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mizde değiştirilmektedir . 

• in selim ve sevgisini 
.. elgrada gd ··rme ··zere şehrimize ge i. 
Yüzlerimizi güldürecek Hicaz Belgraddada büyük istik: 
Ve Hükumeti de b [ h l kalblerimize fer ah :~:~:~-:=::-;r· .::t~~:.~ a · azır ıkları yapılıyo;· 

sinin yazdığına göre, Suudi hüku -

.. Verecek bir müjde ~~~:!:?..:i:i.~~; C. Bayar ve R. Aras, Ekselans Sfoyadinoviç'in ziya re. 
U~u Önderimiz evv iki gün Orman~§~~~~;:~~~.: ıini iade ermek üzere yarın Belgrada hareket ediyorlar 
Çıftliğinde bir gezintiden sonra zakereıerıealakadardır. TURK GAZE1 ECILERI BELGRADDA 

Bir dostluk MERASiMLE KARŞILAN Dl 

Tezahürü 
Pek yakı;ıda limanımıza 
bir Fransız fil03U geliyor 

Haber aldığımıza göre Akdeniz
deki Fransız dnnanm:ısı pek yakın
da limanımızı ziyaret edecektir. 

Fransız filosu e v~ern Yunanista
na gidecek, oracian buraya gelecek 
ve buradan Mısıra gdeccktir. - .. --
Çekoslovakyadaki 
Hadiseler 

~-

Almanları fena 
halde kızdırdı 

tığı ziyaretten sonra bugün de Bal
kan Antantının diğer kıymetli bir 
rüknü dostumuz Yugoslavyaya git_ 
mek ve Yugoslav Başvekili Ekse _ 
lans Stoyadinoviçin vaktilc Anlca • 
raya yaptığı ziyareti iade ey !emek 
üzere Ankaradan şehrimize gelmiş
tir. 

Dün akşam Ankara ekspresine 
bağlanan hususi vagonla şehrınıize 
hareket eden CeJfil Bayarla Harici
ye Vekili Rüştü Aras vo> arkada; _ 
!arı Ankarada büyük merasim!~ u

. ğurlanmışlardır. . 

Başvekilimiz istasyonda, B. M. 
Meclisi reisi Abdülhalik Renda, İs
met İnönü, Dahiliye Vekili ve Parti 
Genel Sekreteri Şükrü Kaya, Ve -
]<::iller, Riyaseticumhur Umumi k:l -
tibi Rıza, kalemi mahsus müdürü 
Süreyya, yaver Cevdet, meb'uslar, 
Hariciye Vekaleti umumi ka!ibi 
Numan Menemencioğlu, Büyük Er_ 

Berlin 7 (A.A.J Havas ajansının kfuııharbiye ikinci Reisi Orgeneral 
fmuhabiri bildiriyor: Biitün gazete- Asım Gündüz, Balkan Antantı hü_ 
lıer son günler zarfında Bohemyada kılmetleri sefirlerile büyük elçiler 
Çeklerle Südet Almanları arasında ve orta elçiler, Vekfiletler müste -

lıit IQ" cereyan ettiğini iddia ettikleri ha - Yarın dost Belgrad'a ı'l.nlcnra'nın selam ve sevgisini götürecek olan şarları, Büyük Erkanıharbiye ve 
~~ilt i,~detıenberi hekim tavsi- Çiftliğin .muh!eU( .müesseselerini buyurmuşlardır. .. (Devamı 6 ıncı sahifemizde) 1 Baş,ekiliıııizle ll:ırici)e Vekilimiz bu sabah vapura binerlerken... Milli Müdafaa Vekfileti erkAnı ile 

ı~i~ ~~a~ buy~makta olan gez~l.~rini .ve bir miiddet Kiıçük Yanlarında Hemşireleri Bayan 

1 1 
Başvekilimiz Celfil J2.ayar, dcıst devalr umum müdürleri tarafından 

~.ı 'ılk d (flliz Ataturk Perşembe Ülkunun evınde .kaldık.tan •
0

nra Makbule ile Profesör .Bayan Afet Almanya ve ta yaya ve müttefik Yunan devletine yap- (Devamı 6 ıncı ııallifede) 
ı~~~:ıYa'd~t k~lnrak. öğleden önce saat 19.30 da Ç.ank~ya'ya avdet bu- ve küçük tllkü de bulunmuşlardır. • 
"· . loıııob· u klerınden ayrıla- yurduklarını dunku sayımızda yaz- Bü ük' ş f' hh t .. 'd · · ı b • k - ' ~ l -
l :•tı ' •ile ş h' . . d b' tık y e ın sı a muı eı.ını m- A t db o 1 t t . 'aPt 1. e ır ıçın e ır ge. mış . . . . . . . e ır er a ı 
,::i t"'i,;~•arı, •onra Orm,ıln Çllt·I Büyük Şef, Orman Çiftliğ'.n.d~n ril~rımıze teb~ır ~tmek :çın bu ro- zecrı 

