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SA'6L11< KUPONU 

En son Trigrafları ~e Haherleri veren Akşam gazetesi Telefon No. 20827 
lst. Nuruosmaoiye cad:lesi. 

Bv kiı~n yirn.i tanesini topkyıp 
idaremize getiren ok'ı1ftıcul~; ınuz SON 

TELGRAF•ın birinci sınıf müıclı.a::sıs
lan tarafından meccatıeıı tedavi edile
ceklerdir. Kuponlar. lıcr gün idarehane
mizde değiştirilmektedir. 

w 

Cıımhurreisimiz Atatürkün evvelki KÜJ1 AııkU'aclaOıir gezinti yaparak Çubuk barajına gittiklerini ve ba
rajın su vaziyetile tesisatı üzerinde tetkikl~de ıı.Iuııduldarını dünkü. sayımızda yazmıştık. 

Yukarıdaki resimler Büyük Şefin gezintisinden iki kıymetli intıba dır. Sağda: At:ıtürk refakatlerinde 
Salih Bozok olduğu halde baraja çıkıyorlar. Solda: Büyük Şefimiz barrajda suyun harice verilmesini tet· 
kik buyuruyorlar. 

• • • • • 
Konsey 

Bu defa mühim 
müzakerelere 

sahne olacak 
• 

Cenevre 9 (Son Telgraf)- Mil-\Fransız Hariciye Nazırı Bone de 
Jetler Cemiyeti Konseyi bu sabah buraya gelmiştir. 
saat 11 de burad:ı ilk toplantısını İngiliz Hariciye Nazırı Halifaks 
yapacak, bu devrenin ruznamesini gelir gelmez faaliyete geçmiş, Mil
tesbit ederek dağılacaktır. Jetler Cemjyeti umumi katibi ile ve 

Esas müzakerelere ya bugün sa- burada bulunan diğer devletlerin 
at 16 da veya yarın sabah yapıla- mümessillerile müzakerelerde bu -
cak toplantıda başlanacaktır. lunmuştur. 

İngiliz Haricıye Nazırını takiben ( De"amı 6 ıncı sayla:n ı zda) 

Bir Çin kolu, Seddiçini aştı 
Çinliler, Pekin şehrine doğru ilerliyorlar 

Hanko 9 (A.A.)- Şahar'h seyyar bir Çin kolu Seddiçini geçmiştir. 

Bu kol, şimdi Pekinin ancak 35 kilometro şimali garbisinde ve Pekin • 

Suiyan yolu üzerinde bulunan Şangpinge hücum etmektedir. Resmi 

Çin membalarından verilen bu haberlerde diğer bir seyyar Çin ko-

lunun Tiençinin ancak 14 kilometre garbinde ve Tiençin - Pukov 

demiryolu üzerinçle bulunan Yagl uşinge hücum etmekte oldn~o.. il!L 

ve olunmaktadır. 

Daimi Akdenizde 

Çekoslavakya mes'elesinin Sergi 
Bir takip 
Hadisesi 

hallinde Mussolini Hitlere 
muzaharet edecek mi ? 

Cebelüttarık 9 (AA.) - Graftan 
Tekalm kıtlasının OlciU· torpito muhribi, Cebelüttarık nçık

ftu yerde yapılacak larında Frankistlerin müsellfilı iki 
(Yazısı altıncı sahifemizde) (Devamı 6 ıncı sahifemizde) 

Macar ekalliyatlerine de muhtariyet Makineye 
· "I • · f . · Ankara muhabirimizin telefonla ver-

verirken 

Ve r ı mesı IS erı ıyor diği mühim haberleri 6 ıncı sayt --
-------·---- mızda okuyunuz. 

Roma 9 (Son Telgraf)- Dün ha-,hava manevraları, sonra en arızalııyade manevraları yapılmış, daha iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİİİİİİİiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİniiİİİİiiiiiii 
vanın müsait olması hasebile evvela bir yer olan Sent Marinella'da pi- (Devamı 6 mcı sı.lıifede) 

istanbullular dün 
baharın ilk 

misli görülmemiş bir kalabalık, neş'e ve taşkın~ıkla 
gününü mesire yerlerinde böylece kutluladılar 

a· 
~'Ilı' 

fı -~ilc~rha~in~ gelen Hıdırellezi bile havanın bozukluğundan dolayı tes'id edemiyen ve aylardanberi güzel havanın ~asreüııi ç~k~n İstanbulular, dün fevkalade berrak, güneşli ve gi1zel havayı gllriince sokaklara .dökülmüşlerdir. 
f~""lfıdhan.,.kı ~un, geçen son yılların bahar günlerinden hiçbirilc ölçülemiyecek derecede bir eğlenti ve.kalabalık içmde geçmıştır. • • . . . . • 

ı:ı:•ılard,. '~ogaz, Çamlıca, Ihlamur, hulıisa büyük, küçük tanınmış, tanınmamış bütün mesire yerleri sabahtan akşama kadar iğne atılsa yere dil§mıyecek derecede kalabalık idi. O kadar ki, bıraıı a:eç kalan halk buralara gıdebılmek ıçın vesaıt bu
-..ıft, t~i;!•l~assa Kağıdhanede eski devirlerin Hıdırellez günlerini. tamamile yeniden ihya eden bir a:ün yaşanmıştır. 
~ , "'•nı.izde görüldüğü veçhile sandallar içinde, sahillude. böylece oynamışlar, yüzmüşler,. ye~"!' "::: !s~.dü-

..t-· 
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z:gana dağındaki müthiş faci
anı n son t afsi la t ı 

otobüs 

Is 120 Şimendifercilerimız· Abidelerimizin korunm3SI ıçln ~ataydl 

G 
Bükreşe işler ~ 

enç Gı·dı·yorl yeni Ve mühim kararlar Dünkü sayımızda birk;;: ar vel Ankaradan Hataya u·eı:ıf 

D h 
ge Garo'nun Beyruta ,1."e~ı 

50 yolcusil-] a .a Balkanlararasındamür:- Bütün büyük camilerin etrafındaki ğini, oradan alacağı (l~# 
terek nakliye tarifesi ) sonra Antakyaya döne 

arasında 2 O O metre oun Harbiyeye ııtıhak nasıl tatbik olunacak ev er yıkılarak etrafları açılacak ~~i':e~:r:db::,ec;!:ı;k: 
nasıl UCfU .?.. için dlplomall1rın1 aldl-11" Geçen ay, memleketimizde top - ,, pılacağını dünkü nusıınsı oe 

Koca bir 
ka,,./ar 

uçuruma Maltepe askeri lisesini bu sene lantılarını yapan Balkan ant:ıtı e - "Yenicami ve "Sokt.lllu Mehmet Paşa" veren Yeni Gün gazetesi 
_ • • • muvaffakiyetle bitiren 120 gence ~onomi ve matbuat konseylerinin camilerinin tamirine 400000 lira a rıldt derunda çıkan Vahde~et#° 

Hastahanede ancak lastık emzık ıle gıda dün mekteplerinde merasimle dip- ıç~~mal~r~ .. sırasında ~uncu işletme y bu h~be.r~ Elurı:be g~c<Jilfllif 
\"'erilen yarahlar• ölüm anini anıatlyOrİ&r !omaları verilmiş, gençler harp oku- mudurlugunde de bır toplantı ya- Memleketimizde mevcut abide iletilmesi dolayısile meydan,ı çıka- kardıg_ı ıl~vede tekZl ıs~ 

' • luna iltihak etmişlerdir. pılmış, bunda antanta dahil devlet- !erimizin esaslı bir surette tamir o- cak olan (Yenicami) ile· yeni ya- Yenı Gunde 7 maY 
Saat 14 30 d b · 1 · Türki R Y ' üsh d .Ant9JcY• Erzurum ve Trabzon yolunda ça parça olmuş ve her lıirimizı bir , .. a mektep_ ahçesınde C:· yanı ye, omanya, una~ lunmaları için Vakıflar idaresine pılrnakta olan cGazi köprüsü• m.in çe ~ asın a reniJl 

müthiş bir facia olduğunu ve içi tarafa fırlatmıştı. baş'.ıyan. torende şehr~zdeki as- nıstan ve Y~goslavya arasındakı yeniden tam (200) bin liralık bir •Azapkapı» cihetinde bulunan •So- mı ile_ HasaJ_'. ~ebba hiY" ııı 
yolcu dolu otobüsün karlar ara - Ben kolumdan yaralandım- Be - kerı erkan ve bazı emeklı general - yolcu ve _ba~~J .~aklıyatının mu~te- salahiyet verilmiştir. kullu Mehmet Paşa. canıiinin ve melen ve. butun na hakkı'./; 
sında Zigaoa dağında 200 metrelik ilin, bacaklarım ağrıdan dayanıl - !arla ,~alebe velileri ve diğer birçok rek _ve bır turlu sısteme raptedil - Gerçi, şimdiye kadar; bütün a- imar programına konula.'l diğer bu- nın azledılece~lerı TUr ~ ~ 
uçuruma yuvarlandığını haber ver- maz bir acı içinde .. Etraf akranlık .. davetlil~r hazır bulunmuşlardır. mesı esasları ~~arlaştır~tı. . bidelerimiz~ tamirine hususi bir na benzer eserlerin; esaslı bir su- haberle bırlikte rP'ıJ A 
mı~tik. Derenin kayaların içinde şaş dun Evvela mektep komutanı Adil bir Yalnız, bu ışın marşandız naklı- ihtimam ile çalışılmışsa da·, yıllar rette tamiri ve vaktile· :~'!!r n:ısılsa Cevdetın beyanatınaed·ı~e~ll"· 

' ır · k .. · · t · d k unl .. k ' ' ft b hs ı "" ef 
Bu hususta aldığımız malumata Çocuklarım aklıma geldi. Bir de nutu soylemış, sonra yenı mezun- ya _ma ~ ıs arını~ muza ere- ca maruz kaldıkları ihmal yüzün- bazı camilerin harimlerine kndar umumı a . an .. a erine dı! 

göre kimi pek ağır, kimi hafif ya- yanımda bir çocuk buldum. !ardan _Mu~at Öznurun buna .heye- lerını Bukreşte yapmaga karar_ ve- den; memleketimizdeki bl! kabil sokulmuş olan arsa ve evlerin de. ~u neşrıyat u~eni C:il" 
ralanan kuazade yolcular, Trab - Karanlıkta tanıyamadım, kendi canlı bır hitabesı cevap ve~ _ve r<:" murahhaslar, bu ayın 23_ unde yüksek eserlerin he.men hepsinin; usulüne göre satın alınarak istim- ro nun emrıle da gıurıılıl 
zon hastanelerinde tedavi altına- a- çocuğum zannettim. Meğer değil _ arkadaşları adına vatana oluncıye ~ükr~t~ toplanarak mar~diz nak harap bir hal alını~ olduğu görül- lıik olunmaları ve yıkL!ıp etrafları ka~altlınış, bunu taJ<İ~ ;j 

lınmışlardır. miş. J ~ad~ hızmet edeceklerine dair and ~yatı ışını de yenı esasa gore bır müştür. nın açılması için; şimdilik; «200• tesının k.apanm~sı "niİ" ,1"".. 
Otobüs şoförü Reşadın ehliy:et • Çocuklar ba" d Baktım ıçmış ve bunu yeni talebelerin söy- sıstem altında toplayacaklar, bu Bütçedeki tahsisat; tamire muh- bin liraya daha lüzum görülmüş- Maamamih Yenı Gu~~ 

namesi olmamasının ve buna İıızi... sesler kınıaFak tgırt ıın. kl da levleri takip eylemiştir suretl.e antanta dahil ır_ıemleketler tür. ' ber tekzib edilmeınl4• ' 
yo . a a.. uza ar , B d k b b ar d a ni . zam! r k b. taç eserlerin ancak bir kısmına ce- ta . tle ka '",I 

marn eden havanın sisli, karlı bu- karanlıkl•nn içinde nereye gide _ . ~ an sonra me te i irincilik asın a. y . nı ara ma '. ır vap verebilmekte ve abidelerin bir Büyük Millet Meclisi de; evvel- mernnunıye . "oilO l 
lunuşile böyle küçük bir kamyo ceks' y l çıkı . d d d' b ile bıtiren Sami il• ikinciliği kaza- tren seyır talimatnamesi teının e - h li . . . k ılık d .. d ki gu"nkü toplantısında,· bu liızıımu Kapatılan Yenı Gu tıJll'~ - ın- o a p mı a ıye a - B" h . . dilm' 1 kt ay sı ıçın arş te arıkı e ge- .. 1 . tiyazı s 
nete 50 ye yaklaşan yolcu alınma.. ğırmak aklıma geldi. Yanımda buL nan .... ur .. aneddinc bırer ~tın .. sa~t .. 'Ş o aca. ır-__ . . lecek senelere kalmaktadır. takdir etmiş ve Evkaf umum mü- ~n evve ce mı arı!BCaktıJ'I 
sının bu acıklı kazayı doğurduğu duğum çocuğu kucakladıın ve uçuncu gelen Refete bır gumuş Bükreşteki muzakerelere ıştırak dürlüğüne; yeniden •200• bin lira- ( atay Yolu) çık • ııd'. 
anlaşL!maktadır. Taşlara, kayalara, topraklara tır- saat .. verildi . . edecek_ olan Türk şimendiferciler Bu eserlerin ise; beklemiye ta- 1ık bir mezuniyet verile:ek; evvel- Zabıta Sancak kıt ıısıdılt~ı 

Facianın en ağır yaralılarından manarak şose yola çıktım. Mu. teakı_ ben geçıdresmı ve spo_r heyeetı 14 Mayısta Sofyaya hareket haınmüllri olmayıp, gün geçtikçe ki c200• bin liranın; •400• bin li- şınmasını men_ edenbu~on~ 
likl ı k ed k d b h t b •- onarılmıyacak rahneler açılması; m r t e " 

dokuz kiji MemlekDt hastanesine Karşıki t afta ki d şen erı yapı ara toplantıya nı- eece • ora a u usus a azı """ raya çıkarılması kararlaşm••tır 1 neşre mış v · i 
- ar ışı ar yanıyor u. h erild asi tıktan 16 M hükıimetimizi; yeni tedbirler alını -. · b ı t B erıırın ··,.11 

yatırılmıştır. Diğer 18 yaralı da Yaklaştım. İmdad diye bağırdım. ayet v i. m ar yap sonra a~ta ya sevketmiştir. Ayrıca; beynelmilel İzmir fua- aş anmış ır. u k pııst""'..1 
askeri hastaneye kaldırılmıştır. Hem bağırıyor hem de ışıklara yak.. Mal tepeden mc un olan bu 120 Sofyadan hareketle Dukreşe gıde- rında da bir pavyon tertip ve inşa- dan olarak şehrın .. 9 ıeri 

Trabzonda çıkan Halk refilcimi _ !aşıyordum Evd b' . 'tt· gen çHarbiyeye girmek üzere ya _ cek ve 23 Mayıstalı:i müzakerelerde Bu maksatla; evvelce; Vakıflar sı için de· Vakıflar umum müdür- ren ve çıkanların uzer ~ 
. en ır ses ışı un. k:ınd . . b l ak "d" l" ... '.200 b' lira • ta 'l'h b 1 ıardan ,,.,ı 

zin bir muharriri, hastanelerde ya- (Baba imdad bag· ırıyorlar haydi a Ankaraya gıdeceklerdir. u unac tır. umum mu ur ugune • • ın lüğüne •20• bin liralık bir sali\hi- ' sı a u_ ~nan iisJıır 
ı 1 

· . ' ' verilmış' se de· b k". ı ·ı · . makta ve sı.lahları ın 
ra ı arla konuşmuştur. gıdelim) babası da cevab veriyor _ • u paranın .... ı ge - yet ven mıştır. . 

KAZA NASIL OLDU? du: • Kıanser ha' çtası Veremli 'er mediğigörülınüştür. Daha tamir o- Diğer taraftan bazı hayrat va- m;~~e~:- birçok noktaları~~ 
Kelkitli bir yaralı bu müthiş fa• (Oglum onlar kavga ediyorlar J ' l~ lunacak birjok eseri~· "1evcu~ ol kıftarın satılması.na devıım oluna- .. . ,_ ... b'l""'M 

ciayı şöyle anlatmaktadır: İhtimal ki birbirlerini ı vururlar n~ Programı Jlıasfahanelere duğundan; gerek bunlann ve ge- cak ve bu suretle bu para ödenecek mufrezeıerı kon~-u~';.liıliği lr 
Z d kin b ld 

· · · ' rek Emin" .. da · ti lindan şıddet gos .,; , 'l 
•- ıgana a ma e ozu u- ışımız var.) Konuşulanları işitiyor_ • onu• mey nının gcnış- r- d "t t·rerı şır <ıı. 

Ş arasın a mu eva 1 "'it 

oför makineyi tamir ettikten son.. dum: Fakat ~uk babasını di~le - Hazırlandı Alınacaklar tur. . -"" s 
ra tekrar yola koyuldu. Çok sis var- ~edi. Berabenne alarak_ ellcrınde Şı•mendı~ -'er n n Hatay Türkleri hiilcıifl";_. ~ 
dı. Çocuklarımla bir arada 'eşyala- bır fener, yanımıza geldıler. J · H KÜÇÜK HABERLER il • tedb' 1 · süI<ıiD ve~ \ 
rımızın üstiinde sayıklıyorduk. Bir- Vak'ayı anlattım. Kurşun gibi ya_ Arogr•m o hafta bUt Un Sıhhat Vekaleti her V l l :gı bek ır erı h yeestJ~';/ 1 t 
denbire uçtulı: ve gökleri yıkacak nımdan fırladılar. Nihavet üç saat memlekette n•aıl tat• h h k 1 0 CU arının *Devlet Demiryolları idaresince tede !emekte, ~ tiı.Bf ,ı.., 
d 

___ _, b' - ül' t" k t l • asta anede yata d bl d . erek netıceye ın ""' 
er"""'"'e ır gur u op u, taş ara sonra jandarmalarla geldiler. Biz blk olunaaak E or u mensu arın an şımdiye kadar . .t_ illi"'· 

çarptık, paramparça olduk. Kam - sokakta beklemış· t'k "'abah ol ,. açılmasını bildirdi syaları aranmakta olan sülüs ii:nühaberle- <lirler. . "'"''"' P 
dı 1 • ~ muş- universitede teşkil edilen d{an " · b Aktepe cıvarında c •• 

yondan bir parça kalına . Hatırla-pu. Kim öldü kim kaldı görü or _ Sıhhat Vekfileti vilayet sıhhat rnın undan sonra aranmaması ka- . 1 ıu JıB"' ıl' ~ 
dığıma göre sağkalanlar bir müddet duk. Makine •bizi öyle uçurm Y ki ser konseyi•; rektör (Cemil Bilsel) müdürlüklerile bütün memleket has Yeni bir tahmil ve tah- rarlaştırılmıştır. Sülüsten istifade kahvede ıandarma a~ ôlel' L ~ 
düştüğümü zyerlerde baygın yat - ta uzaklarda dere aşağılarmd'; ö ~ in riyasetinde ikinci ve son toplan- tanelerine yeni ve ço kmühim bir edenler hüviyt\ varakalarile bu ka.. :!" yapılan ~pış':uJcljfl ""!!\ 
tık. 12-14 yaşında iki çocuğumu a.. len, yolcu arkadaşlarımız vardı Ö- tısıru da yapmış, ve bazı kararlar tamim yapmıştır. Memleketin bir Jiye tarifesi hazırlandı bil biletleri alabileceklerdir. armanın T':lfk obetle ~? ) .. ~ 

d Karanlık · d 'b' S • vermiştir- 1 ınıştı. Bu munase "' 
ra ım. zın an gı ı.. es.. lüleri bir makineye koydular. Gü _ çok k:ıtalarında veremli hastaların Dev et Demiryolları dokuzuncu * Haydarpaşa lisesi ile gar ara- d b' .. .. tu" rııe · "' l.ı- b 

1 d . · d"l B d Bu kararlar meyanında· kanser · 1 "d" l" - .. ba · işl · hak rasın a ır uzun "'" ""-., en ım, seıame ses ver ı er ura a müşhaneye gönderdiler. ted . . . • hastanelerce yer bulunmaması yü- ış etme mu ur ugu gaı erı - sındaki yolun ıiğaçlattırılmasına . . M 'h bU v~• ~ 
"teki hasta ed · y ksa avısi ıçın kullanılar- (radyom) k:ı d k k disin' d'.. ınıştır. aamafı ·• mı, o n e mı.. o .. Bizi de bir makine ile buraya . . • . . - zünden bakımsız bir halde bırakıl- n a anunun en e ver ıgı başlarunıştır. . ·d;.ge[ef'" ,; ~ 

kim bilir-. .. d dil 27 l "dile madenının kaşıflen Bay ve Bayan malrının dogru· olmadıgı" nı hatıla- bazı hukuktan istifadeye karar ver- * K bük f b "-alar ra yemden bazı hB . .ıer b~ 
gon er er, yara ı ı . (K" ') il k' T B R ara a r.... ının faali - ed -· tah . edilııt~"9" ."il• 

Diğer hastalarla konuşmağa im - LASTİK EMZİKLE GiDA ALAN un . e. rontgen .~~1 
•
1 ay ont tan bu tamim; bu kabil hastaların miş bulunmaktadır. yete geçmeleri üzerine Ankara e;egı mın • . 1 \ 

kan k y 1 .. 1 . d ku ZAV genın cihazı keşfettıgımn 40 ıncı k • b' t bb' "daha! uh Bu karara göre şimdiye kadar Z - vaka olmamıştır. dılı 9 
yo . ıı. nız uzer erme o -ı ALLI YARALILAR!.. .. .. .. . . .. .. .. gere anı ır ı ı mu eye_m Qnguldak hatme/ tren münakalL Bu rnıntakada dl şirı' fi lı, 

nunca acılrlı feryadlar koparıyor - Kadının anlattıklarının ayni o- yıldonumu ıçın butün dunyada ya- taç bulunmaları gerekse ınıkrop ham~ar tarafından yapılan mar - tının intizamı için ayrı Lir hat tesisi .. • balltıJl ffl ~ 
lar. dada yatan diğer yaralılar da din- pılacak kanser haftasının memllke- saçtıkları için etraflarındaki sıhhat şandiz katarlarından alınack ve ve- düşünülmektedir. ~pan ~unun 9ğı 1 I ' 

A,kerl hastanede hafif yaralı liyordu · ketimizde de ayni tarihte yani 23 1i adamlara da muzır olduklarını rilecek yükleri müdürlük kendisi y . hat Ank . rinde hükıimetın atac d.,ıJ ı.... 
· t · · · d ı k l ak b · · · d · dilik enı • ara - Filyos hattın- vakarla bekleyişindell ."'! 

