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SAGLIK KUPONU -, 

Sayı: 407 En son Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi 
Telefon No. 20827 
lst, Nuruosmaniye caddesi. 

Bu kuponun yirn .. i tanesiııi toplllyıp 
idaremize getiren ot«n1ııctıi'l.rtırıız SON 
TELGRAF'ın birinci sınıf mütehassıs

ları tarafından meccm:mı tedavi edile
ceklerdir. Kuponlar, her gün idarehane
mizde deği§tiri!mektedir. 

-
b<§l~v~küD IMühim teşebbüs1 şayak avrularımı .. 

Q er On der 
~ U akşam gidiyor Apulyondgölü Marmara ile birleşiyor 23Nisan münasebe- Zln bayramı 
saeıaı Bayar diyer ki: «Atinaya giderken 1 Bu suretle Türkiyenin Bakla ve Soğan tile ya~~lan ~e~rik.ler.e \ BUGÜN AÇIK HAVA 
fi ~sılnıaz dostluğun habercisi olmak şere- ı m•ntakasının bu havaliye daha fazla teşekku.rlerını bıldı- EGvLE'""CE''ER- VE VAP' 'R 
11~1 duy~y0rum ve Yunanistana Türkiye· kazanç temin edecek hale getirilmesi rıyorlar 1 _ ıvı LJ _ı v. 

11 selaoı ve sevgisini götürüy0rum, » temin olunacak Ankara 2-1 (ı\A.) _ R.Jyaseti- GEZıNT/LERL YAP ILIYOR 
cumhur Umumi Kfitibliğiııden; 

Muvaffak Menemencioğlundan mü 
rekkeb heyet bu akşam saat 23 te 
Sirkeciden kalkacak olan hususi 

23 nisan bayramı münascbetile R e s m i 
yurdun içinden ve dışından Rei- daire ve müesseselerle 

mektebler açıldı trenle Atinaya hareket edececek -
lerdir. 

Heyetimiz çarvamba sabahı Ati
naya varacak, tafsilatını dünkü sa -
yımızda yazdlğımız veçhile fevka
lade merasimle karşılanacaklar ve 
Atinada üç gün kalacaklar, cumar
tesi Atinadan gene ayni yol ile şeh
rimize hareket ederek haftaya pa
zartesi günü buraya döneceklerdir. 

Başvekilimiz Belgrad ve Bükre
şe mayıs ayı zarfında münasib bir 
zamanda gideceklerdir. 

Başvckilimizin beyanatları 

Başvekilimiz Celal Bayar, Atına 
seyahatleri münasebetile Anadolu 

• --

sicumhur Atatü<k'e, sayın halkın 
yüksek hislerini ve heyecanları -
nı bildiren birçol< telgraflar gel -
mektedir. Bundan pek mütehas -
sis olan Atatürk, teşeküılcrinin 

ve saadet dileklerinin iletilmesi -
ne Anamdolu Ajansını meruur 
etmiştir. 

-··-·· 
Filistinde : ------

Yeni bir 
Hadise 

Ajansına aşağıdaki beyanatta bu - Mermere ile birleştirilecek olan Apolyond gölü 
lunmuşlardır: 224 mevkufun salıva. 

~ ._Pazartesi günü müttefik Yu- İktısad VekB.leti deniz nakliyat! Bu sayede, memleketimizin en rilmesi isteniyor 
ıı\re~!Hrnı nanistan hükümetinin güzide reisi şubesi ~~~ürü Ayetullabın ~u.rsa- zengin savan ve bakla ziraat mm- Hayfa 25 (A. A.) 

().... Z Celal Beye /Ekselans General Metaksasııı dos _ ya gıttıgını ve Apolyond golunde takası olan bu havalinin mahsulle- Akk' k ~ kuf b 1 ) 
'I> -ııv•Lh . . _ B a ampınc•a mev u unan 
~ · -u c.u, Ba 1 H . 1 . . . . d . tetkıkat yapacagını yazmşıtık. u · k 1 ihr 1 bil kt· 

"4'll yara anc ye tane zıyaretını ıa e ve aynı. za - _ .. . rı o ayca ac o una ece ır. 224 Arab lehindeki tahriki'ıt devam 
ı~ · R.iin.~ Ar ak .1 k hususta aldıgıınız mutcmmım ma - T tkikl d h b" k .. d . :"'Ilı~. .,,.. as ve ref at- manda Ankarada parafe .edı ere , .. . e er, a a ır aç gun evam etmekte olup dıin yeniden bır takım 

f. 

AnKaronın rrılnlmlnllerl Çankayada Bayon Afet 
tarafın den kabul edilirlerken L, 'il buınh·-a1c . d'! . l . T" k" lumata gore bu tetkıkatın esası, . . İk d V kfil t· . 

~eıııı -.: olan Başvekfilet metnı neşre ı mış o an yenı ur ı- A 
1 

d "'lil M b" 
1 

edecek ve netıcesı tsa e e ı- h~diseler vukuu~;ı ~ebclııyct ver -
~ lııa!ısua üd S Y · t h d · · k t'" po yon go e armarayı ır eş- H f Ç uk haft ·· .. ·· ·· ·· d bir d ki ilkm kt b t 1 b l · ~'L- ll.:;~"e ,_~ ürü Baki e .. - y

1
e - k ~nanıs atn mk~ e esHını. ~ ı tirmek yani, Karacabey boğazını ne bir raporla bildirilecek ve gö- miştir. Mevkuflart!I k3rılan da~ a b C:: t 'd asıd_n1 n ukçtundcu gunu e 

1 
ınb. ehald .. ~! de a e e eErı to~ 

""'11 ~· ...... emi mahsus ınu- o ara ımza e me uzere arıcıye .. .. "d b" h 1 t" 1.. M il b' 1 tirilme ame- tacirlerini vataudıısların;!\ tcn.a ı c- ı ugun esı e ı me c ır. u ır e og e en sonra wıno-
M.. • • • kad ,_ b" ı·k A · seyrusefere musaı ır a e ge ır- un armara e ır eş ' .. . .. .. . 
~ıe .,,,~ l\ınır Kocamaz, Hari _ Vekilı ar aşım.... ır ı te tına- ti . .. U b 1 acaktır (Devamı 2 inci sahifemizde) Bayram munasebetile cuma gu- nu Halkevı salonuna gelerek ara-
4..ı._!"OQ • . mektir. yesıne sura e aş an . .. _ . . . . . . .. 
~ llıudürlerinden Cevad .Y~ ıu:reket edıyonız. . . . • ~u ögleden sonra tatıl edılen d~va- larnd":" ~tiklerı hatıbler~ soy -
~ Vl! Ajans umum . müdürü • . , (Devamı ikincı sahifade) K 1 Şehrimizde: Bır ziyaret ır ve mektebler bu sabahtan ıti~a- Jevleriıt dinle~ekte, ve soylev ~ 

4 Umara ren açlımş, talebeler mekteblenne !erden sonra hır de çocuk temsili 

r d 1 k K 1 1 
•• devam etmeğe başlarmşlardır. vermek ii.ııere hazırlanmaktadır • 

na V U U r a 1 N Uf Us lnglllz Harbiye nazı ı Dün, muhtelif semtlerde mubte- Iar. 

Karşı Parlse gitti lif çocuk eğlencelerile kutlulanan Diğer taraftan Beyoğlu kaz:ın 

b •• ı • 1 • Paris : 25 (A.A) - İngiltere har- çocuk h~ftasının. ilı:i~~i günü çok dal_ıil_indeki ~ektebler muallinı-
llg un ev eniyor Şlerl biye nazırı Hor Befüa tayyare ile neş~li hır bava ıçerısınde ve ço - lerının nezaretı altında havanın 

Açdan şiddetli mü- buraya gelmiş ve doii'rura İngiltere cuklara faydalı olacak mevzuların güzelliğindtn istüade ederek Hür-D·· cadeıe devam büyük elçiliğiLtı gitmiştir. onların anlıyacakları şekillerde riyet tepesine gidecekler, öğle ye-
ttg" Ün •. .. •• •. k r 1 Ah d. ı· H Beli fin . ( t kendilerine verilmesile istiiadeli meklerini de tabiat dekoru içerisin-uç gun uç gece surece , ediyor s a e ı ıyor p ~r. 25 ş(~~)e -eD:iaC: il bir tarzda geçirilmiş, bir çok mtk- de ve bol güneş altında yiyecekler, 

b •• •• k •h • t Emn" t d' kı·· l"' ğün" •• k H arısB ;,." İn. "li ef a ,,. er e lehlerde temsiller verilmiş, konfe- akşama kadar kır eğlencelerile meş uyu J tışam ve şatare ıye ırc Oi u un umar ôtcdenberi u - _odre ef7°Fi • gıta za!s dareu,anile • ranslar ve geziler tertib edilmiş - gul olacaklardır. Fatih mıntakasın-
bazlara açtığı mücadele bütün şid - zun şikayetleri mu sın e se. ır PP~ r ":'. an ver en tir. daki illcmekteb talebeleri de bugün 

ı•Çl•nde geçecek detile devam etmektP<lir. cib olan İstanbul husus hır akşam yenıegınde hazır Bugün, üjüncü günün programı bir kır gezintisi yapacaklar, bu 

" 

Bundan bir müddet evvel Beyoğ - nüfu~ işleri niba - bulunmuşlardır. Yemrğe yalnız Baş tatbik dilmekte, ilkmekteb yavru- maksadla öğledn sonra mıntaka -
lunda bir apartmanda basıldıklarını ekil İngilt b b" d ""as• • 1 y 1 1 d yet nüfus müdürü v ve eıe ar ıye nazırı n !arının muhtelif semtlerdeki tet - nın ilkmektebleri toplu bir !.:.ide 

ıme ita yan ~e Unan 1 ar an yazdığımız kumarbazların ceza gör Faik Haracıoğlu _ vet edilmişlerdir. kileler ve gezintilerle megul olma- Edirnekapısı dışarısına çıkacaklar, 
başka ecnebi çağrılmadı melerinden sonra dıin de Beyoğlu nun ciddi Vfı de - Belişa yarın sabah Londra'ya lan yoluna gidilmektedir. açık bava eğlencelerile meşgul ola-

~ 'l'iraıı. • •• mıntakasında kumar oyııandığmdan dönecektir. Bu meyanda Eminönü kazası da- caklardır. 
llıı '- · "' (A.A) K ı Zo ' •u""phe edilen bir yere: baskın ya"'ıl var.ılı çalışmala -•· ~oııtesr - ra go • • .. 
'~etı bu .. APi>'lnii ile izdivacı şen mış 8 kumarbaz suç üst~de tutu - riyle intizama gir -

