
SA !iSi HER YERDE ,..-SAGLIK KUPONU 

K U R U :;> 

2 Nisan 193 -CUMARTE 
En sen Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi 

Telefon No. 20827 

Bu kup •. ııun sonunu toplıyan okuyu
cularımız SON TELGRAF'ın birinci sı
nıf dahiliy~ mütehassısı tarafından Be
şiktll§ta tram.,ay durağında 59 numa
rada cumtlrtesi, pazarte~, ça;şanıba 
günleri saııt 15 ten sonra muayene ve 
tedavi edilirler. 

• lst. Nuruosmaniye caddesi. 

iTALYA KiME KARŞI .HAZIRLANIYOR? 
.Fransa'nın Çekoslovakya ve ispanya meselelerine müda
hale etmesi ihtimaline karşı ltalya tahşidat yapıyormuş! 

Almanlar, Çekoslovakyayı içerden vurmıya çalışıyorlar!. 
~ lÜJ t lÜJ ifil d®}V0®}°lt0eır !§ÖO&hlB©ılfilDY©lraa 

• • • • • 
Almanya, Rusyanın Romanyadan bir 
koridor yapıp Çekoslovakyanın imda· 

dına koşmasına mani olacak 
tedbirler almıya çalışıyor 

.. ı\ vusturyada yapılacak plebisit' den sonia Çekoslovakyada dikkate 
~ayan hadiseler zuhur edeceği iddia ediliyor 

Hitler, tekrar Avusturyaya gidiyor.~ Lord Pret 

'Londra ··- .Londr• Z ( Son Telgraf) - İWyanın İsviçre hududıına mü 
blm kuvvetler tal•ş\d elmeğe başladığı haber clınmLlhr. Hu 
babctl \f'ren mııhafıl bu tabşidatm Berlinde Mu..,lini ile Hit • 
ler arasındaki &iirii~nıeler esnasında verilen kararların talbi • 
kınudan lbarrt olduğunu da ilive etmektedirler 

Ayni mahafilin Jr.anaatine ıöre bunun iki $ehebi var~ır: 
Birisi, Fr.nsanm İı;panyada nihai zaferi elde etmeğe '~:ı1ı

pn })oankllnun bu Jıarekitmı işkil edecek müd ıh:ıle\crc 
vcısill eyl•mai ihtimalidir. . , 

• Dlicri de, Çeko•lovakya mesele.! yilzilnden çıka<ak muh -
temel bir l.htil&fta yine Frıuısanın bu devletin madoll Vt' fiili 
tekilde imdadına ko~mıya teşebbüs edecek hareketlere gc~nıesi 
cllişüncesidir .. 

İtalya h;r llti Uıtimal karşısında mukabele etmeğe ... haııır 
bnlunınak için kab eden tedbirleri ittihaz etmektedir. ( 
...... Lrndra Z (~on Telgraf) - İyi haber alan mahalillerdc sliy
lenlldiğine ıöre Alnıaııyıı, Çekoslovakya meselesini şimdilik 
Avusturya \e Sar banası meseleleri ıPbi kan dökmeden h~I -
letmcfe çalışacak ve bunda muvaffak olanı~zsıı kati mud:ıba -
le)'c bıışlaya<"aklır •. . .. •• 

Bunun l~ akla hayret nrid propagandalara girişllnıif 

Japonyaya kar 

' 

ı: 

ç.,koı.l<wakyada t~~ldlıl t yapılmış olduğu gibi yine bu ınem -
lek<"tin nü(115unn tt~kil eden muhtelif anasır arasında ikilik • 
)ep ve gpçim,;izliklrr meydana getirmek üzere el altında çalış-
m~larıı ba~IJnılm"tır. , ......... 

. Almany1< bu !'~""ta Polonya ile de tanıanı\yle ınutabik bu-
lunmnJ..tndu. •. .... 

Sdtılıiycttar kimsder, bu çalışmaların mü.•lıet tesirler gık· 
tc:rcc<"k mahiye-' ~n~yl,.mesinin çok uzak olmaıbğını idcl;a et • 
mektcdirler, 

Bunl~rın kanaat!Hine göre 10 nisan Avusturya plebisiti 
tnmamiaadıktan <onra Çekoslovakyada çok mühim laWisrler 
haşlıyacak ,-c banlar dikkate değer bir şekilde slirat1e inki • 
şaf cyliyecclctir. ..... .... .. .. .. ·.. . 