!ar var. Bunların 17 sı çocuk, biri - Kırk kişi vardık· eşrınısanı e yapı masını arar aş- nazarı itibara alınarak tedavisiz yaptırac u ış ıçın e şun yev d lacak b' ~ı.: . . . . _ an ayn ır kolla Bartın ve barüz etmektedir- ,_it 
kadındır. Bunlar başlarından, kol Bir yaralı· tırmıştır. kalmamalarının sıhhi -.. e içtimai te- mıye ile kendi namına tutacagı ha- Am 1. _,,.., 

. 1 . ihd ·ı 'd b b' asra ımanına ıızan<.caktır. blV~ ~ 
ve bacaklarından yaralıdırlar. Bun- - Kırk üç kişi idik.- Bu hususta bir de pıogram ha- lakkilere aykırı düşeceğinden, mu ma ları ıst am ve ı erı e unu ır * Flo a hattındaki_ ·" · 

.. teahh' d ih le decektir cy r9rt' 
lartn arasında harikulade bir tesa _ 20-22 yaşlarında başka bir yaralı zırlanmış, buna göre o gün Üniver hakkak her hastanede bu hastala- mu . ı e a . e · . Tabancasını !erinin yaz tarifesi _haZI S 
düf eseri olarak hiçbir yerinden ya- sargılı başını yastıktan kaldırarak sitede profesörler tarumdan bu ra mahsus karyolalıır bulundurul- Yenı karar, bılhassa _marşandız Muayene haren tatbik edileceıctır- ,İ. ~ 
ralanmadan kamyondan kurtulmuş bağırdı! mevzua müteallik konferanslar ve- ması bildirilmektedir. j katarlarının _ço~ artacagı yaz v_e * Son hafta zarfıııd' l:;f ~ 1 
yedı yaşında bir çocuk vardır. Bu- - Tam kırk yedi kişiydik. Bele - r'lmes· halk k _ 't f'I l Her hastanede, ha•tanenin kad- mahsul mevsımı sırasında tııhmil ederken y·---·--' --L-·· bif c> ) ... ) 

ı ı, a ansere aı ı m er tahl' . 1 . . daha taz """''ULA.la u"""'"" "~ 
radakı lw;taların hepsine tatanoz diyenin önünde makineye bindiği.. .. t 'im . tb k h ro ve mail vaziyeti nisbetinde bir ıye ış erının mun am Evvelki gun" S·--·- S h t- göste" · t· '> . gos erı esı ma uatın anser ak . . im t · d k 9 · ~~ - ıvas a rınış ır. 
<L?I>ı yapılmıştır. ınız zaman azlıktık 18-20 kişi •ıardı kısım yatak ihdas edılecek ve hun- o asını eının e ece ve uncu ış- t d · li 4 · lı ' 

Şof • · · kında neşriyatta bulunmalarını te ı alnı ·• · ı tm tarafından bu karar 15 Ma ın a ış yen numara katarda bir ıs' •--bul • u"'ncu" _,·er• · " 
ör Degirmendered_.n ve daha . . . . . . . - ar y _ z cıger veremıne ~iptelô. e e . . . . - kaza olmuştur. ..., .. •.ıı~ 

ilerlerden 25..27 yolcu cl<ıha aldı. mın ıçın bır komıte seçılmesı, rad- hastalara tahsis olunacltktır. yıstan ıtibaren tatbık olunacaktır. Katar . . ğundıuı: . ~91,r 
yoda konferanslların umuma tesmil Dig· er taraftan hazırlanan bir "ro Bu hususta hazırlanan tarife çok u- k Kayserıden Sıvas:ı gıder - Paraya çevrı·1mesıne. •"~ 

B d d 1 b b 18 yaralının yattığı hastahanede • "' " en tren k dokt" 1 · d b •' ura a yatan u ir ayaa şun- edilmes' d fişl . ı'eye göre de hastalıg-ı ~_ok ilerleını'ş cuz bir şekil arzetmektedir. on or enn eıı irisi 1 b akal birıocı 1 
!arı anlatıyoc: feci bir hava esiyordu. Ağzından ve ı, a:rıca uvar a en ve öt d b . k 1 ·d lumall tabancasını muayene etmekte ol en ar arın ne 

KARANLIKLAR ARASINDA 
ÇlGLIKLAR 

dudaklarından yaralı !ıastalara !is- bedava dagıtılacak broşürlerle hal- olanların sanatoryomlara yatırılma ~ en erı atar aı: an ar _ - masının 14/5/938 taf1~1 
t ~ !• 

• Sis vardq Ziganayı devirmiş tik emzikle gıda veriliyordu.• ka bu mevzua ait malumat verilme Iarr etrafında tetkikler yap•lmakta- tarafından tonu 80 - 100 kuruşa bo- dugu sırada tab~ca ateş alınış ve eden cumartesi günİİ Si' J il. '!ı\ 
ılrrliyorduk. İçerisi baştarıbsşa do-ı:;i;iiİİİİİİııiiiiiİiiiİiiiİİİİİİİİİiiiİiiiİiiiİİİİ--.: si kararlaştırılmıştır. dır. . şaltılan eşya, yeni tarife mucibince karşıda d~~n- diğer ~ondolrtör ar- İstanbul Bayazıtta ,ı!' .'il 
lu olan makine birdenbire dıilia\. Et bb od d 25 kuruşa boşaltılacaktır. kadaşını gogsunden agırca yarala _ tr add . d0 58~~1 

d D ha b h 
ı a asın a doktorlar için amvay c esın ' . 'I, 

fazla koşmağa başla ı. a sa a G - d 1 · * Filistindeki kargaşalıklar de _ Vagondan boşaltma ücreti olarak mıştır. Yaralı kondoktörün dok . akal da ,..,vrıl Oz e er bir ilmi senas yapılacak, bir de bu . r ar paraya ,- IJtl olmamıştı. Bir an ~vvel yerimize vam etmektedir. Merkezde yeniden alınan 9 lira ücret te bu t~rifede 3 torlar tarafından ilk tedavisi yapı ı· · "zd 75 ·ni b~ ,J 
mevzuda film gösterilecektir. b .. d 1 N bl - me ının yu e ı fi'' 

kwvu<mak için sabırsızlıktan lıo - azı musa emeler '> muş, a usda liraya indirilmekte, mavnadan va- !arak ilk istasyon olan Sıvas mem- dirde 2 inci açık 3rttıf ~ ı 
ğulur gıbı oluyorduk. Ne oldu, ne Sa 1 ta na t 1 Kanser hastalığının önlenmesi i- iki bomba pati 1 ffiL~, Dulkerim mm- gona, vagondan mavnaya yapılan leket hastanesine kaldırılıpıştır. HL 5/938 tarihinde salı giitl ıl-;; ~ 
gı . ti bilmem birdenbire uçtuk ve çin propaganda üç gün devam ede takasında gizli bir silah deposu boşaltmalarda da ayni fiatlar kbul dise ayrıca müfettişler ve adliye halde ve ayni saatte: 9P J ;~ 
ı;onra taşlara çarptılt. Makine par- --•••••••••-' cektir. meydana çıkarılmıştır. edilmiş bulunmaktadır. tarafından tahkilcat başlamıştır. olunur. / J S 
,__ ~~~~..,,,,. ...................... """""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!"';""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.....,'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!.....a!!!!'!!! ....... '!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!~'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!i"'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!O!'""!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!"""'"''!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!! .................. __._~- ~' ,1 

Buyurunuz Yusuf Bey - diye da ingilizce konuşmağa başlayınca vermek istemiştı. Acınması ne ka- Meryem mahaJleııiJI 
1
/ ~ 

simıt tabağını uzattı ve sonra Pey- Yusuf tekrar hayrete düşmüştü. dar ters ve korkunçtu. Kömürleri murun lıihusalığile öyıe 1/ 

man Hanımın beliti mıdesıne doku.. Kekeliye keke!iye yarıın, kesik ke- re kır. dığı, küllerı harmanladığı maşa kadardı ki arkadt;Ştnııı · .d 
nur - dıye sözü başka tarafa sürült- limeler bulmağa ve onları zorlukla 1 z L AQ JıY lenınğ çalışırken zavallı Peymanın birbirine eklemeğe çalışırken Na - ile kafasına vurmuş gibi acı duy - mesine aldırış etmedııı' 

Urkrk gözleri Naciyenin gözleri- ciye kızara bozara: f' D E B l Q O /11 AN : 4 muştu. Bulduğu çarelerin hepsi iğ- kendine söyleniyordu: ı 
ne dıktmişti. Yusuf, kendisine uza- _ Maşallah! _ dedi _ siz işi iler- • rençti, altında kirli mundarlıklar _ İlahi Samur ö!Jile ~'' 
tılan smit tabağını eline alarak letmişsiniz Yusuf Bey?. Yazan : Nezihe M u hiddi8 beliriyor, verdiği teselliler ve öğüt- d d. arı bol ~ 

.. . . . • . . . . . a oguracak zanı v ı/ 
Pe ·ıı• ıı doğru bir adım atarak Gene adam gozlerını kayıdsızca tm . din' di allı p 

1 
b k h . lerın bayalıgı, terbıyesizliğı ınsa - yüz" d d .o-IJ)'o · 

N 
e ez mıy . - ye zav ey - arının ucuna asara epsınden ne beyaz perde inmış· kör bir hay u urma aıı ..,, r · 

ı aklıı ıı. N ucıye içine biraz kıs - aciyeye çevirdikten sonra cevab .. . - nın içini ürpertıyordu. Şimdi sar _ cııJd' ·ı 
k ıwl•k, hır z kın biraz istihza ka- ed başını Peymana ig"erek mana çıkıştı -. evvel çıkıp gozden kayboluverdı. Ö- van gibi pinekliyen· demin çıktık- yavrucuklar dona 1<1 

' ~ · verm en ' hoş kocasından dayak yiyen bu p' T d flıı 
rt' kısıkça b•ı· sesle: yarı kalan sözünii türkçe bitirdi: Falı:at Yusuf artık alışmış ve a- hürleri dört beş ayak merdiveni i - !arı simsiyah evın içinde birşeylerin ıs anrım onların a . 

. ted"' . . .. . . . çılmıştı.. Paymanln konuşuyordu... . .. . . . kadına acıyamazdı. derir ı/ 
Peyman, Allahdan ıs ıgını - Sız mukemınel ıngilizce konu- nerlerken Nacıye onlerınden koşup devrlip şangırdadığıru ve hır kadın . ... _ iiP 

l:.ıl , şte. . şuyorsunuz ... Ben başlıyalı daha al- Onların konuşmaları arasında Na- lı:apıyı açmıştı. Açılan kapıdan yal- çığlığının keskinleştiğini duydular. Evlerıne yakla5mış!ardı. Mahalle Sonra arkasına döl' ,. ~ 
Dıye flt.S pı.s kırılırken Peyman tı a olmadı S' b • ciyenin sözleri gene araya karış . . . dam deki kurumuş çeşmenin yalağı ö - daşan köpek yavrulııf"'1,i-y .. . .ze ceva vermege pa vurarak ıçen gıren a , karşı- Meryem kulak vererek: al< _ J 

şa~kıııhl..ta ağzından: yetişemiyeceğim... ınıştL . . • dın .. .. nünde Mery~min ayağı kayarak - Zavallı yurnur<' ı 11" 
T:.<:nkyoo.. "ı'ye bır' . "'-- Brden kapının önünde iri iri ses- sında ilı:ı yabancı ka gorunce on- - Kocası gene Naciye Hanımı y ·ze il" ...., ıngUUA.--c Meryem de söze karıştı: .. . _ .. . . mermere tutundu, Peyman da dura- mayın... arın sı 

cumle kaçu-dı -. ıer duyulunca hep beraber susarak !ara arkasını donerek yol venrken: dovuyor ... Yalı zavallı talısız ka - 1 d y 1 _ d . . . t' . . .ı# 
- Peyınanın bulunduğu yerde . . a ı. a agın erınlığınden cavul ge ırırıın. Jıt<"" , 

Yusuf evvela bır harika görmii• türkçed . d . '"--- k dışarı dru;,.,, lrulalı: verdiler dışar- - Kusura bakmayın hemşıre ha- dın vah! - dedi -. D ' k ıc· h yol• ,. -r• en zıya e ıngllll.<.--c onu _ - .. - - • . _ _ _ . . cuvul sesler işitiliyordu. ıye se e se ~ ıtır"' ~ 
gokten mucizeli bir ses işitmiş gibi şurlar. daki ses pencerenin altına bir yum- nım ... - diye ozuı diledi-. Peyman kapıyoldaşı Meryemin M kar 1 k "il k Peyman yağmur ' l 

.. _ _ . eryem an ı ta ıg ere : • ıct9r ,t 
gozlerını Peymaırn kaldırdı. Sonra Naciye gene sabredemedi Bütün ruk ataralı: bağırdı: Meryemle Peyman dışarı çıkmış- bu acınmasına kayıdsız kaldı. Iki üç 

1 
• • yalağında belki açlı ~' 

b b
. 

1 
k "b' al . 1 d K""""' k' k lık t'" b . d" .. d beri dı - A. - dıye hayret ettı - Samur .. •. ıetC ,, 

unu ır şımarık ı gı ı ıp gü - cahil mahalle kadınları gibi içini ke - Bıre geçmişi kandilli karı!... ar ı. v:r-ue ı aran ur eyı o- gun en tanı ğı bu ters suratlı, . . . . . . den bu canlı küçuıv ıe •, 
A t . işt idile .. ı · · d yük ı t k b ıncıklemış ... Kımbılır bu sene kaç -Afl<B· ~' 

lümsıycrek ingli1ce cevap verdi: miren kıskançlığı meydana vuran çsaruı şu mere ı... e ge ... nup çamur arın ıçın e se en il§- a a, hoyrat kadının dayak yeme- yemin gösterdiği il"" .. ref) 
- Yov spik engliş? bir tavırla: . . .. . Meryemle Peyman derhal ayağa !arın üstünde seke seke atlıyarak sinde acınacak birşey bulmuyordu. tane doğurdu?. ~arın inşallah yav- ta dudak büküyor, >'~;fi 
Peyman duraklamadan, çekin - - Sen bu dillerı oğreneceğıne kalkmışlardı. Allaha ısmarladık de- yan sokağa saparlarken, karanlık, Sözde bu kadın kendisine acımış, rulara yemek ketıreyim ... Hacı Zey- m.a duygusu hic S"S ? 

medc:n, çok kol~v ve tabi! bir tarz- aklını başına toplasaydın daha iyi meyi bile unutan genç adam ayak- çarpık sokağın köşesinde gözleri- bir takım çar2ler düşünmüş, teselli ne! Efendi mutl.ı.ka çul sermiştir. ( 



lstanb :-::>-
~ •••• uı berberleri ve cemiyetleri 19 mayıs 4 ayda 3 milyon HAtl4 ~ 

• 3 - S 'l .. T ~ l. G q ' " - 3 Mayıs 1 Y~!l 

OlJfun berberler yeni İ ~ 3• Macaristan ·ıo . r p 5 tılm Ş I I ~~tOZGl=iJ bayramı [ç"n ı şa . F•rlldak 
re he ' f" • f ı· t• . İki arada... Yapılan pr<;,gram ala- • Küçücük bir rüzgfırın serçe 

Ye ının aa ıye ını z~~t~~:~~~: iş~e:i s~~~~kn~;;~ kadarıara ddğıtılıyer )Rakı yerıne şarap, birı ve likörün ~a:tTı~ğ~~u~1~~~;~~~ka;:~k~ ~ 
b ki 1 Macaristan pek hususi olan va- 19 Mayıs gençlik ve spor bayra-·t .. •• •• • • t eb~rler alınacak rıldaktan b?hsetrnek _arz_uS\l ba-

B 
e iyor ar ziyeti de her vakit hatıra gel - mı iiçn ya_\lan hazırlıklar ilerle -ı eammumu ıçın e na böyle hır oyuncaga ıhtıya -

mektedir. Kiiçük itilaf konfe - mektedir. cırn olduğu için gelmedi. erh M ransının pr?.g:.arı:ıı:~an da Ma~ Vilay~tte v:ııi m~avini Hüdai Ka- ı Memleketimizin her tat alında Diğer taraitaıı inhi,llrla!e umum Her itiraz ettiğim fikriıü he-

1 er usa ile Nuri hastalık- caristanıa kuçük ıtı~ar d_ev~euerı rataban ın rıyasetınde bu gunun içki isistihlfil<i seneden seneye art- , müdürlüğü taraiından bu faydaları men değiştirerek beni.'llkile eş 
, atı '7 d • ı • • rnünasebatı ehernmıyetlı hır yer programını hazırlayan komisyon i- maktadır. Bu yıl yapılan istatistik- ve rakı ile hafif ispirtolu müskü- olduğu iddiasına kadar vararak 
1 «<aınanın a cemıyet erının tutuyordu. l şıni bitirmiş; programı teksir ede- !ere göre geçen senenin ilk yarısın,rat arasındaki fayda bakımınrlan karaktersizce bir adama dün te· Stıt bJ • Umumi Harpten mağlup ola- rek alakadarlara dağıtmak üzere c", altı ay zarfında istihlfık edilen mukayeseleri gösterir broşür bas- sadüf etmemiş olsaydım dünya-a arıle alakadar olmadıg" in- rak ÇıkmıŞ, SU\h muahedesinin tertibat almıştır. rakı miktarı 3 milyon litreyi gös- tıracak; \'e hakiki propaganda, tda da dönmekte o]an ve daima da 

d ağır şartları altında kalmış olan Bu seneki eençlik ve spor hayra- terirken bu senenin ilk dört ayı renin yalnız bira, şarap ·ıe cm- dönmekte devam edecek olan an şikayet ediyorlar Macaristan için Orta Avrupada mı, memleketin her tarafında t.>". · lzarfındaki istihlak miktarı bundan sali hafıf alkollu müsküratı ka- binlerce fırıldaklardan •bana 
' olup bite~ , v~ daha. da olacak kalade şenlik.lerle kutlulanacak; Is- çok fazla tutmakta, 3 milyon litre- dehle astmıya madhsus olmak ü- ne?• diyerek beliti de omuz sil-
~ hattaJti sa _ . .. 1 şeyler daırnı hır endışe uyandır- tanbul ve mulhakatında da komıs- yi aşmış bulunmaktadır. zere açtıracağı dükkknlarla vapa- kecek bunu kendime mevzu bi-
~!\i bttberler· .Yılarıınızda İs • d.an. du>'dugum ha~le teşekküre- maktan geri kalrnarnak~dır. A- yonun hazırladığı pro~nm tatbık İstihlak nisbetini şehirlere göre caktır. le yapmıyacaktım. Fakat dün 
~ aleylıiııdeın;:1 b~r~r~er ce- rıını arza cesaret ettim . vusturyanın ma!Cı~ .~eki'.de Al- edilerek bu büyük gunün dıi(er se- tetkik eden grafikte lstanbul, An- • •• •• •• •• kendisine tasladığını adartı, ba~-S bu llıeyand azı ıd~arını Bı:? ~~rrahpaşa hastanesınde l~ manya ile birleşmesı uzer.ıne Ma- nelerinkinden çok zengin hir şkil- kara, İzmir gibi çok niıfuslu ve ka 1 Gazı koprusun un kasının fikirlerine, kanaatlerine 
~laı., 4eıı baııse: Yardım gorm~- 2?. ~~':11" yatıyorum. lztırap v.e ~~ caristan, gözlerini Berli.n ~~a- de tes'idi temin edilmi.~ olacaktır. ]abalık şehirlcrdeıı ziyade bılhas- 1 o kadar aynalık yapmakta ve 
'~ bij.ı:_ ~n. berberlenn ~tü ıçınde :aşamaktayım. Çunku fına çevirmiş, kendine hır ıstı -ı sa Anado:unun diğer vılfıyetleri ve 24 d11baSl başkasının düşüncelerini o ka -

t · ~'"ile: ailem ve çocugum evde yarı aç, ya- · · 1 ·· ·· ·· B •• •• • ' J } .il d h '<liıttt . Yekfın ..,. . l Be b l . kamet tayınıne ça ışır gorunu - utun ıs re e er kaz ·!arı daha fazla göstermektedir. dar tekrarlıyan bir aksise R a-~ 'ti b . u 5,000 e varan rı tok yaşıyor ar. r er er cemı - yordu Fakat şu son haftalarda .~ . . .d · . Hazır !. !inde idi ki dayanamadım. Der-~.:" cerı:; iddiada bulunduğu yeti niçin bana yardım etmiyor? Mac~lar daha ziyade Romanın Ü • B k . !lu .kabıl ~ehırler .. e'k> .'.'n rakı ıs-ı • • dimi size dökrneğe karar ver -
~dab Yet reisi Bay İsmail Ailem çok elim bir vaziyet için- . . :1 1 l lar eillZ an a tihLkı hususunda on pl~nd.ı bu- inşaatın şimdiye kadar dı·rn. Gerçı· dah.:ı kuvvetli bir ıı... ""•b lllılara gene b .. tunlar dedir Halbuki cemiyetimizin ni - va'.?_ıyetı 1 e ~eşgud 0 uyo~. 1 • lunurlarken şimdi ıkınci dcre>ccde 
~- ~er,,,,_ usu - . Otedenberı Bu apeşte ıp o - geçiyor t t kt e Anadolu v·1ayet g ·, çirdiai safha... kanaatin, daha doğru ve rnaz. ~ l!lııı n.:':'1• iddialann varid zamnamesinde beı,im gibi hastala- matları Berlin ile Roma arasın- yer u ma a v . · ı - "" but bir fikrin karşısında kendı-lll~<I· """"''-u··şı·· • yardım için bir kayıt vardır . .. 1 .. k tak' l lerinı 1 d~ha fazb ıstıhlak rakamı Unk .

