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SAYISI HER YERDE SA4LIK KUPONU 

Bu kuponun onun1' toplıyan okıtyı.: • 
culıırımız S'bN"TELGRAF'ın birinci n
nıf dahiliye mütehassısı tarafındıın Be
şiktll§ta tramvay durağında 59 numa -
rııda cumartesi, pazartesi çar§amba 
günleri saat 15 den sonra muayene ve 

KURUŞ 

29 Mart 1938 
SAL 1 

Sayı : 380 En son T elgraflan ve Haberleri veren akşam gazetesi Telefon No. 20827 
lst. Nuruosmaniye caddesi. 

tedl'vi edilirler. , __ _ 

SURiYE iT AL Y y EÇiYOR' 1 

• 
Suriyenin Italyaya bırakılması için iki hükumet arasın-

da müzakereler cereyan edeceği haber veriliyor 
Bu mevzuun ingiltere ile italya arasında görOşüımekte 

olduğu kayded i 1 iyor 
Londnı 29 (Son Telı:raf) - İD· ı ı Yalanprk meV%Ul3rı üzerinde de 1 ı rilmiş ve anlaşm• im •a edilecek-ı ı re Akdenizdeki bülün menfaat • ı ı faatleri venneğe mütemayil bu

p-iltere ile ttaı,.. arasında cere - anlaşma vuku bulduğu takdirde tir. Müzakere ıimdi en çetin saf- lerini ve emniyeti tesi5 etmekle lnnmaktadır. 
yan eden müzakerot Akdeniz ve önümüzdeki günlerde filen bili - hasında bulunmaktadır. İngilte - beraber IWyn için de bazı men- (Devamı 2 inci sahifemizde) 

-----------------·--------------------------------------------------' 

BOL ET .. 
Belediye halka ucuz 
ve bol et yedirmek için 
yeni tedbirler alıyor ~ 
Bu maksatla kurulan şirket 
Nisan birde f aaligete başlıyor 

Almanlar plci.nlarının ikinci 1 A~kara 
saf hasına geciyorlar Dık~atıe. ____ ,;;.....___ Takıb adıyor 

Almanlar Çek mese esini de hallet- Hataydaki 

tikten sonra Karadenize ve cenub Hatayınhemr:!~:t~!,.::ge 
' len haberler son hafta içinde b'>§la-

R u sya sına inmek istiyorlar mış. ~:ği::~!~::~:~eadi~~r~i~ö~a: 
!illeri bilhassa tazyik ve tehdid 0 - Kasablık hayvanlarımız ve kasab 

ı lı kk h. ~.I JJ ı akt ClOkkBnınden bir köşe 

4 lmanganın isti Q planı a lnda gayet mü im iJ şaat gapltaı; s:;eti ~ı::~:e ~:d:ı~~: i~~ Et ucuzluğu hakkında ı marttan- yeni blrle§ik §lrket, pek yakında fa. 

çekle, A /manganın resmi taleblerı"ni bekliyorlar bir ~o~ te•ad tertip!~ almaktad'.r··. t.eri tat~ik edil~ekte olan k~arın aliyete geçmek üzere hazırlı1ılara 

Parla 29 (Son Telgraf) - Çekos-
1vakya ve orta Avrupa vul)'eti he 
üz hassasiyet ve hatta vahametini 
ıuhafaza eylemektedir. 
Almanlaın Avustmyadaki plebJ • 
t bitirir ve iyice ;rerlepneyl 11\e • 
;Dİ ch!f#M llOk:ınayt teJ:DiA eder et

'"il!Z Çemılcmkya ıneseleslııe el 
tacakları katlyeUo anl111lm1Jrta -

ır. 

Şikago Triblln guetesinin Berlin 
..,uhabirl bu hususta mühim ifp -
tta bulurunuttur. HAdiselerin in -

~işaf istikameti bu ifşaatı kısmen 

~kla yakın Jol-k vaziyettedir. 

Butun bu fesad, zu.uın ve çcı;idlı daha musmer hır netice verebilme- b~aınıştır. 

i§~encelerin. ~edefi Tiirkleri ve sini temin eylemek ve §elırirnizde et ET SERMAYESİ ARTIRILACAK 
.(_ Turklerle bırlık olanları yıldırmak, piyasasını normal bir variyete sok- Belediye ile Kasablar Şirketi a • 

intihabı Türk ekseriyeti ve binne - mak için Belediyemiz yeni ve mü • rasındaki bu yeni birleşmenin bü
tice Hatay istiklllli aleyhine kazan- him bir teşebbüse girişmiştir. Bu tün teferruatını ihtiva eden bir pro-
maktır. kurulm,,...,,. 

intihabata t kadır .,_ b arada şehrimize kasablılı: hayvan ge- ~·~-
. .. e um e...,n ~ taz tinnek üzere Kasablar Şirketi ile Şimdilik 250 bin liralık bir kredi 

NI"""'" :rurk tt kan Ul!lilmı,_& . . .. 
biıh··a A ka dıı ""k k ... , d"· Belediye arasında bır anlaşma ya - temını ile ilk adımını atmış olan - n ra yu se .,.r ı-..- • . . • • 
kat ve alaka ile takip edilmektedir. pılmış ve bunun neticesı bır raket (Devamı % ind Ahilemızde) 

• • Hatayda fesad hareketleri gün 
den güne genişlemekte devam et -
mı;ktedlr. SON TELGRAF 

Muhabire göre Almanyanın üç • 
hedefi vardır. Bunlar sıraslle fWl • 

Ezcümle evvelki gün İttihadı va
taniciler taraf.ndan bir içtimada 
her ne bahasına olursa olsun batt~ 
silah kullanılarak bütün halkın İt
tihadı vatani kulübıine aza kaydo -
lunması kararla~tırılmıştır" 

Muhterem okuyucuları için 
yeni bir hamle yapıyor 

Jardır: 
ı - Çekoslovakyayı ve Macarb • 

tanı iradesi. altına almalc, Lelılatan • 
:a milfterek bulıınm•k. 

Sık sık yapılan kavgalardan biıin 
de yine evvel ıl gün mavzer tüfeği 

Bu arada iki yeni romana, değerli röportajlara ve ... okuyucnla
lan için yepyeni bir tenevvu teşkil edecek fıkralar ve lmzalarm 
neşriyatına başlıyacaktır. 

. , - ROJl.IANLAR : 
:ı _ Kuldenl:r.e inmek , ;'ekoılotıcıJc hududlanndakf fehirler ile tahpd edilen Alman askerleri ep lence yürüyüşü yapıııorlar ile ateş edilirlCen Zehra isminck! ma 

l -'==F==-r·a==n==s==a===,==ı==s==p==a=-==n==y==a=== .. ===r-==================-=-~z:~fı:~:r:y:::::~: ~ 
ğa gelmişler.se <le, bu cinayete sebe-

------
1 - Onun Gölgeal 
Bu roman SUAD DERVİŞ'in pzetemiz için Batlee Hatip mus

tear adıyle tercüme etliği fevkalade heyecanlı bir romandır. • d d biyet veren Hasan, İttihadı vatani n 1 n 1 m a 1 na . partisinin hüviyet varakasıru a gös-
termiş ve serbest bırakılmıştır. 

k ' 
Diğer taraftan Hatayd~ Fransız 

Oşa m lyo r delegesi Garonun bugünlerde Ce -
• nevreye gideceği muhakka.1< görül-

2 - 13 Numaralı Casus 1 
. Bu romanda bc3 nclmilel ca•us 13 ün macerolarmı bUtiln husn

siyetlerilo veren bir ~serdir, Ve altı ay içinde 7,500.000 niisha ba
.. sılmış, 22 lisana tercume edilmiştir . 

Terceme eden FUAT SAMIH'dlr 

mektedir. .~ ·, 

A k A ş A k b • Kont dö Martel de İskenderuna S erı ura, a ıne• gelmiş ve iki gece Garonun evinde 

nin kararını reddetti\ ~= sonra Lazkiyeye hareket 

3 - Sultan Azizin hususi eQlencelerl ve 
zevkleri 

Bwıu da M, Sami Karayel OD beş yıllık bir tetkik ile vilcude ı:c
tirmiştir, Sultan Aziz'in akıllara hayret veren hıısusl hayatını, zevk 
ve eğlencelerini anlatmaktadır .• 

'"' tUWcU :..ıouatuf'l/411'• bugün 
J .. n"' ·ı d 
medfun Aouaturııayı Uml\ e m 

bif' abide 

3 _ Ukranya ve cenubi Rusyasıru 

le geçirmek. 
Almanya ~imdi birinci hedefi te-

.tln etmekle meşguldür. Bunun 1 -
in de Çekoslovakyayı müzakere ta 
ıkile küçültmek ve kısmen ilhak 

• tmek, Macaristam da nüiuzu altı
a almak isteyecektir. 
Çeklerle, bu yolda ıtila! hasıl ol
ıazsa fiilen ve müsellihan ilhakı ta 
ıamlamnk 
Aimanyanın pe1C yıkında Prag 

(Devamı ikinci aahlfede) 

Katalonga tek başına ve yar
dımsız kaldığı için Frankoga 

karşı koyamıyor 1. Şebekenin reisi 

Kara 
Borsacılar 
Şebekesi 

Şarab 
Kaliteleri daha iyi leş
tiriliyor ve istihsalat 

çoğaltılıyor 

Bu Romanları: -Nezihe Muhiddin'in AHRETLİKLER, Sacide '.Ataç'ın 9 sene 
sonra, romanları takib edecektir. 

Ve .. bu yıl içinde gazetemiz'do Etem İzzet Benice'den bathya
rak en değerli romancılanmızın eserlerini nep-eclecefb. 

• • • Son Telgraf okuyucuları için Suad Dervif'in GON AŞDU, Bilr· 

han CeYOd'ın BizBİZE, Münir Çun'm TARİHLE BAŞBAŞA, M. 

Delikalem milst;;;";;;nıe yazacİık ~ kcymetll bir edibimizin Gtl' -
Son yıllarda memleketimizde şa -

• ~,.., ... , iÇİllı'"DEN, Elif Nacinin san'at ve fikir, Nusret Safa -
rap sarfiyatının çok arttığını yaz - .!1--.l'I-"""'-_,. • ...,..,-""! 
mıştık. nın arada bir adlarını taşışacıık slltuıılannı da açmıştır. Bunlar -

İnhisarlar idaresi, haı kunızın . . dan baş!ııı DIŞ J'Ol.İ'rİKA ve HALK FİLOZOFU, OKUYUCU-
Bir milyon lira dö· yüksek dereceli ve fazla ispirtolu .;.;;:;LAR::...:.LA:::B~.~~~ŞB=~~S~A-, -:S~O~R~UY:'::':'O~R~U;::Z:-ı~ü~tı--ın":'l• .. n--:d-a-d~e--v .. am".:':"'"".ec1'.".l; 

. k b içkileriaz kullanmalarını temin ve ve muharrirleri daha itina ile hizmetlerine devam edeceklerdir. 
vız açıran şe e· bu suretle sıhhatlerinin bozulmıya- "bet .. .in_ Bunlardan başka okuyuculanmu: büyük bir ra., ı:oster..,... 

ke tutuldu rak serhoşluğun azalması için rakı leri SON TELGRAF'ta daha özlü, itinalı ve çeşidli yazılar, makn-
Mersinde kara borsacılık yapan yerine şarap istihsaline ehemmiyet 

ve yurdumuzdan bir milyon liralık vermek ve bunun sürümünü t~min 
leler ve hnvadlıler bulacak, onu bir kat daha sevecek ve sevdikleri
ne de yayacak, sevdirecek, tanıtacaklardır. 

Yukanda saydığımız roman, fıkra ve yazılar pek yab;. 
1

1 
döviz kaçıran bir şebekenin fan - edecek yeni tedbirler almak kararı
liyette bulunduğu mahalli büktlme- nı vermiştir. 

I tınce haber alınmış. yapılan sıkı ta- Bu maksa~a ~ir müddette~beri da ve sırasile Son Telgraf sütunlarında bulacaksınız. 
kıh neticesinde bu şebeke ele başı - (şarapcılık) uzerıne yapılan etudler e e e 
larile birlıkte tamamUe ele geçiril· bitmiş ve piyasada iyi tutulan ka • ı s T ı af en iyi Hikaye ve Repertajları 1 
mıştır. rakteristik Misket prabı da dohil OD e gr ' . d d" 

· tarafından erir edilen cumhuriyetı;iler 1 Kaçakçılık, koyun ticaretinden olduğu halde bütün §ll&p cinsleri- da 0kuyucu}arına vermeyı Va e ıyer •• 
üı~• Juımpınd4 \Yazısı 2 de} (Devamı ik.iııci s•hifade) (Devamı % iıld aahlfeınbde) -
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S . - l Şarab kaliteleri Fransa ispanya. 1 Almanlar plAnlarının 
urıye lta yaya !l~ha . . . nın imdadına . ikinci _safhasına 
mı • ? JyıleştırıJıyor geÇIY0ff8f Bir efsaneyi gecıvor. (Birinci sahifeden devam) Koşm u yor .. ·-· . Hahrlarken 

' 'J nin; Avrupanın tahlil 11\boratuvar - · (Birinci sahifeden de~a'.") j susunda gost~rdigı ~~y~tten do - Litvanyanın sözde sabık payitnh-
rinde henüz kat'i bir neticeye v:ı- !arından getirtilen tahlil raporları - dr 29· (S n Telgraf) - İs - hükfuneti nezdinde ilk teşebbusu - laYJ m~mnunıyetlerını ızhar et - tı olan ve payitaht olur ol"1az lıe -

(Birinci sahifeden devam) nlmış olmamakla beraher İllgil- nın fevkinde bir tenakusuna ulaştı- Lon a . oık b"t k .. dir nü yapması ve Sodet Almanları h'.'1< mektedirler., . men Polonya 4galı altıntı gı ·~ ıı Vıl-
Hususi bir kaynaktan son da • bak t · artı panya harbı art 1 rr>e uzere · talih" · c k hükfımetı -ı Yarı resını mahafiller Londranın 

0 
tere ile hasıl olacak muta a rılmasJ ve baZJ şarap ım a arının k ul nih . af e her gün kındaki me mı - P . no şelırinin kuruluşu»ıı ı -ıle " 

kikada alman mnlılınata göre İ - fekline göre İtalya _ Fransa ara- fabrika haline getirilmesi için şim- ~an oc ~ a a~a :ı bulunu _ ne bildirmesi beklenmektedir. . . Çekoslovaky~ He Almanya arasın - efsanesi vardır. 
tal:va ile İngiltere arasında cere- ında ba•hyaca\ı: müzakereler sı- diden faaliyete geçilmiştir. hır adım d Y. Y ··d-~ 

1 
ş k mitesi Çek hüklımeti Alman taleblerıru Ja gerg.nlığı ızale edecek şekılde Granduk Gedemınos gıi1<un binı 

s • k - yorlar Adeını mu uua e o -ıeb· "ht" al F ansa ve . tl sel . . h 11' . k yan eden m;;nkerelerde Suriye da da bu balılıı görüşülecc - Aynı" zamanda büyiik Tekirdag · 
1 

ak İ alır almaz ag ı ı un r ekalliye er me esının a ını o - ;'le bir rüya görnıuş 
1

.c b
7

<11u 
0 

de•; rasın . .. bu perşembe top anac ve span • · . ·· t d k müza- ak · · h · tü J · di l ' · mandası da ı:ö,iL~ülmekte ve bu tir. İtalyanın Maverayıerdun ve şarap şarap fabrikasının kanyakhk . . kik ed kt" Ingiltereye muracaa e ere . laylaştırm ıçın eı r u p o - rın kahinleri şöyle t-11 er. 
Ya mesclesını tet ece ır. · · kl · · · r ecektır An "k t bb"" ·· - h ol -mandanın idaresinin Fransa ta - S · üzerinde bazı metalibde ve içmelik kapasıtesi arttırılmakla b .. t' ım· ko kereye ıştıra erını ıs ıy · matı eşe usu yapmaga azır - Şimdi Vi!no sehrirıiu ndu.g, 

b
url ıyed ğu 1Marla ka•·dcJilmek - beraber dig-er bir vilayetimizde de 

3 
5ubattan efrık~ç ıtmale t ıyen cak, Çek hükfunetinin Almanyaya duğunu hatırlatmaktadırlar. yeTe büyük ve ~avredi11 ," bır 1.nl~ rafından İıalyaya teTki mevzuu u un u • ·t · bu de a ı .op an ısına e - . . akin b" _ h ll · Alr · . 

ted·ır. bu yıl iki müyon kilo şarap yapıl - mı e~ . <lir karşı şımdiden gayet s ve .ı Çekoslovak ma fe erı, nan - kurulacak ve . bura," Lıtrnnyanın bahsclınaktadır Bu nokta üze - hemmıvet verilmekte k. h k tt"-i sezil _ .. ,.;;,:;;:;;;,;:::;:;:;.~:==;,;;;::;~;;;;;~=~============ ması için hazırlıklara başlanmıştır. · b" kıb ı· t .. t razda feda ar are et e ıg lar tavassut meselesını açıkça orta- bütün hayatının merk'• . J,ı, van · ~ . . Aı·tkı har ın a e ı ayyun e - . . .. • 
Dig· er taraftan inhisarlar idnresı. . - ·ı k k l ta- mektedir. ya koydukları takdırde Prag huku- yanın kalbi olacak. Fakcıı b kale mış oldugu ve ven ece arar a y· b uh b" göre Almanva k F k ın· - • Harici ticaretimiz hakkında hükumet 

yeni ve mühim 1 kararname neşretti 
halkınuzı rakı yerine yeni içkilere b" · · . ·ıt· et ek gı·- ıne u m a ıre • ~ . metinin de gere nnsa gere se nin zaptedilemez, maghı;:ı ed ·me" 

raflardan ırısını ı ızam m "-·-·- 2 · 3 ·· cü hedeflerını . · · - · · · · · · b alıştırmak için de yeni bir karar . t 1 d - "h tle ko pw.u . .ullll ncı ve un • gilterenın tavassutunu ıstıyecegını bir kale olmasını temııı ·ıçın 'nr ı 
. tir bi bir vazıye 0 ~a ıgı cı ~ . lik- ancak gelecek yıllar iı;inde tahak - beyan etmektedirler. Bilhassa Fran kire diri diri gomül~ce!< ve ilk te ve~ .. 1 k ilinizin mitenin Ispanyo ara ı:nu b a~ n kuk ettirmeye çalışacak, İtalya hu- sa Çekoslovakyayı zaman altına al- meltaşı o kızın ta ka:bi üzerine ko 

.... u ül"aükr_ara gorlmae, mem ede ·ik hakkını resmen vermesı c e - dudlarını daima garanti edecek ve dıgı- için bu memleketin tavassutu- nulacak 
uzumc ve e armu • er mektedir b" - · a · · 

• . . .. · . . . • . Fransadan da ır taarruza ugram - na daha büyük bir ehemmıyct at • Bir çukur kazılmı~ tüller çiçek · 
. . Tür - ve saire gibi ~ryvecı!ıkle şolıret Hüklımetçi Ispanyanın, ıht~filc:_ .- dığı takdirde Fransa hududlarında- !edilmektedir. lerle süslenmiş, gene güzel ~e afi: 

Hükumet ham madde idhalini ta- yet Merkez bankasına satillr. bulmuş muhtelif yerlerınde de şa- lere daha ne kadar dayanabilecegı, ki istikrarı da ihlal ~tmiyecektır. YENİ AVUSTURYA ALYLARI b" b k" ül"'msi·yerek ortaya çık 
ki Cumh · t M rkez Barkası 1 . 1. t b"dir . • ır a ıre g u . 

ka mevzuu için almıya karar ye.. . ~ıye e. . . . rap ima' olunacak ve bu meyve er- Katalonyanın vazıye ıne a ı .. Muhabir ifadesine şunları da ila- Berlin 2
9 

(A. A.) _Bitler Viya _ mış, ve Bu kurbanı kazılmış çu . vermişti, bu ciheti temin eden· ve .bu dovızlerın memleket ıtibarile ay den - henüz bizde yapılmayan - ~e- Yani Katalonya mukavemet gos- ve etmektedir: nada üç taburluk yeni bir nazi ala- kurun içine yatırm~5lu.r, kocanın te
ayni azamanda yabancı devletlerle rı ayrı hesaplarını tutar. . dir cinsi gibi yeni içkiler, ist~rlize termez ve ce~u~la. §unal ."'."asın?a _ Almanya Triyeste ve Adriya - yı teşkilini emretmıştir. Diğer bir meltU§ını tam kalbi föerine konula aramızda münakit ticaret muabe~e B -: Bu, m~~eketl~rd~ vaki o- ve az alkollü meyve usarelerı çı - hükumetçılerı~ ırtiuatı ~esilırse Is~ tik yerine kendisine Karadenizde alay da bir müddet sonra teşkil e- cağı zaman beklerımiı;en bıı· mtıcileriııdeki baZJ hükümleri otomatik lacak ıthalat ıçın yukarıakı fı.krada karılacaktır. panya meselesı derhal bıtmış saYJ mahreç arıyoı. Maden arıyor, me - dilecektir ze olmuş onu taı;ıı;a.n e!!e saııki bir 
mahiyette tadil edilen yeni karar - yazılı alikalı memleketlere aıd he- AldığımJZ ma!Umata göre inhi - labilecek, fakat Katalo~~a dayanır vaddı iptidaiye arıyor, bol buğday Birinci alay Viyanaya otuz mart kuvvet çarpmış ve . kocaman . taş 
name dün akşam geç vakit aliika - sap yekUnunun ancak yüzde sekse- sarlar idaresi ger~k şarapcılık yo · ve bir muva:fakıyet gostercbılırse ve yiyecek arıyor. Bunları garbin - da gelecektir. Bu alaylar muha - bakirenin kalbinin iistüne dii.şiip o
dar makamlara tebliğ edilmiştir. nine kadar döviz itasına müsaade o- lunda daha fazla ıslah ve istihsal işin şekli degışecektır · de değil, daima şarkında ve cenu - sıran Avusturyalılardan mürek - nu ezmemiş ayaklarınııı yanına yıı· 

Döviz işle~ ~ndan ~e~e - lunur. tedbirleri almak ve bu gibi imalat A~cak K~t.alon~.~nm. mukaveme: bunda bulacağını görüyor keptir. Bu alay subay ve ask~rleri ~ varlanmış. Bunu yö'.~n .Granclülc 
ket lehine buyük hır ehemmıyeti o- C - Bu memleketler ve bu mem- a1 , d k d" ·nden istı'a edil _ edebilmesı ıçın bu"un uımdı Fran HODZANIN NUTKU nin ekserisinı senelerc!er.berı eski kurbandan vaz geqmış ve Vılno ka-l b k takası ~ dSln a en ısı · Bl"' k b" · ·n Kata 
an u arname ile a mu - Ieketlerle husust takas mevzuu ola- • k .. ai<ında Avrupad:rn bir sada idi, um a ınesın~ - Lo dr 

29 
(A A) _ Hodzanın rejimden kaçarak Almanyaya sığın lesi kurbansız kurulmuş l b ml k t- d"" . .ne uzere y h" h tta ışgale ka- n a . . f . 

ame e yapılmayan ıızı me e e bilecek mallar yüzde 20 ovız paYJ d "teh ssıs getirteceltti: lonyaYJ ımaye ve a • • ük" · 1 b"r ·ntiba bırak _ ınış olanlar teşkil eylemektedir. işte bundan olarak kı, e sanem1 
l d "dh · b k e mu a d""" f k t Ak Şuranın nutkum emme 1 1 • • • • ı·ı k er en ı al edilen u ararnaıne - ahfuz kalmak şartile İktısad ve - .. . ıar ver ıgı, a a 8 erı ÇEK SEFIRININ NUTKU bile Litvanyanın kalbi ı!ıye te a' d . "dhali t m Ayrıca yakında seJao,yettar er - Jetli-· hatt k b" 

1 
in ınışbr .. . 

e yazılı ham maddelenn ı a- kiiletince tayin ve Resmt Gazete ile ., .. kk b" h t d A muhalefet ey gı, a a ıne' · . . . . b" tat- Ruen 29 (A. A.) Dun şehreınane - ettiği Vilno şehrini Lıtvanya en u. -
kas mevzuu içine gireceği için di - iliin olunur kandan mure ~j . :. . ey~. e v <:mirlerini hiçe sayarak Katalonya Ekalliyetler ~çın yenı : s hu tinde kendisi için yapılan kabul re- fak bir kahramanlık gösteTmed~·rı ğer bir memleket üzerinden alın - M dd 2 . 700 5/2 sayılı kararın ~·ııp= m~telı ı\ ı ırm a! me~- hududlarında tamarnile bitaraf bir yapılacağı haberı. diplomat . mça·· - minde bir nutuk söyllyen Çekos - yabancı e!lere teslim etmiş bn!ıımı-masına zaruret hasıl olacaktır. d"" da_ ~- -dd . hükümlerine ta- ><ezlenne etüd seya atıne ç aca - askeri vaziyet alındığı anlaşılmak- felleri hayrete duşurmemışltır k un- lovakya esfiri Stefan Osuski, Bo - 'yor. 