Londrn 2 (Son l't•lgraf) - Almanyanın muhtemel bır harb 
kar~mnda Rus ordularının kendi topraklarından geçirilmesine 
musaade etmemesi için Romanya ile çok gizli tutulan bir mü-
zakcr.:ye baslnaığı lmber verilmektedir. ...z 
. Uomany;nnı bu hu•usta vereceği teminata mukabil, Al • 
manyanın da Romanyı:yn klll'§ı iktwıdi bazı taahhüdlere rM
şeeeği \'C ııyni umanda Romanyaya daha muyyen ııiyasl mena 
fi temin eylemeyi teklif ettifi 11Öylenaıekteclir. ... .. .... 

I D•oamı 2 inci ıaqf.,nı •d•l 

ngiltere ve Amerika deniz 

ile 
Roma 
Anlaşmak üzere 
iki dost .. şimdi sür'atle 
· nkişaf eden beynelmi
lel vaziyetin müstak
belde alacağı şekli 
gözden geçiriyerlar 

(Yansı % lııci sahlfemiz41e) 

silahlarını çoğaltmıya 
karar verdiler 

Fakat Almanya ve Rusyanın kendilerini taklid 
etmesini arzu etmiyorlar 

'• Evlerinde çaltşen kedtnıerımızdcın bir grup 

falya, bu anlaşmıya dahil değildir, Fransa da (tal- Kadınlarımızın ev işle
'!anın alacağı vaziyete göre h~reket edecektir ri için yerinde bir karar 

x \ ' . ... 

Tonları ve top pusla 
safhero 

" tıı~ak olan buıJOrıkü 
~r.fiıden 

Londro 2 (A, A.) - İngiltere, A
merika ve Fransa hilkfunetleri ara 
sında Londra deniz muahedesinin 
sahabe tmaddesi hakkında 31 mart 
ta teati edilen resmi notaların me • 
tinleri neşredilmiştir. 

lktısad Vekaleti kazançlarını çoğaltmak 
üzere sırf bunların yaptığı şeyleri sat
mak üzere hususi dükkanlar açacak 

İngiltere ve Amerika hükumetle- iktısad vek3leti, hayatını evinde ve başka erkeklen olmayan on bin
rı japonyanın otuz beş bin to!ldan çalşarak kazanmak mecburiyetin - lcrce kimsesiz kadın, dul anne, genç 
yukarı zırhlı inşa etmediğirıe veya de bulunan genç kızlaıımrızı ço - kız ve mütekaid, şehid ve asker ai
etmeği derpiş etmediğine dair Tok- cuklarını kızlarını büyütmek, ye - lesi, olduğu tesbit edilmiştir. 
yo hükumeti tarafından teminat ve tiştirrnek için onlarla beraber evin- Bunlar fazla sermayeleri olmndı
rilmediğı için mezkılr muahede ile de imalat yapan kimsesiz anneleri, ğı için herhangi hir dükkan veya i
tesbit edılmiş olan tahdidattan uzak himaye etmek, ev sanatlarını, ev iş- malathanc açam:u:nakta ve bil5hare 
Iaşmak hakkını kullanac:ıklarınİ !erini ilerletmek üzere yeni ve mü evde kızları ile, çocukları ile veya 
beyan etmektedirler. Amerika hü - him bir işe teşebbüs etmiştir. akrabaları ile birleşerek çorab ör -
kıimetinin notasında bundan başka lı'\anl>ulda ve muhtlif şehirleri - mek, fanile . yapmak şapka, çanta, 
yeni Amerikan zırhlı!arına kon~cak,mizde yapılan tetkiklerde, hayat - kemerler, eldivenler, suni çiçekler, 

(Devamı ikinci sahifede\ !arını, bu kabil ev işlerile kazanan (DevalDl 2 inci sahifemizde) J 

iş kızışdı 
F rankocular sür'atle 
Fransız hududuna 
doğru ilerileyorlar 

Kata 1 on yanın pas k a 1 yad en 
önce zabtına çalışılıyor 

-------
Fransızlar heyeca_nda 

Fre,,saya iltica eden lspanyollar 

PAZARTESi 
Yani, 4 Nlsan'da 
gazetemiz için 

ffatıce 

tere lime 

1 On_-~_n_G_ö_· l __ g ___ e_s_i. 

Hatlb'ln 
euı.;ı : 

Adlı hakiki casus romanını neşre başlıyacağu. 