•!in; hu)·urduklarını ve öğle ayrılmazdan önce ulus muharrırının togralı bu sabahkı Ulus dan naklen 

~~~da yediklerini sonra fotoğraflarını çekmelerine müsaade veriyoruz. • • • edilmesi isteniyor 
~ -.....;::.NY ~.DA: Malı ye ve kılı 
tıri:t_Okistler faaliyetle- Şehrimize Sovyet işçileri bir beynelmilel 

il 1 y.. a· ttı rd ~ 1 ar Geldi sendika ile birleşmek için bunu 
l 1 ne r 'I: İstanbul 7 (A.A.)- Maliye Veki- b l şart koşuyorlar 
eroeı h . d Akd . d u li Fuat Ağralı bu sabah eksprese ve azı esas arı 

Y 
. ş e r 1 n e n e n 1 z e o g r u bağlanan hususi bir vagonla Anka- . . ' . . . . en 1 d en on k 'ı I o m et re ı' 1 er 1 e d ı' I er radan şehrimiz<? gelmiştir. Moskova 7 (A.A.)- Havas aıan - sının muhabırı bıldırıyor. 

Marmara Alevler içinde 
Beynelmilel sendika federasyo -

nunun umumi meclisi 17 den 21 ma 

yısa kadar Osloda toplanacaktır. 

1 
Ruznamedekı mühim maddeler - Başvekilimiz Haydarpaşada bu sabah hıulisine i1ıtiram resmini ifa ----- -

Size Düyük Harbin gizli kalmış bütün mernklı hadiselerinin i 
yiizünü öğTeteecktir. BilhMsa: • 

RAUF KAPTAN 
Kara sergüzeştine nasıl atıldı? 

VE: 
Biiyük Harbin iiç masum kurbanı: 

Bahrıahmer - Bezmialem • Midhatpaşa 
Nasıl ve neden batırıldı? 

Ahretlik Kızlar 
Kıymetli muharrirlerimizden Nezihe Muhittin'in gazetemiz için 

hazırladığı edebi bir ~nheser. 

Bu?tlardan başka : 

(Devamı 6 ıncı sıtl.ıifede) eden ııskeri kıt'ının önünden geçerken. .. 

Göring'in gazetesi diyor ki: 

Akdeniz, Alman menfaat 
mı ntaka sı değ i · ı ~ i r" 

Romadaİtalyan ve Alman Erkô:nı
harbiyeleri müzakere yapıyorlar 
Musolini buakşam mühim bir nutuk söyliyecek ve 

verecek Hitlerle yapılan temaslar hak.kında izahat 
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O da tasa mı ki? .. 
Yazan: SERDENGEÇTi 

lstanbu1 
Dericileri 
Birleşiyor mu ? 

Emniyet memurları 
San'atkar Hazım 
Kömrükcü'nün 
Teşekkürü Polisin başhca vazife! 

İstiklal caddesinde Parmakkopı - ve ~ a 1 aA h .1yet1 • n ed .
1 
r? fstanbul rad0Y~!~ı~ Bu hususta yeni bir da cHolivud» kundura mağazası ~ er 1 c; • .I" ~ 

'd
• karşısında cŞehir gişesi> ismile ye- • Yazan: SUAD .t'1 _, 

teşebbüse geçi ı. ni bir tayyare piyango biletleri sa- A b Bir kaç akşam üstüSte ol.,....~ 
İstanbul deri sanayii tüccarlan tış yeri açtığını haber verdiğimiz/ y aşından itibaren .. .. ı ·· v te dünya rady<' istaSYO JJ1I ı; 

Türk derilerinin randıman ve kabi- Şehfr tiyatrorunun kıymetli san - • • • yurur uge hangisini isterser~i~ ~ç•11;.ı-.'!! 
Okudunuz mu? Birçok memleketler yağsız kalmamak için balina Jiyetini yükseltmek üzer~ araların- atkarlnrından Bay Hazım Komrük- gır en yeni DJZamname •• h• yonlardan h~r .~~rı~ın cliJllef~ 

3 ağı s(oku 'ücude getir:iyorlarnıış. Hatta Almanfar balina halı.'.!'ı avla- da bir limited şirket kurmak uzcre cünün bu teşebbüsü sahncdrki bil- m U } m ram değiştırdıg~~·: ylet ifl 
mak im bir filo yapını~lar, cenup denizlerine göndemıişler!. . tet~ikler yapmaktnchrl r. 'l'ürk de- tün rolleı.inde oldu~~ gibi hayatta esasları ihti Va ed• ~üte~a~iyen d~gışık şe f. 

rilo bu a\"dnn 510 bin fıçı bn1innyağı ile dönmüş! .. Bu memleketle- riciliğinin inki~fı için, İktısad Ve- da tcım bır muvaffakıyetle netice - ıyor · dıklermı d?ynrsuıız. dyoSd il",; 
· • ·1 · · · tedb. ı ld • bu sı lenmiştir Halbuki lstanbul ra riJ1 rin ynğ içm şu telaslnrına ucımamnk knbil mi? Hayret edilecek cihet ka etınm yem ır er a ıgı - .... · . . . . Yeni polis nizamnamesinin ıncri-ıdım ed •. h . • . d. ic:ridle 

şu. rada de ici erin de a'"a'arınd::ı bir Buyülı: artistimızı seven ve tak - yete pircıığıni yazmıştık ~ h . . tıl ecegı aller tafsılatılc anla- muntazaman • ın ... .ıa 
· k k k ·· t bb.. " <lir eden halkımız, tayyaı piyango d . • · "e rımız- maktadır. programı sunar. Jall ·"J 

Hiç insanın Jıu kadnr fıçısı oldul.tnn sonra hu kadar zahmetlere şır et urma uzerlc ,el useb g _ç- biletlerini hep bu yenı dı:;edcm a- ekı alükadarlara da tebliğ olunan İkinci madden· E f k .. Sabahları ınalfıın o di ,., 
. . , mek arzusunda bu unma an u ış- ., bu nızamnamede polisi · f ın ı rasına gore • . ı.eıı ~ 

gırcr mı?. Bu mcınlcnC'tlereı:e ukıl da yağ kadar kıt galiba .•. Sen ver o 1 l"k d 1 1 .,rın memı•uniye _1larak şc.nslarını Bay Haıım ve og~_ ı:.L· t· _n v zı e sa- polis ınemurlan bir Y"I' \'ey 
1 

Tiirk musikisı uısan•n -•" J 
• . . . e a a a nr o an .. _ . .. • cuııye ı şu suretle tarıf olunmak _ . . ' - a yo . J-;n ı.aıı--I' ~ fıçıları boş olarak hızım Balıl ı>azarma: ne kadar ıstıyorsan sana fıçı- tini ın cib olmaktadır. 1 Iunuıı ugurlu dile tccıuoc ctmege tad . sormak ıçm müracaat edenlere ld- hır gramofonu 0 ' sallı f 

lann tahtasından tcrı•yağı ~ılıarsın!!. ~ . .. .w. 1 başlamışlardır. ır, zım gelen malümatı verecek 1 yeni pliiklar alı•·· çnln~· ı;~ı,tt J 
Yeru şırket te'lekkul ettıgt ta : w: 1 Bu mtın reLC'tle gördü. ü büvi.ik «ASa) •Ş, I.:mme, şahıs, tasarruf culara nakil vası v.e "ŞO - yo her sabah size aynı p ıı lı', ' 

Cç şampiyon birden mi?.. * * dirdc kasablar ş~rk:ı·.ni,n getırccLgı teveccıih ve aHlkad:ın ç! mütc - emniyet' ıi kü uınak ve halkın ırz, ı yardun edecektir taları tedarıkınde ılletir. Bu pliıklnr sustu ın~..i 
--------- hayvanların derılerını lamamen a- ıhassis ohn Bay Hnım ~-ömrüh·ii can v~ malını muhafaza ve iı.nıme- Beşinci madd. d okunur. Gazetckrde ne!,.,.~ 
Akşam gazctclermizdcn biriuac çıkan hakikaten heyecanlı bir ma- lacak ve bunların mükemmel şe -ı muhtc.rcm halkımı?h teşukkürlcı~ _ nin istirahatim emin ctmr·klc: ınü- maznunları e e; ~Kaçakçılık lan ajans hahcrkri ok 

1
.,.. ";, 

kaleyi bilmiyonız. gördıinüz ruü? kilde perdnhlanarak hazırlanmala- nin iblağını gazetemizden rica et -ı ıwllef olan poli.:.. bunlara vuku bu- den Türki ;c yabancı meml~~et.ler - yine plakla neşriyat ba;ığl ~ 
rını temin edecektir. . tir lncnk taarruz, tecavüz ve sarkın _ d ,. ) ~e. kaçanlar, Turktyc - bı·r pla""ın iki kere çalın ~ Güreş f e<lerasyoııu eski ve muhterem umumi katibi güreşçiler imi- mış . 

1 
• en teb ıdlerı ıcap 

00 1 
T'" k ... ,... . 

zin Avrupadaki muvaf!nkiyetı;izligwini tahlil edi .. ·or ve: ı tı ıgı men'c ve mütecasirlerini ya- t d<>c•l ~ en er, ur olur ve biter. J'll~ ~ 
.; . • kalamağa, hakıannda kanunen ya-I v~ an ~ı.gı:11dan düşürülenler, hu- Akşam progrnmına ge • ,, ,, 

-Güreşçilerimizin nıuvaffok:iyetsizliğinde kabahat bizdedir! diye- Sınema Odun ve kömilr pılmasılazımgelenmunmeleyebaş_,vıyetlbe~ını ısbat ~emiy.enler, adli- evi gösteri kolnnun .ıııa•~ 
rek şu hükmü veriyor: lamag-a mecburdur ı yece ır meselenın tetkık ve talı - 1 d.nl "nı·z ııer ~ ~ 

O ••{ • K k / ·» kik' · · cu arını ı erı.ı · i ,. 
- Çoban l\lchmedi Avrup:ı şampiyonasına idmanlı lıalile gönder- perato erl QÇQ Çl Q7l Talimatnamenin bir.inci madde - gra~~~:ı~armlıak izlerini~ ve fot?. - ni saatte ve haftanın ~yn-_wtJ -

-1. ::-ı~:- 1 1 A . 1 • t b·ı d ~ild" A • . A f kr d . ı a nmasına luzum gos- d . . J ... caf!'l ~ mıca mUillAuu o say< ı vrupa şampıyonu o ması ış en ı e eg ı. ynı B .. l . [ B 1 h kk d ) " nın ı asın a polıse, !ımme ni _ terilen kimselerin . . e, aynı ın~an ur, •o.s nf~ 
hiikmü Mustafa ve Mersinli Ahmet için ''ermemek haksıılık olur!-. lT e Sl ııor ar un.ar a ın a a a- zamma uygun olmıyan hareketlerin rot fl parmak ızlerı ve mevzular üzerinde Jr;o ' 

~ ... '-' k d J • b• . l . d 1 ogra arı alınır. Parmak izlet i . _,..,, 
Ne buyuruhır? Demek ı>chlivanlarımm iyi ki idmanlı gönderme- F "b. l a ar ara yenı ır ış cnmesm en evvel önünü alma - aldırılmasına lüzu .. . lrırler. ... uıı1r 'ti. 

. . '7:- d İ)İmcİler gı 1 QD ar . .. . • . ga çalışmak saliihiyeti verilmekte bu ise mtıh· 1 f m gostcrılenler Ve haftanın içinde ''\, tif-J# 
::ly~:a~e;;~k(,::~~:ı:r1:::ış~.:.Ü e şampiyonluk için birbirJerile gfi- da bir cemiyet emır gon<.erıldı ikinci maddede polisin halka yar ~ ' taki; edil° t e C! e~crl~rs~ .ayrıcaltistler, muay)Cn günJ:r;• 1'l ~;, 

* * Adliye Vekaletinden gelen bir ır er. enılmcktedır. evvel söyledikkri ljar 1 ~el;./ 
kuracaklar 1 tamimde orman suçlarından dolayı G. ı · bir hafta evvel t·ı•Iınnn b·ı/'c~e BAŞSIZ KUZU I\IU?. ] k ' k , 

1stanbuldaki sinema _operatörleriltutulan nakil va~ıtal~nnın, bılhassa Z ce orsan I t k Iarlar ve bundan ı:.onr:ir .. ~ 
Gazeteler iııtanbuld ki et satışında belediyenin yeni bir karar ver- aralarınd~ bir cemiyet kurrn~ğa ka- hayvana~ b karıyen~ bazı ycrler-ı e. m e de .. olmıyan va~nl konSefi'1 

diğini yazıyorlar: rar vermışler, ve bu ışın ıcapları de beledıyc~ere tcvdı t-dılerc•k du - .. f • b k Studyonun ork~tra ,1' 
Klızul:ır <:iğersiz \'e lmşsız olarak s:ıtılacak mış!. için resmi myi.ıracaatlerinı yo.pmIŞ-,ruşmanın hıtamına kadar günlerce! ıs l\fen sa J a ıl Tirler. akl' ·' 
Başsız kuzu mu satılacak?. !ardır. hanlarda kaldıkları ve bu suretle .J ar Ve yine o kötü pl 
Bunun neden icap cttici düşüniilccek bir meseledir doğrusu. Yoksa Tanzim edilen bir iç nizanıname hayvanların telef olarak veya tc - başlar. • ,/ 

yine İstanbul sokaklannda köpeklerin çoğaldığından belediyeye şi.ka- vilayet hukuk işleri müdürlüğünellef olacak. derecede zayıi düşer.ek fI apishaneyı· nasıl h l d l ? ,,. tar&Jl"'.,-f 
yeller mi var?!. verilmiştir. Bunun tasdu{inden son- kıymetlen ne noksan tarı olmakta ~ . 0 g Q l Q r Bütün diiny~ ra~yo şııff /. 

ra ilk umumi toplantısını yapmnk bulunduğu bildirilmckWdır. Bu gibi • yetini bi~ ibrekyı. ~atf~iı~i~..,i'~-1, 
** ACIDffi AJ\IMA.-

Faciayi ()kudunuz mu: 

.\.danada Fatma isminde bir kadm çocuğunu evinin önündeki çöp 

te ·kesine atmış!. Çöpçü tenekeyi çöp arabasına boşaltırken bunu gör

mtfş, polise haber "ermiş. 

üzere hazırlıklara başlıyacaklardır. birçok ahvnldc de bakım masrafla-
1 

Düdn gecS~ sal b~ha karşı saat 4 su-1 dikkatini celbetmiştir. raya çevırerc ışı c otaril' 
rının hayvanlnnn laymcti · arın a ır ~ecı rıhtımında bag· lı I Mustafa . . d k" b . başka memleket rnd:r .. -'ı" ~ ·Cemiyet bütl.in sinema makincle- nt geç - . ısmın e ı u d .· bUY"". fr 

. . mekte ve bu sebcble de he'edı"yeler duıan Antalya naklıyat ambarına . n am Iz - radyomuz arasmdnkı 1.jlif 
rınde çalışanları çerçcvcsınc al - · M mır vapurun b ı cefe" 

t 1 ı hayvan h'l J oid cs'udiye motöründen bir te _ I w un am ar arına yıg~ ın. kolaylıkJa muka'-·ese .ı makta onlara yardım ve bu ışi yük_ ve sa ıcı nr a 3a ı ) eri ve • yıgı - kl .; ~ r 

ltm ' sas1 tr f d t kil adliye arasında ihtillıflnr husule rıt'ke yağ çalan sabıkalı ı rdan Ha_ b" n yu enen mallardan gizlice yetteyiz. .,ı;~:~ 
se e e arı e n ın n eş c- . • " • ı H ı k d ır pay çıkar k d ı ını · fP' J 
dilmektedir. geldiği de ayr~ca ılave olunmak _ s"..n

1 
og

1
. u .

1
asan a ar a a.,.ı Mustafa ~a sev n ve hevesile Radyo progr:ıı?' ar tedif , 

8 

. . . . tadır. Bu kabıl orman suçlarından og u smaı sandalla kaçarlrken amele kıyafetı altında gemiye gır- işi başarabilmcğc nıukdott" 
Şehzadebaşındakı Hılal sıneması ~ devriye '1 •• t ·· · miş - - · ı k k ~ ha i V .. .. . . dolayı tutulan or mahsulleri ile <:>eçen rusuma nobetçı mo- ve onune gelen bır demir h"' ara bıra ma ça ~ 

·· ül n. operatoru tarofından te ·lSmr ca - f" l · - ı....-· ·• -ıor m~- . . " . _. nakil \'asıtalnrın çüruyC'C<'k ve or erı tarafından gorülerek yaka- mu"'=ınden )"Cpyeni ve kıymetli mı? .. . • ~ 
Hadise hakikaten feci. Fakat, düşünmeli ki kiınbilir hangi elim mec- l~la~ .bu yere c~mıyet ı:ıslı~n: bozulacak olanlarla muh faza:;ı lannuşlardır. 1 bir boruyu hamallık yapı orm Bu işle bugün kiın1" uısd ·~ Fı l 

Daha fecii var: Çöp tenekesinde çocuğun başını kedilerin yediği 

buriyetJer aJtında kalmış oJan bu mücrim ana ÇÖp tenekesini ~OCuk ~dıkı ~Crah StnPma dıre.k~ru IDÜŞkill bulunan U U b 1Jll •• _ Sandallı hırsızlar, hemen meşhud gibi rıhtıma indirmiştir y UŞ duğunu bilmiyoruz. ~ ~-., e 
. kuru . . . muteşebbıs gençlerden Enverm ın- . . suçlar mahkeme · ·ı · 1 · t h h . b .. ı.-a bıt esugeme mlarının ı ostn kutusu zannetmış olahılu!. tih mcsı karan ıle s ılması ve mas _ sıne verı mış er ve Fakat bu açıkgözden dalı za ın er angı a,..- 1' "'~ * * abı kuvvetle muhtemel bulun - raflar çıktıktan sonrn ecri k.:ılan cereyan eden muhakemeleri neti - nık olan İzmir vapuru t f al uya - muvaffakiyetlerle cııl~1111Ji1""" 

maktadır. ces·nd d 1 b. - ay a ar! he- 1 b. h · et o İSTANBULA SORULSAYDI.. paranın cmanctt~ ank.ı:ya yatı _ ı e • e suç_ arı _sa ıt gorulerek men Mustafayı yakalamı an ayışh ır şa sıy ,ı., 
rılması bu tamim~e istenmektedir. Hasan ogl~ Huseyın 4 buı;uk ay, lise teslim ctmislerdi şlar ve PO- de itimadımız var. .. b~ 

Bir Amerikan gazetesi okuyucularına şöyle garip bir sual sormuş: B / arkadaşı Kamil de 4 ay hapse mah_ :ı: r. Fakat bu zat hi~ ştıP ~ 
- Dün aksam ne yap"--ız" U gar E k" d"l · 1 d' Mustafa Beyog·1 ·· .. 

• uıı • b • "l .. um e ı mış er ır. Mahkum deniz - . u curmu meşhud tek şey bilmi\•or: tfl' 
Gelen t'evaplnrdn kadınların yüzde 72 si, erkeklerin yilzde 75 i lo- i; .. ·ı l .. l . c ne l g e Tli 1 er hırsızları hemen Tevkifhaneye s;-v- muddeıumumiliğine teslim olun - o d~ radyo. progrııfl11 ,, 

kantaya git1iklerini, kadınlardan yüzde 35 i, erkeklerden yüzde 45 i v nıversı e l erz u k d .. kolunmuşfardır. muştur. • s" 
radyo dinlctlildt•riui, erkeklerden yüzde 18 i briç oynadıklarını, 15 i tah- Edir nede ı-ı ak ln a genı Ame ı f t. K· Mecidiyeye ~ 
sill rliıiArUırnıak için okuduklarını söylemişler!... Bi,. e111ir e ~ıya e ıne oy/üye verild1 f 

E~cr u sual bizim 1stanbula sorulmuş olsaydı, şüphesiz CC\'ap şu Döst ve milttefi!< Yu· G ~ren açık göz H . Deniz iht~y?t fi}orn~aıı 
olurdıı: nanistanın gençleri ae Hun • - er şeyi llCUZa rınden MecıdıyC' ~~\'diiJl 

Y.iizde doksan dokum dün gece lokantaya gitmeyi ve aparhman Edirnemiz' ziyaret ettiJ0r arın V Z >Si n s l l-1 • SIZ 17 ~ak verme merasırnı 
Yap•-~-- dücünmüclerdir!!. Ü 1 b 1 . d y~pı c~ • vermek ,·çı~n ıcra olunmuştur. . _,, ~ ~ ... .,.. " )il Bulgar niversitc ta c e erın en .~ V--..:1 

bir grup Edirneve gelmişleı·dir. Sıhhat Vekfılcti sahil vilayetle - Sabıkalı Mustafa- Her tarafta da «satış olan bu müesseselerin 1'~~ ,.. 
Belediy ler Mes'ut bir Bulgar talebeler, Edirnenin tari- rine yaptığı bir tnmımdc patcntn - nın foyası çabuk ke2pera[fler1·>> ler için çok faydalı oJaCll 

Tah\""ilit doğum hi kıymeti h_ni~ yerlerini ve kı!. - siz gelecek gemHerden alınacak rü- meydana çı kdı kt1rulacak mcktedir. d fa,;'_ 
metli eserlerını tctkık <'tmek ıçın sumu bildirmiştir. Kooperatifler ilk e 0ıı Çıkaracak Gazetemiz istihbarat şefi Bay Ha- bütün şehri gezmişlerdit'. Bu tamimde ezcümle Akdeniz Galata rıhtımında bağlı •İz- Köy kalk İstanbul mülhakatında~ıı't" 

Şehirlerin iman işlerinde kulla- l\lk Cemalin kardeşi ve Ankara vi- Aynca dün şereflerine belediye devletlerinden bir çoğunun ba~ı li- mir.o vapurunda duran mallar, mühim bir ~::v:~ tp:ogra~!arında !ere tatbik edilecek ve ~yıert 
nılmak üzere bütçelerinin genişliği liyeti Mehmedli nahiyesi müdürü tarafından Halkevindc hir çay zi- mnnlar arasınki kabot..ıJ h1kkına dün açıkgöz bir sabıkalının nazarı kooperatiflerinin t u. ~n koy satış zaman içinde bütün lt0 J 
nisbetinde tahvilat çıkarabilmeleri Bay Faruk Cemalin bir oğlu dünya- yafeti verilmiş ve gece de tertip o- göre sıhhat vizelerini yaptık.arı ve - - tetkikler .h esısı etrafındaki edilecektir. de ııO""t"' 
hakkında yeni yapı ve yollar ka - ya gelmiştir. lunan çaylı bir dnnsta sahnha kadar patentaları dcğıştirdiklcri bildiri!- maktadır. Kövl .. l n~ ayet bulmak üzeredir. ş· d' b" k köyler ' g1l 
nunile belediyelere bir salahiyet ve.. . . . . _ .. misafir üniversiteliler milli dans - mcktc ve buna nazaran bu gemile - Badema bu kabil patenta ibraz e- ve Ü u crı.n ~zak mesafelerden lan 

1~r \05~!
0 eşya, rrıc~~~ ~ 

rilmektedir. Yusuf Şevık ısını verılen kuçuk Iarını yaparak cğlenmişlt?rdir. rin bizim limanlarımıza geldikleri demiyen gemilerin kaptanlarına eş g ç gctırtebılcceklcri her türlü ı·r maddelerin bu şekbı ... ıı:ı 
T d - ·· d·1 · hh" ·· k yayı ucuza verm k .r Bu yeni kanun pek yakında Bü- yavruya ann an uzun omur ı er Dost ve müttefik Yunan vakit 15 gün cvveJ hareke~ ettik - sı ıye rusumu anunwıun hü _ köy kantini h" e . ve bir nevi ve ucuza temininden 8,ııP yük Millet Meclisinde müzakere o- ve bahtiyar annesile babasını teb- üniversitelilerinden bri gr~p da .şi- le:i limanın A patentası~ı. ~~raz et - küml~rjn.in. tatbik edilmesi de ila-' mak köyl.. .. ma ıyetınde bulun _ lerin ucuz ve köye rıı ~ 

olunacaktu". rik ederiz. rin Edirncmizi ziyaret etm•şlerdır. m•ş olmas• Jaum geld•ı;> ış ar olun- ve edolm•ştır. 1 sile idare ::;;~~ '"ÜJ'•rek sermaye- busatı da bu sureti•:" ~ 
1 ek uzere yapılacak derilmiş olacaktır. ~./ 
bulun bir ucundaki izbe karanlık, bir bakışla yanında oturan Merye- -· ~---- sun ~~~1 - - 1"I · 1' '-'. 

' · d- k P · t ıt· egı mi? Çahc. Çal ! rprn8 "' "1 çöpür mahallenin türbe çıkmazın· mı urtere eymanı ışare e _J· derdini unut -Y·· ış.. Hem kendini yerlere ça gatı.,, ~ 
daki yırtık beyaz patiska perdeli Meryem kapı yoldaşın~ acıyan bır 

1 
z L AQ Yarar... ursun .. Hem de işine Kızın yüzünde kırışan rtfPi 

iğri büğrü iki küçük penceresile gözle bakıyordu. Nacıye Peymana N · larını başka şey& yoratı /, 
b 1 dı acıye gene atıld ._.o J çarpık çamurlu sokağa bakan bu söylenmeğe aşa \ 

2 
_ B ı: vam etti? ıııtJr, ' 

çürük ev, gözlerine perde inmiş - İçini çekip durma öyle ... Her EDE B I R O f1 A ~ : _ p una P~a da vermediler mi? _Bütün bu işler 0 _,.t~ ~ 
. . . . " . b" . Ben yarın ara verırlerdi am p . pefV •• r kör siyah bir hayvan gıbı lçını ur- şcym ır çaresı var. y . M h "d d. teneız··l ma eyman ela gözlü nazenırıın ,.rı>'" 

kütUyordu İlk günler candan bir Drağmanda ebe ŞekOre Hanıma azan : Nezıhe u 1 ın k u etmemiş .. Daha doğrusu p galın 1'eJl ~ 
· · · · k - ııı zorla Bolul h eyman man arkadaş bulmus olmanın hüzünlü baş vurdum. Onun bilgısı ço tur. . · ed k . . u a çılarla baş göz 

1 
k 'b" b - ı yordıJ.· .b 1 

il .. d b .,; d tek 1 Kimsenin ruhu bile duymadan seni Peyman bir ahreUik veya hiz - halleden yün kazokları toplamak Benını gözümün içine bakınc d ere ışı kapatmak iste . .,
1 

aca gı ı ogu u ce? 
tese ısı e u gece ona es o a- . . M d ki" 1 k 0 d" . 1 . a er- ki ahç 1 mı'l"er. Es- eve 

kurtarır Ondan aonrası artık ko- metçi bir kızdı .. Fakat gururu var- ıçm a am Harı ıya gece ·· na ımı an adı. insanın içine ayn .b. . ı arı anlıyor musun' Eu· Meryem Nacıy •. ı;0tıı 
mıyordu. A~~da~ı ya~yışından 1 ·• dı. o hiç bir zaman kapı yoldaşı danışalım görür. Bana ne!er, ne yolla a ~ı 1 1 lık, dazlak kafalı lak· ·. . ı beş- - Anladım .. şeyı JI 
hoşnud, kendınınkıl~re. bağiı, artık a~~yman korkul:.ı bir bakışla Na- Meryem gibi biı· sakaya, bir berber Meryem gülerek Naciyenin sözü-ıtcrdi. Dost kadın .. Doğrusu~ gos - uysal adamdır •. , Par~n dıyı huylu ğil mi? . ..tıtİ- (J1 
ondJln uzaklaşmış bır ınsandı Na- k Tü" ,._,.,. k da ·· k sı·· s · ·· Amma p 1 a var... · e ,,. ~ . . . . ' ciyeye gözlerini testekerlek dik - çırağına varara r.,..,,ı mazın nu e 1• • - enı anlamış amma b' . hl 1 eyman kaçını Sermed Bey parıs 
cıye Hanım dedıklerı yenı tanıdı~ı mişti kadın hemen çıkıştı· bir buçuk odalı çürük bir kulübede - Şu kart hasis kokonaya bır de,anlamıyor. Mahallenin kadı lızı çl Peyman inler gibi b~· ğil mi Peyman? oı. ~ 
b~ bayağ~ kadın d~ alışık oldugu - Ne o! Diplomasız diy~ mi kor- yaşanılabileeeğinı düşünmemişti. O, madamlık takıyorsun sen de Alla- nesi yirmi beş kuruştan on: a::zta- yeme: ır sesle ı·Ier- Mer em birden ~l~p~ 
yuzlere hıç be~zemıy~rdu. Bambaş- ku orsun budala!.. ... Değme diplo- yaşamayı Kızıltopraktaki köşkten hını seversen Naciye Hanımcığım. yetiştirmek için gözlerinin n akı - Artık bırakın bu " . . - _Y. ınıŞ. Jtl {ıf' 
ka yabancı .. ~ır mahdl~t~. Pe.~an m:ıılara ıa.- çıknrır o ... Amma ol - ibaret sanmıştı. Naciye gibi aşağılık Naciye ters bakışlı gözlerini SÜ- tükettiler .. İnsafsız karı Ot ur~nulye yalvardı - sozlerı! - Dı- ~ozlerın~ ki~ıncllğı1! ~~ı· . .1 
bu gece bulun der lermın buyu -ı ~ · k · o bi kadınla daha ilk defa konuşu - zerek· ruş bil · :· uz u- Naciye a1d · uruyor u. 8 diirW'"r, 
ğ~~ü ve kend!nı ezim ezim ezd.~ - ~a~t~~azaı;;;~m:am h:u::t:nhas- y:rdu. Onun bulduğu çarelerle be- - Sen gene ilyle bil. - diye ce - yapıycr~::~~iz~~~ ~":::: !:ntazi mana atıldı: ırış bıle etmeden Pey- arkadaşını y~vaŞÇ~'l rrııaJ' "f~( 
~1 

duyu.yor, ve duyduklannı soy- tanesi var. Vakti gelince gider do- raber, yüzüne çotık çatık fırlattığı vab yetiştirdi - Tcpebaşınd.a neydi o inşallah. rsun - Vallahi sende akıl . - Peyma~:·· ~. ~ 8çtı; Z/ 
lıyccek kimse bulamıyor ve susu - ğ sözler içinde narin, ince, duygulu bakayım? Ha Asmalımesçıtteki a - Meryem hem söylü h zerre varsa ben 

1 
namına bır Peyman gozlcıın ı.Jefl J"..l'.f 

rd s· b" d urursun.. . . . .. bak . . yor, enıde se.. K saç arımı y l k . . ··zbebe" CJ 
yo u .. ır şeye, ır yere . ~yan. : Peyman gözlerini küllere dik- bir yeri paramparça edıyordu. Fa- partımanına bır gıt g~r, ahm dırın kenarına bıraktığı il " uzum razı olaydın o arım. rnu~a . ır_ı go titre1' ıı1' 
mak, ınanmak, sokulmak ıçın ıçı . t• N . cevabını bekle- kat Naciye bunun farkında değildi: madama rmı yoksa kokona mı an - kazağı tuhaf bir d k Yeş yun Dazlak herifin b' 'k· ya a sersem! çekılmıştı. Uçuk ,rıl'' ~ 

d nuş ı, acıye onun • h 1 b o unuşla elli tu ır ı ı av yü .. . d' 
1 

. . .. C de sı) iti titrı.fordu. Yüregınden kabaran e- meden devam ediyordu· - Durun aklıma birşey geldi! !arsın .. Sen bızim ma al e akkalı yordu. - verir, piçi baş w zune gü- ış erının us un .. fçtcl'I ~ 
rin ve ürpertili nefesinı tutamadı. _ Orası öyle amma kucağındaki - diye birden ~Jürnsedi - ayol biz Tnaşın karısı Evdoksiy~ mı sanıyor - Bu hafta bununla üç tane b. Piripak meydana ~7kar~kler kendin ken bir insan ~ıbt rrı~·· ~ 
Bunefesi bir hıçkırığa benzemişti .. engelinle sonra senin kim yüzüne burada .~lenıp duruyoruz amma sun onu~ ~. ~~ f~rasetlı, ne d~ygu- tirdim. _ diye acı acı gülü ~ : na budala!... ın. Nah sa- _ Peyman, PeY dal' 11~ -' 

. "''·-- an müstehzi bakar' bizden üstun olanlar var. Yarın ma- lu, ne gorgulu bır kadındır bilsen!. Peyman sen de ikin .. b" ~ı Peymanın talı " Bu addan da neKa ,. 
Nacıye yan ça~ı, Y •• cıyı ıtirıyor _ tı art•ı. 

8 
•mmuHl kalmamı"- . .,,; 

-- •tıra bağ " senız... eve~ 
ıra ağlurarak. 
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Mühim bir kanun 
Zirai 

~I OM~.tda.~e-~r~~at Faaliyet Artacak! 
u ururiun 

L~~~~~~ö::~;:e· Dünkütetkikleri Avrupa politikası en uçlar nasıl takib 
Fransa ile İngiltere. arasındaki Ve • A • görüşmelerin en esaslı bir mevzu- Bay Cevadın muharri 

zıraı asayış ne unu da orta Avrupa işleri tc~kil et- rİmize beyanatı 
hararetli günlerinde •• 

811 
ti.ği malfı .. m .. du_r_. ~.'alr.ız en esaslı d

0

e- · 

r l k k ? 
_ Maarif Vekaleti yüksek tedrisat et e gıl en puruzlu hır mevzu demek - ""d'" .. B C d d" , . Oruna C a . t umum mu ur_u. ay eva_ . un rı..ıl-
lan orta Avrupa vaziyeti ngiliz ve 

Diplomatlar 
selesini 

il Fransız devlet adamları arasında u- karadan şehrımıze gelmıştir. 
·· 'k B c d bahl · d - Çekoslovakya me et t zun uzadıya konnsuldu. o mula at- ay cva sa eyın ogruca 1 . ,... 

ara/ da yeni'' zirai siciller !arda verilen k~r;r_ı,n artık ~atbikat kültür ~-irektörlüğüne gitmiş ve U-1 ~~]=~k~:sıJ a~:~:; 

'' 

~ " sahasına çıkaragı gunler gelıyor de- mum mufettışl!'ri toplıyarak yapı -
t.le Ç"j • [" l • diye düşünenlerin f fçz meC lS eri mektir. Çckosfo,·akyndaki Alman - lan bir içtimaa riyaset etmiştir. endişesi boş de _ 

, ,, larııı vaziyetini tetkik etmek, on - Mumaileyh kendisile görü.şen bir ğil, Avrupa gaze-
feSf S ofunu yor ıarın bundan sonra oasıı bir idareye uh . . . . d teıerı· yenı"den bu Zir,, 'b" 1 akl k t" k . . m arrırımıze seyahatı hakkın a 

"' ;;ı".. ta 1. o ac arını es ırme ıçın izah . . mesele ı'le meşgul 
"• -..y;.- . . . .. 1 . b k b" şu alı vermıştir; 
..... ~ -.ın lemini r . 1 d ıl akl d gırışılecek ınuzakere erın ça u ı- 1 ç k 
~ı la~n kor ve çı tçıye a say m . a ır. • .. teccği iddia cdilcınrz. " · ·-•lar nik- •- Güzel San'atlar Akademisin - o uyor. ün ü Çe-
11' )e \re"'l ~ası hakkında j Gene proıe ahkamına gore. bele-lb. 1 ak .. .. . 1 0

_ de teşekkiıl eden ve Ata_lürk hey _ koslovakya mese -
' q etı ın .. h , ın om n1unıkunsc v .... .ır o u ]esi Avrupa sul _ 

)\;' l.ı larıııştır p u ım hır pro - diye sınırı içinde kalan her zirai sun, Çekoslo\'akyaı!aki Alman ekal- kellerini tetkik eden jürı heyetinin hulnun istikbali 
,.,,_ illet., · ek Yakında Bü- saha ile her köy hır ziraat dairesi !iyeli mı·selesi daha pek çok müna- toplantılarına iştirak için İstanbu
"""te~ ı. 'Ylt!<:lisinde .. k demek olduğu şu 
~ ~at'i . . mu~a ere e- sayılmakta, buralarda bir zirai si - kaşa edilecek bir ıne\'Zu olup kala- la geldim. Burada bulunduğum son haftalarda ol-
~ :~~e göre§:ı~ı alacak olan cil bir de çiftçi meclisi l<'şkili 'l!ev-1 ca~ tı~. Bunun el rafında .söylenen l müddet zarfında üniversite işle - duğundan daha zi-

"iııı b ' aı suçların sürat. cud bulunmaktadır. ateşlı nutuHarla yazılan yazılara rıle bu meyanda onun bütçe nıesc _ yade hiç bir za _ 

en ziyade Çek me-
takip ediyorlar 

Karısının 
Kardeşini 

ı Öldüren adam 
Şahitler lfanli faciayı 
nasıl anlatıyerlar? 

Dün Ağırcezada geçimsizlik yü
zünden kaynı Mehmedi öldüren 
Abdülvehabın muhakemesi yapıl -

-nış ve bazı şahitler dinlenmiştir. 

Bunlardan zeynep şunları söyle -
mektedir: 

- Abdülvehabm karısı hasta icll. 
Haseki hastanesine kendisim ziya. 
rete gittim. Orada Mehmcde ra>t -
ladırn. Yanında bir de arkadaşı var
dı. Beni görür görmez: 

- Abdülvehaba söyle bır daha 
buraya gelmesin. Ya o benim yu
vamı bozacak yahud da ben oı·un. 
Zaten onun kanı yedi buçuk ku • 
ruşun ucundadır dedi. 

Zeynepten sonra dinlenen şahit Sa
lih de cinayet hakkındı şunları söy
ledi. ~ııı.1 u kabil muhakemelerin N'" f (

5
00) k d 1 d . bakarak ortalığı karanlık görmeğe !esile meşgul olacagı· m • . la-

'\llr "a ınta u usu e a ar o an .1ıre- . 1 · man ıyi 
\'. cı temın edilmek - . . . . .. de mahal olmasa gerektır. Bay Cevad orta mekteh ve lise - mıyordL lo- - Bir gün Mehmedı ,düşunceli 
eııı !erde çıftçı meclısı 2• beş yu <den Çckosloval.yaya karşı. Paris ile !erdeki şifahi imtihanlarııı kaldı _ bir Al _ görmüştüm. Nen var diye sordum 

C it Proje ka iki bine kadar olanlarda 4, btıı>dan ILondra arasında alınmış olan isti- rılması hakkındaki suale ademi m:ı- vakyada 
..._ ~'·i nunJaştıktan sonra ___ ._ . man ekalliyeti var, Kardeşim hasta karımı hastaneye 

~""l:ıe z: _ınaııarının korunması f~zla_ nüfuslu . ziraat dairelerinin jkameti :ö~ön~tle tut'.'.""' ~~?'_y-ııumat beyan etmiştir. fakat miktarı yatırmak istiyornm dedi. Bir gün 
aı su 1 çıflçı meclıslerınde de 6 aza bulu- kacak hadiselerı ona gore goz~ııııne -

lı),., ~erııe ç arla bunlara aid 1 3,000,000 kişiyi bu- kararlaştırdık ve kardeşim hasta . 
'"'<r.ı, ıre c zaJ nacak ve bunlara bir o kadar da, ıalmak daha kolay olacaktır. lngi .i.'ı J 1 ,. 
!') Yapı] e ar bu kanuna . . ve Fransız devlet adamlarının mu- S t'( an lan bu Almanlar neye yatırdık. 

ı. Ojeqe . •eaktır. yedek aza ıntıhab olunacaktır. I"" t tr f d .1 1• t şimdiye kadar Dinlenen dig-er sahitlerin <ii,·Je _ 