Eh . . . k or uncu ma esı tır k- İngiltere hükfuneti eve ce ey - l . 

1 
emmıyetine bınaen arama - bi memleketlerden apılacak itha· · . . .. tadır. .u . . ti hemyanın yedinci asırdanberi müs . Ajans haber eTınde okudu ;s 

meyi aynen yazıyoruz: J'tla t" umi ~de herhangi Şarapl.arırı:ız gıbı, d~yarun muh Esasen İngiltere hükumeti de İs- fiyetten_ haberd.ar edıfamış ." 
1 

tak.il bir memleket olarak kaldığını .-Petrol kaynaklarına doğı-u .yalc -
"Madde 1 - Türkiye ile ticaret a mleksurettı uml ky uk iplig-i telif şebirlerınde ve bellı Laşlı Av - paryada yapılaca:< herhangi aske- Suretı umuınıyede .rnuşahü er Çe ve Habsburglar zamanında bile lCZ§mak temayülünü gösteren .4.l -

. ·· beri Tür me e en g ece pam • rupa sergilerinde pek beğenilen li- ' · · ı k lovakya hükfunetmın nazı ele - . · · b .. 
muvazenelennde oleden - balar kal h d rl va! jüt jüt ri bir müdahalenin vahım netıce er os . . Bohemya tacının hukukan mevcut manyanın Tunadakı fılotıllasını u 
kiye lehine kayde değer aktivite . .-.' ... ay am e 'çu ' 'b körlriınizin de ~-"lknnıza .sa.tışında doğuracağını ~'ransaya ihsos etmiş· manJan elind.e hiç bır tahrık ~ev - olduğunu hatırlatmıştır. yütmek istediğini duyan Macaris -
mevcudken 1937 Türk harici tica - ıpligı, JU'. m"?"ucat, kauçuk •.. ko ra, kolay~ ~lınak uze.re ~.'.mdikil.erden tiı. zuu veya vesılesı _bırakınamak hu - Sefir demi tir ki: tan ve Romanyada telô.ş . ba.şlamış 
ret istatistiklerine nazaran anar - kibrako ıthalatı brr veya ~u_tead - daha küçuk ve daha bı"yuk şışeler- ş hatta Romanyanın ötedenberi Al -di

d Türk malının herhangı hır ve - d tıı k ı t 1 t r M" KINEY E Alman!arınahvali müsaid bularak mal sebeblerlp bu vaziyetlerin de- . e sa ması araı aşın nuş 1 
• ı •"" man dostu olan gazeteleri bile Yu -

-- "klik h im Tü ki ya müteaddid memlekete ihracı şar , K E N Bohemyaya hicret ettikleri, zeka M gışı asıl o uş ve r yeye VER 1 R lı il 
1 

goslavyanın Romanyanın ve .aca -ka -~ hal . . 1 k t tına bağlamağa ve maddeler meya- ve ça şmaları e Bo 1emyada ser - . 

1 

.. h. rşı =m e gınnış mem e e - ı• tarihin" . t d . t .. d t" dik rıstanın A manyaya tecavıızu . ıç ı t di 
1 

. - daki 
1 

ta nına resmi gazete ile i dru - Salıverilen "k "d 
1 

ve ve me enıye vucu a ge ır - . h. 

1 er e ye erı aşagı esas ara - .. di" M . t d N ·ı ~ n 1 tı arı e e 1 . t ih' b" hakikat!"· B "tib bır zaman mevzuu ba ıs o amıyaca-
bidir: den muteber oımak uzere ger Mevkuflar acarıs an 8 8ZI 8fl erı ar ı ır u. u ı ar- - ··re bu fil tmanın bir müda-

A _ Türkiyeden bu memleket _ ma~d.eler ilavesine !ktısad vekilliği la Almanlara müştrek eserin ortak ~~:at!obiri değil obir tecaviiz tedbi _ 
!ere vaki olacak ihracat bedellerin- selii.hiyettardır. Viyana 

29 
(A.A.) Polis direktör- 1 k lar nazarile bakmak doğrudur. ri olarak kuvvetlendiri!mek istenil-

den mütehassıJ dövizler ihracatÇJ - 3 -Bu karara muhalif karar hü- lüğiinden "bildirildi~inC?_gö~e.ihtiyat almamaları .-ıç"ın tedb"ırl er a ı naca Bununla beraber asırlardanberi diğini kaydetmektedir. 
!ar tarafından Türkiye Cumhur! - kümleri mülı:ıadır.,. mevkuflardan son uç gw1 ıçınde ye alnımızın terile ve kanmuzla inşa Bize gayri ihtiyari . Litvanyanın 

niden 686 kişi serbest bırakılmıştır. H . uhabiri bildiriy<'r ettiğimiz kendi eviınizden kovul - efsanesini hatırlattı, 

Ucuz ve bol et .. 
(Birinci sahifeden devam) lediyesi arasında cebeHk işleril~meş 

ıe hazırlanmış ve tetkik edilmek gul olmak üzere ~ir şirket kurul -
üzere Dahiliye Vekaletine gönde - muş ve mukavele ımzalanarak ~ • 
rilmiştir. dike gönderilmiştir. Fakat bu şır .-

Proje VekAletçe tasdik edildik - ketin teessüsü kasablık hayvan ti
ten :o~a şirket filen işe başlıya - caretinin Belediyece bir inhisar şek
caktır. Şimdiki halde 250 bin lira - !inde tedvirini değil, sır! ti~i mak 
!ık bir sermaye ile işe ba,}lıyan şir- sadla ve hayat pahalılıgı ~ucade -
ket, ileride işlerinin inkişafı halin - lesinde etten başlıyarak sute, teş -
de bu parayı bir misli artırarak ya - mil edilen ve sistematik bir inkişaf
rım milyon liraya ibUığ edecek, ve la bütün gıda maddelerini de ihti
canlı hayvan ticaretini mümkün ol- va edecek olan ucuzlatma işinde Be
duğu nisbetle •chrc eti ucuza mal lediyenin fili ve ticari çalışmaların
edecek bir şel<Üde idare ve tevsi e - dan bir cüz olarak mütalea· oluna-
dt ·ektir. bilir! 

YENİ ŞİRKETİN FAALİYETİ Şirketin İş Bankasile bir istikraz 
Belediy ile İstanbul kasablar şir- akdinden başka hiçbir alakası yok

n; 11 projeleri tasdike giınderilmekle tur. 
beraber yeni ~irket ay başından i - Şimdilik haricden getirilecek hay 
tibnren faaliyete geçmek üzere ha - vanlar için şirketin k~ndi•ille husu
z "lıklarını ikmale çalı~maktadır. si vasıtalar teminı mevzuubahis de 

Bundan evvel ayni işi mevzuu - ğildir. Umumi nakil vasıtalarile te· 
b his edenler arasında bu şirkete İş min edilecek taşıma işi ayrı bir kül
Bankasının da iştirak ettiği hakkın- fet teşkil etıniyecektir. 

..,,,,,,...,.. Budapeşte 29 - ş.vııs a)nnsının m . . · al mağa raZJ olmanıızi kimse bizden is 
rekabeti karşısında bulunan celeb- Nazilerin =fi olan bi,ııbaşı Frantz Zalassı'nın tarafüırlearında·n·K· - .Varlıklannı korumak için yüz bin 

,- ıl kıs l teyemez. 1 k Jik bugün yeni şirketin teşekkülü man Hubay'ın garbi Ma<·arisknda Lovasbereny'de Y~P _an • mı ın ı - Zerce kurbanlar veren, . <urdu lan 
ile rekabet:n genişlediğini görmek- habda muvaffak olması hükı'.ımet merkezinin mut.ınıl sıyası mahfille - Umumi Avurpa meselesini tet - her kalenin temelini sağlam ve te-
tedir Binaenaleyh bu vaziyet kar - riııd~ derin bir tt:essürle kar,;.lanmıştrr. mız er uzerıne uran ·ı · e er . kik eden Osuski, Memleketin h:ırp · kalbl ·· · k k"tl l 
şısında bizce, yani celeblerin de Hubay'ın t&.ra!tarlarımiı.h'nımiktarda mali vas<ta'ar~ maliktirler. fikrini kabul etmeğe katlanmama - herhangi bir doğTU veya eğri ihtı -
bazı ticaret tedbirlerine başvurma- Bunlar intihab mücadelelerinde radyodan bile istifade etmı~lerdır sı lazım geldiğini söyliyerek demiş ma!in tahakkukundan korkmazlar,. 
mız 13zım geliyor ki, biz de ara - İntihab edildikten sonra Hubay, nasyonal _ sosyalizmcn kat'i zaferi u- tir ki: Tasasız olmamak ldzım amma, bil 
mızda müşterek mıntakalarda çalı- - Avrupanın kalbinde bulunan mem hemen tasa edilecek . bir .şey 

zak olmadığını beyan etmiştir Çekoslovakya bu fikri kabul ede - de var mı? SUAD DERVİŞ şanlar ufak şirketler kurmak tasav- Mutedil mahfiller müfrit cereyanlara karşı derhal hare:tetc geçilme· da b"" 
1 

b" vurlarıın ·ıeri sürüyoruz. Bu tasav- mez Fakat Avrupa oy e ır , 
vurlar yeni ve büyiik şirketle reka- si lii.zım geldiği kanaatindedirler. vazi~et karşısnda atıl kalmamalıdır 29 yılhk bir san at. 
bet için değil, yeni şirkdin karşı- Budapeştede hasıl olan kanaate göre yakında baZJ mühim tedbirelr Aksi takdirde bir fetakete doğru sü- karın jübilesi 
sında kendi ticari vaziyetirnizin alınacaktır. ···· · ·· ....... · ···· rüklenebilir. 

b. "'"'- t ve Daranyi bun ""'. .. ·- .. .. .. -- ... ···- San'at telakkisi ve san'atkar sevgi-muhafazasıru idame içı"n yapılmak- Amiral Horti, Daranyi ile uzun ır m<.U.dAa yapmı§ · 

V si günden güne artan memleketi -tadır.> demiştir dan sonra muhıilefet şeDerile görüşmüştür. . -· . . .l\ı. Q ra mizde tiyatro artistlerine, halk san-KASABLAR NE D"Ş""..,, Sal5hiyettar mahfiller işlerin idaresinde şimdilik hır degışıklik olmı-
~ u uı' u B l atkarlarına karşı halkımızın gö~ -

YORLAR? yacağını söylemekle iktifa etmektedirler. OrSQCl ar terdiği aliika ve rağbet de müte -

Memleketin kasablık hayvan is - • • • • madiyen tczayüc' etmektedir. 
tihsal eden mıntakalarındaki ucuz - Ş h d J k t'· J bu- Şebckesı Eyiib Sabri Türk sahnesine tam 
!ukla kabili t"li fo!nuyacak dere - ang ay a apOn l a arJnJn . . . . d l 29 YJI emek, hayat ver:ni~ ve sanat 

·· ·· fi ti (Bırıncı sahıfedco evam kın .. 
cede fazla gorulen koyun a arı J J J b• h kk d ld _ h" aş ı refaha, ıtıbara her sey~ feda 
hakkında malfunatına müracaat e - UnmaSI apon arın l f a l Jr 'yapılmıştır .. IV_1aHım 0b. ugeum;:~t~e: ederek gencliğinı karanlık. kulisle -

· · · · k b ı· - . .. . . le Surıye, Filıstın gı ı m . . 
den hır muharrmm12e asa .ına- L dr ~9 (AA 1 -Avam Kamarasında Ingiltere hukümetinm Şang 'ht" 

1 
bı"lhassa rm, dar sahnelcrın arasında bırak-

. • f" l b ., on a - · ·· ' . kasablık et ı ıyac arını , , . . . 
il Osman eski et ıat arını ugun - h d k" b lını"Jel rr. ntakada bulunan Japon kıt'alarınrn gerı çekılır.e- .

1
• 

1 
. d tedarı"k e mış, fakat san 3t muvaf,ak.iyetını . kı .. b" ay a ı eyne ·' , cenub vı ayet erımız en · . . . . kiı. ucu zet nar na gore az ır ucuz- . . . t " h kk olup oJn,·ırlıgın-1 soran muhafazakar mebuslardan bınlerce takdır!nrlarınm kalhınde .. k ld • sını ıs emege • a ı ' derler . 

lama farkı gosterme te o ugunu M . , b e Butleı· demiştir ki· · . . 29 yıl yaşatmış ve el an yaşatmak _ 
. . . t"d dm t oreın" a ceva ver n . . D""viz koruma kanunu mucıbın - d - h ka 

fakat, yaz mevsunı ım ı a ca e "' d ,.- mi k ti kadar Şanghay'da asker bulun - o . . ogup gene al kendini sevdiren 
istihlilinin azalması ihtimali kar- •- ~aponların a cıger ıne e e er . . an ha 'ın 200 mi' kadar ce memleketımızden ~ık~n ~atlara ta bulunmuştur. Halkm ruhundan 
şısında bu fiatların kendiliğinden durmaı::a hakları vardır. Asıl muhasanJat şımdı $ ı!, t yk . "b alt · ı mukabil memlekete dovız gırmesı (Eyiib Sabri) Anadoluda yapt·ğı 
bir miktar daha düsmesi pek tabii ilerisinde cereyan etmektedir. Bununla beraber şe • a ~ı eni mi ı~ ~ !aZJm iken koyun ticaretinde bu mü- müteaddid tur!lelerle orada da m·ü-

• f d c; l'etelrile Japon kıt'aları arasında cıddı çarpıı.ma ar om a - him k •. abla h ·c· ık zibi üzerine iyice anlaşı)mıştır. İş rolerını tamamlamış ve bütün ha - görüldüğünü anlatmış ve demiştir mesa e ,ın .. • G • lh daki normal şartl,.;,ın avdet etme- anunı ıc rın arı ıne ç - hinı intıba!ar hll"akarak halkımızın Bankası Belediyeye kredi açmış ve zırlıklannı ikmal etmiştir. ki: tadır. Ingıltere huküm-tı su zamanın manın gızlı yolları bulunmuştur. kültür ve irfanın& d11 hızmet etmiş· 
ı · n~at mukabilinde şimdilik 250 . Ş~ketin, cel~b esnafının umuırJ •-Belediye, eti nt~ar ucuzlat- Japonlar takviye kıtaatı almıya .Kaçakçılık iki ~kild~ yapılmış~r. tir. 

cl-ki asılsız haberler bilhassa 4 Şirket, ay başından itibaren faa -
l:· .nkasınca bu hususun resmen tek- liyete geçmiş bulunmak üzere kad-

ı. 1 !ıra vermiştir. Fakat bu para ımtıyaz şeklinde hır hakka tırılınası etrafında tetkikler y<ı.p - Bırısı merkezı şehrınıızde oJdugu ~"""""""""""""""""".....,"""-..,....=--
kr di şeklinde verilmiş olduğundan ve kanuni evsafından başka hus~ - makta ve bazı tedbirler almaktadır. bur kaldılar anlaşılan bir şi~k~t, .meml~ket için- mensubları tamamile yakaYJ ele Sıı;;ctıe İş Bankasının hiç bir ili- sahıb bulunmamaktadır. Yamız tı - Bu tedbirler arasında yaşamak bu- meC de koyun tedarikı ıçın ıcab eden vermışlerse de kara borsanın mem-
ka,,ı bulunmamaktadır. Şirketin ku- cari rekabetin meşru şeklinden isti- gün (celeb) ismi verilen bir kısım Şanghay ~9 (A /,.) _Yeni takviye kıtaatı almış olan Japonlar, Tiye Türk liralarını yabancı koyun alı - !ekelim.izin dört tarafına yayılmı1 
i lu5 itibarile merkezi İstanbulda fade etmek de gerek şirket için, ge- canlı hayvan tüccarlarının elinde- si kin elinden geleni vapınakladır _ cılarına temin etmiş, bu alıcılar da kolları olduğu :ınlaşılmış, bu ba -
c .. c .. k, Anadolunun muhtelif şehir- rek celeb esnafı i;in tabii bir hak ki kasablık hayvan ticaretinı de , h k· . , .,. lıı~ıın şimal mıntake.sında kaybedilmı:; olan ·araziyi is- koyunların bedel ı olan ecnebi dö - kımdan her tarafta sıkı bir faaliye-

k" 'de ve bilhassa kasablık hayvan telakki edilir! . Kasablar Ceıniyetile birlikte kıs - t~~a;a ;:1~:~~: olduklarını bildirmektedirler. vizlerini bir .kar mukabilinde haric- te geçilmiştir .. Yakında. bu işle uğ -
i ıl eden ının!akalarında da şu- CELEBLER NE DIYORLAR? men kendisinin de yapması bu hu- · ·ru· .. 

1 
d kaazndı.ktarı mevzilen muhafa- de bu şırketın hesabına yatırmışlar raşan şebekenın Mersınd<'n gayri Ş . d. k d · · • ·· •· b" · BLma karşı Cl ıler, son gun er e b'"L b ·ı t•· ı·· t"" ı·· yerlerdek· mensubla d J be , bulunacaktır Bu suretle ırn ıye a ar ıptıdaı usullerle susta çok faydası giırulecegı ır ış ukl. • .. ik" ktadan büyük kanalı geçtıkleri- ve =are u para ı c ur u ur u ı rınm a e e ge-

• • 2 a <'lmektc old arını Ye uugnn ı no b · ·ı -· hakk k s.o• m alma ve sevk işi teşkilatlan _ kasablık hayvan ticaı·etini idare e- telfildti edilebilir! Bu işi iki cephe- . . . kara orsa oyunları çevrilmiştir. çırı ecegı mu a tır. 
d b "d h . . . . b d ni ıddıa ~tmketedırler İk" . . • . dınlınck!a hem kolaylaştırılmış, en ve 

11 çeşı ay_van .yet~t.ir_en den ~t1<İk etme~ ıca . e er. An'ı arası kesilmemiş olan bir gecelik çarpışma son~ ermiştir, muha- ıncısı de; mesela 8 !ıraya alı - Mahkemeye verilenler 
hem de birçok füzuli masrafların mıntakalardan tedarik ettiklerı su - 1 - Buyuk srmaye ıle genış teş- d 

1 
kt di nan bir koyun 5 liraya satın alınmış Mersinde tutuluo da mahkemeye rül · kse · ı k u . ·ı k 1 k . rcbe e\•am me e r. • 

,, t1dan kaldırılmış müttehid şekli erın e rıyet e ara yo arın - kilat vücude getirı ere meme etın ~ e e gibi gösterilerek memlekete kısmen verilenlerin başında istanbuldaki 
n. dana getirilmiş oluyor ki bu da dan sevkederek muhtelif ticaret kasablık hayvan istihsal eden mın J J k döviz getirilmiş, kısmen de kaçı - şirketin mümessili oldu.~u söylenen l"ıınetice et fiatlarının y~niden bi - ~ın:aıcaıarına ~eti~en celebler, ye- takalarında her nevi hayva'.11 ucuz.a General Mi ya ja ihtila ci ere arşı nlmış ve aı:~daki fa~k~ hasıl o - İtalyan tebaasın.~an Prezefoli Ot -
,,,z uaha ucuzlamasına hır sebeb o- nı şırketın faaliyetı karşısında ba - alıp ucuza mi etmek suretıle et fi- • lan kaçak dovızlerle ,ıarıcden kara tavya vardır. Dıgerleri şunlardır. 
ı: ı<k gösterilebilir. zı tedbirler almak mecburiyeti duy tlarındaki tabii bir ucuzlama mey- taarruza geçmek JSfeyor borsacıların hesabına geçırilıniş - Erdişli Mirza oğlu Mustafa, Ku-
S!CLEDlYE İKTİSAD MÜDÜRLÜ- maktadırlar. Bu hususta muharriri- dana gelir. tir. düslü Hafız Hakkı oğlu Mahmud, 

