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r SA~LIK KUPONU 
Bu kuponun yirn'i tanesini toplllyıp 

idaremize getiren ole'•1f11CUlm ımız SON 
TELGRAF•ın birinci sınıf mi.itchassıs

lan tarafından meccın:.ı:m tedavi edile
ceklerdir. Kuponlar, her gün idarelıane
mizde değiştirilmektedir. -En son T elgraflan ve Haberleri veren akşam gazetesi 

~taıya.Almanya arasın a i bağ ar gevşiyor mu? 
l1tgiltere ile yapılan anlaşmadan ve Fransa ile uzlaşmıya 
teşebbüs edilmesinden sonra ita/ya, Tuna ve Orta Avru
PQda yeniden mühim roller ovnamıya hazırlanıyor · muş .. 
~ll . vaziyeti sezen · Macarlar ltalvaya meyletmeğe başladılar 

~ . 
~. aracı &okağında evlerinin suyunu tenekelerle döken kadınlar ... Suların kapladığı HBkitn sokağında paçalarını sıvayıp çarşıya ~ıkan bir kadın ... Fırın sokağının sular altındaki hali .•• Yollarda biriken sel tortularL 

Küçük 
------

Bugün, her seferden 

Kasımpaşayı 

Sel basti 
itilaf IT~ lYı z a k ~ ır ~ : 

~ii erle Mussolini arasİn
d a bugün başladı BUSABAH BiR MUHARRI-daha mühim olan top-

R/M ZIN v MAHALLiNDE lantısını yapıyor 
a, Çek mes' elesinin Londra mukakreratına 
göre halli için hazırlıklara başladı 

Japonya, sulha 
Yanaşmıyor 

YAPTiGI TAHKiKAT 
Evvelki gündenberi yağan şid - nav Kamilin dükkanındaki yemi§· 

detti yağmurlar şehrimizde bazı ler, sularla sürüklenmiş, ziyan ol
tahribat yapmış ,bilhassa dün sa - muştur 

bahtan itibaren sağnak halini alan Şehrin nisbeten ~u!::~!.f kılala
ve sürekli bir şekilde devam eden rında ezcümle Ort:lköy, Tophane 
yağmurlar yüzünden şehrin bazı ve Kasımpaşanın Tahtagazi mahal
semtlerinde seller meydana gelmiştir. Jelerinde sokakları sular kaplamış, 

Seyrüsefer :t~;<~:; bozacak ka- sularla beraber ge1tn ~amurlar su
Tokyo 4 (A.A.) - Başvekil Prens dar mühim olan bir sellerin yüzü- !ar çekildikten sonra sokaklardan 

Konoye, şimali Çinin mümessili den en ziyade Kasımpaşa civarında temizlik işleri amPJe!eri tarafından 

V k · il b' "!"·atta bazı hasarlar olmu• birkar mahal kaldırılmıya başlamıştır. an omın e uzun ır mu a.& ~, " • 

bulunmuştur. lenin evlerini sular basmış, bazı ev- Kasımpaşanın dört kuyu ve Tah 
( Devamı 6 ıncı sal'fada ) !erin alt üst kısımları yıkılmış, ba- tagazi mahallelerinde evlerin alt kı 

""""'""""!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!! zı eşyalar, kahve ifkemleleri, ma- ( Devamı ıı ıncı sayfamızda ) 

'1-1,,~ . 
l ~ llıilli bayram günlerinde yapılan tezahünttan bir intiba 

Etem izzet Benice 
Mahmud Yesari 
Suad Derviş 
Elif Naci 
Reşad Feyzi 
Nusret Safa Çeşkun \1 I • a Buılapeşte 4 (A.A .. •- Havas ajan-

~ 
" ,, muhabiri bildiriyor: Serdengeçti D.f Roma ile Berlin arasında daima '* bir müvazcne siyaseti takip etmeğe Bürhan Cavad 

O
" gayret etmiş olan Macar bükiimoti 
Urı B - - anşlusdanberi Almnnyaya meylet- N. Delikalem'in 

11 ,, aşvek·ı· . . mişse de şimdi yeniden ttaıyayal 
ı\ab I 1 ımızı dönmüştür. siyasi ınahteııer, ttaı- En güzel 

U buy d j ya hükfunetinin İngiliz - İtalyan ve 
%.\ıı1co., ur u ar Fransız - İtalyan itilafları netice • Yazılarını 

llıl~ .. ~ 3 (A.A.) _ Atatürk sinde Tuna havzasında yakında ye-

~~ll Ogleden BOnrıı Yunanis'. niden mühim bir rol oynıyabileee- Bulacaksınız. 
1 Ceıa~bdeı etmi§ dıa11 , Başve. ğini ümit etm-ıkte çünkü İtal~anın 

(l:ı Bıııııırla Hıırici V kT vasati Avrupada . tekur . faalıyete 
~ •t11ııı, 6 ıncı hifye. de ı ı başlaması Macaristana menfaatler 6 Mayıs Cuma 

ihtilalciler 
Madride hücum 

ediyorlar 

Konseyin vereceği kararları her tarafta 
derin bir alaka ile beklenmektedir 

• 

Küçük itilllf konferans1D1D toplana cağı Sinaya şehrinden bir manzara 

(Yazısı altıncı salıi{emizde) 
----- ~ 

..--..MARMARA 
Alevler içinde 

Büyük harpte Marmaraya giren, 
aylarca burada akılları dr.ırduran 
maceralarla Osmanh deniz ticaret 
filolarını perişan eden B 7 - B 
12 lngiliz tahtelbahirlerinin hari
kulade sergüzeştleri : 
Şimdiye kadar deniz teJrlkalarını 

merakla takip ettiğiniz 

Rahmi Yağız 
~~ sa emrz e) · ed ğ' · t h · 1 kt •• .. h kk k A ıemın ece ını a mın ey eme e- gunu mu a a 
~ lJı - dirler. İtalyan nüfuzunun tekrar te-

~~'t ~~~~ :Ae~:~c~~~~a;:~~:b;.:~a;~~:~- :~.::;~::~~:~ 
İhtilıilciler vak.tile Teruel şehrini bombardıman eder~"" 1 

(Yazısı altıncı sabüemizde) 

MECBURi BiR iZAH 

ın. büyük tetkik, anket ve sala
hiyettar zevattan topladığı not
larla (Son Telgraf.için hazırlad . ğı 
hakiki deni~ tefrikamız: 

6 MaY:ıs Cuma Günü başlıyor 
Bu tefrıkada muharrir (Ziya Şakir) in de 
iştirak ettiği bir taldb safh ,ısını da bu
lacaksınız 1 

IZ:hkla . · 
8ekıeyini l·: Tatbik. edilebilecek mi? IM~.HMUD YESAR~ 

(~ Yazıs\ 6 ınc.ı sayfamızda ) • _ 

Ve .• Nizameddin Nazife cevab ! .. 1 

Yazan : Nusret safa COŞKUf'J 
( Yazısı 3 üncü sayfamızda ) 

·~ . ' 
' 



~ - P r ,. ., r ı r P - P - 4 .. ,,. t-
1 Birço1c .. !erlerde 1 Mezar taşlarına IYeni Şehir Meclisi intihabına hazırlık 
AmbaaJ Numara .-------------------
kurslar açılılacak Konma işi f stanbuf un her evine "aile 
MüstahsiJlerefenni am- Şimdi Aksaray ve f• ı • d ' f ı k da ~ 

balaj filimleri de Bayazıt semtinde iŞ eri 11 agı 1 aca 16 yaşına kadar oıan ~~ İ 
zın sinemalara gidip gıde 11", 

eğleniyor ! 
Yazan: SERDENGEÇTi 

asır 
gösteriJiyer faaliyete geçiliyer intihabın yapılacağı EyiQI ayına kadar ıeri meselesi münakaşa edi

1 
-'. 

Eskiden, ti çoct•kluğumuzda, bizlerin en büyük eğlencelerimizden Ticarette ve bilhassa harici satış- Belediye mezarlıkl8r müdürlü _ b 1. I d tasavvur ortaya çıkar çık ..... _~ 
biri (Çin işi - Japon işi) dediğimiz sürprizlerdi. o vakitler en ohruya- !arda muvafiakiyet temininin başlı- ğünün şehrimizde mezarlıklarda u iŞ er e toplanmıı olacak 1 leyi .sinema .ticareti .b~ıl' 
cak eğlcnc·elcre (Çin işi - Japon işi) derdik. O vak.itki çocukları hemen • ili . . . . bulunan cmezar f<>.,Iarı• ~ı birer gören sinemacılar, nıcınlek,t J.Jf 
1 h 1 d d h k ~ 1 d' h' b' k ca am erınden hırı olan (ambalaJ) ~ • Yeni b l d' · tih b t . ki hi ~ .. 0 ~ ıcmcn un ar an a a ço • eg en ıren ıç ır şey yo tu. . . . birer tasnif ettirdiğini evvelce ha- .. . e. e ıye ın a a ı yanı; zalarına doldurmaktadırlar. Bu yeciligi bakımıııdaıı gorc JP. 

Bugün, vakıa, tabirlerde hayli değişiklik var: Meseli, Çin işi - meselesı ile ehemmıyetli surette ber vermiştik. ~~ddetı bıten «İstanbul şehir mec- suretle tekmil evlerden toplanan ciler ve ana baba bnkıının~ 
Japon i~i tnbiri yerine şu tabir geçti: meşgul olunmağa başlanmıştır. Bu Şimdiye kadar yapılan çalışma _ ~· ~~ ye:ine yeni zatların ~c- fişler 'de, belediyede alakadar rne- yuıcılar görüşlerini ileri 

<~in - Jnpo~ lıarb.~!... . . . .. . cümleden olmak üzere; muhtelif is- !arla bu husustaki faaliyetin büyük çilmesı _ışı ey~~~~ yapılacakt~. . murlar tarafından tetkik ve kab Sinema ticareti hakl:rn--::.. 
J•nkat ,hımı şu dunya ıhtıyarladı dıyoruz a ... Ne munasebet? ... Yır- tihsal mıntakalarımızdaki toptancı bir kısmı ikmal olunmuştur. Bele~~e reısligı gerek bu mtı - eden defterlere kayid olunduktan cu.kların sinemalara gıtıne "'j,i 

ıuinci asır bütün mt>deni yaşına rağmen hili çocuk.. Zira hın ayni isim t" 1 1 .. t hsill . . (f Ezcümle bu kere cÇemberlitaşıt habda ı.stüade olunmak ve gerek de sonra saklanmaktadır. nema ticaretine . bir darbe 
uccar ar a mus a erımıze en- • meb'us · · d k 1 lık · · İs 

altmdn yine ~u bildiğimiz ayni sürprizli oyunlar, eğlencelerle oğlcni- · . ..v civarında bulunan cAti.kali~u· seçıının e Oıay - temın Dk defa tanbulda yeni ihdas anlaşıJdL 
yor. Eğlenceler ayni eğlenceler ... Baksanıza, dünkü mesela ajanslar n ~sulle~l~ ~mbalaJ) esaslarının og- camii He cZeynebsultans camiinin e~~k üzere tatbikına başlndığı ye- olunan bu usulün Uıtbikına, c:Be - Terbiyecilik bakımındaJI 
da ne bildiriyor: 29 nisanda Çindc Şuşinov ile Linliha arasında bir Japon retılmesı ıçın kurslar açılması ve mezar taşları tasnif olunmuş ve ~ bır usulden ve bu hususta~i tcc- yoğlu nahiyesi» nde geçilmiştir. tedbirin iyi olaeağı faah ol 
askeri treni havaya uçurulmuş!!.. bu mevzuda !ilimler gösterilmesi her birinin Üzerlerine, sıra numa.. ~belerden çok muvaffakiyetli ne- Burada şimdiye kadar yapılan tec- na baba bakımmdan ise * * kararlaştırılmıştır. raları konulduğu gibi bu mezo.ıl.a- ticeler alınmıştır. rübeler iyi neticeler verdiğinden duğuna kimsenin şüphesi 

MANDA ÇILDIRIR MI? Ezcümle •portakal• ve •elma• rın kimlere aid olduğu hakkında ~u yen_i usulün esasını,. (aile fiş- Ya_Jonda ayni usul İstanbul un tek- da muhakkak. 
Okudunuz mu dün mezbahada olan hidiseyı• •• ambal ·ı hakkınd h 

1 
da bir lü;te hazırlanmıştır lerı) tertip olunması teşkil etnıek- mil semt ve mahallelerindeki ev - Her işte olduğu .,.ibi bil 

, aJ arı a azır anan · tedir 1 · . ~ ... 
Mezbahad:ı iki manda tam kesilecekleri sırada t'innet alameti~• . 

2 
fil' . Yakında ve sıra ile Aks:ıraydaki · ere, yanı tekmil ailelere de teşmil ri de halletmiş ulan AvrUr 

göstcrn~lcr. Yani çıldırmışlar! Kaçmalarına imklıu nrilmeden hemen yAeru . un .~dan~ ve M:.1a:ya vı- cMuradpaşa•, cDavudpaşa•, cŞch - !er ~ve ?'1.atbu bir beyanname o~un~caktır. ~~tün ~ile reisler! ye- lerini gözöniine aJmcn ~ 
"ld"' .. 

1 1
• layetlerıne gonderilerek butun hal- zade• ve cBeya~d· camilerinin Y_ (aile fışı) tevzi olunmakta ve nı aile fişlerını eylül ayına kadar cuğwı, milletin cevh~rı -

o uru m ış... aile re. 1 . . l . d k. h .-
... Guip değil mi~ Hiç manda çıldırır mı! Bele ikisi de ayni zamanda! ka meccanen gösterilmesine teşeb- harimlerindeki mezar taşları da ay- . . ıs en, ev erı~ e ı ~ .'s~ar~ dolduı:muş. olacaklardır. heri olarak istisnaı;ıı: üzef 

Uzun etmc)in baylar: Çıldırır .. Eğer kesildildea soma nasal körpe büs olunmuştur. ni suretle tasnif olunacaklardır· ~~ yaş ve mede~ı .hallerıru; ınti- Yenı ~ meclisi azaları intiha- rendiğini bir defa aıörıniif 
dana diye yutturuİduklarını anlamışlana!!. a a kanunen sali.hiyettar .bulu - bın~a, bu fişlerden büyük istifade başka ne elde edilebUir!. * * Bı;r amele K nup bulunmadıklarını, bu fışlerde- temın olunacaktır. . ... Bizce de bu mesele 

ESKt BİNALAR BiZDE NE OLUR! itap çocuk meselesinin .en 

Bir r.ıuhterem okuyucu bir pzeteye şiliyet ediyor: Efektrik cereyanı'le Fi_naf/arı Meşhur bir Paket gümrüğünde !e7.~ :a.: ~::::t~;. 
Tophanede askeri müesseseler yanında eski bir mektep ltinuı nr- . ., Hayvanat mu"t ha s H 'k 1 

terb' il k h' -· mıs •. Bina "'imdi harap olmmı:_ yıkılmaga"' yüz tutm-. k"" " ld 7 T l k e S iSi a a yeni ıyec er arşihkh ıın t ıı; ..,.., -- omur o u vcuz ıyaca . dakirbkla halletmeli, fak• 
Muhterem okuyucu : Ş:hrirnizde kolaylıklar go''sterı'Jı"yor ka halletmelidir.M. DEL_..& ..4 
- Ne olur diyor, şu bina bir an evvel yıldmlla... ••• iP''~ 
Zavaıı. muhterem okuyucu, iflerin galiba ıar1mac1a deiil: ea1ıe bi- Hadisede bir kasd eseri Kitap satışları her yıl Alman 

~a~~ı:!~i7de eskidikten sonrn kapan olarak kullandır, ODUD. için yaldırt- var mı?. gittikçe artıyG>r h·ıh Mmü~ehasskısı, Bu maksatla hazırla- Birimizin derdi d' 
. . Son seneler zarfında bilhassa şeh.. l assa erınc.:>S G• nan yeni talimatname 

O kl'ndi bilir zaten. İnsan yakalıyacağı zaman kendi yıkılır!!. Kartal çımento fabrikasında ce - . . J J h • • • b H · ' • dP.f 1 
ed - 'f b' h".ı:-- rımızde ve Anadolunun muhtelif yun arının ıs a ı ışı ı e yarın sa ahtan itiba- epımızı n * * reyan en muessı ır au=t: za- h" 1 . d k"tab t 1 . l v 4 

şe ır erın e ı sa ış arının hıs - meşgu olacak t tb'k ı , .. .,.. 
OTEL (ESPERANTO)_ SU... vallı bir amele:nızin ~ayatına :•·al solunur derecede tezayüd ettiği res- ren a ı (i) UnUy@r Radyo makineler'" rf 
Beyııclmilcl otelciler birliğinin hani şu dünyanın en mükemmel, en olmuştur. Mezkur fabrıkada çalışan mi istatistiklerde görülmüştilr. t' ~anyat"~~-~ ~~!':'_an:.\~e- Yeni paket gümrüğü tali!natna - ucuzluk Y8 rady ~ıpflf 

kısa dili dedikleri (cspcranto) dilinden daha kısa bir dil icat ettiğini amelelerden Erzincanlı Haydar is- Yeni harflerimizle okuyup yıız _ ış ~-e .ens 
1 ~su• m~ .~ru'. u İsu - mesinin tatbikına, yarın sabahtan! gramla,.nın ıall 1 

. 1 · d b' h 1 f b . metimızm vakı davetı uzerıne "t"b b 1 vakit 1 cak 
okudunuz mu? l\Iüşterilcrin telgraf ücretlerini azaltmak içm çok kir ı mın e ır genç er nası sa a rı - ma öğrenenlerin sayısı, her yıl giL ta bul 1 . . - ı 1 aren aş anacaktır. Bu talimat- yapı a . ..J 

• v n a ge mıştır. name · iht" tt·-· ı B -ı d k riJeflY bir usul kaya ccrcvan nakleden büvük elek. tikçe kabardıgından kitab okuma. Alın .. h . . nın ıva e ıgı esas ar şudur: eyog un a oturan a 
. · · _ A an mute assısı, şehrımızden, B .. .. d B ş d" . 

l\lescll: ... trik kablosunun üzerine basmış ga karşı uyanan umumı heves ve Karacabey ha "d k aşka gumruklerden gelen par- en ay a 1 yazıyor· 
1
• . . . c » rasına gı ec? ve . . H"'kA t· · · dyo 

_ Bu·~in Uç oda ve bir yatak ayırınız? ve kablodaki cereyan çok kuvvet!' a filca da aynı nısbette yükseldiğin- orada Mer· k 1 . • . ça eşya, sahıblerme en kısa bir za- • u ume ımızın ra r!1 
... ı d b . ..d.. h mos oyun arı cınsının d ild·-· h ler· f' tl d "ını 

Demek i in: olduğundan zavallı adam derhal en, u tezayu un er yıl munta - ısfahı etrafında tetkik ve faaliyette man a ver ıgı alde paket olarak ı ıya arın_ a yapacaohat>etl 
_ Ciroc! zaman artacağı kuvvetle ümid 0 _ bul akt gelen eşyalar ise eski talimatname- lediğiniz yenı tenzilat . 

simsivah kesilerek kömür olmus - unac ır. ak A edl 
Deınek kafi. tur . .; ,. lun~_aktadır. Memleketimizdeki cMerinos ko. de mevcud olan bazı külfetli mu _ m~ v~alaka ile_ taki~b" e 
_ Öğleden sonl'ft bugün... Dıger taraftan Maarif Vekaleti, 1 . . . lahı . . 1 ameleler yüzünden daha geç olarak u se ple benım gı 1

• 

kif Hadiseye Kartal müddeiumumi - bilhassa halk neşriyatını ve tekmil yu~ ancdcınsıtnındb~sl . bı~ın a ınmha- sahiblerine veriliyordu daha birçok vatandaşlar ~ 
Demek için (Pavi) kelimesi • i. · lh h ·ki · d 1 sı ıcap en e ır erı ır rapor a- · d . . . ı· .. i,· 
Yahut mesela: sdirı' v.e su a mı vazıye etmiş er. faydalı eser ve kitabları çok ucuza li d z· t V k.l f k Halkımızın ve memurların bu se- ra yo makınelerı almak ış , .. 
. - Sıcak su istemez- halka temin etmek ve kitab fiatla. 1 n e -~~ e a e;~:h vereced·-o. beble uğradıkları zorlukların gö- lata inti.Earen talik ettiler . . .-M 

Bu hadise de bir kasd ihtimali l k. k~ ı an mu e assısın ı are ıger An k· · t 1 riıfliı"'· rını ucuz atma im i1.n arını da; h ti t· ·1 t k l zönu""nde bulundu .. "kl ca ' yıne gaza e e .,, ayvan ye ş ırı en mın a a arımı. ran gumru er 1 k . . . · vtJ 
aramakta ve bu hususta esaslı tet- d .t . d d t tk"k idaresi bu hususta ta "d ., sı ya yem bır Halkevının -·_.ı. 
kikl k d za a gı mesı ve ora a a e ı • - , pos ı aresı.e t kk'T" d ak' esi ıa!JP"'"i.i 

er yapma ta ır. lerde bulunması çok muhtemeldir. anlaşarak bu talimatnameyi vücu - ~şe ~- u~ra yo m ın da 

Yerine: 
_ Ardin! , olduğu da söylendiğinden ehemmL 
Demek kaCiymiş. Çok mukemmel bir usul değil nıi? Fakat ne yazık yet1e tahkikat icra olunmal~tadır. 

ki bizim oteller için bu dilden yine istifade edilemiyecek. Çünkü şu 
tabir için kelime yok: 

de getirmiş ve yarın sabahtan çın; mun asa açtığını 

- Bit i~temez! ! ... 

** MARİFETLİ FARELER ... 

------------------Şa Amerikalılar bütün dünyaya üstün olmak davasından bir türlü 
kurt,ıamazlar vesselam ... Mesela bakın yine ne bulmuşlar: 

Orada JO metro yüksekliğindeki ağaçlardan para.şiltle atlamakta 
olan bir nevi (are keşfetmişler! Bu fare yere atlıyacaiı uman sırtında 
yarasa kanadı gibi bir deri zar şe!Dfİye gibi açılıyOI', paraşüt hizmeti 
görüyomıu~!. Bu fareler sanki bu kadar hayret eclilettk birşeymi ki?_ 

Ayol, bizde fareler parmağını yiyeceğin pastalar )'apıyorlu!!. 