"lll11ıı· çıftçi a.o.a ı c a ın a. vcrı en ma uma J , " , 
d~. 1 bir tar· malları şu şekilde Bu meclisler, ziraat dairelerinin 1 gösteriyor ki herşey açıktan açığa S le rinde kendilerini idare diklerine göre cinayetten 15 gün 
lı:~ O'rııanı i!e tabi tutulmakta- mevkilerini tesbit ve buralarının 1 konuşulmuştur. Bunun manası orta - için hususi bir ta- kadar evvel Mehmed1<? Abclülvc . 
~ r ~e ı.. ar hariç olmak üzere yaya, allı bekçi miktarlarıııı tayin Avrupa işleri. yüziinden yeni bir y • b" kım imtiyazlara Benes hah bir kahvede kavga etmsikrdi. 

, &ure •nn imar planla -1 ve ücretlerini temin edecektir. h~rbin çıkmasına bugün giltere- malik olmakla bera r ar unu ı e uymıyaca ler angı ır şe . _a- Şahidler dinlendikten sonr" mah-'l ""'Sabaı in enı ır müsteşar mu- be tık b 1 ·1 k ı h · b. kli k ' 

Pl.iıı b çızıleıı iınar hud dl A k d Dah'li V k" nin razı olrnad1ğıdır. Fakat Fransa- avinligv j ihdas r.-lu. kiifi görrnüyoriar. Almanya ile bir- bul edemiyeceğini daha evvel bildır-ıkeme başka gu··ne b ak ·ıd 1' ,, 0t._ u arı ve yrıca mer ez e, ı ye e ı- ~ k b'" .... 1 ır 1 ı. 
tin ""'1 - çift.· nın orta Avrupada Çekoslovakya ile !eşmek emelleri ise pe a ıı goru - miştir. 

tollir. e<tcceğ; Ye I ..,,ı ~e~lislerinin linin başkanlığı altın~a jandm'ma olan münasebatı . daha başka nacak mektedir. Fakat bugün şu sütunlar- Çekoslovakyadaki Almanların başı 
~ llu ilaha i: ere ~ır~ı sah~ de- genel. kom_~tanı, eınn~yet işlerı ge- türlüdiir. Her iki devlet. müttefik . ~ükfunetçe Büyük Millet Mec _ da bahsedilecek m~vzu. Çek~slo~~k- o~an Hen!aynin üzerinde Hitler te-
1ı4 h\ııııôlıııla ç ndekı zıraat ışle - ne! dırektoru, mahallı ıdareler u - bulunuyo•lar. O halde sulhun mu - lısıne v~'.ilen bir layihanın bugün- ya Alrnanl~ın '.5tediklerı degıl sır v_e _nüfuzunu _kullanarak .. ?nun 
'Ulunan il ıreya bu işlerle ala- mum müdürlerile Adliye, Ziraat ve hafazası hususunda Paris hüku • !erde muzakeresine başlanacaktır. dir. Bundan şımdıye kadar hemen şımdiki faaliyetim sulh ve sükfınım 

a ai• hakıki ve hükmi şa _ Milli M"daf V k"J tl . d 1 _ metil<' daha iyi anlaşabilecek, Çe - Bu Jiiyihaya göre işkan işlerinin her gün bahsedilmiştir. Her gün ge- muhafazası yoluna sarfedecek olur-
4 ve u aa e a e erı e ege b 1 . . k d • osl k ı · b · 

Heybeli sanatcryomu 
GenişleJlecek 

' 

ın Ya umumun fa da _ 
1 

. d .. . koslovakyadaki Almanların istedik- bu sene fevkalade ehemmiyet len telgraf ha er erını o u ugunuz sa Çek ova mese esı ergeç ır nt 
a rıı h Y erın en murekkep bır heyet teş - pey_ t ed · ak .. .. kted' B "d 100 n~1 a sus ın k 

1 
_ . . !eri daha geniş bir noktai nazarla da edeceği gözönünde l.ıulunduru _ zaman bu mevzua emas en ne tıceye varac gorunıne ır. ura ya yenı en 

ltilır. rııaııar . e~ u ve gay kıl olunacak, bu kanunun tatbıkına tetkik etmek. mümkün .olacaktır. !arak Dahiliye Vekalet' r t _ kadar haber -.arsa hepsini öğren - Hitlerin sulhu muhafaza yolun -
"c;.. a çıftçı malları de- bu heyet nezaret ~decek, bu işe da- Fakat Berlin tarafını itidalle an _ nın bu husustak· sa ı. m~s eşdarı miş oluyorsunuz. da gayret göstermesi beklenmekte - yatak ilavesi hakkın-
'\_,, tb .. ı me ıstnc yar 1m . . ~ . . . 

er~ezi . ir nizamname ve diğer hususatı ha- laşmağa hazırlamak işini de Lon- etmek uzere bir müsteşar muavin- İşın dıger hır cephesı var. Acaba dır. da Meclisie bir 
['al.• 'zıraı saha meyanın- zırlıyacaktır. dra düşünüyor. Ahmet Rauf liği ihdası teklif olunmaktadır. Hitler Avrupa sulhunu korumak i- İnB.undan_ sonra doğrudan ddoğruy.a kanun verildi. 
r ~ır çin bu hususta kendi nüfuzunu kul- giltere ile Almanya arasın a mu- . . 

\ı ' COCUklar Al o A !anarak bir _neticeye varmak istiye-lzakerelere başlanacaktır. Çekoslo- Heybeliadadakı verem _sanator _ 
~erl\ . 1 manyanın rta vrupa ve cek midir? Ingiliz gazetelerinin yazı'~ak!a mesel.esı _yatıştıktan_ sonra yomunun kadrosunda genışlık mey-[' liflllı!er V <lığına göre Berlindeki İngiliz sefiri,lngıltere hükurn~tı Almanya ile an~ dana getirmek üzere bazı teklif'er re''k e B Ik 1 d k . . bugünlerde bu hususa dair A!rnanllaşmıya ~eb~us edecek, aradakı ileri süren bir layiha Büyük Mil!ct 

ıa et 7ed 1 a an ar a ı• vazıyetı Hariciye Nazırı ile temas edecektir. halledilmesı lazım olan . ne kada
0
r Meclisi ruznamesine alınmıştır 

h, C.. e er ı'ç'ın Şimdiye kadar hep beklenen birşey mesele varsa bunları tasfıye etme0< B J'yih .. t t:ıı . . . . . u a aya gore sana oryor-
t Yıl --_ vardı: ~itler Berlinden hareket e- cihetıne guJ_ilecektir. Faka.t bu me- şimdiki yatak adedine 100 ya: k 

bit\ I' da 249 bin 795 j A'GiLT'C' RE /TAL YA VE JAPQNVA NJN dece~.' _Italyaya gidecek, ~~solini selclerde alakadar olan dı~e_r nt":~ daha ilave edilerek geni<lctılmcsi 
8<> l til L 1 L ile goruşecek, Almanyaya donecek)eketler de vardır. Onun ıçın ngı teklif ed"l kt b \ .. 

ltıı n bir sarf @lundu FA Al/ YET DAMA İtalyaya seyahat hazırlığı görü .,liz - Alman müzakeratmm ilerle - . ı me e, u surete murs-
l19 ~·~~ içitıde Kızılay şube _ R l AR [ VE Al MANYA !ürken Çekoslovakya Almanları me~i için ~~ğer alakad~r ~~et- ::;:ı:- faydalı rand~manınııı art -
t1ıı- tıı ?as n tnuhtel'f . 

1 
t meselesi etrafında İngiliz sefiri ile lerın de müzakerelere ıştırakı ıste- c gı esbabı mucıbe olarak zık. 

. ı· ı ış ere am (D'" k"' 1 .. k . redilrnekted' ~~n ıra :Yardım olunmuş- . ~n u s~yıda~ _devam) o an. ı:nuna~~batırnızda Alman eko-'nı haline geldi. Tabii şu sıralarda Alman Ha~ic'.ye Nazırı arasında pek inece tır. . . .. ___ ır~ 
~~ Un 69 . gayrı mutecanıs mıllıyetlerden noınısıne duş~n vazıfeler meyanın- bir takım yeni meseleler meydana de esaslı goruşmeler olmamışa ben- Parısten Londraya gıdıp donen 

~l.ııv"'eıııı·bın lirası fakir çocuk. müteşekkil Tuna monarşisi devleti- da devletler arası kredilerde Al - çıkmıştır. Nitekim büyük Almanya ziyor. Asıl ehemmiyetli konuşmalar Fransız Başvekili ile Hariciye Na- Son gag'"' mu l 
~\ an ~ısı Uerın ledavfaine ve ge- nın parçalanması modern bir orta man bankacılığının canlı bir faali. Rayn ile Tuna arasındaki nehir yol- için Hitlerin İtalya seyahatinden 1 zırının bu seyahatinden elde edilen r ar 
loııQ~liıpz~ları da, göçmen aş ev- Avrupa niza"'.ınıı:' kurulmasına en.lyete. geçmesinin teminini bilhassa !arını daha mükemmel bir hale ko- g'.:r'.. dö~m-~sinı beklemek muvafık neticeler kendiı,ı_i ~ös~_erme~e baş- Mah ll 
](,.:Unllıu eler ve harikzedelere gel olan manılerı ortadan kaldır - temennı etmek gerektir. Büyük yacaktır. Aynı şekilde Çekoslovak- gorulmuştur. lıyacaktır. Artık onumuzdekı hafta- SU ere 
~~y ~~· . mıştıı:. Cenubu. şarkideki genç_ dev- bankalar~ hazan ağır fedakar _ yaya eski Avusturya demiryolların- Diğer taraftan Çekoslovakya Cum- lar Pads ve Londranı~. dip.lomasi fa- '7 verdz• 
'ı"14ra lerı, bu yıl bu kabil letlerın nasyonalizrnı artık nızalar lıklara ragmen beynelmilel banka- daki tenziliitlı tarifede hakkını ve- hurreisi M. Benes İngiltere ve Fran- aliyetı hep bu nokta uzerın<le top - Laz arar 
İlı •. nı,,~t'llıuteınadiyen artan va- ve huzursuzluklar yarata!' revu - çılık işlerine alışkın kimseleri '"' - rip vermiyeceg' ini de düşünecektir. sa gibi dost devletlerin tekliflerini llıanmış oluyor: Çekoslovakya me - a· k b v l 

""ıı IJ\de ı b" k d •·1d· y tibd ı ., ırçe an ar ve pa· .~ ~~aııı ~ Ve daha fazla mil<- osyoner ır uvvet egı _ır. u - ama gayret etmişlerdir. Bur>la- Ancak bütün bu hadiseler karşısın- tetkik ederek bir neticeye varmak se esı.... . . l "' • 
~~i Ya:l!<:ekJ.erdir. goslavya. ve Roman_ya gıbı mcm ~ rın gene eskı sahalard:_ça~şıp ça. da Almanya ile İtalya arasında her için çalışmaktadır. Avrupa 0 gazete- . ~'."'anya il~ İngiltere :n:~sında mu>dar harap 0 du 
1fı'1c!.;Ve ger dıınıara gerek hü _ leketler ikna edilmışlerdır. Şımdı lışmıyacakları bellı degildır. Maa- hangi bir ihtiliiiın doğacağı fikrinin !erinde birçok rivayetler kaydedı- gırışilecek müzakerelerde müstem- Mayıs ayına girdiğimiz h ld - _ 
\ t· n Ya ek 8air teşekküller ta- onların ihtiyaçları dahilen kuvvet. mafih bu cihazın çalışma islikame- nasıl bir mülahazaya istinat ettiği Jiyor. leke bahsinin unutulması mümkün murlar ve soğuk! h • 1.• a e lykag_ 'lca Pılan . 1 kt' t" . d • . . . 'ldir Alrn k" .. t rnl ar a a mem c e 

llıJatdan IŞtirakler bittabi enroe ır: ını egıştırmesıne ve cenubu şarki cidden anlaşılarnıyacak bir keyfiyet- Çekoslovakyadaki Almanların ta- değı . anya es ı mus e e - timizin muhtelif yerlerinde devam 
1ı At -.. haricdir. Muharrır, Balkaı:113':da Fransa ta~ dev_letler'.le pliinlı bir kredi çerçe- tir. Zira, değişen vaziyetler karşı _ mamile kendi kendilerini idare et - kelerini istemektedir. İngiltere .• ile etmektedir. 

'y,''j - rafm_dan takıb. e_dil",'.ış .. ol~n malı ve_sı d~hıl~_nde çalışması kuvvetle sında Berlin _ Ro:na mihverinin ru- melerini Prag hük~meti kabul. ede- Fransa bir taraf~'. Alman~a diger Bu yüzden bazı erlerde mah _ 
~ 4 llS krediler devresının buyuk bır krızle mumkundur. huna uygun görüşmelerin yapıla _ cek, ademi merkezıyetın usulu tat- tarafta olarak gırışılecek müzakere- suJJ .. .. Y_ .. •\l kapanmış olduğunu İngiliz - ltal - Paris - ve hatta Zürih - Alman _ cagı· .. g'b' aşikardır bik edilecektir. Yalnız dahili işle - !erin ne kadar hararetli olacağını . der zaraBer gormuşt~r. Ezcumle Iz-

Q.,.. . ul 1 · 1 gun ı ı · . . . . . . mır e ve rgama cıvarma evv('lkı 1.t vı. ~ yan anlaşmasıle hus e ge mış o an yanın cenubu şarkiye hullılü lehli- T . t R a prot k 11 rinde istedikleri gibi kendılerıni ı- şımdıden tahmın etmek kolaydır. .. -
( l, '"<-c;. fl h salfıhın bütün Avrupaya şamil ola- kesile İtalyayı korkutmak ister Bu ~y:s e, 

0~. fh 
0 ~ a~ı ~e dare edecek olan bu Almanların Fakat ilk halledilecek mesele orta gıın yagan şiddetli yağmurlardan 

Q~l,.l bilmesinin garb devletlerinin ve mehafil, anşulusu ve Almany~ k da ba~zat .. sı gı ı mi el um abrilah a a- harici ış' ]erde Çekoslovakya devle - Avrupanın vaziyeti yani Çekoslo - husule gelen seller civar mahsulü-'- an 1 a ar u un mese e erın assa , nü kısme tahr.b t ..... Kış 1 
''I ZgOI' Almanyanın Avrupa cenubu şar - Tuna havzasında daha esaslı bir şe- İn iliz İt 1 , 1 d tinin politikasına tabi olrnRları la- vakya işleri olduğunu kabul etmek- n 1 e nuş.ır. lıK 

~lfı1.. --- kisindeki mevkiinin tabii ve mus - kilde çalışmıya başlamasını miite- g - ~ yban &n aşmasın an tsot.nğ~ zım gelecektır Çimkü Prag hüku-lte hemen bütün Avrupa matbuatı mezruat sular altında k::ılmış ve su 
.ı ·x:k""t" • . . . . ra yepyem ır manzara arze ı ı · . . • . . . . .. .. .. kenarlarındak" 4_ 1 ~~f " ltnızd ·ık lıhane rol vetesırlerıne rıza ve mu-

1 

akıp İtalya ıle Almanyanın arasın- uhakkaktır H h ld p . t meti bunun haricinde kendı ıstiklalı ıttiiak etmış gorunuyor. ı pamı,~ tar aları da 
<I Gla e 1 vafakat gösterip göstermemelerine da bir takım güçlüklerin çıkmasını : t • L d ·d ~r a le a~s e ve zarar görmü.ştürr. Bergamada pa -

~~tit'l tak VÜcude bağlı bulunduğunu kaydederek Al- ve Berlin _ Roma mihverinin '1iha- a ta on ra a u ".° aİşma an son ki Afrikanın imarına ve başta Tür- na, tabii menfaat bölgelerini sükı'.i- muk zer'iyatı şimdilik durmuştur. 
, l .. b . . · ra Fransanın gayretile talyayı ye- . İr im k til a- ti · ı k imkan bahşeyle -•) "n U ki manyamn Balkanlarla olan tıcarı yet arızaya uğramasını bekler. Bu . b' h . . kiye, Mısır. an ge e şar e Y ne e ış eme ını Cuma ovasında yarı rnsaat devam 
lı S1)ll1J d a VUZ münasebetlerini şu suretle izah et- arada da bilhassa Triyeste mescwsı m . ır Stres~ cep .. esme çekrnenın km şarkla olan ticaretine tevcih e- mektedir. Ayni şekilde bizim için eden fındık büyüklüğündeki dıüu 

1,t~fıq u il a bitecek mektedir: mevzuu bahsedilmekte ve alınanJkabil olacagmı duştinen kimsel':r debilecektir. İtalyanın faaliyet da- de, Tuna bekçilığini üzerimize ala- civardaki ba"J k 
r. '"'ll~ ltıuın llıüd, ı- •.. Alman sanayiinin harbden sonra gu" ""k h d d Adr" t k vardır Halbukı 1.'.'esele başka hır marı, tıpkı Alrnanyanınki gibi ce - rak gençleşmiş bir büyük devlet ol- mış· tir Zar gara. beçoti zarar vkeıd -

~ ı. ~ •!it ur ugu mernl@- • rnru u u unun ıyu ı cepheden bakıldıgı zaman tama - • edir k h . t"l . ufukl . ar nıs nıı:ı ne ar 
ı, '"vu defa 

1 
. - pek az müstesnalardan ve mesela denizine iki yüz kilometre ela _ • . . ' nubu şarkiden gelmekt · ma aysıye ı e, yepyem ar olduğu belli değildir 

;,tııı•ı1· ~u. y o ara1< bir cnü- eski Stinnes'den sarfınazar edilin- h akl t - b ti T . ımen degışik hır manzara arzeder. Ancak bu Alrnanyanın menfaat- belirmiştir. Bugün hepimiz büyük . 
•· l;iıı ır lıu ı. Japılınasına karar ce Balkanların ham madde haz-1 t: y . atikş ıbgıliv': teuhdisudre tet __ n)l'es: Çemberlayn son teşebbüsü ile, İta!- ]erini katet~ez ona müvazi olarak ekonomik nüfuz sahalarının açıldı- Menemende sellere l<apılarak ö-
' 1ile ~• avu - \ nın ıs a m e ıgı ı crı ya il Alrn a arasındaki vaz· ete ' İ · alis d"" ·· len hayvanların sayısı elliyi geç "~ a tırıe • , zun }•azırlama neleri için peki:ız teşebbüs göster - sürülmektedir e any_ . ıy. . ve çok daha cenuba doğru iner. tal- ğı ve yem empery t ıışuncele - ektedir -
"<lh •. :ıy r ,e.ırırni7 f .. 1 · - cenubu şarkı memleketlerı politı- · d k · d "d • b' de · d · m · .. "'>1" a11t lı nu us mu- miş ve cenubuşarki ile yapılacak Hakikat şuduı ki Avusturya eski . yanın hayat ve tıcaret amarı, en- rın og ugu ır vır e lŞ ve orga-
b, ır. •ıaraç •1 · . ' kası bakımından - tamamen yem . . . k • b" Akd · d ı nizasyon eseslarına dayanarak 

~ "llt.. çıog u memıır işlere bilhassa ehemmıyet verme - Avusturya - Macaristan İmparator- . . . disının mer ezı ır enız ev e- ya- ~ k "f //""' 
j ""' rı· . bır veçhe vermıştır. ' d im d layısile şıyoruz İngilterenin gı"ttikçe daha e mu eve l 

, lltı.. llfııs m!ş olmasından dolayı kendirnıze ]uğuna ait Triyestenin iyi bir mü.ş- 1· u· İt 1 1 h ti ve yarıma a 0 ası 0 
' . · . • . . 

ı:.. ... ,n 1 nı~nı . 1 ng ız - ayan an aşması, em be • d ··ı b !rr"d" •empıre• leştıgını Fransanın her 
ı "'! b.. • •lı·riftd Ut •<ına tek - tahtie etmekten geri duramayız. terisi olarak kalmıştır. Nitekim Ro- polit"k h d ekonomı'k bak rrı egı • "' ı ır d . ' . - • k • ıı.. , k., .. e hbe ı • em e ım - . . k h zaman an zıyade Afrikaya tevec - Işı ne va ıt 
, -... ıııe;a~Uz r~ r olacak Şımdiye kadar bütün alaka tek ta- ma protokolları mucibince, Triyeı;- dan İngilterenin Aden boğazından Bu damar, Akdenızın şar. avza- cüh tt··· , J • 

•!.;, ~ıı<ı t• Y~«:un her tara _ raflı olarak garba teveccüh edıyor, tede Avusturya için bir serbest li- Hı'ndıs" t n yolunu ve İtalyan Su'"ve sında ve onun eenubundakı kuyru- e liıgını, . a~~yanın şarkı ~s- l k 
t.. "'•<! •Ufu • . 1 , . . a yş • d · d d b ed yayı po tik hır nufuz sahası halıne gapı r1ııt. arlara d s. memurlarına Balkanlarda yapılacak ışlere faza man ıhdas olunmuştu. Beynelmılel kanalından şarki Afrika yolunu ga- gu olan Kızıl emz e ar~ an er. t" • İtal . _ Q CQ 
la~ t '>Q kad agıtılacaktır ehemmiyet verilmiyor ve bu işle • Adriyatik tarifeleri, Habsburgları rant· eden bi münakale n· ınn Bilakis Alrnanyanın berrı hayat ve ge ırmey':. çalı~tıg'.nı, _yanınk ım E 1 . tihanl 

t4,_ "İl . lr · . _ • k d 1 .t. . . . ı r • ıza a- . d dah · ld Tun paratorlugıınu ınkışaf ettırere mer vve ce ını arının mayıs bl-

~' Cuıııı ınrrnleketimi•de rın saglamlıgına arşı uyu an ı ı- ıstıhdaf eden memleketlerde, Trı - mesi mahiyetın· i taşımaktadır tıcaret amarı a şıma e, a k • b' . d 1 . halin . d . 
1~a e n .. , " . .. .. ·ı · d . - • · d · 1- B lk ı d ezı ır Akdenız ev etı e gır- ayetinde yapılacagını· haber ve •· llıt·I "•usa ad k matsızlık bır turlu yenı mıy0r u. yeste lırr Kullandıkları tak - B ti İta! h t havzasın a ve şuna ı a an ar a .•. . .. .. . . •. . r -

ı. "% c,. ı anunlar b" .. k • u sure e yanın aya ve ça- dıgını goruyoruz Bu vazıyet kar - digımız ekalliyet vakıflarının tek 
"'il:~ tııCQ "e hatta Fakirleşen Almanyanın, uyu dirde b . navlun kolaylıkları lışma yolu tamamen serbestleşmiş artmaktadır. Şu halde her ikisi de d A · ta . 1 ~'.'. n~ 1 eni ıre diü .. ekmırlerlc harbden sonra cenubu şarkl clcvlet- temin ~-yere'· Triyeste bu suret- tir Bundan sonra İtalyanın yakın-_ bilhassa Arnavutluk ve Yunanis- şdısın b~zl v~upanınd . or sını. ışgal e- mütevelli seçimi işi, bazı namzed-
'ı.. · "' Us] ,,er an un _ . . · • en ı erı, enızaşırı pıyasa arı 1 . 

"<a L t ar, a aliıkad !erine sermaye se' kedemem" bır le ve Italyanın tıtarşi politikasına şarktaki eski ve tabii ekonomik mü tandan mürekkep cenubı Balkan d" .. .. h k t t . . . d erın evraklarındaki noksanlar yü. 

~ •o q.i'a t ar bütun ah d k d k b·ı·. h bi h IJ ı - İ f 1 h uşunup are e e memız ve ıçın e 
llııtaı. oplan.. k - ereccye a ar ~ ı ı ıza r a ı. 'rağmen, deniz aşırı memleketlerden nasebalı _ ki Banca di Roma bu yarımadası talyanın aa iyet sa a- terketme ek < t'J k t' tal zünden geri bırakılmıştı. 

ıJ «lır wra bu kıla A ,_ b .. I ]" F . . .. m ,ar ı e, on men 

1 
~~l;ı Cfa •ıs · - nca .... _ugun ngı 1' ,.e ransız gelen. ha'." maddeler .•çın mukem- mü_n~seb':'.tin_ izlerıni, İtalyan gemi- ~ına dahil ~lduğuna göre İtalyan hüsnüniyet sahibı komşuularımzıla Yeniden aldığımız haherlE-re gô--
~ ~hu es Oo. tane tabı ed"l mehafıl'.11.ın Yugo~la'L ve RoT!':en 

1 
mel_ bır tıcaret me~kezı ve - suşakın Jerının ugragı olan Mısır ve Anada- ımparatorlugunun kuruluşundan yaşadığımız ekonomik sahanın men- re, bu imtıhanlar mayısın son haf _ 

~1 ~tay 1 e - endustrısıne yerleşır tarzları, ala -ıınkışaima ehemmıyet veren Yu - !uda takip etmıştir - canlanacak ve sonra Akdeniz İtalya için büsbıitün faati namına emniyet ve refah iç•n- tasında yupılacak, hallraıı<lan iti • 
~luıı~ uk:hUtıd.ı her ta-

1 
kadaı meha!ili ikazda"n hali kal - goslavya hariç - lıarp sonu kurulan ehemmiyet kesbedecektir. hayati bir ehemmiyet kazanmıştır. de yaşamak için çalışmamız lazım- baren kk kur'a u~ulünürı t.ıilük.ına 

· m~mışlır. Cenubu şarki devletlerıle devletlerin büyük bir transit !ima- Italya artık bıilün kuvvetini şar-Hele imparatorluğun tanınması, o- dır 1ıeçilecektir. 
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Filistin 
Meselesi 
Tazeleniyor 

''Babam bana 
~ etti. Bende 
"'~"ç katil 
llt~-. ·••Unij 

tüyler ürpertici 
böyle anlatıyor. 

- 22 senede bir gece 

bile uyumıyan adam 

UYKU 
Bu ne demek diyor 

ÖLDÜKTEN SONRA 
SATIN AlMAK 

Uykunun ne olduğundan bahs. 
lüzum yok. Bunu hep biliriz. 

Bizim bahsetmek istediğimiz uy
kudan mahrum bir zavallının acıklı 
halidir: 

Bu adam, 1915 senesi haziran a
yında, Polonya cephesinde bir bom
ba parçasile başından yaralanmıştı. 
O gündenberi uyuyamıyor. 

İsmi: Pol Kern. Karısı üç çocuğu 
ile beraber Budapeşte civarında o-

• turuyor. Umumi Harpte ihtiyar za
'"~ı· ( ısı, · biti idi. Birçok yararlıklar göster • 
\'~1,;ı;,::~ik~t yapıyorlar. (Kas etli) babasını öldüren canava... miş madalyalar, nişanlar aldı. 

> ~'ııt evlad elite boğulan zavallı babL.. Kendisini, bütün dünya doktor • 
ı.,.~ 8 hııçıığa . . . . . . .. .. l~ı büyük bir alaka ile _muayene et 

~Jtıı~~~lılt ÇÖk"gelıyor, İyıden ıyı- gesını gordu. 50 yaşlarında Dura:ı tıler. Fakat, derdine bır çare bu
~·i~Cl 16 nııın uyordu. Pekin ~a. - isminde bir adam, metresi ~lari ile lamadılar. Hastalığın mahiyetini 
ı,~dıtı ~atında aralı Beler otelinın beraber uzun müddettenbcri bu o- anlıyamadılar. Niçin uyµmuyor? U. 
~ ~t;_ •~ı Şarıo~t~r_an ~iracılardan dada oturuyordu. yuması için ne yapmalı? .. Yirmi iki 
ı ~i~ ~tıılli Pıy ışınden avdet et. Mari, senelerce bu adamla bera- senedenberi uykuya hasret kalan 
~ d-:licesiıı; aııgonun son kc·şide- ber yaşamış, on bir çocuk doğurmuş bu adamı kurtarmanın imkam yok 

• -~~~~esıni anJ~ınak IÇ'\n ndyo- idi. Fakat; kabalığına, sert sözlerine mu? ... 
~L 1na b Çevırdı. Fakat o an- l · d h f 1 d D kt 1 k H ı 6,"•• ir Y~r . _ . ve muame esıne a a az a ayana. o or arın ararı: ayır .... 
~a <l~rı e gıdecegı geldı, mıyarak birkaç gün evvel bırakıp Pol Kem, geçenlerde, en büyük 

1~ taııcıa~·ıktı. Sofanın karanlı.! kaçmıştı. maruf doktorlar, operatörler tara -
1 

llça11 ~ 
4 nuınaralı odanın Madmazel Şarlot geçerken kapı-j fından muayene olunmak için Ber-
ır delikanlının göl- l (Devamı yedincide) !ine davet edilmiştir. 

KAFA TASIMI 
ISTiYORLAR 
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KAYNA ALAR 
Gelinlerini, damadlarını 

• 
Neden kıskanırlar ; 

Gelin kaynanası, dam:ıd kaynan 
sından daha beterdir derler .. 

Doğrudur... Meşhur ruhi~ a 
Füroid'e nazaran erkek cvlfıd <'.. 
ziyade anaya düşkün olurumş. 

na da, erkek evladı kız evladın. 

daha ziyade severmiş .. 
Füroid bunu cinsi manada izah f 

diyor. Ve bir ilim meselesi yapı: 

Erkeğin kaynanası daha yumL 
olurmuş.. yani kız anası dam 
düşkündür, derler ... 

bi 

Bu. adam eskiden "Ford,, fab· 
rikasında amelelik yapıyordu 

ml bir surette geldi. Bilahara, ihti
lal bizi büsbütün biribirimizden a. 
yırdı ... • 
PRENSİN ANNESİ NEZDİNDE 
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Havalar Hatayda tahrikihnar-1~0j"'11 e••mız ' Çekoslovakya~a~ t 
' t ' A ld k k·t k ·ı k 0 onyaya Had·ıseler ,(( )İle uyumıyan adam . Çl 1 aSI Deva I eSI ece <I . n d~ı ~ 

•. , .. 
22 senede bir gece . 

1 

Iki gündür şehrimizde oldukça ıc a g r ı I d ı I ar (Birinci sah.ifed• olJ IJll ~ 
(5 inci sahifeden devam) laka bir fasıl okurum. Bununla te- soğuk ve yağmurlu geçen hava; bu C" • J k • Fı ./'. k l "J <liselerden hiddetlı b1:, ı:ııetJt 4111: 

••biri, kendisini görmek, konuş - selli bulmağa çalışırım. sabah açmı~ ve İstanliıulda ılık bir ıJUrzgeue l TQnSlZ J eV Q Qae Son defa Romada yapılan bey - setrnektedirler. Bumun ~ ~', 

;;a:u i;::;e~:z::tı~!~iş, intıbaatı- ci~~~~·. ~:~~t.b~a;:i:;:!::z~e~~r= ~:ı:e~~ı=~~~;. tatlı bir bahar ha- komiseri de ğişfİri/igor. ~::~ ~:;!ı ı::: g':ı=~~:s~ ze~~~~:/~:b~~:,ı;:ntt~~ ı' ff 
Günde sekiz defa yiyorum... le dolu. Gözl~rimi huni.ardan mah- . Kand~li ra~atanes~ .m~~ıs ayına lini> ve •Kral> kupasın~. alan süva- lisi Südet Alrn~~ınıö~urU~ 
cMösyö Kern beni nezaketle rum etmek bır cınayettır. gırrnemıze ragmen hala dune kadar Aldığımız malumata göre, Suri- tahrikata başlamaları ve bir Tür- rilerimiz; •Polonya• musabakala - yen sopalarla do_guP . tifsJ ~ 

:abu! etti. Ve: Merakınızı haklı bu_ cS~~ahlar çok çc\mk g~iyor. ~~- ya~urların devam et_rnesini; gayri yedeki Fransız fevkalade komiseri kün şapkasını y;;tınalarıdir. rına davet olunmuşlardır. Askerler bu tahrikata ış ·!I 
uyorum. Hayatım ve yemek saat - kat oglenden sonraları oyle değil. tabu bulmakta ve yagınurların hı- Kont dö Martelin yakında Parise Tahrikçiler, bundan sonra sokak- Bu münasebetle kahraman ve yorlar .. • , : ,!!· 
oriıne gelince: Gündüzle gecem a- Yorgunluk hissediyorum. Saat 4 te "';?ı alınış .olmasını çok muhtemel gideceği ve kendisinin Fransız hü- !arda diğer şapkalara da tecavüze mahir binicilerimiz ıo mayısta Ro- Be~l~er Tag_eblatt :an !P~,ı. 
asında hiçbir fark yoktur. Günü- gıyiııiyorum. Trene biniyor, Peş - gormektedir. kfuneti tarafından başka bir vazi _ başlamışlar ve neticede Türklerle madan trenle Varşovaya hareket e- ıeı; gıttikçe çogal~yor '. ~:, 
.ıü üç saate ayırdım. Yani sekiz de- teye .gi~.iyorum. _ . Bu "."b~? .)ıa.van~ açmış olması, feye alınacaktır. aralarında çıkan kavga, silah teatisi deceklerdir. z~~ger'den: ·İşıtilme~i!aıı'il" 
a üç saat. Gündüz olduğu kadar ge- cGunun ortasına dogru, yorgun- yıne bır suru aileyı bu sabah kırla- Diğer taraftan Fransa meclis re- suretile müsademeye çevrilmiştir. y .d tedavide bulunan Orgene- Sudet Almanlarının ·ııniŞ ~· 
e deyerim. Evet, her üç saatte bir luk hissettim mi, bir kanapeye u.. ra ve mesire yerlerine akın ettir - isi Heryonun Suriye hükfuneti ta- Şehirde bu yüzden panik çıkmış ışı e . b .. b Çeklerin keyfine terked•. 

.. . . . · t · B ı h 1 ld k ' • ' ral Fahrettin Altay da u musa a- k• ldukl d · geÇtJ.' ·emek... zanır, gozlerıını tavana dlkerıın. nıış ır. un ar azır anmış 0 u - rafın<!an Şama davet olunduğu ha- magazalar birkaç saat kapalı kal - .. . .. r 0 arı evır bl•~ı 
•Günlerimde bir değişiklik yok_ Yarım saat kadar.h.areketsiz duru - l".:ı .. halde dünkü soğuk ve yağmur ber alınmıştır. _ nııştır. kalan se~etmek. uzere keııdilerlle . Aınerikada Al~r,ongJ 

ur. Fakat, hazan çok uzun geldi - rum. Sonra gene ışııne başlarım. yuzunden Hıdırellez yapaınıyanlar- Hataydaki vaziyete gelince, dün Bu hadiselerde Türklerden biri beraber gıdecektir. Nıy?rk 7. (A.-'.".) ııant• 
ini de itiraf ederim. Sabahları ya- •Tıpkı çocukluğunda gözlerinin dır. İskenderundan gelen haberler son ağır olmak üzere 4 kişile bir orto _ da kam cSıegfrıed Yap ltı ~ 
·ıhaneme giderim, akşama kadar nurunu kaybeden bir kör gibiyim. ~it:kim. ayni sebeple; Topka~ı günlerde orada mütemadi sı:rette doks çocuk yaralanmıştır. İspanyada kam~ının. şe~e~ind~ne 3cerııı' 
rada kalırım. Renkleri hatırlıyamaz. Ben de uy- barıcınde~.ı kırlarda,. Davutpaşa cı- kanlı hadiseler cereyan ettiğini biL Talırikatçılardan yaralanan yok- tevkıf. edilmesı uzer'.n" . rciSI f 

Ak ·· · · ı· d _ ku nedir bilmiyorum ... Bazan uğ- varında dun yapılacagını haber ver- dirmektedir 

1 

tur. Maamafih bu vaziyete rağmen (Birinci sahifeden devam) Amerikan Bund cemıy-tı 
1 

.~· 
• şamuz~ evıme ge ır, o a di"'-'· 5 if r h . · . . Kuh N . k gaye> 

na çekilirim. Gazeteleri okurum. raşıyorum, uyuyayım, uykunun .~.".'.~ ç t 1 mu teşem. •Çingene Buna sebep, Usbe ve İttihadı va- intihab için kayid muamelesine de- metr.e kadar ilerlemışlerdir. a . azı ampının · teŞ~a f 
Jütün Macar gazetelerini alırım. zevkin itadayım, diyorum. Beyhu~ dugunu: de kuzulaı:! çalğıl:"' ha - tani mensublarının şehirde şiddetli vam edilmektedir. . .. lngiliz kaptanları şikayetçi kada_ bır Alman bl0k.u ir. 

b. k Fr İn T de! Bunu canlandiracak kadar mu.. zırlandıgı halde bugune tehır olun- Lond.ra 7 (A.A.) _ Halitıazırda oldugunu beyan etmışt 
1
,1 .onra ırço ansız ve gı ız ga.. . t Let dal< Ccrnıen 

,telerine aboneyim. Bu lisıınları hayyilem kuvvetli değil. Ibtimal muş ur. . . B ~ k •ı h • • J Barselonda bulunan Stanbrook, Ma- . onya ı .. Jkil'r 
:ık i ·bilirim. mezarda bu zevki tadacağım!... .Asıl halkın hır çoğu Hıdırellı:z.:- aş e l şe rımızae ilsea, Has ve Clintonia isimlerinde- Bertin 7 (A.~.) - Fo.~ c# 

yı Birçok teklineri reddettim . çın •pazar• ı beklemekte ve butün ki dört İngiliz gemisinin kaptanları bahter gazetesı cLeton) '. ·cıırı' 
•Akşam yemeğini karımla ve ço- ti il h 1 ak 1 • L t reısı ..r-

•Şu arkamdaki dolabda binlerce gayre er e •yarın• a azır anın - · Loyd Jorja bir telgraf çekerek 4 ıgI» namına c onya ıi"' 
·ıklarımla beraber yedikten sonra tadır! B. . . hifed d ) 1 k "··l h .. tl • l m . ,. b ,tır.• . _ mektub var. Bazıları, beni at cam- ar. ( ırmcı sa en evam ar a......, arım,. urnıe e ugıır ıya - mayısta Avam kamarasında beya- manıs ın son eyan. 

1
;; 

•r koltuga otururum, roman oku- . . _. • l . t t t kt d. [Jln1a1 
bazhanelerınde teşhır etrncgı tek - ugurlannııştır. ım.• natta bulunarak Barselondaki ha _ pro es o e me e ır. . t<ıfl 