PER~EMBE~~. 
7 Nisan Perşembe (ÜDÜ de Fuat. Samih'ln terctlmc et-

tili: 
cl3 Numaralı Casus ve Arkadaşlaru 

Adlı hakiki casus romanını neşre ~lıyacağıZ. 
Ve ... daha aonra da M, S. Kara11el'in Sultan A.ıiz'in h 

hayatı, zevk ve eğlenceleri adlı .son tetkik eserini Son Telgraf
ta okumıya boşlıyacaksınız. 

AYRICA: --------
Suad Dervi 'in Gün Aşın fıknılannı gazetemizde oku

mıya başladınız. Bmıdnn sonra da sırasiyle Bürhan Ce
vad'ın Elif Naci'nin, M. Delikalem'in, Müni;sülcyınan 
Çapan'ın Nusret SaJ!!'mn fıkra ve yazılannı da okumıyıı 
başlıyacaksınız. 

Bir müjde: 
Fakat bütün bmılardan başka size bir müjde yerelim: 
Evvelce Son Telgrııf'ta Serdengeçti .müstear adı ik 

Q!!!!.ün Vodvili sütunlannı yazan arkadaşmıız tekrar ken
di sütmıunu işgal ediyor. Bu sütunlarda 7 Nisan l'erşeın
beden itibaren günün aki~leriıü, hadiselerin tenkidlerini 

buyük bir edibin kıymetli kalemile yazılmı olarak bu 
lacaksıruz. 
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J k lstanbulluların Hayat pahalılığı Londra ile · Lord Loid Bu / Balkan aponyaya arşı .. .. Mü~••••• '•'• ,..,.;~ Akşam gidiyor Matbuat 
,_ .. ,...,;... dn~) \'°Pl~ı. mii«hlm" bio '""'"' " Buyuk Şefe sonsuz 1 ::·::~. ~=~·~~~~·.::.~ Roma anlaşmak .::;: .. =':.::."':.:: - Kon gresi 

olan topların çapının muahede ile, miler koyacağı, Amerikanın da bü-

8 
v 

1 1 
ki 1 •ı· •.• h• get•rtlle_cek _J Ozere . diğimiz İngiliz devlet adamlarından, 

tayin edilmiş olan 16 ~usluk h_addi ~bir ihtimalle 18 ~usluk toplarla ag 11 arı Hükumet hayatı ucuzlatmak için Lord Loyd bu akşam Yunanistana 7 Nısanda Ankereaa 
geçebileceği beyan ed.ilmektedır. mucehhez keza 42 bın tonluk zırh- . t'.. .. d 1 hız • hareket edecektir · toplanıror 

- ahf il · gır!§ ıgı muca e eye vermege . . . .. .. . . . . . . 
Fransız notasında ise herhangi bir War inşa edecegi deniz m e erın- · -- I karar \'erıruştir Bu işin ilınt ve tek Londra, 2 (Son Telgraf) _ İngi _ Ingılız kultur cemıyetının reısı o-

Avrupa devleti bu hadlerden uzak- de teyid edilmektedir fehlr Meclisi dUn elkıt• nik cihetleri b~unması ve iktısadi tiz - İtalyan müzakereleri, beklenil- lan Lord Loydin bu seyahatinden dl ~~::a~:~:ao:=as~:; 
I~madığı müddetçe Fransız hükU- Ancak 42 hin tonluk zırhlılarda lar arasında U:u Önderin sarsıntılara mey-dan vermeden hal- ~~i gibi, müsbet. ve seri bir inkişaf m~s~d, ~anındaki _cemiyetin umu-
metinin Londra muahedesi ile tes - 18 pusluk topların bu!un'llosı bu ge jladel afi ret etmesinden km nef'ine halledilmesi için ya- gostermek~. U<i devlet arasnda mı katıbı albay Brıç ıle. berııJ:>er rarlaştırılmıştır. 
bit edilmiş olan evsaf tahdidatına ınilerin süratinin azalmasına sebeb mUtev'!IHd mesrurlye• pılan tetkiklerin genişletilm.,si lü- mevcud ol81l ilıtilAflı meselelerin a- şar_k v~. g:rb m.emleketl~rı:ndek'. ın- Kongreyi dahiliye vekili açacak 
rfayet edeceği bildirilmektedir, ol2caktır. tini izhar elti zumlu gorulmuştür. nahatları uzerınde Roma sefiri gilız kültür muesseselerını tefti§ et ve Balkan Antantına dahil devlet _ 