1 
•-·· k d 

·' ' ~ -~... u. ra · da hır muvazene po ıtı ası ıp 52 iske e haziranda . 1 ı apanı 1 e """P apı arasın a sininkini feda etmiye .ıler •ina,-llı .ıı Jar lıerbercr..;ı mektub Bu kayıt bana niye tatbik olun- etmeği kendi mernleketlr~ı ç·n arzdmckte uld ·:u an~aş'. .m,akt."ıc '.r. ır~J edılmekte' olan •Gazi köprüsü• cu dan başka birşcy değillerdir. 
~ltiaiı,, b'/: llluhteviyatı cemi- muyor? en uygunu görmü•lerdir. Italya- D ,İı. Banka dev- Memleketımı .. Je >ıutu, ,tıb~rı.c inşasına hararetle devanı olunmak- Fakat biraz evvel tarnarnilc ter-
~·,, CCVab teşkil edecek Sonra arkadaşlarımdan işittiği • nın Tuna havzasında tekrar fa- r0~Un •cak yapılan istatistıklerdc adam aşı- dır. . sini iddia ettiği bir fikrin tama-
Q'"lli),. O lllektubları aynen me göre benim vaziyetimde olan al bir siyaset takıp etrneğe re Muhtelıf sahillerınmde bulu- na ısabet eden yı:lık rJkt rnıkta~ı' Bu iş için; tam 250 amele ve ış- mile aksi olan itirazlarınızın 

fl<ı 'daıı b· . berberlere de ayni yardım yapılmı- akit baslıyacağı Macaris•an pa- nan ıskelclerin idares. ile ekser yer yarım kiloya balıg. oln:akt~d1: ~ı, çi .. h.c. r gün çalışın. aktadı.r. •Gazi köp. karşısında bir dakika sonra h~-' lıteı lrUırl.ı Bal v ~ . ·· ·· dıg' er hafif alkollu ıçkılerın ıstıhlıik 1 k ilk h k d ·~~ esi ci\I '''" atta va - yorm~. . . . . . .•. yitahtında ehemrnıyetle duşu - terde belediyelr mşgul olmaktadır. . .. . r ok fazla rusu• ; ge ece azırnna a aı men balmurnu gibi eriviverme-
~ ktuil1ııda berber Musa Y~ heyeti ı~aremızın ~ıl_<iig~ nülen mevzulardandır. Çünkü Bunlardan bir varidat ta tmin et- m~ktarına go·r~ bu mıkta ç muhakkak ikmal edilmiş olacaktır. si ve ötedenberi zaten. sizinle 
~ ilıı, b·budur ki §ikay~t - bugünler~e. benıı_n bu _vazıye.~~ ancak bu suretle Berlin ve Ro- mektedirler. gorulmektedır.... . . Şimdiye kadar; köprürün 24 du bu nokta üzerinde hemfikir ol-~' -' ır çerçeve dahilinde ve em~ halın! yenı heyetı ı- ma arasında Macaristan için bir Ancak bunu be'ı'Cliyelerin; iske- .İnhıs~rlar ı~ares. ~afıf .ve. az ıs- basından hepsi~in. malzemesi Al· duğunu soylernesi fikirsizli~ın 
()>:t~ •· ·~tlllaktadır. dar~ye arzediyorıın_ı- . . rnüvazene politikası temini ka -1 ıeıerın idare ve inl-işafı için ic:ıp pırtolu ı~ltil~rın me~.c~ctıı~nzde ta 

1 

manyadan gelmıştır. ve haysiyı.~izliğin en aşağılığı-
•!· Ublllıda aynen f<iyle Hıç olmazsa. ~enı heyetin b~~~e bil olacak görünüyor. eden tedbirleri almıya vakit bul:ı- ammumu ıçın yaptıgı .'etkıklerden Bu dubalardan 7 si Unkapanı ta- dır. 

~ ll.)ıa yar~ e~mesını .v~ daha ~uyük Diğer taraftan Macaristanın madıkları görüldüğünrlı·n bu ı \ •;us sonra bu ~ususta te~lnrler almak rafında ve deniz üstündedir. •Arkasında yumurta küfesi • 'et~ .. ~~ &Ünü P:kan Son faali~et gosterme~ını ehemmıyetle Yugoslavya_ ile de rnü~as~b~tınıı· ta ye~ Lı r karar vPri!mişlir. üz.ere faalıyete geçmıye karar ver- ı . 11 dub~ın d.a cBalab atelye- olmadığını söyliyerek sözlerin 
~ hllillci ,.11~ın üçüncü sahife_ dilerım.• kuvvetlendir_rnek keyf~ye.t~?ır: . Son kabul olunan b:r kanuna gö- mış bulunmaktadır." sınde montaıları ikmal olunmakta- den hemen dönenlerin, kırılan 

l(fqıaı ·Ut ->undaki berber A- Yukarıda ışaret edıldigı gıbı re· badema: iskelelenmizin idaresi Bu kararın tertıbatı meyanında, dır. izzeti enfislerini, kırılacak yu 
ııı tl;lllde<ırını~, doğru olduğuna Serseri köpekler Macaristan yakın vakte kadarı' cDenızbank» a devrohı~ınuştur. Anadolunun muhtelif kıtalar'.11?a, Ayrıca gerek UrıJ<apanı ve gerek murtalardan daha aşağı görr 

~ '.l •ğu \lesikalarım var. Almanya ile rnünasebatını kuv - Hazi randan itibaı er muhtelif sa köylere kadar teşmd eı:lılecek ~l;;ın- Azapkapıda, kenarda 16, ortada 18 ]erini insanlık haysiyeti b:ı l 
' lııjjl<!i. l'ar:!°8 aYında validem hl!S- Nasıl vetlendirrniş, Macar devlet a .- hillerıml7dekı •52. ıskelo? Denizhan lar ve neşriyatla haf;f :ı.lkollu ıçkı- metre büyüklüğünde demir kazık- romdan nasıl telakki edeceg 

~tı;~ bit diz lıalınıştım. Cemiyete •• •• • damlarının ~y.la.rca evvel S.erlı- ka geçecektır. Bu münasebetle; cDe lerin favda!".' halk? tanıtılacak, bu lar da çakılmaktadır. de insan şaşakalıyor. 
, b~ Oıaıı

0

lttor istiyeyim dedim. QJduriıJecek 7 ni ziyar~t.l~rı ıkı tara_fın rnuna • nizbank> ıs~elelerın ıdares.ı ıçin ~e I hususta a~ışaı ış.lerıne fazla ehem- Bir dalkavuk hikayesini anla-
~1 l<ıııt ~hır zata söyledim ve • sebetlerı ıçın ehernmıyetle rnev- ni bir teşkilat vücuoe getirecektır. mıyet verilecektır. Mevlidi tırlar. 

'I · ~ ~ lliııı ınüracaatimi kısa Son zamaı:ıJarda ~ehrimizde ser- zuu bahsolrnuştu. Fakat Maca:- -- Mütegallibelerden biri dalka-

,, 

)~ Vt•nu saçları alabros kesil. seri köpeklerin yine çoğaldığı ve ların Orta Avrupada tam. bır b t J\lebevi vuğile beraber dolaşırken arala-
lııı.~ laıııanda saçları da be- bunların yavrularile dolaştıkları gö rnüvazene halinde daha emın b:r iza e Diyaıuıt i§leri Reisliği lstanbııl f11:1~a şu muhavere cereyan et -~~~lbisesi de kahverengi rülmüştür. vaziyet temin ederek ya<arnagı mış. 
'ot lı...~ hilıııediğim zatı muh- Belediye reisliği; köpeklerin so bugünkü mevkilerine daha mu- • • Müftülüğündens - Şu patlıcan çok mübarek 
~lılj ~·~ bu lllüraee.atime dok.. kaklarda dolaşmasın:ı ve halkı ra- vafık bulduklarına şüphe yok : - n 1 .. MRayıb.s~l onclikinci perşembeiki. ~- bir şeydir. 
lk · &ı.:•-:ıtı h t 1 · · l k • Alın · ı <ebe lerı a nu e ıu evv ayının on · sıne - Evet efendun paUıcan mu·· -.;..._ R;."llıı! ez dedi. Ben de bu- a sız etme erme manı o ma uze- tur. anya ı e rnuna . 
~ Şl!ııcıi cellıiyetten kı g·t re açtığı mücadeleye şiddetle de- iyi olan Macaristan Italva ıle c'e ' e • müsadif olmakla önümüzdeki çar- barektir. 
'''ltt Ye ~d çı p ı - . . d l . f k b şamba günü akşamı (Perşembe ge- - Dolması kızartması oturt-\;ı lttjy ar cemiyetten mu- vaına karar vermıştır. . daha ost o m.ayı . ı~ ıye;e l • • • ld • J' , , 
'"rlt~eıı ltiıııbilir nekadar es.. Yakında; sokaklard:ı ve ta~ıfat rnüvazeı:e. vazı".etını saı::hml:ış- :~:~ur~evlidi Nebevı 0 ugu 1 an ması, karnıyarığı, hatta turşusu 

~ ~ı, vardır ve bun- ameleleri tarafından •zehırli kofte• tırrnak ıstıyebılır. Son gunlerın ın ·•ıl re Hnı t· r n el 'h:ı y · '>r. Bu trar.sot'antığın boyu bile güzel olur. 
~ ·~~ttıiııı. gibı müracaatlerı •zehirli kıyma• veya; «zehırli pas- gel:n haberleri_nden cıkıtn b•r Noınıaı .ı. n ., , d ıızuıı •iır'r. fark ı da 1 mil r ıkmış. _ Evet efendim patlıcan cid-
~ %ı ır·.Ben Validemin has. tırma•, czehirli peynir• atılmak su netıce vardır kı o da Maca'.ların Üç LU)'U•< t:. JI •• tı, :ı .... ası dakı !ark şudur: A·azi vergiler: ne c' , harikadıı·. 
~~ 0~eltıiYetten muavenet is- retile köpeklerin öldürülnıesi;_ b~zı ayni z~rn~nda Yugos~avya ılc ?c _Bayılırım şu patlıcana ves-
·~ .\liııj Say~ yukarıda azılı cihetlerden mahzurlu gorulmuştur. dostlugu ılerletmck ısternele:-ı - y ~ pi lan itirazlar selam. , 

1 1 bı." ı<iyı 11 
"izlerini y 1 y Köpeklerin yeni biri itlaf tarzı dü- dir. _ Kulunuz da efendim. 

ı·~ıı.: erdi a an ve ga. k k • R f Çngvaldl Amm tlı h ' -.ıı, YebiJirdim Halbuki şünülürken, beher köpe uyrugu A m3d a:.ı ~ - a pa canın azını 
ı.}~e h \l\ı!ıu buldu B. . başına 10 kuruş vuilmek tedbiri de -- - batidir. Yemesini hiçte sevmem. 
~~ ~. "Ylııran b" h :'ıı:' ı~ın akla gelmiştir. tına göre muayene edilerek ellerın ~aliye Vekfiletince ar~zi. ~ergi • _ Kulunuz da patlıcand;ın 
~et lıyebiliriın ır a ıçın .e~ Şimdi bu husus tetkik olunmak de sıhhat cüzdanları bulunınsaı la- Kraliçe Mari . .. . . l~rının tahakkuk ~= tahsılı ışı Bele- hoşlanmaz efendim. 

~.ıqllıı.llo ~tııiYete .v~ bundan ıki tadır. Yakında kat'; bir karar ve- zım gelmektedir. Tonu: 81.235. Boyu· 310 metro. Kuvvetı: 200,000 beygır, Suratı 29/30 mil. diyelere. d~vredildıgı nım~n. bu ver- Dalkavuğun bu kadar çabuk 
ıı.:_ oları t \lar d gıttım. Burnum- rilecektir. Bu kabil 111üstahdemlcrden bazı . . gil~re aıd ıtir~~ tedkıkı de ~e- fikir değiştirmesi efendisinin si-

ı. ~'lııgdeııç d~::";.e:;~~cş;y- ]arının .muayyen zam.anlarda bele- Tonu: 83 4J3 Bı"u: ~ 3 m. n, ~ u:~:~~·;60,000 beygir. Sürati: 30/31 mil ledıye.lere ve~ilmış bulun~akta ıdi. nirine dokunmuş olacak ki: 
~ita· edi. ll . . A "/, dıye muracaat etmedik'erı ve mu- • • · , Beled~yece ı~ırazl.arı te~~ık ve ka- _ Bre demiş, ben patlıcanı 
~;.:_, gıd \ler·unun uzerıne ba- l e ayenesiz Çalışmakta oldukları gö- ll:raliçe Elizabet . .. . . r~ ıçın t~~zıf edılen ıkı ıtır~z. ko • methettiğim zaman sen de met-
... ~~ ecleyiııı ın de hastanelere Aralarında rülmüş, belediye hekin1l.crinin de Tonu: 84,000, Boyu: 314 metro, Kuvvetı 200/250,000 beygır, Suratı 32 mıl. mısyonu ıtirazları ted~ıke kafı g:I· hediyorsun, ben kötülediğim za. 
~ ~~<li lalard dedıın. T>şradan bu hususta merkeze malumat ver memekte, ve bu komısyonların ış- rnan sen de hemen tebdili fikir 

'lıeı h ler. Cea~ sana vakit kal - Ç medikleri anlaşılmıştır. leri çok ağır bulunmaktadır. ediyorsun. Senin kendi kanaatin 
I,.~~~ u llıud~Yetin yaptığı mu- Q [ l Ş Q n J Q r Belediye, yeniden yaptığı bir ta- Bu vazi~eti .gözönüne alan İstan- yok mu be adam? 
~~e,~ b~ka h" 1 1 U bt 1 mimle aHe efradı ile yakın müna- bul Belediyesı, faalıyette bulunan Dalkavuk düşünmeden he 
~~ ~'~de led filen Cerrahpaşa &Ut nine er a m re • sebette bulunan hizmetçi ve s. ütni- iki komisyonun da işlerini hafiflet- men şu cevabı vermiş: 
f"tk leriııu.zd avı altında bulu _ yelarl her ay diğerleri nelerin her ay muayene tabı tu- mek ve itirazların daha çabuk ted- _ •Efendim beı . patlıcanın de-
'~'i . aldı· en berber Nuri altı ayda bir muayf'ne tulmalarını, diğer hizmet erbabı- ~'!?!"'.".::.:;~~·· kik~i in:kan dahiline koymak için ğil, sizin dalkaVl'ğ\lnuzum.» 

. lı~ e~ılıne1tfn:ız bir mektubda edlleceklör nın da 6 ayda bir belediye doktor- yemden uç komısyon dalıa teşkil Her fikrin serbest söylendigi 
~l Gııı cdır: Evlerde, aile arasında bulunan larına muayene edilmelerini ve etmeğe karar vermiştir. Yeni ko • ve hürmet gördüğü bir devirde 
~~ıe deratıdanberi gazetnizde hizmetçilerle mürebbiye, aşçı, süt muayene neticelerinin sıhhat mü- misyonlar bu halta içerisil!_d ·~ t~~kil kendi fikirlerini başkalarının 

'4ıı d:an ilacı gibi yazı- nine, arabacı, şoför, bahçıvan, uşak düdüğüne bildirilmesini aliikadar- (Kraliçe Ellzebet) in son ml!lketl edilerek itirazları tedkike başlaya- kanaatlerine esir ederek satmak 

~ ~fallatla ~ükudum.(G]Bun- ove çamNaşırcılarlLın beu:Jleadaiye Mtalima- lara-bioldtiur-rmmişatzirm. __ ı,sınız? caklardır. -- ~~~~~~~fr.n ve küçüklüğün ta 

~ _ Fakat kız sana tutgun görü- ihsas eden en küçük "ir hareket- gibi bir alışverişi olabilir? Ve bir patlıcanı bile müda f .. a 
te blundum mu?. Cina, birdenbire sesinin tonu- ederniyecek kadar kudretsiz ve diye sordu. nüyor. b - d 1 ı· ] k 1 d 

H ı nu değiştirdi. Ancak işitilir bir ayagı ır ar. nsan ı on ar an Cina tereddütle yüzüme bakı- - Aldanıyorsun!... - ayır·· l f d d - ·ı ti k 
~ k b. · · _ Ne ... O halde niçin bu site- sesle: • as a ay a egı , mu a a zarar h y AZAN l yordu.Nataşaya: -Seninleen ıs·ı ırzamanıçın- .. .. HelL "'"ıl~s-fu 

"...., S ~ E T S A F A C O Ş K U N - Sizi daha fazla rahatsı7. et - de buluşmalıyız Suad.. Şimdi me lüzum görüyorsun!. - Affedersin, affedersin diye gorur. '"· r .. , , 

E miyelim. Yorgunsunuzdur. bunları savıp gelemez misin! Baş - Çünkü, senin hesabına bu mırıldandı. Ne saçma şeyler söy- n~7 Hı~rl HH : 1 ı' 
., lı;ıy, D E B T R O M A N : 118 Cinaya da: başa kalalım. nezaketsizliği benim yüzüme o- lüyorum. Sana bu kadar karış - Rebiülevvel Nı. n 1 

•e İd r Ciııa ll _ Geliyorum! _ Bu akşam olmaz artık.. dasında bulunduğun kadın çarp- mağa hakkım yok. 9 26 
~fıı.·n:~·g·· ·· en de gelmek gbelişine .. Sonra da, ikisinin birh· f- dedim. _ Yarın!. tı. Gayri ihtiyari yapıyorum bu 1 

-~ il ., ,, irlerine karşı aldıkları QU tu a Ol _ Fakat ayni sogu· k çehreyi h k tl · G · 'ht" • -
1• ~ h 

0
<.<eti keski Cina tekrar başile Nata~aya se. - ur. are e erı. .. ayrı ı ıyarı ag • 

/1 b .. "l ~ar1ı., n bir is- pozisyonlara... la·m verdı·. Ben elimi uzattım. - Nerede buluşalım?. sen de gösterdin. zımdan kaçıyor bu sözler ... Ku • "l .. eıııeıtt •. ,ordu: ş k d l hl· k 1 ~.:ıtllıiş """0ı.a,nl~ olan mülakatı- !ar.~ a ın ar ne tuhaf ma u - - Kim bu kız Suad!. Nataşa)a evımin adresini ver- - Müdafaa ediyorsun onu... suruma bakma Suad ... Günler _ 
llı.""l Cağı - Hürmet ettiğim bir ailenin dim. Öğleden sonra beni arıya - - Lüzum yok... Lüzum yok denberi bir sinir gerginliğinin '«ıq &etireıı ıu düşündüm. Hissiyatlarını kat'iyyen içlerin- kızı. Otomobil kazası gPçirdim caktL dedim Çünkü ne sini ona, ne de buhran derecesine varan bir had· 
Ilı...~ Oldu· garsona sordum. de hapsetmeği beceremiyorlar. . l · c· onu sana karşı müdafaa edecek, dı· azaınıs· ı· 1·çın· de yaşıyorum '7:1~ &unu .. bir müddet evvel. .. Benı ev erme Koridora çıktığım zaman ına-
~"'1"ı tak.diııı soyledi. Beni Takdim ettim birbiflerine: aldılar, tedavi ettiler. bu . yüzdn yı beni bekler Luldııın. yekdiğerine mazur gösterecek bir • 
~ ~ • diıtıdilı: etmez misin! - Cina, Matmazel Nataşıı kendilerine görünmez bir minnet Sinirli idı. vaziyette değilim. ERTESİ GÖN . 
\ıii/tt•k. 01 duruyor. Cina Nataşanın isminin önüne bili!- hissediyorum. Bu akşam ycmcğ~ _ Nezal ctsizlik ettim, değil - Dostluğunu;. çok ileri gözü -ti>..: ,ije o... tııuş bir dudak t· M t 1 k r . . f 
"<\t Uıe ~ne,ı ızam a maze e ımesını ge ır_ da\·et etmışlerdi. 

il· tine b 'Y0 rdu. Onun bu mişüm. Çünkü, Cina ağzında ı;:iğ-
'l' ... ~i ... ana döndu··. t - Aranızda birşeyler var gibi 
'<li,, ""'l§tırııı . niyerek ona cMadam. demişti. - geliyor. 
~n 'Otduı:ıı. az nıısın Suad!. !tisi de ellerini uzatmadılar. Ha-
tvv~~ &ılı;ılnı,.t fil bir baş iğişile yekdiğerlerıni 

• c· ... ı. selamladılar. 
llıa'nın b 

uraya kadar Nataşa> 

- İnanayırı mı?. 

- ZannedcrİJl'_ 

-Kat'iyycn ... 

'? mı .. 
Gelip seni raho tsız etm~meliy

dim amma, ne bıleyim işte .. 

Salona doğı u yürümeğe başla-

d,. . 
• 

- B~ni rahaı.ız · ettiğini suna 

küyor. 

- Zannedilebilir. 

- Sizi niçin çağırtmış\ 

- Konuşmak için ... 

- Ne konuşac8k seninle .. Bir 
bar kadınının ciddi bir erkekle 

Bu kadının seninle bu kadar meş- · 
gu! olmasını . istemiyorum. 

Ertesi gün .. 
Öğleden sonra ... 

1 

Nataşayı bekliyorum. 

/(Devamı var) 

-y,1 l~j8, A1 5, l.ôiın l'.l9, Hızır 4 , 
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G ~ lL D Ü Faydah HiKAYE 

İstanbul halkı •• u 
'Bilgiler 

. Kanape ve koltukların tahta kı
sımlarını parlatmak için biraz sir
ke ile zeytinyağım karıştırmalı, bir 
tutam da tuz ililve etmeli ve bir bez 
parçası ile silmelidir. 

YAR) 
Kırlara dökülmüştü. 

Diş tozu.- Yumurta kabuklarını 

· Yazan : Mahmud Y ESA R i 
' rsun 

Moloz Abdı, yangın yerinden 
caddeye çıkan sokağın dönemecin _ 
deki yıkık vakıf çeşmeye sırt ver
miş, lüle züiri kara tahta kahve -
nin, tüylü sarmaşıklar, boru çiçek
Ierile süslü, yatak çarşafından biraz 
genişçe bahçesine iskemle atıp o
turmuş, sabah keyfi çatıyordu Tir
yaki harcı yayvan fincandan cok -

•mahkemeler> le, mahkemelerle ilL 
şiği olan herşey ve herkesle o ka
dar chal ve hamur• olmuştu ki 
•semh deki polislerden değil, uzak
lardaki karakolların muavinlerine, 
serkomiserine; mahkemelerin reis
lerinden mübaşirlerine kadar, bil _ 
mediği, tanımadığı yoktu. 

Bu semtlerde ne arıY0 edi; 

Gu .. neş,· zaman _Janberı· ken- iyice döğünüz. hyni miktarda te -uzun aj beşir ve bikarbonat dö süd karıştı-
rınız. İyi bir diş tozu olur. 

Mübaşir, cevap verııt ın vl 
nı açtı, sakin bir arayıı d•· 1t 

mar kağıdlarını karıştır. 
sonra, bir kağıd çıkardı· el 

dl.sı·ne hasret kalan l.stanbula Elleriniz kirli mi?- vazelin sü-rünüz ve oğuşturunuz. Sonra ılık 
sabunlu su ile yıkayınız. 