&1iıı de., gıın hRşlamış olup üç !arak adliyeye verilmi~lerdir. nıiştir Du arada 
bun ~trı. edecektir Vak'anın tafs1latı şudur: . Fatih kazasında bu -

~~~da ;:~d"': .itibaren kralın &a. Beyoğlunda İstilclal caddesinde lunan pejmürde deNüfus mü
F~lk 

Felaket mıntakasında 
~"'llııııı ;ııv:_kilın, hlikOmet er • Yusuf apartımanın birinci daicesiıı- ni\ectk kadar eski dürü 

tıt'ile birtrı.ulkt_vc askeri ricalin de.oturan Ali'nin b?r müddettenberi olan defterler ta - Hl'lraco('.jlu Arz ta bakası haA laA hareket hal •. nde 
· kabıu resmi yapılmış- evıne akşamları muayyen saatte ba mir edilmişlerdir. Gelecek mali se-

Saı 23 d zı .. şüphebli insanhrı soktuğu gö~l- J ne içinde diğer kazalardaki defter - T dk k h J h ıı• d •• h• ••dl J li:,.,,,, e kral il b bir muş za ıtaca bıı adamın harekfıtı • İ • t 
~aı;ı ~lan ve ~ın;;~ırlan=~ kontrol altına alınmşıtır. ]erde yenilenecektir. Bundan baş - e J eye erJ ma a JD e mu ıme Ü eryapıyo ar 
.~e 'alon ç bulunan müstakbel Jrra (Devamı 6 ıncı sahifemizde) (Devamı 6 mcı sahifemizde) 
"'<!t· a dabiJ • Adliyede: ~o llıi lQ- O<Inujlardır. Ken-
~du. l<a~ aııesi efradı takib edi 
et e_ı içinde uı resmi, büyük bir fe 
~ir. geç Vakta kadar devam 

~e "acn t . . 
llatııirnı esıdı merasimi, husus! 

~e~nebı he ınaJıiyette olacaktır. 
L ls\{lıı Yetlerinı Tiranda kabul 
"'b" etmen· . . 
... <>e lrr '" unkansızlığı se -·•:ı>ı._ ~lll, Ceneb' b" 
i~n :"'lla t ı ukılmet ve sa-

Dün, şehir dışına taşan Yeni adli 
insan kalabalığı Tebliğat 

pek müdhişti Sistemi 
\'ıııı deı-rnern~i hiç bir davetname 

~ t~~~~kü~~~ı~~/:~te;: Yenk:~~e~vu~~~a~ııces.ı Çünkü, güzel bir bahar havasi/e "s~~,:,ab:ek!~:· :d~::'Y!~· 
h~ an İtalya, kendisini (Devamı Z inci sahifemb:de) p k [ f Adli tebliğleri yapmak içln Av -
f" Ol QS Q ya yor USU rapada üç usul var: Dunlardan biri 

ı.,. onga .. Çek 1 Belçikada: b 
1
• r / . Latin mem1eketıerınden başka bü -c7,.d ara g a g e m l ş idi. tün memleketlerde tatbik ediliyor .. 

~ lld h d. . Bı'r kab' e buhra na Bu da adli tebliğlerin posta vasıta -
1 - a ısesı in Ol Bu sabah hava nisbeten serinledi sil~ yapılmasıdır. 
llteııııe - M d 'I ' w !kincisi Fransa, İtalya, İspanyanın ., 

\1 bau" ••kilde ey an verı m~yecege Bahar aylarının ikincisi olan ni-ımesirelerde geçirmesine yardım et- usulüdür. Bur~~arqa adli tebli.ğler i-
hııd<lrio\>a : 2_ •dlldl Bo • sanın nihayetine yaklaşıldığı halde miş, sabahtan başlıyan sepetli, çin noter_ ~eşkilatu.a ~enzcr hır hu~ Lelzelenln tot')rlbatı geçtikten sonra yıkılon blnc:ı. 
tllı \ld hadises~ (A.A.) -- Muzsina unzıyor düne kadar havaların bozuk gitti - 'çantalı, halk kafileleri caddelerde susi teşkilat vardır ki tıpkı noter gı !arının etrafınde teharrlyat yepan köylüler 
ltıiş;n trı.üdahaie;oı_:·ny~ memurla Erksel : 25 (AA) _ Fevkalade ği, havanın devamlı değişikliği yü- akan bir sel gibi vapur bekleme bi ücret ve harç alarak çalışıyor - . • . . . 
taı it. Çek h d ı uzerıne halledil re halinde toplanan Belçıka zünden en güzel halini taşıyan kır- yerlerine, tramvay duraklama te _ lar. Kırşehır 25 Hususı ~uhab~rımız- yıkılmıştır. 
b;,ı~ndaıı. düşd:. _ut! .. muhafızl~r ta- ~<?_!~ bloku bug•.in hükumetin ma !ardan istüade edilemediği görül - kasüf etmiştir. Üçüncüsü de dünya _yüztinde yal- den) - Sarsıntılar hfila hafif su - Ezcümle Gediz ağzındaki meşl.ur 
~ ~u t:Jtrar ~muş o.lan ~\>~~i'"'-. p~~je ini biıyiık bir ekseriyet _ mekteydi. . . ~abahtan havanın sisli bulunuşu nız Türkiye ~e Bulgarı.s:_and:ı mev - retfe de~am e_tme.~t~ ~-e ycraltın - Kumt~pe de yarıldı. B~ yarığın u
~lır' iltı Pilotulonya Y!l ~~ ~~ .. 'ştir. Zanrıedildiğine gö Dün, havanın bıraz serın olma::ı- Bogaz mıntakasında gezmeğe gi _ cut kalan m~başır u~~l~dıır .. dan vakıt vakit gürültuler gelmek- zunlugu, tam 50-60 kıl~~ı~trcden 

· • serbe~? b ~ ·~ 9e'·h · • '. t bu projckrdc tadilat ya na rağmen güneşli bulunuşu İstan- denlerin bir müddet iskelelerde En son !svıçre usuıunu de ~ozden tedir. . fazladır. Çatlak, bır~~ç ~oyu. geçe-
~. • ' .r (/. (Devamı ikinci sahifede) bul halkının tatil gününü kırlarda, (Devamı 6 mcı sahifemizde) _ (Devamı 6 ıncı aıJıilede) Bazı yerlerde yemden topraklar · (Devamı ikincı sahifede\ 
• • • \ '-;_ .. ..,........_.,~,, 

l'lı., ..... v. 
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Felaket 
Mıntakası 

Ulu dağın R b J / ( Birinci sayfadan devam ) 

O enson U rek ovaya kadar uzamaktadır. 
• Çatlağın bazı yerlerinde tuhaf 

tuhaf manzaralar peyda oldu. 
Yazan: SERDENGEÇTi Bu büyük yarığın bir taratında 
- - kalan arazi; bir kısım yerlerde çök-

Meğcr bizim Uludağda bir Robenson varmış! Hayret değil mi? Ulu- müş, bazı yerlerde de yükselwi:ı -
dağın tepesinde, 2100 metre irtifada kendi yaptığı kulübede böyle bir tir. 

adam yaşıyormuş da bunu şimdi haber alıyoruz! Bir refikimizin Bur- Çatlağın genişliği hazan yaı ım 
sa muhabiri sayesinde!.. Bursaya da, Uludağa da şu kadar zaman, bu merteyi geçmektedir. Derinli.(!i ıs" 
k~dar adam, bu kadar gazeteci gitti; şimdiye kadar Uludağın. bu dere- mesela Apt~lörende 5-6 metreyi 
ce enteresan bir hadisesinden kimselerin haberi bile yok! .. Işte gaze- bulmaktadır. Tetkik heyetleri, me
tccilerin deveyi de pire yaptıklarna en taze misal!.. sailerine büyük bir faaliyetle de -
Uludağda, 2100 metre irtifada, daimi karlar içinde taştan ~aptığı bir vam etmektedirler. 
ku'übcde bir çocuğu ve eşile daimi olarak yerleşmiş bir İswnbul San- Bu çatlakla, jeologlar da ehem -
at me]ı.tebi muallimi, Dağcılık kulübünün en ileri gelen bir kayakçısı, rniyetle meşgul olmağa başladılar. 
Ekrem Karay isminde muhterem bir zat. İstanbulun o ateş pahası ev Enkaz altında kalan cesedler, be -
kirası derdinin Uludağın tepesine fırlattığı bir zat zannedersiniz değil men kamilen çıkarılmış ve defno _ ı 

mi'. . lunmuştur. 
Hayır. Bu cesur zat kcndisile görüşen gazeteciye yalnız spor a_şkile Şimdi feliiketzede halk, kemali 

dağa ,:ıktığını temin ediyor. Eh, bizde samimi spor aşkı olanın daglara sükıinla çadırlarında bekleşmekte 
düşmesi de zaten beklenmiyor muydu ki?!.. . • ve Kızılayın muntazaman kendi -
Uludağ Robensonunun bu kahramanca hareketine, bilhassa plansız !erine verdiği sıcak yemeği yiyerek 

bir şehir keşfetmeğe nail oluşuna doğrusu pek imrendik. Fakat Ulu- hükıimete dua etmektedirler. Bıı 
dağ Robensonunun gazeteciye verdiği bir haber bizi: İstanb~un bulaşık vatandaşlara, hergün memleketin 
ru 'U gibi sıcağı içinde dahi dondurdu. Zira, Uluda~ın te~ınde ancak muhtelif taraflarından yardım gel-
küçiicük bir yavrusu ve bir eşile yaşıyan bu zat diyor ki:. • mektedir. 

. _ Bilhassa sıhhat noktai nazarından burada uzvıyet harikulade de- Memleketimizin bir çok yerle -
nPcek şekilde çalışıyor. Hele hazmi cihaz! aşağıya nazaran hiç yorııl- rindeki muhabirlerimizden ezeüm-

d · ı· or' · · · ·· ··· ··· · ·· ··· · --· le, Turgudlu, İnegöl, Konya ve Bo-m a an ış ıy ... 
Ne diyorsunuz? .. Öyleyse, biz çok çocuklulara ancak Çıı.kurbostan- ludan aldığımız telgraflar oralarda-

da kayak kaymak nasib, desenize!! ki tekmil mektebWerin, resmi ve 

* * hususi teşekküllerle halkın, Kırşe-
PİRE - DEVE MESELESİ.. bir ve Yozgad havalisindeki baht-

.. .. .. Saf C kun me- 'sız vatanda<lara pan yardımı yap- ı Şu bizim coşkun zekalı ve coşkun gonullu Nusret a oş 1 mak üzere büyı.ik bir faaliyetle ha-
. · d · · ireyi deve yapıp yapmadıkları mese-ğer şu gazetecılerın eveyı pıre, P . . . · rekcte geçtiklerini haber vermek -

Je&ini e!ıne dolamakta ne kadar haklı imiş. Garibı nerede; bızı".1 gaz~-
teci arkadaşların hemen hepsi bu deve - pire hikayesinden kamılen. pı- tedir._ ------<>~---
relendıkr ve hiç biri böyle birşeyi kabule yanaşmadıysa da, hadısat 

galiba hcrgün bir tavzih neşrediyor!.. . • . . 
Nitekim, arzettiğimiz gibi, şu Uludağın Robenson hikayesı deveyı Filistin de 

pire yapmağa mükemmel bir misal değil mi?.. . . (Birind sahifeden devam) 

SORUYORUZ: Başvekil gidiyor 
ihtikar mi ? (Birinci sayfadan dc .. am) Yugoslavya bidiğiı:i yaııan şimal 

Büyük Reisicumhurumuz Atatiir- li Balkan müttefıkiıui·'.iıı miıtcvcUa 
De1i1 '11 İ ? kün Yunanlların H11§1netli Wikıim- kahraman Kralı Aleksaııılr, diğer i 

. Milli bayram ve merasim gün darına ve necib Yunan milletine se- llalkan miiUeCiJwuit Rrnuanyunın 
!erinde Büyük meydanlarda bu lam ve muhabbetlerini götürmek - Haşmetli Kralı İkınci K~rol ile .g<;. - ı S0p8SI , ıJ" 

Aşk ve süpürec 

Iunan bazı gazinolar hususi ta ten .ve Türkiyenin .Yunanistana rüştükten sonra, htaııbulda Şelımız y
07

,
0

: SUAD oEf<v' 
rife kullanmaktadırlar. 1 samimi rabıtalarını bizzat ifade fır- Atatürkü •iyaret; neticesinde Bal - B .. t • fak bir polis 

23 N. d • .b. 1 . ( ugun gazc et.c u Mesela; bu seneki ısan satını bulmaktan çok sevine dııy - kan Misakının ognıa~ı gı ı m· c- d" . 
bayramı ve yedek subay okulu maktayım. . ,. Jo.iimül bu ilk sullı :ınl!ışuwsını tet - vaKısı vardı. d u·· . . ıniod• 

- · t" asımpaşa a u."cyın ıs . mezunları tar:ıfındaıı taksimde T"· ki y · t ·ıt"f kı iki vıç etmış ır ··ı ı 
ur ye - unııc: an 

1 1 
a ' .. -~ . . . kahveci f'ıreğı kentlt!oıiue yıı . yapılan töreni görmek i~in geler menılekitin hakiki menfaatlerinden ! Bugun Turkiye ıle Yımarustan a- . b: k d - ba•ına ! 

. h k 11 . b" h .. m.ıyen ır a JnctıgJ7.tn ·· 
1 halk buradaki ı:-aı.inolarda otur- doğan ve iki milletin hislerine ta- ı rasında hır kat da ı uvve ı ır ag .. 

1 
. °< ~· 

- . . purge sopasını yer c'tırını. mak istemişlerdir. mamiJe tekabül eden mes'ud bir va- teşkil edecek oları ycııı ınuahedcmız, · 
d B lkanlard t k b ··t·· d.. . . yaralamış. . Her zamanki tarifelerin e çay, kınılı. Bunun ilk defa ol•rak ta _ a a ar ı u un ıınya ıçın H di b .• b k ı! la bil' 

f 1 .. .. .. d • b" h k. ava s; ta ıı u n ar kahve gibi meşrubat iyat ar hakkuk sahasına intikalinde benim gorunur ve arZU}3 cger ır a ı - . b" . • d bU ' 
· · k Polıs muh ırı ar ... a a~tn?l7 •7• kuruştan {azb olmıyan br de bir hissem oldug" uuc hatırlamak kat olan sıkı dosUugu ikm3l etme ·te .. · d ıP r 

. . k b" purge sopasının genç ka ın · gazinolardan biri her müşteri la şu dakikaad bir kat daha bahti _ ve sulh polıtıkonımn çok nçı ır .. . . . npt• 
· ı ak t b ·· tı ı 1 d" uzerınde nasıl hır tesır ) . den ellişer kuruş istemiş ve ıneş yarlık duyuyorum. cı;erı o ar e anız l' ne< e ır. . d ,çin' 

b 1 k · C · · • . Bu muahede mevcud Antant Kor - tahlıle ve bundan sonra _ 3 dil rubat yerine i et ·esmış ır. iki menılekct araSJndakı ticarct j . . . . . . . bin) gösterdiği aşıık sıırıde 
Milll törenleri görmek ıçın un·· as b ti .. 1 . t k .. · dialın tatbıkı şel.ılformı ta.,ıh eden . . . .. > 

1 
·rin 

m e c erını aı1zım e me ıçın . . . . karşı ruyı iltıfat go!-'termc" ı, 
Taksime kadar ;;elen halktan he 1932 senesi içind~ İktısad Vekili o- yeru ve kıymetıı b.r \"<'sıka olarnk - b" d b" ··ı L ·! ,., bııl 

B ık ··ı ~.,. · · · ın e ır temayu ou un11r men hemen hiç kimse gazinolora~ 1 ak Atin •t · f n·.. • 1 hr a an mu tc~'><-erımu wnı r 
ar aya gı ıtuş zın. Ui<.unte , 

1 
madığını tesrihc kalkışn1ıyo · girememişlerdir. bu fırsatı n · fl d d k b . J "" k - Yunan mu ıM· 1t:>• '"' ıttı a ha . ' • k 

1 a ıs ı a c e ere enı . bıı darbenın aşıkın ma~ıı a' 
Bu gibi törenlt>r gazinolar ta dalı 80 zaman Yunan hükfi.meti ri- sıl ederek onu tanılı ve takdır et - d" d ki ff· k t• . ·nJıi'i' 

• · ..... .. • )erdir m e muva a ıy~ ıtıln ı rafından 1'.'rti~ edıln.ıedigu_ıe g<>-1 ca}ile Antant Kordidl mu.<lıedesi ü - nuş . .. . zerinde nasıl biı tesir yaptıfıırı' 
re ıısli tarife ile kesileu bilet •- zerinde teatii efkiı<a memur etmiş İşte bütün bu •~beblerle Atınayı .. . k ı1r.. k 

1 
sak ı 

.. ·· belı" . . . . • . k şunmıyc a ~aca o ur · ' . rasmdaki buyük farkın se ı ve ben de bunu meı.-ı.ımiye•.!e üzeri ıkncı defa o)arak zı)aretc gıder en d" t k' b" t hlil 
11

cu 
h . . . ·r d . . .. .. ıyorum man ı ı ır a nedir? me almıştım Muş·· ter>k hududları- ep aynı sıyasetın ı a esını goru~or, B .. .. . . 

11 
bO 

· - . _ aşına supurge sopas, yıye Halkın heyecanından istifad mızın garantisi formülünü Yunan ı. ... p aynı sarsılnıa-: ıl.>i!l·ı.;un haber- d b"lh b .. . <ol"" 
• . . ının ı assa u supurgc · ederek adam başına elli kuruş a hükiımetine Türkiye hukfJnetı na _ rısı olmak şeref ve sııadctını duyu -, d h 

1 
dı"°' 

# an sonra esasen oş anma .. 
lanbu gazinoların yaptığı bn fi mına teklif eden ben ohıııştum. ) 6 rum• keğe karşı kalbinıie büsbiitli" 

t ükse"şın· ın· mana·sını anlıya o akit k . İstanbul 25 (AAJ - Haber aldı -· _ ··krntl 
ya Y 

0 

v omşcın:l.iz Bulgarıstanın • .. . . , nefret uyandırdıgına bu 
madık? . . .. da iştirakile tahakkuk nıevkiıne kon lll?.'ıza g~re, ;6•~v<?k:l Ce~•1 . Layar, mecburiyetindeyiz. 
Eğer bu gazınolar merasım gun ması Türkiye ve Yum1!ttan ht.ıkfı- muteaddıd murnoakalara ıştırak et- E . t· tık" b" "Thn•' 

• k .. A d b· , b" . v , man ı ır mu a terinin bu saatlerindeki hıısılal ti . ta f d d . mı> uzere vı-upa " ~unmı uı ı- b .. 
1 

b" t• k d 1 ,;ıir . . n.e erı ar ın an erpı~ edı.erek . . . . . r oy e ır ne ıccye se\· e c !arını bayır müesscselerıne hıra .. .. .. .. l "'lerımızın Nıstc1<1 1Tt'-"·3f dkıyetl,· - k . . . . _ ldUfl · ·ı gGruşülmuş olan bu m• :ıl ed» '.a . d 1 . 1 k . 1 . b t 'k at yırmıncı asır JOCugu o kıyorlarsa o zaman kendilerını :..ı. .... ... ~ rı o ayısıy e e: ""' eruıc ır rl.ırı .. . _ . . est'' 
T ... · . . . . ı ve tecrubelcrımw yırmın hiç tereddüt etmeden takdir et - zaman sonra uıkiye VP Yunaıııstan tf 'prafı çekmış ve l?'U>'·•' ·.ık,ye~l,,ı·ı- • . . . k

8 asınd akdedil~· r . . ı hadiselcrıne şahiJ olarak . mek mecburiyetiııdcyfa ar a -,ı . nn devamını ter:ıerın etnııştır • . . . . b 
1
. ·:ılı 

. . .. ---· gunız ıçın bıznn u pc ıs ' Fakat ortada keyfı fiyat yuk k dukt - • k rtıli 
•-"AKINEYE o u an sonra; ô.tŞl ın ıı selişi olduğunu 7anncdiyoruz. Bu ·•~ ı suna nail olacağına yüzde yiiı 

işte bir ihtikar ynrılıp yapılma - VERi R KE N olduk. Malıim ya; bu asır, ınrd 
dığını alakadarlardan, b 

Soruyoruz ! Almanya, Çekos ovakyayı ikinci bir E:~~~r::~~:e~:~~~~~:\oı• 
Belçikada: 

A nı gün diğer muhterem bir gazeteci arkadaşımız, .pıreyı deve yap- dip gitmekte olan mevkuriyetlerini 
ma:a misal olarak, dünkü gazetelerin birinci sahifesınde neşretmekle protesto etmek içiıı dukkiıı:larını ka 
olduğu mecmua için şöyle bir ilan neşrediyor: f•"• ağa ikna et'T\ ,":~ ·;1 1 .~mı~lardır. 