ırn Karım ve çocuklarım yattık - BAŞVEKİL ŞEHRI!."'I.ZDE HEYETiM. ı·z YARIN GİDİYOR k··ıt·· b. ı·g·;nı · k d... - f" t t lif ediyorlar. Bazıları da dünya se- B } •k "" va bombardimanlarının İngiliz ge_ tonyanın u ur ır 1 •
111

,µ 
ın sonra, ço sev ıgım cogra ı e - yahatine çıkarmayı, konferans ver- e Çl a Ekspres bu saba saat 8,30 da Hay- Bu sabah bir gazete tarafından milerine tevcih edilmemiş olduğu - mek lazım geldiği noktas 
lkatla meşgul olurum. Hayalen, di . f darpa<•ya geldi verilen malumat hil5fına Celiil .ddi ed B ti ,. b ·· ı · · etmişti · .. d 1 d . fil rmeyı. · · • tJ • • ,,.- · , .. . . .. .. • nu ı a en u er ın u soz erını · [isi~'·,; 
uny~yı o aşırım, ~vrı e~ "': - •Amerikalının birisi, öldükten aşJ S eri nın Garda Trakya umumı müfettişı Bayar, Ruştu Aras ve arkadaşları protesto etmişlerdir. Kaptanlar ma- Bu gazete Letonya ah• Jı olil" 
~ati yaparım. Harıtal.ar çızenm, sonra teslim edilmek şartıle kafa s• 1 b• Kazını Dirik, 3 üncü urnurnt mü - yarın Avrupa ekspresine bağlana- ruz kaldıkları bombardimandan do- de yirmi beşinin LetonY~ ,,r 
•sırnl:~ ~aparım, geceyı bu suret- tasımı satın almak istiyor. Jr ta e ) mettiş Tahsin Özer, Vali Ü~tündağ, cak hususi bir trenle buradan Yu - layı şikayet ve İngiliz hükıirnetini ğını kaydetmekte ve A-·~ıJl"1'. 
' geçırırım. · . . . •Bunların hiç birini kabul etme.. Brüksel 7 (A.A.) _ Belçika fa _ muavin Hüdai Karataban, Istanbul goslavyaya hareket edecekler ve ciddi teşebbüslerde bulunmağa da.. ecnebi memeketlrinde b~ ,.e ~ 
Uyumadan dınlenırım... dim. şist partisi eski Başvekil Van Ze _ komutanı Halis Bıyıktay ve fırka pazartesi akşamı Belgradda bultı _ vet etmektedirler. man vatandaşlarının ırk ~ıJi' 

.. Doktorların .tavsiyesi .. üzerine her cBenden bahsolunduğunu da is - Jand ile Maliye Nazırı Deman mu.. k~~~t~ Osman .Tufan •. Denizb'.'°k nacaklardır. Ağır zayı ata uAr~mıtlar rel ı::ıukad~:ratile gittı~feait· 
un en azı iki saat gozlerı kapalı teıniyorurn. Rahat yaşamayı seve - hakeme altına alınmasını istiyen bir muclürü Yusuf Zıya Önış, Emnıyet BELGRADDA HAZIRLIK al (A.A ) _ N ed. olduğuntı ilave eyleme~·-/ 
ururum. Doktorlar, bunu yapmaz- rirn. Kafa tasıma gelince, milyon hitabe serdetmiştir Müdürü Salih Kılıc, şehrirnizdekı Belgrad 6 geceyarısı (Sureti mah- S ~ank:'._ 7 Kast. 

11 
eşrtakı - ---0----:.~ 11~ 

-zı . . f . . k bed . başk 1 si vil. t bel di d .d b uh . . . len bır tebligde e on ının a- p h ı 1 mı go erımın erını ay ece - verseler satmalı: niyetinde değilim. Bu takdirde eski Başvekil ile es- onso o ar, aye , e ye, susa a gı en aşm arnrırnız - .dd 
1
. • 

1 
J 

. . .. ledil H t b. parti ali ikt di .. 1 d ) B .. Bel d idik sında fırtına ve şı et ı yagınur a- a a 1 
.":" soy • er. er gece, saik~ ırt,e Ne istiyorlar benim kafa tasımdan .. ki Maliye Nazırının meclis tarafın- k.' m ."'!d~. 1 ı~Ü . mue.sset Rse-~r İetan -d uguntb t gra a ~~d .. . : ra rağmen Franko kıt'alarının, düş-
ogru yatagıma uzanırım, ı saa c50 yaşındayım. Bir ayağını çu _ dan kendilerine verilen geniş sa _ er an ve mu ur erı nıversı e ""- s syon a ma ua umum mu uru • _ . . 1 
:ınki hakikaten uyurrnuşum gibi kurda demek. Fakat, vücudümün liıhiyetleri sulistirnal ettikleri ve törü ile şehrimizde bulunan meb- tarafından karşılandık. Yarın (bu- m".1111' mar.uz ~'.11?1gı agu ~l yıli~ttan M .. de e 
özle . . k s1 b. t 1 . h . .. ) t d İt 1 . ıstıfade edip butun hatta ı er ye - uca nını ap,arım· tam olarak toprağa gömülmesini, memleketi yalan yanlış ekonomik u . ard kiv~ ecnuhe ıb. glazrile ~ erınİ şe brıl- ~~ . 5'.'.~I odn a a yaBn lresımd ser. - rek düşmana ağır zayiat verdirdik- .ıl 
•Sonra, ekseriyetle radyoyu aça- toz olmasını istiyorum.... ve mali vaidlerle aldattıkları ve ke- ınız e m a ır e e stan u gısını, og e en sonra e gra sergı_ . . . . . eı· 

b .. ---"! . b .. 1 ak . . • . Ak d 0 d ·~ len bildirilmektedir. D h " I " • n .ı ıın. Ekseriyetle dans havaları ve- Son Telgraf: Kern'in bu son sö- za milli bankanın hakiki vaziyetini mat uat mum"""" erı ı..uunm ta sını gezecegız. şam a pera a~. . . . . · a ı ıyen ı 1 
en Lond.ra merkezini dinlerim. O zü, komik Abdurrazak merhumun memleketten gizledikleri beyan e- idiler. temsilde bulunacağız.. .. ..• Bır tabur ırtıbatı kesilerek imha Emri t'. 
ıralarda yalnız musiki ile meşgııl bir sözünü bize hatırlattı: Merhum, dilmektedir. Ayrıca Üniversiteli gençlerle or - Pazar sabahı askerı muzeye, og- edilmiştir. D hir V kiıl t· bütilJI ~ ı> 
!urum. Başka hiçbir şey düşün - hastalanmıştı. Doktorlar, böbrek _ ---- man fakültesi, Haydarpaşa erkek li- leden sonra da Belgrad at yarışla- Morella ınıntakasında Franko a ı~e e . e 1Bndercr<\,r 

d "il ·? w· ·· çık ak · · ç d J · K dık .. •o ta ok 1 tal b ına gı·deceg-· kıt'aları yekdig-erını· · mu··te-1-ben u··ç yelere bır tamım g . ,.;ıı;" >em. Güç birşey eg mı... şu- !erinden birini arın ıstenıış - • l sesı ve a oy r u e e - r ız. """ _ f daJcl , 
ünüz bir kere, zihnim mütemadL !erdi. Abdurrazak şu cevabı ver - ln (!! apon ar !erile bir kıt'a polls ve askerle bir Başvekil Celfil Bayarın istikbali düşman mevzii işgal etmişlerdir. yat pahalılıgı ~traikınl ettiril 

. b d k d ı · . N. t B 1 dd . d.f . B kıt'al 1· c· t Iarın tatbıkata ınt a ·ı• en meşgul, dimağım durmadan ış- mişti: Jl T /ı an o mızı a var ı. ıçın ış e, e gra a, şımen ı enn u ar evve a ıne orres mın- · _ tı1ııııısı ,, 
yor. Bunu dinlendirmek için çok cBen huzuru hakka tam azalı l Ye er J/ Q P m l Ş Tren gara yaklaşırken şiddetli geçeceği bütün yollarda büyük ha- takasını işgal etmişler, sonra bu ve paz:"°Ia_rın çogal ıtl'rııt ~ 

- 3yret sarfe.tmek lazım... çıkmak isterim.... Tabil ameliyatı Cenevre 7 (A.A.):__ Çinin daimi bir ~!kış tufanı koptu ve Başveki - zırlıklar yapılmıştır. Başvekil Te - noktadan birkaç kilometre kadar dalti füzuli mutavaSi 
şl d. Ask • h · rılmasını bildirmiştb>. ~ cBu sebeble hergün incilden rnut- yaptırmadı. mi;messili Koo tarabndan Avenola !imiz beşuş bir çehre ile pencereden okalebiçin konağında misafir edile- ileri gitmi er ır. erı e emını - ~ ~ıı 

tevdi edilen bir notada 27/10/937 kendisini karşılam1ya gelenleri se- cektir. Celal Bayar ve Hariciye Ve- yetleri büyük .olan diğer bazı mev- Gazete ka" gv ıtlar ı nu~; 
den beri Çinde sivil halkın :tııaruz lfunladı. kili Tevfik Rüş_tü Aras burada üç ziler de Frankistlerin eline düş - , ~I Almanya ve ltalyaya zecri tedbirler 

tatbik edilmesi isteniyor. 
kaldığı bombardımanlar ve Japon Tren durur durmaz evvela Celfıl gün kalacaklardır. Geniş bir pro - müştür. Düşmandan birçok esir a- Esk'ıs·ı g 'ı b'ı kesek3~ 
kuvvetlerinin sair gaddaren hare - Bayar, sonra Rüştü Aras, daha son- gram hazırlanmıştır. lınmıştır. 

ketleri zikredilm<ktedir. ::;;d~~ni~~~; •. aı.aları birer birer Akd · . Al f Yapılacak #ıl' 
7000 lira dı•qe Başvekilimizkendi~erini.seliımla- enız man men 8• Gazetekiığıdlarındaııl<crğil 

• ınıya gelen zevatın bırer bırer elle- yapılmasının yasak edile Jı'' 
(Birinci sahifeden devam) !erdir. Bu tedbirler mütecaviz mem- 1 U ff m rini sıktı. la t m 1 n ta kas 1 d eg"' •ı ı d •. r kında gazetelerde çıJ<aıı d;r. 1 

: ~~!:~n!rit~ak~=~:~: !:'t~:'~n!::ı:~;e:a~~~=:t:~ Şehrimiz:: ~kan ~!Rum ga - ih~~~e!1::i ~: :~'.smı:~!r:::~ 1 . . . ::~ ~ı:::~:~:;~~:e~Jıf 
il etmektedir. Resmi rakamlara lahlanması ve teçhizi için çalışan zetelerinin yazdığına göre Balıklı çaldı. 1 ( Bırıncı sayfada ı devam ) takdirde İtalyanın Alrnanyaya karşı imali hakkında bazı 1<aY1 ,tJ' 

· az.aran btı sendikaların 22 buçuk
1 
müesseselerde grev yapılması gibi hastanesinde 70 yaşlarında Todori Müteakıben. Akay idaresi tarafın_ kadar eden bir mesele haline gelmi- d~~de ed~eği ~aahhüdlerin tes _ bnda bir proje hazırl3Jl:~ r 

>ıilyona yakın, yani bütün işçile- hareketlerden ibaret olacaktır. isminde bir adam ölmü.j ve bunun dan. tahsıs edılen Burgaz vapuruna·yec~.ktır. . . .. -· bıtinı ıstemışlerdir. de bu proje ile !aınız =~ . ...ı 
.n yüzde 82 si nisbetinde azası var- 3 - İspanya ve Çine fili yardım. varisi olduğunu iddia eden Aspiro- geçildı. ı Fülırer Musnlınıye gonderdigı Siyasi mahfillerden bir kısmı Ro- taplarla bu kabı! el y~ .,rıw· 

:ır. 4 - Sendikaların birleşmediği polos namında biri hastane idare - Vapur doğru Topane rıhtımına/bir mektupla Brenn~r .hududu hak- ma _ Berlin iş birliğinin mukadde- kağıdlardan kese kiiğı.d ı ~c~~ 
Tas ajansına göre Sovyet sendi- memleketlerde bunların birleşmesi- sine müracaat ederek Todorinin yanaştı. kında temınat verrnıştır. Buna mu- rat birliği halini almış olduğunu sının men'i cihetine gıd~ t1atl1' 
alarmın ilhakı için Şvemik aşağı- ne yardim edilecektir. hastanede yatağının yanıbaşında o_ Rıhtımdan Rüştü Arasla beraber kabil Akdeniz bir Alman menfaat tahmin etmektedirler. lup kanunun gazete ]<ağ! 
aki şartları koşmuştur: 5- Tek amele ve halk cephesi lan kilidli çekmecesinin ve içinde- bir otomobile binen Başvekilimiz mıntakası değildir Bu sebeple Ber-, Dünk.. . taf il "t bir aJıikası yoktur. 
1- Beynelmilel sendika federas- mevcut olan memleketlerde bu cep- ki 7,000 lira paranın varisi sıfatile istirahat etmek üzere doğru ı>era _ !in İtalyan - ingiliz anlaşmsaını Ro 

7 
~ me;s;m f) 5 8 İıtal 

Onu faaliyeti artıracak, harp ve heye müzaheret edilecektir. kendisine tesıı·m olunmasını ı·ste _ ı · t·ı em · ti k la t B ı· ma on e gra - yan K 1 ı · M tıep0 
pa asa gıt 1 er.. m nunıye e arşı mşı. ır. er 1~ oı:dusu, motörlü kıtaat ve muhte - u e 1 ve a J ' 3şizme açtığı mücadelede bütün Meclis ayni zamanda Sovyetler miştir. BAŞVEKİLIMİZN BEY AN ATI ile Roma devlet bloklarile asken ~I 

il k d S . . .. . . . . lif zümrelere dahil faşist ve gençlik • de ropaganda ve tahrik vasıtalarını tarafından ver ece ai atın ov - Hastane sertabibi Todorinin ken- Bay Celal Bayar, hususi vapurda ıttifaklar vucude getırilmesını arzu t kil"tl bl . t· Asker"ı Lı'se ' ef I,., 
ullanacaktır. ıyetler Birliği veya Sovyet sendika dilerine ancak 1700 lira teslim et- kendisile görüşen bir mulıarririmize etmemektedirler. Çünkü bu kom - ~ ;.. ar~ m~nsu arının ~·ıra - 1 1 1 

2- Almanya, İtalya, Japonya gi- hareketi aleyhinde propaganda için tiğini ve bir heyet huzurunda kır_ demi§tir kis •binezonlar daima harpcuyane tema- .de un. ma atmuazı.am ır ge_ M • 
i mütecaviz devletlere karşı ış· çi -lkullanılmıyacağına dair teminat ve- dıkları kilidlı· çekmeceden de 39 • S ül. 1 · 1 kted· 1 çı resmı yapmış ır. erasım .i 

•- Dostum ekselans toyadino- Y er gız eme lr er.• Hitl İtal hükü daril b. l"k- ıı JP"' 
er •Zecri tedbirler> ittihaz edecek- rilmesini istemektedir. İngiliz lirası ile bir miktar Türk pa- viçe iadei ziyarette bulunacak ııe Paris 7 (Son Telgraf) - Hitlerle te :'d• hyalla . mi . e ır ~ Bugün saat 14 te !{ule jıl ~ 

MAKiNEYE 
ktı • fak t b 1 M li . . .. .. 1 geçı ma ıne ge mıs ve trı - 1 tal beler rası çı gını a un arı alması bu münasebetle dost ve müttefik usso nı arasındakı goruşme ere b.. d Kral. . 

1 
d - al den mezun o an e ~ 

· · d •. . .. · un e ıçenın so un a yer - . . . ıı" ıçın e ma)ıkemeden veraset ilamı Yııgoslavyı ziyaret edeccgımclen do- ı Napolıden sonra dun de Romada t merasıını yapılmıştır. . ıv"' 
t . · l" ıd··· · k d d·ı · · ınış ır. y d · ras•~ll' .c...-. ge ırmesı azım ge ıgını ve en - layı fevkalade memnunum. evam e ı mıştır. arın a aynı me sc"' 

dilerinin bu hadiseyi Fatih sulh Bu ziyaret, lıiç şüphesiz iki dost, Dünya işleri bir defa daha baştan .. Hitler ge~id .. resmin<? .~iderken ve askeri lisesinde icra .ol~Jl 
VERJRKE N 

pek nazik bir Duçe ile Führer hk · bild. d.kl · · ·· 1 l k. b ·1 l 1 ı .. . . . · . donerken buyük teı.ahurata maruz ma emesıne ır ı erını soy e- mem eket arasında ı ug ı ı, ve sa_ başa gozden geçırılırken Ttaıyaııla-
. t· A · 1 b ı · · · · · h ·· l · . kalmıştır. mış ır. spıropo os u muame eye mımıyetın yenı teza ur erıne ııe _ rın muazzam Kara ve denıt. manev- t 

mes'ele olan Avrupanın Cenubu 
Şarkisini tetkike başladılar 

fevkalade kızmış ve kilidli çekme- sile olacaktır.• raları yaptırmaları da hayli mani _ Hitler, geçid resminde bilhassa ,, AA~ 
cenin içinde muhakkak 7,000 lira ULUS NE DİYOR dar görülmektedir. Roma adimı denilen hareketi pek (ol"' ,/ 
bulundugun-u tekrar iddia etmiştir. beğenmiştir. BUGÜNKÜ pR O ' .1 f?r> 

Falih Rıfkı Atay bu ziyaret mii- Bu münasebetle iki mühim tah- ter• 

Rcnıa 7 (A.A.)- Ilavzs ajan.mm muhabiri bildiriyor: ilk okullarda 
hı bir membadan öğrrnilJiğine göre dün öğleden sonra Kapitülü lmfı·han gu"'n lerı· 

.i~ .ı lcrinckn evvel yaptıkları görüşmeler esnasında Düçe ile Führer L 1 
Jtk r· zik b.r mesele olan ı\vn>!Jar.ın canubu şarkisinde İtalyan ve Al- İlk tedrisat meclisi dün toplan _ 

an nduz mıntakaları ınescle.. .. ıi tetkik etmeğe başlam;şlardır. mıştır. Meclisin verdiği karara gö-
Mu·olıni boş vakitleıini Ciano ve hariciye nezaretinin cksperlerile re 3 sınıflı köy mektepleri 14 mayıs 

ıirlikte günlin haşlıca meseldcrini tetkike tahsis etmekte ve bu müd- cumartesi günü dersleri keserek 
et zarfrnda ctıket icaplarınııı müsaadesi nisbetinde Hitleri Kral ile ayın yirmi birinde yaz tatiline gi
·nlnız bırakm::kcadır. receklerdir. Tam devreli k·iy mek-

Enıin bır İtalyarı membaındıın haber verildiğine göre İtalyan ve Al- tepleri ayın yirmi sekizinde ders _ 
ııan devl~t adamları Tuna ve Balkan meselelerinı açıkça konuşmakta- !eri kesecek, 8 haziranda tatil ya _ 
'.ırlar MalCıın olduğu VE:çhile italya Roma protokollarına tevfikan Avus- pacaklardir. 
'urya ,.e Macaı; !;.na iktisadi menfaatler temin etmiş idi. Bu menfaat- Yenit ed.ris sem ;i için Hl eylUlde 
er tc:<rar göldtn geçirilecektir. Çünkü İtalya, Almanya kendisine esaslı kayid ve kabule başlamc~k, 3 teş.. 
mt:yazlarda bulunmağa ıazı olmadıkça, Avustur)aya verdiği imtiyaz- rinievvelde de derslere ba>j.lanacak
a.ı bilhassa Triyeste limanıı;dan istifade etmek hakkını Almaııyaya tır. Diğer taraftan içtimada ilk mek
:evrdmiycce\tir. teb başmuallimlerinin \ kam ma-

Dig~r cif.etten İtalyan - Alman müzakereleri esnasında Çekoslo- aşları talebe ad'!dine gore, ıo, 12, 
·akya MeselPsine. t~mas edileceği öğrenilmiştır. 15 lira olarak te=bit edilmiştir. 

nasebetile Ulus'ta yazdığı makele _ min ileri sürülmektedir. ilk tahmi- Kral merasimden sonr;ı Hitler şe- 18 Şişli Halkevi ~ös eJ1'5~/ 
de dost ve müttefik devletin maz- ne göre, Mussolini, Hitlere göster - refine bir ziyafet vermıştir ... Saat kKol~ taraf'.°dtt. ~~si:e. Pi,: 
har olduğu terakkilerden ue Balkan diği İtalyan kuvvetlerinin Alman _ 20 de de Roma kumandanı Fuhrer 0 erans. nıv (Y;;ı, .. 
Antantının kuvvetinden bahsettik. yanın tahtı emrinde bulunduğunu şerefine bir resmi kabul tertib et.. Doçent Orhan OkyaY, e&r·~, · 

ını·ştır· . ğinde annelerin rolu Jl ...,cıJ ten sonra makalesini şu suretle bi.. ima etmek istemiştir. J{eC,.. 
. Borsa haberleri. 20 f 0dl" 

tiriyors !kinci tahmine göre, Mtıssolini, Sabıkah Remzi za ve arkadaşları ıara '
1
at• 

•Milletlerimizin şuuruna . kadar 1 bu kadar büyük bir kuvvete sahih musikisi ve halk şarl<l 11 ,ı' i§liyen yeni tarihi hakikat, Balkan-,olan İtalyanın tamamilc müstakil yakalandı Hva raporu. 20,45 öıııe2~ iıel~ lar parçalanmasının hepimiz. için ı bir siyaset takibine muktedir oldu_ Meşhur sabıkalı hırsızlardan fından arabça söylev. 'l't'r', 
müşterek bir felaket . o1duğundaıı ğunu Hitlere anlatmak istemiştir. 

1 
f dan t '' 

Remzi Balıkpazarında Salomon ve arkadaş arı tara ııı (5~, 
ibarettir. Hepimiz milli hürriyeti - Bu tahminlerden hangisinin doğru h lk k ıorı 

şerikine ait zeytin mağaza•ına sikisi ve a şar ı mizin sahibiyı·z,· ülkelerimizde müs- olduğu Mussolininin bu ak<onı irad .jJ< 
.,... damdan girmiş ve kasada bulunan 21,45 Orkestra: ·t )i> J takil ve hıikimiz; hepimiz siiy, ba_ edeceği mühim nutkundan sonra 

5 
.. ,,, 11' 

an] 1 ktı Yirmi dört lirayı çalarken clirınü 1- Çaykovsky: u ~~ n..• ve emniyet davası .pe.•.indeyiz. aşı aca r. .. c!l 
· .., h hal· d 2- Manfred ·. di JıCS Balkan Antantı, milletlerimizin bıı Dün İtalyan ve Alman erkanıhar _ meş ut ın e yakalanmıştır. 
kadar mukaddes kıymetleri müda _ biyeleri arasında mühim müzake _ Remzinin böyle daha iki hırsız- 3- Rosen: Şe le pıı_ı"1~ 1, 
faa etmek lıususundaki. karar ve reler cereyan etmiştir. lığı olduğu anlaşılmıştır. Bunlardan 22,15 Ajans haberler•~~ / 
iradelerinin timsali olmuştur. Bu hususta alınan mülemmim başka hırsızlıkları olup olmadiğını la sololar, opera ve ~~t ,-ı: 
Ankaranın. selam ve sevgisini maliırnata göre, Almanlar, Sovyet- anlamak için polis tahkikatını iler-[ !arı. 22,50 Son habc~or· 

Belgrada götüren B<l§bakanımızı ve !erin Çekoslovakyaya yardim ettiği !etmektedir. günün programı. 23 
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Y azan: Rahmi Yağız SİNEMA 
(4 llııdl sahifeden devam) 

den alırunıştır. Baştan başa kahka
halarla, danslarl:ı., alaylarla dolu

PRENSES 
TURANDOT 

Kocaları 
Evden soğutan 
Şeyler nelerdir? 

dur. 
Yaşlı bir centilmen, ecdadından (5 inci sabifemizden devam) 

kalma bir şatoda yr.şıyor. İki kızı (,l üncii sahifeden devam) \!ık yalnız kalışımızdan bilistüadelberdeki iş_ masasının ba.~mda bul. 
var. Büyüğü evli. Fakat, kocasın - _ Siz bu halinizle Prenses Tu _ 1 sordum: dum. Sualime hemen şu cevabı ver. 

'I' dan memnun deg'il. Kasabaya gelen ' N b d , <li · ercu" randota benziyen bu harikulade gü- - e arıyorsun sen ura a .. . 
li;,ıkırne, Ve İktibas Vesika, resim, mnlUıııat ve not verenler; Eski Osmanlı donıırması crka- b_i_r sipahiye göııül veriyor. B_u ı.ı~nç zelliğinizle herkesten ayrılıyorsu.. - Hizmetçiliğe geldim.. - •EV• deyince, hayatlarını, ça· 

1 
it tn hf d nından miralay Remzi, Şükrü, komodor başkatibi İhsan, batan gemi s_uvım, bır av brsızının _oglud~.r.' nuz. Klasik bir güzel değilsiniz!.. - Sen hizmetçi mi idin eskiden? lışmala.rını, neş'elerini ve kcderle-

a UZ Ur : kaptanları, eski armatörler. Ve bugüne kad:ır gizli kal•n vesikalar Aşıkların ıstıkbalı P k parl.ık degıl. _ Klasik ne demek?.. - Evet!.. rini birleştim 1 bir çift düşü~üyo-
~ d • • • • Fakat, her şeY, ~~alhl'.~i~or. Vefasız Çatlayacaktım. Yüzüne bakıyo _ _Hay Allah müstahakıru versin! ruz tabii ... Biribirlerine karş. mu _ 
~ en z er 1 1 z e m koca nehre duşuyor, _oluyor. Kadın rum .. gayet ciddi. Alay ettiğine bin Peki baloya nasıl geldin, <?lbiseleri tekabil vazifeleri olan bif karı ko-

serbcst kalıyor, e\' leıııyorlar. .. 1 tane şahit ister. . 1 nereden buluyorsun?.. ca ... 
• Bütüıı dans boyJnc:ı klasiğin m;i- Önlüğünün uçlarile oynayarak Karımın, sevinçlerime olduğu gi-

!:11 t a h t e 1 b a e • ~~~rln fır•ın~ nasını ancatmağa ç"lıştık. Dam· m cev~b verdi: bi derdlerime de ortak olmasını is-
b 'il Bu filim So1r;ct Rusyada _·:ıpıl- sonra onu keri ı:alunLırdan t, /. , - Eski hanımımın elbiseleri... tersem beni egoist sJymazsınız el-
flQ j. • 1 mı,tır. Oluukça gı:7.<'ldir SHhoş b:r gritürdüm. Geniş bır l:anepeye o - Haberi Y'•kkeı~ alıyordum. Baloya bet... Aralarına sokulduğum ai!eleı 

'<l' f g AT f • [ / c [süvari Morıg<'llan :uyama sev kedi- turdu. Ben de arkasın.ı geçtim. Ba.- da kaçtım... 1 içinde öylelerini gördüm ki, erke-p e ıyezare l mlŞl mlŞl UYl'f.YOr j ema yor. Çılgın bı ordu >wrc!<ctc 'le<;i- kın, erkek dostlarım, aklınızda bu- -Yanındaki kimdi?.. iğin iş hayatında yediği ilk darhe, 
Q~Q m .. l kb l A . I v lyor. Tozu dumonı birbir•ne k8tı:·or. \unsun, bir kadına açılırken daima - Beyin şoförü... muvakkat bir darlık kadının soa -us a e rap ımparaforıugunun tah- et r':asında bulunun ve kulağına fı-i - Tuuu .. hay A_llah cezanı ver - detini dışarıda ar~masına, bedbaht 
iınz k d" , • ~ ~im ,.. • ..,..," "" .n ,. ıs!ldayın! Bu hem daha sihırlı ve te- sın! .. Herkes sana aşık oluyordu kız-\ erkeği yardıma en muhtac bulun_ 

""·· . eıı l namına le mıne çalışıgor"u, . b-:---j· l" ~ n· d sirli 'ı•rekettir, hem de mul.tem~lı - Amma ben yüz vermivordam. dug-u anda yamalı bir bohça g'bi 
.0.,.

1 

U • • Bu hcnu:z Jr s1r ıa ın~ıc. ız e . . . · . ' 
ııılld ~kdere .. . kaydi ihtıvatla haber verdim. fır tokatadkarşı en emın bır t3haf_ Yb_an1ıma_ yaklaştır"".."yordum. Benım yüzüstü bırakmasına kafi gelmiştır. 
!Ol a serp l onlerile İstinye ko • • ~ s· S 1 . uz çaı·esı ır. oy e çır kin oldugumu anlarlarsa Maddi ve manevi tlu,·dug· um ıztı-
ı;~ Lu.ıı ı duran, boii:ızın serin unone ımon ev enıyor. N k d .. 1 . . d ,. f ı ·k tt· O . . h k . . , . ~ •ı Ya d " ,..,. Fakat kiminle? ... Holivutta, sah- . ~ e a -ar guze sınız,_ . _cuım.. e a e ı. nun ıçın er esı peşım- raba karımın lakayıt kalı~ı beni cl-

1\araıı.,_Clsıııa.ııtı ~lu sahillerine yas- ne vazılarından bir Amerıkalı ile. sızın _hır yaglı boya resmınızı yap- de koşturuyor, zevk alıyordum. Bu bet sinirlendirir ve evimden soğu-
"· '"ille . onanması aradabir J· • "? • mak ısterdim. kadar da yapmıyayım mı? Hiç bir tn· _ . . .. 
'l tıliraı bır CC\velana çıkıyor; , Ya ısım .... Hayrlı. sayın okuyu- N 1 k R . k .. .d. tc llim k tur. asa dogru gıden bır tuccarın, 

!\ 
llıaca o "b İ' cuları merakta bırakmıyalım. Bunu . - ası yapa~a sıruz. esmı çe - umı ırn, sc yo .. lüksünü ve fantezisini tatmın· den 

' tıs d Ynar gı i uzakla- .. li !" tıkten sonra yaga mı batıracaksı - e 
, a geris· ~nanmasını kovalıyor, da soy ye ım: nız?.. başka hiç bir endişesi olmıyan ka-

o'(d~"Ye llıgeri eski yerine Bil _ Gene Markeyle... _ Hayır, sirke ile- banyo yapaca.- Arkadaşlar, benim için: rısını düşününüz ... Facia! .. 
,Grııanda '~nüyoı, funda ~diyor. ,. ğum. Alay mı ediyorsunuz kuzum! - Aşkolsun <liyorlarmı~. kızı baş- Karun, haklı tenl<ldlcrime taham_ 

ıı.L.~ ağ us donanması tekrar ';j. ; Şe hi rd en Masum bir bakışla gözlerimin i- tan çıkardı ede aldı, scvgilisile ka- mili edebilmeli<lir. Onun noksanla-
~""1'· • z'.'.ıa Yakın d'nı·l·bı.lecek 1 . k t rısını ayni dam altında idare e<li - ak t fi h'h '"' <.CU".._ ,.. _ "'" , çını amaş ırıyor: rmı, sayan ara arını ve tas ı 
~"'~llıbaı:dar sokuluyor, Kozlu- Repo f J"l ", Vallahi bilmiyorum. Anlatın 

1 

yoir .. b . k dış h k . . iınk5nla.rını incitmiycn bir dille yü-
.""' , an d" k a l . b 1 çı cm ya ar, ı er esı .. yıne .. k . l" ıı... ı ob. e ıyor; ömür • ı ana... .. 1 b"I . 1 zune arşı soy ıvebilmelivim ... 

""il Ca" ""-J. Zon ld k oy e ı sın er... · · ' ID\altı gu ~ ta cehen - (4 iinoii •~""- '• ,.- • , • ı Hükmedeceğim geliyor ki, bu kız NUSRET SAFA COŞKUN Aileyi, cemiyetin küçiik mikyas-
, ltkr;u- arı meydana getiriyor; bulunan Bay Halidin seyyar çıra -. hakikaten bu kadar görgüsüzdür ta bir modeli olarak kabul ettiğimi-

' ~ivllsto savuşuyor, Azak deni- ğıdır. Fakat ustası ara sın lır", ve en uz 0 k ve ibtidai bir yerden bu- ze göre, beni evimden sogutmaması 
' laı;1ıu:o1 kalC'sile sahil is - filan görmek içın Ankara cadde<i • ., raya getirilmiştir. . için karımdan beklediklerimi cemi-
)llt: !(,Pların Uzun ı:nenzilli mü • j indikçe o ufacık matbuat s'rgisin n - Fırça ve boya ile yapacağım yetten de beklemeğe hakkım var -
li.. reııi f ın himayesıne sığını- ç h d b 'l"Ot• lt'satı başına Moruk Şemscddini bırakır. resminizi dedim. Kocaman bir şey .._ e za e ~ 1 dır. 
r. 'il. ar çıkmasını bek - • • ""'1 Ah, siz işte bizim kücük m'1ru u olacak. tablo .. hani duvarlara asar- TURAN 
it l;ilıtaıcdel<;; ku 

1 
ıo zaman bir gö•melısiniz. Onun rı lar. ·ı I 

ili, kı eza.etine ::~eri~, ~~r- zaman sevin7ten. gururd'n ağzıl -N~ güzel, ne güzel.. diye e11eri.. J~ T YATROSU BİR TASHİH 
Itrıer acısı idi ver ıgı te gr ar kulaklarına varır. CamC'kan 'arda a- ni çırptı. /J 1!n 13~ ırece sı>t Dünkü nüshamızda «Erkelderi 

~lie1n!0rtcıerinden, ihrac ha.re- sılı o _renk renk, b..,v boy: çcşid çe- Mesele haHolmuştu. Prenses Tu- i . ı , . ı~lı .i!~ . 20,3) d~ . evlerind~~ soğutan şeyler ~edir?• 
~~ıın enbeı: gere!. kadroları za_ şıd, bıçım _bıçım ı:r:ızetekrı. '."ecmu-

1 
randot'":n bılmeccsıni halletmiştik. Halk sanatkarı Na~ıt ve arkacıaşla.rı a":ket'.~ızın ~erl_evhası_nd_ıı bı_r satır 

'"'n, l'ı fırkaların , kse t""k _ laları broşurlcrı sr~ retmrk ıc n o.-, Yan; demek isterim, bam telini ya- Mıçe Pençef varyetesi duşmuş cıldıı.gu ıçın buy1'k bır yan-
'~ Pran~n, eld~ ,.er; ul e B 7 nin sa\urdu'!u iki torpilden biri Band b d 

1 
d ıaya dolan kodın rrkek ~ '"•k ço - kalamıştık. Fokat yarabbi bu kız ••• lışlık olmuştur. Ve dünkü serlev.-

~lh.lYerıeri boşndçı an ma ze ~ ·~çık g;cmis· ikinc"•. kıç amb ırıı:ıanbınt 0

1 
°.• t~ınasın au cuğa karsı onun tnkındığı i'"t~n grl-j bu kadar cahil mi yoksa oyun mu s 

1 
hamızın hakiki şekli şudur· 

~~tara uruyor; ycnı ... ~, ı~ı arına ısa c e mış ı · .. .. w ' AH R . . . ı,;'"1.ılt . llıuka·ıemet etmek, kaı·- , . .. .. .. me_ tavırlar gerçekten gnrulmege,yapıy~r? Ne olursa oı_s_un randevu ... Nızameddın Nazıf, ha•ıat arkadaşı 
lıt.: tiir'a 1Çın bunhrın mümkün ~-an~kkale sınırlarında çaı,~ışa:ı. yı-ı top goturuyoruz. Bokın şu asker- deger! . .. .. .. . . verdıgım yere gelecegıni vadetti Suad. Der ıışe ceuab verıyor: 

)i •Ord rıne get.i"ı mesı . . . _ 
~,. lle YorJe. .

1 
. gıtlere cephane, yardım kıt aları ve !ere... ''"" ,. 1 ,, 1 O daıma gul~r yuzu, daıma bır ya!.. -...../ OPERETi cBır tip erkek vardır ki eve ı.n 

bıı ~e u. A y N A N saflık çelıresı al•ın.da gızlı ınce ve
1 

e .. . nama~. Onlur .taş çatlasa, günleri 
l'tt Clar ~ ge iş kırtasiyecilığıne A L A R lıenuz çocukça z~ası ve darına '.~'lı Karım telefon ettL Yeni bir hiz _ 13 mayıs gal~ .musamc.re il: baş- geldıği zaman evlerinden aynlacak-
!ııı ~tııi anda da birtürlü nıha _ ısıl. ışıldıyan ıl\k ?al.ı<lı ç~kır go_z- ~etçı göndermişler, gözü tutmuş, 

1 
lıyarak şehrımızın en lüks tıyat - Zardır.• . 

~ ~'ı:ı\·e ll ~or; bizzat Harbiye Na- . • • • - --·- =-·--- lerıle .. o, ora;ra bı,~ikenlere oyle dıl- bır parça genç ve güzelce .. alayım rolarında meşhuru alem aşk resmi lstemeden yapılmış olan bu l:a.-
~ tara~ Umandan vekilı Enver Gel ı n le r l n l alam tl dl ar l n l ! !er doker kı h_anı .. gaz_ete ve mcc - mı <liye soruyor. Hizmetçi kaçalı bir geçidi operetini temsil ediyor. tadan dolayı kıymetli arkadaşları-

} ~, ltıaı1 ~~dan bir derkenarla {le- ' ~ua almıya hıç n.yetı olmıva_nlar~ hafta var. Birtürlü eli ~zil düzgün Büyük orkestre bale yeni dekor mız Stuıd Deroiş ve Nizameddin 
l;ıP<ırıa, uın~ye) ye havale edi.. Neden kıskanır/ar ?b.ıle o ren~ rcnk'.boy boy. ç_eşıd çc- bır adam bulamıyoruz. Iş idarcha.. veyeni san'atkarla.r. Naziften özür dileriz. 

,,
1 

ıitı.ıı 8Q daırcdcn daireye do • . . . . .. .. .. • şı_d. ve bıçım lııçun matb al ardan nelerınden gönderiyorlar amma, ya ::-=:=::::::::::::::::::::::::~=~====~=::::=::=:::::. 
~~~•ıttla.ııtıra ınalzeme ve kuvvet- (5 ıncı -~ahilemızd~n devam) goturuyo~. . bır~_ı _andırır. .. bizim gözümüz tutmuyor, yahut ıı·::; • • 1 
~-Veli lYor, aylardan sonra is- . Halk tec:~belerile b_~ç_?k şeylere Hele, bırısi yan baksın, gelin göz- Kuçuk moruk dun ak anı_ orad"l- aylıkta uyuşamıyoruz. lnh } LJ M'' d"" ı••'"' •• d • 
~ı~ ern~anlar kumandanı Zeki ıyı veya kotu olarak hultımler \'er- lerıni yerden ayırsın!., Vay başına ki büyük kıraathanede kulagıma e- _Sen bilirsin! cevabını verdim JSar ar • U Ur UgUl) en. 
~ı''..ı. gonnde_ki nakil vasıtalaril~ mış bul~uyor... .. . . . gelec.eğ_e'. Hiçbir ~ey yapmadan doğ ğildi v:. bana gıılice şu dırektifi del gözün tuttu ise alıkoy .. bonserv;,;i . . . . . . 