** YİRMiNCt ASIR KARIDESLERI!. 

Et fi .. 11atları 
Yakında 
Ucuzla_qacak 

1 ay yare 
Şehitleri 
ihtıjali 

inşaat malzemesi itibaren tatbik olunmasını karar - ru~ k b" . . . d •o ııı 
laştırmıştır. Bu suretle uzun . re ızım gıbı ra ) 

V t 
.. . sıne teşne vatandaşların ve e a yyareye ve külfetli formaliteyi icab edı n bu gibi yerlerin istifadesini a.J 

Y d 
maddeler kaldırılmakta ve eskiden ve fazla para vermelerine rt" 

ar 11?1 kaybolunan zaman da telatı olun- mak üzere tenzilat işinin bit , 

K• •t t "' ı • maktadır. vel ikmal olunmasını mer~ ti 
Bu CY,u··nıerd~ ... mezbaha- 15 mayıs günü içı·n ıremı ' ug a vesaır ~. malzemeden M ll• l ka ile temenni ediyoruın .. 
da en ç::>k hangi cins haZlrhklara başlandı yardım hissesi alın- ua ım ere ram~::ı~: :ı:~u~~r.a:~osaı~ 

keyun kesiliy0r? Her sene olduğu gibi bu yıl da mag"' a başlandı Mesken nevvüün; yaz gelmeden t~ 
tayyare şehidleri ihtüaliM tesadüf ması da,· ayni temenni ve 

Şehrimizde perakende olar3k ya- .. Muhtelif inşaat malzemesinden 
1 t l "b' t t t 1 d eden 15 mayıs günü büyuk merasim B d ll • cümlesindendir. 

pı an sa ış ar gı 1 op an sa ış ar a 1 tayyare cemiyeti için bir yardım e e erı . yapı acaktır. 
da •et komısyonu• tarafından ko - hissesi alınması hakkındaki tasav - SON TELGRAF: 

Hayret: Akşam yemeklerinden evvel men olarak yenilen (Teke - nul:ın narhın tatbikine birkaç gün- . ~u münasebetle tert~b olunac~.k vurların tatbikına geçilmiştiı-. Muallimlerin eskiden kanun an _ mektubunu ve temennisİJlİ 
Karides) denilen hayvanclklar garip bir mahl\Utmuş. Bu hayvanın gözil denberi başlanmıştır . ıhtüal programını tesbıt etmek u- Bu suretle tuğlacılardan 10 bin kamı verilen ve bilahara kaldırılan darlara arzediyoruz. 
herhu"" bir kaza neticesinde çıkacak olursa onun yerinde hemen bir n·v ta aft b 1 •• ı d zere şehrimizde bir heyet teşkil o- w • • k k" . .1 -============ •• ıger r an ugun er e mez - tugla ıçın 10 uruş, ıremıtçı er - mesken bedellerinin verilmesi İ"in r 
boynuz peyda oluyormuş... bah d · ·rb · ı k k lunmuştur "' s ~ ,. k l " a a mevsım ı ı ar~ e en ço . • a. T . · h' l . ·rt·r 

1
. F . den 1000 kiremite 15 kuru~ ve di. Vekaletten vilayetlere emir veril- On · el 

liiiiDeiimieikiikiiioiinilaİİİrİİdiaidiaiiiaisiniiiocaiiiariiviair.i.i ... iiiiiiiiiiiiiiiiiii' raman• ve kuzu kesılmektedır. anare şe ıt erı ı ı a ı, atıh ğer muhtelif malzemeden de tayya- ... ~ Yakında, diğer cins koyunların parkında yapılacak ve merasime b al 'kt d"' tt dığını evvelce yazmıştık. Fakat S -
da;· fazla miktarda gelmesi beklen- öğleden sonra saat 14 de başlana - ~~i ~~=r b:~a~eb~~ ::~~me~~e ~ kültür direktörlüğünün buna dair ağhk GÖZDELER SALT ANA Ti diğinden gerek toptan ve gerek pe caktır. dir. belediyeden istediği parayı alarmı- servisinde" .... 
rakende et fiatlarının bir miktar Bu yardım sayesinde Hava Ku _ dığı için henüz mesken bedelleri - istif81r.: 

tarih güzel romanı daha tenzm imkanlarının buluna- j RE$A 1 FEYZi t rumuna yeni bir varidat temin edil- n~ ver~~esine şimdilik imkin gö- edl 
a!!!I!!!!:~-•.••••••••••••••••••••••••~ cağı kuvvetle ümit olunmaktadır. • - --- • miş olmaktadır. rulm~~- ::..A 

!arını bile vermişlerdir. Bir çokları bizi alemin nazarından düşürdü. Baktı, petrol havzasının merke . sisine kar~ ~erdim. B"· ~ 

En 

d .. taraf d ak 1 k SOVYETLER CASUSU -. 

:il~~ l(v:ı:
.. 1 ~~wJ uşman ın an Y a anmış, ur Tehlikeli adamlar sırasına geçirdi. zidir. Burayı ele geçirmeğe çalışan mühimdi l a '.:i' 9~ şuna dilizmiştir. Sovyetlare kartı Memlekeimiz, yabancı milletlere beyaz ordunl!J?. bütün masarifi (Ro- Ayni gün, öğleden soıır' 'I 

Artistler, her gittikleri yerde yük dalP/ 
~-Y GI ~ Clf'I sek kimselerle temas ve dostluk mücadele mensup casuslarla doldu. Bunlar, yal Dutoh) bankası tarafından te- oteHne gittim. Prağlı ına 

~$:;::;::::::::=. peyda ederler. ~yın okuyucular, müsaa _ mukabil teşkiiatımız sayesinde ya- min edilmişti. Zep ismini verdim. Miral~~ 
Almanya, İngiltere, Fransa ve Rusya hizmetinde bu· Bilhassa kadın artistler, cinsi ca- d~nizle kendimi takdim ede - kayı ele verdiler. Varangel, Londraya davet olun- tımanı yanındaki daireyı 

1 d
••rt .... _ .. luk hakkınd ki if t zibelerinden çok istifade ederler. yun: İvana, Sovyetler casusu .. İçi- Şimdi perde arkasında gizlenen du. Çürçil'le ve banka direktörü ile dun. Günde birkaç kere "J 

unan o casw;,...., asrı c.ısus a şaa ı ç k -h· 1 .. '"' . F nizd t gil' tel · · h .. " .. .. ·· ·· "I' YAZAN. PİYER PİK.AR ÇEVİREN: F. S. İSTANBUL 0 mu .un şeye~ 06:e~ırl.er. a- e, n ız gaze erının ak - duşmanlanmızın hareketlerini tet- goruştu, hazırlıklarını ikmal için sofada goruordum. O, bunll 

-
----·----

28 
kat bu cıdden nazik bır ıştır. Ras- kunda yazıdklarını okuyanlar var kik edelim: Par· 'tt' fe ha.mledi b' el!~ 

h d 
. . · hi - h . be . f ıse gı ı. yor ve ır rY.,,.. 

gele er ka ına havale edilınesı ca- ıse, ç şup esız rum ena bir 1924 d b.. .. k d .. helenmi d 

Z 
. . . mahlUk ld • h"k e, c uyu osumuz• M:os- DOS İ trJ yor u. JI F R A N S 1 C A S U S U ız değıldir. 0

• uguma ~ .. med~~~· yö Vinstoni Çürçili yalyndan tet- ' TUM NG Z MİRALAYI Hatta benimle münasebat 
Avrupa devletlerinden birinin er- Fak.at, emın olunuz ki oyle degılım. kik i in L d .. d ·ıw O sıralarda, ondrada geçirdiğim k . t ·-· . . . ar"' 

cAilem yüzünden bü}iik bir fela- lar çoktur. Bunların ekserisi, hiç kanıharbiyesi, büyük tayyare fab- Şımdi art~k ~i, kim olduğumu .. h? on. raya gon crı m. ~11 
bir kaç gün içinde pek fazla bir ~e ıs edı~nı ıhsas ediY '-

ket geçirdim. Son derece muzaya- şüphesiz yiiksek mevkilerde bulu- rikalarımızda yapılan yeniliklerilanladıruz. Cıddi şeylerden bahsede- mu ım şahsıyetten bahsolundugu- ~- . şey bıi uzun muddet nazianırı• 
bil' . . k k . . . . . ogrenemedim. Resmi makamlardan h fta tiY' f 

itada bulunuyorum. Yeni askeri teş- nan zabitlerdir. Mali vaziyetlecini günü gününe bir aktris vasıtasile ırız. nu pe ço ışıtmıxtım. Vaktıle ga- . . a sonra, opera .JJ 
kilatımızla seferberliğe ait evrakı düzeltmek için bu vesikaları verir- vasıtasile haber alıyt>rdu. Bu aktris Avrupanın Şovinlzm ve emperi- zetecili.k yaptığını, sonra nazır ol- hıçbır haber sızmıyordu. Rivayet - locasında gayet tatlı bir 1F 
gönderiyorum. Bunların sizce ehem ler. Fakat, doğrudan doğruya mü- fabrika müdürünün metresi idi. Her yalizmi bolşeviklerin idaresini be- duğunu biliyordum. lerin de bence bir ehemmiyeti yok- çirdik. Tiyatrodan çıkt~ ~ 
miyeti büyüktür. nasebata girişmek istemezler. gün fabrikaya gidiyor, herşeyi gö- ğ~nmez. 1917 de Fransa ve İngiltere o sıralarda Mösyö Çur il b" tu. Lndrada, birşey anlıya.nuyaca- kibar kavalyem, bana f,,.r' _,ıJ 

cBu hizmetime mukabil münasip Casusluk işlerine yakından vuku- rüyor, öğreniyordu. bıze karxı müthiş bir mücadele aç- d t h" . t t bl. w ç ıze ğıma kanaat getirince Parise git _ lence hayatının klerifj ~ 
.. •. . kd. '" k "f k' f l 1 b tı C t k"lAt d b os ane ıssıya mı e ıg edecek . zev ~ gorecegınız na· ı mu a atı se ız u o an ar, u yardımcıların ne ka- Artistlerden en ziyade mukabil · asus eş ı a ımız a u sıra - . . . . tim. akta k . e 

gün içinde, postrestant olarak Lu- dar faydası olduğunu bilirler. Bun- casusluk işlerinde istifade olunur. larda esis olundu. Müdafaa fikrile bırı.sını bulmuştu. . Orada büyük ot ll . 1 m . . usur etm~, 
11 

/ 

gano'~a gönder~e?izi rica eder!m·~ lar~. ~rd~da ve bahriyede yapılan Zira casuslar eğlence yerlerinin yapılan •. b~ te~kilat, karekterini Beyaz ordunun başında bulun~ cular ~tesindeıı. ~ ere men yo ~ nazık _bır. adam ol~u~lleti f'. 
Vesıkalar hakıkı ve çok degerlı degışıklikleri haber verirler, mü _ daimi müşterileridir. Havadan ka- asla degıştırmedi. General Varangel Baku havalisinı , mır~y Tuker Vazife iktızası gunduzl~ 

i~i. Derha~.' ver.ne~ adrese mühim kıi.fatlarını alırlar. zandıkları paraları bu yerlerde bol __ Sovyet sosyalist Cumhuriyeti işgal edecekti. Bu havalinin, sırf tavn n~ B~l otelınde bulundu- farette, ya da Fransız ıı. ~ 
bır para. go.~derıldı.. . . . C~USLUK VE ARTiSTLER bol sarf ederler. Şampanyayı biraz duşmanlarına karşı kendini m!lda- askeri ehemmiyetinden dolayı iş _ ğunu ogrendim. rinde bulunuyor, boş val'ltl 
Askerı" b~rol~ra, ısımlenm ver - .':rtıstler! her zaman casusluk teş- fazla içince de mutlaka ağızların - faa ~t~ek mecburiyetinde idi. A- galine karar verildiğini zannetme _ Bu zabit. Dahiliye ?J.c.zırının ya- sarışın Olga ile geçiri~A 

meden büyük hı1.ınctlerde bulunan- kılatına hızmet ederler. Bazı akt- dan birşey kaçırırlar. leyhımızde yapılan propagandalar, yiniz. veri idi. Kendisile münasebat te _ (~ 
ristler we dansözler bu uğurda can- 1 
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rson ıar cemi eti idare hey'efi ' Mecb~rr ldr iz!!!_ Istanbul Ekmek fiyatlarının ucuzlatılması işir 
f e ı, Ve •. Nızameddin O .n fakültesi • " • 
~dlere cevab veriyor: ı~!!fı:;_ C:,vaht.. Gençleri Ucuzluk ve tek tıp ekmek ımalı 

TELGRAF . Gcı,. so l kt b. l ' (Polisli, karakolla bir ;:~:: Dün Burdur 0rmanla. nasıl fe'mı'n olunacak ? 
el lçih 

2 
n a,. me e l açı maSl ismi altında, yarı ciddi, yarı şaka nnd\\ tetkikata il 1 Acele müjdeyi de, herhangi bir 

f '' SOQ l" l A d U /b bır yazı yazmıştım. Cumartesi gıi- felıiket haberini de tellerinde can-
~rl ,_. b ıra azım ır. na u günü, belediye durağında tramva. başladılar Kilo başına 2 kuraş'.uk bı·r ı·stı'fade bazlık yapbrmadan·sahibine ulaştı-"' Q/ı d k 196 l" ya atlamak suçile nasıl yakalandı - Ege sahillerinde ve Teraslarda ran tıe.lgraf, insanlar için bir talih 

0 an anca tra ğmıı, nasıl karakola götürüldüğü - bir tetltiı. seyahatine çıkan •İstan- Verecek Q'.an ye • • 0 • 1 bil_eti gibi postacının elinden alm-elde olunmu~tu•. ,, mü anlatmıştım iti, böyle bir yazı- bul orman fakültesi• talebeleri pro- nı prc j.,nın esas arı dıgı zaman mahiyeti henüz bilin-
,,, ' . yı bir müddd evvel, şimdi Ameri.. fesörlerile beraber dün Burdura .. . miyen yeis ile sürurun arkasındald 

''E kada bulunan Hikmet Feridun ve varmışlardır. Ha!kevinde misafir e- Hük:timetin ekmeği % 20 ucuz -ıiınk!n görmemektedirler .Yalnız cc- tereddüt ile açılan ve heyecan ve-
a,._ i ki hey'etten biz varidat değil arkadaşım Naci Sadullah da yaz •

1
dilecek olan genç ormancılar cEl- !atmak üzere hazırladığı projede fı- miyetçe bu hususta bazı tedbirler rici bir nesnedir. Muhteviyatını 7 

"Urç d ld k f k t kt b" mışlardı. Onların başlarına geleneımalı• ormanlarında tetkikata baş- ~a v~ fırıncılar.~ temas eden alınacağı. um~akt:', bu meyanda~ içinde gizliyen mektup ta k:ı-
111 h evra 1 .. a a me e 1 güldüğümü, güldüğüm için ayni a- lamışlardır. mühim bır nokta goze çarpmakta- fırın sahiplermın bırleşerek -•mo - bugundan anlaşılm17an bir meçhu-

11 &kkak 8Ç8C8ğlZ H _,. kıbetin bana da bir dirsek vurdu - Burdnrda 4 gün kaldıktan sonra dır. dern fırınlar• tesisi için küçük şir- lu saklar. Fakat telgraf felaket de 
ğunu, şaka ambalajına sarılı ve hiç buradan Antalyaya gidecekler ve .. Bu da şimdiki fena tesisat yü - ketler meydana getireceği tahmin müjdeyi de komprime halind,• ve
bir §eyi kasdetmiyen bir röportaj Torosların bitimi olan •Antitorcs• zunden yalnız odun, çalı ve bu- edilmektedir ki bu da alakadar ma• cizeleştirerek verir. 
havası içinde sütunlara geçirmiş _ ormanlarını da gezerek tetkiklerde na benzer maddelerle ısıblan fırın- kamların tahakkukunu istediği bir Bufün Stoğda tellerine bülbüJle-
tim. bulunacaklardır. larm hem daha pahalıya ekmek keyfiyettir. Bugün sütununda terlerine bül _ 

• Yazının intişarından sonra, maa'.. pişirdikleri, hem de bu pişirme şek- Şehrin gerek sıhhi vaziyeti V(' bülleri ko:ıdurmıtk istediğin tci _ 
!esef bir takım suitefehhümlere yol tin Nazifin hakkı var. (İnzibat işle- linin sıhhate uygur. olmadığı etra- gerekse iktisadi faaliyeti bakımın- graf, müjde ver:ci son tel~rafı ~efır. 
açtığını gördüm. Üzüldüm. rinde 11Sıl olan nezaket değildir; fmda bir mütalea mevcut oluşu - dan çok faydalı olacağı ümit cdi- Ajanslar nikbin haberleri ter-
Yazmın heyeti uınumiyesi nazarı dikkattir.) Bu muhakkak.. Yalnız dur. len yeni proje hakkındaki layiha cüme ediyor. Gazet.:olerin birinci 

itibara alındığı takdirde, benim hiç ben habrlıyorum ki, başta sayın Yeni projeye göre büyük şehir- bu hafta zarfında meclise verilE:rek cümlelerinde adeta b~harın rf~atır 
bir fena niyetin hareket noktasın- Şükrü Kaya olduğu halde, Emniyet lerde ve elektrik cereyanı bulunan müzakere edilecek, ondan sonra kı- !arı esmiyc başladı. Sütuniarc:fa 'çi
dan, kasdedilmek istenilen bir fik- Umum Müdürü ve İstanbul Emni - mahallerdeki fırınlar elektrik kul- sa bir müddet içinde fırınların ma- çeklerin rengi ve kokusu b~lir yor. 

, rin hedef tahtasına nişan almış yet Müdürü polisin halka azami ne. lanmak mecburiyetinde bulunmak- kineleşmesi işlerine girişilecektir. Havada gagalarına b:rc" bahar d _ 
olmadığım meydana çı.kar. Böyle zaketle muamelesi için tam bir ti- ta, elektrik bulunmıyan yelerde ise Ayni !'vsafta makinelerle leçhi? lı almış sulh kuşları ucuyor. Dünya 
bir lüzumu hissetmiş olsaydun, ba.. tizlik göstermektedirler. maden kömürü, kok ,linyit ve mı- edilen bütün fırınlar ayni evsaft 1 politikası güzel gidiyor Gcrcl ara=ı
na dürüşt muamele eden memuru, Bir tek memurun bu hareketi u- sali ile fırınların çalışmaları mec - ekmek çıkarmağa başlıyacakların - ra nahoş haberlerin• de eb;si ohm 
makamı aidine ki, bu sahada bil _ muma şamil olmıyacağı gibi, bir huri tutulmaktadır. dan bugün yapılan tetkiklerde telgraf, yine belkı d!' itiyatlarının 
hassa çok titizdir, şikayet .(,derdim 1 vatan~ da b~ bir tekten de - Şimdiye kadar İstanbul fırınlrı. - memleketin muhtelif k:ıt'asında ın 1 sevkile bazı bulanık ve kekremsi Q' ve ihtiyar ettiğim yazı tarzı da her moknıt Türkiyenın demokrat ha - nın kullandığı odun yerme elektrik muhtelif tipte tesbit edilen clrnıek- lezzette havadisler taşıyor amma 

~ınlYetluin J"enİ idare heyetinden Bay Mehmet Dilman, halde mizah olmazdı. lvasına uygun bir jest beklemiye cereyanı ile iş görecek hale getiri- ler ayni tipte ve aşağı yukarı ayni dünyanın cennet olm~dığını da Jıe-
F.:1. T fl Zeki T bir d Dünkü Haberde değerli arkada - hakkı vardır, •anırım. Fakat lecek olan fırınlar, ufak mikyasta 1 evsafta imale başlanacaktır. saba katarak yine nt'semizi bulan-

' """ 
8 an ve una ara 8 b - b d · · b' '-b ik h r · l klar b Y · ' '-'·;· ceııı· şım Nizamettin Nazif (Karadavud) una ragmen u memur an hiçbır ırer "' r a a mı a aca , u-ı enı şekil fırınların faaliyete geç- dırmıyalım. 