ÔÜNÜN FİKİRLERİ mize izahat veren bir celeb kendi - 2 - Celeb esnafı ile yeni şirket Madrid : 29 (A.A.} - Frarıkistlerin Aragon cephesınd<'ki taarruzu, Bu suretle bugüne kadar memle _ Kudüslü Halil oğlu Ratip Göze, Ycrı şırket lıakkında fikirlerini lerinin de artık umumi nakil vası- arasında tabii birer ticaret rekabe· halkın muharebenin nihai neticesi hakkındaki itimadını smarsmamış - ketin iktısadl müvazencsinde mü • Mersinli komisyoncu Feyzi Gaşar, 
k üzere Belediye iktısad Mü - talarından istifade zarureti karşı - ti bu u~ıızJa_;na işin~e fay • tır '.lıfü•ahitler, asilerin payitaht kapılarına yaklaşmıı oldukları tarilı him bir yer tut~cak olan bir mil , simsar Ömer Uyanık, Kudüslü Yu -

ne müra.-aat eden bir mu • şında bulunduklarını n araların · dalı bir netıce hasıl edecegıııden bu· · ' . . .k .. 
1 

.• b t 
1 1 

kt d 
1 

M"" b"tl di yon liralık döviz kaçırılmıştır suf oğlu Salih Dizi Kudüslü Fuad ı r. r>ize dün İktısad Müdı.irü da bir şirket kurmak tasavvurları- günkü et fiatlarının şirket faaliye - olan 193~ sonteşnrnn nazı !!tın erıın dır 8 ma a ır ar uşa 1 er . . h f t k"l:t Abdulkadir Filistinli İbrahim oğlu 
· vorlar ki· Mersın mu a aza eş ı a ının ' S r•yvanın muavini Bay Halid i- nın da mevcud bulundui{unu anlat- te geçtikten sonra daha bir mıktar " · . . . . . . . . . . . . . . b b k Abdülfettah Megabi komisyoncu 

ınış ve: ucuzlamıyacağı muhakkak sayılma- General Miaja, Aragon cephesındekı tazyıkı hafıfle lmek ıçın acı! bır k~ymetlı ı:nesaısı ne~ıcesı u şe e e- Jorı· Hanna. ' tı vermiş ve demiştir ki: ş· d" k d ah • ti t l d hareket icrasına amade bulunmaktadır . nın Mersınde faalıyette bulunan l<asablar Şirketile Istanbul Be- c- ım ıye a ar ş sı care ı ır • · 

. ....--
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-Halk Filozofu-
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Her sene bir Balkan şeh- 1nsi•:~~i~ii~0!~tizar Seyyar mükelleflerin verm w:~~::!~~::;:;,;;~~1:1~r~n: 
rinde ( Mektebliler spor 1u~t~fı:~b~;1~~:r~~=il~~~:;~::k~,;; gileri hakkında Maliye Ve- ::::~.ç;!:~:ı~:e~n~~~i~:ş~~ü 

rolunu oynamış, son sozu soylemek talonlu portakal ağaçlarının ı;Olgc 

b ) 1 k ona kalmıştır. Uzun zamandanberi k A 1 t• b• • d • !erinde aşkı tatmış, şiiri sawıın tel 

ayramı yapı aca İngilterenin bu rolü oynamasına a e 1 ır emır ver 1 lerineiliştirmişbircenupdelikanlı 
her tarafta o kadar alışıklık hasıl sı. Akdenizde beyaz elbisesinin e -
olmuştur ki; şu son üç dört sene - teklerini yıkıyan bill\ir ayın ışık -

Önümüzdeki ay Atinada tertib nin vukuatı baş gös:erm~den evve:; Hizmet erbabı ile seyyar mükellef lerin ver- !arından gıdıklanan kalbini kitara-
bu kanaat sarsılacaga hıç benzemı- sında bestelemek istiyen fidan boy-

{ una n birinci bay rama talebe- yordu. Fakat olan şeyler gösterdi gileri nasıl hesaplanacak ? 1 Ju genç aşık· Pancurları ılık havaya 
O • • • • • ki AvruP.™.n kar1:§ık işlerinde ha - _ açılmış ievgili yalısının penceresi 

/erımlZ de ışfırak edıgor kem rol~u; şı~~dednhsonrbakda ~e- Seyyar mükelleflerin kazanç ver- merbut olarak münhasıran fikri ve- ve işçiler, hizmet erbabı gibi ver - altında terennüm etmek istiyor, 
vam ettırmek ıçın a a aş a a - . . -b· 1 kl d M · belediye çavuşu kadife ye-. . . ed" gileri hakkında dün Maliye Veka - ya bedeni hizmet eden ve bu hız- gıye ta ı tutu aca ar ır. esma 

. 1 d At· 'd I .. 1 kt Fatih mırlerı hesaba katmak ıcap ıyor. . , • .. ı ğinin' akısından tuttuğu gibi bu 
önümüzdeki ay ar a ına a. musabakası yapı aca ır. . . İ 1 b ünk .. İ il. hük" t. _ Jetinden Vilayete bir tamim gel - metın kar ve zararla alakadar ol - Ayni şekilde bina inşası taahhu - .e ~ . .. .. .. 

bütün Balkan lise ve orta mekteb-iHalkevi spor kolu başkanı Nallı ve . ş t~·ug t .• ~ _ng ~- b~e t miştir Gündelik gayrisafi kazanç - matlığı gibi bu iş için şahsan bir düne girişen bir müteahhidin bu hi- aşık şurıdeyı karakola goturuyor. 
!erinin iştirakile bir (Balkan mek- spor kolu idare heyetinden Haluk nın lıtpke tıgılmsıya~ebın;d ır U:lı ~ !arı ~erinden vergi verenlerin da - masraf ihtiyarına da mecbw· t.u - nanın inşaatında istihdam ustaları Gece yarısı horul horul uyum:ık 

. .. b k 1 > t S b··t·· b ul rın ihtiyac- zar po ı ı ası o ası, un an ı erı . . b . al ist· ahat· hn 
tebliler atletızm musa a a arı er- an u un u sporc a ld... .. ktad İngilt ire ve müesseseler nezdindeki bir - lunmıyan mükelleflerdir. Kırılan ve işçiler ve san'atlGırlar hizmet er- ıstıyen urıuv arın ır ı ' 
tib edilmesi Yunanistan Maarif Ne- larile meşgul olacaktır. !:.ıgı goze ç~rpmald ır:d -· e- kaç günlük arızı hizmetlerinden bir camın yapılması bazı ufak te - babı gibi mükellef tutulacaklardır. alınan bu tedbire isyan ederek nü-
zareti tarafından kararlaştırılmış - Bu müsabakalara, Haydarpaşa, d . ın. ştu vdi~~~k udyof an gı ec':g'.'.'e dolayı kendilerine ödenen paralar- fek tamirler bazı ~yanın nakli ve- Bu müessesede iş alan bir kimse - mayiş yapan Mesina delikanlılarile 

ak dl b .. t.. Balkan h.. B • . . li aır ıs en gı a ar arazıye yuru - . . . . . • . . . . . . . lik 1 _ 1. ç·· . 
tı:. Bu "'. sa .a u ıın . . . u- Kabataş, Galatasaray.. og"".ıçı - tülsün, ortaya tahmin hudutlarını ~~n vergı kesilmemesı lazım gel.dı- ya temizlik icr.ası . ıçın ~'.'1ıştırılan nin hızmet erba~ı- ~3'.'ıyetınde olu~ ınsanın bır .. o _aca~ .ge ıyor: ,.uı.-
kumetlerıne murac.aa: ed~ştır. selerile Robert KolleJ ve saır mek- geçmiyen bir takim iddialar kon _ gı halde bazı yerlerde seyyar mu - kimseler, o daırenın mustahdemı olmadığının tayını ıçın dıkkat edı- kü gecenin sükunu ıçınde gumuş -

Bütün Balkan lıuku.met~erı, Yu - tebler sporcu ve atletleri iştirak e - sun. Vukuat· şunu göstermekte is _ kelleflerin hizmet erbabı tabirin - vaziyetine giremiyeceklerinden üc- lecek en mühim nokta iş alan şah- ten bir tele vurulan ve yumuşak 
n_anis~anın bu teşebbus'."1ıı .çok a - decektir. rar ediyor: kgiltere bekliyecektir .. den .ötür~ ~t'.hk~.:arlJld~~ ayrıca retlerinden hizmet erbabı isti.hka~- sm, '.ş aldığı müessesenin asli faa- bir mızraptan çıkan ve ilahları bile 
laka ile karşılamışlardıı~ Atına Ma. (Balkan nıektebliler atletizm İntizar siyaseti; dığer her tiirlü ihti- vergı kesildiğı _ ~orulmuştur. _ !arı gibi tedi~e sıras'.1'da vergı. ka~ - liyetı~e dahıl ışı.erde çalışıp çalış - guşi ettirecek karar lahuti olan bu 
arif Nezaretı, _bu meya d~ memle- müsabakaları) her sene bir Balkan mallere galip geliyor. Çünkü İngil- Kazanç ve~gısı -~anuı_rnnda (~ız ~ iyyen kesilmiyec.ek~ır. Taahhud ış- madıgının t~yınıdır: Dıvanı Muha- aşk melodisi hiç te bir faniyi uyan-
ketımıze de muracaat etmış v~ ~u memleketinde tekrar edilecektir. terenin hakikaten eskisi gibi yine met erbabı ile gundelık gayrısafı !eri, bundan harıçtır ve vergı ke - sebat umumı heyetınce de bu nok- dıraca kkadar saygısız değıldir. 
d.avet memnunıyetle kabul edilmış- Bu suretle, yakın bir senede bu hakem rolünü oynaması için çok k:ızanç vergisine tabi o~anlar) birbi- s'.111'esi l~ımdır. Hususi ~aire~er. i- tai ?az~ra iştirnk. edil~iği ~a~iye Liıkin birden düşünüyorum da 
tır. . , . .. müsabakalar memleketimizde ya _kuvvetli bulunması icap ettiği· bu rınden ayrılmıştır. Hızmet erbabı çınde vazıyelın aynı oldugu bıldı - Vekaletınden bıldırilmış ve müker- Mesina belediye reisini buraya ge _ 
~aarıf Vekal~tı bu ~~asebı:tle pılacaktır. ' gün saklanan bir şey değildir. 'İn _ vaziyetine girnıiyen mükelleflere rilmiştir. Bu gibi muamelelerde rer vergi alınmasına mahal kalma- tirsek te pencerelerden parazitli 

alakadarlara gonderdi<>ı hır emırle . öd ı d h' t b b f k h il kt" · · k 55 · · dd . . . . _ o .• M.. baka! d B 1k gıltere zayıf değil fakat daha ok enen para ar an ızme er a ı sar ı evra ına şer ver ece ır. ması ıçın anunun ıncı ma e- radyo seslerini gece yarılarına ka _ 
keyfıyetı bildirmış ve m~sab'.'1<a~a h ~ısa 1.~: .•n gaye, a an kuvvetlenmek yol~da bulunu çor istihkakları gibi vergi kesilmiye - Demiryolu inşaat müteahhidlerin - sindeki hükmün nazarı dikl:ate a- dar avaz avaz haykıran İstanbul so-
ştırake arzu eden yerlerın bır !ıs- ta sı gene ıgını spora ve sporun y · ekf Hizm t b b d aksad d ·· ·· · · .. .. f dk ·b· lın d'l · t· G .. d l'k 

. . . . . ht lif b 1 . 1 t k Kendi kendisine bu hususta k t c ır. e er a ın an m ' en, uzum, ıncır, tütün, ın ı gı ı ması emre ı mış ır. un e ı kaklarını göstersek. Sanırım ki o-
tesını ıstemıştır mu e şu e erme a ış ırma ve anaa h h . b. d . .. hak. Mah ul" ·şı· nl . .. . "saf" k 1 .. . d · . .. gelinciye kadar _ ki bunun i . el- er angı ır aıre, muessese, ı- s atı ı ıye erın mustemır gayrı ı azanç an uzerın en ver- na davulun yanında sivrisineg· in 

k 1 · k · fd Balkanhlar arasındakı munasebet • çın ki hükm" b. ahs ·· t · f ali · · al ul · ıab· t tul .. keIJ-"--d ik Bu müsaba a ara · gırme ıs ı a- . deki teslihat programlarının tatbi- veya ı ır ş ın mus emır a yet ve ıştıg mevz arını teş- gıye ı u an mu ..._. en - manasını beliğ bir lisanla anlatmıs 
dında bulunan sporcuları hazırla - ve rabıtaların kuvvetlenmesıne bu ki için ıa.zım olan şu bir k _ olan asli faaliyetine müteallik iş - kil eden bu işleri yapmak üzere ça- tısadl buhran vergisi de kesilmiye- olının:. • 
mak üzere gelecek haftal:U-da Fa. - sahadan da yardım etmek, çalış - nin geçmesi icap ediyor _ b~=:k !erde o daire, müessese veya şahsa lıştırdıkları memur, müstahdem cektir. BALK FİLOZOFU 
tih Halkevi tarafından bır teşvik maktır. iktiza ediyor. o zamana kadar tat- =========== ===== ========================!============= 

bik edilecek oıan usuı nedir? Lon- Memurların ,,..., l b ı7 ·ı . kl" Binicilerimiz )A merikaga ~anın fikrince heı: halde başkala_ ı a e e ve v esaı l na ıge 
rile konuşmak, anlaşmak için hiç r. J • · ll I //" l 1 7 h l Cumartesiye K açmak istiqen bir yorgunluğu esirgememektedir. euavı 1.v1.ua ım ere "e an arın 

• Son İtalyan müzakereleri bunu ll 4 ~ 1 V k 'T' Gidiyor Talebeler göst~rmiştir. Londra hükıimeti Ro- ıvıasra, ıarı nolaglı 1. emizliği 
R 1'11 1 1 dlğl 3 maile anlaşmak için bugün hiç bir Buhususta yeni bir 1 Nisandan itibaren tren- Buraları s ı k sık dezen· Sıraslle His, oma, m erin zehir 8 teşebbüsten geri kalmamış olması 

Londra ve Vartovad• talebe Amerikan va pU• gösteriyor ki İngiltere için intizar emir gönderlldl lerde % 50 t en z llltla tekte edilecek v e yeni 
mUsabakalar yapacaklar r~na nası~ sak.landıl.ar politikasının tatbikatında görülecek Memur ve mebusların tedavi se yahat edecek ler t e dbirler alınacak 

.. H b. de sı·pahi o- ı (H -) B Am ik madrafları v a ık ı hak . Tren vapur, taramvav gibi umu-

Yaralananların 
Hastahane 
Masrafları 

Bunların tedavi ve diğer 
masrafları nereden 

allnacak Evvelki gun ar ıye zm•r ususı - ır er a - müşküller ne olursa olsun onlara e Ç maaş arı - Devlet demır yollarında seyahat • . . ki' . ' . 
1
. _. il 

ıl te ik müsabaka- İz k kında dün alakadarlara b. tanı· . . mı vesaıtı na ıyenın leMiz ıgı e 
cağında yap an şv k ya k:ıma hiıdise,t mirde cere - atlanmak: terclh edilecek, hiç bir ır un edecek olan muallım ve talebeler ı- k b. tt 1.,_ d 1 • Yaralama uçlarından hastahr.ne _ 
!arından SOnra Avrupaya gidece • . t• t afi gönderilmiştir. . sı ı ır sure e a ..... a ar o unınaga 

. . . . . . . . ır· yan •'•mış ır: ar a mfuıakere kapısı kapanını- çin halen tatbik edılmekte olan b 1 t !ere yatırılan hastaların bakın1 mas 
b ekipımız seçilmışt ü yacakt Bu yeni emre göre 7 inci ve on t il"tlı t ·f 1 ·· · d · aş anmış ır. ınıcı . .. . . . . ç genç Amerika ya kaçmak fik - ır.. ' - enz a arı e er uzerın en yenı - B h t . 1 t db. rafları ve tedavi ücretlerir in bu 

B"nicilerimiz nısanın ikincı gu - dan aşagı" derecelerde bulunan me d t il' t ıl • J u usus 3 yenı ve esa ı e ır -
ı ' riyle hazırlanmışlar ve bundan on Ahmed R r en enz a yap acagını evve ce ı 1ı ki d masrafları ihtiya reden hastahane· 

nü akşamı Srkeciden hareket ede - a u murlardan (kadro dolayisile açık - h b · t'k { er a nma a ır 
- gün evvel limanımıza gelerek Al - . a er vermış ı · . Bu kabil yerlere girip çıkan pis !ere verilmek üzere mahkeme mas-

ce~!~llenin başında, binicilik mek- sancak iskelesine yanaşan bir ame- 3 gQŞl n d Q ta kalan nıemlırlar dahıl) memle - Tenzilat mık tarı tesbıt edilmiş ve kimselerin muhitlerine bit salma - rafları arasında mahkumdan tah -

Bil . ket dahilindeki resmi ve hususi mü bunun yüzde 50 derecesinde olması !arı ı'htım' al ,.e tehlı.kesı· ve dig'er siline re'sen hüküm verilm~1· hu _ teb; müdürü albay Cevdet gıç rikan vapuruna girmek çarelerini ., 
bulunacaktır araştırmağa koyulmuşlardır. 40 kilo gel en essesatı sıhhiyede tedavileri lü - muvafık görülmüştür. hastalıklarm sirayeti ciheti gözö - susunda mahkemeler ve hükim'crc 

Bu münasebetle kendi.;il? g·ir:i - Gençler nihayet vapur hareket zumu fennen sa~t olanların teda - Bu tarife talebeler için her za- nüne alınarak badema bütün umu- tebligat yapılması Adliye vekiılc -
şen bir muharririmize Cevdet Bil- edeceği gün, iskele yanındaki keres Çocuk vi ve yol masra arı devletçe teda- man muteber oloacaktır. Yani tale- mi yerlerin ve tekmil nasil va~ıta - tinden bır tamimle ~ehrimiz müd -

g
i•· şunları söylemiştir. . . .. vi ettirilmekte iken vefat edenle - beler herhangi ay içinde olursa ol - !arının sık sık dezenfekte edilmele- deiumumiliğine bildirilmiştir. 
, takım cnı yetışen uç teleri ve vagonları siper alarak kim Herkes buna • rin cenaze masrafları meıısup ol - sun devlet demiryo!laruıde seya _ ri kararlaştırılmıştır ~~'§l~as~~;;:;··-~~~~~;;:; 
- Bu sene ~ Y • . seye görünmeden vapura atlamış - çocuk .___ 

.. - ;~;· daha iştırak edecektır. azmanı . dı"yor dukl.arı daire bütçesinden verile - hat etmek isterlers(' kendilerine her Diğer taraftan han, bekar odası k . Ço-
SPVofu•- ı b d k. b" k.. ki k Çocukları kurtarma · ıçin 

- . b. ·ci!erimiz Av - ar vean ar a ı ır oşeye sa. an- ce tır. vakit yeniden yüzde llı tenzilat ya gibi yerlerde yatan k;n:se!erin da-
Bu genç ve yenı ını • 1 dır G h k t d. Adanada anormal bir çocuk bu _ cuk Esirgeme Kucumuna pa a 

. di Kudret İhsandır mış ar . ece vapur are e e ıp lunmuştur Abb d d b. 788 numaralı memurrin kanunu - pılacaktır ima temiz olmaları için sık sık ha, 
nı, Ham • ık d . k b .. d . as a ın a ır zatın 

8 
. . . • ) ardımı yapınız. 

ı;er sene takımda bıtlunan bini - aç enıze çı ınca, u uç genç e _ nun 5 incı maddesı de şu şekilde Tcnziliıtlı tarife muallimler. pro- mama gitmeleri kendilerine tebliğ 
cilerimizde, Cevad Kula, Ce - gizlendikleri mahalde fazla kal - oglu olan 3 yaşındakı ~amazan, 40 değiştirilmiştir: fesfü·ler asistan, mürebb; ve müdür edilmiştir. •1....,1"'5""~7"'· ""-H-.-ıc-rl .......... \ __ 1_3 .. 5_4_ı<-~-ııl--,. 
nd Gürkan, Eyüp Ö;:ıcü, Saim Po- mak lüzumunu hissetmemişler ve kı~o gelmektedır. Ço~ugaıı bu ağır- Memuriyetinin ilgası dolayisiyle ler i>in de mayıs h1şlangıcı ile 1 in- Bunlar hamama giderlerken eş -1 Muharrem Mart 
latkan da bittabi bu yıl da ekipte - kaptana müracaat ile Amerikaya lı;:ı her sene suratle artmaktadır. açıkta kalan memurların, ilganın ci teşrin arasındaki zaman 2arfın - ya ve çamaşırları da tebhihaneye 26 16 

1 

. 1 'Evvela Nise gidilecektir •t k . . d b 1 d kl Bu ~ocuk, yürümek istediği zaman vukubulduğu ay ile onu müteakip da meri olacaktı.-. gönderilmekte ve orada temizlen -111---------~----
dır er. gı me nıyetın e u un u arını , j Yıl t9:ı8, Ay :ı. Gün88, Kası'.Il 142 Oradaki müsabakLalarddan so.nrd a, bu sebeble gemiye kaçak binfük _ iki kişinin yardımı ih hareket ede- ay zarfında maaşları tam olarak ve Ilu tenziliit bir .nisandan itiha - mektedir. . _ _ 
Roma, Varşova ve on raya gı e - !erini anlatmışlardır bi:'llel.tedir. Bir adam kucağında bu müddetin hitamında tekrar hiz- ren tatbık olunacaKtır. Ayrıca bunların gıttıklerı ha -· 29 Mart 1 Salı , 
rek orda da müsabakalar yapaca - Gemi süvarisi bu ~ençleri vapur- rlev~r.ııı surette taşıFnıar:al:tadır. mete tayin kılınmamış iseler yani - - mamlarda, herkese verilen . havıu · ı------------
ğız. _ .. Halk tu şişkoya "ç:ıcck azmanı! .. memuriyete tayinlerine kadar fiili Mrfano~:;n yapılan ve peşkır, peştemallarla te'.'11zlen - : 

Bizim Nisde yapacagımız musa - da yedirip içirmiş ve ilk uğradığı 
1 

. müddeti yedi seneye kadar olanlar -d t nıemeleıı hususunun temını de ha-. - - --- --,-----,----

. 

bakalarda bilhassa İrlanda, Fransa, Türk limanında kendilerini zabıta- cem.\tedır. .. . ' av~ •• Rıamcılara bildirilmiştir i ı ' 
•- b la dortte bır on beş seneye katlar 12 27 . d 'fil' d b 1 · ~ ~ ·. Vakitler Vaı1 tı Ezaol 

P t kiz ı.>panya inici ==- .. · --- ---···· - nısan a " ano a ey ne - - 1 · Almanya, or e •. . - ya teslim etmiştir. yarım nisbetinde açık maaşı veri - .
1 1 

b" ıl kl ·· · ·· ····· -
1 

.. k··ı raktpt•r B İ Talihsiz çocukları güldürmek, _ nu e ır panayır aç aca · ır Çocuk Esirgeme Kurumu bin- ı •a.. d. 
eri, en muş u ·" . u üç çocuk zmire iade edilerek ki ku k . . lir. Mesleg .. i memu.riye. t. olan me- ltelyan hu··ku"met.ı bu mun·· 

3
..,bel- ıı-------ı-~•.;;.•·-'.c..•-1-...:::.....:: B"nicilerimiz beraberlcrınde -il 1 . t 1. d.,_. ti hasta çocu ·arı rtarma ıstı - b 

1 
dd 

1 
b .k = !erce çocuğu kurtarmağa çalışı-

l d h ~ e erme es ım e ıuı•ıs r ç k E - K us ar, mu et erı ıttı ten sonra 1 b" kt .. d k 1 .. k' dım Güııeı 5 48 11 19 
Tü k h nda yetişmiş 16 a ay- • yorsanız ocu sırgeme uru- e ır me up gon erere hl ume- yor, ona yar ediniz. 

r arası . Bu talebeler de bundan bir müd- d ed. · 3 te bir 15 seneden fazla olanlara Ô""lc. 12 19 5 5ı) g .. türmektedırler. Kahraman • muna yar ım ınız. t 'mizi ve tüccarkrımızı bu panayı- e 5 

v~n .
0 

. . . her sene bu müsa- det evvel "kitaralar çalarken., filmi • tekrar intihap edilmezlerse mebus- u i<tirake davet etmi<,.tir. Ç ukl ill 1. la l1 lkiıı;li 15 ~1 9 l2 
1 suvarılerımızın . -. oc ar m e ı 1 en ymet 

bakalarda kazandıkları şereflı mu- nı seyredip tesiri altında kalan ve Vatan çocukların, çocuk vata - luktan evvelki memuriyetlerine na- Ayrıca bu panayıra işıirak ede - hazinesidir. Bunların sılıhatte /\14a.a 18 30 U JJ 

vafakıyetleri bu sene de el~e ede - İ~irden firar eden 2 genç talebe nındır. Vatan çocuklarını kuca - zaran haklarında bu madde tatbik cı-k olanlara İtalyan w Yugoslav - ve neş'eli olmahrı için uğraşan Yau. 20 04 ı J ı 
cekleri kuvvetle ümid edılmkte - gıbi katil bir filmin, boş bir hayalin ğında yaşatan Çocuk Esirgeme olunacaktır. Bu kanun 1 haziran trenlerinde yüzde elli tenzilat ya - Çocuk Esirgeme Kurumuna yar- wıısoll. 4 0'1 9 40 
dir esiri olmuşlardır. Kurumuna yardım ediniz 1938 tarihinde muteber olacaktır. pılacaktır dım ediniz. 1 1:.====-.....;~==~--_ı,ı, 

Kaçalım Suat ... Herkesten, bü
tün insanlardan.. Beni istediğin 
yere götür. Seninle, yalnız senin
le başbaşa yaşayalım. Dizlerinin 
dibinde... Ellerin saçlarımda do
laşarak, dudağının ateş~ dud~k
larımda hissede ede sem mesut 
etmeğe çalışayım ... Gitme ... Kal 

Suat ... İster misin, bir çılgınlık 
Bu sefer vicdan azabı 

yapayım. 

da ıstırabına katılacak, nasıl ya
? 