İngiliı • Alman ve İngiliz • Sov - Halihazırda inşa edı.nıekte olan ···--- . --- Bu . k dl . 1 1 
k t· Lord Pert ile Kont Ciano arasında mektir. lerin matbuatını alakadar eden mü 

y,•t deniz itilAfları ahkamına levfi - 35 bin tonluk gemi!er H pusluk top' Şelıir meclisin;, dımkıi toplantı- mız' e n.lab saedila eH_etceh memLe c ı- tamaıniyle mutabakati efkar hasıl Albay Briç dun kendisi ile görü_ him meseleler görüşülecektir. 
l 1 hiz ed 'l ki d .. - ce en mu e assıs ore - . 

Lan İngiltere hüküm.eti Alınan ve ar a tec ı ece er "'· sı, Buyı.ık Şefe karşı candan bniilılı- ıun· Y""ınd al k . .k. . olmuştur. Hfilen iki diplomat bu şen gazetecilere memleketimitdLn Kongreyi iştirak edecek olan • · · Al - ..., ~· a ç ışma - uzere ı ı yem ~ 
Sovyet hükılmetlerine Fransız ve Mezkur mahfeller ngılız - - gımı:m yeni 'Jir tezahürüne sahn~ mu"teha3S d h t· t·ı . . . t meselelerin teferrüatmı tetkik ve büyük hayranlıklarla bahsetmiştir Yugoslav, Yunan ve Romen dele 

İ iliz S d · l ıs a a ge ır ı mesı ıçın e b. . _ -
Amerikan hükılmetleriııe göndcrdi

1
man ve_ ng • - ov~e'. emz n:ıua· o fflU§tur. şebbüslere gıci§ilmiştir ır hal şekline bağlaıruya çalışmak- geleri kısmen yarın ve kısmen öbür 

· ı notalara benzer birer nota gön - hed~lerı ahkamı mucıbın~e lngilte-) Azadan_ Etmem Akif, Ataturk'iin --~ tadı~l:ı". Prens Seyfeddin in gün şehrimize geleceklerdir. 
c'.ermiştir. renın 35 bın tonluk haddi geçmeğe rahatsızhgını ve iade! 3.fiyet etmiş İtıliifm temini çini iki taraf da bü- • • 

r,ondra muahedesi ahkamı muci- karar verdiğinden haberda: •. e?ilen olduğunu, gazetelerde okuyarak öğ- Seyyah akını yük bir hüsnü niyet göstererek ve mırası meselesı _ Meşhur kurşun n . 
r ce toplar için. müsaade edilen en Almanya ve Sovyetler bırlıgının İn rendiği rıı, rahatsızlık haberinden bırçok fedakarlık yaparak hareket Kahı rede çıllan Elelır:uu gazctesı - 1 r 
büvük çap 16 pustur. giltereyi. t~klid_ etme~ten_ ictın.ab e- müteessir oldu§u kadar, iadefafiyet 1 . - ettiklerinden husıile gelecek anlaş- n_in _yazdığına göre geçenierdc şeh- sızı yakala r:dı ! 