- Sana, mahkemcdtıll 
Moloz Abdi, kendisırıl 5/ 

iskemleden sırtüstü !er~,r.; 
elile kasketini ens~sıııe Mübaşir, emektar, hakikaten ba.. l b / Halıların muhafazası.- Her sa-

t a t l l• r g u" n y a ş a t t l hah bir fırçayı, birkaç damla tre -
• bentin karıştırılınış sıcak suya batı-

Otobüsler, tramvaylar, vapurlar rınız. Güzelce fırçalayınız. Güveleri 

K3gw lfhane, Mecidiye köyü, IS'anbUI ~~ h~:.:a gl~;~ıar~inıerce insanı de~~::; kokusu.- odalarda tütün 
l Dün en fazla kalabalık olan yer- kokusunu gidermek için ilk evvel 

Caddelerl, 1•rı'lı' ufaklı ı•nsanıarla doldu Jer Mecidiyeköyü, Kağıthane ve sigara tablalarındaki külleri atınız. Boğazdı. Mevsim başlangıcı olmaı;ı- Sonra masanın üzerine, su dolu bir 
na rağmen cesaret edip Adaya, büyük kase koyunuz. Su, fena ko-
daha uzak mesire yerlerine giden- kuyu çeker. 
Jer pek boldu. KAYISI REÇELİ Yazan : Bedi GONDIJZ 

• 

Kağıthanede dı.in, tarihe karışmak Taze, olgun veya kuru kayısıların 
ar böyle güneşli, üzere olan eski hayata bir gün daha sağlamlarını seçiniz. Güzelce yıka-

pazarlı bir günde ilave edilmiş oldu. yınız, çekirdeklerini çıkarınız. Ten-
e kırlara davet Zurnalar çalındı, göbek atıldı. ku- cereye bir kilo seker, küçük bir bar

etti. zular çevrildi. Sandallardan yükse- dak su koyunuz. Hafif ateşte, şeker 
1 Bu büyük fırsa- len naralar asırdide ağaçların ha - kıvama gelınciye kadar kaynatınız. 
!_ tabii hiç kimse (Devamı 7 ind sahifemizde) ( D,v,mı 7 inci <wfai• ) 

ni terkettiler, kır
lara dökiildiiler, 
Kağıthane yo -

!unda dün sabah 
25-30 araba birbiri 
ardına sıralanmış

lar, Haliçte yüz -
den fazla sandal 

YAMYAML 
Bugün nerelerde 

Oturuyorlar?. 
Bir,ok kimseler yamyamlığın ya- dört parçaya ayrılır ve pazar )'er

ni insan eti yiyenlerin kalmadığım ]erinde çengellere asılır, satılırdı. 

Köğıthanenin yo- zannederler. İlk evvel, açlık yüzünden b:işlı
lunu tutmıı.ştu. · Halbuki bu, dünyadan tamamile( yan yamyamlık birçok milletlerd~. 

!kalkmamıştır. Okyanu,sun, Dalo _ intikam hasebile ,ilerledi ve gitgide - Oyle ,;eglı Kuyruç:ıu bu enayiye Koptırır mıyım 'L , 

Sabah... Hava yağmu,rlu, yollar 
çamur ve su istilasına uğramış ... 
Mayısa girdiğimiz halde hô.Ja kalın 
paltolar, yün !anili, hatta şoson ve 
Jastikler modasını kaybetmemiş. 

İşte, İstanbulur. bir bahar saba
hı Fakat öğliye doğru güneş kendi
ni gösteriyor .. Hava sıcaklaşıyor .. 

Sevmiyoruz. Artık kış bitti, diyo
ruz. Atnma akşam olunca şiddetli 

bir rüzgar yüzümüzü kamçılaınıya 

başlıyor. 

Yağmur bütün hızile devam edi-
yor. 

Bir yıldız: 
Songa nasıl 

Parladı? 
Mütereddıdiz. Takvimin yaprak- Herkesin takdir ettiği bu sevim

larını karıştırıyoruz. Yanılmadığı - 1i artistin hayatından kısaca bab -
mızı anlayınc.ı beynimiz çöziilmez sedelim: 
mızı anlayınca beynimiz çözülmüş! Sonya, 1913 de soğuk bir kış gü
bir muammay~ takılıyor .. Odun, nü (Oslo) da doğdu. 
kfımiir fiatları hala zemheri soğu- Ve sarışın, güler yüzlü, sevimli 
ğundaki mertebesinde. bir kız oldu. Sabahtan akşama ka-
Ç~hreler asık Kış bir türlü bit - dar gülüyor, oynuyor, şarln söylü -

mek ıstcmiyor ... Yaza çok uzak bu- yor, herkesi eğlendiriyor, herkesi 
Junuyoruz. Fakat içimizde yeşilli - neş'elendiriyordu. Hani yumuk yu
ğc, giinese. sıcak r.ünlcre minnetle muk, pamuk gibı mini mini kedi 
intizar c·dl'n bir his var. vavruları vardır. İnsaf\ görünce 
Kışın çarr.urunu düşünmeden ya- ~utlaka okşamak, sevmek ister. 

zın bc~cu luz'.rın feda ed"._biliyo- Tıpkı onlar gibi ... 

ruz. Sekiz yaşına gelince, babası ona 
Yaz... bir Paten (altı küçük tekerlekli a-
Güncş... yak kızağı) hediye etti. Sonya, bu-
;.:,ıcak gün... na pek çok sevindi. Arkad~şları ile 
l\lchtap... beraber buzlar üzerinde patinaj 
B;.itün bunlara kavuşmak arzusu yapmıya başladı. 

ıçımızı kem iri) or Fakat nerede Sonraları, babasının ı .ezareti al-
yaz .. Nerrde güneş' tında yarışlara gird:. Hepsinde de 

• • birinci geldi. 
Gun: Pazar. On bir yaşında iken Norveç pati-
lla\'a; sıcak ve güneşli. İşte bil- naj şampiyonu oidu. 

tim lslanbul halkının bekledikleri 13 yaşında, düny~ şampiyonluğu-
1.m arJda ... lnu kazandı. Sonya, yarıştan ziyade 

i\!J. ıl tulüat kıımpanyaları ·Beş buz üzerinde yaptığı oyunlar ve 
lıı.iyük komik bir arada• diye halkı , danslarla şöhret kazandı. Kendisini 

memnun etmiye çalışırlarsa; uzun 
1 
taklid etmenin imkanı yoktur. Zi -

zamandanberi yağmurdan, soğuk - ra, sporla dansı birleştirmeğe mu -

tan göz açamıy"n islanbulluları ba- ( Devamı 7 inci sayfada ) 

• 

mon ve Fici adalanndaki yerli aha-ı il.det halini. aldı. .. kalı• kahveyi çekip de ard ara iki ba bir adamdı ve Molozun, çok eski ı -Ne celbi be irnaJ11fll· 
li, insan eti buldular mı büyük bir Bazı kabıle!cr'. yalnız d.uşman_d~n sigara tellendirdikten sonra gevşe- bir tanıdığı idi. Moloz, ona, bir is- Moloz, cvukuat• olOP e\ı 
iştiha ile yerler. aldıkları esıderı .. yerlerdı. _Maglub miş, şöyle hafifteR bir şekerleme - kemle uzattı: için değil, polise yak3Y1 ·~·' 

Bu adalara giden scyvahler, yer- olanlann, esır . duşcı1lcr'.n akıbet. - ı ye hazırlanıyordu. Fakat mübaşirin,! - Otur bakalım, dinlen. diği, •ensçlenmediği• 1~rJt' 
lilerin bu adetlerini bildikleri için Ierı pek fecıdı. Gal.ıt!lt'rın boş mı - sokağın üst başından sökün ettiğini Mübaşir, yol yorgunu idi. Abdi - •celp kesildiğine• şaşı~a ~ 
çok ihtiyatlı davranırlar, daima ka_ delerını doldurmaları muhakkaktı. gorunce, keyfi kaçtı, bastıran tatlı nin uzattığı iskemleye nazlanma - czenaat icabı>, karşısın 
!abalık ve silahlı olarak gezerler. Birçok seyyahiııa, yamyamlıkta uyku gevşekliği dağıldı, sinirleri dan hemen oturdu; şişkin çantasını sa olsun, cvukuatındall' ıf'~' 
Yoksa halleri yamandır. Şışe geçi- oburluğun büyu b rol oynadığı - geriliyordu. dizlerinin üstüne koydu. ği enayilik sayardı. ııo'. e: 
rilip kızaltılmaları muhakkaktır.. na dikkat etmişi ir. Nezleye tutulur gibi, yılın dört Moloz, para gözünd€ olmıyan bir ter. inde yoktu; müba;~;., 

Eskiden birçok milletler insan eti Yamyamlar; insan etini hayvan mevsiminde, bazan da mevsimleri mirasyedi tavrile kolun"1 savurarak - Vukuatım yok. d fi 
yerlerdi. Sitlen Sarmatlar, Masa- etine tercih ederlerdi. Çocukların şaşırarak chak yeri• ni, •Tevkifha- kahveciye bağırdı: lışlık olmasın. Adırnıı, lrı'I 
jetler hemcinslerinin etini ıştiha ile ellerini yaşlı adamların etlerinden ne• yi boyladığı için, mübaşirin gö_ _ Bir okkalı gel. çıktı, diye aslı astarı r~ı. li" 
mideye indirir ve bundan büyük daha lezzetli bulurlar. Vücudün ba- rünmesini, hiç de hayra yormadı. Görünüşte soğukkanlı idi amma; kuatlara karıştırılıY0 

bir lezzet duyarlardı. İskandinav _ zı kısımlarına, bilhaşsa ayakların Mübaşir yaklaştığı zaman, Moloz içi düğmesine basılmış bir elektrik nin celbi? göf'İİ~ 
yalılar, düşmanlarırıin kafa tasile tabanlarına, avu~ içlerine bayılır - Abdi, hemen davrandı: zili gibi titriyordu; zoraki bir kayıd- İçi genişmiş gi~i rdU 
bal şerbeti içerlerdi. lardı . - Merhaba babalık! sızlıkla: rağmen, tir tir titrıY~ ~jııl' 

d (J ) k b·ı · d Yamyamlar, kurbanlarını daima _ Merhaba evlıid! H ı d d' G ? son günlerde, hiç d~.>.~ dC Afrika a agas a ı esın e, er- - ayır o a, e ı. ene ne var. tı. Ufak tefek cişçıiıl<' ;/ 
keklerin ve kadınların vücudleri (DevamJ 7 inci sahifemizde! Abdi, cpolis• le, «karakollar. la, Hoş, sen, pek hayra gelmezsin ya! değildi. Ensesini kaşı)'a 

-
-------------, 

SIMONE Simon ====================-============ 
MAHKEMEDE KATI BiLE CENKLEŞIYOR 
ALTIN ANAHTARLARIN SIRRI 

Marlen 
Ditrih 

Par iste 
Saat biri 18 geçiyor. \Kraliçe Me

ri) Transatlantiği ile Amerik<.dan 
gelen yolcuları getiren tren üç saat 

teehhurla Parise geldi. 
Marlen Detrih kocası Sieber'le 

beraber vagondan indi. Arkasında 
güzel, şık bir tayyür; boynunda, tiL 
kiden bir eşarp, başında kocaman 
fötr bir şapka vrdı. 

Kendisile konuşan gazetecilere: 

şünüyordu: yJ' 
- Acaba, hangi işi d_~01ı 

de iz, filan bı~l.ıkmndıg b~' 
rum amma, kör şeytan 0~ ~ 
varmadan mandepsi)'" 

şım? da. 
Mübaşir onu uztıll 

' ' dl' 
ten, meraktan kurtar. 'ı/ 

- Seni şahidlik i~ın 
!ar. 

Moloz, dm-akladı· • - Ne şahidliğı be'. 111: 
Mübaşir, kağıdı uZ'l ııeı 
- Meselenin esasındcrı 

miyorum. Suçlu diye 
1

, ti 
lik için çağırıyorlar. li 0119 

Abdinin okuma ıaıo 
kağıdı, elile geri itti' ·r ll 

- Hele sen, şunu bl r ,f 
yango, ne günü vuruY0 

' 

- Ne piyangosu'?_. 8~ıı. 
- Ne gün gidece.~ıı. ~ı) 
Mübaşire ters ters b31ıı' ]'18 ıı 
Bunca yıldır kopu' ııell 

- Tatil müddetini geçirmek, din- ğer konuşursun, ;;el ~;ı tıl 
lenmek ve gezmek için geldim. Tıp- esnafça konuşmak 1<it3 1 ııİ 1 

kı bir ev kadını, bir ana gibL.. Mübaşir, Moloza oı~,>· 
- Kızınızı görmeğc gidecek mL geri çekti, gözlerine ) 
.. ? 

sınız. ... okudu: . iP' 
-Kızım Lozanda pansjyonda bulu- - Haziranın on sek'' 

') nuyor. Bir hafta sonra gidıp göre- ba günü saat birde· ,0r4" 
; ceğim. Bir müddet yanında kalaca_ Abdi, dalgın dalg•ll; 

ğım. Kendisini alıp ttalyada kısa bir - Bugün ayın kaçı ,J 
seyahat yapmak niyetindeyim. Son- Kahvecinin getird;gı .,~ 
ra tekrar Prise döneceğim. höpürdete höpürdete 

11 

• 

Simone Simonun, katibi aleyhine riste iken halis altından iki analı.. hancının olacak ..• 
açtığı davaya, mizah nıuharrirle -· tar yaptırdı. Bu anahtalar, ikamet 
rinden birisi şu ismi vermiştir: ettiği köşkün kapısınındır ve her 
cAltın anahtarların sırrı.... birinin üzerindt' bir marka vardır. 

Katib, mahkeme huzurunda: - Kimin markası? ... 
- Matmazel Simone Simon Pa- - Her halde dostlarıııdan bir ya-

Maheme devam ettiği sırada se
vimli yıldızın köşkü zabıtanın mu
hafazası altın alınmıştır. Buna rağ
men, Ceymis Rişard adlı vedi vaş-

(De•ıillll 7 inci de) 

- Pariste Moris Dökobaranın bir lıyan mübaşir: . . ·i d•,JJ. 
filmini çevireceğinizden bahsolu - - Bugün, ayın ık.1~ 8,;ı11' 
nuyor. Moloz, kağıdı rnıı 0 ' l 

- Size ilk haber ... Son baharda aldı, cebine koydu: 1
1 

(OcV9pıl . 
Holivuda döneceğim. Iladyoda ça- ·' 
lışacağım. Sonra Frank Kapro'nun d -,ipıı• . 

Almanyaya gi eccı; .. 
iki filmini çevireceğim. Bu filimle- !ar. b00~· 
rin birinde J orj Son rolünü yapa- _ Kim uydurdu 
cağım. Şopeni' de Şral Boyer temsil _ Herkes söylüyor· · ~/ 
d k ·ao e ece . . . _ Bu, aslı olnll) 

- Müsaadenizle bir sual daha! .. dır. 



§!g!!,.a ağızlığı gibi l Ve ifil ü 
OMBA 

ı; ·ı· gı 12 gemiler~nde 

korkunç intilaklarl 
!~11ıan casusları gece gündi1z 

lŞtırak bu neticeyi elde ettiler 
11ınurıı· 

<l.Illlaııı~1 liarb başladıktan sonra Rintelen işi iyice anlamıştı. Şim.. 
Casııs l\in~l ~merikaya yolladığı di bunu tecrübe etmek kalıyordu. 
ır lııgiliz en ın maceralarına da.. Kimyager bu çeşid ağızlıklardan 
Iııaıılıııat gazetelerinde ye:ıi bazı bir kaç tane verdi Fakat evvela 
~ıı 'reı neşredilmektedir. Dünkü bunların birer birer konacağı ge - · 

l't,lt bu grar. da bundan bahsedi _ I mileri tayin etmek lazım g•liyor _ 
!l.ııı- Iııalü rııe ;hur Alınan casusuna du. Halbuki Amerika limanlarında 
·ıııı:ı.ıı., 111;at verilirken Amerikan çalışan birçok kimseler vardı ki 
''Ye elt ,. an Avrupaya giden eşya bunlardan zater~ İngillereye karşı 
~tı ~Old e tnühimmat yüklü g~mi- dostluk beklenea{ezdi. Mesela Al -

C•rııi~ nasıl batırttığı yazılmış. manlar, İrlandalılar gibi. Rıntelen 
toıda erde y 1 ba €•de k _angtn çıkarılıyor, bunların arasına sokularak Avru _ 

9 -

N i ş a n l ı I a rvE 
Nişanlanma 

Bir zamanın 
modası halini 

alan nişanlanma 
En tehlikeli iş kararsızlık 
ve vakitsiz nazlanma/ardır 

Y:...;a;;:.;:z;;:.;:a;;.;;.n;;...:;;..._;.M~ • ...;;S;;...a;;...m_ i KARA YE b. 
Eski zamanda nişanlanmak o ka- Bu derece sıkı ve müteassıb olaı 

dar güç ve o derece masrafa muh - bir devirde bir genç kadının ve kı 
tae idi ki: her babayiğit bu, yükün zın yalnız başına sokağa çıkması gii 
altından kalkamazdı. rülmüş şeylerden değildi. 

Esasen evvelden kim kimin sura- Zaten; o devirde kadın soka); 
ratını görürdü! çıksa nereye gidebilirdi? .. 

On yaşına giren kızlar derhal çar- Sine ma yok .. tiyatro yok .. şu yo· 
şaf altına alınır .. kafes ardına sak- bu yok ... 
!anır .. peçe ile hudulanırlardı. Yani kadın ·kek biribirleriı'ı 

Otuz beş, kırk sene evvel; on ya- göremezlerdi. 4 
tı~or ~ en ınfılak oluyor, gemi paya, İngiltereye yollanacak yüklü 

'kın ~di nihayet vukuat birbirini ı;cmileri öğrendi ve cebindeki ağız
! lti:ıı, 1 ":: ta~kikata girişiliyorsa l lıkları · birer birer yola çıkacak ge_ 

1 tdu. }\· Ptı~ı anlaşılmadan ka- ,milerin ambarkrına yerleştir -
> şından sonra; komşu kızının yüzü - Evleneceksiniz, değil mi? Bilm 

1 
le lıa 

1
•r.telen Am0rıkada faa - menin kolayın, buldu. Gemi 

... , Ş •rlıg;l ' h " A 1 .. kJ . d Y ~ , •tbıne zaıı:~n _enuz :"'v- yu · e_nıyor u . ola çıkıyor, bir 
r 'en 11/ , , Amorıka. gız:':"cmıştı. ı ıkı gun geçınce ıçeride bir infilak 

i'>ki /\. ~ıyorka gıttıgt zaman oluyor, yangın çıkıyor, gemi batı _ 
huı,~ tncnka konsoıosu Buıız yordu. Hulasa ne eşya, ne de için -

'" ~UŞ, ikt Alma ı kimsenin de hiçbir şeyden haberi olmıyan 
, 1 • it ış.. -Vet ctmiyecek bir adam insanlar kalıyordu. 
ı 'di. 1l gırışmeğe karar ver - Gemiye konan ağızlığın içinde 
,/

0 du. Ji' omba yapmak lüztm ge. iki kimyevi madde olrhığunu yııka- ./" 
1 lantrı akat bu iş kolay değildi. nda söylemiştik. Bu iki madde bir- / 
· A.!rrı •k vardı. Ya"ı Amerikalı birini bulunca derhal patlardı. İki· 
"liev;" bır tacır 'ıuldulrır. Bu- sini ayırmak için arada nıadcııi bir 
' v orkta tanıdı~ . çoktu. Üçü 

1 
kapak varsa da kapak lıirkaç günde 

'ııey er~rek konuştuktan son - o keskin maddelerin t~sirile eriyor
'' ,~" .\;;,, btr dördüncü adam çık- du. Ondan sonra ktyamet kopuyor- • 

• ~ ; 1n dah•. Buna doktor du. 

.. / 

~,:. dıyorlardı. Mühim t..ir 
1 

Geminin gideceğı yola göre ağız· 
"•lt lı ı. Almany~ hesabına iş lığın içindeki kapak da ince, yahud Holivud; yani yıldızlar keşfetıniye başladL Yahut ta beyaz perdede göreceğimiz genç yıldızlar acaba Gre-

ı. du kımyagerc vatanı için (Devamı 6 ıncı sahifede) ta Garboları Marlen Dietrihleri Anabellaları Daniel Daryöleri Simone Simonlan . unutturacaklar mı? 
Lfl'ekti. 1 ' ' ' 

n b· .. 
·~, ," gun ~dınyagPrl~ baş. - K A D o N k: 111 ~onr.ı ona fkrini 

llo. 
) 'll( '. 1 marlRnndaıı her 

~ .;_muhimmat ve harlı mal- -
• u,ıu ı 1 -----------,,.,. o.arak bircok gemi -

•P'"' d . . 
~ .,., "!--- "-" ogru yo1a c;ık1yordu. 

. 1'~i1 '1" ." bıisbritıiıı maııı ol-ı 
, 'lo '•t·• s.. lııle hir: olmozsa )•üklü 
~"' ~.,., b' . 
bj '"'•y0 h ıı· kısmıı" batırmak 

1 r hı,trı ~sabına n0kaoar büvük ı 
•ıı h •t ol - • 1 k 

1 
~ llıalt acag'.nı ;öyledi. Rınte. 

<ı R•tııilo sad ıçın ;ahşacaktı. ~·a
'ı Iıııj. ııu:~ batırma;ia bomba la-

1 • V 
1 

nereden bulmalı? .. 

Bu gün 
ne yiye. 
bilirsiniz? 

~,,ı duy"'a~cr Şt ı bomba lakırdı-

1 
~";ey ~ıkaUYrnaz cebinden ufacık[ Çocuk Bakımı 1 
n. _ ...... si tdı. RınteJ~nP uzattı. 
. , l> gara a. l • . 

Elleriniz güzelliğinizi her 
zaman bozuyor .. 