şayacaksın o zaman·· 

Birinci kısmın sonu 

ikinci kısım 
- 1 -

Blr otomobil kazası!. 

d ·- Lnciverd gözlü Ben nere eyı .... · · 
kız Yeni başlıyan bir aşk ... 
~-

. eldiğim ıaman ya -Kendime g .. 
G ·· kapaklarımı guç

taktaydım. oz 
bildim Etrafı hayr.l me-

lükle aça · 
yal görebiliyordum. Sık dokun -

muş şekilli bir tülün arkasından 
bakıyor gibi idim. Bir müddet ay
dınlığa bakamadım. Saniyelerce 

kırpıştırdım gözlerimi.. Yalnız 
tavanı görüyordum. Bir sefertası 
gibi birbirinin üzerine k'>nmuş 

vaziyetteydi. Geniş tablalı, zaril 
abajurla beraber çift görü)'or -
dum. Oda çok aydınlıktı, herhal
de ... 

Gözlerim uzun müdtlet bu be -
yazlığa dost olamadılar. 

Ben nerede idim? .. 
Hafızamı yoklamağa çalıştım. 

Bomboş bir cep içinde ufaklık a
rıyan bir insan gibi, kafamın için
de yaptığım bu arama ameliyesi 
hiç bir netice vermedı. 

Bulamadım ve hatırlıyamadım 
hiçbir şeyi... 

Y a!nız, şu kadar akıl ediyorum 
ki, ben pansiyondaki küçük o • 
damda değilim .. 

Doğrulmağa çalıştım. 

Tahammül edilmez bir ıstırab, 
omuzlarımı arasına gömülü oldu-
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ğum yastıklardan kaldırmma 

mani oldu. Bilhassa sol omuzum 
fena halde sızlıyordu. 

Ayaklarımı kıpırdatmak iste -

dim. Solu hafif bir acı ile kıpır -

databildiğim halde, sağ ayağım 

benim değilmiş gibi oynamadı bi

le yerinden. .. 
Çok ağırdı .. Ve ayağımın ye -

rinde hiçbir şey hissetmediğimi 

söylersem yalan değil .•. 
Kafamı çeviremiyorum. Gözle

rim odanın içinde zaptedilmez bir 

tecessüsle seyahate çıktılar. Ta • 

vanı, abajuru beyaz, madeni kar
yolanın ayak ucunu ve bir de bü

yük cam kapılı bir yer görüyo-

rum. Bir balkon kapısı olmalı ... 
Alçı motiflerle süslü tavan ve 

bu tavandan sarkan muhteşem a

bajur, bu beyaz karyola, camlı 

kapıdan sarkan çok zarif desen -

li perdeler ... 

Ben neredeyim yarabbi? .. 

Ne işim var, burada benim. 

Ne olursa olsun, diyorum, diş-
lerimi sıkarak başımı çeviriyo -

rum. Başım ucumda beyaz işle -
meli örtülü madeni bir masa ..• 

Üzeri şişelerle dolu... Köşede 

geniş, kübik bir koltuk, üzerinde 
bir açık kitab duruyor. Duvarda 

Garibaldi'nin yağlıboya bir tab -
ıosu ... 

Onun biraz ilerisinde perdeleri 
yarıya kadar inik bir oencere ... 

Eşyası yarıya indirilmiş, tertibi 

zevk sahibi bir insan elinden çık

mış bir oda ... 

Fakat tanımıyorum burasını. 

Doğrulmak istedim tekrar .. . 

Belimin ortasından kalkan bir 

sancı bütün vücudümü istilJ et -

ti ... 

İnliyerek tekrar kendimi yas -
tıklara bıraktım. 

Şakaklarım zonkluyor •.• 
Gözlerim hla kararıyor, ve hlı

IA, mütemadiyea kırpıştırıyorum. 

Bir kırıklık, bir halsizlik var ü -
zerimde ..• 

Kafam, suyu çekilmiş bir kuyu 
gibi.. . 

Burada bulunuşumun sebebi -

ni bulabilmek ıçin, içine saldığım 

her düşünce kovası boş çıkıyor. 

Hafızam, kurması bitmiş bir sa-

at gibi... 

İşlemiyor bir tıirlıi .. • 

Ve .. . 

Ben .. . 

Merakımın düğümünü çözeme-

menin aczi içinde terliyorl\ffi. 

Yarabbi, ben neredeyim? ... 

Niçin geldim buraya? ..• 

Ve ... 

Ben neden yatakta yatıyorum. 

Her tarafım kırık ve vücudü.., 
hasta böyle ... 

Sesleneceğim .... 
Herhalde yalnız değilim bura -

da ... 

Yakınlarda kimse olmalı .• 
Ağzımı açtım. 

Fakat tek kelime söylemeğe 

muktedir olamadım. 

İlk kelime gırtlağımın boğ -

makları arasında ezildi, dilıme 

kadar gelemedi. 

Kafam dilimle alfilrns!nı kes -

miş gibi ... 

Konuşamıyorum! ..• 

Ter içindeyim .... 

Gözlerimden hiç dumıadan yaş 

geliyor. 

Gözlerim galiba, haberim ol . 

madan benim için ağlıyorlar. 

Yoksa şuurumu mu kaybet -

tim? ... 

Kendimi mukavemetsi7. bir tes

lirnıyetle tekrar yatağa bıı uK.p 

gözlerimi kapadım. 
Ben, ben değilim artık ... 

Ruhsuz bir cesede benziyorum. 
Ne düşünebıliyor, ne kıpırdı -

yabiliyor, ne konu~abili)oruın. 

Bir kemik ve et yığını halinde -
yim yatakta ... 

(Duamı ' .. ,.) 



- O- Buyurun efendim .. Buyurun, Şöyle oturun 
efendim Rica ederim .•• 

- Fakat, zatı aliniz rahatsız olacaksınız efen
dim ... 

- Aman efendim aman .•• Ne beis var? Ha ora• 
da oturmuşum ha burada ... 

Selim beylerdeyiz Kaymakam bey ağabeyimi (!) 
ağırlıyor. Baş köşeyi veriyor. Ömer de guya tevazu 
gösteriyor, köşeye geçmesini Selim beyden rica edi
yor. Can sıkan teşrifat usulleri... Fakat, benim yü
reğim de tiril tiril titriyor, içimden: 

- Ah bu geceyi bir falsosuz geçirsek... Yarın 
kolay! İnsan sıkışık vaziyette sadece içinde bulun
duğu müşkül dakikaları atlatmayı cihandeğer kıy
mette sayıyor .. 

Ömer köşeye yerleştikten sonra, kaymakam bey-
le aralarında dakikalarca: 

- Safa geldiniz ... 
- Allah ömürler versin efendim? 
Gibi merasim ve beylik nezaket kaidelerinin ya

pılması sürdü . Ondan sonra, Ömer İskilipte ticaret 
işleri olduğunu ve bu vesile ile beni de görmek is
teyerek ziyaretimde bulunduğunu söyledi. Ve ilave 
etti· 

- Efendim Vicdan hanımı kızım gibl severim .. 
ı allah cok temiz. ivi yetişmiş, nezlh blr kızdır. 

Kendisini eply zamandır görmcmist!m. Bu vesile ile 
Za\ı aliJerf ile de teSC!'l'Üf etmiş oldum. 
. Selim bey de, beni medih yolunda Ömer in sözlc

rıne bıre beş katarak iştirak etti. Ben dP boyuna 
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helecan geçirerek konuşmalarına dikkat edıyorurr.. 
Sonra, Ömer nişanlanmamıza geçerek: 

- Her halde Vicdanın, oğlunuz ile izdivaç etme
lerini hayırlı ve uğurlu sayıyorum. Mesut olacak
larından şüphe etmem ... 

Diye katip ağzı bir sürü laf söyledi. Ben de böyle 
babı ali kalıbı lakırdı etmeyi hiç beceremiyorum. 
Konuşuşum da yazılarım gibi: Biraz kaba, açık kı-
sa ... Hele, çok söylemeyi sevmiyorum ... Bence ko-
nuşma en kestirme yoldan yapılmalıdır .. . 

Ömer, Selim beyi medih ve Vecdetle izdivacımızı 
ballandıra ballandıra anlattıkça kaymakam beyin 
sevincine, için için gururuna ölçü yok. 

Kafir herif, riyakarlıkta, şeytanette bundan ileri -
ye varacak hiç kimseyi düşünemiyorum. Selim bey
le konuşurken öyle temiz yürekli, öyle mütevazi ve 
kibar, öyle şirin ve hayırsever bir adam görünüyor 
k ... Bu saniyedeki Ömerin, bir ırz düşmanı, bir ah
laksız olduğunu isbat edebilmek için yüz tane şahit 
ister... Böylelerinden hakik.<ten korkulur. Rüzgar 

gibi çarçabuk esiş istikametlerini değiştiriyorlar, 

ağaç kurdu gibi renkten renge giriyorlar! 

Akşam yemeğinden sonra, epiyce oturduk. Saat 
gece yarısın vuruyor. Ömer: 

- Artık kalkalım... Beyefendiyı fazlasile rahat
sız ettik ... 

Dedi. Kaymakam bey üstüste: 
- Estağfurullah efendim estağfurullah ... 
Deyip duruyor. Fakat, benim içimden cızır cızır 

kan akıyor. Onlar, bunun hiç farkında değiller ... 
Buradan çıkıp Ömerle beraber eve gitmeye bir tür
lü cesaret edemiyorum. Bu cesareti göstermek için 
ya çok cesur olmak, yahut ta her şeyi göze aldır

mak lazım! Biliyorum ki, eve gider gitmez, lodos 
poyraza çevirecek, yani: Ömer bey kuduz salgın, 
atılgan ve ısrarlı halini alacak! O zaman ne yapa
cağım? Yine sabaha kadar şu köşe senin, bu köşe 
benim ... Diye evin içinde orta oyunu mu oynayaca-

Yağ parlaması Tez almaya mahsus tüy 
Ateşte veya gazda birşey kızar- sÜpÜrge!erİn sapı 

tırkerı tavadaki veya tenceredeki kırılırsa 
yağ ateş alır, parlar. Korkuya ma
hal yok. Bir tahta parçası alınız, 

tavanın veya tencerenin üzerine 
kapatıruz. Ateş anide söner. 

Kilidler 

ğız? Hem öbür sefer sarhoştu, kolaylıkla evrilip çev
rilebiliyordu. Şimdi sarhoş ta değil: 

Onunla beraber eve gitmek hana ölümle bir 
liyor ... 
Kapının dibine gelinceye kadar aklıma hiç bir 

tedbir gelmedi. Şuursuz, tamamile mankafa onlar
la beraber sürüklenip ben de aşağıya iniyordum. 
Hizmetçi kapıyı açtı, kapı arkasında vedalaşılıyor: 

- Devletle efendim... Görüştüğümüze memnun 
oldum ... İnşallah Sungurluya avdet etmeden daha 
sık sık görüşürüz ... 

- Hay ... Hay efendim ... İki üç gün baradayım ... 
Tesadi ederim ... 

Eller son defa sıkılıyor ... Kaymakam bey, Neba
hat, Ömer, ben hepimiz kapı aralığındayız. Ömer 
sokağa adımını attı. Sıra bende. Bir türlü adımımı 
dışarıya atmak istemiyorum ... Dehşetli sıkıntı için
deyim .. Yeis, buhran, endişeden terlediğimi farke
diyorum ... Tam ben de sokağa çıkmak üzere iken 
aklıma yarım bir kurtuluş çaresi geldi, alt tarafını 
düşünmeden: 

- Güle Jıiile ağabey ... Zehra kadın (hizmetçi) se
ni eve kadar götürsün... Sabahleyin görüşürüz ... 

Dedim, kendimi içeriye çektim, hizmetçiye: 
- Haydi Zebra, sen Ömer beyi bizim eve götür, 

«Gülfidan• a söyle iyi bir yatak hazırlasın ..• 
Emrini verdim ... Kadıncağız: 

- Başüstüne ... 
Dedi, carını topladı, iyi yetiştirilmiş çevik bir as

ker gibi hemen sokağa fırladı ... Fakat, hayret umu
mi idi. .. Herkes ne yaptığıma bakıyordu ... Ömer de 

Tamir etmek, fakat sağlamca ta
mir etmek lazundır. Kırılıfl'i yerfe-" 

re, bir burgu ile 2 buçuk santimct;. 
re kadar birer delik açınız.. Sonra 

Bunları çıkarmak için ne yap
malı?... Gayet kolay... Şişenin i\e
risine bir sicim koyunuz .. İki ucu
nu birleştiriniz, şişeyi tersine döı 

dürün üz, şiddetle çekiniz. Mantar ' 
derhal çıkar. 

Güç kapanan 
pencereler 

Kapıların, pençerelerin çoğu iyi 
1 

kapanmaz ve aralık yerlerinden/ 
rüzgar girer, odayı soğutur. Bunun · 

1 
çaresi, çerçevelerin kenarına çuha-

1 
dan veya ıastikten bir kaytan çe
viriniz .. Bu kaytanlar her mağaza
da bulunur. Ve pençerenin tahta 
kısmına küçük çivilerle mıhlayı

nız. 

Fakat, bazan çerçeve şişer, pen
çere yerine iyice oturmaz ve kapan 
maz. Şu halde pençereyi açınız ve' 
ana çerçeveye tebeşir sürünüz, tek

rar kapayınız. Ve yeniden açınız. 

Tebeşirlerin silindiği yerleri iki üç 
defa rendeleyiniz ... 
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ÇOCUK ESİRGEME KURUMU ROMANYA 
lngiltereveFransaya yaklaşmak, ittifak .. 

'Nasıl çalışıyor ve neler yapıyor?ları kuvvet!endirmek yolu tu ulacak ! 
·Hergün kaç anne Süt damlasından yavrusuna sıhhat Kral, kendisine gönderilen arzuhallerden bahsederken Romanyada 

almıya geliyor. Bunu tahmin edebilir misiniz ? kralln herşeye ~arışmasını istiyenler bulunducunu söylüyor 
Romanyada siyasi fırkalar da -

. Bir tabela üstüne çocuk esirgeme nı içiriyorlar. Yarısını sonra içiri-ı tarmış ve bir çoklarının hemen ğıldı. Bütün devletin idare -
,kurumu süt damlası yazılı olan bir yorlar. Yahut emziği temiz tutmı- hemen hiç hastalanmadan büyü- sini kralıfl elinde toplıyan yeni 
)nedrese kapısından içeri gırdil Ge yorlar, şişeleri şuraya, buraya atı- mesine yardım etmiştir. bir kanunu esasi ilAn edildi. Bur ., 
-lruş taş merdivenlerden bir medre- yorlar. Velhasıl bu bize daha temiz Karşıda sırada oturan annelerin hep malıimdur. Eski fırkaların 
ipe avlusuna çıktık. ve daha daha pratik geliyor. kucaklarındaki yavruları bana gös- islerinden Maniu ile Mihale Traıı-
• Güneşli ve soğuğun sıcak önün- ••• teriyor: silvanya'da oturacaklardır. Es• • 
de ricate başladığı bir mart günün- Doktorun merdivenlerden çıktığı - Bunlar hepsi hasta değildir. ki milli köylü fırkalarının reisi o • 
aeyiz. nı gC.: ..nce Himizden kalkıp onu Büyük bir kısmı ban~. çocuğa, ne lan Maniu Romanyanın harici po • 
. Medresenin avlu~unda taş siitun-ı karşılaşıyonı<. Değer]~ ı:'.'üta~assıs y'.:d_ireyim diy~. g'.:tirir. Ya.ni d~ktor litikasına dair söz söylerken AI • 
aı .a tutulmuş genış saçakların al - meşguliyetı arasında buyuk hır ne-, gozu altında buyutmek ıçın ugraşı- manyanın Şarka doğru nüfuz etme-

yorlar. mes meselesinin diğer devletleri 
Bu müessese senP·le dört beş bin mes'ul ettiği gibi Romanyanın ken-

çocukla meşgul 0 1 • Bunların he- di ittifaklarını kuvvetlendirmesi ve 
men hemen hep>. •rtulur ve bili- İngiltere ile Fransaya teveccüh et
yor musunuz bunun masrafı ne- mesini söylemiştir. 

de i~llfl. ıilzel olarakl merulıll ~
madığı zaman teşrifat kaidelertne 
pek aı ehemmiyet veririm.• 

Kral bu satırlan yukanda CSa 
sL\ylel\dl~ üzere bundan dört be§ 
•etı.e e\rel yazıyordu. Kralın mem -
leketine dbndüğü zaman halk ta -
rabndan alkeyanduğ görülüyordu. 
Valı:'a 1930 da olmuştur. Karolun 
tahta geçmesinde; pek şayanı dik
kat bir bu..usiyet vardı. Bir tahtın ; 

babatılan oğluna geçmesi tarihir 

glisterdiği tabii vukuattandır değı 
mi; fakat bir krallığın oğuldan ba 
baya geçmesi görülmüş şeylerder 

olmasa gerektir. Romanya kralı 

Ferdinand öldüğü zaman yerine to

runu kügük kral geçirilmişti. Çün
kU Karol o zaman zevesi Yunan 
prensesi Helenadan ayrı yaşıyarak 
madam Lupesko ile beraber bulu· 

~uyordu. Kral Ferdinand bu ka • 
Chııdan vazgeçmediti takdirde oğlı; 

dir? Süt damlasının bütün senede Romanyada kralın veziyeti hak
masrafı doktor ve hasta bakıcı ay- kında bir fikir vermek üzere ikinci 
lığı da dahil olmak üzere 4000 lira- Karol'un bundan dört beş sene ev
dır. Hademe aylığı süt masrafı, iliiç vel Avrupada bir dostuna yazdığı 
masrafı hepsi içinde ... Burası çok bir mektubun şayanı dikkat nokta• 
hayırlı bir müessesedir. Fakat bü- !arı nakledilmektedir. Kral· hatır • 
tün vatanseverler bu nevi müessese !ardadır ki tahtından taCU:dan u • 
lerin daha şümullü olmasını temen- zaklaştırılmış yerine' oğlu M' el 
~i etmelidirler. Hayır. cemiyeti ile kral ilan ediİmişti Fakat bu k~ • 
ış başarılamaz. Beledıyenın de İs- çücük kralın yerine bir niyabet mec 
tanbulun muhtelif mıntakalarında Jisi devlet ış' !erini idare edi d 

. . . .. Kral ile oğlu Veli ah din en son resimleri "' 

mı tahtından uzakla§tıracağıru 

söylemi§ ve bunu yapmıştır. Karol 

yor u. h di 1 t eski har' · bu nevi süt damlaları açılması ih - Kral büyüyünceye kadar bu böy' , ~ P oma ıcıye .nazırı 
tiyacı daha iyi karşılayacaktır. Tıtulesko olmııştur. Fakat Tıtuleş· 

Çünkü çacuklara yalnız bedava • ko daha evvel uzaklaştırılmıştıt. 
tındaki tahta sıralarda çocuklarımı zaketle bizimle alakadar oluyor süt vermek değil parasiyle çocuk ~ Nihayet İlkkanunda Goga kabine&\ 
dizlerinde tutan anneler, doktorun ve sorduğum s~allere büyük bir sa- sütü satmak ta hayırlı bir iştir. geldi Nihayet son zamaıılafda et. 
gelme saatine muntazır solda av:.:.- lıırla cevaplar veriyor: Bütün içilecek sütler için ve bilhas artık siyasi fırkalar dağılmış .;, 
nun bir tarafında bir kum seddi ya- - Siz de takdir edersiniz tabii sa çocukların içeceği sütler için çok devletin idaresi eski başvekillerden 
pılmış, yaz günleri anneler yavru- diye söze başlıyor. Memlekette ço- dikkatli olmak icap eder .. Çocuk sü mürekkep bir kabine ile kralın e-
larını burada gi\neşlendirirlermiş ... cuk bakım evleri en elzem olan mü dü veren ineklerin Jazımgelen ev- lin gçmlştir. Kral yin yukarıda 
Biz ultraviyole tedavisi yapılan kü- esseselerdir. On beş milyon on yedi safları haiz olması muayyen za- bahsedilen mektubunda vazifesini 
çük bir odaya girdik, beni buraya milyon olmağa kifayet etmez, gö- manlar tuberkülüz aşısı yapılması şöyle anlatıyor: _ 
kadar getirmek lütfunda bulunan rüyor.sunuz büyük kesafetler kü- lazımdır. Evet asri ahırlar yapıl- cİyi bir kral olmak için birinci 

' kurum azalarından 'bir zat bana süt çük ve dağınık kütleleri yutuyor., mıştır. Fakat bunlar her gün kon- şart olarak şunu söyliyeyiın ıq 
; da~lası hakkında şu izahatı veri- B.izi~. ürememiz ~ok kolaydır çün- trol edilme~'.er ya!: Halbuki bun - krallık hoşuna gitmeli. Fakat kral 
yor. ku Türk anası dogurmaktan cek • - !arın her gıın temız olması 15zım- olmağı sevmek, ayni zamanda iyi 

• 1 
ı - Bu süt damlası günde vasati dır. Birçok ahırlarda hayvanı sağ- bir burjuva olmıya mani değildir. 