İngiltere yalnız Nelson ve Rod • decekler1:'.'1 ~ıd ettiklerını soyle - e;.miş bulunmasından da o derece I '" defa olarak aeyy.ah•, manın ~askalya yortıilarından önce r'."'_izde vefa_t _eden prens Seyfed - Uzun müddettenberi tarihi eser. 
pey zırhlılarını 16 pusluk toplarla me~te, çünkü lngiltere tar~fından surur hissettiğini söylemi§, bu 3 ;;. l"ra busabah hoparlörlo ımza edı!mesi muhakkak gibidir. dının zevcesının, meşru zevcesı sı- !erimize musalla tolan ve bir çok 
te"~iz etmiştir. lngiltere tarafından verilen karara yalnız Japon _ınşaatı- rurunu efkarı umumiye önünde bu- memleketimiz va ,ehri•! . Ü~erı~de uyuşıilan noktalar kil - fatı ile mirasdan istifade cdemiye - kıymetli eserlerimizden kurşun c;ı
ittihaz edilen karar üzerine Aaman n'." s_ebeb olduğunu ~e bu .~atın r~an izha'. e~o:rek _aziz Şefe_ d~imi ı mlz hakkında malGmaJ' gıt uzerıne geçirilmiye başlanmış - ceği Mısır kırallık meclisi tara - !arak satan, fakat bir türlü suç üze-
ya ile Sovyetler birliğinin 35 bin ton h_ıç bır Avı_:upa .d.evleti~e mutevı:c -, lifiyetler d!led~gını ı~ve e~1'.1ıştır . . _ Yerlldl tır. . . . . 1 ı.ufından kararlaştırılmıştır. rınde yakalanamıyan meşhur sabı-
d.: yukarı zırhlı inşa edecekleri cıh olmadıgını ılave e}lemeı..tedır - Bunun uı:erıne reıs vekilı Ş!l ce. . , - • İngıltere, Habeşıstan meselesırun, Bu karardan prenses haberdar e- kalılardan (Bam acı Al. be 

· ler vabı vermiştir· Bu sabah lımanımıza gelen Al - 9 mayısta toplanacak milletler mec ı dil . . . . . Y ı y) namı 
tal :idir Fakat bu devletlerden biri · . · man bandıralı M"I k . 1 li . d - mış ve kendısıne mırasmdan az ile maruf hırsız 2 nci şube 2 nci kı-

. . . . Ayni mahfeller Italyanın tarzı •- Atatürk'ün rahatsızlığın hepi- ı \'O e vapurıy e sın e resmen halledileceğini va _ . . . . . ' 
bu suretle hareket ettığı takdırde 1 k t' d .. h tt"k' . . d miz 1 rd . 550 Alman seyyahı şehı·imize gel dettigı"· . . İİt 1 b 1 . . . hır paraverılnıek istenılmışse de sım memurları tarafından dun k' .• . . ıare e ın en şup e e ı .erını • e gazete e e okuyarak muttalı . . - ıçın a ya u mese eyı ıtı - k d.i . b ki T . .. . u-
Fransa da verdiğı kar~ı . "yemden kaydetmektedirler. olduk, üzüldük. Fakat, ayni zaman- ~ıştır. Sey~ahlar akşama kadar şeh 18.fnaıne haricinde bırakmayı kabul en _5~ . u te ı ı ve Mısır llırallı_k çük Langada bır medreseden kur-
te kık,, etmek mecburıyetinde ka - Çiinkü kont Ciyano Lord Pcrt'e, da resmi ve sal!hiyettar makamdan rın_ ~uhtelif semtle~inde gezecekler etmiştir. ~echsının kararını kabul etmemış ~un çalarken yakalanmış ve çaldı
lacaktır. İtalyanın 1936 tarihli deniz mua - afiyete kavuştuklarını öğrenmekle tarihı yerlerde tetkikat yapacaklar; Akdeniz, ve Kızıldenizde iki dev- tir. . . . gı ~unla beraber müdiriyete tes-

ltalya Londra muahedesini imza hed · · k istediğ' · f k t tamamen mesrur ve müsterih ol _ akşam Mudanyaya hareket edecek - !etin birbirleriyle çarpışan mühim Prens Sey!eddinin zevcesı ancak hm edilmiştir. 
esme gırme ını, a a le B d b' • kald kt . sıf il b' ----' t~ıemiş ol.makta beraher hatlı harp Lo dr v · to . 1 16 muş bıilunuyoruz. Ethem Akif ar _ r, .. ursa a ır gun ı an son- ve bir çok menfaatlerinin telifine meşru zevce ve varıs atı · e ır _ 

, _ . . n a ve aşıng nun, çap arı .. ra donerek met ed kl dir ·mk· · · · k bıil ed bil •· · bildir · Eroın k k 
f" ılerının tonaıını yükscltme~e pusu geçen toplaria mücehhez 35 kadaşımızın bu su.rurumuzu ve mu- V .. -~~ .. ece er .. · ı an hasıl olabUı_nıştir. şey . a .. e ~~ını 