Jı;'."llıı <eı:ıı?et!erinin mesaisi ve mektep açılması için; asgari bir he- imzasile beni bombardıman ediyor. şikayetim yoktur ve onun bu hare- ralarda fenni şekillerde ve makine meleri, odun yerine kömür istihl3- Sulhun ve mevsimin baharıra gi 
~!eııililtJ Yetlerinden bekledik- sapla, tam 2500 liraya ihtiyaç var- topunun ağzından fışkıran alevle - ketini umumi olarak bir hastalık vasıtasile hamur y11ğurulacak, fırın. kine mecbur kalacaklarından yerli rerken bir de şu zelz~le felaketı ol-
~e y~e Onl~m temenni, ru: ve işte bizim hep düşündüğü- rin yüzümü yalamasına, yazımın ö- şeklinde ~~~' göstermeğe lar ya ~lektrik veya bu.har kuvv~tin,kömürlerimizin de bu fırsatla da _masaydı beşaretimiz daha esaslı 
~ Iııiı, bir d"': alakadar olan m~ de, bu ıı;,ar~m nasıl ·toplana- tesini, berisini hurdehaş etmiş ol. kalkmış değilim. den ıstifade edeceklerd'.1' .. Bu ~kılde ha geniş kullanılması temin edilmiş ve daha berrak olacaktı, ona şüphe 
ıı, lll g<l'son kaç gun evvel de •İs- cagıdır. Evvela biz de ona şunu so- masına rağmen, üstada, bana haki- 2 - •Karakolda beni bir gayri _ hem daha fazla ekmek ıstıhsali, hem· olacak, ayni zamanda kömürün 0 • yok. Lak.in hükümetin ona da uza
~.~e Çalılar cemiyeti> nin fa- ralıın: ~ idare heyeti; 4 senede k1 maksadımı izah imkfuıını verdi - menkul gibi tesellüm ettiler> de _ de daha .s~ şekil~e ekmek hazır- duna nisbetle istihlak farkından çı- nan müşfik elini bugünkü teselli _ 
liı :_".'llarııı ~.ınas, hakkında bazı mektep ıçın kaç para ayırmışlardı ği için müteşekkirim. miştim. Bu bir tek cümledeki mi- lanması imkfuı dahiline alınmış bu- kacak netice de; ekmeklerin % 20 !erimizin en büyügüdür. Şu halde 
~ e~l ır Ve dileklerini tes- ki onu hemen açalım!. Saniyen Her zaman barut etrafı gözgözü zah kokusu esasen üzerinde dur - lunacaktır. ucuzlamasını temin edecek, yani demek ki Son Telgraflar durmadan 

lııt ~ llıeylillda· •garsonlar mek:tebi• açıhnası için; görmiyen boğucu bir sise değil ba- maktan b~ni- müstağni bırakacak .. Maaınafih yeni pı:_ojeye göre b~-pnıo başına iki kuruşluk bir ucuz- müjdeler taşıyorlar 
>ıı. 1, '. Galatada Bay Rab- geçen sene verilen balodan ancak zan da hakikatin aydınlık sahanlı- lııadar barızdir. Değil mi ya! Kara. tun fırınlarda tadilat yapmak, bır lama arzetmeğe b.aşlıyacaktır. HALK FİLOZOFU 
~lokanta sabip bulunduğu cCen- cl96• lira bir hasılat temin oluna- ~na götürür. İşte Kara Da'llUdun kola teslim edildikten sonra başu _ kısım da ilaveler meydana getir -1'·===================~,;;;;;;;;;;;;;;;,:;;;;~ 
4, llay C:~da çalışan garson!ar- bilmiştir ve bu pa_ra; işte İş Ban- bombardımanı, barutun icadmdan cumdan bu imzalı devir ve teslim mek zarureti meydana çıkmakta - Pendı'k ı" l k kf b' ı 
~ııı faaı· al •gaxsonlar ceınıye- kasının hesabı carı defterinde de beri ilk defa insani gaye için kul- muamelesi insana, sadece, gazeteci dır. me e 1 mezun arı 
~ !tat; ıy~t Ve mesai tarzını gördüğünüz gibi aynen cemiyetimiz !anıldığından dolayı mahall:ine olması münasebetile hiç olmazsa bir Esasen geçen senelerde İstanbul 
b141 l(q h;ıı1 gord~ğünü söyliyerek namına, mezkll.r bankada mahfuz - masruftur. espiri yapmak fırsatını vermesin belediyesince fırınların makineleş-

lt.\ııııııll§tu. tenkıt ve istiz)ıhlarda dur ve mektep için elde mevcut o- Yalnız bütün bu suitefehhüme mi?.. tirilmesi etrafında bir cereyan mey- ş 
tılıi~ . lan tekmil para budur. Bu kadar düşenlerle beraber Nizameddin Na- 3 _ Karako)da bana gösterilen dana gelmiş, fakat yapılan tetkik - en 
~\ ·~ ııı~ır;: aıt hı: ~te ~ldu_ğıı cüz'i bir~! ile bittabi .~i:'.' m:-1<'.ep züe de bir iki noktayı aydınlatmayı nezaket ve teshilatı bilhassa teba- !er sonund~ ~u işın. hemen ~a.tb~i . 
~ ''<le dı;, buyük bır dik- açmak de~; onun .l'n kü.çük .bır ~ lüzumlu buluyorum. rüz ettirm~ şöyle demiştim: muvafık gorülmemış bunu iki se-

e Jaıııı ilııyetj, ~et gosteren cgarson- tlyacının bile temın edilemıyecegı 1 _ Polis bana: cİn aşağı, yürü cİfademi ·alan ve çok acele işime ne daha sonraya bırakılması karar
~! «l<!ia \> ı~are heyeti; Bay Ce- malfun ve bedihi bir keyfiyettir ve kanıkola!• dedi Ben ya=da bu: yetiştirmek ;Çın her türlü teshilatı laştırılınıştı. 
'l!\>ı,~ ~ Soz~erini vesaike müs- bu nisbette az ve beklenen gayeyi •Aşağı ininiz, karakola gideceğiz!> gösteren Bay komiserle, Bay Cc _ Fakat, hükfımetin hazırladığı pro 
~ .~. ile hır, bir red ve cerh temin etmekten pek uzak bir hası- şeklinde de söylenebilirdi. dedim. mal Kaya bana bir Karakol içinde jeye göre arbk bu tehir edilen müd 
~ ~~e lteııdi . .. .. .. •.. lat bırakan böyle bir bal~nun tek- Fakat demediği ıçın de memuru olduğumu unutturmuşlardı. Yoksa detin so~a. erdiği, f~.~ların maki-
~~h gats0lllar !erile ~oruştügu - rar~dan ne fayda umulur.. muahaze etmiş değilim. Nizaınet _ (De't'amt 6 mcı sahifede) neleşmesı lazım geldigı anlaşılmak-
~li!ı; ~\ !)n __ Ce.ıniyeti> reisi Bay Bız baloyu açılacak mektebe me- --- tadır. 

birgün geçirdiler. 

~ 'rııtıı;•ıan katibi um~ Bay dar ol_sun diye tertip e:tiğimize .. ve .ımızın, bütün vatan~l:U-ı -ıg~en ~neye kadar; cemiyetimizin Fırın. sahiplerinden bir kısmınin 
, 'b· Ve m~~becı Bay umdu~unıu:u bulamadıgımıza ~~ - mızın nazarı tetkikinden geçırılc - reıs ve .ıda~e heyetı masrafı senede bu yenı proıe. etr~da ve makine- . 

~~ lld;ı]u ~ Cemiyetin cİş ~- re; bo~le .~~ balonun te:rı-arı, ıçın- bilir. Her hesabımızı serbestçe ve- c840• !ıra ıdi!. l~e m.ec~urıyetı k:"şısındaki dü- • , 
lıu,.' tl!lııııt eı!abı cari defterııu, de verildigı salon ve muessese sa- rebiliriz. 196 lira balo hasılatındDn Biz idare heyetine girer girmez şuncelerı şeyle tebaruz etmektedir: 

otİ h~llı •:vrı defteri~ ve resmi za. hibini zengin etmekten başka bir cüz'i bir .k~ı;resm! büt~e ~-~· e.~- ilk iş olarak ve cem;yetimiz varida- Elle~de ~arası me~cu~ olan fı-
a f ı~ latıııı. b aYrı gostererek be - şeye yaramıyacaktı. rakı sarfiyemızde de gordugunuz bnı eksiltmemek miilahazasil~ bu- rın sahiplerı yenı proıeyı kolayca 

1\1 iıaJı llıılarıa da tevsik ede- İşte bunun içindir ki bu yıl balo veçhile İş Bankasından alınını~ ve nu c440• liraya indirdik. Yani ken- tatbik edebilecekler, derhal ısmar-

l 

· ııı~~ •CatSo~tıBverrıuşı~rdir~ . verilmemiş ve onun yerine; bu yaz c~.ye.t memurlarının maaşına ve- di maaşlarımızı tenzil ettik. Ve yal- lıyacakları makineler ve n:ınıar".'- ~ • 
Step• İ§i ile ay Celal, sozlerıne mektep me"._fa~tıne b~şka bir .. to~- rilmiştir. F3:1<at bu. t.lınan para, da- nız meslek kaygusu; tekmil garson da yaptı~a?ak.ları ~azı tadılatla mu- · - - ıLlmı!;IL._::ı.tı:..ııııı:o;...:;_. ",u,=:= 
~~.. lteL.. b· başlıyor ve cgar - luluk, mesela bır cdenız tenezzühu• ha aradan bır ay bile geçmeden, ya- arkadaşlarımıza naçizane nafi hiz- esseselerını sur'atl. makıneleştıre- •Pendik ilk kt b' . la 1 . B M • 
ı.c• h ''' f . . . . . . . t. . bil kl d' Fak b' k f me e ı mezun ru, en ay usa K.a:zmım etrafında ~ aı~ men aatine bu yıl gıbı daha fazla miktarda halkın ve nı hazıranda yıne ..ş Banlı:as:ndaki metlerde bulunmak gayesini taşı _ ece er ır. at ır ısım ı - her ene bir ma ta tık! t 1 ak b .. .. .. 
ıı, .. e ~- \>eriJnı d·-·. . . . . . b . k '··· ıl d b t . b ak.. • yıs yap an ge- opanar ve u gu.zel gunun ta-
."'(ı,:-.:Yet;-, . · e ıg .ıı ve yenı azaınızın ıştırak edebıleceğı müte- hesabımızın alo yanı me tep «ı>- yan bütün bir vazife aşkı ile mesa- rınc ar a, u esısa yapın ıçın zintiyi bu sene de tekrar tmi 1 h süsl. . • kal 1 . 
~. "'il ~uzin b . . . ' . b b' h '-'fi lm d - k-''-d e ş er- as erını p ennde saklıyarak· 
•10 ııecı , u mektebı aç- nevvı, zengm programlı bir eğlen- mına yatırılmıştır kl u ır es:ıp . . . 1 ald "uru ce . t' . . b' ""' sermaye o a ıgı tıt u.u e ye- dir Pendikli gençler· 150 ı,.; 0ilik b. geldiltl . 'b' b' kah ' 

~ en. fera _ t . • . . 1 . di ısını e e ıg z mı ye ımlZlil ı- . tadil t . 1 . d . . • ..,., ır erı gı ı ır kaha ve neşe 
~e · . ga ettigmı so- ce tertibi daha muvafık, yerinde gö)- münaka esı r. nasına dahil olduğumuz ilk gün· nı ve esıs erı mey ana getı - kafi! halind . . ... k d'l sağnağı hal' d k" 1 . d.. .. 

Ilı. ·t.~ rülmüştür Bu münakaleden maksat da ce - ' remiyecekler, eski şekilde fırın iş- e e, pazar gunu en ' e- . m e oy erıne onmuş-
~:_;ıtla• e \>e b' . .. .. · . . orasını, ne oturacak sandalyası, ne . ,. .. . .. rini yetiştiren müdürleri Musa Ka- lerdir . ..,. .a c lZunle yuzyuze ko- Bay Ce!U; balo hasılatının bir ın.iyetimız memurlarını; bır ay ay- b' akin . v d di- . 1• letmenın men ı uzerıne muc /;ese -
ı.., "''·' l!saıet ed ır yazı m esı e ne e ger a- ll'ml il b ·ı·kt H Bu mesut -1 t' . b '."t '""lan_ eıniyerek :ırka- kısmının niçin İş Bankasından alın- lıksız bırakmamak, maaşlarını te- . lerini kapamak mecburiyetin , • ka- zım ve mua ı er e rı ı e • ey eg en ının en Ş~l' ir 
:. llıaıuı:ıı aıı, fakat hüviyeti bizce dığını ve bu muaemle için idare he- abura uğratmamakbr. zım b.ır eşyası olmıyan çorak, bom- lacaklardır. beliada• ya gitmişlerdir. •Heybeli- saatinde .tesbit edilen resmımız, 
'~an birisine bu husus- yetinin salahiyetine müracaat edilip Bu muamele için heyeti umumi- boş bir vaha halınde bulduk_!. .. . Bugün şehrimizde mevcut olan ada nın yeşil ve kuytu çamlıklarını ·~endik ılk mektebinin eski '°<' yc-

ıııı. ' Cat cevap şudur: edilmedeğini de soruyor. Buna da ye kararına da lüzum yoktur. Key- Esld heyet zamanında cemıyet bı- 1000 i mütecaviz fırının bir anda süsliyen taze, ılık ilkbahar güneşi nı mezunları genç bayanları; crkcl' 
~ ,~; ~nlar mektebi. açılma _ cevabımız şudur: fiyet; heyeti idarenin salfilıiyeti da- nasına birşey alınmamış, aidat bile aY.ı ayn olarak makineleşmesi im- altında akşama kadar türlü eğlen- kard~le.:ı ~rası~da ve hocalar~J.ı kıy 
~ %1 fete .. heyetimiz hiçbir za- Bütün hesaplarımız açıktır. Tek- hilindedir. muntazaman .top~amamıştu·:• kan haricinde görülmektedir. Bu celerle çok samimi bir şekilde vakit ma';.~;:ud~rlerı Bay Musa Kazımın 
~-i~~tiı-. aııat etmemiştir ve et- mil muamelat ve kuyudatmıız, he- . Bu vesile ile şunu da ilıive ede- NOT : C~ıye: ıdare hey~~ ~- fırınlardan ancak ilk hamlede hir geçirilmiş, eğlenilmiştir. Ve gün y gostermektedır, 
V\ ~bir 'lı'a!ııız; hWrrı tam is- yeti umumiye ve hesap müfettişleri lım ki: larının mutebaki cevabı; munderı- kaç yüzü yeni ve modern tesisat batarken Pendiğin 150 genç, gürbüz B • s: 

11 
randımıını verebilecek tarafından her sene tetkik olundu- Eski idare heyetinin başında bu- catımızın çokiuğundan dolayı yarı- meydana getirebilecek kabiliyette yavrusu; çok sevdikleri ve şahsında lr Üz Ü m 

~ . afı olabilecek böyle bir ğu gibi her zaman için de; her isti- !unan Bay Recep zamanında, yani na tehir olunmuştur. bulunmakta, diğerleri buna maddi bir baba şefkati bulduklan müdür- p ana Y l l'l 

~ ~ n o" de!!. _'l'RfN n naan.,· M na. Ben buraya bu akşam ilk de- Bir hikaye uydurmak için yut- ziyet, yeniden kapısını çalacağı - ridorun nihayetindeki kapıya Açılacak 

f 
~ l!::::ı ~ -~ 16 ~ fa ve senin ısrarınla geldim. kunduğum sırada garsonlardan mız münasebet ne şekilde t~za- parmaklarını dokundurdu. l)o -

"-....._ - u - Buraya ilk defa gelmiş olabi- biri masaya yaklaştı. Ve elinde- hür edecekti. lrundurmasile beraber de, sanki y 
1. .. ~ y A z A N lirsin .. Sanki onu başka yerde ki kağıdı bana uzatb. İki tarafında artistlerin soyun.. hemen kapının arkasında bekle - akacık ve Kartal ha. 
/ ~ S R E T 5 A FA COŞKU N ı mesela evinde, otelinde görmü- Anlamıştım. Nataşadandı. Ma- ma odalarının sıralandığı geniş niyormuşçasına kapı açılıverdi. valisinde bağcılığın 

E: 0 E _ _ yor musun?. . sayı ve beni iyi tarü etmişti doğ- koridoru geçerken zapta mukte - Karşımda Nataşa duruyordu. inkişafına Ç Iışılıy,,, r 
'· biy r 1 R O M A N : 116 _ Maryo, geleli iki gün oluyor rusu.. . Adamcağız tanıyormuş, e- dir olamadığım bir heyecan çar - Kollarını bana uzattı. İkı elimi 
·~ b' e 8~rd Yaka ıkt b · lılttii u. Sonra dudakları- _ Türkiyeder. mi? demişti galiba.. ille koymuş gibi bulmuştu. pıntısı içindeydim. yakaladı. Ve beni içeri çekti. c a u sene agusto<un 
•~2° A.dı' bc~Vabımı beklemeden: - Bu iki gün içinde tıekala Ayağa kalktım: Bu tesadüf bana inkar edemi • Arkamdan kapının kapanışı ile 15 inde büyük bir •üzüm panavırı .. 
~' .. t· u· ·· - Evet!.. h ts lm - iki kurulacaktır Bu pana K. ı dlltı ı .. ~asıl Şantoz, bir varyete _ Demek buraya peşin sıra görüşmüş olabilirsin.. - Hayır, ra a ız o ayın.. yecegim bir sevinçle beraber ga.. · · çıplak kolun boynumu sardı- · Yll' arta 

oıuy0 oluyor da bu kadar geldi. - Niye olmasın?. Ben gider çabucak konuşur geli- rib bir çekinme vç korku da ve- ğını, iki ateşli dudağın ağzımı dol- kaymakamı Hay B•hir açacakt:r. 
''l'•n rsunuz? İ Boynunu büktü: rim.. riyordu. Daha doğrusu, Nataşaya durduğunu hissettim. Şehrimizde ilk dtfa tertib edile-
b •rıını - ftira ediyorsun kızcağıza... b kı al - cek olan bu panayırda, Kartal ve 
~irıı. " _ Bu tesadüf b••ka türlü izah - Ben de bunu öğrenmek is- Cina yüzüme a yordu. Zeki karşı nasıl bir vaziyet acagımı - Suad! .. 

01 "nh ...., tiyordum kız kağıdın Jdmden geldiğini an- kestiremiyordum. Bu biraz da o- Kı ıl 00.ı. b . - Yakar .k havalisinde yetişt:rilen e 
~~ğıı apfığını edilemez.. M ll'. I tı b .. t gı-. alfil< k z -.... aşı gôgsümdeydt... güzel cins üzümler teşhir oluna • 

~~ llÖrüı .. Zln bir hayli ileri - İyi amma bu akşam beni are ı: amış · nun ana gos erece a şc - Göğsüme yaslanan gogsunun caktır. 
~hrS rıındıu. Yor. Gözünü sen _ buraya siz getirdiniz. - Yahu dedi.. Siz böyle bara- Masaların arasından, salonun !ine tabi olmakla beraber benim çarpmasını içimde duyuyordum: 

tl . h tı· k k k dan sonra d N t d h d dl t bi edilın h sl .. Bağcılık ve Ü7.ümcülüğü t""vik illıa • - Ne çıkar .. Sen onun bura- re ı arare ı ne onuşuyorsunuz, apısını, apı a a a- e u u an es t iş ı e. - Affet Suad.. Seni müşkül ...,. 
b oyıe r ·-·-·-? ıçın :ıu kahil panayırların her &:ne ""' "lilt;:, ge •yor. ya geldiğini bilmiyor musun? a.uw..u. şanın odasını bulmak için sarsıla rile karşısına çıkmam lazımdı. mevkide bırakmış olmamak i~in uh 

··~ llJleriınde hi~ al c· tıld 1 .. .. du H tt • m telif yerlerde tertibi ve iştirak 
7 dan- - Bilmiyorum. ına a ı: sarsı a yuruyor m. a a san - Ne çare iti, masadan odasının ka. buraya çag-ırmak mecburiyetinde ed () <><J<klerden kaz:ınacaklara para 

labiı;r - Nasıl buldu seni 0 halde.. - Bu artisti Suat, Türldyeden dalyalara, oturanlara çarpryor, pısına gelinciye kadar, hududa kaldım. mükatatı verilm ·i duşıinüh::x·kte. 
l-fe'd~n · t - Sadece b'r tesadüf.. tanıyormuş .. Ona ait bir hatıra- fazla içmiş gibi sendeliyordum. değil, hislerin mahiyetini bile ta- Başını, göğsümün üzerinden dir. 

Q 'l.'ıirkı~ danıyorsun onu.. - Ne güzel tertip edilmiş bir sını anlatıyor da.. Karşılaşmamız nasıl olacaktı!. nımak imkanını elde edememiş • kaldırdı. Nemli gözlerini, gözle _ ı;:~miiimu::::imm:::~a:iiiıi:Yi_ 
Oııt'ti büe en'.. tesadüf amma.. - E, peki carıım. Biz de din- Ve bu karşılaşma ile yekdiğeri. tim: rirole kucaklaştırdı: 1 

Yuınıiştu: - Çok tuhaf konuşuyorsun Ci- liyelim bunu.. mize mütekabilen alacağımız va.. Önüm sıra ilerliyen garson, ko... (Devamı vaz) 
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Suallerimize nasıl cevab veriyorlar 

HiKAYE 
FAS Z! 

GE ER TAI~iH 

at· Molla z 
Yazan: M. S. ÇAPAN 

1189 senesi baharının güzel bir hiıni fırtınaların merkezi, fuhşun, Yazan : S. ŞEN ER 
akşamı ... Haliç, gümü.5ten bir şerit füsküfücurun mikroplu bir yuvası B .. k .. T .. rk edebı·yatı - tİJleb' 
gibi parıltılar içinde gittikçe ince- idi. K !'.asının kapkaranlık olan içi- u g un u u G eçen ilkbahar, Bebek koyun-ıre ki •Saadeb evimizin sert' 
!erek Kağıthaneye doğru uzanıp gl- ni, üstüne yerleşfadiği bu kallavi da, ... parkta tanımıştım se- kere uğramadı bile!... .. 'ffa~ · 
diyor. Etraf, bu durgun tabiat için- sarık acaba saklıyaLiliyor muydu? h kk d 1 • f • ni. Bu tesadüfü takip eden Süreyya!. .. Sevgili 5;;re itdll' 
de uhrevi bir sessizllğe gömülmüş. Kimbilir!. .. Osmanlı tarihinin sof- a 1 n a genç er 1 n I • randevularımız, Florya plajları, Bü- ğım! ... Kısaca .anlatt,ğmı .şu~ 
Eğer civardaki camilerin minarele- talardan bahseden sahifeleri bu ma yük ada, Heybeli çamlıkları, ne ka- divaca, ıztırap ve fel5ketıO aıısdt 

. rinde ibadet vaktlıü haber veren sum sarıkların ne kadar kirli, ne k •. r 1 e r •. n e 1 e r d •. r ? ' dar yakınlaştırmıştı bizi!... veya •aile faciası. derr.ek d tacil' 
müezzinler.in gür sesleri duyulınasa rezil işlere alet edildiğine dair yüz _ Kocam, bir çocuğum var; fa- ru olmaz mı? ... Böyle bır se• f 
bu manzaranın eski bir şark tablo- kızartıcı, akıl durdurucu tafsilat kat, bu )rarşılaşma çılı;ınca sevme- karşılaşan bir bayan csevet 
sundan hiç farkı kalmıyacak... ile doludur. Tahir Molla da bu fa- Yazan: su ad DERViŞ me sebep oldu seni. Ne yapayım e- nah mı işlemiş olur!... sııl'ı' 

Şeyhülisli'ım zade Mehmet Tahir sileye dahil bir {tip) ti. Sarığını ve. !imde değil, sevmek gü.nah nu? Bir Sadiye!... Gözyaşların!• ıı., 
Molla Sü tlüec camiinden gelen ezan Şeyhülislam zadeli!· ··tını ahi 1 - !l- Bun!arı itmam edici ve kül- türlü ısınamadım kocama'.... ğın bu macera sonu~da: .. z1eri"' ~ 
sesini işitince, tatiı bir gevşeklikle sızca meyillerini, cvves iht_iras- tür için lazım olan ilmi ve sosyal Süreyyacığım!. Şekerim_, dünya - Süreyya! ... Y"'l!l go iı ~~ 
yaslanmış bulunduğu sedirden is - larırıı gizlemek .. ;on kullanıyordu. neşriyat. yıkılsa, taştaş üstünde kalmasa, se- vırcık kumral saçlaıın, eŞS ., dl 
teksizce kımıldandı, ellerini hafifçe '"edrese odasındaki halvet alem- III- Yerli ve yabancı edebi e- ni görmekten, saatlerce · başbaşa bin ve yü.ksek ruhun csevgı)>Sll' 
birbirine vurarak dışarıya seslendi: leı., sarhoşlukları ve kırlardaki mü serler. kalmaktan hiç bir kuvvet menede- len bu mefhumu aşıladı 

_ Abdest suyumu getirs;nJer! nasebetsizlikleri şurada burada çal- - Aradığınız kitapları kolaylık· mez beni!... Sen bekarsın... Je~ 
Biraz sonra gözdelerden Mehpare kanıyordu. Bu rezaletleri akrabaları la buluyor musunuz? Bu sözleri kim söyledi ben mi? Farzedelim ki senin ev uıı' f 

kadın, yanında, üç genç kızla }.fol- da duymuş, hatta büyük kardeşi - Muhakkak ki gerek meslek sa- Seviştiğimizin ikinci ayı, Bebek- mani olmağa kalkarsam, b 
lanın odasına girdiler Kızlardan - •sabık sadrı rum., Melım~t Fuat hasında, gerekse diğer sahalarda teki villama geldiğin akşauı, bah _ giine sebep caşkı.m• dır. . çıJf 
biri gümüş bir ibrik ,diğeri gümüş Efendinin de kulağına gitm._., •mü- istenilen türkçe kitabı bulmak çedeki büyük dutun altında, masa- Kocama ihanetim de, senı 
leğen taşıyordu. Üçüncüsü de, te- barek ve miı'tt .)d bir zatı faziletsi - mümkün değildir. Milli kütüpha - sada içerken: ca s~vdiğim içindir.. 