1 1%r,ı derilmek üzere yola çı- Fakat, bu hukumleı yerındedır. ru durust gıdıp gelmiş dahi olsa mu- vermegı un_utmadı :. . . 1 var mı elinde... 1 - Listesınde ınikda.rları yazılı 15 - 100 santilitrelik içki şişelerine 
ı ... 1 ~ta.~- Hakıkaten, kız anası d~mada duş - hakkak o ak~am evd~ p3 para va.r. ı - Bay age\-oev. sızın mu'·arrırle•-ı _ V fak M k d S . mahsus nümuneleri mucibince 6560 adet brça pazarlıkla satın alınacak-
:"\ " ,ıs cu k- lu ç·· k"" d el k k d o- . . . . .. 1 b . b a.r.. at aç a an 1mıye 

·~~.d ınartesi gunü 297 ton- un o r. un u, ama er -e ev- ır. gluna, gelin hakkında bır alay denı bırısıne ""' e. ır gun uray,1 H f d" b" d d" K k . tır " ır- ı·d · v b b bl . . .. .. anıme en ı ız ey ı. ız va tıle · 
~ lltı .... a. vap ·ı b" h a yerme geçer... e u se e e dedıkoclular yapacaktır gelıp şu kosed~ 1-er~un •aha'·t•n . 
.,., ~ • ı Yola ık urı e ır sa ra. Füroid'in nazariyesine halkın hu·· _ Hul' . · ak k d' 1' 1 t 1 , bır ahbabının yanında imi~. ElindC'n II - Pazarlık 9/5/938 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14 de 
ıı.. -:r"~~·· ç arıtmıştı Arma- asa, erkek anası korkunçtur şama ~ ar ra,j!e en e nv a O\ - h . . _ . ~:"il. ("'"<ı llasi.rıı Be ·:i' 