1 
• mış aça ÇISl 

ı· r verdiği takdirde Fransanın bin tondan yukarı zırhlilar inşa et kaddes AUmıza o!An candan biığlı - . apur oburgun Hay~aya mutevec- Bundan başka iki devlet arasında ve bır kaç. g'.'° eV\el Istaroula ha - Enver yakala n::ı 
'• •iyeti yine HıJal edilm;ş olac .. k- meğe karar vermelerı üzerine İta! • lığımızı if~de eden ve efkarı umumi- cı~~ h~reket ~dece~: .. _ .. Avru~~nm tıe:,ri vaziyeti hakkında reket etmıştır. .. Dün Beyazıdda Şehitler cadd . 
tP ]yanın da bu fikrinden nz geçmesi yeye iblig için burada izhar ettik- e edıye turızm mudurlugu va - da mühım muzakereler yapılmak- Burada hukukunu mud~!aa et - 23 sayıl d t csı 

- purda hoparlör! hl h · t .. .. . .. . . ı ev e uyuş urucu maddeler 'ngilterenin tezgiıha 16 pusluk muhtemel olduğunu söyl'!miştir lerı yuksek ve temiz hislere bittabil . e, :ınyya ara, şe rı.. a ve bugunku beynelmılel nazik mek uzere hukukşınasların reylerı - kaçak il • _ 
' ' • muhterem heyetiniz de alkışlarla mız ~e m~mleketımız hakkında u- vaziyetin Atideki inkişaf şı:>killeri ni alacak ve tekrac !'ı.fisıra dönerek ç ıgı yapildıgı haber alınmış 

iştirak eder•. mumı malumat vermıştır. gözden geçirilmektedir. dava açacaktır. ve ev basılarak yapılan araştırmada 

iş kızışdı u::c::ı:ııı~:~:.::::~ı::~ Almany adan Italya kı·me karşı ~::;:r;:~~u11~n!:~~:;e;~e~ 
tıib edılmi§tir. dilmiştir. Ev sahibi kaçakçı Enver 

Londra 2 (Son Telgraf) - Lavira Luş·· on 2 (AA) - F h d - Enneııiler dua ediyorlar A danaya uçan yakalanmıştır. 
, . . ransız u u n·· tarafı E . . •. b" h 1 ? şerri artık ihtllilcllerin eline geç - dunu geçen 3000 İspanyol milisi, si- .. ıger an. ,rmenı patrıgı, u- -.----

m sayılabilir. liıhları alındıktan sonra tahşid t~ Ermen_i _k,ıllielerinde ?üyük Leylek azır anıyor . Yankeslcı M usta fa 170 
B hir Kata! k tas k kamplarınd b . . .. d .1 . Cumhurreı.>ımızın sıhhat ve a!ıyetı Ura çalarken vakalandı 

u şe , onya ı ının a- an ırıne gon erı mış - . . d 1 . _. . .. .. . . DU h 1 1 ti i l . . . . .. .. ' 
le" veya hudud karakolu vaziyetin !erdir. Bunlar Cerbere yoliyle Ka • ıçın ua ar e~ı!me.ı~ı b~t~n ~ılise- n • 8 r m ze ge r en (Bırıncı sahüeden devam) Dun, Koprü - Adalar postasını 
ae di Esasen maneviyatları bozul- talonyaya sevk edileceklerdır lf!re emretıruş oldugu gı~ı d_un de garlb ku lJUn macerası .... .. .. .... Avıı•toryadaki işgal orduları yapan Burgaz vapurunda bir hadise 
muş ~lan hükılmetçiler, Liviranın Sivil mültecilet Fransanın merke- kendisı Balıkpazarındakı, kil~e Dün Adanadan şehrimize bir ley- . Bet lın 2 (A. A,) - Resmen bildirildiğine .gfü·e P.nşlusdan • olmuş, alt kamarada uyuya kalan 
~ukutundan sonra daha ziyade pe- zine gönderilmektedir. bu n:'aksadla y:ıp'.lan ruhanı bır ayı- !ek getırilmiştir. Almanya\·a gönde- berı Vıyauada b<ılunaı_ı Alma_n ordusunun 27 ıncı fırkası Al - Ali Rıza isminde bir adamın, sabı-
rışan bir halde ricate başlamışlar - Siyasi mahfeller, İspanyada as - ne rıyıset etmıştir. rilen bu hayvanın garip bır m~cc- maııya~'.'l hareket ~lm~tir. Dığer Alman kıtaları da }-~kır.da kalılardan yankesici Çopur Mustafa 
dır. kerl vaziyetin son inkişafından do. G rası vardır· AVuŞturpyı tcrktoeceklerdır. ,( yelek cebinden 170 r aim 