1 

girsl il 
farik kokulu havlu elinde, sırasını matın nesli) olan Tahir Mollanın nemizin f11kir oluşu, bizi zorla blr _ Güzelim!... Süreyyacığım... Sureyya!. .. Şek~rını ... da arı''~ 
bekliyordu. Molla, hazırlığın ta - uygunsuz hallerınden dehşetli u - ecnebi lisanı öğrenmeğe icbar edi- Senin karşında yeşil gözlerinin de- ha yaklaş! ... Şımdı bura '"' ııı 
marn olduğunu .görünce ağır, ağır, tanç duymuştu. Fakat Molla kös yor. • ' vay teneffüs ediyoruz de~v._. r 

k h k rinliklerine dalıp, kumral kıvırcık ı .. 
1
.. . kadar o-·" sedirden indi. Cübbesini, hayderi - dinlemişti. Ne hakkındaki dedikodu - Bugünkü Tür edebiyatı a - saçlarını okşadığım şu anda bilsen He martık o uncıye ııııJI r 

sini çıkardı. Kollarını dirseklerine lara ehemmiyet veriyor ve ne de kında ne düşünüyorsun~z? • ne kadar mes'udum!.. Vakıa içki vime dönmiyeceğirı:: J{".':~ '1°'1' 
kadar sıvadıktan sorıra bir elini akrabalarının hid<ietine kulak ası- - Bugünkü Türk edebiyatı beni . . . . nına 

0 
baykuşun tunedı,ıı 

• 
masasında, evlı bır kı;dının bu ıtı- . '. . • . 

1 
J şalvarının belinden içeriye soktu. yordu. Sütlüced~ hı yalısında ev tatmin etmiyor. Ben şu kanaatte • rafı bir sun'llik veya yapmacık te- gıtmıyecegım. ... . d 

0 
!~. 

Donunun uçkurunu gevşettL Bir - halkına alelQsul yal't namazını kıl- yim ki edebiyatı her seveıı milli e- , ı·!<k· dil b'J' Kalbimin derinliklt:rııı e içeli'. 
kaç saniye de istibra ile meşgul ol- dırdıktan sorıra herkesi yerlerine debiyatın kudretini tanıyabilmek a 1 e e 1 ır. . . ran, son sözlerimih şerefi~• l 
du. savuyop, selamlık kısmına geçerek onun dig"erleri arasındaki kıymeti- Maamafih; evlilik hayatJ11llll ma- T'b b h · _,,. , BoğsP •I 

' . h lasa a esa a ıç .. ım.. .. 0 , İnce yapılı, baygın bakışlı Çerkes geoe ıllemlerine başlıyordu. Onda Hukuk Fakültesinden ni bile bllmek için diğer edebiyat- ı..' zl ve halini birkaç cü.m~e ıle 1 u k garkeden şu mehtap aşkınııı' 
halayığın döktüğü ılık su ile ab - bir iptila haline gelmiş olan bu çıl- MUnlr Belen !arı da tanıması lazımdır. Ben re-. e_ttikt~~ sonr~: •mes u~u7•d· ·· ~ slyetine şahit olsun!... dı 
destini alan Molla, arzusuz adım • gınca alemler, genç ve kıvrak cari- _ İstikbaliniz için ne d~ünü - alist ve lirik edebiyattan hoşlanı - Eczacı mektebinden lııı:esının, ·t~bıı ve kalbı ı 8 em 0 - Dedin ve kollarımın arası.~ıl'ııi' 
!arla büyük sofaya ilerledi. Bu ko- yelerin çalgılarla okudukları gazel- yr ·sunuz? rım. Bizde Türk edebiyatı diye tes- Fehamet Demirel dugu tebaruz edecektır. atlerce ağladın! ... Ve bu go 
nak yavrusu evin büyüklü küçük- !erle içki sofrası başında her geee _ Evvela hayata umumi ve mes- miye edilen edebiyat mütecanis de- . Oldukça zengin aileye mensup rını: ~...ıı i 
lü bütün halkı burada sıralanmış - sabahlara kadar sürüyordu. !eki malı1matla mücehhez atılmak ğildir. Bizde Şişli bayahların• cin- - İstikbaliniz için ne düşünü - bir kız idim. Babamın ölümünü, _ Pek yakında kııracııg~~ eti 
!ar, kendisini bekliyorlardı. Tahir Akşam, her zamanki gibi haddi- istarim. Şimdi hukuk fakültesinde si heyecanlarla kıvratan, genç kız- yorsunuz? pek küçük olduğum için hatırlıya- vanın saadeti için dökUf'ılt' 
Molla, her gün yatsı namazlarında ni bir hayli aşan şarabın ağır hu - okuyorum. Niyetim avukat olmak. !arın haleti rühiyelerinI okşryan d~- - Eczacı olacağım. Fakat havan ~:orum. Anııe'.11 beni, aı:_zwn_~n cMes'udum• Süreyya crııeSııe~ ı 
ev halkına imamlık yapmakla mü- marı içinde Tahir Molla gözlerini Avukatın vazifesi cemiyetin için- jenere, san'at adile cılk:, halkın ı- döven alelade bir eczacı değil . tlimlhılafı~a, on y~ yaşı':nda bır yuz- Diye haykırdığın zaman, 13e s!··· 
kellefti. Eğer bu, sudan bir mecbu- açtığı vakit güneş tept>ye doğru e- de doğagelen bütün içtimai müna- şinde ve mütereddi sı.nıfların ~o - için çalışan bir eczacı clacağım. Yal b.~şı ıle evle~~ırdı. İk: ~uçuk sene yu da çınlamıştı aksi sedaııl ~ 
riyet olıaııdı, muhakkak ki çoktan pey yükselmişti. Biraz taze hava sebetleri bilmek, ve bu münasebet- mantik, hasta, hırsız, lame edebıya- nız kuru bir zan kafasile değil, kül- suren bu evlilık, zevcımın cephede O mehtaplı geceden soııf8 
ipe un serecekti. Fakat işin .içinde aın:ak ihti~acil~ yataktan ş~.yle !erden nizama aykırı doğan vazi-ı tı. yaıımda dinç, realist, liı;ik yeni türel ve ansiklopedik yetişmek is- şe~a~et.I ile · sona er~şti. . . bir daha göremedim. . J'fertl 
{baba vasiyeti) vardı. Pederı Şey- dogrulmak ıstedı. Fakat ne mum- yetleri, adaletin tahakkuku için teş- bır Turk edebıyatı doguyor. Bu ye- tıyorum. !kıncı kocama gelince: Içtıma! se Aradan dokuz ay geçtı. 
hülisliim Feyzullah Efendı ölü - kün ... Kafası omuzlarının üstünde rih etmek, hakkını müdafaa zaru,. ni inkılapçı edebiyatı yukarıki ma- _ Bugünkü dünyada en fazla ho- viyesi düşük, aile reisi olmaktan sin!. .. 
müne yakın oğluna vasiyette bu - ~ç. bir_ gülle kadar a.ğırl.a~mış gi- reti olan insanların bulundukları k_uleden her za.m.an ayırma~ ilme~ şunuza gitmiyen şey nedir? uzak. benden on_ beş ya~ büyük, Haber yok senden!... ,ğ'~ 
lunmuştu: Uşaklara, ayvazlara, bıydi. Agzı kupkuru bır çırış çana- şartları ortaya koyabilmektir. Bu- lazım ve zarurıdır. Şu yenı edebı- _ Bugünkü dünyada hoşuma vurdum duymaz bır adam. Bunun- Şimdi 

0 
son gece ... out \J 

bahçıvan ve seyislere, kahyalara ğından farksızdı. Kanlı gözleri nu yapabilmek ıçin de sosyetenin yat da henüz istediğimjı,.zenginlik- gitmiyen şey milletlerin yüzlerin- la annemin ölümünden sorıra yal- altı, gözümün önüne geliyor· . 
her gü.n yatsı namazını kıldıracak, yumruk gibi şişmişti. buı"unduğu ve bulunması iii.zım ge- te değildir Fakat, yeni kuvveUi bır deki 'siyasi maskeleri, verdikleri nızlıktan kurtulmak için evlendim. gözlerinle : · ı fil{ 
imamlık edecekti. Hem Şeyhülis - Düşünmeğe, hatırlamağa çalıştı. len şartları etüd etmek ve bu şart- edebi inkıliibın ham!elıırjni bu e - sözde durmayışları hepsinin içi kan Yerinde hareket etmediğimi, za - _ cMes'udum•!. .. ü:ı.2)'}'8 ' 
nro zade olduğu, hem de böyle bir Ne vakit, nasıl yatağa girmişti? Ya- !arı formüle eden hukuki nizanu te- serler bize göstermekt«s~i~. Bu ema- ağlıyor. Fakat harice bir şeytan gi- man ve hadisat isbat etti. Hem iz- yorum seni!. .. 

'ar; 
btııd 

~u 
bı: 

~.,d 

~ ,·asiyete bağlı bulul'duğu için, da- hut kendini kimler yatağına yatır- tebbü eylemektir. reler istikbalde bizim twvvefü bir bi sırıtıyorlar. Neş'eli görünmeğe divaç bir şans veya mukadderat me Sevmek gü.nah nu ?. bC~ 1 
:r.ı d~WU:~~ .. muhitin dedikod~arın- mışlardı? . Zat~n pek boş olan ka- _ Bizden evvelki nesl~ niçin ~a~ edebiyata malik olacagunıza ınan- çalışıyorlar? Her milletin harpten selesinden başka nedir? . . diye haykırdığın anda, J3:tıfıs~· 
dan urktügunden - çekılmez bır an- fası bu bırbırı arkasına sıralanan dırgıyacakmışım O tarıhı vazıfesını dıracak kadar kuvvet,lıdir. ödü kopuyor amma ... Dosta, düş - Fakat benim gibi, servet sahıbı, yundan aksedeı:ı sedayı h I~ 
garya saydığı - imamlık vazifesini istifhamlar üzerina büsbütün bo - tarihin icap ettirdiği şekilde yap- - Tahsilinizi nasıl yapıyorsu - mana karşı bunu saklıyorlar. Bu hiç bir şeye ihtiyacı olnuyan ger.ç ça: ıı!·. 
i;•i kötü başarmağa çalışıyordu .. Fa- şalrnış gibi oldu. \mış bir nesildir. nuz? Müşkülat çekiyor mus~~uz?_ siyaset oyunlarını sevmiyorum. bir kadının teenni ile hareket et- •Vefasız•! neredesin ~ef•:~v~ 
kat namaz kılması da, dua etmesı de - Adam sen de!... - Sizden evvelki nesille aranızda - Tahsilimi babamın, tahsılim ı- Yalnız ben aktualite olarak takip e- mesi icap ederdi. Düşünemedim. Sen de mi kayıp!ara _k3 ibi 
'Tla'?1'.ğ'. gibi uydurma, gayri sa - . ~y~ düşündü. ~u hal b~şından fark var mıdır? Bu fark nedir?.. çin a~ır~ğı birkaç ~ruşa k'.~ diyorum. üstelik bir de çocuğumuz oldu. Hemc_inslerinin birçogu ~~!" 

r. ımı ıdi. • . . . . . bırıncı .. defa g:çmıyordu ya ... ~aç - Elbet te ı·ar. Onlar yarı mu~- ı kardeşımın . benden esırgemedıgı - Sizden evvelki nesli yadırgıyor Bugün, ikinci izdivacınun beşin- nin barız vasfın da bu muY? .. · 
Babası oglunun kendı gıbı ılmıye kere gozdelerın. halayıkların, kah- temleke bır ülkede yetiştiler. Bız yardımı eklıyerek yapıyorum. musunuz? ci senesini idrak ediyorum. Ne ça- Derneğe yok mu hakkıf11 

ınesleğine intisabını istemiş, softa ya kadınların omuzlarında karga- Atatürk'ün tam istiklal kazandu dı-
1 

_ Evet yadırgıyorum. Onlarla 
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!ı 

:!il~ 

···e yobazlarının çeşitlerile meşhur tulumba edilerek yatağına .sürük- ğı bir toprak üstünde büyüdük Beş kardeşlerın neslimiz arasında büyü.k ve derin 

8
. p ns·ın başına gelenler 

\b, medreseye ka~t~ırm~ştı. F'akat l~~m'.şti. Bu .. vaziye~, onun ıçin la- ikinci ayrılışımız da şuradadır. bir uçurum var. Bugünün cnlelek- ır re ~ 
Molla burada tahsılı ulum yerme, bu bır hal hukmunu almıştı. Molla Biz onlardan daha genç olduğumuz tüel gençliğı ile dünün ,, •magok 

günahın her nev'inden tadarak va- sonunda sızılmak olnııyan sarhoş- için onlardan daha dinç ve daha B b d nesli arasındaki ayrılık bır nesille 00 d 1 d ı 41 1 

kit geçirmişti. Derslerden ~ütema- luktan tad. ~uymuyor_du ... Bunun .. ı- yeni görüşlerle düşünürüz ve haya- a aSI ava Yl beraber bir sosyete farkıdır. Onlar 1,000,0 o ar o 3J' 
diyen kaçtığı için birşey öğrenme- çin fazla zıhın yormaga !uzum gor- tı onların alışamıyacakları yeni K b tt" derme çatma bır küllür ve karma-
ğe fırsat bulamamış, fakat diğer ta- meden kımıldandı. Pencereden b~- şartlara göre tahlil ederiz. a Y e 1. karışık ahliik mefhumları i~inden k e 1 b~ 
raftan tam bir medrese sarhoşu, ya- harın çiçek kokularıle karışmış la- - o neslin hangi tan\fını tenkit tesadüfen sivrilmiş birer hayal12,e - dırma suçı e ma 
man bir kabadayı softa olmuştu. tif havası adeta damla, damla akı- edersiniz? resttirler Bizi tanımıyanlar anla -

Daha tüysüz bir delik.anlı iken yordu. Son bir gayretle yataktan _ Bı'zden evvelki neslin memle- ' k' d ' 
mıyorfar. Sesimiz, şe~limiz, zev ,.. k • 1 • kafasına pek uygun bulduğu bir- kalktı. Çediklerinı ayaklarına ge _- ket müdafaasında, Avrupa istilası- miz, emellerimiz hep ayrı, hıç ben- emeye verı 1 • 

kaç haylaz arkadaşile medre_se o - çirdi, cübbesini omuzuna ılıştırdi. na karşı Çanakkalede, Gaziayıntap- zeşemiyoruz. Benim fikrimce bizi 
dalarında gizlice yaptıkları alem - Dışarıya seslenerek sandalın ha - ta, Dumlupınar ve Sakary_ada ya - kaı·rıyamadıkları ve anlamak da is-

leri.sonraları dışarı~3 da tekrarla- zırlan'.'1asını emrettı. rattıkları zaferleri hürmetle ana - temedikleri çok lehimize ... Çünkü 
0 

• ıJ~ 
mağa başlamışlar, 'lopkapı kırların Tahır Molla bugun, ıç~nde coş - rım ve hatırladıkça ıftihar ederim. eğer bizi şimartmış olsalardı, biz Fa kat zengın Prensın suçun 1f 
da, Kağıthane çayırlarında şarap kun duyguları~. kaynaştıgını hsse- Onları tenkit etmeği düşünmem böyle geçmisi kavrıyan hal içinde '"' 1 rer 
küpleri devirerek şabemred çocuk- dıyordu. ~u guzcl bahar .sabahı~- bile. temkınli, gel~ceği iyi idrak eden bir dogv rulugv u kat 1 o masa ge 
!ar, orta· mal.~ .~adll'lar.. arasında da yapacagı kı~ gezı~tısın~n a ze;~~- - Hayatta hıç bir . \ ' i fazla o- nesil olamıyacaktır. d'' 

mestane bır omur surmuşlerdı. İ- ne doyum olm.:,yacaktı A ş m ' !atak sevmem ve yaşamağa lazım - Sizden evı·elki neslin hangi ta- . · 1450 000 fran a baliğ oıuııca v1! 
lım bahsinde pek yaya kalmış olan birer köşede sızmış olan uç kafa- ve zaruri olan şartlarımızın icap et- rafını tenkit ediyorsunuz? Mısır prenslerınd~n Me~m.et A!ı d' d.? tü Parasın! . ~"' 
genç Molla sık sı~ takrar .~ilen ~u dar misafirini yanına alarak beş tirdiği şeyleri müsavi şekilde görü- - Bizden evvelki neslin hiçbir Halimle pre~ses Emse C~lal'ın o~~ ;;e;;:.ye akı~~a. vereceğiııİ 50 

alemlerde hayli marıfet ogı:_enmış- çifte sandalına atladı. • rum. Zira her fazla sevgi bir ifrat- Beş kerdeşleraen biri tarafını beğenmiyorum.Sadece bizim lu prens Saıt Halım, P~rıste on u k t' ~ e çalıştı ve· ı< ı/ 
ti. Yüzünün, henüz terlemege baş- Beş çift kuvvetlı kolun asıldıgı tır. Zarar doğurur. Halk havaları - !erin babası bir mazimiz oldukları i in benden çüncü cünha mahkemesı tarafında.n re emınna ufak' bir. hiZınel 
lıyan ayvatüyü kıllarını_ ibriş'.~.ı.e kürekler .. bu_ narin ~andalı ~u.rgun mızı çok severim amma onu da gün- . Meşhur Beş ~ar:2unan 600,000 evvelki nesle karşı canlı çbir hiirme- muhakeme edilmektedir. Prens, .bı.r lunma:~ster misiniz? l 
aldıktan sonra köcek kılıgı~.~ buru- suların uzerınde bU: ok sur ~tıle de 15 saat dinliyecek vaktim yok - Dıyon, .kızlarına aıt ı istemi ti. tim var. Onları affediyorum. Çün- milyon dolar dolandırmakla ıttı- Dedi Şimdiki halde bir•ı ıP 
nerek öyle bir oynaması, gooek kı- sektiriyordu. Baharıyeye gelmce t doları ışletmek hakkıD ş . k" 

1 
b' . 'b' At t" k ocuk ham olunmaktadır. · "d b' ap•rtııl' f 

vırması vardı ki seyrine doyulmu- kıyıya yanaştılar, yemyeşil çayırın ur. Kadın aşk ve aile hakkında Ontariyo mahkem~si'. t ~~sele~ Iau o~;g.il ı~:m!~ ı onl:r;r katptan- Paris gazetelerınin yazdığına gö- ~ıdady.ım. ~ob.ını e :a [<ır•'"' " 
Yordu güzel bir köşesinde yerleştiler. Ya- -d ...... • ? tetkik etmiş ve Diyonın ıs egını r rı . .' .. h k'k" b l'kl ·'ıre· .Prens dört sene evvel Parise gen ım. enım namı • • 

· . . 1 . ne uşunuyorsunuz. . t' kalıba dok muş, a ı ı en ı · erı- · • d B ınız• ,~ .. Devrin mutaassıp zihnıyetı ıle Jıdan getirilen levazıma ışret mec- B k d k k 'b' b' de karar vermış ır. . . . 
1 

b' gitmişti. Oldukça parası var ı. un s · . artın ,,el 
tabantabana zıd ola;- bu yaşayış !isi çabukça hanrlandı. Şarap des- . - dıencVe a ~n, . er ~ ;ı la ır Bu para; yine evvelki gıbı ço- ne kavuşamamıOş arı, ırbcr_ yarı~ a- !arı az zamanda at yarışlarında Doktor kabul ettı, ap nı ıJCl 

ınsan r. e nas sıyası sa a er- ukl ıhh tl ine büyümeleri- dam olmuşlar. n arı egenmıyo - • b raladı Prens apartırrı• ~,ar tarzı Mollayı maceradan maceray.a tıleri sür'atle boşaltılıyor, ,kafalar keğile denk ise iktisadi sahada da c_ arın s a er kt D f t - rum Oldukları gibi kabul ediyo - kaybetti. Ve hileye aş vurmıya G . tt doktor, te · I)~\' 
sürüklemiş, bin tür..._ kavga ve gu- dumanlandıkça atalet içinde uyuş- denk olmalıdır Bu vaziyet olmazsa ne nezaret eden do or. a o~l ara . Her nes'ıl kendine düşen va- mecbur kaldı. 1935 de, Mısır sefa- eçe~ tmeda'r pa,ens (Roy•l ı ı 

. · · · t' He 1 h · fınd · ı tilecek ve Dıyon aı esıne,rum. kt""' ht b' p l'çe rasını ıs ı. r , 1 ıı rültü arasında ıyıce pışırmış ı. - muş gibi duran bu adam ar are- be kurula yuvalar hayat arka- an ış e • . . . d reti namına çe ıgı sa e ır O 1 .. .. .. .. ınza5 r 
t ht - · · ı · · nce n d 300 d ı erilecektır. (Devamı 6 ıncı sahifemız e) k 1 · d' s f bankası mudurunun ı b• nüz otuzuna yaklaşan za ı mu e - kete ge1iyorlardı. Kah bırbır erını d ıı · d ğil' bog· aztoklugun· a ku- ay a o ar v ile 300,000 fran e e geçır ı. e a- . . d' e1<tıl 