Süt damlasında anneler tıe beklerlle b e raber 

yetmiş çocuğa süt verir. Ve hafta- r madan evvel ona su içirirler veya Netekim ben böyleyim. Sarayda 
da üç gün doktor muayepesi yapar. hut sağdıktan sonra içine su ko- teşrifat kaidelerine sıkı surette ri· 
Doktorumuz çocuk hastalıkları mü- yarlar. Ya her gün süt sağan ada- ayet edilmesini isterim. Bununla -
tahassısı Bay· Nazım Ilgardır. Her mm sıhhati malfun mudur? O gün krallık fikrinin böyle bir takım süs-
, muayene günü vasati 35 çocuğa ba- hasta mıdır, evindeki çocuğu aca- lerle muhafaza edilmesini isterim. Tarihe karışan intihabat propacandalanndan 
)<ıiır. Bunlardan hastalara badeva ba difteri veya tifodan mı yatıyor? Lakin bu teşrifatın içinde kapanıp 
ilaçlar veqilir. uıtra Viyoleyı icap Hayvanlar her gün tımar olup yı- mahpus kalmağı. istemem. !ı;panya doğruya teması muhafaza etmeli • o kadından vaz geçmemi§tl. Nlha · 

!ettiren hastalıkları doktor seri ha- kanıyor mu? Memeleri temizlen!- ".Kralın annesi Kraliçe Mari Mi!li ' kralının sarayında böyle olmuştur. dir. Kralın iki türlü hayatı olmalı; ret Avrupaya giderek Qtada kaldı. 
) !inde tatbik eder. Yeni Ultra vi· , yor mu, başlarında çıban, yara var hyafette Bir kral; kendi milletile; doğrudan biri şekli muhafaza ederek, diğeri Babası öldüğü zaman Avrupaöa bµ. 
yole cihamız fevka!ade iyidir Ayn- mıdır? Hayvan·a ne gıda veriliyor? lunuyordu. Fakat bir müddet so~· 
ca doktorumuz buraya annelere İ§te biz bütün bu endişelerle bura- gidecekti· Halbuki bundan sekiz se- K ra; 930 da; Bir gün blrdenblr tay; 
sıhhi dersler verir. Mesela onlann P: da süt tozu ile çocukları besliye _ ne evel Karoi bir tayyareye bine • o cam 1 o•• ı d u•• rd u•• m yare ile Romanyaya döndü geldi. 
önünde kendisi mama pişirerek ço- ruz. Bundaki eksikleri balıkyağı ile rek Romanyaya geldi. Ordu ken • Kral olan oğlu da Romanya taç ve 

\ cuklara neleri nasıl pişirmek lazım telfıfiye çalışıyor. Bereket fıkara- disini bekliyordu. Her şey hazırdı. tahtını babasına bıraktı. Kral Ka-
' geldiğini öğretir. !arın yakacak sobaları yoktur, kı- Yine tahtına, tacına kavuştu. Kü- G • b • ..J J rol'un hayatındeki bu safhalara da-
' - Dersler kalabalık olur mu? rık camları vardır. Çocukları bol çük kralda veliahd olarak kaldı. arrıg On lr Saat Ue'lJQm euen ir o ~~dar çok ~eyler yazılmıştır kı 

_ Çok kalabalık olur. Türk an- bol hava alıyorlar. Vakıa bizde ço- Veliahd şimçl.i büyümüştür. Kral • • k .. kendısinin vaktile Romanyadan na-
neleri ne kadar da cahil olsalar mo- - cuk bakımı hakkında hemen he- Karolun yazdığı mektupta çok şa • SOr gu neilCeSlnde OCQSlnl Ol• sıl çıktığı, nasıl döndüğü hamen 
ael annelerdir. Çocuklara nid her men hiç bir annenin bir fikri yok yanı dikkat noktalar vardır. Bu hemen unutulmalill§ vukuat sıra · 
şeye alakadar olu.rlar. Onları gür. t tur. Fakat onların hepsi çocukları~ mektuptan anlaşıldığına göre; Ro. dürdüğünü itiraf etti sındadır. . . 
büz yetiştirmek ıçın her şeyi öğren- ~ o k.adar severler ki en cahilleri manyada kralın vazifesi, İngiltere • Sabık krala. gelmce; y~ •ı~lıa~d 
mek isterler. .. ~ bıle hır kere duydukları bir şeyi de olduğu gibi siyasi fırkaların üs • G • b n ilk • k olan prens Mışe~ artık bilyüınuştur 

- Buraya muracaat eden çocux hemen öğrenirler t'" d k l ak l k t' 'd . ecenın uyu hır kısmını ocası Velıahdın annesı olan Yunan pren-
lar arasında evde tedavi edilmes~ Yine doktorun ~armagı· karşı ma- dunlıire haakar mem ~ e ın 1 aresın- 9 • sesi Helena şimdi İtalyada Floran-

. e em mevkımde bulunmak d t s ed b' k 
icap eden hır dçocu~ .. var~ doktor,\Şte süt damlasının \<apısı sa~a odturan sarışın bir annenin ku- değildir. Romanyada kraldan her nın avdet•ını• beki m ki • d• v • • sli~ahadoAuruyor. enah et· ır ıkere ve-
onu gidip evın e gorur mu? cagın aki, sarışın gürbüz bir yav- . . . . . . . e e e geçı r 1g1n1 vrupa sey a ıne ç ar, ve 

_ Görür. Fakat bir hastanelere miyor. Laalettayin bir fakir kadına ruyu işaret ediyor. şedlıy ıstenıyormuş. İ~g~ızlerm Sıfır giderek bir ay kadar annesinin ya-
A. vey b' k'" r· k a mecmuasında gorülen bu mek- d kalır R kralının · 

de müracaat eder. gır hastaların _a ır oyuyesorunuz :çço- -Heleşukadınyokmu? Netutakral züml . "'ld11 d11v11 il '"I'" n~a . omanya şım-
hastahaneye ~aldırılmasına vasıta cugun .. var ~iye; ~ltıdan ~şagı ra- mükemmel bir annedir ... O yavru- :Bana -~ c . e şunları yazıy.or. ve uyuyunca o ur ugunu soy uyar dıye .. kad~ ~e~en h.ayat':'.'d~; tesir 
oluruz. ~am soylemıyecektir. İçlerınde on yu öyle güzel yetiştiriyor ki. .. Fa- gonder~ekte. olan mil • v.e nufuzu gorulen uç muhim kadın 

_ Burada günde vasati yetmiş iki çocuk anası olanlar pek çoktur. kat bütün buraya gelen anneler Y.0 nlarca ~rz~a~ tabının edeme: : sımas.ı. va~dır: Biri;. kraliçe Mari 
çocuğa süt verdiğinizi söylediniz. Fakat kaç tanesi yaşıyor diye so- öyle dir, hepsinden memnunum. sını~. Tabudir kı bunların hepzını ":"'. Fe~nan.. J?.e- İkıncısı eşı olarak hır zaman bera . 
Bunları takim ettiğiniz yeri görebi- runıız bilmiyorum ne cevap alırsı- Fakat kendilerile çok uğra o~uyam~ Bunları okuyan ayrıca !arısı kım old.ır- ber bulunduğu Yunan prensesi He 
lir miyim? ruz. Tabii şimdi çocuk vefiyatile Onlara bazan darılırım. Ba· şırım. bır kalemım vardır En şayanı dik- dü? lenadır. Üçüncüye gelince; o d. 

_Biz takim edilmiş süt vermiyo- mücadele var. Ve eski devirlerle heride göz yaşı dökmesinle;ır~~~ k~t ve meraklı olanları okurum Per pig narı da madam Lüpesko olmu~tur. Kral 
ruz. toz halinde süt veriyoruz. Bu kıyas kabul etmez derecede azal· elimden geleni yaparım. Bır kısmı benden para ister. Mah- herkes, bir birine Karo] hayatının muhtelif safbala • 
süt muayyen bir su içinde eritilir mış~ır. Fakat bunu daha aşağıya, as - Buraya gelen çocuklarda en dut bütçem ile elimden geleni ya - bdu suali soru~or- nnda bu üç kadının tesirini duy -
kaynatılır. Ve çocuğa içirilir. ' ga_rıye indirmek ister. Biz çocuk fazla ne hastalığı bulursunuz? parım Fakat arzuahl sahipleri ben- u. muştur. 

_ Niçin takim edilmiş süt ver- esırgeme kurumu, bir hayır cemiye - Fukaralık hastalıkları, yani den mümkün olınıyan daha binler- Acaba, .,y,.a'"b"'a"'ş""1an'"""dı.=,.v"'e""'b'"u..,.ıa"'m'"a'"m='"0n"""''"b,...ir 
miyorsunuz? Bugün malı1m .. olan taz·ınıamın. biir· .. -m. emlekete yapab .. ileceği şu itağddai. Dantenizm... ce şey isterler. Mesela mahkemede- bankerin t .. d _ yili _ saa sur ü. Ertesi gün sabahleyin, 
bir şeydir ki Avrupada bu sut tozu gı yapıyoruz. Bu sut dam - Verem de çok var mı? ki davalarının görülmesini, adli ta- karısı güzel ma- genç kadın bitkin bir halde: 
sıhhi bir surette büyütülen çocuk- lası sayısız çocukların hayatını kur (Devamı 6 ıncı sahifemizde) kibatın durmasını vesaire.. Bazan dam Garrigin bu ._ Evet, dedi Onu ben öldıir-
lara ancak birkaç gün verilebilir. _ ~ kendimi eski bir Fransız kralı olan ~inayetle paı·ma- düm! 
Mesela seyahatte filan taze südün · Sen Lui gibi ağaç altında oturarak gı var mı?... Sonra, göz yaşları içinde devam 
bulunmıyacağı yerlerde,. bir yerde adalet icra eder zannederim.• Bidayette, etti: 
okumuştum, bütün iddialara rağ- Kral Romanyada kraldan neler kimse buna inan- - Perpignana pazartesi günü ak-
men bu sütlerde vitamin D ve vi- beklendiğini bu suretle daha biraz mak istemiyordu: şama doğru geldim. Pol Duıner so-
tamin C bulunmazmış halbuki... Madam Garrig iyi kagm· daki apartımanm anahtarı izah ederek Romanyadaki hükO.m -
Muhatabım sözümü kesiyor: d bir aileye men- bende idi. Salonda çakı !la dlvanı11. arın mevkii; böyle bir takım şa • • 
- Hakkınız var diyor. Fakat bu suptu, ve baroya orta yerindeki kumaşı kestim, i""'-

• b ç yanı dikkat hususiyetler arzettiği- k •-südü vermegc mec uruz. ünkü mu ayyet bulu- risine girdim, saklandım. Geceyı· 
d 

· b ni gösteriyor. Kral Karo!, Roman -takim edilmiş sü iı u annelere ver nuyordu. bekliyordum. Bu müddet zar!ınd• 
menin birçok mahzurları var. Ta- yaya ,döndüğü zamandanberi belli Bununla bera- çektiğim ıstırabı tasa~ edeme, 
kim edilmiş südü verdiğimiz ekse- başlı bir kaç politika adamı ile te- her zabıta, karı siniz. Kocanı, saat . 81 fJ r 
ri fakir kadınlar cehalet yüzünden mas ediyordu. Çünkü bunların va- ve koca arasında geldi Benim bu!unduM 
bunu nasıl içirmek lazımgeldiğini kit vakit siyası nüfuzları artan, bir ihtilaf olduğu- girmedi Saat Pire doğru ıa 
bilmiyorlar. İsterlize olmuş şişeler- memleketin idaresindeki rolleri e- nu, Madam Gar- Uyuduğuna kanaa\ g< 

0

deıı yeniden kaplara koyuyorlar. ' hemmiyet alırdı. Bunlardan biri yu kı M saklandı"ım "erdaft -'4 _ _J rigin servetinden b.r smını eline adam Garrig, zabıtaca sorguya ıs , .... ii'A~' 
Orada ısıtıyor, tekrar şişelere bo- karıda ismi geçen köylü fırkası re- geçiren kocasına karşı nefret bes- çekildi. Fakat, kocasını öldürdüğü- ğı odaya girdim. Mı 1):1 
şa!tıyorlar. Yahut şiıenin bir kısmı Süt damlası avlusunda bekleşen anneler isi Maniu olduğu gibi bir de meş _ Jediğini biliyordu. nü inkiır etti. Gece yeniden sorgıı- ( Ultfen sayfa11 ftvll1. 
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Sevdiğim iz, sevmedi· Erih Fon lştrohaym 1Ç O C U K ES 1 R GEME KURUMU 1t~w;ıı•ı111111ı,ır11;191.rı1nııııı•;ıı1 
gv •• m •. Z e f k e k 1 e r !~-------·------- fşarayan, işçi isteyen veya b. 

Sevdiklerimiz : Kibar, cessur, 
hırçın, iyi kalbli erkekler. .. 

cömerd, 

Sevmediklerimiz: Kendini beğenen, korkak, 
hoyrat, kararsız, bayağı erkekler ve jigololar. 

5-

800,000 frank taz- o o o müşkülü olup bizden fikir soran v 
~ » n n e:dl ,;::il $"\ m :5'\ ce o şikayetini bildirmek arzu ede 

Bu ::::~!atk~~t:it~~. ta- ~ \QJ \QJ {9ı (g.l ;;;;a1 ::r':!:e~:; g~S:i~:~~'.:,d~e~~ta 
nımıyan (Grande Illusion) filmin _ zaman ve parasız neşredeceğiz. Bi· 
de alkışlamıyan yoktur.. (5 inci sahifeden devam) yan edeceğini hisseden bebekler - Yedi aylık oluncaya kadar ni- ze gönderilecek iş ilanları 2 gün üs 
Iştrohaym, Holivudun en maruf H dır d b' •1 b .ı. çin gelmedin• tüste tekrarla neşredilecektir. - ayır az . .. arasın a ır ag aşma aş.,yor · . 

sahne vazılarından biri idi. Avru - Ve bunun olduğu gibi bilumum Evvelii bir anne solucan düşür- - Çok istedim doktora gitmesini 207 - Lıse mezunu bir genç 
pada da ayni vazifeyi görebilece - çocuk hastalıklarının ve ölümleri- düğünü söyliyerek on üç aylık bir amma Bursada idim. Orada süt aramaktadır, 
ğini tasavvur ediyordu. Ve büyük nin önüne geçmek için evveli\ yapı- yavrusunu doktorun önündeki ma- damlası yok .. · Sekiz sene evvel liseden me 
bir sinema şirketinin daveti üzerine Jacak bir çok şeyler vardır. Bir ke- sanın üstüne oturtuyor. Doktor ba- Evet Bursadaki annelere de, mem olmuştur. Eski ve yeni Türkçesi 

- 4 - hayetilemir •mavi• de karar kılar. Holivuddaki mukavelesini bozmuş, re emzikli anayı bir sene beslemek na izah ediyıır: leketimizin her bucağındaki anne- hesabı ve yazısı çok kuvvetlidir. 
KARARSIZ ERKEKLER Fakat, bir de bakarsınız ki hiç ak- Avrupaya gelmişti. icap eder. Fakat ekmek peynirle - Bu çocuk annesi tarafından lere de bir süt damlası lazım... Arzu edenlerin Son Telgraf iş ve 

Bizi sıkar. Hem de pek çok ... Jınıza gelıniyen bir rengi intihap Şirket, bilahare niyetinden vaz değil, et, reçel, tereyağ velhasıl her birinci defa olarak buraya getirili- Üçüncü beş yaşlarında kadar bir halk sütunu vasıtasiyle (Remci) y 
Gerçi kararsız erkekler kibar, na- etmiş... geçerek muzakereye nihayet ver - şeyle ... Sonra da sefalet çeken bir yor. Kendisinde solucan var diye ... yavru ... Üç; gündür ateşi varmış ... müracaatleri rica olunur. 
zik, halım, selim ve sevimlidirler. Kararsız erkek; her şeyde, her miştir. ailnin çocuğunu bir yere bırakabil- Fakat bizim yaptığımız şey evvela Onu soyup masaya oturttular. Dok- 208 - 18 yaşında ve orta mekte~ 
Fakat biz kadınlar, her emri, bizim işte böyledir.. Bunun üzerine I~trohaym mahke- mesini temin etmek lazımdır. Da- onu umumi bir şekilde muayene et- tor hepsine yaptığı gibi ona da is- tahsili bulunan daktilosu çok kuv-
vermemizi, her şeyi bizim yapma- Sevmekten daima muhterizdir meye müracaat etmiş ve şirketten rülaceze yalnız kimsesiz ve sokak- mektir Bünyesini, teşekkülünü öğ- mini soruyor: vetli ve ayda 25 liraya çalışmağ 
ınızı, idare etmemizi çekemeyiz, Çekinir, korkar. Bununla beraber, 800,000 frank tazminat talebinde ta bulunınuş çocukları alır Ben renmektir. - Çocuğun ismin? hazır bir Türk kızı iş aramaktadır 

'buna tahammül edemeyiz._ kararsız erkek sevebilir. Fakat, bulunmuştur. Mahkeme; san'atka - buradaki işim dolayısile fakir an- Doktor bunu söylerken önümüze - Amelya... . . Tekliflerin gazetemiz vasıtasiyl 
Biz isteriz ki erkek, tam manasi- kumanda edecek kabiliyette bir ka- rı haklı bulmuş, şirketi, tazminat nelerle temastayım. Bunların için- oturtulmuş olan tombul, şişman bir Saat yarımı geçıyor. Acele bır (Hicran) namına yapılması ric 

le erkek olsun, bize hükmetsin, bi- d.ını sevemez. Kendisini tereddüt- hususunda uzlaşmaya davet etmiş- de çocuklarını buraya bırakıp ka- yavruyu e!lerile muayene ediyor. işim olmasa doktorun. muayenesini olunur, 
ze emretsin, hürmet telkin etsin... ten, kararsızlıktan kurtaracak, tir. Aksi takdirde hükmü, malıkeme çanlar oldu. Kendilerini tanıdığı- Sonra onu ayaklarından ve başla- sonuna kadar beklerdim. 209 _ İlk tahsili olan ve çok ka 
Ah! Bize, her istediğini, her arzu- onun reyini almadan kararını vere- verecektir. mız için arkalarından adam koştu- rından tutarak basküle yatırıyor. .. ** .. naatkar bulunan kimsesiz bir genç 
sunu -emreder gibi görürımeden- cek, istediğini yapacak kadınlar- rup buldurduk çocugu· iade ettik Boyunu ölçüyor vavrucuk müte- Bu muesseseden ayrılırken gor- k iht' 1 · sah' 1 · · 

M b' J k ' · ' J •• ... •• •• •• • • •• ıza · ıyacı o an ış ıp erın 
, kabul ettırmesini, yaptırmasını bi- dan hoşlanmaz. e US ar as :!r oluyar Çocuğunu beslemekten izharı acz madiyen fena şeyler beklediği için dugum guzel numunenın .hır nu- Son Telgraf iş ve halk sütunu vası 
len erkekler... Tam manasi~le kadın olanlar ka- Fransız meb'usan meclisi, 40 ya- eden bir kadına o çocuğu iade et- mütemadiyen bir ağlamanın baş- mun.e o~aı:ak ~e yalO:: bır ~ayır tasile Bayan (Sadiye) ye müracaat 

Bunlar çok zeki ve kurnazdır- rarsız ~rkeklerı sevmezler. Sevse- şından aşağı olan meb'usların har mek mecburiyeti pek elimdir. Bir Jangıcında ağlamak için kendisine c~mıye~. comertlıgı ve musbet larını rica ederiz. 
!ar· !er de ıstemıyerek severler Ve ka- vuk d ' p anneye, kimsin nesin, bu çocuğu yapılacak ilk eziyeti bekliyor. Fa- b~ .. faaliyetı olarak k_alm~as~ 210 _ Orta mektep mezunu bir 

- Şunu arzu eder mıs· ıru· 'z?. ... rarsızları malfil ve marız· a· ddeder- uun a askere alınmalarına ka- d b ld ? ı· ll · butun memlekete teşmil edilınesı 
. . nere en u un. Neye bakamıyor- kat doktor amcanın e ı e erı . . . . .. • gencim. Asker.lig"ıını' · ikmal ettim 

Derler .. Ve derhal ila"ve ederler·. !er.. rar vermıştır. t n temennı edıyorum D ın -==~=:;;;;========== .. :;..,,.iil sun diye sormamalı ... Eğer çocuğu kadar müşfik... Mütemadiyen tit- nı ıç e . . . · ı - Evvelce muallimlik yaptım. He 
- Her halde bu daha muvafık... Zavallı kararsız erkekler, bizim - vermek istiyorsa hemen alıp onu reyen dudaklar ilk feryadı bnsma- yanın bu keşmekeşı ıçınde, çocuk- h . b' . . d 