1 
b 1 kümleri yer vermiş bulunuyor. vesselam.. \nıyan ve twlayı oynarken t okı ko- er ış gelmesıne ragmen bır ku~uru Kabataşda levazlhı ve mübayaat şubesindeki alim komisyonunda ya-

'<llı., '!!da ,_ ye aı o an u B" .. b" k d b . . .. \varmış. Hanımının elbıselerın, "ı- 1 akt \ıı,~~"' rı,..atı vesaiti harbiye) ır gun ır ar a aşını ana, bır Kız anasının tek bir kusuru var- ı mik Naşid g.bı herkesi gulmeden . k - ık " pı ac ır . 
.. ~ "ille b· k k dal 1 ... . yer, gıyer so aga ç armış. . ~ ~b· ı ınce 6 aydanberi (te. er e . anasının ca oz ugıındanldır; o da şudıl·: .kırıp geçıren amca mıdır, dayı mı-ı _ -· III - Lısteler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınubilir. 
, ~ıYııı 'Ye) komisyonu tarafın- bahse<liyor ve şunları anlatıyordu: Eğer; bekar ve genç ise vay 0 evin I dır nedir, şu kır sa\'h ad·'1lın bir Bu kusur degıl c~~ın'ı .. sen de IV - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte cı 7 !) gı.i-
\{'!tıaıı.ı~tı takdir edilerek iskele - Birader; Allah kimsenin başı.. başına gelenler... resmini alsın, onun tuhaf tuhaf ıa- aynalı dolabı daıma kilith bulun - venme paraları"le bı"rlikte Y"ı.arıda dı k . ım'ol '. ,., 