27 000 Türk münevveri gibi siz de bugün çıkan nüshayı okuyunuz!.. :1.aı·ıta, nümayişchrı .ı .. ı;.tm:ı1' içm 

' * * müdahale etmek mecburiyetınde kal ( !"irinci · a f d an c:•van,) Berlin 25 (A.A.) - Siyasi mehafil, Hanlayn'ın dün kongrede serdet -

l·sv·çre ha191ne gef'ırmekten bahsed"ıyor ra:::~s:~:ı.~d~~ı~:·~~~~~~~:;: 
1 j tifat göstermemesine iınJdiıı 

mıdır? 
Ll.iZUMSUZ BİR NEZAKET!.. ··· ·· ···· mıstır.Kamtaki m.evlmfla. r, aç .. lık gre' pacak ve .. bu .. suretle. bi.r kabine buh- miş olduğu metalibi kayıd ve şartsız tasvib etmekte ve mumaileyhin İnsan yoksa hn!Şınn ı,~,. siiP 

sapı yemcyc~öı-slin. ---------- - .. . d h Maslak yo-1 viui bırakmışlar ı"· de uç geme ka- ranının onune gcoç:lmış olacaktır. programının makul olduğu un ve harb esnasında Çekoslovakya devleti- _____ _ 
Dünkü gazeteler son müthiş kazalar_ uzerın e mı eş urT kk.. ede- dar serbest bırakıimadıki~rı takdir- Parliimentoda 63 mümessili bu - ni yaratmış olanlar tarafrıdan ileri sürlümüş bulunan fikirlere tevafuk Arnavud d · · t tedbirlerinin alındıgını yazıyor ar. eşe ur k J d ·d· · ' ··h· b" h · t kt b 1 d • 

!un a yenı emnıye . . 1 1 Biz orada de tekrar grev yap!' a te 1 : ını sa- lunan katolik blo.m mu ırn ır u e me e u un uıı:unu beyan etmektedirler. · t · · e diye zahmet ihtıyar o unuyor. .. p h • 
riz ya, fakat emnıye ıçın !' . . vurmuşlardır. kumet koalisyon elerr:anıdır. Çun - rag ükumetinin ittihazı zaruri olan tedbirleri alması lazımdır. Çe-
gene mü~ kazalar olacagına emınız!!.. Bundan başka tedhi;çilerin faa - kü bu blokda mezkur G3 mebusdan de ısrar etmektedirler. ................ .. ... ............ ... Kralı 

Çocuklara müjde 

Çocuk tiyatro ve sine
maları açılacak 

Çocuk terbiyesinin inkişafı ve himaye. i~le
rinin tanzimi için de yeni kararlar verılıyor 

liyeti Filistinin !:er tarafından müte mada 70 sosyalist ve 23 liberal var 1<oslovakyadaki milli gruplar, geniş bir hürriyetten müstefid olmalıdır- d 

(Birinci sahifeden ° ferrid suikastler ~~klinde dp·ı~m et - dır. • lar. Bilhassa Südet Alınanları. Südet Alman memurları tayini gayesini 
h · temsile Kont Cian<ı'yu memur c mektedir. Çeteler, k&saoaları fidyei Maliye nazırı br:ıfından hazırla Bu me afi!, Çekoslovakyayı ikinci bir Isviçre haline getirmek fikrin-

ııecata bağlamakta ve vergi t.leb et nan projelerde 1970 milyon tahmin elde etmelidirler. tir. 

mektedirler Ka:'a~'!at" ·ıl :ılı•·i, l:tı edilen açığı karşılamak için 661 mil Çekoslovakyadaki milletler meselesi, dahili bir mesele çerçevesi bari- Mumaileyh, bu S.lhah tayY8 

talebleri redde cesaret edememelc- yonluk bir tasarruf ve 135t milyon Moelkişer Beobalıter diyor ki: ...... ...... ...... Tirana gelecektır Yıınıni;tn; d 

tedirler. varidat temin edecek yeni vergiler cine çkmıştır. Prag hükiımtinin ekalliyetlere aid ahkamı tadil etmesi, orta elçilerden Depastras' goP 
Akka mmtlka"1 karnbalarından ihdası derpiş edilmektcdır. hukuk müsavatı itası yerine kaim olamaz. Ecnebi memleketlerin ve miştir. Diğer bütün hükumetle!. 

birinde üç kişi öldürü]r.ıüştur. harbe teşvik eden zümrelerin nasihatlerine kulak verecek yerde uzlaş- navudluktaki diplrımatlar ıerı' 
lunus ma şraiti vücude gbtirmek Prag hükıimetinin elindedir. Bu gazete, decektir. . * Amerikan fabrikaları, yeni - M · ı ı- t • Haynlayn'ın teşrih etmiş olduğu akide üzerinde ısrar ediyor. İtalya kralı Vi'<tor Erııanucl.1 

den 1500 tayyare imal etmek sipa- 1 iye pe rver eri Bir millete has hayat teliikkisine aid büyük fikirleri devletlerin hu- dö Bergam temsil ell~c !ktir. 

rişini almışlardır. Retsi te v k jf edildi dudları tevkif edemez. ··········· · Nikahdaki sahid!cr * Çekoslovakyadaki Alman e - Tunus 25 (AA _ Tunus milli - ç• t J • b• J f •d · . ı ı 
kalliyetinin rı>isı, dün Çekoslovak etpcrver cem;y~ti olan destur par ın a yyare erı ?r apon orpı O• Tıran: 25 (A.~.)-: Kra ·]ar• 
h .. k. · ·· t d k ~·· Y Kontes Apponvıııın ızdl\·a~ • yavrularının terbi _ kanun liiyihası, bugünlerde Büyük u umetıne muracaa e ere ~ti - tisinin reislerinden ve Arab hareke- b b d tt•} . · · 

1 

ı•rı•'' Cumh~ye~ 1 t• t Millet Meclisinde müzakere olu - detlerin hükumetten istedıklerini t• . lebaşlarmdan avulcJt Binlıa- SUOll om ar ıman e 1 er nısan ~a~ahı 10 .:ere t<''l a : e yelerinın ınkışafı ve on arın ıya - bil . . . ının e . retile ılan edılccektıc. Kra!ıÇ 
·hı· !arını karşılamak üzere, nacaktır. Diğer taraftan mckteb dirmışür. moda, devletin emniyetine karşı Tokyo : 25 (AA.) - Dün sabah iki Çin tayyaresi R >molanın on üç h"dl . K 

1 

A . .

1 

J{ont 
ro ı ıyac . h • b. h * Alman para kanunları Avu&· .. .. ·1 . . b" . d Ş ku k .d ı erı on pponJı ı e ·J 1 k timizin muhtelif şehirle - ' temsillerıne de, ususı ır e em - suikastte bulunmak curmu ı e !ev- kilometre ceuuou gar ısm e a yomaru adında ·ı Japon torpı osu k al hld' . ftb' 
meme e . . .. turyaya da teşmil olunmuştur. .. . . b · no, r ın şa .erı pl"ens 
rinde çocuk tiyatroları ve çocuk sı- miyet verilecek ve bu kabı! mu - kif edilmiştir. uzermde u~muş v~ torpıdoya bom alar atmıştır. , • . Başvekildir. 

aları t
esis olunması kararlaş - samerelerin programlarında bazı Bu torpıdo, J;ıponlar.n Kerede Kankyo Hokudo da kfıın balıkçılık . . . . de 

nem k b. k ld t t·b d"l kı· ş •• h ··b · b Kralın ızdıvacıııın anf,,;;ın tırılrruştır. tadilat yapılacağı gibi ayrıca bu laca ır şe i e er ı e ı ece . ır. e tecru e ıstasyonuııa mer uttur. . rıde 
. ln . Bundan ba<ka çocuklarınızın up . F p· d db. 1 1 navud}uğun bru;hca sl'lıırl~rı Bu tiyatro ve sınemalara ya iZ topluluklardan daha faydalı netı - . . ' ' . . . • ransa ırene e te ır er a ıyor m· ik.hı k. !· . ktı Yi•' 

b ukları ve ana babaları . . . • terbıye ve hımayelerınde bırlık te- p ç ın n a nyı ac:ı r. ~ 
mekte çoc .... kl celer alınmasını temın ıçın de bu. - rnin edilmesi icin yalnız ve doğru- Tokyo . 25 (AA) - Yokohama . • . . . . . tı ncihazı da kral;n y~jı>ııı 
ve velilerile gelecek olan kuçu er .. k kteb müsamereleri halkev- · · · · Parıs 25 (A.A.) - Şarki Pıreneler valısı Dıd Kovskı, Fransanın An - p t 

1

. f . .
0 kabul edileceklerdir.. yu me. • . 1 d • ·1 dan doğruya bu kabil çocuk işlerile zabıtası, bu 7ehrr. uğramL) olan ve dardaki daimi mümessili sıfatil son İspanya hadiseleri dolayısile aliika- rens ea ı tara ından tem• 

. !eri gibı umumı hına ar a verı e - - .. ·· 1 ç ç· t , · ı · •.· g .. nüllü kav 'e _ cektir. 
Oynanacak temsillerle, gosterıle- . .. . . ugraşan teşekkuller • ezcurn e o . - .ın . an are_cı.ıı,ıne .. 0 . - u - dar olmak üzere icab eden tedbirleri almak için daglık arazide teftişler-r 1. 1 nl uhi seviye ve cektır. Her musamere, lıse, orta, ılk cuk Esirgeme Dernegi, Kızılay, Hi- dilmi şoldugundan şuphe C'di!cmllreı de bulunmuştur. Fransız valisi Andor şehrinde Fransız kuvvetlerini tef ============-cek ı ırn er, o arın r . . . . . · J"bb · · d b A ·ı· ı i d 

Yaşlarına hitab eden eserler o a - . · · t k"f t · ı · . l mekteb talebelerı ıçın ayrı ayrı maye heyetlerı gibı kurumlar da, vın ı on ısının c ır ınerı ,a ıyı tiş etmiştir. ········· -·· ...... spanya a : 
aksadla h ı bir ve her birinin seviyesine uygun o- organıze edılcceklerd•r. ev ı e mış •r. 1· k ı· n c ı· B 1 k b . . caktır. Bum azıranan --·- ---- um a inesi nıçın Harekat 

19 
lNGILIZ CASUSU 

düşürüldü? 
İngiltcrenin istihbarat servısı, 1923 te, Rur havzası henüz tama-

Fransadaki kadar tekemmül etme- miyle işgal olunmamıştı. Düseldorf-

miştir. Fransada, bu teşkilat erka- ta bulunuyordum. Bir gun, yanıma Liyon 25 (A.A.) - Ron departımanının sosyalist federasyonu tarafın- Devam ediyO, 
ın harbiye dairesi ile emniyeti u - birisini getirdiler. dan tertib edilen bir toplantı esnaıwıda eski nazırlardan Spinas ve Dor-

. t ·d · 1 B d h " t"mizde bulun - riyetçilerin tebliği mumiyenın nezare ve ı aresı a - u a am, ızme ı mua birer nutuk söylemişlerdir. . . . k 
tında ve çok muntazamdır. mak istediğini söyledi. Ve uzun u- .. İkinci Blum kabinesinin istifası hakkında maliımat veren Dormua Pırene cephesındı. hır <:0 . 

(AA.) _ corı' Barselon : 25 

F ANSIZ CASUSU zun anlatmıya başladı. şöyle demiştir: . . __ ziler ele geçirdik Şark cepJıeS~J 
Fransız gizli istihbarat servisi, İfadesine göre, on iki sene Sie - cHükiımet büük patronlarla bankaların ve mali mahfillerin işine gel- Frankistleri ııtaa1Tı.:zl.urı te' dJ Al · · d n b·r kısınının ış· mens ve Halske fabrikalarında ça - d 
man arazısın e ı - miyordu. Ayan meclisi mali projeleri bahane ederek reyiiima müracaat dilmiştir. Akdeniz sahilin c 

1 gali üzerine faaliyetini arttırmak lışmıştı. Ve memleketin büyük elek- neticesinde elde edilen ekseriyet tarafından iktidar mevküne getirilen man, Alkala dö Şiverin 1in;;~e 
mecburiyetinde kaldı. Ve markın trik santrallarının hepsini biliyor -
sukutundan çok istifade etti. du. Eğer arzu edersek, müthiş bir hükiımeti devirmiştir.• ·· - ·· mıştır. il 
Almanların yardımını aramıya ih- Kup sirküi husule getireceğini ve bu Hatib amele sınıfını hissiyata kapılarak yapılan hareketlerden kaçın- Saragos 25 (A.A.) - Akde~ ~ 

h b il d d dini d sil,,_, k O 1 b" t .. t suretle bu .. tu··n fabrikaları, istasyon- masını tavsiye ederek sözlerini bitirmiştir. • d de'°' 2 __ Entcllijans Servis'!n, ar e urma an, enme en .... ua- tiyac yo tu. n ar, ızza muracaa besindeki harekat diin e I 
vı..kuund~ cMılletler Cemiyeti• nin nıyor. ediyorlardı. Az sonra, arzı hizmet !arı ve şehri elektrik ziyasından F İstanbul Asliye Birinci ticaret mah miştir Fakat müJıjm mııharebe11 a' cag··ı vaziyet hakkındaki fikri ne- Londra konferansının ademi mu- edenlere karşı müdafaa tertibatı al- mahrum edeceğini söylüyordu. ran sız kemesinden : . J{oSfC 

B b . f d l • mamıştır. Frankıstler, "'" 
dı.r?. .. vaffakiyeti, müzakeratın neticesiz mak zarureti hasıl oldu. unun ıze ne ay ası o acagıru Nı l Ö 

1 

,,. 

a·zır Q""'l mer Kaya ve oğlu Ahmed Kaya doğru yavaş yavıı~ ve faka. , Bırinci suale cevab olarak diye- kalması, milletler arasındaki müna- Her gün vatana ihanet etmek is- sordum. Cevaben: ' . . k . afİnd B 

1 1

• 

bı.ırım ki casusluk 1914 senesine sebatın gerginleşmesine sebcb oldu. tiyen bir sürü adam geliyor, •pek - Tabii Berline gitmek, intikam şır etı tar an eyoğlunda Şişli- madi surette ilerlenıektedır "ıııı. 
nisbrten pek çok terakki ve tekem- Eğer bu gerginliğin önü alınmazsa mühim• sırları ifşa etmek, şatmak almak istersiniz Londrad kralın mlsa- de Ananyan apartımanmın 4 ncu ka kistler, Alkala clö Şiver'i gcÇ 
mül <etmiştir. Her yere yayılmıştır. milletleri yeni bir faciaya sürükli - istiyordu. Büromuzun bulunduğu bi Ddi. Fransanın Berline gitmek flrl olacaklar tında çiftlik sahibi Kurd Ali oğ}u dir . , 

1 b k 1 b lık dikk t Londra ·. 25 (.,\A.) - Frarısa Baş- Zihni aleyhine 937 i314 dosya nurna t> Fak~t k zanç, eskisine nazaran a - yeceği muhakkaktır. naya top anan u a a a a niyetinde olmadığını, intikam al - . . . . Teruel cephe<;inde fena 

zaımıştır. İkinci suale, tereddüdsüz şu ce _ ~~zarı çekiyordu. ~~~ları d~fetme~ mak da zihninden geçmediğini_ söy- vekili Daladıye ~e Harıcıye na~ırı rasalie açılan alacak davasında otur- harekiitı durdurmuştur. 
H • [;: rrcm!ekette hakiki bir SÜ- vahı verebilirim: cEntellijans Ser- ıçın her kapının onunde hır bekçı !edim. Bütün gayretime ragmen Bone Londrayı. zıyaretlerınde V1'.1d duğu yer belli olmayan müddeialeyh - 1 ı' 

künc~ oktur. Herkes şüphe, vesve- vis•, Milletler Cemiyeti ile asla meş bulundurmak lazımgeliyordu.. kendisini inandırmak kabil olmadı. sor__sarayında Ingı!i~ kralının mı - ilanen yapılan tebliğata ağınen menin 16/5/936 Pazartesi ı;.•~ı1".J 
y · · - Bize vermek istedikleri vesıkalar. O, mütemadiyen mektub yazıyor, safiir oıacakhrdır ~ ransız nazırla- . . . . • . _ . gc> 

se ve korku içinde. Kimse kimseye gul olmamıştır ve olamaz. Bu mu- b k hl d t kı·n . . Londraay önürnüzdeln perşembe mahkemeye gelır.e-ııgındcn hakkn- bırakıldıgı teblıg yerıt:·, il gul lmak !"tik "ddialarına göre bizim için çok kıy- ve u me tu ar a e ı erının ye- rı ( ,._ 

1 emniyet ve itimad etmiyor. Herkes essese. ~ meş 0 
po ı acı- 1 

tr di ' niden tetkikini rica ediyordu. günü geleceklerdir. !da gıyap karar V!!rilerek mı!ho.i<e ızere İ=• o unur. birbırınde çekiniyor, ve bu kork'.ı !ara aıddır. me ıy · 
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lstanbul imar faaliyetinin büyük bir 

25 milyon lira 
.. 

Şehir Meseleleri Yeni Esnaf revirine 

li Va ar ve meyveler Tarife· 20 yatak daha 
Ilkb Hazırlandı İlave ediliyor 

ahar meyveleri bahalı mı İstanbul-Edirne hnthn- Esnaf aileleri~in mua-

satılacak ? da tenzilat yapılması yeneleri içinde klioik-

.. ,.. .................... ~ 
Hükümet; 5 senede belediyemize 

bukadar yardım yapacak 
Gülme komcıuna 
Geçenlerde bir 

unutn1uş insanların t 

ret çeken ciddiy 

ı; ülıncsini 

urııc has-

urlkan -~rik .. ·· ··ı ·· ler yapılacak 
,, "e Çİieğin bol olacağı Söyleniyor ş· zadifr_urlı gtoob~U uykc;ır Cağaloğlunda, Mollafenari ma - hızla inkişafına başlanıyor lıkl lha~didanl .şilclyke t c.:ekıı ben, !acık: 
<ıay.ı._ ımen ere o us ve amyon - h ll . d k . . ı a se erın ar a u aya gc mcsı 

h ....,,. SOguk . . . a <:sın e ı esnaf cemıyetlerı re -
er Sene b g~dıyor. Halbuki harda soğukardan müteessir olan !arın rekabeti 5?n zamanlarda bıl- virinin yeni ilave edilecek atak _ Bundan bir müddet evvel Başve- dern kültürün örneği olması dai - dolayısiy!e kae günden b<-ri sütunu-

::ı:rveıerU:: ınevsırnde ilk bahar erile çeşitleri pek azdır. Esasen bu hassa İstanbul Edirne hattında da- !arla bir hastane haline ifr:g edil- kilimiz Celil Bayarın tetkik ettikle- ma gözönünde bulundurduğumuz ' mun üzerinde şcıımcllcrin :;<Hgele • 
b\ilti Nis çarşıda görebilirdik. mevsimde piyasaya turfanda çkan ha ziyade hissedilmiye başlanmıştır. mesi düşünüldüğünü evvelce yaz- ri bir proje ile imar işlerinin biran Büyk Şefin toplu ifade halinde çiz- rini dolaştırttım . 

~eldiği hald::nh:Ym_m ~n günl~ri er'.1< de pek makbıı bir er~ değil - İstanbul, Lüleburgaz asfalt yolu- mıştık. evvl başarıl~~sı karaı:laşt'.rılan .. İs- d_lği programın tayin ettiği hedef - ı Elimde olma fan hbsiya _ 
ahar rııeyv . ç hır ~ukkAnda ilk drı. F~t ne de oJ_sa, halk, ilkbaha~ nun inşasından sonra burada daha Esnaf cemiyetleri birliği son al- ta.nbul şehrının belediyesıne hu - tir,> tımın sürüklediği bu menulardan 

flıı. A.cab e:e tesadüf edemiyo - rın bu ilk meyvesını ne kadar ekşı .. . b dığı bir kararla bu projenin tabak- kümetçe her sene beş milyon lira - İstanbul belediyesi bu hüküm b" lalı ık ki k . d"". . 