.. !" k tli .. b aş gına e • • "d d' 6 300 lıralık bır kre ı m rem uzun boyu, guç u uvve vu- kovalıyarak şakalaşıyorlar, azan rulmuş olurlar Aşk birbirlerini sa- BU MELEK sınema- ~ ret, bu parayı o e ı. · . 
cudü ile hovardala~-~leminin .. ~~h-' da gü!eş tutuşarak ku~.veUerini ~e- adetle tatmin ~deceklerini uman ve d & Az sorıra, dostlarından bir kadı- terdı :. _ fazJa>ile . 
retli bir siması, doguşten • doguşe niyorlardı. Bu sırada kuçuk bır Çın- birbirlerinden saadet diliyen insan- 8 kŞB m 5 1 n nın hastalığı esnasında doktor Go- -:-- Işte, ~lacagmızı ktubıl· .,/ 
koşan (genç bir mahdumu bıkararı) bene grupu da sökün etti. •Kıpti ta- 1 h t kadaşlıg"ıdır desem THEO LIN GEN· HA NS MO SER·HEINZ RU HMAN N tero ile tanıştı. yebılecek bır kredı "'.c 0ıııP· 1~ 

arın aya ar . . . 
15 

- t t tedıyc 
1
r • oldu. ifesinden Gülüzar nam kadın, kızı bilro ki kadının aşkın ve ailenin gibi 3 komik artıstın kahkahalı temsıllerl Prens; çok güzel konuşur, sevımlı kat, agus os a. el< 5\1 ~ 

Bıyıklarını (sünndi seniye) ah- Fatma ve birkaç çalgıcı arkadaşile• tam e:aw bir ta~ifini Y,apabilmiş G U" N U"" N A D A M 
1 

ve cömert bir zattır, Cüzdanı dolu Bu mektubu rehın et':z rııı'1 ,. 

kamınca kırptırmıştı. Yüzünü çer- oradan geçiyordu. Molla bunları da oluyor muyum? • oldu mu etrafa para saçar. Bu halı- bana bıraz para bulam fevril"cıı• 
eveliyen top sakalı (hüsnünü kem- yanına çağırdı. _ Okur musunuz? Ne okursu _ le doktoru kendisine hayran bırak- Doktor, Matamezel ıfıeıl' , 

ç . t tt' Zengin kadın 51 nazardan) saklıyor, kulaklarına ka- Şimdi meclis hem biıyümüş, hem nuz? ed' b" .. ked 
1 

tt tı. . racaa e ı. . iliz }if9 
dar geçirdiği heybetli sarığı bu ka- de hayli şenlenmişti. Çalgı ve şarkı Mü" t 1 h Gayet gülünçlü bir kom 1

' utun er eri unu uran Doktor; prensi bedava tedavı et- yetle prense 2,330 Ing . 
. iltl' ft • d 1 - a ea sa anu üçe ayırmak neş'eli bir film k . . • d di ·ıt• . ra gözlü, kıvırcık kırp ı so ~cıga sesleri bu tenha muhitte d~lga, a - lazım: mekle kalmadı, esesının agzını a . . . ıtereYe gı e' 

garip bir şekil verıyordu. Beynı be- ga etrafa dağılıyordu. Fatma güzel I Ders kitapları ve onları ala- İlaveten: Bay CELAL BAYAR'ın Yunanistan seyahati, Atinada açtı. Prens Halım Ingı mcıı5ııP i~J,l •§] yüzlü, şen, kıvrak ve oynak bir Çin - . a- Selanikte, Serez ve Drama'da yapılan istikbal merasimi Sait Halim, doktordan mütema- veç kral hanedan'.na, snJıifeıı' 

1 E L İ f N A C 1 gene kızıydı. Kıvıra kıvıra göbek' kadar eden neşrıy~t ve sorıra y ve PARAMOUNT JURNAL diyen ödürlç para alıyordu. Borç (Devamı 7 ınc-
{Devamı 7 inci sahifemizde! rım yamalak tuttugumuz notlar. 

~::=ac::m1 ..... a~ 
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b~;;:;:;r~~ :~};lj}~ M-">d4~!~~-~~~~~~~Y .. rm~ ~~fu~i Çekoslovakyada 
Neler gördüm, neler işittim •• yolttılan arasında sivil polisler do- ~et lıkoym ltırd vetlerinin bataryaları gece Ma~rıdi sini müteakıb Japonlar tarafından ııl': (f 

Jıışarak Morganı bulmıya çalışıyor- Japonya aİmpara::rile ;~ Şel şiddetle bombardıman etnıeğe baş- tevkif edildiği haber verilınekted.r. Romada yapılan be. yrıt )I ,'lrloıq\, 
(5 inci nhi.feden devam) risi kunduraların üst kısmını diken d lamı 1 dır B' k b" 

1 1 
. Vapurda şimdi ciddi araştır .. alar nJll 

!ardı. ... lll'll!m a ş ar . ırço o us er şe rrın koşularında Türk ekiP1 d' b ,, 
.rtadyomdan gelirken gördüm. Şıl< makineyi idare ediyor, diğeri alt- Fakat Morgan yola çıkmadan ev- Ankara 3 - Japo711Ja lmpara- muhtelif mahallelerine dü.~müştür. ya~lmaktadır. ) F k' tl ,. lini kupası müsabakası.o ·.,, "1<ıı olr tayyör giymişti. Saçlan ondü - !arını kesiyor, ilMı ... Bütün bu ha- do' •M'd" .. .. İn ..,urgos 4 (A.A. - ran ıs eıın le "";, ~ 

b vel kendisinde çok para bulunması torunun gumunun ,,~ onumu Bir giliz gemisi daha y'Jkalamlı . . ' 
1 

J d a ligı" kazanması dolayısı ,,j)i', llf leli, elleri eldivenli idi. Ayaklann- reketler durmadan biribirini taki bul .. .1 R . . h At hricıye nazırı gcncra or ana, n - Ve• 
!Azım olduğunu düıünmüş, para munasebetı e eıaıcum UT a- Tokyo 4 (A.A.) - Bir Japon de- . . V t'k B gos Celfil Bayar, Dahiliye ,n"' da lpek çoraplar ve zarif bir iskar- ediyordu. incirin halkalarııilan bi- .. i . . zırlar meclisıne a ! anın nr Jll"""' 

pin vardJ. rinin durnuw, hepsinin durmasına mak içinb .. d~"~b~a gelen ulbiukr çare T_u;~ıete,_::p::~ıoter Ht~rolh ıto ara- niz hatları idaresi tarafından ki.a - Jıü.kfuneti nezdinde diplomasi ajanı rü Kaya ekipimizin kU ıcııııl 
alarak uy..... ır soygunc ya- .,,..... .,,, a,- a ' 0 unmU§ - lanmış olan Kayeson ismindeki İn- olmak üzere bir mümessil tayinine bay Cevdet Bilgişe bırer Fabrikalarm idaresinden bahse • sebeb oluyordu. Fabrika, bir kro - parak para sahibı' olm=ı bulmuş- tuT af şl dır' 

-, • giliz' ask 1 b' tak ld - b t gr ı göndermi er · . ...., derken Hela: . nometre saati gibi ayar edilmişti : tur. Alınan milli bayramı münaseb&- vapurunun er ır mın a karar vermiş o ugun:ı eyan e - Kahraman süvariJerırııJY 
- Haftada kırlı: saat mesai usulü Her yirmi dakikada bir,' ibr çift İşte dünkü, Son Telgrafta da tile çekilen telgraflar addedilen Lungo boğazında k:ıı><Jı miştir. ettikleri netice hakikate~ 

tatbik edileli ıiç sene oluyor. Zilin; kundura yapmak... yaz.dı.ğımız gibi bin İngiliz lirasın- Ankara 3 - Alman milli bay- K 1 b ve ölçüsüz bir muvaff JI P: 
amelenin ialtiıı:ı, iaşesi, e~lence_si Zilin'in bu büyük muvafiakıyeti dan fazla olarak ele geçirdiği para Ta".'.ı dolayısile R~1~hur A- asımpaşayı se astı Allıy Cevdet Bilgiş Ccl rıÇ düşünülerek yapılmıştır. Ailelerın tek bir adamın 1894 te, küçük bir ile bu Kanada seyahatini yapmıya tatuTkle Alman Fuhreı;:'ı arasın- gönderdiği telgrafta, ge ıJll 
husıısl: birer evi vardır' Bakarlar, kundura maga.zası· sahibinin eseri kalkın ştır Fak t l l · te da. t ı fi t ı· d'l · t' · ııer 

- ı . a soyu an ar ış n e gra ar ea ı e ı mış ır. . (Bı'rı'n•ı' s-L"eden devam) Halit,· suların istiL'ı sebebi olarak larıınızın muvaffakıye . iO umumi yatakhanelerde yatarlar. dir. 
1 

h b d t • wuı fjılil' 
. d"L çalı çok geçmeden po isi a er ar e - b b" k sımları tamamen suların istilası al- yukarı dere ile esas Kasımpaşa de- delemekte ve Muss_o _,,r •Fakat, affedersiniz. Dıi '"'· . - Heli'yı, dört saat makinesiIIden 'şl dir M . diİ b' Aca a tat ı nı r. 

ynlmak b tin mı er · organ şımen ere ın- tında bulunmakta, şehrin muhtelif resi arasındaki Leton knn:ılizasyon kupayı bizzat verdig_•. e' ..ek yor. Sizden a mec urıye - .. .. .. dan tıpkı bı'r makine b 11 d to bili ıı ,. 
• fabrika · t gozunu ayırma memiş, aşka yo ar an ° mo e Ed"} k • itfal kısımlarının (Motopomp) lan ve sel yolunun temizlenmek üzere rağımızın şeref dire~ı ııı1' 

deyim. Eger. . _ .. ~ zıyare e ge- gibi çalışan bu yirmi yaşında, pem- polisi şaşırtmak istemiştir. Böylelik l ece ml tarafından suların !.ıooaltılma ameli- iki baştan kapatılrrıasıruı bu yüzden binlerce kişinin millı ~·oi 
liyorsaruz, sızı gorurum .... >. _ be anaklı .... __ sordum·. l ih t Lo dr k d gelebil • k h" ı d' ıcdıgı~..;1 Hela'yı makinesinin önunde, gör- Y H tınızd.....,... e n aye n aya a ar - Cenevre 4 (A.A.) - Romanya yesi yapılmak1:9dır. · Halk, e'·lerin suların mecrayagiremiyereksokakla ya ta, urmet e ın il1'. 
düm. Fakat bir ııöz söylemedi. İşile ~ aya an memnun musıı- miş ve iki •gece orada kalmıştır. mümessili, içtimai meseleleT is- açık duran kapılarının önünde bi- n istila ettiğini ileri sürmekte ıse- mektedir. Başvekilimiz il ıf 
mesguldü. Makinryi bir saniye dur- n~ ... . Sorguya çekildiği zaman verdiği tişari komisyonuna bir karaT su- rikmekte, sokakları kaplıyan sular ler de alakadarlar bunun varit ol· fin memnuniyetlerile ber~ 
du;mak kabil değildi. Çünkü Heli, Iri mavi gözlerini açtı .• Şüphesız ilk ifadesinde Morgan şöyle demiş- reti tevdi etmiştiT. Bu kaTUr su- erkeklerle beledıve amelesi tarafın madığıru iddia etmektedırler. tebriklerini de ihti.v~ :;,,.~ 
birçok arkadaşları gibi (zincirleme- fakir köyünü, siyah ek:İneği düşün- tir: retinde çocukların himayesini mm kazma ve küreklerle civar ka- Yeniden yaj;mur yai:,madışı t~k- grafla Cevdet Bilgışı .. ~:P 
y) t.ab!di Muayyen bir zamanda dü. Ve cevab verdi: - Ben bu işin içinden kolaylık- temın için harp esnaıındtı cbita- nalizasyon mecrakrile derecik teş- dirde suların uugıb ve yarın tama mıştır. Dahiliye Vekıh ' 
kadın ve erkek amelelerin muayyen - Zilin, bir cennettir! incirle- la sıynlııcağımı zannediyordum. Fa raf mıntakalar» ihdas edil'l}esi kil eden sel yarıklarına al<\tılnııya men boşa!Wabi!C<"eği seller!.: sü- ya da: . ·ııcl' 
bir ameliyeyi yapması lazımdı: Bi- me cenneti!.. kat ne yapayım ki elimdeki hüviyet derpi§ olunmaktadıT· HeT mıı'ıa- çalışılmaktadır. rüklenen moloz ve çamurların da Büyük uluslarının bırı fiil' 

cüzdanımda resim olduğu gibi zabı- rip memlekette "ücude getirile: Suların en ziyade istila ettiği sol belediye temizlik işleri amel~.;i t.a. - retlerini beynelmilel f(o 

1 h 1 tada d imler . vardı Hangı· li - şularında no··sıererek ı:orıı ~ mtl• an ar a res ım . - cek olan bu mıntakalaTda ço • kaklar, Tahtagazi mahallesinde H5.- rafından tamamen kaldınlacagı soy " fV 
mana gitsem tanınacakt11"1. Ben ka- cuklaT, bombaTdımanloTdan, gaz_ kim sokağile Makaracı sokağı ve lenmektedir. bayrağını şeref direğine . .,& 

gn- ak dak' kadın o··ı d su .. varı'lerım· 12· ı'n muvaffa~ı.,, , zaya u yar yanım 1 
- dmı, iMh mımın. bulunacaklaT - Dörtkuyu caddesi üzerindeki Ku- Bu sabahtanberı sel mıntakasın a l tebfl' 

B 1 dükten sonra bir otomobil çaldım. dıT. run sokağıdır. Bııralarda bütün bizzat çalışan nahiye müdürü, bin. ka adlna bir telgraf a 
aş 'yor O kadın benim karım de~ildi. t' 

Boğazlar 
Mukavele namesi 

ı; Fransız mümessili, Romen te1"- halk, çocuklar da dahil olmak üzere ci komiserle zabıta kuvvetleri hal- ır. 
0
e 

Daha başka itiraflarından da an lifine muzaheTet etmiş ve bey- kovalarla evlerdeki sul:ırı boşaltmı- kın seyrüsefer ve münakale işle- Roma gazeteleri beiao ~ 
1i Ankara, " (A.A.J - ltalyam• Dünkii sayımızda da haber verdi.. !aşıldığına göre Morgan hırsızlıkla nelmi!el Kızılhaç . te§kilcitmrrı ya uğraşmakta, hlçbir suretle dışa- rini temine uğraşmışlar, arabalarla koşulannın en çetini 0 · ,.,r. ontrö "'o"-'- -··'·-'·""'~ ;_.._ g'imiz veçhile lise ve orta mekteb- para kaz nır otomobil çalarak y~ afa lini' kupasını kazanan stJ .~ ~ v-,..T mwMa""K6'- °" a ' ~ bunu bilıime! tahakkuk ettİTmP.si n çıkamamaktadırlar. sıılardan bir tarattan bir tar a- I"" 

tiraki··· müt\ıUeb. mle d.olctor .. Tnqia·~ lelern'.11dun~esbakitşoamlunanMaarimiftiMhau·?,,,~l"'-- luna devam eder, böyle marifetleri teklifini ileri 8ÜTmÜ§tÜT Sellerin geçtig'i ve halen çamur dam geçirmek işlerile meşgul ol- zin muvaffakiyetinden 
11. ,_ z ı., H N ...,,.. l.lA- çok olan bir adamdır. Fakat kendi- !ardır bahsetmektedirler . .R~tu Ar "' ta.,,a a~ye - }erine bildir''-'·tir. Bu tebliğ-e gö yığınlarile dolu olan yollarda solu- muş · . .. .. · 

aromda ..,,.~ ~..... - si adam öldürmemiştir. Buna lüzum canlar göze çarpm·u·ıdır. Bunlar, Bebekte bır ev çoktu Messagero gazetesı:. "k 
an Kont Ciııcıııo. 4§.,..... re 21 mayısta son sırufların ders - görmem.iştir. Elinden daha başka Gençler '"""' B bekt Ali Yalı k ğınd •Türk süvariler, bu~ 

,_ ı... ... Baruthane sırtlarından ve Kurtu- e e paşa so a a ı rı .M telarl-., iıtclR ll.,.Ulu •• r • .... !eri kesilecek, 23 mayısta da kanaat işler de gelerek icabında çalışarak 
14 

alı al' truk ve şöhreti haiz ekip e Jı~ 
Eks~ıX,.,, do1'tor Aras notlan için, bir toplantı yapılacak- bayatını kazanabilmektedir. Hatta luş semtindeki tereciklerden inen ·t iki~umkartlı vfeazle:nv -' mel ;e umumi takdir ve hayran 

Suallerimize nasll suıarın getirdiği toprak ve otıarıa aı. ..a ev a yagmur ~ _ e. ktedir· 
_.... Ti!~ HJll"iciye Velcili tır. motorbot ve saire de yaparak sat- C b - 1 birlikte sürülenerek buralara gel- sırile. dun akşam saat 18 de çökmuş- dırmışlardır> deme 1 

ANKAR 26 mayısta sözlü imtihanlara gi - mıştır. Yalnız böyle sattığı bir mo- eV8 \'erıyor 8f tür In . t kt Giornale d'İtalia da: l 
23 ıem~ . :ı..on-da .in- receklerin isimleri ilan olunacak ve torbotun parasını alır almaz motö- (4 üncü sabileden devam) miş bulunmaktadırlar. B .. sanca zayıaf byoik ur.ha Teknik, atletik ve rııo!:1.Jır · · Bilh F k • d k' b . ... ır marangoz a r ası sara ,. ı· IU!anıın Bo{/ıull<rrı tnukcvırkri yerine bu imtihanlara 31 mayısta başla - rün battığı görülmüştür. Morganın zifeyi bilmeli. Fikirler_ile hareketle- . assa ırın so agın a 1 azı vasıfları haiz olmadıkça ~::{'!> 

ı..-ı·m olmak ·•-- 20 muııaaı 1936 nacaktır. ifadesinden anlaşıldlg'ına göre bu rini iyi kontrol ederek yürütmeli. evlerın alt katlarına dolan sular ~.5 • uğr~dı.. .. pin Mussolini kupasın• 
"" _," kad ık • k ht lif Beyoglu Papazkoprusıı bostan so-da M~tro"de Bo;ın~znr hakkında Olgunluk imtihanları da 24 ha - adam kend · hakkında b ·-. .. m. bir i Çünkü arkalarından gelen nesil metreye ar ç m.. ta, mu e • . . . na imkan olamıyaca. ğıJl. ı .~il' 

vn ,,_ ~ 1 
u, ~ - ' 1 l .. ı k 1 . kagında Trıyandafilosa aıt maran- ~ •---Zıyan mu'---1-- 1talyM fıü ziranda _ b8flıyacak. ve 7 teımnuza tiınat beslemektedir Evlendig'i za onların münekkidi olacaktır. vasıta ara ve ezcum e .ova arla aı . rek Türk birincilennın t" nrı.GU ""°""~ıt~ __ · - d "kül b sul k k · goz fabrikasını sıı basmış ve epeyce , 

..,, . .. ,....,_,_ etm;....,. kadar ırurecektir_ man kaynanasının evine gı'tmiş ve - Hayatta en çok ~vdiğiniz şey şarı 0 en u ar <r e .erın aç- tahr"b t t vasıfları haiz olduğunu ,...metı buguıı .,. ... ""' .,,..... · 'ÜNİVERSİTEDE . . ' edlr' mıya uğraştıkları merralaı vasıtası- ı a Y"i?mış ır. 
İtalyA ile TüTJoiv~ oraaında mev- ttniversitede de imtihanlara bu =e b;d:ı.ezik ~~er!';: n - Tabiat ve güzel san'atlar. le kanalizasyon çukuru:ıa akıtılnu- . Bir la.ğım söktü !!_m~ktedir. --:ı~# 

_,,. . • _. _ _.lıık 1ılalerinden da illı: olarak T b fa . . po .. .. . . Aşk . eli hak'· d a çalışılmaktadır. Zibada belediye tarafından yap- muazzam tezahüratla " ..- aamımı ....... ayın 26 sın ve ı - mış ve tahkikata girişilince bilezı- - ve ız vaç r.ın a ne Y tırılmakta 
1 

J" faz! 
71 

vvol 1
- .... ı.~- 11'--·

1

'"-- •• .. .. ç ukl ı ak' d ı k o an ana agım a ya,.,- '··-·- ışıklarla teıı .,;ııhem o .... , .,.. ,....,an ,...,.,.....,. - kültesinde başlanacaktır. ğin kendinde olduğu anlaşılmış 0 duşunuyorsunuz? oc ar, so c .ar a çıp a a- .. ve &llullLı 
-- 4TZ~~L ..., ...... -üncıaebctle , ' H - b h st• b' fik . yaklarla sularda dcılaşmakta bu murlardan husule gelen su hucumu olan Kolizlum'un, ForUJ!lı·" _ "'"-"' .,. ..... ... zaman mahkiım olmuştur. - enuz u usu .. ır rım . . , il .. km .. t" ,.-
~ duygukımnlft ifademi yeni • Berberler cemı'yet'ınde Bu sefer yakalandlğı zaman ınah yok. Bence aşk aile saadetini kuv- sokaklardan g~mek kabı! olma· e ço uş ur. . un Aksıım'dan getbJCJl ı:ırıtiP' 
~ l dir il•L' b' . 1 alı maktadır Ankarada da hır çay taştı kellerin, Arko di ]{ons d ekle blllı m. kemede kendisine sorulan suallere vet en en anı ır sevgı o m - . Ank . . b' kazas d "' 

.. · · ı Bilh M kar k "l H' aranın en şırın ır ı o- F T 'an'ın o"niirı " \ Cinao M k ı ceva olarak pek kellin il · . dır. Hayatı henuz obıekfü o arak assa aı acı so agı e a- .. . orum raı ·ııerı U"na aşa 1 seçı'm p az e e ışı .. • alı b' k il kim sokagı-nm b>rleştig"i noktad·ık; lan cÇobuk> kazasını suslıyen cÇo- 23 mayıs sokag'ını takı anlatmış Ve ı.tiraf etm· tir Mor gor.mege şan ır genç ızın a e , .. 
!Jlo.ıqldm Klnıt Ciano . . . . . ' . ış · gan ı hakk d k t•• b' .. _ evlerde sular ve ~ ımurlar azami ir- buk çay1> da evvelkı gun taşmıştır. meydanına varmıştır. . ,.u' 

. l kr l Haba-'.+an Berberler cemıyetinin yenı l.:.:ıre yedi sene ağır hizmet ile hapse ınah v~ .~v e
1
nme ınd.a a 

1 ır go tihaa çıkmakta b'azı evlerde 
4 

met- Bu yüzden 2 hektar araziyi su r· ıerı '" ~ llaje:ıte 1'a ya a ı ve ..,.~. heyeti seçimine bu sabah saat !'l r.a kfun olmuştur ruşu o amaz zanne ıyorum. ' b t Burada da misa ır ştıf· ı: 
1 • · · Nn-n · - Okur musunuz ne okursunuz?. reyi bulmaktaL1ır. aşmış ır. alkış tufanı karşıJ.:ınıı .1 ı mparatoru .ıaancıtıe -· esnaf cemiyetleri merkez bin·iSlr.da • u"' 

ROMA • K o Ü k Ek · } ·1 • d "l d b. İtf · 1 kil . Acil tedbir olmak üzere, •Çubuk . arator Viktor ,,~arı ~ • ve ticaret odası murakıplarından ç - serıyet e ı mı egı , e e ı aıye motopc,mp aruıın ayetzıs b . d.. ılın ımp r"" . ;ıl 
kita l ku araıı• un gece yarısı aç ı~tır. . k misaf" i J:>iZı F 'd Cemalin b .ı...~ı.· al par o rum li"' 't'b J k F til • dan ınere '.. .. .ırın . s·"'' Jtalyanın M01ttrll .mu.kıwelmne Bay en a.,,.......,gı - • ·. gı nazarı ı ı ar:\ a ınara a ı Çubuk kaymakamlığı •Çubuk ça-

1 
,.. 