Franko kıtaatının Barselona ŞE'h· layı endişe izhar etmektedirler. reta Garho Bundan bir kaç gım evvel Ada- . Bazı ıcıahafi!lerde z~nned.ildiğine göre _Afrnan kı_tal~mun tır. Ali Rıza uyanıncaır;::yıçceb:!: 
rini zapt eylemesi artık bir gün me- Çünkü içlerinde bir çok ecnebi gö- nada Bay Gani Seçinin bahçesinde Arnsturyadan ~:- rılması Avusturyada plebısıtın askerı hır za- d b l d h . .. .. 
el , · te,,,_,_, edil ktedir nüllül:r,· bulunan Franko ku\'"et _ 'T'Un US -'a fer ha,·ası içinde C'e:ı:'yar. ~tmesine manı olmak arZll!iudan ileri ~ u .amtatmış,h er al gemı suvarısı-

b csı ..,...., me . • l j U 1 oynayan çocı.klar, uzaktan slizWe l k d. nı vazıye en aberdar etmiştir Ya• 
. J:lu itibarla Barselonadaki ecne • 1 ıeri Fransız hududu cl\·a•ına sür '- süzüle beyaz bir kuşun geldiğinı gc rre te ır. pılan araştırmada Ç M 
l Jer şehri terketmeğe başlamışlar-1 atle y'.'1'1aşmaktadırlar. yeri eş fi görmtişler ve bu kocaman kuşun ne IH'l'LE.R AVUSTURYA y A GİDİYOR yakalanarak polise ı:pliur ~ 

,.., Katolonya mıntakasırun baştan/ Pa'.ıs, 2 - Buraya gelen_ haberle- • . olabilecegı me ak edilirken bir"' \'Yıyaua2 <Son 1f:lgraf) - Hitler bugün a~ama doğru tir. 8 m edilmiş-
b ;a f!!e geçirilmesi işinin önümüz _ re gore Franko kuvvetlen tarafn- . Tunus, 2 •. -A.) - _uıeta Garbo sonra bey>Z cisim yere dogru in . lekr•r Avusturyaya gelecek ve plebisitin sonuna kadar burada 
c ki paskalye yortularından öncel dan mağlılb edilen hüküme\çi 10 ıle Leopol~ Stokovski ltalyadan bu- miş ve çocukların tam yanına kon- kalacaktır. !fitler im bôr hafta içinde muhteFf Avusturya şe • 8 . 

'Jul edilmesi kati olarak kararlaşluncu kolordu, tazyik ve takib edile- r~ya gelınqlerdır. Artıstler gazete- muştur. hiı·l~nnı ciolasacklır. ı r esrarcı daha 
, ,rılmış bulunmaktadır. • ırek Fransız hududuna çekilmekte- ellerle f~tografçılara izlerini kaybet- Büyük bır leylek olduğu hayret- Hitlcr. reyini \ iyar,ada \'erecektir . yakalandı f 
Artık tahakkuk etmiş bir keyfi - dir. Bu kolordunun kumandanı ge- tırmek ıçın kendilennı getiren va- le gönilen bu hayvan, bllvük bir sc Dün, Fatihte Yusuf isminde bir a.' 

"~t varsa o da Katalonya üzerine neral Gayo ile erkanıharbiye heye- purun guvert<>sınde hır kaç saat kaL ğukkanlılıkla çocukların yanına ge' Kad 1n1 arım iZi n ev ı·şı e- damın esrar sattığı h __ abe.r alınmış, 
· ürüyen ihtilalci ordunun en mü • ti ve yanlarında bıilunan iki mebus mşlardır: miş ve hatta birisinin elindekı ek - Yusuf yakalanarak uzerı aranmw 
l im kısmını Alman ve İtalyanlar- Fransız toprağına iltica etmişlerdir. Greta ıle kocası, Hammame'de ka- mek dilimini de uzun gagası ile kar • • • • d b • k ve 35 gram esrar bulunarak müsa-
tlaıı mürekk b kıta t Hükfunete mensub 31 inci ve 43 raya çıkarak Villa Sensebastiyen'e t ~1 iÇI yerı n e ı r arar 1 
tc•kil etmek~~ ~~m:~ a ının üncü fırkalar Fransız hududu civa- yerleşmişlerdir. Vaktiyle diık ve dü- m~~k dilimıni hır kaç dakika i dere edilmiştir. Suçlunun başka ar. 