llıe:rveler :e son .!a~urlarWın de ols~ se:e seve yiycb~, f~at fazla kam~on. ve ot~bus ışle~~e a§ kukuna dair bütün tedbirleri almış lık yardım yapılması hakkında ba- kanunlaşarak, her sene beş milyon ı .ı.r ~c .. uz.~ aş~~ ıstc ıgım '.
llıe:rveyi zarar sordu. Bu sene bu ekşi eriklerden başka yıyecegı - ladığuıdan, şımendiferle otobus re - bulunmakta, birli" e dahil bütün zı esaslar kararlaştırılmıştı. liralık yardımı almakla derhal çın bugun gozlüklcrımııı altından b•
bııı;ıllrı. ~:halı ~ycc .. ğız? Bütün miz pek çok erik çeşitleri de var - kabeti gün geçtikçe kuvvetienmekte cemiyetlerin yap~cağı maddi yar- Bu hususta Millet Meclisıne ve - imar işlerine hız verecek, şchircilik ! raz gülümsemek ilıtiyaemı du~dum. 
d_:Jıi toııtaıı a~a; ıçm, ~eyve h~ dır. Mahsul bol mu .?lrıc~? B~. s~- dir. dımla bu işi başarmağa hazırlan _ rilen bir layihada esbabı ~ucibe ~ütehassısı Prostun ç_iz?iği pro~e [ N~et Safa imdııdıma ~eıi~ti. 
~elt llzırııdı.yVe tacı:ıı:r~e go - ale cevab vermek mumkun degıldır Aldığımız malumata gbıe doku • maktadır.. _ . olarak çok haklı sebebler gosteril- uzerınd_e ehemde_n muhimm~ d?g- Dun onunla Osman Ccnıal'in ~on 
d arı bu _ liaJe gıttığım za - Yalnız şu kısmına cevab vermek . 1 t .. d .. 1 .. ğ .. b Şımdiki revır 30 yataklı bir has- mektedir. ru bır ımar serısı takıb edecektır. çıkan •sandalım geliyor varda• isim-
e k ~•cs'cle!er · cil · ·· kün" d- B · d ık zuncu ış e me mu ur u u unu na- ' E ·· 1 b d İst bul B 1 B ·· ı d b ı k ·· b ' oııu .... - ı; meyve enn mum ur. ıı mevsım e ç an . ib al k il. 1 b" tahane haline ifraii edilecek ayrıca zcum e, un a, an un a - ugun er e aş ama uzere u - li .. 1 b" .1• 

~e ı. ... ••uı:una °""' . . . İl zarı ıt ara ara tenz at ır , • . . . .. .. ı guze ı.r roman yavrusuna ı ave 
""'!! t ,...ud oltlum Mey - ekşı eriklerın mikdarı pek azdır. k . . . h 

1 
noksan olan bazı tıbbi aletler de kan, Umumı Harb gıbı muharebe - lunan Emınonu meydanının a~ılma . . .. • 

'di~!lrdu. PUha!. bir manzara arz- bahar meyveleri arasında bir de tarife proıesı azır anuştır. . getirtilecektir. !er ve mütareke günlerinin ecnebi ve temizlenmesini müteakıb şeh - ı ettiğı ~ndan dah~ guzel ve daha. eg -
llıe:rveletj 0rtaka!, e\m11 gıbi kış çağla bademi vardır.Bu meyve pek Gerek yolcu ve gerek eşya naklı- Bu meyanda bir röntgen labora- işgalleri sırasında bir çok harabı - rin ana caddeierinin asfalta çenil- i len':"~ ol"." •Tekın ol.'luyan kedı• a 
~oııuıı d~ .bıtnı;şti. Haldeki her az çıkar. V~ çabıık savar yatında yaplacak olan bu tenzilat tuarile iş başında hastalanan esna _ yet duçar _olduğu _ il~~i sürülm~k- ".'esı ve _dığe_r .mıntakalardakı is - ı h bikiy"5:'"dcn halıse~y~rduk. . 
tataj lııııdı. Çtnde bır kaç tane por- Manav dukkanlannda ve meyve sayesinde rekabetin önlencceğı kuv- fın, ve esnaf ailelerinin muayenele- te, şehrimızın mumkun olan su - tımlfilc işlerının tamamlannıa&Ue Bu tekin olmıyan ilıüyar tekir 
lt~e bu gı bulunuyordu. Her satan diğer diikkanl.ard.ı ç:ığlabade- vetle tahmin olunmaktadır. r üçin birkaç klinik vücude getiri- ratle imara muhtac bulundufıu an- başlıyacak olan imar faaliyeti bü - kediyi Osman Cemal şöyle tarii e-
teııa bit rııevsinı, meyve Mlinin en mine tesadfıf edilmektedir. İşte bu Esasen; dün de yazdığımız gibi; Iecektir. !atılmakta ve şbyle denilmektedir: yük bir hızla ink_işaf ct~ilecek , diyor: 
~ ~lı.tlaınaıudır. Çünkü bu mev- me~e, yegane ilkbahar meyvesi bu hatta otoraylar işletileceği için Bazı teşekküllerin kendi çev - •Bilhassa son asırların bınbır a - beş sene zarbnda ım_ar planının ta- •Bunıu çeteleye dönm'i}, çizik i
'lrı~ !rıty,,:~elerin bittiği, ilkba- ve diğer kışlık meyvelerin yanında b tenzilatlı ta "f t' 1 !in- relerine dahil esnafa açtıkları yar- mil ve tesiri, harb ve istil&ların a - hakkuku yoluna gıdilecektir. çinde adeta kedinin bu,...una h•l<a-

d 
~ t~d:rınııı yeni çıktığı uı • tatlı bir manzar.ı arzetmektedir. '.1 k d tatbrıik e 

1
° ır~_:,_:'° ge dım defterlerile bu hayırlı işin ilk raya girmesi yüzünden harab ve Beş sene zarfında hükiıırıetin be- rak ··ı .. .. b b .. ki 

e b ._ üt _. h 11\K dük" k' 1 d ğ1 b cıye a ar o ıına...,..,ır . . ed ledi • d 2• mil su çnnun eo<a tnı ı:orett er.• 
\1 lllıuı ""er... albuki h~l- ,. •• anav .. n arın a çu a a - adımını atmış bulunmakta, topla _ bakımsız bır manzara arz en şe- yeye yapacagı yar ım " - . ,. 

~~eler bi~~ da yoktur. Kı.•lık ~em de olmasa ilkbaha~ geldiğine n~?ak paralar birlik umumi katib- hir ve ~~sabal_an~ızın ~a-~ pl?n - Y_o_n lira:;:a baliğ _olaca~, bu _meb - N.~t ~a il~ O~-~ Cemal ın 
~lerı deh tt~ği halde, b:ıhar mey- ınanan:~~aca~. ll'akııt ılkbaharı an Gazı· k .. ru""su" ligıne tevdi için hazırlanılmakta - !arına gore duzeltilmesı, uzerınde lag_ say~sınd_~ ~e. ımar_ ~erının be - ' kedisin~ hır ~aylı -~ılmu?tuk. O, 
~ eııuz }'oktur Geçen bu lamak ıçın diger bahar meyvelerini O P dır. Hastanenin tamir ve ikmali hassasiyetle durulan mevzulardır. ledıyenın vus atı harıcınde kalan yılan bikiyesıne donen pıı·c masa -

~dil! ~ h~d~ turfanda çileğe görmiye pek ihtiyacımız var. Erik, işlerinin temmuz nhayetine kadar Türke evbark olan her yerde kısımlarının kolayca başarılması lını yazmak için dün ı:ct nl<te kıı-
~r Welt ~~ Netekim meyve - çilek gibi... lnıaat ilerliyor süreceği anlaşılmaktadır. sağlığın, temizliğin, güzelliğın mo- imkan dahiline alınmış olacaktır. dar matbaada kalmış. Gazetecinin 
l _ latd,. ~ hazırlıklara başla - Meyvecilerle görüşürken •piya - · pireyi mi deve veya deveyi mi pire 

~el'i~le dolu içi boş çilek sebet- saay çil~ ne zaman gelecek>. diye 2 meydandaki lstimllk• 2 ·ı G • ··b d"ll · y; "d yaptığını araştırmakla meşgul olan 
~e g011d dur. Bu sepetler Ereğ- tekrar bır sual sordum. İçlerınden I kit b I k m 1 yon ayflffil.i a 1 erın ~ enl en Nwıret Safa, gcr~i bir pire.için yor-

lıı olar erilece1ı:, or:ıda içi çilekle biri, •bir haftaya kadar• diye cevab ara neva aş annca T f'h" 481 l/" 
larcı.ıı~~ gelecektL Fakat hafta- verdi. Maamifih bir haftaya kadar Eski Unkapanı Köprüsünün yeri- Bf 1 f mua lm gıın yakanlar(f.11 değilcfu amma kaç 

ııı ~ Çilek_ sepetleri, Mide bo- gelebilecek olan çilek Ereğli :;ileği- ne yapılmakta olan yeni v~ muaz- 3111 i r a . . .. Al k «ündür bn kadar pire ile ~):n~ma -
l;e çUeıt b~yor. Çünkü Ereğli- dir. zam •Gazi köprüsiı• nün inşaatı iler J Yenı pr0Je bugunlerde ınaca nm elb~tte cezasıru çekeeegını . bel-
&onderın ta~ıxleri •şimdilik sepet Henüz İstanbul çılekler\ için; !emektedir. müzakere edilecek •• .. .. ki de yatağını pirelerin istila ede-
~r. Soııe~~ diye mektub yazı- bU: haber yoktur. Köprünün her iki taraftaki baş - Veni kültür bütcesi Gayri mübadıllerm tedihi için Kultur Bakanlığı Koy ceğini düşünerek yatmadan enci 

e bij .. a~uıurıar Ereğli çilekle- Ilk bahar meyveleri arasnda Mal- . . 1 . • . . kt bl • "''t tı" t k "h 
teJu· Yük zaxar . . .. ta ... d t d ""f dil k . larının taban tesısatı ikmal edılmış geçen YI 8 nazaran Malıye Vekaletı hazırlanan yenı ve me e erı ve egı men- yorganını yas gını araş ımıa ı -

ı ~a~ vermıştır. Son su erıgıne e esa u e me tedir. b f ··h· · b ·· 1 d B"· ük tiyacını duymuş gördüf:ıi man >e ka~- \ll"lar olmasaydı şimdi_ Fakat turfanda pek küçük ve yeşil bulunmakta diğer inşaat kısmı da Ukadar azla m~ ım proıe u~n er _e uy !erİ için vİla•refere bÜ- . zara 
tik _. piy ' . . ' ··yük· b' hız! d k d" Millet Meclısıne gonderilccektır. • ıu. 

. asada çilek görecek _ Malta eriklerı manav dükkanların _ bu ır a evam etme te ır. Kültür Bakanlığı, bu yıl bütçe - p . .. . d k" V kili }I t" yu"k yardım yapıy"r y --'amak ·· 1 k .. 
'A- d .... 1 kt . roıe uzerın e ı e er eye ı "' anw ııze~e o an edı • la • ..,.ba b a goru me edir. Köprünün 939 yılı cumhuriyet bay- sine geçen seneye nazaran çok faz. tetkik t ikmal 1 k .. altınd doğu 

Caltı u sene çilek pahalı mı o-

1 

Hasılı havalar yarı kış hissini ve- ramında açılma merasimi yapılması la tahsısa t koymuştur Bu fazlalı - dir a 
1 0 unr..a uzere - Kültür Bak~nlığı, b~ yıl yeni - yorganm1". a ruyor, 

l!ir recek bir şekilde devam ettikçe, ilk . .. .. ğın miktarı, tam 2 milyon 311 lira- · . . . . 

1 

den 481 muallim almagı kararlaş - Bunu bu..: anlatnkt"n (Ben re -
"abı llıt!y\te tan•..: b al bab 1 . d l· kal kararlaştırıldığı cıbetle butün te - d B f zl ·1 "d k dr Gerek şehrımizd<! ve gerek dıger tırmıştır. Bu muallimlerden 380 i portajı yazmatla matba•da dokuz .,,_. ~• u su e §U ce- ar meyve erın en ma :.rum a- . . . ır. u a a ı e, yem en a o - uh f . . . . . .. 
'l!ıı "'lYor. - M fih b b" d . ferruatile bırlikte bu zamana kadar 1 il" d"I k 1 11. m telı şehırlerımızdekı gayrımu- ilk ve orta mekteblere 93 Ü muh- dox..·-·yordum B"ı·'m k ·d·ı de e ,d 
1,_ !rıild · cagz. aama una- ız en zıya - ara ave e ı ece o an mua ım - b dill b . b" 1 • s~u · ~ • ' e 

l~ır, f.ı.. det 2arfmda yıne çilek ye de h1ilin meyve tacirleri üzülmekte getirileceği inşaat progı·aınının tan- !erle köy muallim ve eğıtmenleri - t ah kker,k u pkroıenın tırkan b etvve telif yerlerdeki san'at mekteblerine benim yatağımı yavrul.ırına besik 
a .... "'<at so d' .. .. · · d b f k-"d h · t a a u v" anunıye es e me- ve kız enstitüleıinc 8 i de Riyaı>eti ı ' 
'"1 fen n yağmurlar ve hava- ır Çünkü; biz bu meyye]eri yiye - zımın e una ev ""' e e emmıye nın maa~larına sarfolunmak ıizcre .. b kl kt d" 1 b 1 ' · - yapm:ıkla meşi.ulmfu;.) 

ıı... a giNı" · . . . - . F k b . . . . ... .. .. il . ti ıl ak d tah sını e eme e ır er ve u o ur cumhur filfırmonık orkestrasına tah 
'"'llSUJiıı "'iı, ilk çıkacak çılek mıyecegız. a at unlar; tıcaretını verıldıgı gorulmek~tedır. v aye ere yap ac yar ım - ol 3 d n . .. b d"ll h 1 Anlaşılıyor ki Osman Ccınal'in 

){· e zarar .. .. . . . 1 ak m z J . ,,ayrımu a ı er eye ı sıs olunacaklardır. 
ıl"ılz vernuştır. lyapamıyacaklar, havaların k ·,tu gı - Diğer taraftan Köprünün iki ta _ sısatı temın o unac tır. liiğved"J k h t• . 1 . . . kedisi hak kalen t k" c! .. , 

' b;ğer lllalısb ulu de azmış dişi meyve tacirlerini zarara 'iOk - af d ıl ak b" b"" ti .. G . ı ecbedi, il eye ın_ dış erı, Bu yenı 481 muallıme bır senede . ı " ııı egı .. 
•a'-ı. ir ın ... k • . .. r ın a aç ar ırer us e sus - ayrımu a er cemıyctıne ev - tam 59 0000 lira maaş verilecektir Zira •gülme komşuna gelir ba'!-

'•ıııd . eyve taciri de kiı-az/ma tadır. Fakat dıger taraftan Jco - Beye;: gv • u ı kt D · f . ' · ' 
~at!c a izahat mürc··r . d .d. kted" Ç . lenmesi kararlaştırılan büyük mey- ' ro unaca r ıger tara tan gayrı - Ayrıca Kültür Bakanlığı köy mu- na• derlerdi. Demek bundan sonra 
t a tar verdı, Yarımca, Sa u erı e sevı ıcırıe ır. un- . . . G e ı' ' mubadill,,re tahsis olunan malların all"ml · · k.. -- ı · · 

ı ~ek aI!arındaki k" ğ 1 kü kışın devamı yüzünden kömür danların da açılma ış' etrafındaki enç. r nın . . . . .. . . . ı erının ve oy egıtmen erının •Gülme kedisine gelir yatağına• di-
"'· az rrı h ıraz a aç arı- K"" • • bırıkmış vergılerını muşterılerının maaşlarını he ··ı tt ta k 
"""'!~;.,., .a suı verecegın·· den bahs 7 kuruşa kadar fırlam.;ştır. Eğer ha- tedkikler d'evam etmektedir. oy gezısı ödemeg"e mecb 1' h t . . r vı_a !e e. ~_va - yeceğiz. 

~ )o . 0 u 12ab .. .. .. . . . . • .. ur 0 ması em sa ışı tinde alabilmelerım temın ıçın bu ı İL 
r lıı: atı veren bir zat dl- valar böyle devam edeıse komur 8- Tedkikat yakın zamanda bıtırıle- Hall<evl Uyelerlnın koy durdurduğu ve hem de gayrimü _ 1 T ti k' 'd HALI{ F OZOFU 
...._ "· 10 kuruşa kadar fırlıyabil". • l 1 ti ? . . . ' yı vı aye ere, geçen sene ın en!======,======== 

1-ı "Iraz 
8

• 11 • cek ,ondan sonra buralarda istimlak gazıs nası geç badillere ıstıhkaklarının tasfiyesi - 452,ooo lira fazla yardım y.ıpacak _ 

c 

~ l<ııı Ya· ga<)i.arındaki tomurcuk- U.~ işine başlanacaktır. Gazı k'Jprüsü _ 23 nisan çocuk bayramı münase- ni mi.i ~küll e,tirdiğ i için, bu wrgi tır. 
~iitee~rı:urıardan, ve soğuklar Göçme l nün inşaatırun bitm~ zamanıPa ka- betile Beyoğlu Halkevi köycülük işini halletmek üzer<:: hazırlanan 
tıı,. iiıı az ır olmuştlır. Bu yüzden n ere d k E ... .. E .. b dd . . kolu tarafından bir köy gezisi ter- kanun layhası da ayni zamanda 
ıı~~ çok ka;~abc~ğına kaniiz Maa- 3 s "[ . ar gere mıonu - yı.ı ~a esının tib edilmiştir. müzakere olunacaktır. 
loıı ·" değil . ı ı.r hüküm vermek I m l g 0 n ınşaatı gerekse ona mu vazı olan Ka- Geziye 30 üye iştirak etmiş ve 
larıı~ havaı~;· Eğer bir kaç gün L • ld raköy - Çeşme meydanı yolunun as- kafile evvelki gün erkenden Celi- * Mayısın 7 sinde toplanacak 
'lrıe~lkbahar -~Çarsa kiraz ağaç , - ıra ayrı l faltnama· işi de bitir\lmiş olacak - !iye köyüne gitmiştir. olan büyük ziraat kongresi için __ ha-

Düşkünler 
Evi 
Büyültülecek 

iyi saatte olsnnlar 
50 sene eve! fakir 1 ir makinist 

iken bugün dünyaya şöhret salmış k, :.e "erebı·ı!Nneşinin altında, iyi Busene R"'man ad tır Üyeler, köyde tetkikler yapmış- zırlanan raporlar, tabolunmak JJze· 
• "" ı f "' Y a, · z· t v k·ı t· k.. ··ı···- b bıı •"il d h r, aknt havalar bir 25 b • •• k lar, köylülerle temas etmişler, on - r~ '..ra.~ .. e a_ e 1 oycu u ... şu ~· , • bir milyarder olan Ford, gazeteci-

l.ı~n~ıı ~i:j~rsız devam ederse, ın tur anavatana lsveç ve Amerika· !ara ilac, şeker, gazete kitab ve bu- sı_muduru_ R~şı? tarafından ~ehrı- Ev menfaatıne bırde lere beyanatta bulunmuş. 
)~ aıı dola ı ı; de boşa çıkabilir. gelecek d h . . .. na benzer faydalı hediyeler dağıt- mıze getırılmıştı~-_ . . . piyank0 ter_tib <i>lunuy0r Amerikan gazeteleri Ford'un Lu 

,Y bız de merak içinde- Bu sene,· Romaııyada b 1 lln Şe rımıze gU• ı d * Son 1 sene ıçınde Izmu Iıma - . .. . . u unan • mış ar ır. _ . Beledıye •duşkuııler evı•ni ve kad beyanatı arasında kaynanasından e-
Türklerden {25) gö•·men da - reŞÇI geliyor Akşama kadar köyde köylülerin nından, geçen yıla nazaran !o mil- ... )of E · • . . rosunu genişletmeyı düşünmektedir l hemmiyetle bahsed h ti r, 'Yve tac· rı~ bol mu olacak? ha memleketimize daha gc·' 'ektir. İsveç ve Amerikadan şehrimize bayramına iştirak eden kafile geç yon lira fazla, ıhracat •yapılmıştır. Bu maksatla bütçeye tahsisat kon - ışıru ayre e 

eti• IX!erıy]e ·· - ·· k G k ·· 1 · · B 1 k"t hr" · d"" ·· d * Son Alınan asken manevra - kaydetmekte imişler Milyarder ...._ 5e Reldj goruşur en sı ere goçmen erın ve gereıc u ga- gelmek üzere 2 güreşçi hareket et- va ı şe ımıze o~uş ve gece e .. .. .. makla beraber b:ı yıl, •düşkünler e-