'f. tiT-'"'ni -e KTalhk ve 1m..,,,..ato-r- tında. başlanmıştır. 1 tı• la"" f - Aradıgınız kitapları kolaylıkla grupundan da tı:r iki motopomp b t • d k" sarayına goturmuş ııı. seıaıı:. 
""'' v ,--· İn bul b'li ? y1> nın u ugyanın an oy ve na- nünde bahriye kıtaat>, ıJll" 

luk hükumetinin bu ;utıni ilham tihaba başlanmadan eve!, seçı- a 1 yor _musıı~uz. k 
1 1 

gönderilmesi hakkında itfaiye ko- hiyelerin müteessir olup olmadığını 
1 

, 
3 

/. 
gel berber esnafi1 eski 'da - Aradıgım kitapları o ay ıkla ni ifa etmiş er, mızıı< ~I~ 

•den memleketim hakkındaki duy. me en e ı ~~ Bükreş t (Son Telgraf) _ Küçük bulamıyorum. Evvı:la tercüme 
0

_ mutanlığınca tel'tibet alınmaktadır. tetkik ettirmektedır. talyan milli ve parti nıar 
gulan bildirmek üzere ekselelanıını. ~:ıı~ ~ak=-dao::,~uk~: ~ antant daiınl konseyi bugün Sina- !arak kütüphanelerimizde çok ek- mıştır. 
zm ltltfen görıdeTdikleri t gra:jtan meyanda seçicilerden Bayan Şe yada toplanacaktır. Konferans lçin· sik var. Yeni çıkan yerli eserleri M •• k Venedik meyd.~nında .ı 
dolayı en luuaretli teşekkılT'leTimi kıire, Bay Kadri, Bay İhsan ve Ba - h':'° ~lü hazırlıklar sona erdiril - tanımıyorum. Bize hakiki eserleri uza ere halkla faşist gençliği p.ırı;ı~ 
a•zederim. , Adil fazla h~yet göstermiş Y miştir. Yugoslavya adına Basvekil tanıtacak kuvvetli bir münekkide Jet reisini uzun miiudel Jı'' 

Gösterilen lnı nazikane ıılcikadaT Jerdir. - Stoyadinoviç, Çekoslovakya ııdıJJa ihtiyacımız var. !arından Hitler sarayın d' 
:fe'.'kalôde mii.telı.aasi olarak, cvm • Bilhassa Berberler Cemiyetinin Hariciye Nazırı Krofta buraya gd- SUAD DERVİŞ (Birinci sahifeden devam) bütün İtalya bayram yapmaktadır. çıkarak faşist usulilc J<e~de 

diler merasimle ltar•ıla...ı.,,ılar yasetinde de akisler bırakacaktır. Bilhassa Hitler için sııreti mah~ lam' Jıyan halkı ayni şc1'' ,ı hu.'iyet hükumetinm de bu iştiT11k- faaliyet etrafında gazetemize gön- ' • ''' · tıe 
l k Romanya namına müza.k•,·•JHe E Mutedil, muha(azaklir, katolik ve susada inşa edilen Ostria istasyo - lamış ve yeniden şidde te, büyük koTn§U ve dost mem e ete derdiği bir melrtubda isminin ıf.z-

karıı Türkiyede beslenen duygula- lenmesini istiyen cA .. -> kalfa ile =:. Nazırı Komnen iştirak e- srar liberal· mahCeller nazi propaganda- nundan Kral sarayına kadar ki cad- mıştır. pJ~ 
Ta t«mamile tevafuk eden biı:_ mu.. cemiyet reisi Bay İsmail Hakkı ara- smı endişe ile takip etmekte ve bu de görülecek bir manzara teşkil e- Londra, 4 ( .\.A.) - . ,.ı,1o 
habbet vedostluk ni§anesi gördtl • .sın.da münakaşalar cereyan Konferansın bu def.ak; toplantı - ~ekkeSf propagandaya sed çekilmesini .te-/diyordu. buraya gelmiş oh" yerıı V' 
• ks ,. t · t k sı gayet mühimdir. menni eylemektedirler. İmparatorluk caddesi adını taşı - firi doktor Herber fc•fl_,"" günü e e<ansınıza emın .e me etmiş ve ezcümle cA ... > kalfa, Bay ,.v· 
isterin. ... İsmail Hakkıya hitaben: c-- İşt Konsey ruznamesinde aşağıki İyi haber alan mabfellerde zanne- yan ve Habeşistanın Aksum şeb - Lord Halifaksa ilk ziyP 

Bu .nünasebetle, en ıamimi §ahri maske altında ismini sakladığı~ meseleler vardır: İkinci şube kaçakçılık bürosu me- dildiğine göre hükfunet bu propa- rindeki mukaddes tarihi sütunlarla ııııştır. _. f!,vf 
k b 1 bu 1 - Avusturyanın Almanyaya murları epey zamandanberi takip gandaya karşı şiddetli tedbirler a- İmparatorluğun diğer tarafından Londra. 4 (A.A. J .· 

1
.,_. duyguıarımın ifadesini a u - yazdığınız adam benim ... Ben sizle.. c 

· z · ilhakından sonra tehaddüs eden va- ettikleri Galatalı Llz Osmanın e- Iacak ve İtalyan nüfuzu mutedil c- nakledilen tarihi heykellerle süslen muhabiri, tngiltere ha. 1d' ,• ~ yurma .. uzı rıca ey erım. re bütün esnafın şehadetile isbat e- •'' 
Doktor Ril§tıi. Aras deceğim ki, Cerrahpaşa ~tanesin- ziyet, vini esrar tekkesi yaptığını görmüş- Iemanların mukavemetini .arttıra- miş olan cadde ışıklar içerisinde ya- tinin Fransa hükıimetın·stil't" 

• ail 2 - Almanya - Çekoslovakya mü- ler ve yaptıkları bjr baskında evde caktır. .. . Saat20,20 de Başvekil Musolini tıra almış ol-hğunu 1 :ııııı> 

Japonya Sulha ~U:t;;:;~::ak ;:t~:i ar=~· na.sebatı, nargile çekmekte olan İrfan, Niko, Roma 4 (Son Trlgraf)- Bu sa- hal.kın şiddetli alkışları arasında atfen bildirm'O'kted r. fı j~ 
3 - Habeşistan meselesi hakkın - Temel, Haçik ve Mustafa isminde hah Musolini Alman devlet reisini Ostia istasyonuna geldi. Beş dakika meti, bu muhtırasında d' ) ınız Nuriye yardım yapılmamıştır.,> kında Milletler CemiyePrıde itti - beş kişi yakalaıru.şlardır, Aynca ya- Kirinal'de ziyaret NIİ. Bu ziyareti sonra çalınan impanı.torluk marşı Fransız nazır'arı arasırı 

9 Y Demiş ve bu müna!<aşa an·a;c haz edilecek müşterek hattı hare - pılan araştırmada da ne olduğu meç müteakip, B itler, maiyetindeki ze- Kral ve İmparator Viktor Emanu- olan görüşmelerin rrtİcc ~ 
anaşm Yor intibah sandlğ:ımn açılmasile ka ıı "' 1 - ket, hul bazı maddelerle hassas bir te- vat ile birlikte meçhul asker abide- el'in muvasalatını haber veriyordu. yakında Prağ hü!:ıi.m• ·i {7 panmıştır. Sandığa ilk !.ey atan 4 - Orta Avrupa ve Tuna hav - razi ele geçirmişlerdir. sine büyük merasimle çelenk koy- Hususi tren saat tam 20,30 da al- icra edilecek teşcbhüslt'1 

(Binnci sahifeden de\l1l.ID) Berberler Cemiyeti eski reisi Bay zası vaziyeti. --- dular. .. . kışlar ve • Viva• sadaları arasında tasrih etmektedir 
3

!" 
Vank . J n.. kil' deıı Mustafa Turan olmuştu. Rey atma B C l ""/ d . 

1 1 
. . . t· B İn ı~r · omın apon ~ve ın k d d d Romanya Kralı Majeste Karo), n e Q Müteakiben .Kirinal' e Bit er e Ostıa istasyonuna gırmış ır. u es- gilizlerle Frnnsı~. o!ıl · 

imali ç· hi.ıkı'.ımetine yardunda işi bugün saat 5e a ar evam e e-t Yugoslav ve Çekoslovak murahhas.. Q ya Musolini arasında ilk defa görüş - nada askeri mızıka Alman milli görüşmelere d;p!ı.nın<• ) dş tmın . . . '·mi•tri. cektir. Geçen intihabda ekseriye l • 
evam e esını rıca eyr •. ..., • - - '1 !arını kabul edecektir. Bagara verı· en melere başlanacaktır. Musolini mi- marşile nasyonal sosyalist marşın- vam olunacak!!r. '19<' P K Japonyanm "·n _ hasıl olmadlgından bugunku kat 

1 
r> ,.,,. 

rens OOD"Je - ..,.. t' il 'kt'f 1 akt Bükreş, 4 (A.A ! _ Avrupa 'fu- safiri şerefine .Kirinal'de bir öğle dan. sonra talyan mılll marşını ve Londra, 4 (A.A.) - . v k k 'd .1 h'çb' sulh mw.a. ne ıce e ı ı a o unat ır. Jl d h 
1 

f t 
1 

t Kr 
1 

. ·.;or. ~ 
ay§e ı aresı e ı ır - na komisyonu ilk bahar içtimaı "ge ziyafeti azır amıştır. aşıs marşını ça mış ır. a ve sının muhabiri bi!dırı . .. ~re~ 

keremnde bulunmıyacat\ 11 
temin ı· DSaD devresi, 10 mayısta Kalas şehrinde e . l . . bir Ziyaretten sonra Bitler 52 bin İ· İmparator Viktor Emanuel ile Mu- İtalyan menb~ını!an n~11 jll! eylemi tir. ' açılacaktır. Müzakerelerin başlıca Atin~. zıyaretlerının , hatırası talyan gencinin iştirakile yapılacak solini Alman. devle: reisinin elini göre Mussolini şahsi :ııJ: ıt1 

ÇİNLİLER GENE İLERLİYOR Kaçakçıları mevzuu, Süli'1• kanalı seyrüsefer olıı:ıa.k u~~r: Ba~an Celfıl Bayara spor şenliklerinde hdzır bulunacak- s~ak sur~tıle sal~nlamışlardır. !anarak Südet ekaıwctı z11ı' 
Hankov 4 (A.A.) - Bütün gece iht' 1 k. r t t k b"l t Yunan hukumetı tarafından 3 kıy- tu Hitler selam resm.m; ifa eden kı- Fransa ve İnbiltt~rcr.in ~r~cı' ıyaç arma ı ııye ve e a u e - . .1 . . · · · · • , r" 

devam eden bir muharebeden son- (BeJinci sahifeden devıım) memekte oldıığundan Tunadan Ka- metli vazo hedıye ~~- Roma 4 (Son Telgraf)- Hitler i- taatı teftiş ettikten sonra, Başvekil fikan halletmesini J{it•' 
ra Çin kıta'larının Taierşiyang'ın dan hoşlanırlar. Halk müteessir ol.- radenize tali bir kanal inşasıdır. Ek EN GÜZEL - çin kendisinin geçtiği her istas~on- Musolini ile vedalaşmı~ ve Kral İm- cektir. p,Jıf 
şimali şarkisi istikametinde 8 kile>- du. Hükumet müsaadesini istedi. sperlerden m(irekkep bir komsiyon da ve sokakta yapılan tezahurat paratorla beraber saray arabasına Dantzig, 4 (AA.) -:""Iih: ı' 
metre kadar ilerledikleri ve Lingyi nihayet, New-York'lu zengin bir bugünlerde ihz~ri mesaiye başlıya Hıfzıssıhha noktai naza- fevkalade parlak ve tamamile eşsiz binerek, halkın şiddetli alkışları ve niz ve müstemkke b 1 ' 1 ,,,t•~ ilı Tanşcng arasındaki Japon cep - kadın, Mişelin Amerikaya girme - cak ve raporunı komisyona vere- rından her hususta iyi i- denilecek derecede muazzam ve •yaşa• sadaları arasında İmparator- neral Kvaşnievskı 1:>ır. ~ı: 
hesinin yarıldığı Çinliler tarafından si ;çin razım gelen nakdi teminatı cektir. mal edilmiş ÇOCUK A- muntazam olmuştur. luk caddesini takiben Kirinal sara- yerek ezcümle demi~tır ~ f 
resmen bildirilmektedır. ıv,.rdi. Mişel fimdi Nevyork'un ile- RABALARI, en iyi şera- Halk yer yer toplanarak Alınan yına müteveccµıen bareket etmi~ - •Dantzig hiç bir zıı 11':ıvl• 
Vaşington 4 (A.A.) -: Ç!n güm -ıri gelen tüccarlarından biridir. ZAYİ • it ve en cuz fiatlarla yal- devlet reisini şiddetle alkışlaml§tır. tir. dan ayrılmıyacııhtır. V~,,..e _,; 

rükl·l·i hakkındaki lngil.dız - Ja - . . . Fen fakültesi P. C. N. den aldı.. Tren istasyona yaklaşırken 200 lo· Ellerinde lJ)eşaleler tutmakta o- saplarını kap edcr'e .!< c 11·,! 
pon itilalı hakkında Uariciye Na - Bır kaıa netı~e•ınde . ı;ıusrel ğıın hüyjyet varakamı zayi ettim. ruz, komotif ayni dakikada düdük çala- lan iki sıra Romalı lejyonerleri a- narak müdafqa etrtııY .1

1 . .. ı~ . Saf oıo Nııaıueltıne verdığ'ı cc- 8 k M w 1 r d tTJ"' ı zırı Hull, nezar~tu, muz:ııc~re -.~aen vahın aonu döküldütünden de. Yenisini alacağımdan eskısinin a er agaza a ID a rak Hitleri seliımlamışlardır . rasından geçen alay İmparatorluk! Dantzig Polonyanıtı. ıı~r' 
haberdar ~dilmiş oldugunu .sovle. vamını varınki nusbamızde vere- hükmü yoktur. satlmaktadır zHitlerih İtalyayı ziyaret günü İtal- caddesinin iki tarafını dolduran bir dır. Bu bizim için J:>ır 
mekle iktifa etmiştir. ceğiı.. Ôzür dileriz.. 2158 Arif Akşehirli · yada mili bayram addedildiğinden milyondan fazla halk tarafından lesidir.• 
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lll t • M 11 Daniel de Fot'.lnin bülün dünyaca 600 lira muha=en bedel ile ! . . . lf I a 1 z o a tanınmış şaheseri arkadaşımız Ya- Bakırköy Barut Fabrikasında bu Heps~e tahmin edilen ~ı~atı Fatih kazasında yapılan arazi tahrıri sırasında A'ksaray ve Fatıh 
( şar Nabi tarafından tercüme edil- Iunan 100 ton Bisülfat Askeri 31265. lira olan 65 metre mikabı yangın sahaları içindeki arsalardan bazılarının kımlere aıt oldukları 

;; ı~ liıı,u S•hif . miş ve Kanat Kihbevl tarafından fabrikalar Salıpazanndaki Sa - ~erikan camı pazarlı~ e~ : komisyonlar tarafından tesbit edilamemiştir. Tahrir kayıtlarında ek-
~.r ' ı. n göğsuri~ın~~den .devam) her önüne gelip arkaüstü eğilişin- nefis bir surette tabedilerek neşre- tınalına Komisyonunca 6/5/938 sıltmeye/9k3o3runCumuştur ..... az~ { 5 

sikliğe veya yanlışlığa mahal kalmaması ve bilhassa arsa sahiplerinin 
" ~ Yı b·. .' n ılreyı şl eri Tahir de alnına altınlar yapıştırıyordu. d 1 • t' Cum gün .. saat 14 d A ık t _ 6/Mayıs a gunu saa . . . .. .. • • 

'lııe Usbutıın ş:ı:;ırt d li B' · lık 1 . bir h 1 mış ır. a u e ç ar de Ankara' da M M Vekaleti ortaklarının ilemle mallarına tesahup 'noktasından muşkulata ugrama-
~.. • edi , ıyor, • e ır ara ça gı :yeru avaya Tabi kitabın mukaddeme&inde tırma ile satılacaktır. Muvakkat . · · . . . . . . 

. ·(" "l4tr<1ı CYOrdu. Artık hepsi coş- başladı Bu devrin en oynak beste- Ank k" .. h . d alt d b' te . t 1 45 1. h Satınalma Komısyonunda yapı- maları ıçın yangın yerlerınde arsaları bulunanlardan kend ı lerıne ıh -
' ~ · ureun . · .'. . . ara utup anesı a ı ın a ır mına ı o an . ıranın er • "'·~tn . 192 k _ .• . . . . . 
~ u Fakat bu ·1 .'.:°.'l ~arldini bul- Ierınden bır'. ıdı. Molla, artık da - seri vücude getirmekte olduğunu hangi bir mal müdürlüğüne yatı- lacaktır. """" • a~esı uru bamame teblıg edilmemış onların nihayet bır ay ıçındc ve mevcut bu-
'evaın CdP~ıı~a filemi daha yanamadı, bır hamlede saltasını çı-. haber vermektedir.Yeni neslin umu rılarak alınacak makbuzla berır şa. M. M. Vekaletı Sa~nalma.ko- lunduğu takdirde yanan mülklerine veya arsalarına ait vesıkalarını 

lııa ın - caı. Çayırın mu- kararak fırlattı, şalvarını sıyırdı, mi ..kültürünü kuvvetlendirmek ve ber İsteklilerin o gün ve saatte mısyo~undan alı~. ilk teıı_unat alarak Bina ve Arazi Tahakkuk Müdürlüğüne müracaatla ;. tenccek ma-
<ıı, hıt eınur olan korucu üs- üstünde hilali gômlekten başka bir . • ek ı lı k . di" 2345 liradır. Eksiltmeye gıre - • 
~~--- •ceınrnı gar· . . ılkmektep çocugllJ'un, orta m tep 2490 numara anunun ıste gı k1 . k • te . t ve lumatı vermeleri, yangın yerlerinin haritaları ileridcnber i yapılmış 

"'" -""<a . • ır. ın çayırları şey kalmamıştı_ Bu çıplak halıyle lis tal b . . .. · ·t ik1 b · likte K . _ d ce erın anunı mına 
·~ çıgnedik• . . .. .. . . . ve e e esının ve unıversı e vesa e ır omısyon a 2490 lı kan 2 3 " ncü ve her yanan mülke mukabil biı arsa tahsisen mevcut bulunmuş ol-

ına knşt . •erını gorunce Fatmanın xarşısına geçtı. geneliğinin fikrı g>.das ·ru teşkıl et- buulrunaları. Nümune her gün j saYl; unun ' u • -· .. .. , 
' llıır.- u. Hareketlerlnı ona uydurmağa ça- k. .. ta ih • fy K . d .. ..

1 
b'l' 

2278 
maddelerınde yazılı belgelerle duguna gore henuz çaplarını almamış olanların muracaatları halınoe 

"Yıt -• Su\t me uzere r e, cogra aya, saya- omısyon a goru e ı ır. • • . . 
1 

k .. .. 
a gll'ın~k l~a ait bir yerd:r. ~ak oynam•~a başladı. Ustur.a hate, edebiyata <ıit kitapları, ilım - · . . . j ~ırlikte pazarı gunu ve ~a ~arsalarının kendilerine gösterilecek tasarruflarının kolaylaştırı lacağı 

1~ ıııUsıııı ... ;a.aktır. Bunu bil- ile kazınmış olan kafası, mum zı- ve fen aleminde düııvaca tanınmış İstanbul Bırıncı İcra Memurlu - tınde Ankarada M. M. Vekaletı ehemmiyetle nan olunur. •B.• {2399) 
,''·'ıp •ıkı ~. Haydı çabuk to _ yalarırun aksı!e parıl parıl yanıyor, 1 . ·ıı· t .. f' - t lı bu ğundan: Satınalma KomisYonunda bulun 
~..... , n ba• 1 , eser erı ve mı ı eu ,erı op yan 9700 . ,_ tak 

2198 
••• 

. "•cuııu «a ıın!. şakaklarından oluk oluk ter akı - . . R be K ilk Tamamına lira ıuymet - maları. •818• • • :r... ıı bu 1 ... b serının o nson ruzoe numa- G 1 d y . . ••• 
~ıe SÖz! . au ali ve yarı il.- yordu. Mollanın bütün emeli, Fat- te k'l t kted'r dir olunan a ata a enıcamı ma-
ı:.~ 14 o)aerı z1ten içkisi başına manın ihtirastan tutusmuş gibi kıp- rasınDı. şı·ı e hme . . L. ti' hallesinin Mahmudiye caddesinde Tekirdağ kıt'aları için 125.000 

Senelik 

,.'"ı.ı· ıı l\foı l • eger ı mu arrırını ve gayre ı . alı , l . . 
~ ga kiıf' ayı çileden çı - kızıl duran taze dudaklarından bir t b" . t b ik ed . t •1 eski 23 - 25 yem 17 - 19 numar kilo ve Malkara kıta arı ıçın 
~ !;ıdeye ~geldi. Bır Şeyhlılis- buse çalmaktı. Fatma naz edıyor, a_ 

11~1d e ~ ~r ~~ ~·eşrıya /: bir tapuya merbut bir tarafı Simit i70000 kilo sığıreti ayrı ayrı ka

Mu lıa:n
rren k r cıı 

:.. ne bu .. Yle terb ı}esizce hi - Molla yorgunluktan bitap koğa!ı.. \ mımız e e emmıye 1 ır ye.'. .. ud- Manuk mağazaları ve iki tarafı Ha- palı zarf usulile münakaııaya ko- Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Elçi soka-
.. ı.,. Yiik bir .. . . . 1 cak olan bu hayırlı teşebbusun e . 1 . - 1 • dağ . · b • d 59133 N 

Rlıl11r . cur etti! Hiddet- yordu. Bır a •, geldi kı genç kız Mo - ffak ti d'I . cı Kosti verese erı magaza arı ve nulmuştur. Tekir etının e- gın a o. ev 
'~ gıbi k 1 l k .. d" 1 muvo ıye er ı erız. afı tarik· • il hd d ik' kil 28 k h ·n Ça .~rucuya : anın kolları v~ yarı çıp a vucu u bir tar ı .. m e ma u ı her osu uruş mu ammen Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Küçük A-
clı·' lırı çıgnerlııı, hem se- arasında kaldı derin bil' öpücük se- mağazanın derunlarında müstakar bedel üzerinden muvakkat te - 45114 N 

\ıti~e lıağu.d kırarım.. si duyuldu. Misafirler yarı açık güz bir adet Duhani gediğinden münka- 1 minatı 2625 lira ve Malkara yazma .. .. o. ev: . . 
~"."%ıei b. 1

· Hatti kendinden kapakları arasından bir rüya seyre- lib muayyen mahallin 4/168 hisse- kıt'aları etinin beher kilosuna Arnavutkoyunde Lutfıye mahallesı nde Küçük A· 
~ Y~ kır ç~vikl'.klc yerinden der gibi Mollanın Çingeneyi kucak- BUG'ÜNK'Ü PROl".RA.'1\1 siyle tuhafçı ve hallaç gediklerinden 26 kuruş bedel üzerinden mu vak yazma 3/5 No. ev. 