, . ar ı. · k ak d ta d Ü . . . . d . . durursun!.. ....,. a geçen oınısyona ge e erı ...,n 
'tıı ijı..r '<Utnandanlığına veril- na vermesın, ço Y ın an nı ı- ste de ısterık bir kaynana ise· ıkırdılarıle bırlıkte a resımı gazete- . . .. 1 ı ~· ~e (Cihet; askeriye) y~ a _ ğun bir aile var, gelinleri akraba - hem damad ve hem de kız yand; ye koysun, alımnllah, ben o gün . Işlerım ço~u. Eve_ pek geç done-1° unur. •

2289
• 

1..4Itı~et~arada iki seferi mu - mızdır. Bilseniz bu kızcağız, kay - demektir. burada tam yetmiş, sek en g.ze·e bil<lim. Yemege beklıyorlarmış. Ka- ı-·--------.---------··.--------. 
~~rıı~. e Yapan süva ... o an nanasından neler çekiyor7. 1 Böyle kaynana damadla kızını satmazsam bana da Moruk Şem _,P1Yl karım açtı. Acıkmıştım. Hemen Dev let Demıryolları ve Lıman ları 

ıdar . rı ı sm • ' ' sofraya oturdum 1 f t U ld • ·ı ı- 1 lt,Sıa D'k_esınde Boğaza yeni bir Ben, arkadaşunın bu laflarına o kıskanır .. gezmeğe gıtseler beraber seddin demesinle!"! ·ı . . $ e m e • aresı an arı 
•0·.,,.~ ' jk d h · t · t" N" · · Karun mutbaha seslPndı· _ ~- <le .. ,ege memur edilmiş- a ar e emmıye vermemış ım. '- gıtmek ıster. Gıyın;.eleı bir cirnek ol İşte size gelecek zamanın yam•n . · · . . . ---------' 

~b;,~tiilt tuhaf bir hava vardı. hayet; _hynana_meselesi değil mi? ~ak ister. Belanın belasıdır vesse- bir başmuvezzü, yahud bayii olacak el<li Kızım, getır yemeklerı, bey Muhammen bedellerile ~ ve vasıfları aşağıda yazılı 4 gurup 
~ , l <l.ın Sefinenin bütün müreL Hepımızın bıl<ligı şeylerden bahse- lam... olan bugünkü seyyar gazele mü _ g ··· .. .. malzeme her gurup ayrı ayrı ihale ed.11mek şarüle 18/5i938 ça.rşanb:ı 
~ı~liiy0rı\tl<; Ve tutuk hareketlerle deeekti. Bakınız nelerden bahsetti: Lafın kısası; kız anası da, erkek vezzii Moruk Şenıseddinin kısa ve SonBrakbalımana don~u:. . . günü s;ıat 10,30 on buçukta Haydarpaşada gar binası içindeki satına!-"°" ar· İki ·· ·· · · b"ld""" "b' . - a yenı hızmetçıyı nasıl '1;,~~ a •Çoluk çocuklarıle he- -=-::. _gozum, se~ ı_ ıgıQ. gı ı an"."ı da evlı olmalıdır. Sonra; ev - ufak bir portre,;ı, 'bulacaksın? ma konlli.-yonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
ııı4 ~b Yrıldıltla.rı İstanbul li . değil, oglanın anası, elınde ıdare lerı barkları da ayrı bulunmalıdır. Ha göreyim seni, küçük moruk, . . " ı . . . . . . . 
~~ ~e a· er;. az konuşuyorlar; es- lambası, oğlw_ı_u:. gelinin yatak oda-ı İçeri gelen bir gelinle, dışarı gi _ yüzümü kara çıkarma! Hızmetçı .. arkam_d~n sofraya y~- Bu ışe gırrnek ıstıyenl~ın k8'.'un~ ~yın e~ğl vesaik ve hizala-
~lı.rtaı,dı.~ tavırlarla hizmet ya _ sına kadar goturuyormuş ... Sonra; den bir damadın Allah acısın halle- OSMAN CJ>MAL KAYGILİ laşmıştı. Gormek ıçın kafamı çevır- rında yazılı muvakkat temınatlarile bırlikte eksiltme günü saatine 
I....~; h. lı:erltesin dilinde ayni oğlu uyuyuncıya kadar kapı eşiğin- 1 rine... ==--· .. -· - dım. Fakat çevırmemle beraber ağ- kadar kom.isyana müracaatları lAzınıdır. 
ı.ı.~ h. erlı:es· .. de oturup ik"de bir· ı k zım, rezesi kopmuş bir kapı gibi açık ~ ' erg . ın gonlünde ayni 1 • Sonra; kız anaları, kızlarını kendi B b t r ' Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada satınalma komisyonu tara. 

, 1104ş1y0esın _gözUnde ayni leh- - Oğlum; can_ım evladım uyu - ı görgülerine göre tertiblemek ister- a a ~ 1 • kaldı. . . \bndan parasız olarak dağıttlmktdır. 
'tQ!ı~ td.u: dun mu? Haydı bakayım, uyu! .. ,ler. Eski göreneklerin bağlamağa (Beşinci snbı feden devam) _Nasıl _ka~a~ınd_ı _ki .. karşundakil . . . . 

l(.;.~llıide lbalıir!.. So~ra, yarın ~ine geç k~lırsın! Sen çalışırlar. Damad ve kı? yeni tertib 1 ~n _aralığından, k_ornşus.um.'n, yata- hlzmetçı kimdı, bılıyor musunuz? .. ı . 1- 15,~0 kılo Dekıstrın muhamen bedeli 3300 lıra muvakkat te-
ı::"ll~ • !tonu ·ut • gelme bakma, uyu çocugum!.. \ ıseler dırlıks•zliklcr eksik ol-\ gın uzerınde yattıgını gordu. Sordu: Prenses Turandot... mınatı 247 lira 50 kuruştur. 
'lire ~oı._ " an her fakırdı ' O d b · ·· ·· d • ~'~.~ıp bu '1 Hiddet ve heyecanımdan dura - maz evde... Her gün ma _ - Babanız rahatsız mı? İster mi- . a enı gorunce şaşır ı. Kase- 2 - 100 adet demir karyola 10 adet komodin muhammen bedeli 
~ llıl(,lb . ınevzuda kar~\ mayıp arkadaşımın la:ını burada nalı manasız zırıltılar çıkar.1 siniz, bir doktor çağırayım mı?.. yı salladı. Çorba arka~a damladı. 1560 lira muvakkat teminatı 117 liradır. 
;.~'llerdıtlı.ır ltorkus d'·u d makaslamıştım. Ve bagıra.rak: Zavallı kız; anasile kocası arasında· Benz isapsarı olan delikanlı ilk Hemen kendıme geldım. 1 3- 170ıJO adet kaol (veya emsali) . ed uhamm bed li 1....,. 
~g, e 

0 
ı. u, ı er e ve y k be ı H" b"" l . - ·· d" s - Ne beceriksiz şeysin a ol' Hi şış e m en e ~"' ."1ltellıiı "adar b .. ""tül" d - o canım. ıç oy e şey muvazeneyı bulacagım diüe çalışır. oncc cevab ve(me ı. • onra mırıl _ Y · ç li akk t te . 9 . 