\>a "'"''· • ristandan gelecek olanlarm iskan ve parti binasında verılen temsile iş- larında motorlu kıtaat, gunde 150 . eni ün b ·yük· b" . 

....._ '1' ··"' rn h .. mi tir kil ı vı• m aa e u ır eşya pı -
~- .. 'Ul'faııda a .sulu ne olacak? terfihleri için şimdiden hazırlıklara ş · . . . . tirak etmiştir- . . ometre_ yol almışl~dır. .. . • yangosu tertip olunacaktır. 
d So11 erık çıktı F·ka• pek başlanmıştır Alakad•r ve halet bu Bunlar, İsvçlı Vegrın ile Amerı- Yaz münasebetıle bu kabı! fay- * Danımarkalı Nazıler uç sıyası I . • 
e ,__ Yağın 1 ·• ' · ~ .. . .. . . tim akd d k h d dd Alın Bu pıyangodan kalacak olan kar 

\•t""<r ve d" ur arın bu meyveye maksatla· bu işler için bütçeye üç kalı Serınandır. 2 ecnebi gu - dalı ve istifadelı koy seyahatlerı - ıç a e ere u u a an- . bed 1 I 1 aktır D. 
,,,,_ r ığin . 

1 
' .. t . 1 Y 1 h" t d"l"t ıl . t ıca en yer ere sar o unac . ı 

-... . e §Up le yoktur Fa buçıık milyon lira tahsisat koy - reşçi ı mayıs pazar günü güreşçi - nin sık sık ve mu ene.vvı yer ere a e ıne a 1 a yap masını ıs e - • .. .. . 

b 
çeşıteri Pek çoktur. nkba- muştur . Jerimizle karşılasacaklardır tertib olunması kararlaştırılmıştır. mişlerdir. gder talaraftan halen1•duşkünler 1evakın• · e ç ışan memur ar; ucret a m -

~ lL u" zıldumaca. k mektublarla meşgul o; - tadırlar. ~ tr.:5!. ~ ~ n n n°0 n M Sustum. - Muhayyel bir insandan bah- Bunların istikballerinin korunma-
~ ~ U ~ 16 ~ İçini çekti. Bu iç çekiş anında sediyorsun Cina!.. 51 için de; bu ücretler; maşaa tahvil 

da yüzü aksi istikamete gelmek - Saklama Suad .. Senin haya- Eğer Cinadan mektub almamış olunacaktır. 
lJ Y A Z A N üzere başını göğsüme dayadı. tına girip, tamamen gönlünü çal- olsaydım, birkaç gün daha uğ-
- S R E T S A F A C O Ş K U N l Saçları yüzüme serpilmişti. mış bir kadın olmasa bu kadar ramıyacaktm. * Hatay intihab kontrol heyeti 

E - Ne bahtiyar kadın! ın· adcı olmazdın!.. Yalnız bu ka- Cina mektubunda: im ..._ ,, D E B T R O M A N : 108 ---·-- Antakyaya vasıl o uştur. Heyet 
d~ <>enden b Diye mırıldandı. dnı vefasız zannediyorum. Seni . \Gözlerim yolda hergün seni. azaları işe başlamış bulunmakta -
ııı.; beıı hi ıkmadığın takdir - tün ömrümü bitirip tüketmek is- Sordum: kırdığını, bu nimetin kadrini bil- bekledim, diyordu. Bugün altıncı dırlar. 
,.. it ist ç senın Yanından ıl terı·m. - Kim bu bahtiyar kadın Ci - medig" ini sanıyorum. Çünkü, şim- gündür ki, hıilıi gözükmedin. A-. *B" k 1 

.. ~~leriıı~~erıı ve k_i.nıseyi ar:;::-a~ na!.. di daha iyi hissediyorum ki, biıy- caba benim sabrımı, tahammülü- d ırMıço Krnazıralı arıF n tayini husu-
•"!\ ~, dılı Cevab vermedim. Daha doğru- .. .. de k ,~· ? C k sun a sır arukla Başvekil 
)ıı.. her . ır..d~ geçirece su veremedım· . Manasız bır· iki Başını çevirmeden cevab ver- le olmasaydı seni yaralıyarak bu- mu mu neme ..,.ıyorsun... 0 d ihtil'f -
""il• dak k 1. b" . S ad' l•t g-e arasın a · " çıktıgı haber veril-

~ ıı:ı 1 a Ömrü ·· b. - di. Ellerile gög"sümü tırmalıyor - ralara kadar kaçmana sebeb ol - za ım ır ınsansın u ·· " e -. kted" "·· Uadi! ol mun ır kelime gevelemektense, susmagı d d A me ır. 
'-'lılUı.,.,. 0_ . lcaktır . du·. mzdı. ne ayanama ım. nyorunı se-. •----------- ---.. ..,., . ., - tercih ettim. Çünkü, söyl\yeceği • -

b ' ı:ıcrıı k ~-ge çalıştım.· or _ il _ ni .. Gelmiyecek misin daha.. Fatih Sulh 3 Uneü Hukuk Ilikimli-
lılt c hiç birşey yoktu. Vereceğim ce- - ... 

harca- o:nrünü bu kadar ça- vahın kelı·melerı· dili"mın· u"'stü"nde - O dedig"in kim?.. Babam ziyaret etmişsin, acaba. ğinden : 
, lı ·uaga k Dudaklarda biten tarkı · · b d d' d 1 K 7 ~· 'la:Yat arar verdin ı 0 kadar krık bir halde birbirleri- _ Kalbinin kapılarını herkc~in nıçın ana argın mısın, · ıye. Huriye'nin ava o una ocası ~e 

1~le b 1 rııın ··· Müzik Holde bir tesadüf.. k d" k ı h" t " s Ih t bb"" ·· 'd . aşbaş sonuna kadar se- nin eteğini tutmak için sıra bek- suratına kapatan kadın.. mera e ıyorum.ı • i o ey ıne aç Ilı; ı.. eşe usu 
~,,~bıı~,,trı A.a kalacağımı tahmin li 1 dı k" b 1 kd"" . _ Hiç birşey anlamadım. .Nataşa .. "e Cina.. Diyordu. davasında dava olunanın ikamet -
~•luı... , liahtan .. .. yor ar ı, un arı ye ıgerıne v·ıı·d ld gırn· t . gu·· 

için '"' boyu , omrumiin u- ekleyip, lfıf söylemiş olmak için, _ Anladın .. Lakin anlamamış Akşam yemeğinde Cinada idim. ı a an ayr ı ın er esı - gahıru bilen olmallığı anlaşıldığın -
dtıkraıvarırd nca daha yaşamak söylemektense susmağı daha doğ- olmaklığın ıazım!.. Bir haftadır, ellerinden kur - nü Marelliyi ziyaret ederek, beni dan ilanen tebliğat icrasına karar 
~ :ın S<ıııra un. Fakat sensiz ol _ ru buldum. Hakikaten, birdenbire kavrı - tulmuş bulunuyorum. Rahat bir günlerce evinde alıkoyarak de - verilmiş olmakla 16/5/938 saat 10 
ll ıta\'atla ~ Müsaid bir karşılıkla üıPic!e yamamıştım. nefes aldım- Şimdi kendi ken - rin bir misafirperverlik göster - da Zekinin mahkemede bulunma -

"iırıı BaU Ynuyordu. düşürmek istemiyordum. Fakat derhal intikal ettim. Ben dimle, başbaşa ve evimdeyim. diğinden, tedavim sırasndaki şef- sı lüzumu aksi haldı~ gıyabında mu 
nıııq Sensiz :~: Menfi bir cevabın onu fena kavrayıricıya kadar 0 ilave etti: Bir hafta gözükmedim ve ara- kat ve ihtimamından dolayı te - hakemeye bakı!ac~;ı: tcblP ı"'laka -

a Oldtığunı :~n tonra, ya _ halde sarsıp yaralıyacağını da - Ne mes'ud insan o .. Acaba madım. şekkür ettim. mına kaim olmak üzere ilin olu -
Uddet içinde bü- tahmin etmek güç değildL bu saadetin farkında mı?.. Ancak biriken işlerimle ve ya- (Devamı var) nur. 

kaynanasından: 

- Benim kaynanam iyi bir ka -
dındır? Evleneceğiniz zaman kayna 

naya çok dikkat ediniz! .. , 

Sözleriyle bahsi unutmamış. 

Unutur mu? Zira koca Ford bı.· 
le pek fıla bilir ki muhterem kayna 

nasından böyle bahsetmeyi unut • 

tuğu gün 24 saat zarfında dilenci o-
lur! •.. 

BUrhan Cevad 

1 
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-
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• 
eyı deve, Deveyi pire yapan 

bir san'atkar mıdır? · 

Amiral 
Ramiz 

•• 

Oldü 
Bugün okuyucularımıza yabancı 

olmıyan bir simanın ölüm haberini 

ve l 
verirken duyduğumu~ büyük tees -

Patronlar, • 
gazetecı 

Beni istediğim gib 
sevemez misin 

Yazan: su ad DERViŞ gazeteciler 
muharrirler ne diyorlar 

O mlyan sürün izlerini taşıyan şu satırhırı .
mızla değil merhumun sade aılesı
ne bütün karilerimize de taziyet Bir mektubdan 

M. ASIM us, VALA NUREDDiN, 
A. HiLALi, REŞAD FEYZi, FUAD 

• 

SELAHADDiN GÜNGÖR, 
DUYAR, NE DiYORLAR 

Reportajı yapan: Nusret Sa@ COŞKUN 

Geçen gün bu sütundn pireyi de
ve, deveyi de pire rapnn gazeteciler 
den bahseder:.en: 

- Öyle ise gazetecilik pireyi de-
ve, de\'eyi de p;re yapmak sanatı ... 
Gazeteci ise pireyi d':ve, deveyi de 
pire yapan sanatkar demek oluyor. 
Acaba arkad~lar bu tarife ne bıı -
~: ururlar?" dcmi~tin1. 

Benim bir liltife şeklinde ortaya 
attığım bu tarif arkada.~lıırdan biri -
nin dikkatini uyandırmış . Bu mev -
zuu ciddi bir ankete \evirmiştir. Bel
li be~Jı gazeteci üstadlorı şimdi cid
di olarak gazetecilik mesleğinn tarifi 
le meşguldür. 

İş höyle ciddiye binince ben de 
kendi fikrimi ciddi olarak şuraya 

kaydedeyim: Şüphe,;-. gazetecilik 
preyi deve, de\"eyi pire yapmak de
mek değildir. İyi bir gazeteci her 
şeyi kendi hakiki laynıeti ile ölçe
rek o şekilde gösterir. Hiç bir vakit, 

sunmayı bir vazife telakki ediyo -

Kocamın sormasına ve bana söyletmesine lüzum 
yok. Hakikaten mcs'uduz. Ölçüsüz bir saadet!. .. Bu
nu ne söyliyebiliyorum,_ ne tarif edebiliyorum, ne 
yazabiliyorum! ... Yirmi dört sene bir gün bir gece 
bile saadet mefhumuna yabancı kaldıktan sonra, 
bu derece hududsuz bir saadet ve sevgiye ka\'Uşmak 

- Bir piç ... 
ııtJ· Olmak, böyle bilinmekten ise kürenin 

giden hiçliği içinde ben de ... 

- Bir hiç... ; 

Olmayı çok zamanlar aradım, derdime .. c~,ııı 
essir deva buldum ... Onun için diyorum l<•· d ; 
defterim bir roman olmuş. Eğer bu romana 3 

mek icab etse hiç şüphesiz bu isim: 

- Yaklacak kitab !. .. 

UA""""•• -~:.. _______________________________ .._ _____________________ _ 
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34

1Yileşıııesi tnıyan hır hasta- lan otlatan Yttvakim, • Meryemln 

3 
- Bir cu kardeşi - çocuğu olmamasından şi-

. 5 - Mery za'.111~n iyileşmesi. kayet eder. 
etçi kaC:ının ilk yürüyüşü. - 45 - Sent An, bahçede dua eder . 
. liil alı;: başı üstünde dal- Bir melek, valide olacağını kendi

~e §aya a ayı celbeden ve gö- sine tebşir eder. 
- Mery n olan tezyinattandır. Meryem, bir kuyunun kenarın -

f A.ıı Yata. eının veladeti. Solda, da ayakta durur. Sağ el.ini semaya 
Uı~ki ka.f:~da Yatmaktadır. Et- doğru kaldırmıştır. Melek, kendisini 

1 
diger bir kar kendisini tutar - takdis eder. Ve sol elinde çiçekli bir 
1ıııaıı bir adını, içinde yemek dal tutar. 

· llının Yan sahanı keııdMne verir. Sağda, solda binalar görülür. 
' bir knd ında, ayakta duran dı- 46 - Tamamiyle silinmiştir. 
'· İht· ın elinde b · d • Sa. ırııaı b. ır egnck tu- 47 - Büyük rahib Sent an ile 
·,, gda, bir k:~aıc,dır · .. Yuvakimin nezir ve teberrülerlnl 

llır dig· e . n, tekneye su do- reddeder. Büyük bir kısmı bozul-
[ rı ınery . d' 1 ... Utar " eını ız e~ı uze- muştur. 

r. Ç~ · • uvakiın k d • ~uğıı0 be . • . .' ~PL an o:ı.- 48 - Yusuf Neccar ç~1tŞmağa gl-
Yeni ve k· şıgını sallıyan genç der. Avdetinde, Meryemin hamile 

r. •rakteristik bir par- olduğunu anlayınca kendisine itab 
•7 :ıa d "':' - !Cu .. e er. 

ı Ve rah·bçuk Meryemin okşan- 49 - Beşareti hamli Meryem. 
:r, 1 lert "'''-!ta y arafından takdisi- {Kuyu kenarında). 
ery•tııe rlo. uvakim ve An küçük 50 - Meryemin vefatı (•). 

11Ller; .?',U eğilerek okşamak 51 - İsmi meçhul iki aziz. 
•tç, c. gorulür " ld . . .,,
1 

""duı • uo a bır hıı - 52 - Herod ve üç sihirbaz. Solda, 
'' Bu. {

3
:'-gda bir hizmetkar üç sihirbaz atla dört nala koşarak 

il ~ ~aya 
11 ve hoş sadeliğiyle gelirler Ve birbirlerine İsanın ve-

~L Ilı d'kk . ' 
_ '"'lVonun 1 at olan sahne, !adetine haber veren yıldızı göste-
b~ndan bi .en ehemmiyetli par- rirler. Ilerod bir taht üzerinde otur-

•gt rısıdir h r lararta .. · . muştur.Arkasında bir asker, ayak-

• 

YAZ iSTiYORUZ 
5 - SONTELGRll,1' 25 Nisan 19" 8 

Aşk ve Kadın -
Aşk' da kaçınılacak şey 

ye,knesaklıktır! 
Ayni dekor 

sözler 
ayni 
aşkı 

jestler ve 
soğutur. 

ayni 

"Aşk bir kadeh içkidir. Sathı 
tatlı, ka'rı acı fakat ... ,, 

Yazan: M. S. ÇAPAN 
Hayat şartları o kadar müşkül oj timai sefalet karşmnda yürekleri 

kadar zorlu oldu ki artık erkekl.e - hoplamaz Onların yegane diişün -
rin, bütün şuhlukları şeydalıklarıy- dükleri şey: 
le kalbleri büyü!iyen kadınlarm ar- Sevilmek! 
kasından koşmıya, onlarla uğraşıp Okşanmak! 
sevmiye, ve bu yüzden mes'ud ol - Ve: 
nnya vakitleri kalmadı. Halbuki, Süs! 
kadınlar bu hakikate rağmen hala dür. 
hülyalarını, aşklaıını, ihtiraslarını, Kadınların nazarında mutlak bir 
iştihalarını ve hududsuz tasavvur - istirahat, aşksız hayat, soğuk kanlı 
!arının elhanı iğfallni dinleye din - bazı hayvanlara yaraşan bir uyuşuk 
leye bir hayal ve rüya delisi olmak- luktur. 
tan kendini kurtaramıyorlar. Saa- Kadın kalbinden aşkın sıcaklığını, 

detin eczası sandıkları 

retişleri toplamak için 
inliyorlar, üzülüyorlar, 

aldatıcı tit- ihtirasın hararetini çıkarınız, 

terliyorlar, için yalnız: 
bir lokma Ölüm! 

onlar 

ır llıasan ' ~z'.:rınde yemek do- ta durur. üç sihirbaz, Heroda, isa-
11'-<ıJt• ın onund .. h'b Mevsim ilerledikçe gönüllerimiz yaz kokuları için-•· <:ldir e uç ra ı o- nın doğduğunu anlatırlar. Heyecan-
"'~Ye~.' Solda, Yuvakim kü- la nl t 1 de dolaşmak arzusu hissediyor. Bahar ve yaz ne ka-

Mayısa pek az kaldı: Acaba yağmurlar, soğuldar 

hfila bizi takib edecek mi? 
Oıı ~ı koU • a a ır ar. 

u tahible arı arasında tutar Üst taraftaki madalyonlarda Sen dar ~tlıdır: .. . .. 
:ıııda takdis re takdim eder, on- Apiteon Somatos Goriyosun tas- Guneş, çıçek, guzel k<>Jculu kırlar ve .. _denız goz-

Biz yaz istiyoruz! Kırlarda ciğerlerimizi tatlı ko

kulu rüzgarlarla doldurmak, gönüllerimizi neş'e ve 

saadet yağmurlan ile yıkamak istiyoruz. 
.._ z h ederler. -

1 
. ' dır ' !erimizin aradığı, gönüllerimizin bekledigi en tatlı 

~~ a ary vır erı var . 
, lStiyenı a, Meryemle evlen- 53 'İ ·m1 . bil" . ik' . şeyler ..• "IJJ erin d • kl . . - sı erı ınmıyen ı azız. 
~r llııduğu . cgne .. er.'.nın mev 54 -Herod, büyük rahibleri huzu· 

· Zaha tnıhrabın onunde dua .. .. . 
l'i 

1
• rya rab ·bı runa kabul eder (Buyuk hır kısmı 

.. <ıbisr ' ı ere mahsus el- bo ulm t ) 
·"~nünde ır. •Mukaddes mahah- z uş ur · 
'•tto.-ı. ' Yere diz ço"km" b. 55 - Bir kötürümün tedavisi. -
., '"'t. uş ır va- İ , sa, Havarileriyle beraberdir. Ya· 

\ı.\ııı X tleğneğin ucu ç· ki takta, yatan hastaya doğru elini u-
~- • ~a ıçc enen d 
""hn.. r, Meryemıe n· 1 zatır, takdis e er. 
h·.k .,.,, lllab . . . ışan anır. . . . 
b "'Ya. ra .edın ıçcrisini gösterir. 56 - İstıska. ~!etme tutulan bir 
ın r;n\in hıb elbi~esiy le bir mih- hastanın tedavısı. 
~ 'lieccde durur. Sağ eliyle, Yu- 57 - Herod, ınaswııların katlini 
İll'ı İİinı arın, u~u çiçekltnmiş emreder. Herod, bir taht üzerinde 
d,' "ry;::tır. Sol __ eli, ka;şısın- oturmaktadır. _Arkas_ında .. ild: asker 

n· ır. Vu,; f n başı uzeri!1e mev - ayakta ve emırlennı telfıkkı eder
!•ıtnıa~ .. Neccar, ni~onlasmın e- !er. Diğer tarafta dağlar, Herodun 

~ bır ç,.k k~zcre ilerler. Arkasın- askerleri, yeni çocuk doğuran ka-
1 l, \'Us ~rlınlar görülür. dınların arkasından koşarlar. ku -
tııt, n SQ Uf Ne~car, nişan merasi- caklarındaki yavruları alıp öldü -

lira Meryemi evine götü- rürler. Bir valide, yavrusunun öl-

~~ .~~~-~~~~ı;;~~~';'*''ın;r~~..;;~~~~.,J;,,';f..:.,~ 
dtrıe iter iltis· 
dır. r. Vaıı1~1kapının eşiği önünde- düğünü görmemek için başını çe-
~ Oda bir hizmetçi var- virir. Bir diğeri havf ve haşyetle 

Jt;,~ııı' \'uvak· saklanmağa çalışır. Elinde iki taraf
l!üı ııı İinün~m v~ Sent An, altın lı keskin bir kılnç tutan bir asker 
~~erler ve~ bırbir!erine tesa- kaçan bir kadını takib eder. Bu, ih· 

Ve 10 tl:erye ucaklaşırlar. timal ki Meryemdir. 
1 beıı· İs ın, 16 benı· İs ·ı k lı 58 B' k"t"' .. .. ted · · ç d ı r il raı ra - ır o urumun avısı. 

~%~ 0hlizin sal I>atriği arasında. 59 - Çocukların katli. - Bir as-