Kadın; kollarını ve ellerini 
kullanmalıdır. • • 

ıyı 
Iı,k ""tel gız ıgın:ı benzıyor _

1 
.ı....----.-----.--."".""--

. "'•kt en hayretle kimyagere Kadınbudu köCte - Zeytınyaglı yap ~- ça şehriye atıp çorba yapınız. Bir 
~k, b arı keı d . rak dolması • İrmik helvası • ~ ' yumurta ve limonla terbiye de ya-
l.. u 1 ını alamayınca be- · 
-, nu,, bo b · · · ._,,, parsınz, daha iyi olur. 
, ı. l!ak_· m a 'llduğunu söy _ Bir kilo yagsız kıymanın ıçıne t ""'i·., , 
'"kt •kat ..,,,,....,~~ * Beş altı soğanı yarım kilo pi-~ "· li'ak. en bir aaızlıktan farkı bir avuç pirinç koyunuz bol may- · · · • • 
"~u at k' ~ . . f~J'/ -~ rinci de yıkayıp iki bardak zeytin-

d n i~ind . _ımyager ızah ettı. danoz, tuz, karabiber ve rendelen- , • "t · ~ yağda kavurunuz. Tuz. biber, ba-
t~ı \'•tıya ke ıkı türlü madde var- miş soğanla yuğurup köfteleri ha- ;;~ .. ', - ·-.. '~· ·'.· 1 har, tarçın, üstı\o:, üzüm şeker ko-
•• "Yor, •~ >dar bir su ile dold11- zırlayınız. Tencerede kaynamış su- f~'İ _ - yup yarım kilo kaynar suda limon 
"'P ı. ~mra · · · ; , :_Jp~~ ---. - , , 
1 •, k ıncecik bir maden yun içine köfteleri atıp pışınceye . ~ .. _ -._, sıkıp pişiriniz. Pirinçler suyunu çe-
~daha ~nuYordu. Sonra diğer bir kadar, kayna tınız. Köfteleri tence-

1 ~~- jl kince, bol nane, dereotu doğrayıp, 
~% orıarak ü t" b" b" t" k ed k • t Y t h ""'-, tdu_ s u us u un a- r en çı arıp sogu nuuz. umur a- 1 aşlanmış yaprak ile muntazam bir 

'/ya bulayıp yağda kızartınız. Tence- rede kalan et suyunun içine bir par şekilde sarınız. Yine tencereye di
ziniz. Üstüne bir tabak kapayıp yi

ne yarım kilo su ile pişiriniz. Soğu- ıı..c~=:~::::::==~~~~~ 
duktan sonra boşaltınız. • 

• 
1
.şte; bir genç kız odası. Bol güneş· 

ilkbahar için gü , li, sade. fakat ş~ döşe~~ olması/ ze ıhma) edılmemelidir. 
bir şapka 

Müstemleke davası 
ALMANYA ISRAR EDiYOR! 

nü görmek hiç biı kula müyesser den, görmeden alacaksınız! Ana·. 
olmazdı. O, artık ev kadını olmuş _ za, alacağınız kızın eşkalini, renr 
tu. Ne mekteb, ne medrese .. maa- ni tarif edeceksiniz! O, kapı ka 
zallah! Yalnız başına sokağa çık - dolaşacak, kendine uygun bir 1 
sın .. komşuya gitsin, bu kabil mi bulacak ... Size grl '' ba!Jandıracal 
idi?.. siz de, ananıza indr.ıp kızı almaf 

İyice hatırlıyorum .. otuz sene ev. karar vereceksiniz... Söz ksilcce 
ve!, bir gün ihtiyar anne annemle ağırlık biçilecek, nişan mrasimi y 
Beyazıddan araba ile Köprüye gi - pılacak. .. 
decektik ... Amma, nasıl araba? pay- Nişan; kolay değildir. Toplann 
ton değil, kaaph kupa arabası çünkü filan yoktur. Erkek '.arafı, kıza, r 
kadınlara payton arabasına lıitınek şan için bir pırlanta veya elmas y. 
yasaktı. Ben on sekiz yaşında kdar zük gönderir, bir alay da nişan c 
vardım. Arabacı bizi ihtiyr anne yası ... Terliğinden, tuvalet takırnıı 
annemle beraber arabay bindirme- dan tutunuz da, aklınıza gelenle 
di.Sebebi: de ilave edniz. Bir yıkım vesseıa 

Çünkü, bir erkek, bir kadın bera- Sonra; kızın suratını göremez: 
ber arabaya binemezdi. Yanındaki niz. Hatta resmini de ... Zaten; o d 
ister taze bir kadın olsun, isterse ih- virde bir genç kız veya kadın na; 
tıyar .. yasak kat'! idi. resim çıkartabilir .. ne haddin? .. 

Ağırlığa gelince; birkaç yüz sıı 

1iradan tutunuz da; binleri aşınız 
Kız tarafı bu para ile çeyizlenecel 
!erdir. -------

Ya, düğün masrafı!.. Bu taraf 
hesabı da yüklüdür. YÔ.z görümli 

S O n M O d a ğü, paçalık, gelinlik, hamamlık iliıl 
Bir alay masıttır. 

Gelelim bugünkü nişanlanmalar 

Haberler.inde A. .. o derece kolaylaştı bu iş ki; heı 
akşam, her yerde ve hemen zorluk 
çekmeden nişanlana bilirsiniz?. 

1 
Kızı görmek, her gün ve her da-n e er kika elinizdedir. Biribirinlzi beğen. 

diniz mi .. tamam ... 

Var ", Drhal; kuyumcu çarşı/na .. aya-
~ rına bakmadan iki yüzük.. beş lira 

. !ık çay, şeker ve pisküvi, bir gra . 
mofon, biribirine benzemiyen bir da-* Siy81:'. ~rogrenden b~ öğleden vetli alayı.. Sabaha kadar langır, 

~nra tayyoru. Kenarları eyaz tez- lfuıgur dans! .. şte bu kadar!. 
yınatlı. Ayni tezyinattan bir bluz. 
Bluzun düğmeleri siyah. . Sonra; gezmeler, t"zrnalar, gelip 

. . . . gıtrp.eler... Ve bir gün kavga be. * Sayfıye ıçın san hasır rengı .. a ılık b · k ' 
kr te "rnl k klind bl k.. gun yr .. ır aç barışma ve kav. 

ep n go e şe e ro a u- ga daha .. bundan sonra tam ayrılık 
lot şeklinde bir etek. Üzerinde ko- Zannetmeyiniz ki; iş bitmiştir 
yu kahve rengi tüvidden bir palto. Bakarsınız, birisi bir mahallede, di 
Paltonun büyük dört köşe ve körük ğeri bir mahallede tekrar ucu?.c 
lü cebleri var. nev'inden nişanlanmışlardır. 

* İnce ipeklıden bluzlar. Küçük Yukarıda saydığım şekilde, ni · 
valansiyen kırmalar. Küçük kordon şanlananların ve yedi mahalle do _ 
düğmeler. laşanlann adedleri o kadar çoktuı 

(Devamı 6 ıncı sahifemizde) (DevaIDl 6 ıncı sahifede) 

Hangisi hakli? 

berlin - Roma arasında 
~elli çahşmalar yapllacak mı 

Bu şapka, her yaşta kadınlara * Bir kepçe yağın içine bir ; -
vuç badem ayıklayıp atınız. Aldı f.l Artist kadınla bir muharrir 
kadar kalın irmik koyup fıstı.k'.ar 

~ududlarda •• 

penbeleşinceye kadar kavurunuz. arasındaki dava.. '~ 
Yarım bardak soğuk süt koyup kes- . ı A 
tirilmiş şekerini haşlayınız. Kapağı- ·°" 
nı kapayıp ateşte dernlendiriniz. Nlklmin hUkUmlle beraber uzun bir hlklreslle bitti 

Her Hitlerin İtalya ya _gitmesi eL 
rafında çok şeyler söylendi, yazıldı. 
Her gün tlgraf haberi olark birçok 
şey görülüyor. Fakat bunlar daha 
ziyade merasime ait tafsiliittır. Asıl 
politika cihetinden bir şey öğrenmk 
için Avrupa gazetelerinin ne yazdı

• 
Moda haberleri * Mavi yünlüden bir spor man

to. Astarı mavi ve beyaz çizgili. As
tarla kumaşından şık bir bluz. 

lir. 
Yukarıdaki şapka, üç parçadan 

ğını görmek, bunuıı için de birkaç m·· ekk t' T k narla ur ep ır: epe ve e r. 
gün beklemek lazımdır. Her Hitle- Kup. _ Tepe yuvarlaktır. İçeri-
rin, aşağı yukarı bir hafta süren bir sine patron muslini koymak Jazım-
misafirlikten SC\nra artık italyadan dır. İlk evvel, aıka taraflarını bir-
hareket etmiş olması program ica. leştiriniz, sonra diğer parçalarını 
bıd1r. Avrupa gazetelcn de bu ziya- ilave ediniz. Ve kenarlarını 2 san-
retin merasim tarafını uzun uzadı- timetre eninde lıir kordela ile çe-
ya anlatıyoclar. Alman devlet reisi- · viriniz. 
nin İtalya kralının arabasında nasıl İşleme. _ Resimde görüldüğü şe 
yanyana oturduklarını anlatıyorlar. kilde ipekle yapılır. 
Her Hitlerin şimdiye kadar ilk defa Şarpa. _ Şapkanın ayni renkte 
olarak bir hükümdar ile böyle yan- yakışır. İpek grogrenden, foterden olacak ve ayni işlemelerle süslene-

(Devamı 6 ıncı sahifemizde) veya yünlü bir kumaştan yapılabi- 1 cektır. 

, 

Muharrir ve yeni karısı (Yazısı 6 ıncıda) 
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Kon s y Beşiklaşla Güneş berabere kal~'. Basvekilimiz 
Belgrad yolunda 

Subay 
' 

Kıyafet ve rütbe Milli küme futbol şampiyonası! 2- Hakkının zorla topU gt( . 
Nizamnamt!1eri (Birinci sahifed•n devam} Cenevre 9 (A.A.) - Lord ıra - maçlarına T\ksim stadyomun _ mek tabiyesinde ısrarı. . . le' 

(Birinci sahifeden devam) müttefik millete Şef!m Aıatürkii.n D v - t" - ı- Konsey cumartesi dağılacaktır. lifaks, Milletler Cemiyeti azasın - da dün de devam edildi. Bu zorlama keyfiyctın~d•,. 
c- Balkanlı şimal müttefikimiz ve bii.tii.n Türk milletinin .dostane egış ır_~ ıyor. . Bu defa Habeşistan meselesi hal- dan olan devletlerin Habeşistan fü- Saat 16 ya geldiği zaman stad - ettiği hataları hakem zall1 

fugoslavyanın büyük devlet ada- ve muslihane se!ıinılarını götiinne- Subayların rutbe ve ı~ımlerınde !edileceği için konsey içtimaına hu- tuhatını tanımak hususundaki ser- yumda altı yedi bin kadar tahmin yerinde teçziye ediyor. ,, 
~•Başvekil doktor Stoyadirıoviç'in ğe gidiyorum. bazı değişiklikl~r _yapıl_m~~ına daır\susi bir ehemmiyet atfedilmekte- bestileri meslesi haklondı1 mezkur edilen bir kalabalık vardı. Devrenin birinci yarıslll~atıf' 
:ıymetli hatıraları zilınimizde men- Dr. Arasla beraber Naibi hükil _ olan ~anun proıes~, Buylli< i\1ıllet dir. cemiyet konseyinin bu içtima dev _ Günün ilk karşılaşması Galata - ra Güneşlilerin tazyiki ~ab ~ 
:uş olan ziyaretini iade etmek ü - met Prens Pol'a tekrimat•mızı ar _ Meclısı r~znamesıne .. alınmış~ır. ~en.evre 9 (~-~-> - ~illeUer .. Ce- resinde takib edeceği usule dair saray ile Altılar muhteliti oynadı. vetle kendini gösterm~ge seri ı.ı, 
ere Hariciye Vekili Dr. Arasla be- zedeceğimizden ve Krallığın niya _ ~u. y~nı k_'.1Jluna gore :tegmen• mıyet'. konseyının bugun_ku kuş~d muhtelif ecnebi devletler mümes _ Galatasarayın tam kadrosundan çok Beşiktaş muhacimlennın Ji ııııılıl 
a?er bu akşam Belyrada hareket / bet mec~isinin ek.~elcin~ .azalarile ~~b.ırı ·~tegmen•e caste~eıı•tta- c~lsesı saat 17 olarak tesbıt edılmış- silleri ile görüşmüştür. eksik bir takımla çıkması, heyecan ı· biyelerine rağmen guneŞ yorl:ıl~ 
diyOTUm. tanl§acagımızdan dclayı daha şim- ırı ctegmen• e ve cyarsu ay• a - tır. Sebebi, konsey au>sının noktai Lo d . .. . tevlid edecek bu maçı büsbütün cimler mükemmelen kaY1 ~JP'. 
Don ve müttefik memlekete Şe. diderı mahzuziyet duymaktayım. biri de •asteğmen• e tahvil olu - nazar teatilerini temin etmektir. . ~ . ~~1.'.fak~ 14 mu"'.~ssilden tatsız bir hale getirmişti. Müsabaka kuvvetli şütlerle kaleyi ~ j.l~ 

ımız Atatiirkii.n ve Turkiyenin Şefim Atatürkle olar. biraderane nac~~tır. . . Bazı mehafil, geçen içtima ciev - yedisi ile goruşmuş olup muşavere- adeta alakasız takib edildi. jihmal etmiyorlar :Mehın f' 
·andan sevgi ve sel<imlarını götür- dostluğu Balkan Antantımızın te _ Dıge rtarafta~ Vekıller :ıeyetı d': resinde olduğu gibi Haile Se!Aslye- !erine devam etmektedir. I..ord, bu.. Birinci devreyi Galatasaray 1/0 hakikaten güzel kurtarışlaı1 . 
nek benim için cidden büyük bir melatışını teşkil eden, dostluğu - ordu kı~_afet_ nızamııam~sınd~ yem 1 ~n beklenme~iği hJt k gelmesıne 

1 
giln buraya gelmesi beklenen Lit- faik vaziyette bitirmişti. İkinci dev- lüyor. .. . vol• 

'aadettir. Yogoslavya tahtının çok mt12Un ve ittifakımızın esas' olan j bazı degı~iklikJ~r yap~. . ihtima !vermektedirler. vinof ile de görüşecektir. renin 14 ve 16 cı dakikalarında muh 1 41 inci dakika: Rebiıflil\eı ti 
leğerli Naibi Altes Prens Pol'a. say. kahraman Kralın liyakatli .varisi Bu yenı/bukümlere gor~, demır - telit takım iki gol çıkararak 2/1 ga- vuruşunu Mehmed Alı gıı~~,.# 
]llanmızı s~n'."ak fırsatırıı bulmak- Kral Piyer'in memleketine gitmek. y_oıu, tank, zırhlı otomobil, ~ot.o - MAKİNEYE l'.b vaziyete geçtL Oyun~~ nihaye- blok~j.la_ ~esti: ~akat toPa!"'1' 'P 
an çok aevınıyOTUm. le ne derece mes'ud olduğumu size sıkl~t, _motor subayları hang:_sınıfa VERrRKEN tıne kadar bu vazıyet degışmedi ve geldığı ıçın duştu. Çıkış Y ~eıf' 

Memleketimi..->i birbirine bağlı - söylememe hacet yoktur. verilmışlerse 0 sınıfın rengını kuL Galatasaraylılar sahadan 2/1 mağ- lih kendini tutamadı ve ye a9f 

JG"'. ç~k sağ~m ve sa'."~mi ı:a•t.luk Sizin vesat~tinizle biitıiıı asil Yıı- !:;.a~aklar ve rengin üzerine işaret- u'"dcq muttzakere',erı'n~ başlan•yor !Ub çıktılar. tan M~hmed Aliye ~asd_i ol:,ııif 
ıe ittıfak munasebatı ıçınde ın~af gosla" mıllctıne en muslihane se _ ı . oyacaklardır. ., <1 iJ GJnes·Beşll<taş yıf hır ihtımalden ı!erı ~eııf 
·den siyaset muayyen ve mukarrer Zcimlanmı gönderiyorum.• ·~mya• .. tab_urunda olanla_r da Oyuna Güne~liler ba ladılar Fa- bir tekme vurdu. Bu teıaı:' ar./ 
ıattı harekeıimizin n;•anesidir Bal- CELAL BAYARIJli DÜNKÜ mavı çuha uze.rıne sarı m1denı ya- Ankara 9 (Telefon)- 938 bütçelerinin tabına baslanmıştır. Bir haf- k t ·ık h.. B "ktş lıl · t ra evvelA Beşiktaşlı Nurı, ..,,,./ -. . _ . . . - a ı ucumu eşı aş ar or a- d·~ •· 
:an Antantı müttefikimiz Yugos _ TENEZZÜHLERİ gan sıs mermısı koyacaktır. Har - ta sonro meb'mlara dai,<ıtıfocaktır. l\ledis bütçe müwkerelerine 20 ma· d . t 1 dan Hakkı Melihi saha .,. ,.., il' 

b. kt b. tal be · d h an yap 1 ar. t)e .,. ..6 
'avyanın dahil olduğu küçük An _ Başvekil Celfıl Bayar dün saat ıye me e 1 e sın en ava sı- yısta başlıyacaktır. Bı"rın· 0 • dak·k . R" d"'. mıya başladılar. Bu sure •JI"' 

• ıf ı ı 1 \ akal d ı a. ızanın ver ıgı . ille • ti 
· aııtın son içtirı-ı• eden konseyi mu- 15,30 da Perapalastan çıkarak ya _ı n ına ayrı '._"1Ş? an · .. -~ Y . arına 43 b • ı • l k d derin bir pası yakalıyan Güneşin sol kımın oyuncııları birbır •djS!i 
·:an"eratının geçenlerde Ankarada,nında İstanbul Vali ve Belediye Re- koyu çuha uzerıı;e kuçuk çift kanat ıra l yar lm içi yıldırım gibi bir inişle Beşiktaş : Polis m~dahale etti ve 1ıll ~ 
oplanan Balkan Antantı korueyi - psi Muhiddin Üstündağ olduğu baL koyacaklardır. kalesine aktı ve mukabil defansı ta- J taraf edildi. İlk devre bU 

;ı~ mu~-~rı'.ratııJ"ı ne derece uy - de, şehirde bi.~ gezinti yapmışlar - Ankara 9 (Tele ıla)- Orta Anadoludaki 1.clzelc fclakctze<le:erine mamcn mefluç bırnkılan bir vuruş· gols~z ~itti. . Jamıısı içı1 il' 
.ugu gozonund~ tutu~cak ol~r~a dı~-. Bu tenezzüh İstanbulun ımarile Nişanlılar ve yardı için şiı kadar Kmbya yapılan yardımlann y<künu 43 b;n la topu sağa geçirdi. Fakat Sala - İkincı devrenın baş 1 v3~ıt 
iri memleketın sıyasetlennın alakadar olup Başvekilimiz Valiye liraya b:ıliğ olın hır haddinin geç kalması muhakkak kırnlar sahaya çıktıklar b0ıııı 
eka.dar . hemahen!e olduğu bir yeni direktifler vermiştir. Niş J K k ., •• •• d birgol fı.rsatını kaybettirdi. kem o!ıınculara ihtaratl

3 dığı ~ 
'efa daha görülmi4. olur- Buse - BALKANLAR ARASINDA an allJ'!.la at:a ÇJ 1gın kokun en ra ldtrJlma.. Beşiktaşlılar savuşturulan gol Oyun ınkişaf etmcğe ~aşlaıdığıf 
,?Tki sey~hatimiz çok enteresan ve DENİZ NAKLİYATI (5 inci sahifeden devam) • • • • • tehlikesinden ~onra birdenbire can- ~an._bu ihtarın neticesız ]ıa 
nl~a yolun'.1" ~irço~ memle - Geçenlerde şehrimizde toplanan ki; saymakla bitmez.. Si IÇJn yenJ tedbırler ahıntyOi landılar. Soldan ir.kişaf eden birkaç ruldu. . da cur' 
etlenn aa.rfettıklerı faalıyet ve tea- Balkan Antantı ekonomik konseyi Peki, buna sebeb nedir? Bir gö - , . • • .. . hücum Cihadın yerinde çıkışları i- Maçın son dakıkaJarın dıl:ıl 
i ettikleri ziyaretle zamanına teaa.. Balkan limanları arasında bir de renek mi? .. Hayır.. Anlara 9 ( f•·I Fon :ı)- Muhafaza te~kilatı, k:ıç~kçılıı,'ln kokunden 1 t• . k ld F k t h iller iki mühim fırsatı ]<açır ıJ. 
üf ediyor Tabiatile Hariciye Ve niz yolu açılma~"' kararl~•tırm••u': Bir nevi çocukluk ,bir nevi eğlen- kaldırılmasını tcınm itin yrni ve çok esaslı tedbirler o.lmıştır. Bu arada e ne _ıcesız a ıF. ada t er ~"'.' N" . t b k Jeye atı ııl 
. . . · _ - ~--. ..., .., . . . · . . . .. , ·- . . . . .. , . muavın oynıyan ua ın opu ıyı su- ıyazı opu oş a .. el 
ılımzıle Belgradda bultındun .. mu~ Bu kararın tatbikına pek yalanda ce .. Bır nevı kaprıs.. 1 Kar:ulenızdekı bııtıın C>>ıt n otorll.'~tırılmı~ ve satın alınan suratlı nıo- ··kı d·-· .. ··ı·· B hed D·- 1 . d ~al"h ttin gül' 1 ,,- - . . . . . . . .. , .. . . • _ ru e ıgı goru uyar. u cep en ıger erın e ~ a a -• ı 
ıüddet zarfında müttefikim;z Yu g-"ecektir Dıyebilirını ki; nışanlıların adedı 1 torler, otom"hı lerın hep ı tescllum edılerck vılayeôlerc daı:ıtılmışlır. ıl .. 1 .k. b bd d li kal d. -· çar~•r"" .. - ~~ · . . . . . . . .. . . . yap an ınış er l ı se e en seme- şan e e ıreg1ne r 

, oslavyanın çok kıymetli hükünıet İlk defa olarak Lohscn isimli Yu- ~yon ıse, evlenenlern addi .. bın- Bılha"a •·enııp hududunun \'t<saıh ba~tan ba~ ınolorle~ıırılmektcdır. re vermiyor: ta gitti. 
3
t/' 