Ve istediklerini yaparlar, yaptı- ancak müsamahakar, merhametli DEVREDİLECEK İHTİRA · · li M" .. • b' · B d larımızın korunması hudutlarımı- angı ır ış yerın e, yazı ve aya 
BERATI yetış.~ırme .. . . umk~ oldu~u ka- dan muayene ıti~or. •• un a~ ~?n- . '. • . . . işlerinde her ne verirlerse minnet 

rırlar. tiraza mahal bırakmazlar. dostluğumuza layıktır, aşkımıza dar oeremek, ışte hızını milli gaye ra doktor matbu bır kagıdın ustune zın korunması, ve ıstiklfilımızın k~- ükr' anl kabul ed k 
Halb d • K dak ek · d · ,. · d ·il 'dir? 0 h d ve ş a ere seve sc 

uki kararsız adamlar böyle eğil... • un m anızw.asın a ıs ... - ve hedefimiz evvela bu olmalıdır. çocuğa liizımgelen gıdaları günün ı:ınması eg mı · u u~Jar ve çalışmağa hazırım Arzu ede 
1 değildir. Bin türlü tekliflerde bulu- Kararsız erkekler daima müves- hah hakkındaki ihtir.l için alınmış ••• h . t' d iktard ile- ki onları babalarımız al kanlarıyle · 

angı saa ın e, ne m a ver . . muhterem insaniyetli ;~ sahipleri 
nurlar; fakat, hiç birinde karar kı- vis, daima kuruntuludur. Bu hal - olan l Mayıs 1928 tauh v.e 1407 No. K tı· d kt · · d f zl •· · Ann Seb e- çızdiler 

ıyme ı o oru ışın en a a cegını yazıyor. eye • ze y . . . .. nin Son Telgraf iş ve halk sütun 
lamazlar.. leri bizi çok sinirlendirir, kendile- ihtira beratının ihtiva ettig" i hukuk lık ak · · k d' · d .. dir K t d dlg" ı' Hudutlarımızın ilk sıperlerl mu- . a oymanı ıçın en ısın en mu- • veya • ompos o• ver e . . vasıtasile Candasa müracaatlaııı 
Birşey istedik, şunu şöyle yapa - rinden uzaklaştırır. Onların bu hal- bu kere başkasına devir veyahut saade alıyorum. o bana: zaman da bunu nasıl pişirip hazır- dafaamızın ilk kalesı çocuk bakım rica ederiz. • 

lıın, dedik mi ilk evvel cPeki güze- lerini asla mazur görmeyiz. Halbu- II'evkii fiile konmak için icara ve - _ Durunuz ... Bir az muayene et- laması !azımgeldiğini anlatıyor. evleridir. • 
lim! ...• cevabını verirler... Sonra ki iradesiz, şuursuz hareket eden- rilmesi teklif edilmek!~ olmakla bu mek tarzımızı seyrediniz, diyorlar. Bundan sonra sıra bekliyen yedi .. Kala.balık olmaga, çoğalmağa. ••• 
tebdili fikir ederler. Kimbilir ne lerin kusurlarını daima afla karşı- hussta fazla malıimat edinmek iste- Bu sırada anneler kucaklarında- aylık bir yavru. Çocuğu hasta de- uremege mecburuz. . FRANSIZCA VE KEMAN, EL İŞ · 
düşünürler, akıllarına ne gelir, Bin larız... yenlerin Galata'da, Aslan Han 5 nci ki bebeklerini soymağa başlıyorlar. ğil, annesi ne yedireyim diye bura- Çocuk bakımını devletleştırmek LERİ DERSLERİ 
dereden su getirirler, türlü türlü - 5 - kat 1 • 3 numaralara mi!ract ey - Mini ıniniliklerine rağmen insiyak- ya getirmiş ... Doktor ona da tali- elzemdir. - Uzun müddet bu derslerle 
bahanelerle bizi caydırmağa çalı- BAYAGI ERKEKLER lemeleri ilan olunm-. Iariyle gayri tabii bir şeyler cere- mat veriyor ve soruyor: SUAT DERVİŞ meşgul olmuş, ihtisas sahibı bir ba-
§lrlar. Bizi her an, her daltika sinirlen- yandan az bir ücretle fran.;ızca ve 

Kararsız erkeklerin sözüne de, dirir, kızdırır, Onun hiç bir hali ho- umu m"'ı ha rbı"n keman, el işi dersleri almak istiyen-
muhabbetine de inanmak caiz de- şumuza gitmez. Çalımları, yapma- !erin gazetemiz iş ve halk sütunu 
ğildir._ Bunlarda ciddi bir aşkla cıkları, gösterişleri... Hulasa bütün muharririne müracaatları. 
sevmek kabiliyeti pek yoktur. Çün- evzaı, etvarı bizi incitir, rencide 
lı:ü hayatın bazı müJıi!!!. anlarında eder. M h ı 
t:JaHıızu zaruri olan kat'i kelmeyi Biz; ondan kaçarız. O; bizi takip eş ur casus arı :---~·R A:.I) Y: .. 

• • - ' .. 1'"" 4 agızlarından bir türlü çıkaramaz.. eder, peşimizden ayrılmaz, ayrıl-
lar. Çıkarsalar da iş işten çoktan mamakta ısrar eder. Lep deyince ' ' BUGÜNKÜ PROflRf•)J ; 

teçmiş olur., leblebiyi anlar takımından olmadı- Mu·· rebbı·ye Akşam neşriyatı: 
Kararsız erkekler, bizi dalına al- ğını bildiğimiz için kendisine dai- I J 17,00 inkılab tarihi dersi: , ıiver-

datırlar, ve biz kadınlar; bizi alda - ma nezaketsizce, kabaca yol ver- siteden naklen, Yusuf Ker Ten-
tan bir erkeği asla affetmeyiz. mek mecburiyetinde kalırız. k 1 d girşenk • 18,30 plakla dar" ıusi • 

Kararsız erkekler; bizi sinirlen- Halbuki yabancı adam, kalpsiz ço ç u ar an kisi - 19,15 konferans: Beye• ı Hal-
dirir, kızdırır. Çünkü, onun kalbin- de değildir. Bilakis iyi ve merd bir kevi namına Semih Mümt. Ne • 
?e yer aldığımız zehabına kapıldı- a~am ?labilir. Fakat, hassasiyet gi- zaket) - 19,55 borsa haberle - 20,00 
gimız zaman o kalpte bir başkası- bı, talim ve terbiye gibi, nezaket ı•stı•fade edı•yor ili • Belma ve arkadaşları to " ından 
nın saltanat sürdüğünü görürüz .. ve zarafet gibi elde edilmesi pek _ Türk musikisi ve halk şar: arı -
Ve_ o, tıpkı meşhur bir şarkıda ol- n_ıüşkül olan şeylerin hemen hep- Kimya casusun ıağ koludur ,., 20,45 hava raporu - 20,48 ö . ·er Rı-
dugu gibi: •Kalbim ikisi arasında• sınden mahrumdur .. İşte kusuru da o 1 b' 

1 
o • • 1 b za tarafından arabca söylev - 21,00 

di::::::te:i::~ı:·kat't bir bu!~~ adam! Zarafet gösteriyo- an ıten şey erı çocuklardan Öğrenmeği en ıyı an ıyan u casustu. ~:~~inmu:i~=~:d~=~ar~ı~· ~~n~saa~ 
karar almak imkanı yoktur. Tam rum zannettiği zamanlar ne kadar . . at ayarı) - 21,45 ORKESTR ' - 1 -
bir söz vermez verem T edd"t kaba, ne kadar adi ve sakildir. Umumi harp içinde meşhur olan lamıştı. Memleketleri :isti.liiya uğra- dir. Fakat küçükler böyle mi? vesaire bulmak madmazel ıçın zor Ç k k" Uvetur" solo~ .. 2 _ 

' ez. er u Sö 1 S" J d b d "ild' LA'-'- L · b" 1 t 1 ay ovs ı. eder. Her şeyı· vaded h . Yer... oylenmesi Jazımgelmi- casus ar an ahsederken Fransız mış olan Belçika köylülerinin bu işi Fransız casusunun hatırına ge - eg L ......,., uız oy e vası a arı St . h· S . d K ., Ç 
er, er şeyı h . .. bb' . 1 L". ,. Al . - .. hi ki . t hlik l' .. .. aht '·'ğ tl ne . prıngn e open. " -- ay-

yapmağa hazır görünür Fakat yen er şeyı... mure ıyesı matmaze wz ın - hır vatan borcu olarak yapacakları len küçükler, raha ç msenın e.. ~.' goru:or, s e "".. ı ara . " .. 
vaitlerin; yerine geti -· 1in ' Yapar ... Yapılması iktiza etrni- manlar arasında faallyetine dair malıimdur. Fakat ayni zamanda şüphesini celbetmiyecek, istedikleri mümkün oldugu kadar az muracaat kO\_skı. Nokturn. 4. - Şredc · ~a · 
tereddüde d" rmege ge ce yen her şeyi... neşridilen malumat hülasa edilmiş- bunu maharetle Almanlara belli et- yere gülüp oynıyarak ve şakalaşa - edilmesini istiyordu. Onun için ka- polıtana~ - 22,l5 aıans haberlerı -

Zavallı ka':r;J'a~amB azh .. all .nln· Münasebetli, münasebetsiz söy- ti. Fakat balısın alt tarafı bugüne meden yapmak lazımdır. İşte bu rak gidip gelecek olan çocuklardır. ğıda, şuna buna muhtaç olmadaıı 22,30 plfilda sololar, opera ve ope -
·1 s ar. u erı !er D · af · · · · kal tı M dm ı L · bilh · · ... . M afih bun! · ih ed k b' d b' .. d il k ret parçaları - 22 50 son haberler ve ı k kurbanı kendileridir Kendile- . ·. ~a g yapar, Bızı sınır!en- . ınış : a aze uız assa cihetlerı de madmazel Luızın ze - aam arı ınt ap er en . ır yer en U:. y_ere go~ er ece en . . .. ' . 
rinc güvenemezler n fuı . 'ti dirır, ofkelendirir sıkar, taciz eder. kimyevı maddelerle göze görünmez kası temin etmiştir. Fakat madma- de madmazelin ne kadar ince bir ıyı postacı, küçüklerdi. ertesı günun programı - 23,C.) SON. 
m~tları yoktur. Dıiliuae za;~a~~ Ona karş.ı hazan. ~k haksız mu- surette her şey~ yazan ve bu ma - zelin casusluktaki mahareti yalnız zeka eser~ ~österdiği anlaş".'~ordu: Bunların her birini bir ta~~a Y.ol- z Ay 1 
acızdirJer .. Tereddütle hi b' amele ederız, kalbını kırarız. Fakat lfunatı ufacık bır posta pulunun al- bu sahalarda kalmamıştır. Kendi - Şu kagıdı al yavrum, filan yer- luyordu. Yolda bunları çevırıp ust- 935 • 936 ders yılında tznı·r Kar
tescbbüs edemezler Tı :ı ır şey~ kab_ahat bizde değil. Onun yaban- tında gizliyebilirdi. Buna dair dilıı- kendine düşürımüş ve şunu bulmuş- de filanca adama ver! ... diyerek on !erini aramak; hatıra gelmez de - şıyaka Orta okulundan aldı' un ,e
siz,. mahçup v sıkılgan pbir :::::., c~gı.'. ~~iliği'. kabalığı meziyetleri- kü Son .Telgrafta yazılana bugün i- tur: . iki o~ ~ç y~~ındaki b.ir çocu.ğa her ğ~di. Fakat ~ocukl:U- .o ~ada.r ~~ii hadetnamemi kaybettim. y enisİni 
reyı soruJmıyan bir kalem Amiri, ~ ustune hır perde çeker, bize lave ~ec~k şey şudur: . .- Bı.iyükler, yaşlılar bir yerden h_angı hır ka~ı~-~mnıyet ~ıp ve - hır halde gelirlerdı kı hıç hır şup- çıkaracağım kaybolan şehaıit:tna _ 
emretmesini bilmiye b' tro gostermez. Bu muthiş casus kız; Belçikaya bır yere giderken bir çok müşküla _ rırken; bu küçugun; boşbogaz ol - he uyandırmıyan çocukları, arama- . menin hükmü yoktur. 
gibidirler. n ır pa n Halbuki meziyetleri de yok de- Almanlar girdikten sonra orada fa- ta uğrarlar. Mesela şimdi Belçika - mamasına dikkat etmek lazımdı. ğı Almanlar tuhaf oluyorlar ve bu- Burdurun Hacı İbrahim mahalle-

Kararsız erkeg· e bir ti tr b" ğildir. Bayağı adam, namuslu ve aliyet gösteren madmazel Luizin dan birisini başka bir yere yallı • Fakat; bunda madmazelin yanıldığı nu yapmağa lüzum görmüyorlardı. sinden İzzet O. Ali Eyiel 
· ya oya, ır · · b' ffak' t· d k' a1nız cak ç ki lnız k dil · · sınemaya gitmek teklifinde bulun- ~y.ı ır adam olabilir. Fakat, bizim ~.uva ... '.ye ın e '.. esrar; y ya olsam, Almanlardan uzun u- görülüyordu. Onun şöyle on on - ocu. ar;.~a en .erıne ve~~ - DEVREDİLECEK İHTİRA 

dunuz mu derhal muvafakat eder ıçın bayağıdan başka bir şey ola _ goze gorunmez murekkeple posta zadıya müsaade almak, kağıt al • beş kadar kendine bağladığı Belçi- 1:1' bır kagıdı; başka hır yere go - BERATI 
Fakat, son dakikada ih : maz, olmasına da imkan yoktur pulunun altına yazı yazması de - mak pasaport çıakrtmak icap ede • kalı çocuk vardı. Bunları her tara - turmekle kalmıyorlardı. Madmazel .. . . . . 

cayar, ya tı- o · g"ildir B ı ik daki Al d ı k · B Al anı k • h k" d · •Tüfek fıskesını ıdare eden me yar teyzeyi ziyarete g't . dah nun yalnız konuşması değil hu- · e Ç a man or u arı ce tır. enim bu işlere karışmam i- fa yollıyabiliyordu.. Bu çocuklar; m arın as erı are atına aır . . • -
muvafık olacağını söyl~ meru: a zuru da bizi sıkar. Jestleri kwğı arasında dolaşarak seyyar satıcılık se büsbütün şüpheyi daVl!t eder. Alman ordularının arasından, nö _ malumat edinip edinmelerini de; kan.ız.mada ıslahat• hakkın~aki iqti
de kalıp kütüpha . t ' . y ev - ve kıyafeti hulasa her şey' i bi eden bu kız; başkalarının ruhiyatı- Muntazam surette çıkarılmış Irağı _ betçilerin gözü önünden geçerek, bunlardan isterlerdi. Çocuklar hiç ra .ıçın alınmış olan 21 Nısan 1928 
•. neyı anzım etme- ' ze k buk · · . . . d . . . b' .. b d aks .. tarih ve 1405 numaralı ihtira b gı münasip bulur dokanır, Kravatı, ceketinin yan ce- nı ço ça ve ıyı anlıyabilmıştır. ı da olsa; hır adamın Belçikadan polısın ve daha bir çok gözcülerin ır şup e uyan ırm ızın dunya - d ki era-
Tasavvıırı zi . . . binden, arap dilini çıkarmış .b. Belçikada bir takım zeki, ve bece- başka bir yere gitmesi yine Alman- önünden uçarak gidecekleri yere nın her tarafındaki çocuklarda gö- tın a . hukukun bu ke~e ~aşkası • 

ve arzu! :zııru a, ~ye:lerınızle sıntan alacalı ipek mendili p ~ rikli köylülerle temas etmiş. ve on- !arın şüphesini uyandıracak arka- gidiyorlardı rülen tabii bir merakla her yere na de~ v.eyahut mevkü fiile kon • 
yemin e:~iştira ~ıt Ttıne~e sanki san eldivenleri, koyu sarı i~k~in- !arı da casusl~ta kullanmağa baş- sından casuslarını gönderec~kler • Üzerlerinde ne vardı?. Madmaze- sokulabildikleri gibi; Almanların ~~k ~;° ı~ar~ verilmesi teklif e -
diğinizin a . .' un an, er iste- !eri, hele o parmağındaki kocaman . . • . --- !in mektupları... Fakat bunlar da hır yerden diğer bir yere kuvvet • me e. o ma ı.a bu hns~sta ma -
alır F ksını yapmaktan zevk taşlı yüzük kadar b' . . . 

1 
. değildir. Bayagı ruhlu bır adamla rıştırmaz. Sustuğu zaman biz, kim 

1 
. . .. . sevketmelerini, top vesaire gönder- lumat edinmek ısteyenlerın Galata' 

'ğıtl~ a~aza. b.ır odanın duvar ki- ren bir şey yoktur yızı sınır e: münasebllt vedadiyede bulunmak bilir ne hoş, ne güzel şeyler düşü- ~ e feçers~ diye ya renıı:~ız m.~ek · melrini de öylece öğrenebiliyorlar, da, Aslan Han 5 nci kat l - 3 numa-
tü !" ını eğıştırmek lazımgeldi, bir ondüle saçları · a 

0 
poma imkaru yoktur. nüyor. Ah! bir söylese. deriz ep e ydazı mahış, yazısı goze gozül~ ~ gelip madmazele anlatıyorlardı. ra!ara müracaat eylemeleri ilan o-

.. r u renk intihap edemez. Bu . ... Bö le olmakla beraber bazı ba a- • : muyor u, y ut ta okunacak gıbı . . lunur. 
gunlerce devam ed b" f" ·. ' Bır başka erkekte takdir etti"·- • Y . . . Y Bayagı adam; susmasını bilmez. yazılsa da her halde hiç şüpheyi da- Madmazel Lwzın bu muvaffakı- """'""'""'""'"""""'"'"'"""""'"""""""""~ r . en ır acıa §ek- . gı gı adamlarda ıyilik ve sadakat M" b tı· .. b · h aklı yetleri uzun z .. .. t" F 
ını alır. Ve siz onun bu ıstır b mız cesaret ve kuvvet bayagı· h . 1 . dır Fak . unase e ı, munase tsız er - vet edecek gibi bir şey ifade etmi - .. aman surmuş ur. a- kalanamıyacağına onu Belçikadan · r ' a ına dam . azme erı var at· onunla a- kat· dun de nlatıldı" 'b' Alm 

l'§ ırake mecbur kalırsınız K4Iı a da hıç hoşumuza gitmez. daki b b · ğılık• •dilik na geleni söyler. Muhitini kendisi- yordu. Bununla beraber Alman ca- ' 
1 

a gı gı ı an çıkardılar. Doğruca Almanyada Po-
ckırrn · Onun iltifat! nınız u aya ve " gül' d" .. B' . d .. k"l b' casus arı bu Fransız casusunun pe- d . 

• "
1
• ya meyleder Sonra fikri- arı canımızı sıkar, k d · h d •. . ne urur. ı:zı e muş u ır va- sus teşkil8tının böyle üzerlerinde · · b akını 

1 
dı .,, . .. lonya aki hapishaneye yolladılar 

nı değiştir· . • dikkat ve ihtimam! . . . . or onunu geçmıye, en egını, aş - . . şını ır yor ar . uzerınde go • . 
d • 1 . ır, •yeşıb daha münasip d k H ı.. ı: :ırı ~~ze mı ya muktedir değiliz zıyete sokar · velev ki okunmaz kağıt, okunsa da ze görünmez mürekkeple yazılmış Madmazel Luizin yakalanarak Bel • 
. egı mı, der. Sonra bundan da oaskaranır, elirr """' bıze gu!unç ve B' d d b hs d. k (S Biz onu yüksek veya adi bulu- tabii mektuplar bulunan çocukların yazılar var diyerek Alman kadın çikadan çıkarılması; Almanlar kar-

vazgeçer .. •Sarı. nın parlak ld m a ge . ır a anı an aı e er en a- azif . d d "il 
ğunu, gözieri bo • .. 0 u • Ba a"' adam !ağın, budalanın biri) fakat, cidden yorm~, on~ v esın e. eg - peşini bırakmıyarak işin madmazel casusu tarafından soyularak tetkik şı tarafın casus teşkilatına ne bü • 

zdugunu soyler. Ni- y ,.. • bu derece maska- if kib ) . . . . . dır. O soyler, güler ve kendı aklın- Lüize kadar geleceğini söylemeğe edilen fakat bir şey bulunamıy yük' b' d b . dir . 
" ·· ra ve istihza a la ık dır• • zar , ar... dedığıınız vakidir... bizimi 1 ed -1 . Bıl" • an ır ar e ın mış olduklarını 
kurşunu ile öldürdüm. Rüvelver ruyıı &Öylem!'ı.: lazım"y gmıı· . hDog~ Ve bu, zarif, kibar budalanın çay cf~t he adia?:. kerhk, eahag elnırl. .a hacet yoktur. Luizin müthiş bir casus olduğuna düşünüyorlardı. Fakat; belki im· 
kard"'' . • . ' e ırse, ayır u ur sa ver gı a ar a sı- Ç ukl tacı! • k . . hükmeden Almanlar- niha t 1 ' 

-,ıırun çocuguna ait idi. Yalnız onula bayağı lığı buda] · ziyafetini kabul ederiz, nirlerimizi tırmalar kanatır oc ar; pos ıgı ço ıyı ya- d' . . . . • . ye <en - bir müddet için de böyledir. Lakin· 
O sı d • ' aca B ğı b · d d .. ' • pıyorlardı Fakat ne haber götür - ısını tevkif etmışlerdı. ' 

ra a ne yaptıgum bilınlyor- hareketleri bizim neşemizi kaçırır aya ır a am an soz açıldı Garibi udur ki ba ağı adam .. . . · . . • ne de olsa belli oluyor ki; mürebbi-
dum. Sanki hissiz bir kadındım O, bizim gibi düşünmez teessürl.,.: mı : ·Belki çok iyi bir adamdır, Fa- b ğılı. ş balım y d if ki' duklerıru, n_ıadmazelın ne yazdığını Madm~zel~ casuslugunu anlatan ye madmazel Luiz· umumi harbin 
Kocam n kımıld ... · · · . ' k h aya gına az a zar • - bılemezlerdi. ortada hır alamet bir delil gö ül . . . . .' . e adı, ne de bir &eli rımıze ıştirak etmez. Daima ıa- at, er halde çok bayağı, çok ka - b b' k dın .... 1 . B .• . .. . ' r - ıçınde yetışen bırıncı sınıf casu" • 
çıkardL k yytt t . · b d . teklif .•. ar ır a a gonu verır, azan Dıger taraftan madmazelin sahte muyordu. Tabii; o da, kendisini mü- " 

a ır. şte bızi uzaklaştıran, a .. .> erız ve ettıgı çayı red da zarif kibar bir kadın bayagı· t h" . t üzd' 'b' daf t . t' Fak ğ !arın birincilerindendir. Madmazel Sonra part aramızd k' h d • . ded . ' pasapor ve uvıye c anı gı ı aa e rnış L •t e er ortada Al-
ınc ıcİ· 8 ımandan çıktım. Evi- b hail a .'. en egı derinleştiren erız. bir adama tutulur. Fakat bu, pek şeyler yazan adamları da vardı. manlar aleyhinde bir cürüm tehikki Luiz harp bitmeden eve! Polonyad:ı 

I<!tile ıkmdı ... · . • ~ ~rıdir, Fakat o; buna asla Zira, kibar adam muhteriz ve ih· ·nderdir. Ve neticesi dalına vahim- Emri altındaki casus teşkilatının en edilecek bir şey bulunsaydı· kurşu- mahpus olduğu hastahanede ölmüs-
a n sıla.hı nereye sakJ e emınıyet vermez aldırış etmez t'yatıd Sö - .. "hb tin' k d' dir L A J ' • <Lgııu d .. 1' . a- . ' " ı ır, zunu 80 e ı, en ın • . EYL SAM H faal adamlarına; hazan böyle bir pa na dizileceğine şüphe olmıyan bu tür. Yarın da; diğer meşhur caı;us-

a soy emıştir. Bayağı bır ruhla imtizaç kabil muhafaza etmesini bilir. Muhiti k" - BİTTİ - saport, sahte bir hüviyet cüzdanı kızın, casusluğuna dair bir şey ya- tan bahsedilecektir. 
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Gaziantep Nafıa MiidürlUğünden: 
Mahalll Davetler ve toplantılar Ketlf bedeli 

Aekere daved Lira K._ -
Tahta Köprü 

İstanbul vilayetinden: ;:~:~~ Melilı:Anlı 
1 - 938 Nisan celbinde piyade 15796.20 AIAgöz Banld 

1 
fst. Levazım Amirliği 
Satınalma Ko"' ' ' 1 ' 1 arı 

Ordu hastahaneleri için alı -
nacak olan 43 bın metre patts'~a
nın 31/ 3/ 938 tarihınde Y"P· a· 
cak eksiltmesinden Jarl ı 
edildiği (466) (1695) 

sınıfından 316 ila 332 dahil. doğum- 1 _ Bedeli keşifle mahalleri yukarıda yazılı Gümrük karakolları 
- !ular alınacaktır. ~ edil~mezse . t 18/3/938 tarihinden itibaren 21 gün müddetle kapalı zarf usu- İstanbul beşinci icra memur.u -

• 333 doğumlulara muracaat edilecek- ınşaa ı . ğundan . 
A T N 32 Yazan 1 Rahrnı Yağız tir. Harp sanayü sınıfı için 316 illl liyle ayn ayn eksiltmeye konulmuştur. .. . 15 d G Talibin Hakkı zımmettnUL 

M A L U M _ O. lktlb •hakkı 333 ve gümrük sınıfından 316 ilA 333 2 _Eksiltme 8/4/938 tarihine milsadif Cuma gun~ saat e · cağı olan mebaliğin teminı ı •·· 1 

V E S 1 K A V E Komodor Ramiz, Sevkiyat kuma?d.anı Şükrü 'TercUm• ve a ve gayrı islim eratten 316 ilA 3:?11 Antep Nafıa Müdürlüğünde toplanacak eksiltme Komısyonunda yapı- için haciz edilen ve tamamııı :.; 
RESiM VEREN: Pala, Donanma başkatibi Ihsan ve gızlı vesıkalar_ mahfuzdur. doğumlular silah altına çağınla - lacaktır. --·~ - - ~ - e---.. . sekiz bin beş yüz on beş lira ~. 