1.t ~tıin ° tarafındaki kü "k ke b' • "ld" .. B' d'" · ~ry Üze . çu r ır çocugu o urur. ır ıgerı 

~ğın;ınin limsr~ki.. madalyon çocuğunu vermek istemiyen bir ka-
11rıııe,: İsa vardır gosterir. Ku- dını tehdid eder. Sonra bir çok 
~i~t ~.ben; İsr .' Etrafındaki di- asker. 
. ı-ı d aol'ÜJiir. aı! kralları ile bazı Bu sahnedeki tasvirlerin çehre
ı~ti;,; en ibaret 

1 
!eri pek o kadar iyi yapılm:ı.mıştır. 

~•!anne ve iki. 
0 an eşhas, dilimler Diğerlerinden, sanat noktai naza -

~re v ltııştır. İki. sı~a olınak üzere rından biraz dundur. Buna dikkat 
llu ''dır. ncı sırada beş pen nazarı celbederiz. 

d<ıtı ~Ubbenin (Devamı 6 mcı sahücmizde) 
~ ne görüı.. Pandııntifierinde 

'l'!ir dağ~~·.. (*) Başlı başına bir şaheserdir. V-
uzerinde kovun- çüncü yazımızda tasvir edeceğiz. 

Japonlar 
• • • • • 

nasıl film çeviriyorlar ? .. 
Tomasson, bir taburenin üzerine o
turdu, derin bir düşünceye daldı. 
Bir şey söylemiyordu. Merak ettim, 
sordum; 

- Ne oldu? Niçin susuyorsun? ..• 
- Kendi kendime, Kaliforniyaya 

aşk, bir miskal nüvaziş için gurur ·ı Kalır. 
tarını feda etmekten çekinmiyor - İşte bunun içindir ki, üınids.iz bir 
lar aşkın getirebileceği k~eri, bir baş -

Sosyetelere gidiniz, bar !ara uğra - ka aşka devrederek, bir sevda buh
yınız, çalgılı yerlere koşunuz, bir ranının vıırebileceği. elemin va ınate 
paravan arkasında, bir loca köşesin- min tesellisine yine başka bir sergide 

· de, bir dans meydanuıda ve nihayet bularak acıdan, hüsrandan, uzak 
köşe başlarında sizi bekliyen kalmak, kadınların takib ettikleri bi 
bir kadın, yakanızdan çeken güzel! ricik hayat prensibi olmuştur. İh -

bir genç kız eli olacaktır. mllin, metrUkiyetin hicı-anı ve 

gideyim mi, gitmiyeyim mi diye dü
şünüyorum. Holivuda, bu film pay· 
tahtına air o kadar şeyler yaz1ldı 
ki söyle c~k bir şey kalmadı. İşte 
bu sebeble geri dönmek, başka bir 
yoldan Avrupaya avdet etmek isti
yorum. Bu son aylarda Çinde çok 

Meşhur sinema sanatkarı elan' mühim hadiseler oldu. Alakayı çe
Müra> paskalya yortularını geçir- kecek reportajlar yapmak ihtimal 
mek için seyahate çıkmış, Japonya- dahilinde ... 

Açlık, sefalet, yorgunluk, işsizlik, merareti içinde ahlar, giryeler ve 
hayat şartlarının zorlukları, para hıçkırılıkla kıvranırken, birdenbire 
buhranı ve siyaset dalaverelerinin çapkın gülüşlü, ve alev alev gözlü 
doğurduğu genel durgunluk kadın - bir gencin dinç ve kuvvetli kolları 
!arın tanımadıkları basit, ehemm - arasnda, onun dudaklarından <lökü -
yetsiz, dünya hadiseleridir. Realite- len sevgi ve hasret nağmelerini din

ler onların alakalarını çalcmez, iç- (Devamı 6 mcı sahifede) 
ya gitmiş, Tokyoda bulunduğu sı- Üçüncü arkadaşımız: 
rada, Japonların büyük bir vatani - Kararı verecek sensin ... 
film çevirdiklerini görmüş. Sevim· - Verdim gitti ... Amerika seya
li sanatkarın, buna dair yazdığı ma- hatinden vaz geçtim. Şimdi acenta
kaleyi aynen naklediyo_rıız.. _ ya telefon edeceğim. Biletimi değiş- Feodor Chaliapine 

0 sab~, saat _ona .dogru Emperı- tirmesini, Şanghaya gidecek Aramis 
yal otelının holune ındım. Bır çok vapurunda bir yer ayırmasını söyli- Zamanımızın en maruf bir mu - Bir gün talihini denemek, cKa-
sokakları dolaştıktan, came~anları yeceğim. Oradan Honkonga, daha gannisi, Feodor İvanoviç Şaliapin, zan• konservatuvarına girmek iste-
seyrettikten sonra yakındakı seya- sonra tayyare ile Fransaya dönece- d . ılıkt bah d" d öldü. di. Fakat, kabul olunmadı. Halbuki, . . . an, sınemac an se ıyor uk. k b bil•L 
hat acentasına gıttım. Kapıdan gıre- g"im M' r· 

1 
d b' ki b" J Sesiyle milyonlar azanan usa- · ••uare romanları ile büyük bir 

•· d d tl d b. - · · ısa ırer en ır ço arı, ır apon cegım sıra a os arın an ırını -- 1 k .. . •o"'hret kazanan Maksim Gorki ken .. __ .. Arkadaşımız gu ere : studyosunu gezdirmeyi teklif etti- • ' -
gordum: Rob~r. do Toma_sson. Bu _ Doğrusu çok iyi bir fikir, dedi, !er. Memnuniyetle kabul ettik. disiyle beraber müsabakaya girmiş 
:1'.1'ıslı gazetecımn ~=po.rt~ı. yapmak Bu sayede üç gün daha beraber bu- Sinemacılık, Japonyada pek yeni ve kıKıul edilmişti. 
ıçın Tokyoya geldıgını ışıtmıştı~. lunacağız. Buna çok memnunum. sanattır. Fakat gün günden terakki Şaliapin, Tiflis zenginlerinden bi-
Japonyayı terke hazırlanıyordu. Bır Zira, üç Fransız arkadaşın birleşme- etmektedir. Japonlar, son zamanlar- rinin yardımiyle ilk musiki dersini 
kaç gün sonra San Fransiskoya ha- si ender görülen şeylerdendir. da sinemaya çok ehemmiyet verme- aldı. Sonra Moskovaya, daha sonra 
reket edecek (Shibu-Maru) vapu- İçkilerimizi içtikten sonra kalk- ğe başlamışlardır. İtalyaya gönderildi Meşhur profe-
runda bir yer ayırtmak için gelmiş· tık. Arkadaşımız bizi, Belçika kolo- Tokyonun civarında bir çok stüd- sörlerin kurslarına devam etti. İlk 
ti. Beni görünce hemen koştu, elini nisinin en mümtaz azasından baron yolar vardır. Betorname kocaman evvel, Moskovada, Solucof tiyatro-
uzattı. Gevezeliğe başladık. Fransa- Bozenin nezdine öğle yemeğine gö- binalar ... Ahşab kısmının bambo • sunda sahneye çıktı. Bilahare, im-
daki dostlarımızdan, Paris stüdyo - türeceğini söyledi. dan yapıldığını, pencerelerine cam parator tiyatrosunda büyük alkış-
larından bahsediyorduk. Bir üçün- Baronun evinde pek samimi iki yerine yağlı ve şeffaf kağıd konul- !ara mazhar oldu ve şöhret kazandı. 
cü J:>i''i.i~e tesadüf ettik. Bizi barlar- saat geçirdik. Ve Belçika sefiriyle duğunu zannetmeyiniz. Stüdyoda Şalipan, daima politika ile meşgul ı 
dan Jili.isine götürdü. Garson, is - de tanışmak şerefine mazhar oldum. çalışan me'."url~rı~ hepsi, biz Avru- olurdu. Gençliğinde, ihtilM hare -
IY'•rladığımız içkileri hazırlarken Yemekte, tabii en ziyade sinema - palılar gıbı gıyınmış. Kadınların da keUerinde mühim bir rol oynadı. 

arkasında, güzel biçilmiş, dikilmiş 1905 te •İmparatorun birinci solis-
tayrörler var. Ağır işlemeli ipek ti• unvanını aldı. Ve Romanofların 

'• --.. '.J "'-t1if:"7'1'/J kimonolu, saçları japon tarzında ta- 300 üncü senesi münasebetiyle trr-
•. ~ f.;l; . / /t'f. ranmış ve bilhassa bir tarakla tut- tib olunan merasimde bulundu. 

; '. ~ .,_,':' ı ./. turulmuş kadınlar, Japon yıldızla-
ı.. tf' ~ , ı · 1912 de muhalif gazeteler kendisi-

~ 
"' . , ıt. . ı'·. ~ _ rıdır. Film_ çe_virmeğe gidiyorlar, • , ne karşı müthiş bir mücadele açtı-

. . . r· ~ , : veyahud dinlenıyorlar, hava alıyor- lar. Sebeb? ... Boris Godunov piyesi 
t,, J' -.ı lar. i 4 -..;;..;. ;,., .,.: ! 1 Bu stüdyolardan bir çoklarını zi- oynanıyordu. Çar Boris kiliseden çı-

'i(" · . -·11• ~ .; t.~ f' yaret ettik. Her yerde samimiyetle karken, Koro heyeti, önünde diz çö-
..İ';;:.,.. -ı; ' ,'. >: f-". karşılandık. Meşhur yıldızlardan kecek yerde imparator ikinci Niko-

ı · ...-'2_~ -:-- .,ıf,.1l., 4 
Kavarazoki Şojura ve madmazel lanın bulunduğu locaya dönmüşler, 

~ ',.J,;ff. M · Çütumi Mazaka ile görüştüm. ve imparatorun marşını söylem4 • 
~ .. ~.; • .:, Japonlar, büyük bir sinema ama- !erdi. Böyle yapmaktan maksadla-

· .... :. -. - • ·,.._a·~ ':-7'~. · rı, imparatora hoş görünmek ve ay-- _ _ _ ·- ~· törüd.ürler. Ekseriyetle sinemaya Feodor Challaplne 
__ ,.,._, · giderler. Çünkü yerler çok ucuz- lıklarının arttırılmasını temin et -· ' cıemircl roıoncıe 

..,. - ~ ~ dur. Japon filmlerinin henüz harice mekti. 
gönderilmesine başlanmamıştır. natkar, 1 şubat 1873 de, •Kazan• İhtilalden sonra, Soviyetler, bü-

Filmlerin ucuza mal olmasına çalı- da, Volga ehri kenarında fakir bir yük muganninin servetine, emlaki
şıyorlar. tatar mahallesinde doğdu. On beş ne el sürmediler- 1920 de Amerika

Tokyo stüdyoları, Holivud ve yaşnda iken bir kunduracı yanındı dan davet olundu. Vapura biner -
Junvil stüdyoları gibi büyük olma- çıraklık yapıyordu. Fak;ıt, çok gür, ken İnternasiyonali söyledi. Fakat, 
makla beraber idare bakımından çok güzel, bütün dostlarını hayrette bir daha Rusyaya dönmediği için 

(Devamı 6 mcı sahifemizde) bırakan bir sesi vardı. emlaki e malları zaptolundu. 
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Zelzele "Çiçek dağı,,ı Bir gün bizim Kumara Aşk ve KA 'RİYE CAMİİ 
nı nasıl ha ah etti? Sakaryamızda Karşı Kadın ve MOZ 

Çiçekdağ, Ankaranın Keskin ka- a: hayatı bahası'1A ımu kurtarmak Gelı'b çatacak (Birinci sahifeden devam) (5 inci sahifeden devam) (5 inci sahlfem.izdcn devam) . ti1 
. 1 Dün, pazar olrnak münasebetiyle liyerek sarhoş olmak kahkahalar 60 İ 2 - Ismı okunamıyan a. 

:.sıy e sınır komşusudur. Otuz sa- ı~tet!iği çocuğun l ko\\an arasında b h • • - sa, ve Samariten. h:ırib. Kırrmzı bir goııııcgı 
~te yaklaşan devamlı bir otomobil .'Ulldamak istiyen genç annenin ce - Yeni Çin maslahat.,;;.,~ B sa a tan itibaren ötede ve beride ve çığlıklar,raşeler arasında şad ve han 61 - Sihirb ı d tr d.. rcı ,,_. . bazı kah el rd • '···~ Ar . ak az ar, yur a ına o- Sarı b;r zırh ve menekşe 
yolculuğunun verdiği yorgunlukla sedi bir iztirab tablom halinde göz Tonz işe haşlamıştır. v ~ e ao.........,.. . ın~. dan eğlenmek kadına ve genç kıza nüyorlar (Büyük kısmı bozulmuş- maotos dır S 1 ıınd< 
biraz dinlenmek için, köylü Kadir lerimizin önünde:ı bir türlü gitmi- B. Tonz Kendisile görıişen gaze- şam ~~_vaki~ apartnıa.ruı gırdigı.v_e tatil tatlı göz yaşları döktüren bir tur). ru sol~~ d ~ :man b 
oğlu Yusufla o rııber şöyle yolun ) ordu. . tecilere Atatürkteo büyük bir hay- k~ndisinı taki~- r~ıu,arı~ 8 kışı- bayat cilvesinden başka bir şey mi- 62 - Mısırdan firar. rak vardır e e oc 
kenarına il.işiyoruz Çorak yerler - Haydarlı muhıarmda11, Yusufun ranlıkla bahsetmiş ve bilahare Ja- nın de. eve gel~~ı ~orülmuş; etraf dir? 63 - Çocukları öldürülen kadın- Kem r· · .. .. . )<ll1' 
de~ ~n ~ynar mlan, insan gü- ~;ınin bir zara: !liiri::> gôirmediğlni ~~a:ıa_ olan son mücadelelerinde :::e:bat_alao ~·ncı şube, memur - .Bu haller kadını~· genç kızı da !arın feryad ve figanı... 3 _ ~ ı:e. buyük ~erdir·~ 
fcünun yermden uyanataımyacağı s• rduk. Bir yı.kı:ıtty< iş.ır~t etti· sozu ıntikal ettirerek demiştir Jfr ır muddet aaha bekliyerek ku bır aşk ve neş'e delısı yapar. 64 - Elizabet, peşinden koşan . ah k nzı musa . bil' 

lı: 1 b
. t .b. f Yusuf - - .. .. · B ·· d lemizd . · marın tam hararetli bir 7.amanmda Aşk ...,. 1 b" k . 1. d sıy sa allıdır. Mavı aya arın, ır aapaıı aşı gı 1 ırla- •- un ~il, k')vum.ızun en « u muca e e sıze çok ya- b . . ve n~~ e.... ır as erı ne ın en kurtulmak, ma- . . . 

dt,ını gördükten sonra, bir tabil güzel eviydi, de1i. !<ara!w. 'Yusuf .. kınlık ve bağWlk duyuyoruz. İstila ~ ~damları suç \terınde tutmak ı- Filhakika, bunlar iki kı>limeden ğaraya iltica etmek ister. gıymıştir. :ırenekşe r_en~ 
sevkle oturduğunuz yerin dbrt bir Şu dakikada kim bılir yDrgun hay ve tecavüze uğrıyao bir milletin is- ç~ azırl~ardır ibaret bir sözdür. Fakat bunları bir - Yan taraftaki küçük kilisedee- vardır. _Sa~ ~!inde b~ . 
tarafım gözden geçiriyorsunuz. vanıru kendisiru evine k:ıvuştıırmak tiklfili için nasıl çarpıştığını siz bi- t 9 ~ doğ~ k~pıya gelen me hesap muadelesi gibi dııTbedecek o- ki freskolar: ~unun ısını silınmemıştil'• 

Eski bir asker olan Kadir oğlu l~in nasıl zorluvcrdu Muhtara, Yu ze __ öğret~ .. _Atatürkün, istiklfil :e~1:hbirdenbır~ ıçcriy~ girmişler l~~· kahkaha, ._ur, yor~luk, ö- 1 .- Mavi bir zemin üzerinde iki lır: ~en ~omas... i1 
!Yusuf da, bütün Türk köylüleri 1..ı!U yolda görd1ğUıııüzu anlattık. mucadelesı bızıın harb plfuınru.z olarak . al ~ona xo:,luş.ardır. Ant puc~, ışık, yalan, elem, bırleşme a_z zı~ ~sviri görülür. İsimleri si- Sagdaki be~~z S:~allı b ıi! 

gibl, bzim 4Jlkaradan geldiğimizi SPSlendi: olınuştur. Beş yüz milyon Ç'iniinin ıç~~ -~ola~ m_ınurların kar - ve titreme çıkar. lınrmştı.r. Sağdakinin arkasında u- dır. Kırmızı gomlegı, yeşıl 1 

haber alınca başşehrj sor,ııyor. Ona, •- İsmail bak yolda babanı gör- her biri •Sakarya» kelimesini tam- =da buyük bır ş;ışkınlığa düşen Vakıa bütün bunlar ve bilhassa zunca, kırmızı renkli ve kenarları tonun altında hemen )ıeJll 
Ankarann hiç bir zarı.ra uğr~madı- müşler ... Buraya v:ınyormuş ... • y 1 yor. ~ec~vüze uğradığu_ruz ~kit =::saJıın blkrmya va- b~leşmek titreyişi __ bir biç a_h~, sı.rma şeridli bir gömlek_ ve yeşil lemiyecek bir halde saJc.ldi1·~ 
ğını söyliyerek lıir iç ferahı ver _ lrıntı arasında direkleri ayırmaya her Çinlı tam bır emruyetle ııoyle .. . yakalanmışlr, masa bır yorgunluk olabılir. Fakat, butun bır manto vardır. Soldaki 1ziz, bir kunamamakla beraber (Sel' 

d .. ·· ·· tür. nın uzennde buhınTt oyun kll"'tlan · sanlığın b · · eli uh "b lın ··h · dikten sonra, çok merak ettiğiniz çalışan on~ yaşt 1rı.,_..ıa kadar bir uşunmuş : 25 lir s• ın maecrası e§crıyetın · - m an musavvardır. Bu, ihtimal o ası mu temeldır. 
üst.. •~hizatlı h lıklı apara ve bu- kısım kumar f dişm ğr al ki Mikfilld" a·· ı 1J hat boyu hAdiselerini dinliyonız. ç.>k k<>{arak yan..·c• ta geldi: - un -~ , azır bir 1 . .. I . ış- e ve u aşın arın sonu uzun ır. uze siması, kıvırcık TAŞTAN OYMA TEZ} 

Zelzelenin oradaki tesirleri' çok •- Babam· sağ r.:.o, Jyi mi, ne askeri kuvvet, bir vakit Anadoluda tulanerı musad.ere e, ~"''§ salonda tu- bir yorgunluk değil midir? saçları calibi dikkattir. Mavi göm- B d e ff!D 
' • g·· d .. - .. ·· ·b· b" . ve bır tanesı kadın olan 1ru M d 1 •• ··sru d eyaz mermer en v 

fiddetli ve ant olmuş Civardaki köy :ıaMan gelecek, nere!e gördünüz•? or ugumuz gı ı, ızıın daha az! baz] , a em ki kadınlar, hayat ş.ırtla- eyı u n e sarı bir zırh vardır. san tk. 1 olaJI 
lerin bir buğday ihraç merkezi 

0 
_ ('ıye bize sordu. hazırlıklı kuvvetlerimizi geri ata -lvımar. .ar, Ceıa., Arosyak, Vehbi, nnın yorgunluklarını mühi.ıruemi - Kırmm renkli geniş bir manto o- a arane yapmış İ ..• o 

ak d b 
ı adimlr Ruh.ıva Arbole Sofi 

1 
. 1 lrn pervazının ortasında sı»:ı, 

lan !nettin lstasvnnunda buğday _ Kendisine bal>nsını.'l yold:ı oldu- c , yur umuzun azı kısımlan Mehm ' : • ya, yor ar, acı hakikate şaşı bir gözle ba- muz arına atı ıştır. K.. 1 . h ·kisiı~. , •. _ ' ' • ezil ed ve Yorgı'd ·bar ttir S . var. oşe erın er ı 
Jarın durduğu anbarın üstü yıkıl _ ğunu ve onlan mereklıı.ı<Lgım an _ . _ecek, yıkılacak- Fakat bir güo S e_n ı e · karak, yalnız: ol elinde bir hançer tutmakta- .. da 
mış, iki işçi yaralanmış. lattık. hızım Sakaryamız gelip çatacak uçJular tanzım edilen evraklarıy Sevilmek dır. Hançerin kını kuşağına asili _ melek, ve ust tar:ı.fı1J # 