~ do~umuz .. M ... Stoy~ino~iç'le goslav vapuru Şuşak limanından dir. . Anka ... ada mu·· thı"ş sıcaklar haşladı 1- Top sağa geçtikçe fırsatların Maç bu suretle golsüz ve ııer 
ıüte~ıl _usulumuz_ veçhıle _dunya k'.'.1karak Yunanistan limanlarına Evlensı:ıe_r ne olacak sanki? B_u • kaybolması, bitti. ../ 

r ?valinı bir _kere ~o~den geçırece. - ugrıyacak ve İstanbula gelecektir. d_:ı ucuz .. ~ arşın krep setenden hır j Ankara 9 (Tekfonla)- Burada birdenbire hararet fazlnlnşmış, şid- · 
ız, bu da zıyaretmııze ayrıca bır Ayni vapur limanıını;zdan Kös - tüval~t, bır ayakkbı bır de ten ço - detli sıcaklar başlamıştır. Sı"gara ag" ızlıg" 1 D . A i 

. ııımet vernıektedir. tenceye gidecek ve gene ayni li rap .. işte bu lı:adar.. /- - - - =-- -- aımı serf! 
Daima ahenJtar yürüyen siyaseti- manlara uğrıyarak dönecektir. Bana kalırsa, bugiın evlenmenin ç . ! G" b b 

ıt.ıde memleketlerimizin refah ve YUGOSLAVYADAKİ HAZIRLIK tadı kalındı. Zaten evlenen eşlrin e e e •u o·ı· n ·J ı· lere ı i bom a Binası ~· 
aadetlni Balkanlarda sulh ve me- Belgrad 9 (Sureli ınahsusada gi- ~e çok azı iyi bir yuva kıırmuş bu- . 1 t (5 inci salıifcmizdcn devam) Başvekilimiz dün bir arııJıl<eıJ 

• .,n te§rikini ve a.lelumUTt. komşu - den Başmuharririmizden)- Belgrad unuyor. . . . ı ? kalın oluyordu. Maksad yüklıi ge - tanbıılun imar plAnilc de ııı.,~1 
:anmızlcı dostra. ge,.;nmekte gÖT - dost ve mu··ttefı·k Tü·rkiye Başveki- . Erkekler, evlenmk ıçın zengın m e 1 . A "k hill l d b" k ~ıı cı • • ,. mının merı a sa er n en ır aç olmuş ve Taksim stadya,.. . dil 
Mkle 11anılma<'ıgı-mızı senelerden- !in. k ıl • h 1 kadın arıyorlar .. kadınlar da ayni... ı ·· ki ktan ld b .ı5ııı~ · ı arş amaga azır anıyor. . . . _ gun uza aştı sonra yo a aL na da giderek Muhiddin v 
~ eri devam edegel-qıekte olJr. vaka- • . . . Evet; yuva ıçın para lazımdır. Fa- .d. Ri t 1 A .k A ıŞtır 
1 çok beliğ olarak isbat etmiş bu. .salahıyet.~a~. mehafıl .bu zıyarete, kat; bir diğerine yük olarak yuva ! . ' ri < ll".n,·.1 Floronsa'va hare- ması ı L ne en men anın v- dan icab eden izahutı alnı ı!3) 

, ıınmaktadır. bılhassa Ku_çuk ~-ta.~tın. sol'._ to':'" kurmak oldukça acibdir. s~nra Kr,al drnız J.:rn1 un; r Bu c ıad:ı bir a<l-eri rupa ve Fransaya, İngiltereyc olan İstanbıılda yapılacak olııP -~f 
.B ah t' izi d ) .. d _ lan tısı akabınde, buyük sıyası hır Öyle erkekler var ki tahsilini bi. lada Hıt er• bır z · ;.f"f: , , , • m resınjni ıfa ediy r bu :ı;.cırdımını sekteye uğrattığına . sergi binası için buraSl nıüıı051 

.. ~--8eytla ım n le gu.nyen gu_ ehemmiyet atfetmektedir Aynime- le kadın parasile vapıy,or. Ve tahsi- badehu Romava dönı f r İtalyan - A':nan m'r la- rnrınnundu. Kimyager de muvaffa.lrülmüştür. ı ~ 
• ..... vve enen şarsı maz ugos • hafiJ B ı d ·· ·· ı · · ş ki · ö- · kıwtıni düşündükçe sevi: 'lP duru - Eski Taksını· kı•l.•sı, bil 1

' • T- k' do tl k •tff km e gra goruşme erının ar !ini bitirdikten ~oııra da bırakıp gleden srnra rl" 1 er- rını :ıl rdu. '·• 
' nı 

1
- btr 'Ya'.;.i!~ ~ 11~ ı ıka d ın Avrupada sulbü , . ., siyasal durumu gidiyor.. ' ilin sefir· H·t ~r ş z - o, " ( • A ı •• c r • _ yo rlu Hayır, durmuyor, yeni yeni yaz sonunda yıktırıluca]ctıt· ~ 

enkl r tkezbah . 0 a.gı~ı ay et- takviye edeceği kanaatindedir. Bu hal nişanlılarda daha cok gö- yafeti vermi•tir ~ ,., Çek ·ı-1 ~ 1 klnr yaparak dost•ı Rintelenin Yeni sergi binasının sioCP':ı:~' 
ıe e ço ~yarım .• _ · .. .. . • ' · 1 Ak• ·-· K ccl>ı koyuyordu sal la d 0JaC·

1 # 
-,AŞVEl/JİL1M!Z1N YUGOSLAV _ Bulun g~~eteler Başvekil Ce~aı rülüyor. Sonrdan, lıaşgöz olacakJor_I . am t ı· t r ı • n , !!' ,( ve rr · s-ı · yatrosu ve on n a . ı;ııı 

YA AJANINA BEYANATI Jlayar ve Turk - Yugoslav dostlugu mış gibi bağlannlar m 3 ddi ve ma- muazzam tczal l ı ı :u et Alın .nl rı 1 :ı . F. ,t az zaman soııra araların_d~ inşa masrafını heledıyr ı!Cir· 
lstanbul 8 - Bn•vekil Celil! Ba.. etrafında uzun . ve samimi yazılar ned meniaatlerinı tatmin ettikt~n ce ]l,fadamn sara,·ı ~ '1ıın ~ ı ın• rıu· I bır kavr,:ı çıktı, Kavganın sebebını ve Eytam Bankası verecc~l ! 

-. t ek -~'-! ş h. b b f ı .. I 11 . , , lr yarınki •Son TeJgı·a f• anlatacak- e 
A l . h b ... k • l neşre m t.,..,.. er e ır aştan a- sonra gçip gı·diyorlar zıya r crı mı• \P n , ..• a r c, l\Cw •• G r1 

":ıT, vaaıı1ansımu a ınnı. aou · .. · . · h 1 • 1. k ; tır M t k ~1/J 
derek kendisine §U beyanatta bu. şa .Turk - Yugoslav .bayraklarıle Dedim ya, nişanlanma bir moda ce a\.ı 1 c Lr (' iç>n c'p alıul edilmesini taleb et - . uş ere P} 

, ınmU§tur: donanmışlır. olmuştur. Nişanlı ya~mak ta böyle .. tır. n 1 · K A D { N s f ı• 
d k K . Hitkr Roınad n ıv 9 ( t T lg f) fftl ar etme J c- Müttefik memleketin müm - Türk elçisi Hay ar A tay Başve- ıme sorsanız, nişanlıdır. Yine , 1 <' ra - ı er ıtİ' 

• ız devlet adamı, Başvekil lif. Sto- kil Celal Bayarı karşılamak ü:ııere kime sorsanız nişanlanacaktır. Or- Roma . 9 (A.A.)- B Y ıl alk ' lo BK .ı m el •i hakkında (5 inci sahifeden devam) Vaşington 9 (A.A.) _ .parı;(' 
adinoviç'in çok .mücamelekcil"ane bu sabah hareket etmiştir. Başvc - ta~a avare kadınlar azdır kutl~s:ının c~kun 1' 1 - 1 P n k2r~rıar•n '"'b:- GÜZEL GÖRÜNMEK İÇİN rikan Ünyon., bir radyo rıe•;/' 
, · · · ,_, k ks kil. · · ·k · bük. • t tar insan bu hal krsısında ne diyece !arı urasında llı llcr 'ı 1 

t k nF gcçılm ııılen bu cümlecf'n o- NELERE DİKKAT ETMELİ? tta • ı ;an zıyaretını ıaae etme ma a - ımızın ı ameline ume a - , - . . . servisi açmıştır. Bu ne-riya .~ . j • • • • • • -· · lıkte bu sabah Kırıı a m• ' ,., lar2k P g B ı · d. ' B k k d ı ı • JJI" ile arkadaşım Dr. Arasla Yugos - fından hususı hır vılla tahsıs edil - gını şaşırıyor.. d T . . . . - ra ve er.ın nez ınae Y•- irço a ın arın el erini iyi kul rika cümhuriyetkri hariciı·e .. ,.Jı' 
· · · · · · · · · f kal. Fak t· b · · b. 1 · · b. an ermmı ıst svonL"" r tır. rıla te<tbh ıslr:-den haberdar edil- !anmadıkları için tavırl"r ve bu··ıun·· ··• ,o. "Yaya gıtrıw<kle bıllıa.<sa balıtı - mı.~lır. Istıkbal merasıını ev ade ' a • u ıyı ır usu • 1)'1 ır mo- . _. ; _ Q !arı veya mümessllleri So• • 

• mnm. olacaktır. Başvekil huduttan itiba- da doğru".11··· Hem cemiyeti ve hem Alayın C_~çtwı. ~~·la "'k n r''ım mi· t r . . . _ vücutl~:i çirkin g?~eceksini~. ~al- cektir. ,,,i 
Memleketimizin, bütün dost ve ren hususi trenle seyahat edecektir./ de her ikı tarafı her suretle maske- resmını ı a C'<h:;. ., ~ r " - H tlerırı Musolını ıle yaptıgı te - bukı vueut guzellıgı., umumı guzel İlk programı açan !Tül, p...-rs'l 
--============================ !iyen bir moda... •tasyonunda Hıt <'~ ı·r K D ıçe, rna<larda Çek meselesinin Alman- ligı-·n yarısı, hatta dahJ.da fazlası- · 71" 
- 1 İt ı ı b k t milletlerine Ruzvelt'in bır M. SAMİ KARAYEL ayan nazır o rı ve •çrı · :·e .. u ta.- ya kf.ıi n. e suretı kat'i.ycde halledil- dır. Güzel görünmek iein bin tür-

fı d k 1 1 d F h t • ibliiğ etmiştir. el'~ 
j,..=:;;;;;;;;a:;;~-====--...,, j ra n an arşı anmış ı r ır. u reı, mes ıı: ın . talvanın dığcr bazı meş- lü vasıtalara başvuran, zahmete bo ··,..le 

Kral I D P d Bu mesajda ezr.ünıle şo_ 

Akd • d - mparator ve uçe, eron a ru ta oplerine mukabil, Musolini- "un eg· en kadının ellerini gu .. zel kul Hangisi haklı? 
eniz e k /30 J mektedir d1 

onuşmuşlardır. Saat 9 da mi- nin miizahrrc tin. temin ettiği söy- !anmak kadar basit lıir 4ten kaça . . . .. ;ır~Sl 
Londra mahkemelerinde görül -rmüdafaa ederek şöyle demiştir: l s· t k"b safir, dostane bir sur<'tle K rala ve- Jenmektedir. cağı kimsenin aklından geçmez. Bu Şınıdik~ dunyanıı~ ~ıa~ı piıBJ!l ~ 

- ekte olan bir davadan dünkü, - Bu mektub bir taahhüd ifade 1 r a 1 . . . . . .. yada yem ve daha ıyı bıı ~ 
ış, basıl oldu_gu __ ıçın gozden _k_açar ... cude getirmek için nıiişteı" rejJltı 

• .lon Telgraf. da bahsedilerek bir etmez Kağıdın altında da bu yazılı- ı (Birinci sahifeden devam) Mu·· ste davası B k b l b t t b ( una mu a ı goze a an enrı u- gayret sarfetmemiz zarure 
uharrirle bir artist kadının kad1- dır!. balıkçı gemisi tarafındon takib edil- yükt"" Muh kk k tt ·· d ' 

anlatı uh Dün muhakemenin bu safhası an_ ur. - a a sure e vucu u- ını hasıl etmegtedir. dC ~ 
· n macerası ıımış ve m ar- mekte olan Refa~t adındaki petrol nuzu tehlikeden şunlara dikkat edi- İktısadi meselcleriı' baJliPp·" 

~in almak istediği kızı anasına, !aşılmıştı. Muharrir eskid'!n bera - 1
1 gemisinin yardımuıa koşmuştur. niz: a "" 

b d - (5 · · h · f · d d ı riki mesai edilmesi diifll' J•"' ıbasına artist kadın tarfından yol- er yaşa ıgı bir kadından bahseder- Refast, kapalı zadlarl:ı verilmiş mcı sa ı enıız en c-r.ım) "" ı r··-ıa>ebet her şeyi halletme- Ellerınız" le konuşuvor musunu•. ·c~ 
b. b d J etmesi !azını gelen vazife) nan bir mektubda nt'ler söylen - ken mahkeme şunlan sö1lemiştir: olan emirleri hamil olduğu halde yana ır saltana~ ara asın a otur - i;e Ye ncktedır Berlin ile Romanın Evet mı? Derhal bu itiyattan vazgeç 

1
• 

11 
.. sternıe 

1 ~i de yazılmıştı. Artısı kadın bu - Ben bir kızla evleniyordum. hareket etmiştir. Yold;ı Frankist _ muş bulunuyor. ~ar~mnda Fransa - İngilterr vardır. . . lış en ame 1 Y_0 .arı . go 'ıı"iJC , 
h · k d • B k dı k b b B · ·h ı · ci bfs"l"t It ·1 · mı) e ça ınız. Amerika hukumetı bcvnC• ·fil' u arrır ço sev igini söylüyor, u a n ızın ~nasına, a asına !erin takibine maruz kalmıştır. Fa_ . u merasını cı e ıne aı. - ı ~ . a.ya ı Almnya bır trafta. Fransa 1 Kendi kendinizi unuttuğunuz za • . . '. -

1
una gı dl· 

1dan ayrılamıyacacrını anlatıvor - mektub yazmak suretile hana baka- kat G aft ·· ·· ·· ·· ·· bır tarafa bırakııırsa asıl dı ~nr noK- ıle In111 tere <lig" er traft bul . . . tısadı teşrıkı mesaı yo •' 
" J r on gorunur gorunmez , unuyor_ man ellerınızı yumuyor musunuz? . . . ı· k'ra•· • 

ı. Mis Odreybal ismindeki artist ret etmiştir - Benı itibardan düşür- balıkçı gemileri istikametlerini de- taya gelmek liı.zım: Her Hıt:er ile !ar Bu dört devlet arasında bir an- 1 B d d r . . · tır ve bu sıyas2te ıh as " i,.ee·' 
Jharrir Hovard'ın evleneceğini, mek istemiştir Henı de bu kadın ğiştirmişler ve Söta'ya gitmişlerdir. Sinyor Musolini. dünya ahvali ve la,mıya varmak çaresi olup olmadı-1 u~ ;n ik~ vlaz~e~m~ ısın:ı_z. k vam için her şeyi esirgell"di P3,., 

be · k t hd.d t · k k t Avrupa vaziyeti hakkuıdu ne konuş- ğı m~'elesi işte bu ba•başa ınu··ıa· _ ı k e ek 
1 ekı _ak~ada.ra ayıyara Bundan sonra lıizzat ke"e,,j /"' · k genç bir kız alacağını duyunra nı ço e ı e mı.ş, or umuş- Refast, Mantuket Şiyef, admda'<i • t onuşma ço çır ın ır. .. li H .. I _ k" rrı 7 

zın anasına, babsın• bu izdivae - tur. Bu şerait dahilinde !se ben onu Amerikan petrol gemisinin ye·nı· tular, meselesi'?.. kat!rda göriişülmü< konusulmu• Ok k b . na soy yen u ' te~rı ı .rB;ı . 
.,. • ~ · _ -.ı - ur en aşınızı avucu11uzuı1 1 .• •· A "k ·ıı tıert ... ·-...t111 

n kızın mes'ud olarnıyacagı· nı da hiçbir zaman bana es olabilecek adıdır. Bu vanur, ikin"ika·nuııda Başbaşa cereyan eden mliliıkat - tur. Arnda en mühim ncirül unun merı a mı e ~,:, , _ . . ' .., en me-1 arasına alıyor musunuz? Alıyorsa- ki ·· beti d k bııl ,..e ı ~ 
Ylüyordu. Kocasından ayrılan ar_ bir kadın gibi göremezdim. Bu ka- Frankistler ta-rafından zaptedilmiş !arda ne konuşulduguna do.ır bır sele nni.>tmleke işlridir Almanva h. . . t . ç . . munase er e a . 1ıst' 

. _. ? B ih • , _ .. · . • • ruz ıç ıyı e mıyorsıınuz. enenızı karane tatbik ~il mı. bır /. 
ıt kadın bu muharrirle yaşamağa dın genç bır kız degıldır. Bana zev- ve Palma'da birkaç gün alıkonduk- şey sızdı mı. sum~dı mı. u c et, malum o dugu uzcre Harbı Umumi- b. !ini d ak b. k d h • . ~ M 

1 1 - nl k d.lrn - d - F k t b d ı· .. ır e ze ayam ın ere a a dugunu beyan etmıştır. 
şladıktan sonra aralarında evlen- ce 0 amıyacagını a adır:ı. tan sonra Amerika hükümetinin te- mera e ı ege egr. a E u me_ e e ınd<'n cıkmış olan mustemleke- güzeldir. J 

eg-e karar vermişler, fakat nikah 
1 
Faka_t bu_ sefer birisi gelmiş papaza şebbüsü üzerine bırakılmıstı. 1 r~kı tatmin elmtk için de çok bekle- !eri isli) <Jr Avrupa devletleri ara. B d k . h h . b. K" J k tJ l 

• - .. . - ar a ve saıre er angı ıı· şe ıra 1 ve sa 
inü fevkalade isi çıktıg-ından ba- demış kı: iNGİLİZ KAPTANLARININ mege hacet kalmıyacak gorun~yor. sında tam bir anlasmava varmak · t t k k"" ··k - h 

-. • • •• J yı u ar en uçu parmagı avaya 
sle merasimi tehir ettirmi~ti. Soı1- - Sorulması adet olan suallerden MÜRACAATİ Yem gelen Avrupa gazetler111uı yaz- hususunda m3ni olan cihet hep bu k ld k . • k b. hal K •• k .. .. .. . ~1: r • . .. a ırma ınsana yaprnacı . ır 
da bu izdivaç olmamıştır. Fakat vaz geçiniz, rica ederim. Çünkü ge_ Londra g (A.A.) _ Valensiya li _ d~gtna gore gerek_ Sı~yor u"o. ını- moıstemlek neı:elesidir. Bununla verir. En tabii şekil beş parmağı kul OŞ 

.• ıharriri.n bı·r tı"car3thane ka·g·ıdı çen_ sefer sizin sorduğunuz suald_ e manında demirli bulunan 3 İngiliz nın, geıek Her Hıtleıın etrafınd3 - berabC'r bunun hall,,dilmesi de büs 1 kt Ot k b. k 1 rıl' 
1 l k . Alın İ 1 d t dr .. . .. .~. . - anma ır. urur en ır o unuzu, .. .. . ciV' 

erine yazılrn;ş bir mektubu vardı d_e ıkan ı cevet_•: ız .•.hayır• _demış- vapurunun kaptanları Hariciye Ne- kıler an ve 13 yan ~s a ~~- bıı uı• ım~a.!:;ız dPn,ıldır. dizlerinize, öbürünün dirseğini de Buyükadada camı nııll'i' 
bunda kadına izdivaç teklif edi- tı. Bu sefer o_grendigım_e gor~ kız zaretine bir telgraf göndererek hali ıarının başbaş~ ~t·re~an en m~ a- F-<:n ıı ş en lak eri - ona dayayıp çenenizi avucunuzun -i Sekban sok:ığında 44 1) ost': 

ırdu. Bu kağıdııı alt tarafı ise ba- ceveb. dıyeck ıse de delıkan_lı cha- hazırda İspanyol limanlarında İn - k.~tlarından. ıy_ı netıccler. ç_ıktıg:m ro l b h çine almamaıya çok dikkat ediniz. yedi oda, sarnıç, sel ~r~ b~}J 
"mış olarak şöyle deniyordu: yır• dıye mukabe~e edecektır. Pa- giliz vapurlarının kaAcn bombardı- soy_lemek S:.#etıl ı~emnunı)et gos-ı VGSI )U sa a Dayanmak ihtiyacını cluyuyorsanız damar kuyusu 1800 ıne ... 3 ftC°~ı' 
lu mektubun mündcrecatı taah _ pa_z ne ya~sın? Nihaye~ ~azar gel- man edilmekte olduğunu bildırmiş- terı~~rlar~ış. B~rlı~ - _Romn m.h -ı Ya '' 1 bir elinizi oturduğunuz yere koyar, bahçeli müteaddıd meY obj)y"e"' 
·ıd demek değildir.> mı~ merasını o~acak. Nıkah kıyıla- !er ve meşru hamulelerin tahmil v~rının_ saglamlıgı_ bır. kere daha te-t ıa 1"'ayıs idman bavramı senlik- bir kolunuzu da üstüst(\ attığınız ve çiçek bahçeH köşk Jll 

Kadın mahkemeye müracaatle: cagı zam~n papaz orada bulun:m c~- ve tahliyesi için her limnada bir bi- yıt ~ılıyor. Parıs ile ~ondra arası~- Jeri için bugün Fen"r ve Teks;m bacaklarınıza yan dayarsınız. beraber satılıktır. aJı vV 
maate .d?ne~ek geçen haftakı ~u- taraf mıntaka taymi için deri.al ha- ~akı sıkı dostluk ~ar~ı~n~a B~rlın , statllnrında mahall mıntaka okulla- Kolları kavuşturup. elleri kol- Köşkü görmPk ve a1Jl' 1ı ~ 

- . Hovard bana izdivaç teklif et- essıf hadıseyı ~atırlatmı~, kızın Ş!!Jl- rekete geçilmesini taleb etmişlerdir. ile Romanın dostlu~u da v~rdır' de- ı rının i~tirakile bir prıwa yapılmıs- tukların altında gizlemek genci ih yenler pazaıdan maada rı~,ıı 
ıştir. İşte mektub da budur. Fa - di fikrini değiştirerek bu erkeğe ~ --- --- ~ nıyor. Fakat İtalya ıle Almanva ara- t·r Geçen yıllard d h . . 1 t• .. t b. d t ı e kadar Tarfabaşı ı6-1 ,,,~ 