1 
• • ' d • k caklardır. 3 _Keşif ve projeler de husust eksiltme prtnıımeleri gonnek ıs- met takdir edilen Çelebi ogı u 

4 fl.rkalık ngılız) enız UY• Keyfiyet i1ıln :;:ınur. teyenler G Antep Nafıa Müdürlüğüne müracaat ed~~rdlr:. . _ = ~:~~1;::_7,' 1; 
• 4 - İsteklilerin ellerinde Nafıa Vekil.etinden verilmiş muteahhit eski 51 mükerrer 51, 52 yenı ~ 

t
. K k 1 ye geı·ı nce • Beyoğlu yerli askerlik şııbesmden: lik vesikası bulunması şarttır. 97 No lar tahtında dükkanı ob· , 

Ve 1 Um a e • 1 - Piyade: 316 - 328 dokğum~~lar 5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncil maddelerinde yazılı den duvarları kagir altında dul<K. 
dan bakaya ve yoklama aç arı efal kt nı müştemil hanın 4/1 hissesı. 

h 
•• ile saklılardan ask.,rliğini yapma - vesikalar ve muvakkat teminat makbuzu veya ~anka . k et me UP" Evsaiı: 94 numaralı mahal !: n 

4 Mart Sabahı saat onda büyük deniz UCU• mış olanlar ve 329 ve 330 doğumlu- lariyle birlikte kanunun tarifatı ve şartnamed~ şeraıte ~amen uy- kapısıdır. Ahşap merdivenle çıkı. ı 

l 
Iar. gun ve noksansız olarak yazacakları teklif mektuplarını havı kapalı ~rf- katta üç oda ve bir depo va.-u.r. 

mu başlamış,• fak af akim ka mzşfz. 2 - Jandarma 1arı ihale saatinden bir saat evvel Komisyon reisliğine vermeleri illn Tavanları harabtır. Bir hela vardır. 
Gümrük olunur. (1672) 95 numaralı dükkıin cephesi yaprak 

10 Saatl •• k den"ız muharebes"ınden sonra ric'at _eden Deniz . ,. .. 1 M l dan AOAgı· ya inmek üzere bir mer- demir kepenklidir. Hand_ ve km~te -
316 - 332 doğumlulardan bakafa, lstanbul uçüncu cra emur u- di -Y- dır milatı ve tavan ve oşeme ısınıı~-

d •• donanması acanacak bir haldeydı aklıl d ğundan: ven var • ubtacı tamir ve kısmen hara.)-Ufman yokl.".:':1~ kaçağı ve s ar an as - İkinci derecde piotekten dolayı Birinci kat: Bu kata ~dıkta ~Bu gayrimenkulün 4/1 hissesi 
Enver Paşa'nın hayalleri [ - keı_:ligını yapmamış olanlarla 333 paraya çevrilmesine karar verilen bir ufak sofa üz~rinde dort oda açık arttırmıya vazedilıniştir. İ~bıı 

dogumlular. .. ve tamamına 15685 on beş bin altı mevcu~. Merdiven sofa ve oda- dükkanın cephesi !stor kepenkle, 
Başkumandan vekili ve Harbiye 3 - Harb sanayıı: 333 doğumlu - üz seksen beş lira kıymet takdir !arın zemini ahşaptır ve ayrıca ze- . . imentodur. Arttırma peşin-

Nazırı Enver Paşa daha harlıin ilk 1 Y k ik d- li d ar zemını ç 
ar. olunan Beyoğlunda Balmumcu çift- mini aro mozay o~ . ve uv - dir. Arttırmıya iştirak edecek müş-

sıralarında bütün partinin içinde 4 - Piyade, jandarma, gümrük !iği mahallesinin Mecidiye sokağın- 181'l bir buçuk metre ırt~aında fa- terilerin kıymeti mubarnmeneleri -
sivrilmiş, tekmil iktidarı eline al - ve harp sanayii eratının toplanma da kfı.in kayden yeni 2/3 ve 1/4 ka- yans bir alafrang~. hela bır bıde ve nin yüzde 7,5 u nisbetinde pey ak -
mış, ve bu iktidarın paylaşılamama- günü 21 nisan 938 dir. pı ve mahallen 30 Nu. yu ihtiva 1,80 eb'adında gomme ve komple çea veya milli bir bankanın temi • 
sından doğan bir ara açıklığını En- arka tarafı Tevfik Ali bahçesi ve bir banyo mevcut ve. sokak cephe-. nat mektubunu havi olmaları icab 

ed 5 - Deniz eratının toplanma gü-
' ver'e hissettirın en idarC'··e uğ - nü 10 nisan 938 günüdür. arka tarafı Tevfik Ali bahçesi ve si ile arka cephede etraf! demır eder. Müterakim vergi, tanzifat, 
' raşan Sadrıazam Tal8.t Paşanın nü- önü Büyük" dere caddesi ile mahdut korkuluklu iki balkon _vardır.. tenviriye ve Vakıf borclan borcl•.ı-

k di · ünh Naktt bedelleri 9-Nisan-938 gü- M di enl fuzu da en çevresıne m. asır bahçeli köşkün tamamı açık art- B_odrum katı: er v en_ mo- ya aiddir. Arttırma şartnamesi r/ 
nü akşamına kadar kabul olunur. b kısun k tın d 

kalmıştı. tırmaya konmuş olup 4 mayıs 938 zayik olan u a oşeme- 3/1938 tarihine müsadif pazartesi ~ 
Cepheden cepheye koşan, kanım il Ti" tarihine müsadif Çarşamba günü si umuıniye~e. karo moı:ayik v~ ça- günü dairede mahalli mahsusun:ı 

su gibi akıtmaktan çekinmiyen Türkl.Ytlli)•1Ç; saat on dörtten on altıya kadar da- m&flfhanenın ıse zeminı karosıınan talik edilecektir. Birinci arttırma -
evliidlarının başındaki bu Harbiye " '. ,; !remizde birinci açık arttırması ic- dır. Burada bir çam~ ~~ sı 23/4/938 müsadif perşembe gü -
Nazırı hayali pl!nlar; Yavuz'un ta- ., ' m ra kılınacağı ve arttırma bedeli mahalli bir odunluk bır kömurlük nü dairemizde saat 14 - 16 yaka -
saralayıp başaramadığı (Panisla - \. '.r ~·~"~ [~"" takdir edilen kıymetin yüzde yet- ve iki mozayik tekneli çamaşırlık dar icra edilecektir. Birinci arttıro 
mizm) ın gayesine hizmet edecek ;,, ' ~iı:;;J' ' ~~ ·. v ~ miş beşini bulduğu ve kaydında ya- bir kiler bir oda alafranga bir he- mada bedel kıymeti muhammene -
uğraşıyor; Kafkas'da Suriye de 1 - , ' · lllllJ lin zılı birinci derecde ipotekten müte- li ve ufak bir yer~ dolap ve ~a nin yüzde 75 ini bulduğu takdirde 
rak'da Kaliçya da İran'da ve pa- Şehzadebaşı vellid borç miktarının itfasına te- teferruat işler vazıyette kaloriler üste bırakıhr. Aksi takdirde soıı 

• · kabül ettigı· · surette alıcısı uhdesi- kazan ve tesisatı mevcuttur. Mcz- arttırmanın ı.aahhüdü oıikı :talmak 
yitahtın kapısı demek olan Çanak- TURAN Tiyatrosunda ul odrum ır tı 

,, .,;,_ _ ,,. ne ihalesi yapılacagı" aksi takdirde kür gayri menk ün b o.a üzere arttırma (15) ,ün Jaha tem-
kalcde dövüşen Türk evladları a - -- BU AKŞAM · k Uar -son arttıranın taahhüdü baki kal- tamamen kirgir ve diger a ze- did edilerek 13/5/1938 ıarıhlne mü-
teşe ·ve ölüme göğüs gerıyorlardı. . . t ft' ediyor, S ' k mak u··zere arttırma on beş gu··n mini kısmen· kargır· mütebakisi ah- sadif cuma gun·· u· saat 14 - 16 ya k:ı-

B kumandan vekili Envrr Paşa Ba briye Nezaretinı e ıı " . an at lr 
Düşman harekatı her cephede üs- N":zırın hemen arkasında yürüyen leı· : Amiral Şoson, bahriye nezaretı F "b s b . J"b'I ' müddetle temdit olunarak 19 mayıs şap ve tekmil kapular ve pencere- dar dairede yapılacak ikinci arttır-

manlı ordularının aleyhine ink~af V f b (A · ! . Vasıf) tır. _yu a rf U 1 8SJ 938 tarihine tesadüf eden Perşem- ler Rip. olin_ yağlı boya ve duvlarlar ma neticesinde en çok arttıranm 
ediyor ·, su··11"""' o"nlerine varan ka· müsteşarı ası ey mıra ise eli h b alt k t k -, ~ _ • . . , . be günü yine ayni saatte dairemiz.. a yag oya ve a. apı- üstünde bırakılacaktır. 2004 numa-
nal kuvvei seferlyem idaresiz~ yü- almakla meşgul bulunuyordn. ıibat yapmış; dogonklarda (] ~ Şehır. tıyatrosu,. ıanatkdr. Naşıd de yapılacak ikinci a,çık arttınua- !arın camlan pitrute ve harici ıas- ralı icra ve iflas kanununun 128 
zündcn tıpkı bir kızgın topraga a - 0 .. manın forsa hazırlıklarını an· lanan Türk alayları _ateş sagnagı- ve ar~ları, Ertuğrul Sadi ti- sında yukarıda yazıldığı veçlıile mı tamamen yağlı boya -ve pancor- ncı maddesine tevfikan haklan ta
kıtılan bir teneke dolusu su gibi cak ~n günlerde habeı alan .l\l - nm durmasını beklemışlerdL yatrosu, Halk Opereti, bestekıtr Ne- arttırma bedeli birinci derecedeki lu ve bodrum katı pençereleri de- pu sicillerile sabit olmıyan ipotek • 
gayeye ermeden eriyor; uçuyor; ve man istihbaratı, bunu Osmanlılara Düşman bombalan ~iiştüğü yer- cib Ceıa!, Turkuaz VfJflleteri, bil1ıülc ipotek alacağına kifayet eylemek mir parm~khkhdır, Elektrik, ter- li alacaklılann da ali.kadarlarınm 
kayboluyor; Sarıkamışın buzlu o - çok geç haber vermi•·, Çanakkalede lere cehennemden selam bırakır- h ti. F ••• u.ı. bi şartile mezkür gayri menkul en kos, kalorifer tesisatı bulunan mez- ve irtifak hakkı sahiplerin.'.ıı hak • •• ..,. .. ul da bo• dur saz eye ev............ .,. prowam ._,_ . enkulün 
valarında çarığa hasret çarpışan de son hazırlıklar çok geç başla _ !arken Türk topç an • • . . . çok arttıranın üstünde bırakılacak· Aw- gayrı m umum mesa- ları ve hususile faiz ve masarife 
Türk ev!adlan Rus süngülerinin ö mışt mıyor; birer ateş parçası kesilen bu " Vesait temın edUmi§tir. tır. Satış peşindir. Arttırmaya işti- hası 761 metre murabbaından iba- dahil olan iddialarının nan tarihin· 
nündeateşe ve yokluğa göğüs gere ı. · · AHI yorgun kahramanlar ellerindeki ••• rak etmek isteyenlerin mukadder ret olup bundan 596 metre murab- den itibaren (20) gün içinde evra -
rek çarpışıyorlar; Galiçyada Avus • · 4 MART SAB malzemeyi idare ederek kullanmak 1 TEPEBAŞINDA ŞEHiR kıymetin yüzde yedi buçuğu nibe- haı bahçe 165 metre murabbaı ıse kı müsbitelerile birlikte dairemize 
turya, Macaristan İmparatorluğu Maamafih, birkaç batarya uzun b . tı'ne karşı titiz bir dik· TIY ATROSU tinde pey akçesi veya ulusal bir binadır. Daha fazla malfunat almak bildirmeleri lizımdır. 

iril mec urıye D Pi es kı iste nl 4 N' 1938 tarihinde hesabına çakmak çakan Türk menzilli Krup topu daha get - k ti birer deniz rrulyabanisi hey- ram ve Y •mı bankanın teminat mektubunu ver- .. ye er ıs:an n Aksi takdirde hakları Tapu sicil-
yiğitleri yurdlarından kilometre • miş, bazı t~byelerin bu noksanları ~t.i;le karşılarınd: sıralanan mü- Bu gec;e saat 20-30 da meleri. lılzıındır. H~an tapu sicili- ıtıbaren dairemizde açık ve aınlı l~rile sabit olmıyanlar satış _bedeli-
lerce uzak, yabancı topraklara gö- da giderilmişti. . d ha bire gülle f 1 D A N A K 1 le sabıt olmıyan ıpotekli alacaklı- bulun~ak olan arttırma şart- nın paylaştınlmasından harıç ka -

mülüyor, Irak'da, Suriye'de İran 4 Mart sabahı Mal tadan hareket tearrız . on
1
anmaya d burada Yazan: Pandeli Horn larla diğer ali.kadarların ve irtifak namesıne ve 936/3518 sayılı dosya- lırlar. Müterakim vergi, tenviriye 

yetiştirıyor ar ve şura a, d F b · K il . · . üra aatle ·cap eden mal<lmat . · da çeşit çeşit, cins cins düşmanlara eden itilaf kuvvetleri filoları Kolo- d.. Tercem• e .en: a rı o a hakkı sahiplerının bu haklannı ve sına m c ı ve tanzifiyeden ibaret olan Beledi-
göğüs geııen Osmanlı orduları her h ttında boğaz ufulda· ına geli- batan parçalanan, ~~v a~"'.1 ~ş~an Pazar aüa.ü gündüı ıaat lS,30 da hususile faiz ve ınasarife dair olan ve izahatı alınış olacaklan gibi art- ye riisumu ve Vakıf icaresi, bedeli 
tarafda geriliyor; bundan cür'et ve ;:rı;dı ... İskle Kolonasındl İre- gemilerini, kruvazorlennı ~o~<l~- ••• iddialarını ilan tarihinden itibaren tırm~y~ girenler ~-bu h~- müzayededen tenzil olunur. 20 se-
cesaret alan düşmanlar savletleri • zistibıl, Enfleksibıl, Oşiyından mü- çe şevkleri artıyor; ateşler'.nı şıd· ÇOCUK TİYATROSU yirmi gün zarfında evrakı müsbite- kı butün malUınatı ogreJlDUf ad- nelik Vakıf icaresi, taviz bedeli 
ni artırıyorlar; taarruzlarını şiddet- rekkep birinci fırka, sancak kolo- detlendiriyorlar. Fakat ge~ıde b~ Cumartesi, Çarşamba 14 de !erile birlikte dairemize bildirme- dolunacakları ilin olunur. müşteriye aiddir. Daha fazla malü-
lendiriyorlardı. nasında Glocester, Endikatibıl, Def şaldıkça doldurulması imkansız gı- MAVİ BONCUK leri iktiza eder. Aksi halde hakları 2998 mat almak istiyenlerin 37/5435 nu-

ni Goin Elizabetden meydana ge- bi görünen cephaneliklerine esofle Yazan: Mümtaz Zeki Taşkın tapu sicilile sabit olır.ıyanlar satış Harici Askeri Kıtaatı maralı dosyada mevcud evrak ve 
Lord Kiçner. fıkri sabitine uya - le~ ikinci fırka bulunuyor. Bunla- bakıyorlardı. Müzik: F Ege bedelinin paylaşmasından hariç ka- İla" nJarı raııorıınu görüp anlayacakları ilB.n 

rak Canakkaleyi bir defa daha zor- '---!ar Mezk"- · n1cu1·· r l (37/5435 
' rın iskele omuzluğunda ve yine ko- Saat ona doğru boğaza saldıran **• ": - . w- "'.11~" ~e . un ne - o unur 

J amıva karaıı- vermişti... Üç mart G Re b d d g b '"-'• b akı1 lLEC 
· !ona hatunda Bov·e·, olv.a, .P.Ü •. dört fırkalık zıı·hlı kı·uvazör müf- Gedikpaşa AZAK ıdnemasında 29 sın. en. 0 an_ . ır........,. ına. .. v Kırklareli "'"- bır" liklen· ihtı·· DEVRED EK iHTiRA 

aks. amı forsa için hazırlık emri a - tanzifi te ed .L wıı 
- . . . lik Diderodan muteşekkıl bırıncı re, esi mayin tarlalarına yaklaşır- Mart SALI akşamı ıcaresı ye ve nvıny en a i ·n ka alı zarf usulile 58000 BERATI 

lan itılal kuvvetlerının A~d'.:rıız do- Fransız deniz fırkası iskele kolo- ke-;. Üzerlerine yağmur gibi yağan S ' tk• Karakaş fine mütevellid bilcümle vergi mükelle- ykilcıo kçuruı fpasulye satın alıncak- •Fişek fiskesinde ıslahat. hakkın-
4 Mart sabahı butun k ana ar şere fi t· il · d lliıli bo l nan.ması ' . h r . uv- nasını kuruyor. Sancak kolona- Türk güllerinin altında bocalama- İ B. Şehir ti atrosu Tosun ve ye~ e ve r~smı e ye _rç u- tır. Muhammen fiatı 16 kuruş daki ihtira için verilmif olan 22 Ni-

vetıle Malta dan .~ e~et. etnıış, \'e sında ise 6 bacalı Didero sınıfı dört - b 1 tar· birkaç dakikada , y 1 ya aıt olmak uzere satış bedelinden l t tan 9280 liradır İlk te . san 1928 tarih ve 1406 numaralı ih-
kolona h~tt~d.a muthış bır kuvve - zırhlı, Jandark, Mirabo, Jan Jak, 1 !:aıa~n~':"~oşİuklar meydana gel- ERTUGRUL SAD TEK istifa ol~acakt~. _Yirmi senelik - ~a~P69~ liradır İhalesi. 11 ~ tira beratının ihtiva ettiği hukuk 
tiıı örncğı gıb~ şafakla b~rabe.r Ça- Russo ve Leon Gambeta buluru- \ meğe, batanlar suyun dibine indik- TİYATROSU vakıf ta".1". bedeli ile tapu harçlan 938 zartesi gÜnü saat 16 dadır bu kere başkasına devir veyahut 
nakkaleye dogrul'.,'.1uş, Turk sıper - yorlardı. çe seyrekleşen hatlarda korku ve CEHENNEM alıcıya aıttır. . .. Şa~esi her gün Kırklareli ~ev~ fiile. ko~ için icara ve -
Jcııne son ve kat _ı ~arruzunu yap- Hepsinin taşıdığı toplara göre panik temayülü alıp yürümeğe Dram 3 perde Me"1:<ür . gayrı menkulun evsafı Tümen satınalma komisyonun- rilmesı teklif edilmekte olmakla bu 
mıya karar ve~tı. .. .. ateş kuvveti fevkalade ol~ bu do- başlamıştı. . . ••• umumıyesı: • .. . . da görülebilir. İstekliler kanu- ~ususta _fazla malıimat edinmek is -

