 
yemek artıkları ve ecnebi madde

ler de temizlenmezse birer mikrob 
yuvası haline gelir. Eğer dişler 

muntazaman ·Radyolin• le fırça

lanmadığı takdirde ÇQk çabuk mah- • 
volmağa mahkiımdur. 

Bu muhtemel akibetleri vaktinde bertaraf eder 
15· -, • !------------~·-----------~ . 

YhNi T[SliMAT 
iLMül-iABE~l~~iMiZ 

• J 

, 
-· 

- . 

DA~A Yül<SEK 

.• 

rAiZ, DAJ.IA E:Yi ., 
• ,..,-...? .. -.... ·;. .-,...~.. "' ' 

~"~ ŞARTL~~ T[MiN (O~Q 

• UOLANTS~ -RANK-Ü~i~ ~ 

N 
Grip, Baş ve Diş Ağrıları, 

Nevralji, Artritizm, Romatizma 

I ' . ' 

FOTOGRAF MAKINESiDIR 

Mükemmel Dakik ve zarif 
Sat\§ yeri Beyoğlunda Sümer sineması yanında FOTO İSKENDER 
• .. Türkiye için depoziteri : UMBERTO J. REFORZO 

Posto kutusu : Beyoğlu 2295 

- ' PROFiLAKSi 
1
_ .. Belseğukluğu ve Frengiden k@rur .. mz:mı:: 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 

ETEM iZZET BENiCE 

Basıldığı yer: Son Telgraf matbaası 
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