~~ b~~cunıın ~uı~tma ha- ~ayıp b~ 00.a kapısında kayboldu· 18,30 Fatili Halkevi gösterit ko- münk'.'1i~ muayyen ~ahalle~ 2/64 ka: teminatı 1365 l~adır. Tekir~ Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Küçük A-
~ il&abıııı okat ındırdı. Bnnun- gunu gordüler Ju tarafından bir temsil 19 15 Ptak hissesı bır şartname ile ve yıne ta- dag ve Malkara kıt alarmın etı 

30163 
N 

: Cl lrltau teskin edememiş ol - Mollanın sarhoşlukları, B"lı:ı~iy~ la dans muş,ltisi, 19,55 BorS.:. haber· mamına 3720 lira kıymet takdir o- ihale günü 9/Mayıs/938 Pazar- yazma .. .. o. e~. . . 
"1ın aşlıarına möndü· çayırında adam yaralamnsı, Bırıncı 1 . 20 N ih U k daşları !unan Galatada Yenicami mahalle-

1
tesi saatleri Malkaranın 15 Te - Arnavutkoyunde Lutfiye mahallesınde Küçük A-

•ı ı1q §Ulı;. _ · . .. . • . erı, ez e yar ve ara . . . . • . 
~ llıı-tı e. ahyı aşagıya ... Bı- Abdulliamıde kada· aksettı. Padi- taraiından Türk musikisi ve halk sinde Mahmudiye caddesınde eskı kirdagının 11 dedir. Şartname - yazma 10/21 No. ev. 
'lııı;gelsiıı n~ ~aşıyalım ki aklı ba- şah .Şeyhülisl'lm İbrahim Efendi- şarkıları 2045 Hava raporu 2048 20 - 22 yeni 20 • 22 numaralı bir ta- 1 ıeri okumak isteyenler her gün Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Küçük A
~n!.. ded,:gru konuşmayı öğ - ye hitaben ısdar ettiği <ha~tı hü - Ömer R:ZS ~aiından Ara~a sBy- rafı Kemal Maho mağazası iki tara- vı ınünakasay·1 iştirak edecek - yazma 11123 No. ev 

1Jı haşlar, k . mayunda• bu hususta tahkıkat ya- !ev, 21 Klasik Türk musikisi: ;:il'uri fı Hacı Kosti veresesi mağazalarıpc~in mektuplarıııı ihaleden bir .. .. .: . . .... 
ıı, llre "'1.-. eııdılerine yeni bir pılmasını .emreeıyor ve culemadan H 1.1 k d 1 ta aI d ( _ bir tarafı tariki am ile mahdud bir saat evvel Tekirdağ Tilin Satı _ Arnavutkoyunde Lutfıye mahallesınde Kuçük A-
1..' h '"'<r.ı~ 1 . 1 d . ki . . . il a ı ve ar a aş arı r ın an sa 
:~ l!p hırct~ 0 ma"ndan mPm- bır zatın çayır ar ~ .ıç ıçıp şış . e •at ayarı), 2145 Orkestra. adet Ekserci gediğinden münkalib nalına Komisyonuna makbuz yazma 11/13 No. ev. 
~ f%ştiıJn bıçarc korucunun adam ı:erheylemesını. şer:ı şerıfe 1 _ Supp~: Bokaç yo, 2 _ Pizzi: ve bir tapuya merbut iki mağazanın mukabilinde vermeleri. Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Küçük A-
~.~ı~ d" er. Sılle, tokat mer- mugayır bır hareketı nalayıka ol- E te 3 M b . D d 2/64 hissesi ayrı bir şartname ile c820• c2200• 
~lanııı bOVdülı;r. duğundan, Tahir Mollanın behe - n ~m:zz~ t - e:~ .. e~: ans e- dairemizde açık arttnına ile satıla- • • • yazma 19113 No. ev. 
'11.!i <ısag· .. .. H · · 1 h l t d ' 1 d h" zom r, - e oven. onue. A tk·· · d L-tf ah 11 · d Ku"çu"k A-bo t · ,.,ı uscyının ye- 1me a e ıp o unması mura ı u .- 2215 A' h b 1 . 22 30 PJ"k caktır. Kütahya tayyare alayında rnavu oyun e u ıye m a esın e 
"'- s ancı lT _ d d' d , ıans a er erı, , a 

. ''lllJı... asan , Baharıye mayunum ur• ıyor u. 1 1 1 t al Yeni 17 - 19 eski 23 - 25 numaralı yaptırılacak olan Kuşaklama yazma 24/49 No. ev. 
, ~ t'\"?l~eresl ~ . . ... . . . . a so o ar, opera ve opere parç a- . . ... . . .. .. . • f. ~ı gel~ıiıor· .. nden korucunun Bu ışın .aııkıkınc memur edılen rı, 22,55 Son haberler ve ertesi gü- iki bab magazanın evsafı. Bu ık ı kanalırun pazarlık gunu talibı l Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Aralık so-
'%ı • &İil'(jJt-- ı .. normiı~ tıi .. Ilen;ıen •Havassı rcfia kadısı Mehmet Sa - ·nün programı, 23. Son. dükkanın bir çatı altında bulunup tarafından verilen 48708 lira fi. _ 
<liı · ltoıuc unun koptu3 >.ı tarafa lih Efendi>, cmtcruhur. üç yerin - üzerlerinde üstüste ikişer odalar ı yata pahalı görüldüğünden yeni- kagında 9/ll No. ev. 
~ ~d:n •ku Osrnan, başı yarılmış de bıçak ve iki yerinde dahi asayı "" bulunduğu, beden duvarları kargi r den pazarlıkla eksiltmeye konul- Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Orta so-

~ı~'i~ bir h:7d lra ~lara bul~n~ıs, k.ebir ~ar~sı~ gördüğ~.nü ~cy~uli'." • ve dö?e.meleri ahşap ve is~o: ke - muştur ... P~zarlığı 6 Mayıs 933 kakta 7/9 No.. ev. 
\ıı !, inl· c ç.ıyırların uslune lama bıldırdı. Bunun uzerıne ~ahır penklıdır. 19 numaralının us, kat- Cuma gunu saat 10 da Ankara ·ı A tk" .. d L"tf' ahallesinde ... alık so-

!ar ıyordu B b M ıı G 11 ı .. "J . h k Çe' "'deha" rnavu oyun e u ıye m "' a kar ostancı u o anın c • >o uya suru mesı a - ı I~' \ 'ı. nz .. , ~ !arına portatif bir merdiven ile çı- da M. M. Vekaleti satınalına ko-
'ıe "'1ian1l1sınd~ dayanamadı: kında irade ~ıktı (1189). !

1 
TURAN kılır, alt katında elektriği vardır misyonunda yapılacaktır. İlk te- kakta l0/l5 No. ev. 

'IJıı lıa~kırd ~ korkıınuz yok mu? ŞeyhülisJamzade Tahir Mol _ 

1 

TlYAlROSU Üst katları tamire muhtaçtır. 17 nu- minatı 3653 lira 10 kuruştur. Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Ön so -
,,11.ı~di• \~:;, fakiri~ suçu, gii- la, akşam kar~nlığında ~öhne bir '.11~ralı dü~kan geniş ve vitrinli ~" Şartname keşif ve. pr~jesi 244 kakta 4/31 No. ev. 
,h ve 'l , 0~ heı ıfler... 1 çektiri ile Gelı'·oluva dogru Saray- , Ilu r~ce saat ıçı dışı yaglı boyalı muntazam bır kuruşa M. M. Vekaletı Satına!- • _ tk" ·· d L"tf' e mahallesi inde ö 
1 "ltı 1 >< &dasla ·1 1 · · 1 1 20 3J d1 .. • . . . . . . =navu oyun e u ıy n so -
' e ark· " rı <· ıı ence erı- burnund~ıı ı..znl<laşırken •ulemadan • • dükkan olup ıçınde ikı sabıt ayn« ma komısyonundan alınır. Ek _ 

~ f< bu$b':: .. arkay:ı ihliıl edilme- bir zatın çayırlarda içki içip şer'i Halk sanatkarı Na<it ve arkaciaşlıırı ile iki sıia raf ve dolapları bulun- siltmeye gireceklerin kanun! te- kakta 5/1 No. ev. 

1'4 lı.,3~ · tın kudurdular. Bu şerife muguyır harekata tasaddi• Miçe Pençef varyetesı maktadır. Üst katında odaları mü minat ve 2490 sayılı kanunun 2 Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Arka so -
ı ~'n. ~.fncının üstüne ü~üştü- eylemesini hoş görmiyen padişah, İki oyun birden: Kelepçe 3 perde devver bir merdivenle çıkılmakta- 3 üncü maddelerinde yazılı bel~ kakta 12/27 No. ev. • 

· ~. katıa .:undan yediği okkalı sarayda bfr taraftan şarap iı;iyor, Aman Hanım sus: Komedi l perde dır. Fakat bu kat aşağısı kadar gelerle müteahhitlik vesikaları Ar tk" .. d L"tfi ahalles'tnde Arka 50 _ 
<re ""rs"rnled ' ' k ' .. d D d" 1 . navu oyun e u ye m . 'l' Yık.ı!ctı . ı,. ı. mcısın .e bir taraf~an d~ esir pazarından ge- ans, ve oet, so o. muntazam değildir. Dükkan ve kat- ile birlikte pazarlık gün ve saa-

bi •hır Moıı: lTıdd.etını yen~mı- len bir cariye ile halvete çekiliyor. Localar 100 her yer 20, paradi 10 Iarında elektrik tesisatı vardır tinde Ankarada M. M. Vekaleti kakta 12125 No. ev. 
·~~~1! ile b~ a •beJı,..den çıkardı- du. kuruştur. Pencereleri demir kapaklıdır. diğer Satınalına omisyonunda bulun _ Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Elçi so -
v~1en darp stancı Hasanı b'rkaç MÜtltR SÜLEYMA~ ÇAPAN ••• yeni 20 - 22 eski 20 - 22 numaralı mı.iarı. kakta 32/61 No. ev. 
<q,1 ~I e lieril Ve cer:1etU. (1) . mağazanın evsafı: Bu iki dükkanın c831 •2445• Ar tk .... d L"tfi ah 11 'nde 
~ 1 e • .en bu iki yaralının s· p . HALK .. - . İL 1H i - navu oyun e u ye m a esı Elçi 80 -

1 liıkUn eglenc~ve de,·am etmek Jr renSJO ?,ir çatı alt1'.:1da v~ ~zerlerınde üst- DEVRED ECEK T RA kakta 27155 No. ev. 
t•~ııı 0laınıyoc ~ t F k M 1_ uste olmak uzerc iki~Pr od3ları var- BERATI 
•~ı lt,•lan zev~ · '· 1 da at 

0 Başın "lı gelenler OPERETİ dır. Beden duvarları kargir ise de •Cerrahi ve sair hastalıkl&ra mah 
40 d(l . ı ya ı a tamam- ~ .. . . k nk -

Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Elçi so -

kakla 29/67 No. ev. •en. k ~Undıi K f d l 1 emsilleri doşemelerı ahşaptır ve ıstor epe - sus tulumbalar şırıngalar ve hen 
\,..;. ızı - a a ar orını, (4 üncü •&hileden devam) ><uRucuşu ı••• l'd' 20 l d .. kk" . . ' -
\._~ h a<'il e çal • ıcıları anına .. . . ısr .. Nauc ı ır, numara 1 u .ının zem mı zerlerine aid ıslahat• hakkındaki Arnavutköyünde Lütfiye mahallesi ndede Palacı 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

60 

48 

36 

60 

60 

60 

48 

72 

36 

66 

72 

36 

48 

ilk 
1 eıni-

·1 't ı 

5,40 

5,40 

G,40 

5,40 

5,40 

5,40 

3.GQ 

2,70 

4,50 

4,50 

4,50 

3,60 

5,40 

2,70 

4,95 

5,40 

2,70 

3,60 

,~ • lııra ... . g Y bir kadınla, (Kontes Luız Marıka beton döşeli olup cebhesinde bir ca- . . . . 
o.. eglenı· ııonfo Akşam yapı- ı p ) .1 1 ndi 15 ağustos 1936 Bu akşam • Ü 1 .. d k ' ~ k ihtıra ıçın alınmış olan 17 Nisan sokakta 18/29 No. ev. 36 2,70 

' "•tı ı ha'"- tl . d osse ı e eve · mekan vardır. s un " ı ocıa ar a 1936 t ih 2165 1 'ht' 
·lııer.~ Veı-dıkt ""in a ~ca p e on da borcun ödenme zamanı geldi. Beşiktaş Suat P3rk~a sokakta 17 numaralı dükkiın tara _ ar ve numara 1 ı ıra Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller 939 
~ eler ' 1 ve mı safırlerıle . d d kt Yarın akşom İ . beratının ihtiva ettiği hukuk bu ke- . . .. <.., ı Yal•y

1 1 
t ' d kt Halbukı prens mey an a yo u. fından kullanılmaktadır. çınde e - , senesi Mı..yıs sonuna kadar ayrı ayrı kiraya verilmek uzere açık artır-

0 ""ası ·. ' yer es ır ı en h b k .. B kı köy Milityad Tiyatrosunda b k d · .. ı tk,,. na ':<!kild ' d : b' .. - Doktor, Royal Dutc an ası mu a r Iektrik tesisatı vardır Diğer 22 nu- re aş asına evır veyahut mevkıı maya konulmuştur Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebiEc. 
~ •. ""ın ' ı , erın ır c•g· .. tl k cd. kt b 3 YILDIZ f"l k ak · · · ilın · . !..••nd. a dalı] dürüne muracaa ~ r ı me u u maralı dükkan ise zemin i ~hşap o- ıı e onm ıçın ıcara ver esı İs kli1 hiz 1 d .. t il ilkte . t akb ktubil b 

."I, ıgı ı. . . d ' . · · t d' M .. d.. ••• . te er a arın a gos er en mına m uz veya me e c-
• ,

1 
b11 zarn3n 1 k ld bedelının te ıyesını ıs e ı. u ur: ,

1

lup üstündeki katta da ı rnbiyeti teklıf edılmekte olmakla bu husus- .. .. . • .. d 
ı.~i b .. g"ce başlarar .ta Ivlel~ ı ız , - Prens Sait Halime böyle bir [rfu Mru] dolayısile istifade edilmemektedir. ta fazla malfunat edinmek istiyen- raber 20/5/938 Cuma gunu saat 14 te Daımı Encumende bulunmalı ır-
'<r, ~l" 'mış ı. n ı e sa- ed'k (İ) (2410) V nll'e Uıı §Uhlııklnn , şe\'d~lık- kredi mektu.b~ ver~ ı ... İçinde elektrik tesisatı vardır. Dük- !erin Galatada, Aslan Han 5 inci kat lar. · 
ı.,;tıi d ~· kahkalıada n s~rmost- Dedi. V~ ilave ettı: Sadi TeJ< kanların her ikisinin pencere!Prin- l - 3 numaralara müracaat eyleme- ••• 
~ ""4 sı,~gaıı ayın nurlu ışıkları - Hatta o sırada ben. sı'.Yahatte de demir parmaklık vardır. Tapu !eri ilan olunur . 
• ı.qlif •r \'er idim. İmza da benım değildır. TIY A TRC>SU kaydında olduğu gibi_ . . . . . Senelik 

Mu ham. -..4 llıa • yer parlıyordu. .. _ d kt 1 M t 1 lstanbul Aslıye Bırıncı Tıcaret 
' İc;ki 1\7 •r:ının karsısında ku- ' Bunu~ uz~rıne o or a - a m~~ . Bu ece Mezkur gayrimenkuller hisseleri Mahkemesinden· 
~it o Sofrası ta•kın . bir ne•'c- zel Fevrıye cunha mahkemesıne mu . g açık arttırmaya vazedilmiştir. Art- .. . . men kır.sı 
~~ ııı;;:ııışı u. Zevk. ve :i<ahka- lı racaat etmışlerdir.• d lk L .Ü dL ~~yük{] R G .. A z h tırma peşindir. Arttırmaya iştirak 1 Hdusei y~ .Avcı tar:uından Beyoğ- Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Küçük A-
~ . • h «e4 T L. • . p . eteleri prens Pariste a evın e u mu~ere e- edecek mü<terilerin kıymeti mu - un a stiklaI caddesınde 128 r.uma.. 
·~ ri. u ı._ aı:ır Mollada ıdı. arıs gaz ' t ' b' k ·· k d I ta b J ' · d K" k .. Ahi! f Sall' 1 · k - d 25/51 N ""~L a""" d • . . hk menin bu- ye ı ır aç gune a ar s n u a h . ot. 75 nisb t' ra a ur çu e ıs a eyhıne yazına so agın a o. ev. 
~.' "lnJ m on sekiz yaşında !bulunma ıgı ıçın ma e d" kt' ammenenın ı• e ınae pey 

9371289 
d .

1 1 ı "Qııı.. ı g'b· . . . d h'J' d .. · ece onece ır. osya numarası e açı an •. tk" .. d L"tf' ahalles· nde ~ ~, ıl<ı. ı ı şuhtu. nu salahıyetı a ı ın e gormıy . • ••• akçası veya milli bankanın te,,ıinat . =navu oyun e u ıye m ı 

~e lay "E>bel;ıi vardı. Molla Ba- ğini ve işin cinayeı mahkemesıne mektubunu hamil olmaları icab e- ıo59 lira 50 kuruş alacak davasında kağında 47 /23 No. ev. 
'i\ı.ı_ 1!\i~ı.ı,1t11~.do Yanık sesini ~zun havale olunacağım yazıyorlar... . "AHIR der. Müterakim vergiler, tanzifat oturduğu .y~r belli olmıyan müd.-
"1 .. " ' g 1 ·' d - Yenibahçede Mimar Sinan mahalle sinde .'tıı 1~da bi/' kara gözlerinin pı- Son Telgraf: }<'ran~ız ga~eteler~- _ \.: ve vakıf icaresi borçluya aid olup eaaleyh ılanen yapıla dave.te. rag. 
~I "iı,,.ı r· kat daha ~arhoş ol- nin yazdığı bu haberın aksını du- '-.../ OPERETi bedeli müzayededen çıkarılır. yalnız men mahkemeye gelmedığınden 67 No. Bostan. 
, llıltttıı. •nvcnp kı7' 1"1tmaya şünmek daha doğru olabilir. Henüz yirmi senelik valaf taviz bedeli hakkında gıyap kararı verılerek Yenibahçede Mimar Sinan mahallesinde 61/57 No. 
~ t~1~•kı. ~u esmer güzeli, ya- mahkeme tafsilatını öğrenmedik T. t d .k. b" "k h t b' müşteriye aiddir. Arttırma ~artna- muhakeme, 15/6/938 çarşamba saat B sta 

ir...llır , .. ,n . . ıya rosun a ı ı uyu eye ır- . . o n. 
:~, lale oı tasınd ,ı yükselen Prensi mahkemeve verenlerın ıftı- lik 1 k t' . . k t mesi ilan tarihinden ıtıbaren daire- 14 de bırakılarak gıyap kararname-
' tlot~e car·gibi,. Yalısını dolduran racı ve .. sahteka'r oldukları kabul ı- kte veedmem e tke .ımıbzın en 

1 
ıylme k- de mahalli mahsusuna talik edile - si de mahkeme divanhanesine talik Yenibahçede Sulukule caddesinde 81 No. bostan. 

ıtil' lYcler· t om ı sana arı aş ro a ara 
~iıı ~r Ve kal~~ .•rasınr.la gözü- 'ı edilebilir. . • AŞK RESMİ GEÇİDİ . ceğin.den b~rinci :ırttırması 8/~/3~ kılınmış olduğundarı, müddeaaley- Unkapanında Zeyrek caddesinde 18 No. dükkan 

~~1~l!ııe kızı , ını yakıyordu. Herhalde .~ahkeme b~ hıkaye- e e tarihıne rdif Çarşamba gunu hin belli gün ve saatte mahkemeye Üsküdarda Tenbel Hacı Mehmet mahallesinde De-
"iııı a, 'ar ratına bu isrel sof- nin 'ç yüzunu aydınlatabılecektır. dairemizde saat 14 den 16 ya kadar . .. . • • 
ı. "tk ap Ve SJz • 1 . -d l'v' 1 KONSER . . . B' . gelmesı !uzumu ilan olunur. (7444) mirciler sokagında 73 No. lı dükkan. 
"1, ::ıı .. ı k a emın e ıo - B _1 4 .. S lh H k ık l\t·L ıcra edılecektır. ırıncı artırmada 

· k ' ı es· ı eyog u ncu u u ' an- ş h · · H Ik · d . n .. . İsk h, ·•tıd, . ı o muştu. . . e remını a evın en. bedeli kıymeti muhamminenin his- sahiplerinin bıı haklarını ve husu- usküdarda Hasene Hatun mahalle sınde eleba-
l!ak >ın~ g" kemesındcıı. . l2/5/938 b .. ·· t 21 ·k · , it llc,ıl?ıi ostcrilen alakayı • İs . • . d perşem e gunu saa seye isabet eden mı tarııı % 75 nı sile faiz ve masarife dair olan iddi- şı sokağında 2 No. Mihrimah mektebi. 