.- En kötü sarsıntı Sekili'de ol- •- Evimiz y .kıldı amnı11 candan Düşmanı evvela aşındıracağız, son- le ~aber meşhud suçln~a bakan Be Okşanmak! rlır. Sağ elinde, omuzuna dayanmış Metobip ile hem asır . 

du. İstasyon yapL•! çatladı. Ağaç _ kayıbınuz yok. Bız de l:İabı:mı ~e ra denize dökeceğiz... yoğlu mahkemesıue verilıniştir. / Öp_ülmek! kocaam bir kılıcın kabzasını tut - nikes• e aid bir mez..r iP 
lar devrildi, köyün evleri yıkıldı, rnkJarunı.şık. o sal{ olsun f da her B. ~onz, bund8:° sonra Asya dev- o 11 h. İstiyorlar, o halde erkt>klerin, Hav maktadır. rülür. 

telefon hattı bozuldu Der taştı, iki şey kolay .. . Var~: anama , ha _ letl~1:' arasındaki yakınlık ve kar- un şe 'r dışına vaoın bu havai meşrep, lıir kahkaha J 
tarafı su bastı Ne olduğumuzu §a ber vereyim de içi rahatlasın! De- deşlıge ve S:ıadabad paktına da te- nın ruhu kadar şen ve şuh luzları - apoolar nasıl 
fll"Dllftlk. Kıyamet kopuyor sandık, eli. mas ed~ek: . T h nm em~! ve arzularım hakikat yap- F l 
Sarıııntı Uç defa geldi, gitti. Bütün Haydarlı'da zelz"l'! ikindiye ya - . - Ç_ınm:_Saadabad aile çembe - aşan alk mıya hülyalarına kavuşturnuya ça- i m çeviriyorlar ~ 
halk hep meydanlara dolmuştu. ~ o:ınuştu. Kö1ker mıntal<ıısında :d~ yerı boş kalmyacaktır. de- lışmaları 18.zımdır. . . . (5 inci sahifeden devam) BUGÜNKÜ paOfı 

Tren memurları bat bozuldu eli- eğle uzen oldu8unıı öğrener; muh- ştir. (Birinci sahifeden denm) . ~ke~ez:· kadının Y~ı>ilik, değı - onlardan aşağı değildir. Akşam neşriyatı : 1 
7e telA§Iamyorlard1. Ankarayı te - tar, bize sordu: Y beklemelerine sebeb olmuş, fakat şikiik, ihtiyacını doyurrualıdırlar. Japon filmlerinin en çoğu vatan Saat 17,00 İnkılab tatll'_,_hJP'ııııı 
l~onla bulmalı: istediler Yerlı:öy . •-Aca~ böyle sıra ile uzayıp eni adli 9,30 a doğru sis dağılınca yapıla ~ Ka~ı, genç kızı._memııun etmek duygusunu uyandırmak, vatan sev- Üniversiteden naklen 
bile ce9ab vermiyordu. O 7.aman, gidecek~?. T mıyan vapur seferleri yerine birla~eşli arzu\ ını so_ndrm~k'. onlarla gtsini arttırmak için yapı!ıruştır. sat Bozkurt, 18,30 çocuıı 
her tarafın böyle olmasından kork Sonra hızım kendi kendimize bi- ebligat Sistemi biri ardına hareket eden vapurln- guzeı kokulu b_ır çı~ek ıı1b1 meşgul Japonlar, menJeketleri, ırkları ve haftası münasebetile .... ı1 
tuk. Tren lfçilerinden biri bir ata le sormaya cesnet edl!miyeceı';ıimiz ( 

8
. . . 

1 
d d ) halkı Boğaza, !'" .ı.rıyere ve Sulara olmak erkek.lerın en başta gelen va- ve cedleri ile iftihar ederler Japon geme kurıfnu namına JJO";ç 

tlad Y 
'-= bu ali turm •- ırıncı •ay a an evam • zifelerinde olmalıdır . si Halka 1• a ı ve er.üy istasyonuna gitti su unu a .. için samimt bir . . .. .. taşımışlardır. senaryoouları, daima seyircilerin cı (Boş Midele1 ı• 

Ak§ama kadar onu döru gözle bek sesle ~v~ etti; geçır~. Bıı_nıı_ okada~ ust~ bul - Hıristiyanların paskalya yortu _ . Aşk o~unda muvaffak olmak için va.tana, millete karşı sevgisini art- la d=ns musikisi, 19,15 ,. 
ledilı: Getirdiği haberler bizi çok •- Bızı zaten yılctı. Bütün hın _ duk ki k~ndimıze benımsemıye ka - s~_na tesadüf eden dünkü pazar gü- bır ~rkegın _d~ği~nıesini: hüviyetini tıracak mevzular ararlar. Bazan Sa- masal Bayan Nine tara!~~,~ 
efldrlandırdı. Orada iş yqpmaya cı.nı buralardan alsa da bari diğer rar verdik. nu, Balıklı mesiresinde fevkalade tebdıl etmesını, bılmelıdır.Başka baş murai devrine aid efsanelerden il- Borsa haberler;, 20,00 JlıJS 
alı§ verişe gelınlş bir çok bura kö; toprakları zarara sokmasa ... • Romanyada ceza, hukuk, mal be bir kalabalık toplanmasını intac et- ka adamlar gibi görünmek ilmine va ham alırlar. daşları tarafından Türk ıııO· 
1üler vardık Çoluğumuz çocuğumu _ e e yanı, ~~acı, 5_'.1Çl.~, şahit gibi vazi- miş, yemeklerile beraber Balıklı kü o~alıdır. Bir genç, sevd;ğinerast Bu stüdyoların birinde, Kavara- halk şarkıları, 20,45 .Hava 
zun hayatından, evimizden barkı _ Çiçekdağt mıntakasına girmiş bu- y~tler ıçın 17 t~l~ c~lpn=_e v~. kırlarına ç~ao aile grupları tabiat g_el~ığı z~an, ~".§ka bir -~n his- z~_ki Şojura'yı film çevirirken gör- 2~,48 Ömer Rıza taratıııd~ 
mızdan kaygulıın.ınaya başlamıştık. lunuyoruz. Burada zclzele Haydar Bız Romanya sı..<t-nıını benmısemı_ - de_koru ıçerısınde yemeklerim ye _ sını verebilmelidır Bu hıssı veren duk. İpekli kimonosu ile cidden soy~ev, 21,00 Fasıl f:;az ııe) 
Oradan ayrılmaya dıı cesaret ede _ lı'nın içinde Jrurulmu ld • ye hazırlanırken bunu ancak L1 mık mışler, yer yer çalınan gramofon- erkek, aşkta muvaffakıyetin ilk a- takdire değer bir sanatkar... 'rahim ve arkadaşJaı·ı 

ş o ugu va - tarın · d" dik dunıru tt' miyorduk Alqanu bekledık. AJı:şam diye takib ederek ilerlemiş. Bu se- . a ın ır · . . . . !arla akşam geç vakte kadar oyna- atmış deme.1<tir Kadınlara Japon artistleri ve sahne vazıla- (Saat ayan),21,l5 OrkeS · ı 
üzeri Klr§P.hirden Yerköye çek acı yir, memleketin bir köşesini harab _Bır d~ baktık ki İ5'~çre ~ıre ın - ~ışlar, dansetmişler, eğlenmişler _ karşı bazı .yum~şak, şefik ve tatlı, rı bizden pek çok sabırlı. Bir sahne- Sen-saens: Samson e dal~ 
haberler geldi Köşker bütün köy _ eden bu zelzel . 'lrnf t b. . . dırmek imkaruru .b muş, ,bı.2 de o. dir. hazan da şıddetli :iavrann>alıdır Fa- yi on defa, on beş defa tekrar ettik- 2 - Rubenstayn ; Tcrre 
lerile beraber yıkılmıştı. Ölenler pacak olan . ~n~ ı . ~. ıt~ı ya nu aıaık. • Topkapı haricine taşan insan ka- kat bu şiddetin içine ruhu ısıtan !eri oluyor. Hiç sinirlenmiyorlar. Ak daluz, 3 - Holıns : sereıı" 
vardı. Ar1Jk duramadık. tl'ç arka _ rind d rulmJeo Of! aı:= ıçın uze - Celpnameler, bir taalıhütlii mek- labalığt ise Topkapı kulübüne aid bir hararet katmayı un\!tnıamalıdır. törler yavaşça ve her kelime üze- yen, 22,15 Ajann ha!ıerJcfl· 
.,"" e u aya degcr mıntakalar- tup ş klind ·ı · sah A k k · P • - yola çıktılı: Onlar, daha geride dar biridir. e e ı-ıostaya ven ~ektir. spor ası etrafındaki çayırlıkta ş a açınılacak :ı<'Y yekoesaklıktır. nnde durarak konuşuyorlar. lakla sololar, opern ve o 
olan köylerde ayrıldı!ar. Şimdi bir Ayn zarf yoktur. Celpnamenın bir toplanmış, Dutluk denilen ağaclık- Her zaman ayni salıne, ayni dekor, Kavarazoki, Samtırai temsil e - çaları, 22,50 Son hat>erJcf 
ben kaldım Dün saiıahtaoberi yol_ 1'.T••ı • • tarafı yapıştırıla~k zar._şckli veri- ta hemen tesis ediliveren ocaklar_ a~i jestler, ayni muamPleler, ~kı diyordu, Ve bir ktlıncın demirine günün programı, 23,00 ~· 
dayım. ~ursağ:ıma bi~ bir şey gir _ l y U US lŞ [ e 1' l lec~tır Posı: muvczzıının celpna - da ~.e".1ekl~r yapılmış, aile grupla- sogutu~. ~u:'.un için randcvü zama - yavaşça bir toz sürüyordu. Jestleri 
medi Acaba bizim Haydarlı'da bir . • . . me ile hıç alakası yc.ktur. Bunu rı buyuk bır neşe içinde tabliıtle n~nı, gununu, saatr.i değiştirmelidir. o kadar tabil, o kadar asil idi ki tak 
ziyan varını? Hiç bir ueyler duydu- (Bınncı sahıfed~n. de~a'.") kapalı bir mektup gıbi sahibine ve- başba~a gezmiş ve eğlenmişlerdir. bır kaç de~a bir tasJıkten sonra ayni dir_den kendimizi _:ı-Iamadık. 
nuz mu?> kan en fazla hal.kın şikayetını celb recektir O, ,ya,l,nı,z, ,,ka,ğ•ılın zım- Şı~lı cıvarı halkı erkenden Me- saatte aynı yerde buluşmak birbir . Studyodan ayrldıgım zaman Japon d ' 

HAYDARLI ~en. Saınatya nüfus _memurluğu ye J>alı, ,kı,s,miyle meşgul olacaktır. cidiyeköy mıntakasındaki kır ka _ '' . .' Ol benziyen hdreüler, evveke filmlerinin Fransada gösterilmeme- .Şebza & 

Yem yeşil bir vadi arasında olan nı bınaya n~edılmiş ve bu §ube- Celpn~eyi zımbalı kı:ı.nın inızi'sı z~ol~ını_ istila etmiş, gö~e çarpan soyl~iş ~zlerin tekrar, zeyi ta _ sine çok t~ssüI ettim. Biz garblı- TUPr 
bu §irin ve güzel k" h h n~ başına işten anlar ve tecrpeh mukabilinde ve bunu ait olduğu muthış bır kalabalık,, lıkor fahri _ tlı .. ış opucuklenn, yeniden dı:rlm _ !ara, bu milletın binlerce senehk TIY A 1~ 
tamamen harab 0::::ı. emen bır ~emur ıı_etirilmİiiir. mahkeme veya makama göndere _ kasının etrafındaki kırlara kadar n,esine kalkışmak, aşkı yıpratır ve ananelerine nasıl sadık kaldıkları, I/ Du gece 

1 
• 

yakın bir har blılı. Yalruz ~a Faik Haracıoğlu bır nıuharririmi- cektlr. Bu sayede sürat ta::arruf te yayılmıştır. kocaltır. Bunun için kendinizi de ve bunları nasıl bir kıskançlıkla / 20,3 ı • 
kayıblan azdı.a Yed ... k. . . ıns:m ze •Çalışmalar~an azami randıman min edilecektir 'Bu gün Şehrin bomboş duran ana cadde- ! seviştiğiniz yeri deği§tirmek 15.zım' muhafaza ettiklerini öğretmiş olur- Hakkı Rüşen ve arkaJ 
nayet b' t d ı ışı ... ~ır cı - alıyorum. Önumizdeh yıl içinde adliye te•kil3tımız posta ida !eri akşam geç vakit kırlardan dö- dır. du. Jan Mii.ra M t ı 

, ır va an aşı yok ettiği za bir ç k üf" d . 1 . • · re- . nl 1 k"l s·· .. adrnazel Miçe Pençe man vey k bir _
1
_ - o n us rure erınde yeniden sinin 91 000 000 teblii., yapmak . . nen ınsa ar a na ı vasıtalarının ozun kısası aşk değişiklik ister Bır' lik.te 

a e o um karşısında ıslahat ıl kt . . , , ,, ıçın kal b 1 - k d h·ı· . . F k . . Hesab e...,ıen· duyduğu ac mik • yap aca ır• demıştır. s~~Uiği parayı )alııız 9.000,000 teb a a ıgına _a _ar a ı vazıyetıni a '.':.t. ~h~yet, Cenab Şahabbettinin "' İki oyun birdefl 
d" . . 1>: ya. tutarak ye- Soy adı alnuyanlar lig ıçın sarfediyor Hem d . d h muhafaza etmıştır. dedıgı gıbı: celeri n d e n : S lan . . l 

ı mısli kederı bursda aramayınlZ . . ' e ış a a • • . ' - A k b" . . . . Kı"ta bl h b o çıçe kpıyes Akpınann k d k _ .... • Dığer taraftan 2525 sayılı kanu _ yavaş ve fena yürüyor Kagıdhanenın her sene olaugu - Ş ır kaden ıçkıdir. Satru tat- 8 rl ft e58 1 Soyulan hırsız komedi j ~ 
a ın ve çocu 52 olusu d... .. ' gib" b ıl d f k l'd -b t ·· lı ka'rı acı k tr k t ı~ bizim bir anda bil•ün m" terekenb~ nun ver ıgı muddet içinde soy adı Bugün adliye, tebliğ jçin senede ı __ u Y a ev a a e rag e go- ' .:·; a a. -ara t_atma!ı, Kütüphanıonizin bir rafında üzer- Halk gecesi. Localı:ıl' 

elem duyma bislerimiz·1 ld almıyan vatandaşların defterleri çı 700,000 lira sarfediyor. Posta ve re:egı anlaşılmaktadır. G_erck Be- fakat son cor alarmı ıçmemelidir. lerinde 1 den 15 e rakkamlar yazılı yer 20 paradi 10 
tu. Daha ilkbaha. 1 0 urmuş- kar~arak kendilerine birer soy adı telgraf ile ilerliyen \it anlaşma mu- yoglu, ve .. ge_reks'.' Halıc cı~ar! hal- Münir Süf.,ynıao ÇAPAN bulunan 15 kitab vardır. , , ... • • . * 
yavrudan tutun .ını dold~amış ~~rilmelrt~: ~t~lcriıı bitirilmesi cibince bu vazife yeni sistemde 200 kından muh~1;' bır kısmı dun_ sa_n - -:. -:: . . :·. --:-=· - .., ·-- Aklınıza gelse de her ı:ün bu ki-
şındaki . uz da ·~-~tJIDŞ ya - ıçın gecelı gunduzıü çalışılınakta - 250 bin liraya a· ·· ı 1 dallarla Kagıdh'.'1'eye gezıntiler duzgun gıdecegı cihetle deniz mev- tablarm yerlerini değiştirirseniz ... 
d . . nıneye .~dar bu.un yaşlar dır . ed"J ':'oru ec: '• tasarruf yapmışlar, dererun ıkı tarafını sa- simine kadar kırların fevkalade İki defa ayni vaziyette bul ak 

g~~iin~~ ;t·ım halinde hiç Çok yakın bir zama~da soyadı al- de' ;:zd~;::::ı ~~~?'o~/ıra,k;;v~lc.e ~an büyük Ç3_Yırlarda. dehşetli b.~ rağbet göreceği, vaktile kapalı ka- şartiyle bunu ne müddet:::1=a-
. uz mu. avrosuna meme ve mamış biç bir vatanda• bıralal . b. .' a ıye a ıp. ği- ınsan kalabalıgı bu ragbetın en bu- lan şehır halkının pazar tatillerin- bileceğinizi ıacaba tahmin ed bilr 

rırken dıvar altonrlo kallrak ve ken yacaktır • mı nı ır meslek haline koymak ıçio yük delilini teşkil etmiştir. de bahçelerden istifade d - · · · · • e ,.ı 
" · sarfedilecektir. Havaların bundan sonra .daha laşılmaktadır. e ecegı an- mı~~da mı~ 4 Mayıstan itibaren~ 

Poll• llı'lomanı; 17 = Altı ayda rm? rolarda ve şehrin her çiP. 
- dul-Mes_ind_ e y_a __ P_ıl_ an .. suikastten son/mektir. Bu işle alakadar insanlar Yu··z Bir senede mi? AŞK RESMİ GE "..# h.k adım kadar gerisinden, A _ H Büyük Paramunt operell"' J 

ra _a ımın yuzunun aldığı mana-
1
bu ölümün tahkikatile kimin meş- chille Bastien ile muavini, onu takib 

1
esab etmişler ve şu neticeye var sillerine başlanıyor. 

Y1 gozleri önünden uzaklaştıramı- gul olacağını anlamağa onu memur etmekte idıler. Yürümekten usan- mış ar: -'(-
yordu. Bu yüzde o gün şahsi: ve hu-'etmişlerdir. mış olan muavin: . Bu on beş kitabın sırasını her da-
sus! bir kederin ifadesi vardı. J Achille Bastien sustu. Bır dakika - Bizi bu herif daha nere! k kikada yer değiştirirseniz, mümkün 

D k 
' · ere a- bulunan he b" · t· bulmak 

o tor saat hakkında soylenilmiş miılahazadan sonra: dar peşinden sürük.liyecek• r ır vazıye ı i-
olan şeyleri de makul bulmıyordu. - Yahut da, diye ilave etti. o Diye, hiddetlı hiddetli ~öylendi çinıs!;487·996 sen'.'. lazımmış! ... 

Birden Durkheim perdeyi bırak- bizi değil de bizden evvel yukan- O, sanki Dürkheimin bu sualine ça~ ;~:::6 tecrübeye kalkışıruz! ... 
T.;,,,;e;,;r.;:c;.:ü;:,. m:..:.:,;e;_;e;_::d::;e:.!n.!..:..: ..!H~a~tl~c:!•!..,...,!H~a!t!.l!!b tı: Achille Bastin'yi görmüştü. Şim- ya gelmiş ve bütün bu işleri yap- b~k cevab vermek istiyormuş gibi 123456789 
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1dı aşağıya inip ona iltihak etmek mış olan erkek veya kadını gözet- gıdıp bır kapının üstüne oturdu. El- 9 il h' rakk"'.'11111 ~ ile, 6 ~'.'· 
Ben_ köşeyi döndükten sonra sizlaz sonra zil onun gittiğini bildiri- zamanı gelmişti. lemek için buraya gelmişfü. O hal- !erini pardesüsıinün cebinden çıkar- be eediıç_ zarHbeyl~ mı? ... Tecru-
bem takip ederseniz. Bu suretle o- 'yordu. ıd . . İ mış olan ınt· d . b. .. nız. oş neticeler elde ede-
nu gözden k b t . oluruz. 1 Doktora acele ile selam verdi İh e nıçın?... tiraf ederim ki olan ıyar, erın ır tefekku- ~~,.«~i· 

ay e memış Odad 1 k ld . · -·b. re dalınışa be · d A hill B •:::=::ı:::iiiiiiiiiiiil•••• So . . . J a ya mz a ıkları zaman tiyar oda hizmetçisinin kendisine, ıten şeylerden ben bir noktasını . nzıyor u. c e as-
nra kendısınden emırler bek- doktor: yol göstermesini beklemeden dışa- bile anlayamıyorum. tien: • 

!ere benzeyen doktora d3nerek·. F ı Hoppa] 1 d d" b" b 1 _ M.. ... . . . - akat neden şüphe ediyor? rı fırladı. İki dakika sonra şefinin Sustular. Ve bir ağacın göğdesi ti -ııu herif a.... e ı, ır u .e~k-
osyo Sovernenın cesedinı o- Diye sordu. Muavin Durkh . yanında idi. arkasına barınarak dikkatle . .. de muhakkak bır illet 

dasına nakledebilirsiniz. Ölümü elile 
1 

ıim . . eım 1 •. onu var ... Boyle, hayatını sokak kana-