Bır akşam eV\el, Malta ussubah- nanmaya altışar muhrıblik sekız l Kruvazör fırkası ılk dakikalarda Methal: Mezkur köşk bahçe ıçın- nun 2, 3 üncü maddelerindeki ~y~nlerın Galatada, Aslan Han 5 
risine gelen 15 naklıye gemisi de destroyer fırkası, ve yine üç kru- hücumundan geri kalmamak için Ertuğrul de olup demir kapısı olan bahçe- vesikalar ve teminat mektubla- ıncı kat l_-_3 numaralara müracaat 
Hindli, Avuk~lyalı ve ~enegalli as- vazörlük dört hafif kruvaz~r ve ay- batan arkadaşlarına, m~rezeyi sa- sinde~ içeri girildikte. b'.'1'çenin et- nnı havi zarflarını belli gün ve eyleınelerı ilin olunur. 
kcrl erden murekkep bır kaç fır - ni miktarda zırhlı kruvazor fll"ka- ran korkuya rağmen hucuma de- Sadi Tek rafı bır buçuk metre irtifaında du- saatten bir saat evveline kadar İatanhul Asliy İkinci Ticaret Mah-
kalı~ kara kuvvetini ?anakkaleye larile bir de 13 tahtelb.ahirlik deniz vam etmek istem~, fakat her ile~". - TIY A TRQSU varla mahdud ve duvarlann üzerin- tümen satına ima komisyonuna kemesinden: 
giıtiirmek üzere getirmış, donanma- altı fırkası refakat ediyordu. (1) !iyen dakika, saflarda daha buyii!" . de kısmen delikli ve kısmen kafes vermeleri. (777) (1692) İstanbul Muhakemat müdüriyeU 
n m forsasın ı ve muzaffer neticesini Sabahla beraber boğaz sularına boşluklar hasıl ctmeğe başladıgı Salı (Bakırköy Miltiyadi) çarşanba tel gerilmiştir. Bahçenin içinde 2 ••• vekili avukat Rıfat Ahmet tarafın-
bekJemiye başlamıştı. giren düşman donanması, boğaz ıçın geri dönmek mecburiyetinde (Üsküdar Hale) sinemalarında ~am _ve b~ miktar mel'."a. ağa~an Kor ihtiyacı için aşağıda cins dan ~ap ~etesi sahibi Ali Na-

Lord Kiçner'in verdiği kararın dışındaki Türk tarassut destroyer kalmıştı. ÇAM SAKIZI ile çıçek fidanları ve çıçege mutc- ve mıktan yazılı telefon malze- ci aleyhine ikame olunan davanın 
tortibatında şunlar vardı : Donan- filotillasının haber vermesi üzeri- (Devamı var) ••• ~llilı:. çimenler mevcut ve tarhlar mesi alınacaktır. İhalesi 18/4 / ceıyan eden tahkikatı sırasında : 
ma şüphesiz ki bu son zorlamasında ne ~oğaz tabyelerinin ateşleriyle ... Tahtelbahir fırkasının üç sefi"'.e- ıse çımentodur. 938 pazartesi günü saat 16 da Mudaale~h Ali Naci vaki ilanen teb 
muvaffak olacak, Boğazlardan ge • karşılanmıştı. Ateş altında hemen, sı (Safir, E 7, E 12 Marmaraya gır- HALK Köşk: Zemin katına bahçtıden dır. Heyeti umumiyesi için te- ~~ta ragmen mahkemeye gelme • 

açılan ve evvelce hazırladıkları mele üzere ihraz edilmiş ve gün FL mozayik bir kaç merdiven ile çıkı- teminat akçesı· 304 liradır. c~..t- digınden. hakkında usulün 401 inci cen bu deniz kuvvetlerinin Çanak - ~ ..- ınadd 
- plıin mucibince ateş taksimatını bir filodan evvel bunlar boğaza ·gir- OPERETi lır. Burada yani köşkün önünde bü namesini görmek isteyenlerin esıne tevfik_an. ittihaz olunan 
kale sırtlarında bLrakacağı deniz si- - gıya kar 1 anda toplarını hedeflere konsantre miş!er .. R.Y. . . yük ve karo mozayık ile tefriş ~dil- her gün İstanbul levazım amir - ~ arının ı anen te~liğine ve 
!ah endazlarını da müstemleke !ır- etmekle gösteren düşman donan" (*) Degonk mahfuz mahal: t~ Ku .. ucuşu ,... Temsıllerı miş bir taraçası vardır ve bu tara- liği satınalma komisyonunda ve tahkikatın da 10(5(938 brih perşen-
kalan takviye edecek; buradan baş- ması da Türk toplarına cevap ,·er- rak altına oyularak meydana g~- 1•• .. N•uc sın sol tarafında ahşap bir kapıdan Çorluda kor satınalma komis • be saat H de ~ikine ~ar verilmiş 
ltyan ~gal imparatorluğun iç kı - mekte geçikmem~, 4 Mart sabahı- rilen topçu . ateşinden korunmaga 29 Mart Salı akşamı Pangaltı Kur köşke girilir. Bu katta methali ka- yonunda görebilirler. Talipler ~~:ıa key~~yet t.e~liğ ınakaınına 
Sımıarına dog" ru ileriye götürüle - nın k k. b' da al h · e !erdir tul s· da olmak uzere ilAn olunur es ın ayazı, ır an ev sa- ma sus sıp r · uş ıneroa ro mozayik olan ve işbu methalde kanunun ikinci ve 3 üncü mad - · 
cekti Bu vakite kadar Amiral Şo • çan iki taraf toplarının namluları DEVREDİLECEK İHTİRA ŞİRİN TEYZE alafranga bir helıl mevcuttur. Bu- delerindeki belgelerile birlikte D . H fJ C J 
so'ııu.n emrile Karadenizde cevelan karşısında doğan güne~le beraber BERA'iT Operet 2 perde 1 tablo radan hole girildikte zemini yerli belli gün ve satte Çorlu kor sa- f. 3 Z ema 
lar yapan, ve b~y.~k .ha.rbın başlan- ?rtadan kalkmış, ve sa~ah karanlı- "Nitrat amonyak imaline aid ame- .. 30 Mart Çarşarrba akşamı B~kır- parke döşeli bir salon ve iki oda tınalma komisyonuna müracaat- Lokman hekim. 
gıcındaıı berı butun ıştıgal sahasını gında başlıyan . lopçu duellosu s:ıal- !iye• hakkındaki ilıfüa için alınmış k~y Ç~kaya Sınemasında tehir e- vardır. Ve odaların birinin önünde lan. (779) (1694) Dahiliye mUtehasaısı 
Karadcniı:'e hasreden Osmanlı do - ler geçtikçe hızını arttıra. arttıra t:'i olan 30 Mayıs 1931 tarih ve 1689 nu- dilen suvare : .. bir seri olup buradan arka bahçe- 15000 kilo galvanizli !el 3 mi- Pazardan başka günlerde ölieden 
nanması Lim:ın paşanın da Çanak • akşama kadar sürmüştü. Ilk saatler n,aralı ihtira beratmın ihtiva ettiği 31 Mart Perşembe akşamı K.adıkoy ye çıkılır ve bu odadan mutbah3 limetre kutnında. sonra saat (2,5 tan 6 ya kadar İstan
kalede yap.tığı. yenilik ve .kuvvet ! de düşman gemilerinin top~arı kı- hukuk bu ke:.e ~aşkasına dev~ :e .- Süreyya sinemasında büyük mü • geçmek üzere bir servis kapısı var- lOO kilo galvanizli bağ teli 2 bulda Div~yolunda (104) numaralı 
teksiii tabıycsı sırasında goster - . sım kısım muhtelıf tabyelerı hedef yahud mevkiı fule konulmak ıçın ı- sam.ere. dır. Ve yukarıda yazılan salonda milim tre kutrunda hususi kabınesınde hastalannı 0 _ 
diği lüzum üzeruıe Boğaz'a gcıiril- j tutmuşlardı ve saat 11 e kadar bu cara verilmesi teklif eıl'lm~kte ol- s. Atilla Revüsü milli danslar Halk şömine mevcuttur. Servis kısmına 45~ adet beyaz porselen izö- bul eder. Salı, cumartesi günleri 
miş, büyük losmıyle Narada ve şekılde devam eden muharebe bun- makta bu hususta fazla malumat e • türküleri Halk Opereti geçildikte zemini karo mozayik ol- l t" sabah •9.5 - 12• saatleri hakiki fı • 
Müfr~z fırkalarilc .. Kirte, Kiliddil -\dan sonra başka bir ~eyir aldı. . dinmek isteyenlerm Galata'da As - Büyük operet ,mak üzere duvarlan fayans döşe- a ~~ adet deve boynu mesnet karaya mahsustur M e 
bahir, Çamburnu onlerınde muhte" I B~ saate kadar devam ~d.e.n ş_ıd- l"n. Hiin 5 ncı kıit ı. -. ~numaralara EMİR .meli bir mutbah bir oda 
mel diisman fors-ısına knrsı tetlbır ı de'. lı ateşler sıperlerde buyuk tah-, muracaat eylemclerı ıl..n olunur. 

• 

• 
• 
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HASAN KREMLERi 
Yağsız kar acı badem - Yağsız kar menekşe· Yağsız kar 
beşçiçek ·Acı badem yağh· Yasemin yağh - Gül yağh • Yarım 

yağh gec& • Suar dö Pari 

f"j';tanbul komutanlı;-rı\ 
J Satınalma Komisyonu hAnlu~\ 

İlıale günü talibi çıkmıyan 
Gümüşsuyu hastahanesinin 
1500 kilo tereyağı vermeyi te -
ahhü t eden üster ci namı hesa -
hına 1128 kilo 650 gram tereya
ğının pazarlıkla ihalesi 11/ ni -
san /1938 pazartesi günü saat 
14,30 da yapılacaktır. Muham -
!Ylen tutarı 1128 lir 65 kuruştur. 
Ilk teminatı 85 liradır. Şartna
mesi her gün öğleden evvel ko
mısYonda görülebilir istekli -
!erin ilk teminat makbuz veya 
mektuplan ile beraber ihale 
günü vakti muayyeninde Fın -
dıklıda Komutanlık satınalma 
komisYonuna gelmeleri. (1585) 

••• 

ve 
Güt EL.LİGİ 

Kremleri kullanıyorlar 

Saçlara gayet tabi! surette is-

tenilen rengi verir. Ter ve yı· 

1 kanmakla kat'iyyen çıkmaz . 

Bütün d j nya sergilerinde sıhhl ev· 

safı haiz saç hayaları arasında bJ.. 

• 
Kendine Oeyhucıe yere 

eziyet ediyor 

Nevrozin 
varken ıstırab 

çekilir mi? 
Baş, diş ağrıları 

ve üşütmekten mülevellid 
t ütün ağrı, sızı, sancılarla 

nezl~ye, romatizmaya kar~ı 

Nevrozin 
ı..aşele r i nl atın ız 

İcabında günde 3 
kaşe alınabilir. 

İhale günü Lilibi çıkmayan 
5500 kilo pilavlık ve 4200 kilo 
çorbalık pirincin pazarlıkla iha 
lesi 11/n san/1938 pazartesi gü 
nü saat 15,30 da yapılacaktır. 
Muha mmen tutan 5500 kilo pi-

rlaci gelmiştir. Saçları ve cildi 
El111UES5Ul iLACIDIQ 

lavlık pirincin 1210 lira 2400 ki- kal'iyyen tahriş etmeden istenilen renkte bo-

Yayan yegane sıhhi saç boyalarıdır. Deniz Levazım satına! 
Ilk temir,atlan mecmuu 154 li- • 

-
f ' 
e---.~~~ı 'cUVEN' 

ANITI 

. l 

· . 

TÜRKİYE İS 
':e&.:.l:Jo ....... .,_ .. ..._Al - • 1 

PROFiLAKSiN 
.__Bels<ölğukluğu ve Frengiden kerur'::J 

Saç bakımı, gUzelllöin enblrlncl tartıdır. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve ıaç dökülmesini tedavi edea tesiri mücerrep bir llAçbr. !o corbalık pirincin 480 liradır. 1 -

radır. Şartnamesi hergün öğle- INGILIZ KANZUK ECZANESi ma Komisyonu lıinlar 
~en .evvel komisyonda görülebi- - lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
lır. lsteklilerin ilk teminat maık BEYO~LU • ISTANBUL Beher kilosu İstanbul büyük bostane binası depolarında mevcut tahminen 25 

U Mıktan nun fiatı 
buzu veya mektuplan ile 2490 Cinsi Kilo Kuruş :on kadar eski h:ırfli evrak ve koç.ı.nların satılması açık arttırmaya ko-
sayılı kanunun 2 ve 3 ncü mad- - mlmuştur.Arttırma 8/4/938 cuma günü saat 15 de Büyükpostane btııuı 
delerinde yazılı vesikaları ile Sığır Eti 14,000 30 birinci katta İstanbu P. T. T. müdürlüğünde müteşekkil alım sabm 
birlikte ihale günü vakti muay- ı Kuzu Eti 20,000 41 komisyonunda yapılacaktır. Beher Tonun muhammen bedeli (27) lira, 

yeninde Fındıklıda komutanlık İnhisarlar u. Müdürlu""g" u""nden.· I Koyun Eti 22,000 38 'epsinin (675) L., muvakkat teminatı 50 lira 63 kuru§tur. Taliplerin 
satınalma komisyonuna gelmele ıartnamesi ile kağıt nüınunelerini görmek ve muvakkat teminatlarını 
ri. (1536) 1 - Cins ve mıktarlanyle be yatırmak üzere çalışma günlerinde IIlj!ZkUr müdürlük narı kalem leva -

. *** 1 - Listesinde eb'at ve mıktan yazılı 28 Kalem malzeme (440 met- her kilosuna tahmin edilen be <1m kısmına, arttırma gün ve saatinde de komisyona müracaatlrı UAn o-
Ihale günü tali~i çıkm~yan İs re gaz borusu, 140 adet gaz borusu flanjı, 93 adet Nipel, 115 adet deve delleri yukarıda yazılı olan üc lunur (1576), 

tata~tb~hl t~omutalnlıgına bag~ kı - boynu, 53 boy Lama demiri, 1 adet demir saç levha, 4 adet Galvaniz kalem et, 30 mart 1938 tarihim -------,.-çun·-· -c-u .. -----------------
" ı ıyacı o an 21,000 kilo sa- . . • rastı ç b .. .. İstanbul Asliye u Hukuk fakanın Aslan çocuk ve 9 lira nafa-

bunun ihalP.s i kapalı zarfla 11 / saç levha, 21 adet çinko levha, 15 kilo rondela, 20 kilo Somun, 28 boy ayan arşan a ~nu saat \fahkemesinden: kanın Faruk çocuk ve 7 Iira nafaka-
nisan / 1939 pazartesi günü saat köşebent, 36 adet demir saç levha, 13 boy pirinç çubuk, 2 l.ıoy takım 14 de .. kapalı ~arf usııliyle alın - Mehmet Ali kızı Hatice Hayriye nın da Namık çocuk lçinki cem'an 
15 de ilk teminatı 441 liradır. çeliği (su çeliği) 4 boy sekiz köşe çelik, 5 boy yuvarlak çelik 117 adet mak uzere munakasa konulmuş- Bentler tarafından kocası, Kasım - 41 lira nafakanın dava edilen Tav-lir===========:::..-
Şartnamesı her gürı öğleden ev dirsek, 98 adet Amerikan rekor, 110 adet redüksiyon, 110 adet boru T. tur. _Jaşada Nalıncı yokuşunda 57 nu - fikten tahsiliyle küçüklerin ihtıya- ı !Q.a.54.W. . ~ 
ve! komisyonda .. "l bili' ıs· 2 İ naralı hanede mukim iken yeni 1 - catına sar!edilmek üzere davacı ,, .• 

. .r,oru e r. - 300 metre çelik boru, 146 adet çelik flanj yakalı, 30 kg çelik yay teli - şbu üç kalem etin mu - ... : ,·-..Nrı·vı· Ru·· 5 ı·LE TEDAVi.Si. teklil · · ·Ik . · • <ametgahı meçhul olduğu anlaşılan Zebraya verilmesine ve masarifi /\ 
erının 1 temınat makbu - 450 adet demiıci zımpara kaadı, 4 levha contalı lastik 32 adet Salmastralı vakkat teminatı (1557) lira o -

2U veya mektuplan ile 2490 sa _ . 
1 

. 'vfostafa oğlu Salih aleyhine mah - muhakemenin dava edilene aidiye-
yılı ka 2 3 .. musluk flansısız, 28 adet salmastralı musluk !J.anjlı 52 adet stop val! up, şartnamesı, parasız olarak kememizin 938 / 37numaralı dos - tine temyizi kabil olmak u··zere 23/ 

nuııun . ve ncu madde .. ' - · .. 
]erinde yazılı vetjkaları ile bcrr. j dokme pazarlıkh satın alınacaktır. ~omısyondan her gun alınabi . ;ası ile açılan boşanma davasında: 3/938 tarihinde karar verildiği fık-
ber ihıık günü ihale saatinden II - Pazarlık 30/III/1938 tarihine rastlayan Çarşanba günü saat lir. ~ahkemece müt~~ .karar daire- rai h~iy~ makamına kaim ol -
en az bir saat evvelline kadar 14 dE Kabataşta Levazım ve mübayaat §Ulıesindeki alım komisyonunda 3 - İsteklilerin 2490 sayıl ı >ınde ~al 51:ıre·ti· ilanen ~ 8 ~ mak uzere ilAn olunur. 
teklif kt ı Fındıklı yapıl.tcaktır kan . . . leyhe tebliğ edildiğı ve muddeti (6284) 
. m~ up arının da · --.. ····-·u --- _ .... _ _ _ unun tarüatı dahıhnde tan _ t ·• . hald ed.. . . ~~--------..:.;;.;;;;.;::. Istanbul k tanlı. . ~eç ıgı e cevap verm ıgı cı - İı;tanb 
komis omu gı ~tın..ılına . m - Listeler parasız olarak her gtJn sözü geçen ıubeden alınabi- zim edecekleri kapalı tekli! hetle tahkikat günü 28/4/938 Per • ul. asliye üçüncü hukuk 

yonuna verme!en. lir . . mektuplarını belli gün ve saat- şembe saat 10 olarak tayin edilmiş- mahke~esınden: 
••• (1587) _ IV - İsteklilenn pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % ?,5 ten bir saat evveline kadar Ka- tir. Elp~ı Papadoplo ~dan ko- ~ .p ,l/(T 1 , 

İstanbul Kom tanlı" b ğlı guvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri sımpaşada bulunan Komisyon M aleyh Salibin mezkılr gün ve ~a:rı, ~angirde, Sormagır ı;okalı: l~l5Jş~· BA;ll.,.'R. ,-.M EMELE~/~.: 
b . u gına a ilan olunur saatte m hk ed h bul eznzı apartıman 5 numarada mu - r·. ~.... ..ı." • 
ırliklerin hayvanatı için 1300 · (l425) &şkanlığına makbuz mukabi - b~ kemunie azırkil • dunma- kim Johan Halbirot aleyhine mab- BASfJRJ.flfEMELER//Ylt{:HER.TÜRLIJ, 

dönüm ça kiral kt Ça ••• lind 1 ( sı veya ır an ve gon erme- . . ~ 
yır anaca ır. - 1 İd mizin P • balı _ . . e verme eri. 1347) si lüzumu ilan olunur (6296) kememizin 937/1951 numaralı dos- .fL!IH.~PlARl/Y/, CERAHATlAN/1'/Ş 

Yır_ı olanların çayırlarını tesbit . . - . .are ~a çe muskirat fabrikasında §artname ve pro- · yası ile açılan boşanma davasının i 
ettirmek üzere 31 Mart 938 Per- l~ mucıbınce yaptırılacak kantar ve itfaiye binaları inşaatı açılı: ek - 01· & 00 ktorU Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk tahkikat günü olan 24/3/938 . . . • FISTUllfR AZ ZAMAIYOA EYi EDER, 
şembe günü akşamına kad siltmeye konm~tur. ~ Mahkemesinden: k ıçın ı- • 
F dık1ı ar II K if bed li 4991 lir 69 kuru M d . ametgiihı meçhul olan M aleyheı'============ ın da Komutanlık satına! • . - eş e a ş ve muvakkat teminatı 374.38 Ô Ô m Kadı.köyünde Kuşdili tiyatrosun- ilanen tebli at icra edildiği halde 1 ~ 
ma Komisyonuna gelmeleri. liradır. . . . .. • da Cevdet evinde oturmakta iken eim . g . Göz Hekimi 

0483) m - Eksiltme l/IV/938 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de Marıe Svelberger halen ikametgahı meçhul olan Tev- g emesı hasebile hakkında gı - •• •• 
----0::-:0~K~T'"'O-R--l..!.:~.!.

1Kaoataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonwıda ya- fik'e: ~a~ karan ittib~zın~ ve ilanen ~eb- Dr. Şukru Erta!r1 
Al.1 

pılacaktır. Kasımpaşada Pehlivan kuyusu lığine karar verilmiş ve tahkikat C "al ,.1 N . 
Rıza S v I . .. . 1 a,. o,. ıı uruosmanıye cad. I ag 8f IV - Şartname ve proıeler 25 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Hastalarını çarşamba ııe per - 16 numarada oturan karınız Zehra 14/4/938 gunü saat 10 a talik edil - (D O . 

1 ·· b t b · d al b'J' • . • r. sman Şerafettin apart. 1 ç H A S TL 1 K LA R 1 e ... azım ve mu ayaa . ş~ _esın en ına ı ır.. . . şımbedım mada) hn- gun saat 9 tarafından aleyhinize ikame edilip mış oldu~dan M. aleyh Johan'ın mam) No. S. Tclefo 
22

_ .. 
, MU T EH A S S 1 S I . V - Eksıltmeye ış'.ıra~ etmek lsteyenlerın fenni evrak ve vesaikınl dan 18 e kadar, Beyoğlunda lstik- gıyabınızda cereyan eden nafaka mezgür gun ve saatte mahkemede a. >»-.... 

1 Her .. , İnhısarlar İnşaat şubesıne ıbraz ederek ayrıca vesıka almaları ıa _ ldl caddesinde 108 numa•alı , ·"k- takdiri talebine dair davanın neti- hazır bulunması veya bir vekil gön-
. ~ Beşiktaşta tramvay cad- zımdır. ..... ...,.. cesinde: Ehli hibre ve vukufwı tak- dermesi, aksi halde gıyabında ta!ı • Sahip ııe ne§Tiyatı idare eden 

llesındekı muayenebanesınde saat VI - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ile V nci semburg aparıımamnın 7 numaralı diri veçhlle davanın tarihi ikamesi kikata devam olunarak bir dahn ' • Btı§ muharriri 
~5 den B<'ura hastalarını kabul e • maddede yazılı eksiltmeye iştirAk vesikası ve % 7,5 güvenme parala _ dainrindeki h=ui kabinesinde olan 4/10/937 den itibaren ayda 15 mahkemeye alınmıyacağı ~ olu- ETEM İZZET BENİCE ... 
•r. riyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olwıur. •1460• kabul edeceğini cıneııl.,,.... lira nafakanın karı ve 10 lira na • nur. . , (2998), SON TELGRAF MATBAASI 

• 
• 

lıa!aıa etmi~tir 
. d t• a yapı' an \\\ 

Bu hayal • Bı ıa 