~~ . lııtıı,t ş, nasırlaşmış bir yü- Beyoglunda tıkla! caddesın e de Fransız tiyatrosunda vereceği - bulduğu takdirde üstünde bırakılır al "" tar"h" d 't'b . 
~ 1•1 'Utdu- ı L r partımanında oturmak'a i- . . . . . ' arını =n ı ın en ı ı aren yır- Bulgurlu mahallesinin Çinaraltı sokagın· da 42 met 
1 
~; ıı i:ıüt" ci ı ateş i körükle- uv ~. • • • mız 50 kışılık orkestra konserı da- aksi takdirde son artıranın teahhü- . .. .. . 

L~lı~:ı Slzı~n ışvekôrlığını ta .- iken muptela ol~ugu akıl hastalığın- vetiyeleri Halkevi sekreterliğinde dü baki kalmak üzere artırma on mı ~ zııı:fında .e~rakı musb~tele- re 96 santimetre murabbaı sahalı yol fazlası 
'lla1 ~Ur.. şakr,,k ahenkleri a- dan dolayı Şışlı Fransız Akıl has- bulunduğu ilan olunur. beş gün daha temdit edilerek 23/6/ rile daıremıze bildirmeleri lazım- K dık" .. d Kızılt ak kag·ınd da 
"1) o~ "'3ıi·, . . 1 d b 1 a oyun e opr so Zühtüpaşa 

Elçi so -

63/65/ 

72 

42 

204 

50 

36 

102 

72 

JO 

9 

ilk 
Temi• 
nah 

5,40 

3,11 

15,30 

3,75 

2,70 

7,65 

5.40 

2,25 

0,68 

~~ ~tlc~ ·· ve tatlı scsile ~ar- tanesınde tedavı a tın a u ur.an Proğram: 938 tarihine müsadi( perşembe gü- dır. Aksi takdirde hakları tapu si-
~~ helin~ g{ni ·ı sal.onu dört dö- Hadiyenin akıl hastalığına uıüpteHi 1- Saraydan kız kaçırma: W. A. nü saat 14 den 16 ya kadar dairede cillerile sabit olınıyanlar satış be- mektebi. 60 4.5il 

~~ a:~ııı l•tlı ~~tt:k .1,nhin~ları, o- olduğu ~e dinlen'.1'esinde fayda bu- Mozar. . . . yapılacak ikinci ar~ır~a netiı!esinde delinin paylaşmasından hariç kalır- Yukarda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller 939 
,"1.~ı adasıa, yı~lcn ıle Mol- lunmadıgı ehlı hıbre raporuyla s:ı- 2- Bıtmemış senfonı: Fr. Suh - en çok artıranın ustunde bırakıla- !ar. Daha fazla malumat almak is- senesi Mayıs sonuna kadar ayrı ayrı kiraya verilınek iızere açık artır-
ı~'!,, Yordı.ı. 1, 1nı hır kat daha sar- bit olduğundan hacriyle kendisini bert. caktır. (2004) numerolu icra ve if- . 

1 
-

3714559 
lı d k ulm tur Şartn 1 . L "'d" J"ğ d ·· .. 1 b 1 C..... ahir M il 

3 
K k . N 9 B . t tıyen erın numara osya- maya on uş . ame erı evazım mu ur u un e goru e ı ır . 

. ·•ırııı.;t • o a tam ma- temsil ve hukukunu siyanet etmek - eman onserı: o. . ene . !as kanununun 126 ıncı maddesine · 
lıı ~ i• 11 Bır taraftan nefes .. k d . F h . . . t . Solist Dr Hans Haas t vf'k haki tapu s'cil· il da mevcut evrak ve mahallen haciz İsteklıler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubıle 

~ ":lYor, .. uzere ar eşı e rnının vası ayı- · · e ı an arı ı ı e sa- . . .. .. .. .. . ... .. 
tıı~eı ta . ~lQden Fatmanın nine 2/5/938 tarihinde karar veril- 4- Militar senfoni: 1. Hayden. bit olmıyan ipoteklı <ilacaklarla di- ve takdın kıymet raporunu gorup berabı>.r 24/5/938 Salı gunu saat 14 de Daımı Encwn.ende bulunmalıdır-

rıhı, sayfa EQG. diği ilan olunur. 5- Altın ve gümüş valsi: Lehar. ğer alakadarların ve ;rtôJak hakkı anlıyacakları il4n olunur. !ar. (İ.) {2557) 
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, HASAN ve NESRiN Herkesin Üzerinde ittifak 

1 

Kolonya ve Losyonlarında 

HASAN Kolonya 

ve Losyonları 

Küçük cep şişesi 

Cep şişesi 

Küçük 

Orta 

Kr. 

1/24 litre 25 

1/16 » 40 

1/8 • 60 

1/4 • 110 
Düz hii,.;;ı, şişelerde 

Sekiz J.. 

Büyük 

• 
• 

1/2 

1 
top kristal 1/16 • 

• • • 1/8 • 

150 

150 

50 

80 

" • • 1/4 • 150 

Hasan o dö Javant, 
(Eau de lavante) 

• • • 
asan buz • ateş kolonyası 

• • • ,, 

60 

150 

25 

60 

Bu Ay Başından itibaren Tenzilat 

NESRiN Kolonya 

ve Losyonları 

1/24 
1/16 

1/8 
1/4 düz şişe 
1/4 Karafa, fantazi 

1/4 " altı köşe 
1/3 • 
1/2 » 

1/1 » 

Açık litresi 
1/4 Lüks kutu 
1/8 ,, » 

1/6 top kristal 
1/8 • » 

1/4 • 
Traş kolonyası 

• • 
» » 

EN ttUES:iiQ iLACIDIR 
Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Ha

kimliğinden: 

Hazine muhakemat müdürlüğü -
nün Galatada Perşembepazarında 

Marikyan hanında 35 - 55 No. da 
mukim Halit Seyfettin aleyhine aç-

90 tığl alacak davasının cari duruşma-
30 sında: On lira kırk dokuz kuruşun 

24/4/38 gününden itibaren yüzde 
60 beş faiz ve yüzde yedi buçuk ücreti 

,, 150 vekiiletle kabili temyiz olmamak ü-

1/4 Litre 

~/3 " 
1 

ettiği bir hakikat : 
Sabah, öftla Yft akşam her yemekten 11011'' 

RADYOLIN 
Kullanarak 

Dişlerinizi. terte

miz, . bembeyaz ve 

sap sağlam yapar. O

na yirminci asır kim 

yasının harikaların

dan biridir, denebi

lir.. Kokusu güzel, 

lezzeti hoş, mikrop

lara karşı tesiri yüz
de yüzdür. 

•••••••••••••••••••••••••••••••m••••11:1•••••••••••=-•mıı••=-:mmısı zere tahsiline dair verilen 24/3/38 
tarihli kararın müddeialeyhin ika-

e ıgıne arar verı mış o -
ma Komieyonu illnlarl duğundan hu!asai hüküm makamı-ı
-,--------------,. metgahının meçhuliyetine mebni 
Deniz Levazım satınal• ilan" en t bı··· k ·ı , ı 

! T hmi _,, --: na kai molmak üzere ilan olunur. I 
- a n e·~ılen bedelı (936/622) 

14850 lira olan 5500 metre elbise- ı--------~.;;..;.:...;.....:...... 
lik kumaş 10/Mayıs/938 tarihi- Beşiktaş Birinci Sulh Hukuk Ha-
ne tl S l .. " 11 5 kimli;;inden· 

Kullananlar, diş!erini 

sigorta ettirmiş şeraitıe 

ras ayan a ı eunu saat , ~. · . ı Sab eh öğle ve akşam h•r yeme~ten 
da kapalı zarf usuliye alınmak Beşıktaş Şenlıkdcdc mahallesi 

1 üzere münakasaya konulmuş - Dere sokak 14 numarada mukim l- muntazaman di$1erl"izi fırçala!,'ınıı·~/ 
tur. ken hiı;en ikarnetgiıhı meçhul Alô · i?.ı:::•mmmıııiılıııl::ıciiıiıiıiıiıı•lllİİİilııiaiııiC:Smiııı:aiiiıiııiaiiıiıiiiıi;:::iıll~/ 

2 - Muvakkat teminat 1113 eddine: 1 
lira 75 kuruo olup <:! t . İstanbul belediye tarafından a-

' ~ar namesı 1 h. . ile 
Parasız olarak Kom· d h ey ınıze ame olunan 1890 kuruş 

ısyon an er al k d .. . 11 • k' 
Inhisarlar U. Müdürlüğüııd~ 

gu .. 1 1 bilir' aca avası uzerıne: anen va 1 
ı a ına . bl' 
3 I. t klil · 2190 te ıga ta rağmen mahkemeye gel-

- s e erın sayılı ka- edi" . d 
nunun tarifatı dahil' d ta . m gınız en gıyabınızda muhake-

ın e nzım d d'ld' t t b ı ikin. 
edecekleri kapalı teklif mektu - meye eva_m ~ ı ' ve s an u . 
]ar b il , gü P cı ıcra daıresının 938/587 numaralı 

mı en geç e ı n ve saat - .. . 
ten b. t r k d dosyasında mubrez kıra mukavelc-

. ıcr 
1 - Listesinde ınikdarları yazılı 15 - 100 santilitrelik içki şışe 

mahsus ııümuneleri mucibince 6560 adet fırça pazarlıkla ~atın sJll'"' 
tır. • 

l• 
II - Pazarlık 9/5/938 tarihine rastlayan Pazartesi günü ~331 ,f 

Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyoınırıd" · sım ır ı:aa b~vve ıne Ka ar Ka- namesi tetkik olundu. Müstecir Ah-
B ia~ • unkabn omisyon medin borcuna kefalet ettiğiniz an- pılacaktır. tıi1 

d 
aş an ıglın~ m

2
a
3

] 
7
uz mukabilin !aşıldı. Talep veçhile yapılan mua- III - Listeler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alıJ19, 

e verme en. • • 7" -"-====...;;:;;;.;..;..;, _____ lmeleden balıisle muameleli gıyap IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte ~'1ı· ' ıl· 

. BeJ.oğlu Birinci Sul~ Hukuk Ha- kar~ı.nın 20 gün m_üddetle ilanen venme paralarile birlilcte yukarıda adı geçen komisyona gelrrıclcr• 
kimlıgınden · teblıgıne karar vcrılmiş oldugun· . 1 · o unur. ·2289· 

Hazinei muhakemat müdürlüğü- dan 30/5/938 saat 10 da müddeti 
nün Tophanede Kayseri!L Abdullah kanuniyesi zarfında itiraz ederek 
kıraath . d k' 

1
: mahkemede hazır bulunmadığınız 

anesın e es 1 pe ıs memur- takdirde vakıayı kabul ve ikrar et-
larından Şevket Mihasi oğlu aleyhi- miş sayılacağınız tebliğ makamına 
ne açtığı davanın cari duruşmasında kaim olmak üzere iliin ohmur. 
on dört lira yetmiş bir kuruşun (7457) 

16/12/935 tarihinden Jtibaren yüz- Beyoğlu Birincı Sulh Hukuk Ha
de beş faiz ve yüzde yedi buçuk üc- kimliğinden: 

reli vekaletle tahsiline kabili tem- Hazine muhakemat müdürlüğün
yiz olmamak üzere 27/1/938 tarihin nün Beyoğlunda İstiklal caddesin-

de Ve il k "dd . 1 h' de Moskova pastahanesinde mukim r en ararın mu eıa ey ın i- . 
• . . ımam oğlu Servet aleyhine açtığı 

kametgahının meçhulıyetıne mebni alacak davasının cari duruşmasında 
ilanen tebliğine karar verilmiş ol - müddeialeyhin ikametgahının meç
duğundan işbu karar huliisası hük- hul olduğu bildirilmesine nazaran 
mü makamına kaim olmak üzere mahkemece iki ay müddetle ilanen 
ilan olunur. (93511759) teb!iğat icrasına karar verilmiş ol
ı-------------- dugundan muhakeme günü olan 

Erenköyünde Edhem efendi cad- 14/7 /38 saat 10 da mahkemeye biz
desinde 117 No, Ju hanede mukim zat veya bilvek5le gelmeniz tebliğ 
ilcen h • ı 'k t h h 1 1 makamına kaim olmak üzere ilan 

a en ı ame g,• ı meç u o an olunur. (
9381597

) 
Abdurrahman Nurettine: 

İstanbul A l' o· . · T' Üsküdar İcra memurluğundan: Mahk . d s ıye ırıncı ıcarct 
emesın en· 

. Sıdıkanın aleyhinize Üsküdar As- Zühtü Sabit 
0

tarafoıdan Faik ile 
!iye Hukuk mahkemesinden istihsal Unkapanında Yavuz Sinan Kazan
eyleriği 15/9/936 tarih ve 936/818, cılar 21 numarada İranlı Haydar 

lstanbul Cumhuriyet ,,. KIRALIK FIRIN 935/18~9 No. l~ ila_m mucibince 20_1 aleyhine 938/37 do<ya numa~asil_e 

KOM OJE~ • 
Saç Eksi'' ,,,, 

Saçlara elzem O 

bir gıdadır· .~ 

Saçlarını köklerini kuvvet• 
1 ~· 

rir. Dökülmesini keser J{rP" ı 
tamamen giderir ve büyürllc ~d· 
liyetini artırarak saçlara ye~ ıı 

~ul 
hayat verir. Kokusu !ati!, 

. . ·air. 
nışı kolay bır saç eksi!• 

INGİLİZ KANtlJ~ 
ECZANESi ~~ 

BEYOGLU. İSTAtlfJ •• • • ... • • 'I Pangaltı, Hamam sokağında, madem altın lira ile 15/9/936 tarı- açılan alacak davasında şımdıkı ı-
M uddeı um um ihgı nden • Frenk mezarlığı karşısında Be- hinden 15/8/937 tarihine kadar mü- k~etgahı belli olmıyan Haydar ...A 

İstanbul icra daırelerine konacak 10 adet otomatik telefon ma- yoğlu İstiklal cad. 437 No. Ale- terakim 220 lira bundan sonra işli- ilanen yapılan tebligata rağmen .. ••••••••••••••••••••••••-~/ 
kinesi ile ve bunun tesisatı açık eksiltmeye konmuştur. Bedeli muharn- tual mağazasında Bay Hova- yecek mahiye 20 lira nafaka ve 20 mahkem?ye gelmediğinden hakkın- Adapazarı Asliye .Birinci Hu-ı İstanbul 3 üncü icra J'<fcfl' ,; 
men 385 liradır. Muvakkat teminatı 28 lira 89 kuruş olup şartnameyi -• gimyana müracaat lira ücreti vekillet ve masarifi icra- da gıyap kararı verilerek muhake- kıık Hakimliğinden: . ğundan; . . ... · ııt'..ı 

· b . . · . h . ted' . h me 15/6/938 Çarşamba saat 14 de R' · H . hl . T ğ Mahc 1 t 1 asJJ13 ııı· görmek istiyenler tatil günlerinden maada her gün İstanbul Sirkeci Islan ul Ikincı icra Memurlıı- ıye ve mu akemenın ıyem ak- b kıl k . ızenın emşın na yesı u a uz o up sa ı m , 0cP " 
• d . . ıra ara gıyap kararnamesı de .. . . • verilen ve 5/12/936 tarihıfl •"' 

Aşir Efendi sokak 13 numarada Adliye levazım dairesinde görebilirler.

1

gun an: · · ··• • kında namınıza tanzım olunan ıcra mahkeme divanha . t 1 k kıl Ortakoy ahalisınden Yazını oğulla- . . . . . "•t3ylı•_; B' b t d 1 h · it d · · · • h · nesıne a ı ın d Ali · ı R b' dır Lıman ıdaresının "" Jıl''.· Eksiltmenin 13 Mayıs 938 Cuma gun" ü saat 14 te Adliye levazım daire- ır orç an ° ayı . acız 8 ın a emrının ıkametgahınızın meç uli - mış olduğundan HaydArın belli .. rın an og u ece e: bU f 
olup paraya çevrilmesıne karar ve- . . . ıl gun Ad Ç b y .. 5/9 sayılı saç anıbarında ~ 

. d 1 • il' olunur 2396• . . . . yetı hasebile teblığat yap arnadığı ve saatte mahkemeye gelmesi lü- apazarının ay aşı em kö- •-~ d 8 . d ];a)'I 
&ın e yapı acagı an · • rilen bır kanepe ikı koltuk yazı • .. d t H . J' fb· ""·ll '"'''"er am polıça a % 

' mübaşir meşruhatındBn anlaşılmış zumu ilan c,lunur. (7445) yun e o uran emşın ı ış O,;w a- kil ilci t• d F D Jlf. 
masası, kasa, dosya dolabl, yazı ma- b ta ıl tahkik t t· rından Ahmet oğlu Ruşen Balcı ta- ogram s e ın e . · dJlı f 

C f M 
•• h • ı ş k • kinesinin 16 mayıs 938 pazartesi gü- ve za ı ca yap an a ne ı - B •1 B' . . S Ih H k • ve 46000/09 No. lı 10 saıı ıJi! .t 

a er US 1 e er 1 nü saat 14 den 16 ya kadar Sandal cesinde ikametgahınızın meçhul bu- k' ~y-~g u . ırıncı u u uk Ha- r~ın~an aleyhinize açılan. beş yüz laka 9/5/938 tarihine milsB "' " 

Bed t " t d . . d k - lunduğu bildirilmiş olduğundan on ım ıgınden. .. .. .. • .. ellı lira alacak davasının ıcra kılı- zartesi gun" ü saat 15 ten 16 '_, 
es anı meza aıresın e açı ar .. .. . • . • , Hazıne muhakemat mudur!ugu - . • . "'eı· if 

Tesl·rı· kat'~ı ı"çı"mı" kolay ' tırması yapılacaktır. Verilen bedel beş gun muddetle ilanen te~lıgat ı- .. . . nan tahkilcatında namınıza ya7.ılan dar yukarıda gösterildigı ..,. ,etL 
1 f k il . t' nun Ankarada emcıler caddesınde d t· d h 1. . b' "Jc ' 'haddi layıkını bulmadıg" t takdirde asına arar ver mış ır. ave ıye ve ava arzu a ının ır su- Junduğu mahalde güırıtU ı P 

en l·yı" mu""shil şekeridt"r . . . . . . .. Paşakaya apartınıanında 7 No.da A- . • • , .. . . 'Jl'IIer 
r • 1 ikinci artırması mezkur mahalde Tarıhı ilandan ıtıbaren on beş gun ü al h' t • 1 k d retı halen Rusyada bulundugunuz- ardıye ucretı ve saıre resı ıac:'· 

ecza elerde bulunur --' 24 Mavıs 938 Salı günü saat 14 den içinde bu borcu ödemeniz lazımdır. r . dey ıne aç ıgı a adca y· av~sınınd. dan ve oradaki ilcametgahınız belli teriye ait olmak üzere s31'..,eı~' 
1:.ı••• BllQmum n • • . .. . . .. carı uruşması sonun a: ırmı ye ı . i ,.. .ı~ ____ ....;:..;._;,;, _____________________ 116 ya kadar devam edilecektir Is- Ve bu muddet ıçınde bu borcu ode -

1
. d' k 

1913137 
.... d olmadığından tebl,iğ o!ur.amıyarak dan talıp olanların yevJl'I lJIP 

· ıra ye ı uruşun gunun en d .. .
1 

hazır r 
lstanbul Deniz Ticaret Müdürlüğünden: teklilerinin mahallinde hazır bu~u- ~ez ve te~kik.merciinden veya tem- itibaren yüzde beş faiz ve yüzde iad~ ~!unmuş ~e b~ k~re mahkeme- a gosterı en mahalde ııiııı~' pi 

.. .. . , . . . . • . /nacak memuruna 37/4964 D. N. ıle yız veya ıadeı muhakeme yolu ile edi bu uk ücreti vekaletle ve ka- ce ilanen teblıgat ıfasına karar ve- malaı:ı ve daha fazla m• ,,ııe 
Mudurıyet motorlerı ıçın açık eksiltme ıle 20 - 23 ton ben.•n alın"- "l'lıir ;ı coatları ilan olunur. (7458) aid olduğu mahkemeden icranın e- Y. . ç. .. . . rilerek muhakeme 25/5/938 Çar- mak ıstıyenler 937/1716 saY,,,d' ' 

. , . _ • et • kk 3"4 li , , . , g bilı temyız olmak uzere tahsiline . . .. ıcri il"'~ 
caktır. Tahmın oedelı 4990 lıradır. ı o 7,5 temınatı muva ate ' ra .!.AYI - Eınınomi Malmüdurlü- rı bıraı.tlmasına daır bır karar ge- dair verilen 24/2/38 tarihli kararın şamba saat 10 na bırakılmıştır. Mu- ırcmıze muracaat etme ( 
62 kuruştur. 'fa!iplerin temin•t. muvakkateyi Defterdarlık Muhasebe ğünün 2068 numaralı cüzdanı ile al- tirmediğiniz ve bu müddet içinde müddeialeyhin ikametgahının meç- ayyen olan gün ve saatte Adapaza- nur.. _ _ at' 
müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz veya banka mektupları ilel n:'.akta ol<;Iuğu".' te~aüd ma~ş~a aid mal beyanında b'.11unmanız ve bu - huliyetine mebni ilanen tebliğine rı Asliye birinci Hukuk salonunda Sahip ve neşriyatı idare e 
5 Mayıs 938 perşembe günti saat 15 de Galatada Deniz Ticaret müdür-ı cuzdanımı_ zayı ettını. Yenısını ala- lunmazsanız hapısle tazyilc oluna - karar verilmiş olduğundan işbu ka- bulunmadığınız takdirde hakkınız- Bil§ muharriri 
lüi{üne ve şartnameyi gôrmek istiyenlerin de mtidüriyet idare şubesi- cağımdan eskisinin h.~.ü ~-oktur. cağınız malCım ve icra emri tebliği rar hulasası hükmü makamına ka- da gıyap kararı verileceği davetiye ETEM İZZET BENtCfi 

· [ Denız emeklı 3 uncu sınıf makamına kainı olmak üzere iliinen im olmak üzere ilfın olunur. tebliğ makamına kalın olmak üzere ..,,.,., 
ne müracaatları ilan olunur. •2302· muamele memuru Lutfi tebliğ olunur. (937 /485) iliinen tebliğ olunur. ı:iON TELGRAF ~lA'.1'" 