>it Oh· erin ll<!şin· kuyu uyor u olur mu?.. Halbuki; iki karpuz bir koltuğa dandı: insan görmedin mi? Bakayım der-\ ra rnuv a mınatı 5 lira 63 kuruştur. 
~ 4 llib~e bir 5ald 1 ovalıyan, ve.. Yemin ve kasem ederek: sığar mı? İmkan mı var bu mu va _ _ Zahmet etmeyiniz, madmazel ken çorbayı başıma geçirecektin!.. . 4 - 50 Adet moletsiz bilet kompostörü muhammen bedeli 1350 

11
1 tib~ne indu, ırışla o~arı su. - - Seni temin ederim böyle!.. zeneye? .. Hır gu··r devflm eder du _ babam öldü... 'I Karım, ileri gitme .. der gibi işa- !ıra muvakkat teminatı 101 lira 25 kuruştur. . (24{;7) 
Ilı ı g·· en hır denız lıeyu.. ' t "' d N 1 b • dun ıj~ Ozlerde b"· .. .. Ne dersiniz? .. Füroid nazariyesi- rur. Genç kız, aşağı indi. Ve otel sahi- re ewyor u. ası agırmayay ••• 

'tQ!ı a \'erile u.yutulen deh - ne insanın inanacağı geliyor değil Bir gün gelir kız ve erkek biri • bi Madam Manileve haber verdi. ı ki, hayretimi başka türlü örtmeğe Muhammen bedeli 5130 lira 12 kuruş olan 3100 adet 1250X2050 
~ 'llaı;<iı la bakır.~ ısım de şuydu: mi?.. birlerine mcrb~t oldukları halde Otelci derhal yukarı çıktı. Odaya imkan yoktu. ' e~'adında ve muhtelif kalınlıklarda .kontı:u~lfilt 30/5/1938 pazartesi gü-
~· lıııtclaırıııa. dalı. Demek bu bir nevi kıskançlıktır. bizzarure istemiye istemiye araları girdi. Mösyö Duranın, boğazı sıkı- Fakat Prenses _Turando, lıoyasız- nu saat 15,30 da Haydarpaşa.da gar bınası ıçındeki satın alma komisyonu 
ıı.~ ~~"arken ın .. a Hayırsız adala- Nihayet; bir gün arkadt\şun; gell- açılır ve ayrılırlar. !arak öldürüldüğünü gördü. Polise dı. Ve maalesef çıçek bozuğu ıaf de .. tarafından kapalı zarf usulıle satın alınacaktır . 
. "'!:•" ..._.,!\ urettebatın büyu""k · k t • ·· J'd" Kiifir kız nasıl ka o d ·· ·· B · k · t' J · k ı-.-;•ıı ~· Ve Yei nın aç ıgını soy e ı. Hulasa; iyi kaynanası olanlar az.. telefon etti. pıy r u yuzun- u işe gırme ıs ıyen erın anunun tayin ettiği vesaik Resmi Ga-

lı,,p 0"'n sıiv~·dalgasına kapıl- Hiç şüphe yok ki, bu derecesi kc- dır. Nahoş kaynanası olanlar çok _ Polis, delikanlıyı yakaladı. Sor _ deki çukurları böyle... zetenin 1/7/1937 T. 3645 No. lı nüshasında intişar eden talimatname da.. 
~~ etrafuı ı (Osman) kap- pazeliktir. Kaçan gelin yerden göğe tur. guya çekti. Sorgu, gec<) geç vakte ~eraktan çatlıyacaktım. Bir ara- iresinde alınmış ehliyet vesikası ve 384 lira 76 kuruşluk muvakkat te-
~~l 8 toplamış: kadar haklıdır. Ne diyeyim; Allah nfıho~ kayna- kaadr sürdü. Nihayet delikanlı şu Dövüşmeğe başladık. Ne yaptığımı minatlarını muhtevi teklif zarflarını eksiltme günü saat on dört buçuğa 

ıı:··· Erkek, anasının daha neler i yok- nası olanlara kuvvet ve kudretle be- suretle itiraf etti: bilmez bir halde boğazını yakala _ kadar komisyon reisliğine vermeleri lazundır. 
-~le;v; . tur? Bakarsınız; kaynananın elinde raber sabrı cemil ihsan eylesin. - Babamla münakaşa ettik, bana dım, sıktım. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada satınalma komisyon~ tarafın-

çekip yola çıktık! bir şemsiye, gelini önüne katmış 1\1, SAMİ KARAYEL aeır sözler söylem, hakaret etti.\ Baba katili hapse tıkılmıştır. den parasu: olarak dağıtılmaktadır. (21138) 
o 
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HASAN ve NESRiN Hekimler FOSFARSOL =-====== Kolonya ve 
HASAN Kolonya 

ve Losyonlar1 

Losyonlarında Bu Ay başından itibaren Tenzilat Okuyucularımız bu sütunlarda mü
tehassıs hekimlerin hastalarını ka
bul saatlerini muntazaman bulurlar] 

Aile saadeti ; sıhhatle kaimdir. 

' Kr. 

Küçük cep şişesi 1/24 litre 25 

Cep şişesi 1/16 » 40 
1 

Küçük 1/8 » 60 

Orta 1/4 " 110 
Düz büyük şişelerde 150 

Sekiz köşe 150 

Büyük 1/2 " 210 
,. 1 " 450 

• top kristal 1/16 " 50 

• • • 1/8 » 80 

" • " 1/4 ,. 150 

Hasan o dö lavant 

(Eau de lavante) 60 

• • • 150 

Hasan buz • ateş kolonyası 25 

NESRiN Kolonya 

ve Losyonları 
Kr 

1/24 15 
1/16 25 

1/8 40 
1/4 düz ~işe 50 
1/4 Karafa, fantazi 60 

1/4 » altı köşe 70 

1/3 » 90 
1/2 » 110 
1/1 » 210 
Açık litresi 200 
1/4 Lüks kutu IOC 
1/8 » » 6( 

1/6 top kristal 3~ 

1/8 " » 50 
1/4 » » 

Traş kolonyası 

,. " 

İç hastalıkları 
Doktor Halız Cemal : - (Pa • ......, 

zardan başka günlerde öğleden son
ra saat 2,5 den 18 e kadar İstan · ' 
bulda Di vanyolunda 104 numaralı 

hususi kabinesinde hastalarını ka -
bul eder. Salı, Cumartesi günleri 
sqbah 9,5 den 12 ye kadar hakiki 
fıkaraya mahsus muayenelerini ya
par. Mu&yenehane ve eve tele -
fon : 22393 - 21044. 

Doktor Ali Rıza Sağlar; (İç 
hastalıkları müte hassısı) Her gün 

Sağlık en büyük 

Beşiktaşta tramvay caddesindeki ~· 

muayenehanesinde saai 15 den son- Şu resimde gördüğünüz aile hep zevk, sıhhat ve neşe içindedıO 
ra hastalarını kabul eder. yonlar değen saadetin esası nedir biliyor musunuz?. YemeJdef ~ 

Doktor Arabyan : - (tç hastalık- seve seve içtikleri (FOSFARSOL) kan, kuvvet işteha ilacı~~ıı 
!arı mütehassısı) Edirnekapıda Va- rem doktorlarımızın hinlerce hasta üzerinde itimatla 'kuJlan 
iz Kamereddin sokağındaki mua- yüksek tesirli ilaç bütün eczanelerde satılır. # 
yenehanesinde her gün hastalarını (FOSF ARSOL) kanı temizleyip kuvvetlendirir. İştih3Yı g 
tedavi eder. vücude dinçlik ve çalışkanlık bahşeder, muannit inkıbazlııf~ f' 

kus 1 - f d"" ·· ceıerı Doktor Kamereddin:- (İç hasta- sinirleri tamaınile_ yatı~tırır, ~ıy uz ~g~, ena ıışun 

9( 

1/4 Litre 3: 

1/3 .. 601 
.. ,. .. .. 60 ,. .. 1 " 150 ........ -. ........... ._._, .. ._._._._._ ........ ~ ...... cm ... ._-. ................ iii 

lıkları mütehassıs) _ Cağaloğlun _ Insanı tam manasıle azım ve ırade sahıbı eder. ~ıl 

da Halkevi karşısınrlaki muayene • (FOSFARSOL) kuvvet ilacı insan makinesine lı'.ızım ol"!' ·~' 
hanesinde Cumartesi ve Pazardan enerjiyi verir, zekayı, hafızayı yükseltir, güneş gibi girdigı ) 
maada her gün saat 2 den sonra daima sıhhat ve şetaret saçar. 1 lstanbul Vakıflar DirektörlUğU 116nlar;---ı 

(Şeyhülislilm Ali Ef. kerimesi Ayşe Harum) vakfı müteveliiyesi 

Emine .şevkiye'nin senelerdenberi mütevellilik vazifesini yapmaması ve 

adresinin idarece belli olmaması hasebile ilanen iki defa yapılan me
hilli tebligata rağmen vazifesi başına gelmemesi dolayısile mütevellilik-

hasbılarını kabul eder. (FOSFARSOL) emniyetle kullanılabilecek yegane ilaçtı!· 

NAS1~11AC1 NASIR 
i ı A c ı 

Doktor Jemsin Amerikada 

ten azledildiği ilan ounur. (2625) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttlrma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Eksiltmiye konulan iş: Şişli Çocuk hastanesinin kömürlük üstünün 

Çatı ile örtülmesi isi. 
U· • 

K~şif bedeli: 1494 lira 88 kuruş. 

Rentge~ 
Doktor İrfan Kayra (Rontken ve 

iç hastalıkları mütehassısı) -
Her gün öğleden sonra saat 
15 den 19 a ka<!ar belediye 
Binbirdirek Nuri Conker sokak 8-
10 numarada Arslaner apartıma • 
runda hastalarını kabul eder. 

Sinir hastalıkları 

zun tetkikat neticesi olarak bul-
Şişli Çocuk hastanesinde yaptırılacak kömi;rliik çatısının işi açık 

duğu bir formuldür. KANZUK eksiltmiye konulmuştur. 

Doktor Kemal Osman : - (Sinir 
hastalıkları mütehassısı) - Cağa -
!oğlunda Kapalıürında l\Iescit kar
şısında pazardan başka her gün 

saat 2 den sonra hastalarını kab.ul 
eder. 

NASIR ilacı en eski nasırları bi- • 
Eksiltme 9/5/938 Pazartesi günü saa• 15 te Cağaloğlunda Sıhhat ve 

le kökünden çıkarır. Ciddi ve şa- İçtimai Muavenet Müdürlüğü bin~sında kurulu Komisyonda yapıla
yanı itimat bir nasır ilacıdır. caktır. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şart- Gö~ hastalıkları 

İNGİLİZ KANZUK 

ECZANESİ 

Beyoğlu • İstanbul 

nameleri, keşif hulasası her gün komisyonda görülebilir. 

İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanundu 

yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 

mektubu ve bu işe benzer 1000 liralık iş yaptığına dair İstanbul Nafı:ı 

Müdürlüğünden almış oldukları müteahhitlik vesikasilc birlikte belli 

••••••••••m•mr:1111::::mc;;ıı;::;;ı;m:z:ı:::ıa:::z:::::::ı::::::ı:::ııa gli,n ve saatte Komisyona geimeleri. c255J. 

Doktor Şükrü Ertan : - (Göz has 

talıkları mütehassısı) - Cağaloğ -
]unda Nuruosmaniye cad:iı>sinde 

Osman Şerafettin apa,tımanında 5 

numarada. Telefon : 22555 

Kulak, B0ğaz, Eurun 

lstanbul Birinci Mıntaka 
Kadastro Müdürlüğünden: 1 

Ftihin Fener nahiyesine bağlı Haydar mahallesinin kadastrosuna 

başlanacaktır. Bu mahalle sınırı içinde mülkü olanlar bir ay müddet 

zarfında Fatih Pastahanesi karşısında Kadastro binasında Üçüncü Posta 

tapu Memurluğuna müracaat ederek beyannamelerini almaları ve bel

gelerile birlikte doldurup derhal iade etmeleri Kadastro Kanununun 

19 uncu nizamnamesinin 12 inci maddesine göre ilan olunur. •2617• 

BAK ER 
Mağazasının sattığı elbiseler 
1 - PEK ıUÜKEMIHEL 
2 - PRATİK 
3 - GAYET ŞIK 
4-ÇOK UCUZ 
Kostümlerin zengin çeşitleri 

her yerden iyi ve ucuz fiyatlar-
la satılmaktadır. 1 -

o 

BIRE, 
1000 

-~LADJR 

• 

--
- ·> .... 

- .. A-- . ı .. ...:) . ,. 
' /.:, .. 

. J~ 

Türkiye 
Cumhuriyeti 
Ziraat 
Bankası · 

+ter ıey• luı.ryonıı., hi<;bir ıey biı:i 
memnun etmiyor, fokot en fenruı: 

bGtün etrofımıı:dakiler bu c;ok kötü 
tobioıımıı.don dolay. biıden uzoklo1ıyorlor. 

lıto burada 

VALIDOL imdadımıza yeıiıirl 

Oou bir kere tecrübe edınıı, o~on Mınro 
1Gnyayı bir kot daha gUıel görecekıiniz 

VA L 1 O O L: domJo, ıoblet ve 
hop halinde her eczanede bulunur. 

Doktor Mehmed Ali Oyo - Kulak 
burun, boğa~ mutahassıs doçent 

Fatil1 Tramvay durağı 75 numaralı 

muayenehanesinde hergün saat 16 

dan sonra hastalarını kabul eder. 

Cildiye, Zühreviy~ 
Doktor Feyzi Ahmed : - Deniz 

hastahanesi cild ve emrazı zührevi

ye mütehassısı, muayenehanesi An
kara caddesi Cağaloğlu yokuşu. Pa

zardan başka her gün 15 den sonra 

hastalarını kabul eder.Telefon:23899 

Diş -
Diş doktoru t!hcyt Ölçer : - Edir 

nekapı Karagümrük tramvay du -

rağı No. 95 her gün hDstalarını ka

bul eder. Cumartesi günleri saat 

14 den 15 e kadar da Yalovadaki 
muayenehanesinde bulunur. 

Beyoğlıı Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Müstesna Hasan Riza Paşa Vakfından Beyoğlunda Tatavla Kur
tuluş Yeni sokakta yirmi ve yirmi iki kapı numaralı müfrez bir kıt'a 
arsa terezenin ferağından İriniye ve mezbureden Dimitri Dimitriya
dise satılmış bulunduğu ibra2 edilen l Temmuz 928 tarih ve 1194 sı

ra numaralı mütevelli senedinden anlaşılmakta ise de Dimitri Di -
mitriyadis tarafından bu gayri menkulün tahdidini talep eylemesi 
üzerine yapılan tetkik \'e kayıt kalemince verilen malUmatı kaydiye
de bu arsanın 1 numara tahtında sahibi evveli bulunan tereze namına 

ı kayıtlı olup bu tarihten sonraki Hamışları miıtevellisi tarafından 

vaktile kaydına işlenmediği ve bu itibarla kaydı bulunamadığı bildi
rilmiş bu bapta mahalli bina memurluğu ile yapılan muhaberede ye
ni sokak 20,22 kapı No. lı nrsanın vergice merkum Dimitri Dimitriya
dis üzerinde bulundugu tesbit edilmiş bulunmaktadır. Müstesna vak
fa aıd gayri menkullerin tasnrruf muamelütı mukaddema vakıf mü
tevellileri tarafından tedvir edilmekte iken ahiren devredilen defter
lere kayıtları işlenmediğinden zilliyetinin tasarrufunun tesbiti için 
1515 No. lı kanun ahkamı tatbik edilmek üzere tahkikatı mahalliye 
icra edilecektir. Binaenaleyh bu arsaya tasarruf iddia edenler varsa 
tarihi ilandan itibaren nihayet bir ay zarfında 1077 numara le ve 
evrakı müsbitel~rıle birlikte Beyoğlu Tapu sicili muhafızlığına ve
yahut tahkikat gününe tesadüf eden 8/4/938 Cuma günü saat onda 
mahallinde '1azır bulunacak Tapu memuruna müracaat eylemeleri 
nan olunur. (2633) 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 

ETEM İZZET BENİCE 

BASILDIGI YER; SON TELGRAF MATBAASI 

Sıhhat Vekaletinin resmi ruhsatını haizdir. 

• 
ın 

T erc ___ ih __ edilmesin~~isf1~ 

Bütün ağnlara, hastalık JıDil 1,ı . . .. .jjı o 
rma karşı tesırı yuzdc Y ~ 

1. J)l 
hiç zararsız en kuvvet 1 

dir. 

GI~ İPİN . ~'!' 
Nezle, soğuk alkınlığı, grip rahatsızlıklarında, baş, diş, Jll 

romatizma, asab ve adale ağrılarında icabında günde 
3 

1 

kaşe alınabilir. 

İsm~ne dikkat. Taklitlerinden sakınınız ve Gri~~ı 
yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddeA 

ııı' 
istanbul Sıhhi Müesseseler Artt~-~ 

ve Eksiltme Komisyonul1 ··~ 
Eksiltmiye konulan iş: Şişli Çocuk Hastanesinin kömürlU 

Keşif bedeli: 1760 lira 61 kuruş 

Muvakkat garanti: 133 lira. 
1 

Şişli Çocuk hastan~sinde ya;tırılacak kömürlük açık eJı:siltt11. 
nulmuştur. • 

• d9' 
Eksiltme 9/5/938 pazartesi günü saat 14,30 da CağaloglııP aı 

ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisY0ıı 
lacaktır. · f 

Mukavele Eksiltme Baymdırıık işleri genel hususi ve fe~ 
meleri, proje keşif htılasası ve buna bağlı diğer evrak ber g 
yonda görülebilir. ~~· 

İstekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasile 2490 sııY11ı ., I' 
. . veY ~ 

yazılı belgeler ve bu ışc yeter muvakkat garantı makbUZ b~l 

mektubu ile bu ~e benzer 1000 liralık iş yaptığına dair istıJll 0ıY 
Müdürlüğünden eksiltme iarihinden bir hafta evvel aıınıŞ 

9 
/ 

müteahhitlik vesikasile birlikte belli gün ve saatte kom:yoıı ~ 
ln•i. •2316• ~ 

.,ıf 
Senelik muhammen kirası 300 lira olan Floryada FJorY9 1

:,, ' 
,ı1t ., 

13 numaralı gazino, dükkan ve önündeki bahçesile · 939 5' .ıııi 
sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konul1".u~z ~
namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlıll ..,t" 

şC•'" 
kuruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 12/5/938 per ıı 
saat 14 te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (13) 

( 
••• erl 

Taksim ve .Beyazıt meydanlarına konulacak birer J:{Ol'i,ı~ 
eksiltmeye konulmuştur. Buna 2400 lira bedel tahmin ediJJll ~~ 
namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 c~~ll'r 
nund:ı yazılı vesikadan başka Fen İşleri Müdürlüğünden al:ubı11 
ehliyet vesikasile 180 liralik ilk teminat makbuz veya mel< buıııf 
ber 16/5/938 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende 

dırlar. (B) (2474) 