1 t t tm ik'L .. .. . • . ·- f .d 1 , ·k•L d .d L· '·k 1 1 · c.n a a ıyı oma- ıyar gos eren ır uruş ur. 1 s'# 
ı u amış, n '"' gunu ışı çık- varmak ıstedıgini söylemiştir. Za _ a yenı en sua sorınıyaraı< nı anın sın a yem en ,.;r..r. ım an aşma ar ~ 1·çın· zeng·n b. h 1 B ki 1 1 . . b. ralı hanede Papadopo U 
~ .. . . . . - . • . . i . . • . . "' ı ır progrnm azır an- aca arını ayırıp, ter e mı ır 
pnı soylı~er_ek merası".'' bıra~ ~ ten delık?nlının da geçen_ h~fta •e-ı kıyıldıgını il~n etmıştir. ~t~ bu pa. yenı bıatakım sıyası ve·ıkalar ırnzası mış 'l'. bunun üurinde daha ciddi dizine kovmak kadında kHıarb'<tan 1 caa_t;,;le;;r;,;L;_ _____ "!'.' 
ıştır. demıştir. Muharrır kendmı veh demış olması artık hiçbır tara- pazın buldugu çare bcyledır. mevz11bahs olmaını,tır. M~vcud O- ve huır ·nal ç•l. 1 b 1 ·t b k. --.. ı ..... !im ... o.u.· aş am.ış ır. eser ıra maz. 
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7 - SONTl!LORAP 9 Mayıa 

Y_ a_z_•n_: _R_a_hm_i _Y_a .... ğı_z 1 Hı KA y E YAMYAMLAR! Faydalı 

KANAYAN YARA 
fakirler· (4 üncü sahifeden devam) Bı"}gı"}er 

arasından seçerlerdi. En 

zi~ade. insan .eti yiyenler de kabile ( 4 üncü sahifeden devam) 
reislen, zengınler ve kabadayılardı. . . . · 
Vahşi kabiller, birbirlerıle daima Kayısıları ıçensıne atınız. Yırml 

(Dördüncü sayfadan devam) beraberdik. Amma ben, bizim Kati. har~ederler. Aldıkları esirleri şişe dakika kaynatmız. Bu sırada yarım 
- Demek on altı gün var. On al· nanın sözünü dinlemedun. Bir gece geçırirlerdi. limonun suyunu karıştırınız. 

tı gün sonra mahkemeye damlanın. evvelinden dört beş şişe şarap arak- Yeni Zelanda ahalisi, düşmanın KAYISI LİKÖRÜ 
j ~.ercunı~ Ve İkt"b Vesika, resim, malilmat ve not verenler: Eski Osma'.'lı donanması erk'A. - Saatini unutma. lamıştık. Yani sizin anlıyacağınız, gözlerini veya yiireğini yemeyi bü. 
, ''ıkkı n: hf dl .~~ I nından miralay Remzi, Şükrü, komodor başkatibi Ihsan, batan gemi - Saat kullanmak adetim değil· kalk gidelim, demiştik. Şarab da, yük bir sevab sayardı. Üç kilo taze veya kuru kayısı alı-
•~ UZ ~ kaptanları, eski armatörler. Ve bugüne kadar gizli kalan vesikalar dir. h.aniy~ ~ğ~ınıza layık, şarab!. d~ • .. Cenubi Amerik1'.11ın !erilleri, ö- ruz. Bir yorgan iğnesi ile 8-10 yerin-

lJ 
---· · -Mahkemenin saatini. rım sıze. Öyle de yıllanmış ki .. ln· lillerı de yerlerdı. Hındistandaki den deliniz. Bir kaba iki kilo şeker 

St •• •• b • T •• k k -Onu biliyorum. Ö~leden evvel sanın içtikçe içeceği geliyor. Ka - Rendaslara gelince: İhtiyarlıyan, b. ki k k 1 d . • 

Um Uze 1 r Ur ruva gider beklerim. tina, hana: Vire Moloz, yetişir ka- veya tedavisi kabil olmıyan hasta- '.1". 0 su oyunuz. a~.ısı arı a ıçe-
• Mübaşir kahvesini içip gittikten le, artik içme. Bak, Vidala, içiyor lıklara tutulanları koyun gibi bo _ rısıne atınız. Yırmı dort saat bıra· 

•• ft sonra, Moloz Abdi, tekrar düşün - mu? diyor, diyordu amma dinliyen ğazlarla, kızartırlar, ailece oturup kınız Sonra kayısıları çıkarını7_ Şe& 

e.. Zoru•• mu•• ge ı ı•yo r -,. • celere dalmıştı. Onu, ne dıye, neye kim? Bir kere ağzım kızıştı mı, ar. yerlerdi. Hatta bazan konuyu kom- kerli suyu ateşte iyice kaynatınız. 
il • şahid çağırıyorlardı? Hangi vak'a- tık kendimi alamam! Meğer Kati • şuyu bile davet ederlerdi. Sıcak sıcak kayısıların üzerine dt>-

ya şahid olmuştu? Hangi cağzı ka.. na, Vidalanın o gece bir dalgası ol- Bugün, yukarıda scyledigı .. miz a k .. ·· D .. t ·· b hald b akı 

Ol//e •• / • d" 7 l f J ı• g"b • ru, bir cfib yumurtlamıştı? duğıınu sezinlemiş; çorbada, benim dalaT yerlilerinden başka yamya~ un~ or gun u. e ır . : 
1.. SOg egen lÇ VQT lga Om aS neT ue l l l Moloz, şahidlik için, bir yere de maydanozum olmasını istermiş. kalmamıştır., ruz .. ".1°a 50d~rece~saf.alkolıla-
l(OŞ1'1l •• • l «'künye• verdiğini hatırlamıyordu. Karı kısmı bu, Vidalanın yanında Bu tehlikeli yerlerde dolaşan sey. ve edıruz. Üç kilo kayısı ıçın bır bu-
Osırıaıı k flş, SOiuğu SUVaTl kamarasında a mıstı: Mahkeme gününe kadar Moloz, açık açık söylemeğe korkmuş. Ben, tahlar yerlilerin, yabancıların üze- çuk kilo alkol kafidir. Şayet daha az 

ınu, gibi) aptan (başta gördüğü _ = , meraktan kendini yedi, bitirdi, v~ o çekmişim şarabı, ~ekmişim şarabı, rine atılıp öldürmek ve yemek için yapmak isterseniz, kayısıların, ve 
~ . mıı.havereyi· ~~ ~ gün mahkemeye, öğleden evvel git.. zom olup sızmışım İş işten geçmiş. fırsat beklediklerini söylerler. o nisbette şekerin ve alkolun mik· 

' h rnıde hö 1 · ti, koridorlarda gezinmeğ~ başla - Ydımoksa ben, _Vidalayı bırakır mıy· Bu adaların içerlerine dogru" git- tarını azaltabilırsın· iz. 
~ . ik~Y•ler' . Y e evham uyandı- , A ld ... lı ' ı ortad dı. Bir kaç saat sonra, iki jandarma · yı ıgım zaman, dizlerimi mek çok tehlikelidir. Sahil ahalisi 

il Ilı ını·• ... B·· an kaldım• de. d • ·~e ı. oyJe kuşku istemem· arasında, eski arkada~larından Vi- ögdüm, yandım ... Yandım ki yan· bir dereceye kadar rredenidir. Fa-
ış 'esmiş · dala Hasan, elleri kelepçeli olarak dım... kat dahildekiler ... Allah ellerine dü- karlar, ve: <Ah, bir elimize duşsen 

,, li: gemi yoluna devam 1m· . Ark d dı d ·· . ne gu .. zel kızartma yapa:dık . . • de. • 'ılı ge ıştı. - a aşına mı acı n a yan- şurınıye ... 
•t Yaııııı h Moloz, birden hatırladı·, vidala dın? B nl d mek istedikleri bak•<larından oku-~,;ndırın.a. . ~klu vardı. .. Şimdi u ar son er~e vahşidirler. .., 

1 
ÇığındaSilıvrinin 

10 
mil ka _ Hasanın yakayı ele v2rişi, pek gü- - Yanacak şey, hır iki degil ki ... yabancıları gikünce ham hain ha- nur ... 

,_ a 11\i( bu!uııuyoc uzakta rültülü olmuştu, Hasan bir zengin - Birkaç tane mi ıdi~ MeseliJ, ne. 
"'' • mesar d • • tüccarın apartımanını soymuş ve !erdi? 
J "'' 01·8. e e, sahili? muvazi . lıııq 1m v d" günlerce izi bulunamamıştı. Moloz Abdi, heyecandan kendini 
'lıq n kapta' ar ıyanın görüp de 

~: lahtelba~:.h~ber verdiği düş. k!~~ği~~ua=~~;le!~~ ö~~r~=r~~l~ kayb~~~~; Eftimakinin aparlıma-
du. ·~Yun u"st··ı, ava değiştirmek 4 lam t k d. · b. k d nının kokusunu neye Vidala · Une k d iŞ ı; en ısıne, • ır şey yo • u. Cerrah paşa hastanesini tevsi suretile yapılacak göz ve cerrahi 

tı çı mış uruyor· koltuklarını kabarta. kabarta bir a- enayisinden evvel ben almamıştım? . . . . . . .. . . . . 
'"'-,'.,un ve su ·ı K .. ·.. dinl . • . . . pavıyonları ıçın 1295 taııhlı Menafıı Umumıye Istınılak Kararnamesine 
""'-. şağı bir yukarı dolaşırken, içinden: arı sozu emıyecegım, c..ıye, 
~ • .kadar d ı ~ ayni irtifada de. _ Yabancı olduğum yerler de _ neden Katinanın lafına kulak asma- tevfikan Ünversite tarafmdan i.'>timliık edilecek, Fatih Kaymakamlığı 
fıiı kbır tekıı eııızı~ yüzüne yakın, ğil ya, kırk yılda bir <reiE• in kar- mıştım? Bir, iki değil ki ... Vidala- ve Belediye şubesi Müdürlüğünün mayyeıı ilan mahalline ve gayri men-
•- ~le ve .. eııın ustunde acayib ~ı, Ustü d • •. şısına ak alınla, namusumla çıka- yı, göz göre göre nasıl c-lin.i kolunu kullerin üzerine talik edilen harita ve cetvelde vaziyetleri ve evsafı gôs-
~ ~Puıun gü: ~ d~rulmazdbaldık - -~ ~ ··~ yım, diyordu. sallıya sallıya gitmesine fırsat ver. terilnıı.~ bulunan gayri ıncnkull('rin adresleri, evsafı ve kıymetlerinı bil-
liıı ıt trı r enın ucun a a S V"dal · ı· • v·d l · · · b 
~U· kulesı:dıı.ebulunan bu tahtelbah- Helbruck tarafından torpillenen •Bandırma• ve •6ln numaralarla ıra, ı anın mahkemesine gel- mış ırn · ı a a, enayısını ıırnuma dirir cetvel "§'lğıya dercedilmi!; olmakla istimlak kararnamesinin 8 inci 

Şu marka okunuyor- Bog"aza giden bir kıt'a vapura binmeden evvel. Yukarıda: Denizde· mişti; mübaşir, Moloz Abdiyi de ça- güldürmüştüm. O yıllanmış şarah dd . ·b· k r· .1• 1 (B) (26G2) 
k • d Ert· ma csı mucı ınce ey ıyet ı an o unur. 

il kaybolan süvari yüzbaşısı Emin, Aşağıda: Kaybolan topçu ... ğırdı. O, kollarını sallıyarak •hak canıma o umamış oısay ı, ' ıma • 
llı, ?: erlerinden Salihlili Mustafa yeri• ne girdi; sorulanlara, ağır kinin apartımanını, o yağlı kuyru-

~e Qn h.ırta evv başlı cevaplar veriyol'du. ğu, bu enaiye kaptmr mı idim bay 

~le U l<!hlik . el Boğaza girmeğe s N E M A Reis, soruyordu: reiz? 
'8'b 1~nunde ~:ı~e geçerek Çanak. -, - Hasan, senin arkadaşın mıdır? c:=:;;;;;=ı;a:EO=::=;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;, 1 

ılq. • '"·h ınan1ı donnnmasıntn 
., ,. •q lı - Vidala mı? Evet. BAHAR ı.. " .. ıes•ıı.dı' Yı. hümayun• tarın - Şeyhülharem 

~. y Ye - Onu, nasıl bilirsin? 
lıtıı~ '.'Zbll{;ı ., Yı torpilliyen, batı. 
l.t, ug~ bu ·~albruck'un süvari bu- - - Tabutu başında imam da sor- G E L D ı· 

Sokaıtı 

• 
• 

Kapı 
No. 

12 

MAHALLESİ: DAVUTPAŞA 

Ha. 
rita 
No. Cinsi 

23 Arsa 

24 • 
• 

Sahası S•hibi 

64,35 

161,50 Ahmet 

217,25 Mehmet 

Takdir oluıa .. 
istimlak bedtli 

Lria Kuruş 

194 85 
484 50 

651 75 
1i d~'rayı tahtelbahir altı gündür B ld Si M o NE sa, ayni sözü söylerim: İyi bilirim. ~"!IJıal\d rPhenneme ~eviren giz.. i r !J l l z - Arkadaşındır, diye söyleme.· (4 ÜDCÜ sahifenıizden devam) Hüsrevbey 

Çardaklıhamam 21 

25 

27 • 51,20 Fatma veresesi 128 75 

k .. 7 n· ı. · (Dördüncü sayfadan devam) Hakkında ne biliyorsan, olduğu gi. . 
-~. tn ll'iı. b" d • .. 1 yata yem açılan yaprakları arasın-
'<L tıllfııı verte ~ardiyası •Sevint vaffak olmuştu. Hari}calar gösteri. · s • ı ogr:ıs.~u s~y e. . da ka boldu 
i~"<lltıı aranın güzel bir m yordu. 1 m o n - Egrısı dogrusu bu, reız bay! Y · . 
"? ll\ ı.,,. ayıs B b" f • ·· di Yaz· geç te olsa gelışile İstanbula " a do uutün f k !ad r.. · Sonra sinemaya intisab etti. Meş- en, ır enalıgını gorme m. '. . . 
'<ijjb Ya ıe ev a e ıgını . . . . Ark d d dola mu- taze hır hayat vermekte gecıkmedi. 
ıı,..,'en baı. Yre dalmı•· ufku gö _ bur Rus balet artıstı (Krasvına) ıle, (Dördüncü sayfadan devam) - a aşının, ne en yı H ft , k hk h d lfus·· revbey 

23 

21 "'it "'0 1 " hak d"ld .• · · '"!' n' er tara a neşe a a a son ra -a.c. -. arında ı k t· · bütün dünyanın takdirini kazanan 1 d b. k h b eme e ı ıgını uı ıyor musu . • 
•tııı 11,ı -..ıuıeı,· . • mem e e ının .. .. .. . . . arın a ır a ve garsonu, alkon- Bunu dün a alem bili or desini buldu. Çavuşzade camlı 10 
~ı L lerıe 

1
_ ıtıı, İskotlandın da • (Kugu kuşunun olumu) fılmını çe- dan yatak odasını gözetlerken ya • - '. .'(. y · 

t , •oyu "ap1ı şiri k 1 d virdi k 1 t Banker Eftımakı nın apartımanıru e e • 8 

44 

45 

48 

Ahşap 

hane ve 
bahçe 

• 
• 

56 Ar~ 

57 • 
124,81 

109,90 

Kamil 

Aliye 

Tevfik 

Naime 

'&ı l\ıı d" .. .. n ıyı arın a - · .. . .. .. .. a anmış ır. . 
ı. 1 ~ce Uşuııuyor geride bırak o vakittenberi sohretı buyudu. Simon s· , .. .. 1 di soydu, diye. Bahar herhalde aşkın en bol mev-
"ittı& Yap 1 , - ~ - e ımon e gonLL ver m. d. . b k d . . . MAHALLESİ: HOBYAR 
ı~,·•nııı h ı ı, Yeşil bakışlı genç Hükümdarların bile tebrikinc maz.. Kendisini çıldırasıya seviyorum. - Ken ısı, .en, o. gece •. ar, a aş· sımıdır. h .. 

1, "1%, ayalini enginin birbirini har oldu.(Oslo) daki evinin büyük Üzer d . h. 1 • b.. .. .. t !arla beraberdım, dıyor, lnkar e • Dün etrafta en fazla dikkati çe- Şey illharem 
''t "• v • ım e, sıya ı mr uyucu ara- eli . k d 1 1 , d" . . b" . .. . 

b
1 

Ular e tıpkı yuınuk kedi salonu müsabakalarda kazandıgı f d b . . . . il . yor. Hangı ar a aş ar a. ıyor kenler; sevgılcnnı ta ıatın guzellı-
t " lt\tn , · ın an, enı sevn1esı ıçın, ver mış . .. lcd. B d" . . . . 

t,...'~llıu. oynaşmalarını andıran yu'"zden fazla gümüs kupa ile dolu- ü b .... 1 .. k'" d sorduk. Senı soy ı. una ne ı • ğı ile daha fazla kuvvetlendırm1ye 

24 68 Hane 

22 

ve bahçe 

69 • 

Mehmet 

Rahimt. 
·ı~ -.aklık) ç parça • uyu u agı • var. if d" M lak lund 

'eı-r,.,. ltiıl>İllı; soa birbirıle çarpışan dur. .. .. Akıl)muvazenesinde bozukluk ol- yoMrsuln? b" d te . t şt . çalış~n fç tl~r L as yo .. a 
liy ·•ıy0,. rguçJu dalgalarında ·Sonya• nın antrenoru ve mena- • · o ozun ır en pesı a mı ı. . seyruse er nızamına en uygu~ sur~ 

MAHALLESİ: DAVUTPAŞA 

~tdu.. • tarıı manasil" dalga ge- jeri babasıdır. Sinema şirketlerile ~~f anı.aşıl~ g~n? garson tıbbı - Nasıl nasıl berabel" mı ımışız? atle giden otomobıller bu çıfllerı Çardaklıhanıam 35 119 Hane 
tii, b•hın mukaveleleri o akteder. o imzalar. ye gonderi!mıştır. - Evet. Bir arada oturuyormuş. taşıyanlardı. ve bahçe 'I bif to.~u his .. dolu saatlerinde, Sonya, 1936 Olimpiyadın~a ~ün- Mahkeme 18 mayıs~ ,kalmıştır. sunuz. . . . İstanbul, 1st7nbu~luğuna ö.lüm • 33 120 , 
ıı. 'Ya doy Yıs !!Uneşi altında Mer- ya şampiyonluğu kazandı._Şımdı ar· 10'.000 do.l~r kefalet akçes.nı vere - A?di, dişlerini gıcırdattı, ıçını girdi. Fakat kat'ı hukum verile - • 31 121 • 
~ ltql\ ve Uın olınaz! .. Bir ucun. tık yorulduğunu, daha dogrusu mu- mıyen katıb Dandara Marten tek - çektı: mez. Belki bugün gene yağmur o- ••• 

Tahsin 

Celıil 

Meryem 

1765 12 

1011 25 

1632 00 

~69 00 

329 70 

1730 o 
302 81 

1032 75 

1369 00 

1363 Ol} 

l~e "neııı aJ:_v fırtınalarının estiği, vaffakiyct kazanmaktan bıktığını, rar tevkifhneyc gönderilmiştir. --Saat, gece, tam yarıma kadar !anca hızile yağar, soğuk. bizi kalın 
ıı.;~e raıı 8agna1tıarının her teh _ sporla meşgul olmıyacağını söylü. -- paltolarımıza sığmmıya mecbur e- Senelik ilk 
h •• ~~ 

8 
met okuttu d • b' g··ıu··yor· bir mukavele imzaladı Üç filim için çevirmek için muvakkaten b~basın- der Muham. ·ı·eııı'ı. 

.'l.l\ alı.as r ugu ır mu- yor, u . .. . , . . . . .. . 
~I\ ~<lıılı ı, Çanakkale sırtları • _ Artık ihtiyarladım!... 250,000 Tu~k !ırası. · · . dan ayrüdı ve bır daha kendısını go Bakınız gene içimizde korku var. men kirası 
~b llı'•ına mu_dllfaa sahneleri bu • Diyor. Yirmi ya.~ıııda ıhtiyar!... San'atından, meharetınden hah - remedi. Baba Heni, s~vgili kızuu Bahara girdiğimize, yaza yaklaştı • . .. .. • . 
~. bir ragm .. . cd. . solundug·u zaman habasını göste • .. . .. .. • • • . Emınonıınde Şehmeh'Tlet Geylanı mahallesinde Ar-
'Qy y

08 
en Marmara fet _ Şuphesız alay ıyoı. goremeden kalb sektesınden oldu. gımıza hala ınanamıyoruz. · 

~~t doıu ma ııeş'e, sıWıat, his ve Donya, Holivuda gider gitmez rir: Son ya, ağlıyor! ... Fakat, Holivu- Bu şüphe tamamile bizi haksız pacılar sokağında 41139 No. dükkan 
'iiy l\t liuı saatlerini yaoıyordu (kar fırtınaları) filimıni çevirmişti. - O olmasaydı, beni burada gö- d ded'kod 1 b 

1 1 
çıkaramaz Çünkü ... Yarını görmek Galatada Fermeneciler sokağında 165/15 No. dükkıin 

~ , bu ~ · . . kt· · un ı u arına .:i o ırsa, ma - · 
tilıııblldan b· tatlı saatteki var • Onu buzlar üzer•nde oynarken remıyece ınız .. · .. . .k . çok müşkül. Beşiktaşta Hasfırın sokağında 9 No. dük.kan 

ti ır u k . . .. k dl b. 1 D H kik t t· t. ba tem muddetı geçtı ten sonra nışan.. İs b 1 h . h. ttti1~ . s ur sesının tok gorenler, beyaz ana ı ır me e - er. a a en onu ye ış ıren - . . Bahar, kadın, tan u • epsı ır- Beyoğlunda Kamerhalun mahallesinde Çukur so-
rııe uyandı ğin dansettiğini zannediyorlardı. hasıdır. Holivud'da beraber oturu. lnacakmış . Kimınle? ... İşte bunu birinden güzel şeyler ... Fakat bu- kakt 47 N 

(Devamı var) Sonya, geçenlerde 200,000 dolarlık yorlardı. Sonya. simalde bir filim bilen yok... nu her zaman iyi olarak kabul ede- a o. ev . . . 