şüpheli değildir Yaln b d d an aş az bır ışaret yaptı.. . O sokağın en karanlık bir köşe- gozetlemekte devam ettiler. pelerinin üstünde geçirmek ili t· 
ki eşyaların hiç birin ız il" u _o a ka- ı~:p ;ekntçeredden soka~ı gözetliyor- sınde duruyordu. Muavininin ku- Bir çeyrek saat sonra ihtiyar yerin- Burada kimi bekliyor? Ac~ba ~~;~ 
siniz ve kapılarını d k ık k" . • . · ogru u. sıy e ran evusu mu var. e ışmıyece -, · o or evam edıyordu· ~ağına den d • Jd · ı d 

litliyec k . . S . a sı 1
' ~ 1 ı- - Halbukı hadıse gayet açıktır. - O bizi görmedi diye fısıldadı. Evvelü gazetesini büyük" Hiç görünmeden ona yaklaştılar 

e sınız. ervıs merdıvenine B · tih be · D h d ğrusu ' 
ıl . I u ın arın se bıni ya fazla ~a- a a o ben böyle tahmin e- bir itina ile katladılrtan sonra etra- ve saklı bulundukları yerden onu 

aç an kapı ıhma! edilmesin • eli ç ·· kü" b ·· ti • · . • · llışmaga, yahut da bazı hususi veı yorum. un iz arkasında kalı- fına bir kere bile bakınmadan ye- goze emege devam ettiler. 
• Herkesı selamladı. Ve bir kolu şahsi kederlere atfetmek lazımdır. yoruz. Hem bakaluµ daha ne ka- rinden kalktı. Ve Sen nehri istika- Tahta kanapenin üzerindeki ihti
yere kadar sarkan müfettişe bir ke-I Muavin Durkheim heı;ı. ayni sü-ı'dar zaman burada kalacak. Eğer metine doğru ilerledi. Meclisi me- yar, sanki_ uyukluyordu. Fakat ha
re bile bakmadan odadan çıktı. Bir kiıtu muhafaza ediyordu Ve Ab- şüphelerimiz haklı ise onun bura- busan önüne geldi. Sonra köpr" .. şıyle y_aptgı bazı hareketler nazarı 

• · <la bul b · uyu dikkatı celbediyordu 
unuşunun ır sebebi var de- geçti. Türüleri'ye doğru gidıyordu · 

• (Devamı var) 

Eski HA YDEN, yeni 

BAKER 
mağazalarım 

ziyaret ediniz. Emsali arasında 
en mükemmel olan bu mağaza-

da muhlellf mobilyaların en zen 
gin çeşidlerini bulacaksınız. SA
LON, YEMEK ve YATAK TA· 
KIMLARINI her yerden iyi ve 
ucuz fiatlarla tedarik edebilir-
siniz. 

Hl\'-~ 
ope:tıef. 

Te~s1ııo-' 
lnJfltULUŞU 10!1.S 1'' 

ISTANBVL ~ 

Pazartesi akşamı 9 da 
Süreyyada • 

(SEVDA OTfl,t~I 
Salı akşarm Samatya Ş~ 

(PİPİÇA) 'I 

Kolayhk Tei"t' 
20 - 26 lir•1~er' 

Safi yün münteııab Y { 
maşlardan ısmar]aırı~ tl· 
en sağlam malzemr ~~,, 
suretile en müşkülpese~,. 
derece memnun 1ıır~ V 
tecrübe sözümüzü j.Sb' 
dir: ,./· 

Sultanhamam J',!ôlle', 
birinci kat numara 1 • 
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azzam stad tribiuılerini 20 bini mü
tecaviz bir kalaba!• k !ıP.nıen hemen 
işgal gibi idi 

Muayyen saat<en 10 - 15 dak;ka 
sonra evvel.3. Giın~lı !er biraz sonra 
da Ankara ilrincisi olan Muhafız -
lılar tarafdarların s;irekli alkı§ları a 
rasında sahaya çıktılar. 

Ankara ikincisı bu maça şu kadro 
ile çıkmıştı: 

Fuad, Salih - 3aifet, Cih~t. Lüfıi, 

Naci., İzzet, Rıza, Şohin, At.ı.f. 

Güneş takımı ise, kayın vald~~i -
nin vefatı dolayls.yİ(' İstanhula gi -
den Selfilıattin. \ e bır gün evvelki 
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Siz de bu kremden şaşmayınız ! 
B.ALSAMİN KREMLERİ 

Sıhhat bakanlığının resmi ruh
satını haiz bir fen ve bilgi mah· 
sulüdür. Bütün cihanda elli se
nedir dalına üstün ve eşsiz kal
mıştır. 

KREM BALSAMIN 
Uzun bir tecrübe mahsulü o

larak vücude getirilmiş yegane 
'1hhi kremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini söz ve şarlatanlık

la değil sıhhi evsafını Londra, 

~=~ti:~ ~Sl""ıi Paris, Berlin, New York güzel
- -~M.I lik enstitülerinden yüzlerce 

krem arasında birincilik mü -
kafatını kazanmış olmakla is -
bat etmiştir. 

KREM BALSAMIN 
Gündüz için yağsız, gece için 

yağlı ve halis acı badem ile 
~M~='ıııiiı'ıl fapılmış gündüz ve gece gekil

teri vardır. 

KREM BALSAMİN; ötedenberi tanınmış husus! vazo ve tüp şek
linde satılır. İNG1L1Z KANZUK ECZANESİ 

BEYOGLU - İSTANBUL 

.....-.HAZIM Sil LI K.-.. 

· ~~imler R A O Y O L 1 N 
Okuyucıılanınız ı;;nlarda mü-

tehassıs hekimlerin hastalanııı ka
bul saatlerini muntazaman bulurlar] 

[iç hastalıkları 
Doktor Hafız Cemal : - (Pa -

zardan başka günlerde öğleden son
ra saat 2,5 den 18 e kadar lstan -
bulda Divanyolunda 104 numaralı 

1 husus! kabinesinde hastalarını ka -
, bul eder. Salı, Cumartesi günleri 
sabah 9,5 den 12 ye kadar hakiki 
!ıkaraya mahsus muayenelerini ya-

: par. Muayenehane ve eve tele - · 

f fst. Levazım Amirliği 
Satınalma Komi•vonu ilanları 

İdareleri İst. LV. funirliğine 
bağlı müessesat için 90 ton ŞE
KER 28/Nisan/1938 Perşembe 
günü saat 15 te Topanede İst. 
LV. tımirliği satın alma Ko. da 
kapalı zarfla eksiltmesi yapıla
caktır. Tahmin bedeli 24,075 li
ra. İlk teminatı 1805 lira 63 ku
ruştur. Şartname ve nümunesi 
Ko. da görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber tek
ili mektublarını ihale saatinden 
bir saat evvel Ko. na vermeleri. 
(482) (1925). 

••• 
Piyade Atış okulu, Maltepe ve 

(C:ın : 22393 - 21044. • 

1 Doktor Ali Rıza Sağlar; - <tç OIŞf ere 
hastalıkları müte hassısı) Her gün 

Bursa askeri liseleri için alma-

hayat Verl•f cak ve beheri üç p~~~dan i.baret 
yıkama, sıkma ve utu makinele-
ri olmak üzere üç adet çamaşır 
yıkama makinesi müteahhid 
nam ve hesabına 27 Mayıs 1938 
cuma günü saat 15,30 da Topa -
nede İstanbul LV. funirliği satı
nalma Ko. da açık eksiltmesi ya
pılacaktır. Bu makinenin tahmin 
bedeli İst. için 4300 Bursa için 
4700 liradır. İlk teminatı 997 bu
çuk liradır.Şartname ve kataloğu 
Ko. da görülebilir.· İsteklilerin 

! kanuni vesikalarile beraber bel
li saatte Ko. na gelmeleri 

1 Beşiktaşta tramvay caddesindeki 
muayenehanesinde saat 15 den son-ı~-
ra hastalarını kabul eder. 

ANCAK-

Doktor Arabyan : - (İç hastalık
ları mütehassı) Edtrnekapıda Ter -

, kos havuzu sokağındaki muayene -
hanesinde her gün hastalarını teda
vi eder. 

Doktor Fahrettin : - (İç hasta -
, lıkları mütehassıs) - Cağaloğlun -

Her sabah tıe akşam, her ye
mekten sonra mutlaka fırçala-

mak şarttır. Bu usulü şaşmac!an 
muntazam bir metodla taki!ı e
denlerin dişleri mikroblardan, 
hastalıklardan muhafaza edil -
miş olur, paslanmaktan tıe çU
rümekten kurtulur. Her zaman 
temiz, parlak ve güzel olarak 
kalır. 

l da Halkevi karşısınrlaki muayene -
hanesinde Cumartesi ve Pazardan 
maada her gün saat :ı den sonra Sabah öğle ve akşam ( 485) (1928) 

••• 
hastalarını kabul eder. h kt er yeme en s0nra Maçkada fen tatbilmt okulu -

Rentge_!! dişlerinizi fırçalayınız nun keşfi mucibince tamiri 26/ 

D kt +.f K (R tk , Nisan/938 Salı günü saat 15 de 
o or u an aynı <>n en ve T h d L ' • · li"" .. . op ane e evazım anıır gı sa-

iç hastalıkları mutehassısı) - Cildiye Zühreviy , tmalma kornisYonunda pazarlık-
Her gün öğleden sonra saat ' . --. . j ıa eksiltmesi yapılacaktır. Keşif 
15 den 19 a kadar belediye Doktor Feyzı Ahmed : - .. ~cnı.z .bedeli 12065 lira 67 kuruştur. 
Binbirdirek Nuri Conker sokak 8- hasta~anesı cild ve emrazı zu _rAevı- llk teminatı 904 lira 93 kuruş -

ye mutehassısı, muayenehanesı n- tur. Şartname ve keşfi 61 ku _ 
10 numarada Arslaner apartıma - kara caddesi Cağaloğlu yofiusu. Pa- uk b"li d ı· t b l K ı· • ı ruş m a ı n e s .an u . o-
runda hastalarını kabul eder. zardan başka her gün 15 den sonra şaat şube · d al ı· t ki· 

Türk Hava Kurum 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangostı 
Birinci keşide 11- Mayıs • 938 dedir. 

Büyük ikramiye 40.000 liradıı 
Bundan başka: 15.000,12.00 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000 ) liralık 
adet mükafat vardır. . 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengı 
eden bu piyangeya iştirak etmek 
tile siz de taliinizi deneyiniz. 

YEN 1 
AÇTIGI 

~~ ..... T!"l 

Cihaz, yatak ve yorgan takımlarile, her türlii 
çamaşır siparişlerini kabul etmektedir. rJ 

Ad , !stanbul, Sultan Hamam 24 Telefon 2 res , Beyoğ-lu, istiklal caddesi 276. Telefon : 4 
~ 1 sın en mır. s e · ı -Sinir hastalıkları hastalarını kabU: eder.Telcfon:"3899 !erin şartnamesinde ıstenilen ve 

ı-------- Ku1ak, B0gaz, Burun sikalarile beraber belli saatte ko-ı---------------------__. 
Hayatın zevkinden insanı mahrum eder. 

PERTEV KARBONA Tkomprimeleri 

Çok temiz bi-Karbonattan ve toz karbonat almaktaki 

göz önünde tutularak yapılmıştır. 

HER ECZANEDE SATILIR. 

müşkülat 

Doktor Kemal Osman : - (Sinir k M hın d Ali 0 Kul k misyona gelmeleri «494• •2263• Do tor e e yo - a 
hastalıkları mütehassısı) - Cağa - b • tah d t ••• 

• . burun ogaz mu assıs ocen .. .. .. . . 
loglunda Kapalıiırında Mescıt kar- ' · Ozgen motorunun keşfi mucı-
şısında pazardan başka her gün Fatih Tramvay durağı 75 numaralı hince güverte tamiri pazarlığı 
saat 2 den sonia hastalarını kabul muayenehanesinde hergün saat 16 26/4/938 Sah günü saat 15,30 da 

-------------------------- ed dan sonra hastalarını kabul eder. Tophanede Levazım amirliği sa-
Harici Askeri Kıtaatı ı Askeri fabrikalar 1 er. Diş 1 tmalma komisyonunda yapıla -

ı) A ) lrlnları Göz hastalıkları D- d kt thı t Öl ' . .:_ Ed. caktır. Keşif bedeli 928 lira, ilk an arı - ış 0 oru ey çer· ır teminatı 69 lira 60 kuruştur Ke-

Floryada Kirahk Dükkanlar 

Floryada 15 N. lı Dükkan 

Mevsimlik Muham. 
men Kirası 

Doktor Şükrü Ertan : - (Göz has nekapı Karagüınrük tramvay du - if t 1 . k . · d . . d 273 lira muhammen bedelli .. • • • .. ş ve şar n~e erı omısyon a ı 
Eskişehir hava o~l_un. a yap- 1660 d t Küh İl 1 3151 talıkları mutehassısı) - Cagalog - ragı No. 95 her gun hastalarını ka- görülebilir. Isteklilerin kanuni 

• 16 • > 

80 

80 

tırılacak bir çift bırıncı sınıf 1938 a e lı .. er~ e ç~va I4 d Iunda Nuruosmaniye cadd<>sinde bul eder. Cumartesi günleri saat vesikalarile beraber belli saatte 
hangar inşaatı kapalı za~ ek- Salıpaz:ınd~~ke:a Fabrika~ Osman Şerafettin apartımanında 5 14 den 15 e kadar da Yalovadaki komisyona gelmeleri. 
siltmeye konulmuştur. Keşif be- lar Yollamasındaki satın alma numarada. Telefon: 22555 muayenehanesinde bulunur. «497• «2266• 
deli 165593 lira 42 kuruştur. . . 
İlk te · tı 9529 lira 68 kuruş- komısyonund~ açık arttırma ile 
tu =tm 3 Mayıs 938 Salı satılaeaktır. Isteklilerin mezkCir 

.. r. .. t 15e d M M Vekaleti gün ve saatte yüzde 7,5 teminat gunu saa e . . 
Satınalma komisyonunda yapıla akçesi olan 21 liranın her hangi 
caktır. Keşif ve proje ve şartna- bir mal Md. ne. ya~arak ~
melerle sair evrak 828 kuruşa nacak makbuz ıle bırlikte o gun 
M. M. Vekaleti Satınalma ko- ve saatte komisyonda bulunma
misyonundan alınır. Eksiltmeye l~. Nümu~e~~r ~~r gün Ko
girecekler kanuni teminat ve mısyonda gorulebılır. (2066) 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgelerle Deniz Levazım satınal• 
idari şartnamenin 4 üncü rnad- ma Komisyonu illnlerı 
desinin cF• fıkrasında yazılı -
belgelerle birlikte teklif mek- l - Tahmin edilen bedeli 
tuplarmı ihale saatinden behe- 14850 lira olan 5500 metre elbise
mehal bir saat evvel Ankarada lik kumaş 10/Mayıs/938 tarihi
M. M. Vekaleti Satınalma ko- ne rastlayan Salı günü saat 11,5 
misyonuna vermeleri. da kapalı zarf usuliye alınmak 

•806• c2068• üzere münakasaya konulmuş -
••• tur. 

Kırklareli Tümen Birlikleri 2 - Muvakkat teminat 1113 
için 300000 kilo sığır eti kapalı lira 75 kuruş olup . Şartnamesi 
zarf usulile eksiltmeye konul- ~rasız ola.r~k Komısyondanher 
muştur. Kilosunun muhammen gun a~ınabı~ır .. 
fiati 32 kuruş 50 santim . olup, 3-Istek!i1erm 2~9.0 sayılı ~
ilk teminatı 6125 liradır. Ihale-ınunun tarıfatı dahilmde tanzım 
si 3 Mayıs 938 Salı günü saat'edecekleri kapalı teklif mektup-
16 dadır. İstekliler şartnamesini larıru. en geç belli. gün ve saat -
500 kuruş mukabilinde Satınal- ten bır saat evveline kadar Ka
ma komisyonundan alabilirler. sımpaşada bulunan Komisyon 
Taliplerin kanunun 2, 3 üncü Başkanlığ~ makbuz mukabilin 
maddelerindeki vesaik ile temi- de vermel~rı. •2317• 
nat mektuplarını havi zarflarını kadar Kırklarelinde Tümen Sa
belli gün ve saatten en az bir sa- tmalma komisyonuna verrnele
at evveline kadar Kırklarelinde ri. •809• •2071> 
Tümen Satınalma Komisyonu- ••• 
na vermeleri. •808• •2070• Kırklareli Tümen birlikleri i-

••• çin 50,000 kilo sade yağı kapalı 
Kırklareli Tümen birlikleri zarfla eksiltmeYe konulmuştur. 

için 20000 kilo koyun eti kapalı Kilosunun muhammen fiatı 115 
zarf usulile eksiltmeye konul- kuruş olup ilk teminatı 4125 li
muştur. Beher kilosunun mu- radır. İhalesi 6/Mayıs/938 cu -
hammen fiati 45 kuruş olup tu- ma günü saat 16 dadır. İstekli
tarı 9000 lira, ilk teminatı 675 ler şartnamesini 300 kuruş mu -
liradır. İhalesi 4 Mayıs 938 çar-\kabilinde satınalma Komisyo -
şamba günü saat 16 dadır. İs- nundan alabilirler. Taliplerin ka 
tekliler şartnamesini her gün nunun 2, 3 ncü maddelerindeki 
Tümen Satınalma Komisynun-ivesaik ile teminat mektuplarını 
da görebilirler. Taliplerin ka- havi zarflarını belli gün ve saat
nunun 2, 3 üncü maddelerinde- ten en az bir saat evveline kadar 
ki vesaik ile teminat mektupla- Kırklarelinde Tüm satınalma Ko 
nnı havi zarflarını belli güıı ve misyonuna vermeleri «2115• 
saatten en az bir saat evveline •81.3• 
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Yukarda semti ve Mevsimlik muhammen kiraları yazılı ol:ıl' 
ya Dükkanları 939 senesi Şubatı sonuna kadar ayrı ayrı kiraY3 

mek üzre açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri levazıJl1 
lüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk temiıı31 

buz veya mektubile beraber 5/5/938 Perşembe günü saat 14 de 
Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2062) 

••• 
Senelik 
muhlm• 

men kirası 

Süleyrnaniyede Elmaruf mahaUesinde takviınhane soka-
ğında 33 N. lı Taş mektep 36 

Süleymaniyede Dökmeciler sokağında 1 N. lı Dükkan 54 
Kantarcılarda kepenekci Sinan Medresesinin 12 N. lı 

~= u 
Sirkecide Hocapaşa mahallesinde Tramvay caddesinde 
11 N. lı Dükkan 200 

Hüseyinağada Hüseyinağa mahallesinde kırık Tulum-
ba sokağında Darülhadis Bosnavi Medresesi 84 

Tahtakalede Rüstempaşa mahallesinde canbazhan so-
kağında 43 N. lı dükkan 650 

Vefada Molla Hüsrev mahallesinde Ekınekcibaşı Ah-
metpaşa medresesi 190 

Rüstempaşada Rüstempaşa mahallesinde Tahtakale so-

kağında 85 N. lı Dükkan 150 

Zindakapıda ~indankapı mahallesinde Ahıçelebi so-

kağında 46 N. lı Dükkan 60 

Küçükpazarda Hoca Hayreddin mahallesinde Asmalı 
Türbe sokağında Kava! Şemsettin Türbesinin 1 N. lı 

ooası 120 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 

ETEM İZZET BENİCE 

BASILDitl YER; SON TELGRAF MATB,uSf 

t 