·~~""""'"'""""""'----------!!!11-•------~-----!!!!ll!!!!!!!!!--!!!!!!!<'!!!!!!!":'""""-'!!!!!!!!!!!""!!--!!!!""""""',.,.,.,,,.,.-... . Beyoğlunda Tepebaşı Mesrutıyel caddesınde 8 No. ı. ---·-- mıyoruz. ~ 

1 
Y ln t t 1. · k" tık dükkan • 

- Blaiseau'vu tir cinayetle itham Müfettiş hemen söze girişti: a ız emennı e me ıyız ı, ar , . . 
. ··mk·· d ğ'l 

1 

.. .. . .. bahar gelmiştir. Yakında paltolar Beyoğlunda repeb"'ıt Meşrulıyet caddesınde 10 No. 
etmek pek te mıı un e ı . - Çok mumkun ve tahkikat sızı d ki (b 1 k dük. k' 

d k t . . . .. .. san ı ara azı ara pazara çı a - an 
- Evet muayene e çı an ne ıce- temyize çıkaracaktır. Bu ıkı uç gun- . 

ye göre oratada bir cinayet yok. 1rk b. meseledir. Fakat şimdiki cak) gırece~. . Taşkasapta Fenai mahallesinde Fenai Çeşme so-
. . .. u ır Beyaz elbıselıler çıplak kollular " uf A" · 

- O halde şundı onun yanına do- halde sizi tevkif etmek mecburiye- . ' ' kağında 2 No. Serçavuş ı us ga mektebı 
· 1. 1 b··ı·· t db' caddelerı dolduracak ve... Bahar, . 

nelım ve azım ge en u un e ır· tinde olduğumu teessüfle bildirirm. k . . ld • .. b. Beşiktaşta Hasfırın mahaIJesınde 7 No. dükkan 
· · db' t b ·ı· yaz aş mevsımı o uguna gore ır 

lerı alalım. Ilk te ır gaye ası · Böyle konuşurken adama gözle- k . 1 ıl k ş k 1 h _ Galatada Karaköy sokağında 16/10 No. dükkan 
0 k'f ed "iz . . . . . . .. .. ço nışan ar yap ~ca . a a ar, a 

nu tev ı ece.g. · d rını dikmıştı. Ve onun yüzunun yaller ciddileşecek yeni yuvalar Galatada Fermeneciler sokağında 161/17 No. dükkan 
Doktor hayrelını saklıyama ı. müthiş bir surette sarardığını gör- ' . .. .. , . 
_ Fakat mademki ortada bir ci- dü· kurulacak. . . Emınonunde Şehmehmet Geylanı mhaallesinde Ba-

. ~l;;I Tercüme eoen: H ati ce t kt d. 1 . Bunların hepsi temennı ve haki- lıkpazarı sokag"ında 142 00 No d"'"'·•-

1200 

300 

48 

180 

180 

120 

48 

48 

1150 

384 

240 

natı 

9100 

2 1 ıO 

3,60 

13,50 

13,50 

9,00 

3,60 

3,60 
86,25 

28,80 

18 •• 4 ett naye vo ~ ur ıyorsunuz. s· b' s· . 1 . . ' . . ll.l\.&öll 
~Ye iş .. · . ' - ız ır şeye mır enmeyınız. kate yakın şeyler ... Ya mevsim dö-

'~lt ~oııun Sözlerini gülüm .ı - Evet ... Halılar mütemadiyen Mufettış: Bu meseleyi h('rkesten saklarız. Ta- nerse? Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı ol.an mahaller 

~tıı, 11.!~ha1t: ediyordu. !halılar ... Ve küçük kıiğıdı. ben .. şu - Aklımdan b!rşey geçti. .Be~im mamil\ gizli kalabilir. Sancılarınız O zaman ... İstanbul halkı dünkü
1
939 senesi mayıs sonuna kadar ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık art-

1.t Y~ek ıa: nazarı dikkati cel· şekilde izah ediyorum. Bırı.~ı bmm yapacağı':' bu •. h':reketın . bırısının var mı. kır alemlerini bir nimet, sözlü sev- tırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
lıa.viıt b·· t.ettı. bu halıları gözlerımizle gormemızı hoşuna gıd.cceııını zannedıyo~um.. Blaiseau büyük bir cebri nefisle: gililer geçen günlerini en büyük İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile be-

llıı~ Ce,ediııuYulı. hır hayretle: istiyordu. - Muavın Madam Corantın dı • _ İki adamım var dedi. Fakat hatıra diye kalplerinde saklasınlar. .. .. . . . 
.. ~. "'"ı nazarı dıkkatı· celbet- p k" b . t• k. di 1 yecekti Fakat söz dudaklarında kal- . ld • . . . . 1.d. 1 BEDİ GÜND" raber 10/5/938 salı gunu saat 14 de daımi Encuınende bulunmalıdırlar. 
~ s. ... 1 nas - e ı unu ıs ıyen lllJ. r. .. .. .. · . curnartesı o ugu ıçın ızın ı ır er. \JZ . 

"lettış: ıl zanneder? _ Durkheim bu hususta ben si- dı. Çı:ilku muiettış kapıdan çık - Fakat tekrarlarım. Bu benim aley- (ı) <2249> 
~'l ı ~l\ c zin kadar zulmette değilim. Fakat mıştı e. himde yapılmış bir tuzaktır. ZAYİ MÖHÜR ,., *** 
l 1 ~rd esecıdeıı b 1 . . - Şimdi gidip telefon edelim di- · · b 't" h "ıı ı. an bal . . a ıselmıyorum. belkı... Achılle Bastı~n u ı ıraza e em· 282923 cüzdan numarasile Beyoğ- Temizlik arabalarında kullanılmak üzere yaşları en aşağı 4 ve en 
y. "it IS~dıyorum d d" B" B' d b' . k "ld' k" ük yordu. m· ·et vermedi· "' k· . 1Şleriıı . . • e ı. U· ır en ıre scsı esı ı ve uç . . . . . ıy · lu malmüdürlüğünden aldığını ma- fazla 7 olmak ve boyları en aşağı 1,38 bulunmak üzere 20 tane hayvan 
Ilı;~ 1 1Ş(e Si ıçınde o kadar halı odanın içinde dolaşmağa başladı. Ve Aşağıya ındıklcrı zaman ev sahı-ı - Belki pazarertesi günü serbest . . . . . . . . 

lıti~ ldrn tu ı .
11

• . . .. .. bini bir kanapcye oturmuş buldu· b ak bil. . . F k t h "ht· aş ıçın kullanmakta olduğum tat - açık eksiltrnıye konulmuştur. Beher hayvan ıçın 120 !ıra bedel tahmın 
,ordu ıa ı .. rı sakla- bırdenbıre uç kere arka arkaya ok- l ır a ırsınız. a a er ı ı - . .. .. .. . . . . . . . .. .. .. •.. .. .. . . 

•· .\. S · .. .. M . . 
1 

.. d b. !ar Kendilerin" sükılnetle intizar 
1 

k be k 
1 

.. h .. li bık muhrumu zayı eyledim. Yenı- edilmıştır. Şartnamesı Levazım Mudurlugunde gorulebilır. Isteklıler 
'< b· ·· 1~ b·· . surdu uavını an aınıştı., usta ı ır · - ma e arşı n apı arı mu ur ye- . . . . . .. . . . . 
~l!ıj·lt 11\itıı . Ulun bu ışler arasın- · i keşfetmeğe başlıyordu. ediyordu. Onlar gırince yerinden ceğim V"' bir nbbetçi polis bıraka· sıru çıkartacağımdan eskısının hük- 2490 No. h kanunda yazılı vesıka ve 180 lıralık ilk temınat makbuz veya 

1~''tt!Utı:,bet Oldujiunu mu zan. ış Birdenbire durdu. Bir do' ~kalkmadı Yalnız mal dolu gözl~rlelcağun. mü yoktur. jmektubile berab~r 10/5/938 salı günün saat 14 de Daımi Encılmende 
· bir de muavinıne baktı. Sonra: onlara baktı. (Devamı varı ı ... Res111İ70 Çeııo bulunmalıdırlar. (B) <;l.lOlll 
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25 ince sigara 

20 Kalın sigara 

KURUŞ 

"DArMA Hekimler eutun net'eslle gUIUyor 

Tİ R YAK İ Okuyuculanmız ı:: süt;nlarda mü-
• tehassıs hekimlerin hastalarını ka-

Çünkü ağzından şiir kadar 

Güzel dişleri var 1 

j ç j y Q R u M bul saatlerini muntazamar. bulurlar] 

. " İç hast:ı lıkları 
• Her Tiryaki bunu Doktor Hafız Cemal (Pa -

· söylüyor.Acaba neden?'zardon başka günfon1e öğleden son
ra saat 2,5 den 18 e kad;~r !.ıtan -

Çünki: bulda Divanyolund:ı HJ4 · numarı.Jı 

•Tiryaki sigarası on- hususi kabinesinde hastaı~ını .ka -

!arın t)ZUn zamandan· bul eder. Salı, Cumartesi günleri 
sabah 9,5 den 12 ye kadar hakiki 

beri bekledikleri siga- fıkaraya mruısus mt:ııyenelerini ya-

ra d 1 r. par. Muayenehane ve eYe tele -

• T 
fon : 22393 - 2!044. 

iryakinin harmanı Doktor A!i Rt7a Sağlar; (İç 
her zaman aynı olduğu hastalıkları müte hessısı) Her gün 
gibi içimi ve nefaseti Beşikta§ta tramvay caddesindeki 

de hiç değişmez. muayenehanesinde saat 15 den son- R A D y Q L İ N 
ra haştalarını kabtı 1 eder. 

Her zaman Doktor Arabyan : - (İç hastalık- En kısa zamand• siıe de a)'ni 

AYNI HARMANI 
AYNI İ Ç İ M İ 
AYNI NEFASETİ 

TlffYAK/lJE 

. BULABİLİRSİNtZ! 

lan mütehassısı} Edirnekapıda Va-! par.ak net.ceyi kazandır.ıbilir. 

iz Kamereddin sokağındaki mua- Sabah öğle ve akşatn 
yenehanesinde her gün hastalarını 1 
tedavi eder. ı her yemekten s0nra 

Doktor Kamereddin!_: (İç hasta-
1 

• 

lıkları mütehassıs} -- Cağaloğlun -ı R A D Y Ü L I N 
da Halkevi . karşısmriaki muayene - ı 

hanesinde Cumartesi ve Pazardan • 
maada her gün saat '.! den 
lm"tıı~arını kabul eder. 

sGnru - Dr. ihsan Sami •I 

Öksürük Şurubu 

• 
Rentge_!! Öksüruk ve r.c!es dariıgı, J:;og· 

Doktor İrfan Kayra (Kıntken ·ve naca ve kızamık Öo<surüklcri için 

iç hastalıkları mı.iteha.,,ısı) - .,._Eek lesirlı ilaçtır. Her eczanede • 
Her gün öğleden sonra saat ııımve ecz1 c eı olarında bulunur.ı::nl 

15 d~n 19 a kaoiar belediye 
Binbirdirek Nuri Conker sokak 8_ burun, boğaz mutahassıs dot;cnt 
10 numarada Arslancr apartıma _ Fatih Tramvay durağı 75 numa:al• 
nında hastalarını kabul eder. muayenehanesinde hergün saat 161 

S. • h t ' k' J dan sonra hastalarını kabul eder. 
ınır 1s a ı arı 

- ı c· d" z··h . Doktor Kemal Osman : - (Sinir 1 ıy-, ~ ·cı tt:vıy: 

hastalıkları mütehassıs;\ - Cağa - Doktor Feyzi Ahmed : - Denizi 
!oğlunda Kapalıfırınd., l\Iescit kar- hastahanesi cild ve emrazı zührevi
şısında pazardan başka her ' gün ye mütehassısı, muayenehanesi An
saat 2 den sonra hastı»armı kabul kara caddesi Cağaloğlu yoku§u. Pa

Göz hastalıkları ' -
zardan başka her gın; 15 den sonra 
hastalarını kabul eder .Telefon :23899 

' 

Hastallk,ötüm ve pislik getiren fere 
,,~ 

ile öldürünüz 
~facun ve buıtday şe'<';nde o:uµ büyük ve küçük her nevı f;tıl' 

sıçanları c!~rlıa ' öJdürfır Tes:rj kat'ldir. F:areler kok'.11.ız. ,,J 
Bug-day ncvılerini serpmelidir. Macun olanlarını , nğlı b r c• . 

ve herhangi bir gıdaya sürerek farcicrin bulunJuğu l'ericr; kJ) 

dır. 

Kutusu 10 büyük 25 dört misli 

Cildinizin tahrİŞ 
edi 'nem es ·ni 

isterseniz? ff. 
Dünyarun her tarafında ,e,·C rJJf' 
kullanılan, ve cildi tırnştaıı 

PöK"E~ 
1 

Doktor şükrü Ertan:- {Göz has Diş · Traş bıçaklarını kuH~~·r.' J 
,~---·Arada Büyük Fark Var 11\1 Deniz Levazım setına•·ı talıkları mütehas~ı}:: - Cağaloğ - -D. doktoru 'Öbeyt Ölçer: - Edir ""'111i'. 

1 

İli 1 !unda Nuruosmaniye cad1Ptlnde ış ••••••••••#'/ Pertev çc~uk pudrası şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafından tak- mrıı Komisyonu n ıuı . nekapı K.aragümrük tramvay du - _________ ....; ______________ ,,_.... ~ · · · · ' .. .. · · · · ı - Osman Şerafettm apartwanında 51 ~ 
lıt edılmemıştır. Bu pudranın, en buyuk mezıyetı bilhassa çocuk cılt- 1 _ Tahmin er'ilcn bedeli , rag·ı No. 95 her gün hastalarını ka- ı- l 
l . . . h ı 1 t k'b' d t h . d' . h. b' maddo • numarada. Telefon : :!2555 Oevl~·t D - il L" 1ar erı ıçın a.m anmış o rnası ve er ı ın e a rış c ıcı ıç ır - 14850 lira olan 5500 metre ellıise- , v , bul eder. Cumartesi günleri saat ~ emıryo 8fl Ve iman 
bulunrnamao•dır. lik kumaş 10/Mayıs/938 tarihi- Ku '-' k, B0gaz, f· urun 14 den 15 e kadar da Yalovadaki işletme U. idaresi ilanları 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI ne rastlayan Salı eünü saat 11,5 Doktor Mchmcd Ali Oyo- Kulak muayenehanesinde bulunur. - ,r 
,da kapalı zarf usuliye alınmak-------------·-------------- Muhammen bedeli 2500 lir>1 olan 3 adet cereyanı mütcna'

1
P0, 

Şişman vücutlü yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudün iltL 1 üzere münakasaya konulmuş - . 19.5.1938 perşembe günü saat 10,30 on buçukta Haydnrpa'~ ~ 
valarıııda ve h,Jtuk altlarının pişiklerine karşı bundan daha müessir tur. bmasındaki satın alma komisyonu tarafından açık eksiltme ı 
bir pudra ı.enüz keşfedilmemiştir. 1 2 - Muvakkat tı;minat 1113 LI a f; a K u r u mu alınacaktır. 

) 
lira 75 kuruş olup Şartnamesi n ıs1 

Onu diğer adi (Talk Pudra tarı He parasız olarak Komisyondan her 25. cı· Tertı·p nu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin etti.ıii vesaik \'C o 

kar~ tırmayınız, gün alınabilır. 50 kuruşluk muvakkLJt teminatlarile birlikte eksiltme günti s~a\.l 
~;;;;;;;;;;;;;;i~~~~~~~~;;;~~;;;~~;;;;;;;;~ 3-İsteklilerin :l1!JO sayılı ka- B • k p• dru: komisy0na mür,,caatleri 15?ımdır. , 
., nunun tarifatı dahilimlc tanzim u•• yu• ıyangosu Bu işe airl ~artnameler komisyonda parasız olarak dagıtılrll~= 

edecekleri kapal.ı teklif mektup- (2 

Sl·z de bU kremden Ş3Sffia"YIOIZ ! ~:~n~i:ns.•~~çe~~:~;i~~ı~~~a~aKata~ Bı·r·ırıc·ı 1 '. r:~'r·ıde 11- Mayıs - 938 dedı·r. • • 
:ı; t u Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağı<! yıwı!ı 4 ~ 

• • sımpa~ada bulunan Komisyon o 000 malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek sartilc JU/5/918 ,~ 1 BALSAMIN KREMLERi Başkanlığına makbuz mukabilin Büyük ikrarrııva 1 liradır. '.günü saat 10,30 on buçukta H:ı.ydarpaşaaa ga~ binası ic;indel<i"' 
de: vermeleri. •2317• J u - - . . d b k 15 000 12 OüO 'ma komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın aıınacnktır. 

Sıhhat bakanlığının resmi ruh
satını haiz_bir fen ve bilgi mah
sulüdür. Bütün ciranda elli sc

~ nedir daima üstün ve eşsiz kal
mıştır. 

KREM BALSAMiN 
U:un bir tPcrübe mahsulü o

larak vücudc getirilmiş yegane 
sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMİN 
Şölırf'tini süz ve şarla an:ık

Ja değil sıhhi evsafı .. ı Londra, 

~L~~'ı~=~~~~~~~~~~-~Paris, Betin, New York güzei-
'."1 lik enstitülerinden yüzlerce 

krem arasında birincilik mü -
kafatını kaznnmı~ olmakh is -. . 
bat ctmi:;tir. 

KREM BALSAMiN 
Gündüz için yağsız, gece için 

1 

harici ! s (.!ri' ~ıtaatıl Bun an aş ·a: • ' . ' Bu işe 3irMek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve }ll 

Hanları f 10.000 Liralık ikramiyeler le '~::: ~:::\~,y:·~·:a~~::c::~~~:t~:::a::~ıikte eksiltme gün;,; ,.. 

Ankara Garnizon birlik ve O 1 000 ) ı· l k "k ı• 
1 ( 20.00 ·ve O. ıra 1 1 ı" Bu i~e ait şartnameler Haydarpaşada satınalma komis~'on. 

rnÜeS[eSe eri için 92,000 kilo sa-
de yağı kapalı zarfla eksiltme- .fından par~sız olarak dağıtılmktdır. $' 

si 20/Mayıs/1938 cuma günü sa- adet mükafat Vardır. 1- 15,000 kılo Dekistrin muhamen bedeli 330J ]ıra muv~~~ 
at 15 de Ankarada L. V. amirliği ş· , . k d b• I k. · · • minatı 24'i lira 50 kuruştur. 

0 
,,, 

1 K d 1 
ımoıye a ar ın erce ışıyı zengın ır 

satın a ma o. a yapılacaktır. 2 -- 100 adet demir karyola 10 adet komodin mııhanıme 
Muhammen bedeli 90,160 lira ilk eden bu piyan?:eya iştirak etmek sure· _ jl560 lira muvakkat teminatı 117 liradır. el• 
teminatı 5758 liradır. Şartname- '1 • ı · t ·ı· · · · d • • cıl tı .> sız c.e . a ıınız eneyınız. 3-· 1701)0 adet kaol (veya emsali) şişede muhammen b 
si 451 kuruş mukabilinde Ko. 
dan alınır. Kanuni ve Ticaret lira muvakkat teminatı 95 lira 63 kuruştur. . 

~ odası ve şartnamede yazılı vesi- ] 4 - 50 Adet moletsiz bilet kompostörü muhammen bede~~jf 
ı kaıarda bulunan teklif mektup- Eml~k ve Eytam B k d lira muvakkat teminatı ıoı lira 25 kuruştur. 

!arını Saat 14 e kadar Ankarada 'A an asın an : i' ••• . W 
Levazım funirliği satın alma Ko. Esas No. Yeri • No. sı Nev'i Depozito Muhammen bedelleri ile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı \;/ 
na vermeleri. (8'.!6) (2356) T. L. mah:eme her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 23/5/193~ !ıı" 

••• gunu saat 10,30 on buçukta Haydarpaşa gar binası içindekı · -- -Anl:ara Garnizon birlik ve 669 Büyükada, Nizam ve Bakkal 
müesseseleri için 200,000 kilo Nızamettın >akağı • 
koyun etinin kapalı zarfla eksilt
mesi 23/Mayıs/1938 pazarte3i 670 

günü saat 15 de Ankara LV. sa
tın alma Ko. da yapılacaU!r. 671 

Muhammen bed~li 90,000 lira ilk 

Büvükada Nizam, Nizam 
0

desi vd Bakk::ıi sokağı • 
Bliyükada, Nizam, Nizam 

desı 

cad 

cad 

teminatı 5750 liradır. Şartname- 672 Büyükada, Nizam, Bakkal so-
si 450 kuruş mukabilinde Ko. kak 

1,3 köşl< 

21, 21/1 • 

19 19/1 .. 
19/2, 19/3 • 

• 

700
,- komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. tı 

Bu işe girmek istiyenlerin kanuntın tayin ettiğt vesail< ''.'' · 
rında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme • giln'' 

800,- kadar komisyona müracaatları lazımdır. . ~o" 
Bu işe ait şartnameler !faydarpaşada Gar bina~ı içinde!<• 

1400,- yon tarafından parasız olarak dağiltılmaktdır. 

1 - 5000 şişe telgrf mürekkebi muhammen 
500,- vakkat teminatı 187 lira 50 kuruştur. 

yağlı ve halis acı badem ile dan alınır. Kanuni ve Ticaret Adresleri yuk•rıda yazılı köşkler 
~ıaı..Qıoıııı;::o=r.1 yapılmış gündüz ve gece şekil- odası ve şartnamesinde • yazılı pıra ile satılacaktır. 

2 - 4300 adet muhtelif cins lamba makinesi 
açık artl.irma usulile ve peşin 3040 lira muvakkat teminaf'ı 228 liradır. 

ıeri vardır. • vesikalar bulunan teklif mektup ' .. .. . . . . . 
KREM BALSAMİN; ötedenberi tanınmış hus~si vazo v~ tüp şek-

4 
k d A k İhale 16/5/!!38 pazartesi gunu saat on bırdedir. İsteklılerın hıza-

• !arının saat 1 e a ar n ara- - . 
Unde satılır. iNGİLİZ KANZUK ECZANESİ d Le • . 

1
... t im larında gösterilwçy akçesi, nüfus tezkeresi ve bir vesika fotoğr,.fı ile 

BEYoGLU - !STANBUL ~ a vazını amır ıgı sa ın a a .. 
mm.••••ıl••••• .. ••••••••••••••,Ko. na verilmesi. (827) (2357) birlikte yazılı l( •ve şaatte Bankamıza muracaatları. .. . • 

. - . .. 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 

ETEM İZZET BENİCE - sı 
BASILDIGI YER; SON TELGRAF MATB~ 