F k ka . f · . . rmda Franko kuvvetleri tarafından şes dö Vindsor da bu villada kal - çinde bitıren hayvan bir z sonra yı . . . . . . . . . . kadaşları olduğu zannedildiğinden 
ran o tı za ere ulaşmak ıçın muhasara edilmişlerdir mak ıstero4lerdi. . (Bıruıcı sal:ifedcn devam) çalışmak suretıle geçınebılmelerını tahkikata deva medilmekted.ir 

Kn~alonyayı ele geçirmek, hükıl - . , 1 ne aynı sokulganlıkla çocukların oı 'ıatta tabii çiçekten çelenkler, ör- temine alıştırmak, onları amele ol- ;;;;~~========,,;;;;;.._.::.;::;;;= 
. .. Şımdiye kadar Fransız topı-ak a- M d tasına gelip oturmuştur kt "ht" h n o ~ 

-ctçılere Fransadan her guna yar- rına iltica eden İspanyol milisleri- ısıra gi ece k . 1:e yün ve ipek blüzle.r, eteklikler, o:.a an veya ı .'Y~Ç ve uzum ~Ü- 8 K ÇOK HABERLER 
, mı kesmek 18.zım olduğı.ınu gör • nin adedi on bini geçmiştr. Kabne Çocuklar. 0 zaman hayvanıbn met Je>·az e\' işleri, dantela, el işleri, zunden herhangı hır fena yola duş·ı=-==="======= 

_ LI bacaklarında hır altın !ıraya enzeı ·· ·· ıb· · ·b· ., mekten kurtarmak d '===!. 
, _.gü cihetle bu şekild~ hareket ey- bunların va~yeti hakkında bır ka- n eyetimz"z yuvarlak hır halka ıle sarı bir zinciı >aş ortu, e ıse ... ı-e saır gı ı yuz - • evının ışarı - * Kasablar Ankaraya bir heyet' 
l k b . t' ! ,_,_,. t . t' kt erce muhtelif e~yayı evlerinde i - sında çalışmaktan uza!daştırmak • göndermeg· i kararlaştırmışlardır. eme mec urıye ın • .._,.;e mış ır, rar verece ır· • bulunduğunun farkına vann"lar "' 

G l ·---,, nal ederek bunları satmakla ha - tır. Ankarada ş ıır· · d k' . . . 

MAKINEY E e lYOT ıarip hayvanı çiftlıktekı adamlara ;atlarını kazanmaktadırlar. Bı.ı kabil mağazaların açılmasın - tanzimi hakke dımız ~ 1 asay~ın 
haber vermişlerdir İ d d .. ·· "! 'k' · ksa ın a yem teşebbuste M ·d - . . ~te bunların uzun günler, karan a uşunu en ı ıncı ma d da, ay bulunacaklardır 

VER'Rll r.-_~ ...ıı ısıra gı ecegını uç gun once ilk Hay\'an yanına gelen dınılardar ık gecelerde bütün bir göz nuru veni zamanda bu mag·azada çalışacak .. ~ nl ı.;; n; olarak butün tafsilatıyl h be · Y 
·•· · . . _ e a r '""'- kaçmaml'i \'e hatta tıpkı m'1Clıs ''C .'mek dökerek vaptıkları bu ... _va - kızlardan veznedarlar ve tuhafiye * ükse __ k tedrisat umum müdllrü digımız Harıcıye Vekil R.. t.. Ar ' -· C d 

Polonyada Çekoslovakya ile mÜ• yarın Ankaradan ve 6 ~i..;ş.\ .. as alıştırılmış bir köpek gibı onlar!; 1ı11, ne yazık bazı mağaza sahipleri ve saire gibi her türlü mağazalarda e
1
va.,. dun, Ankaradan sehrimız 

.. og e _us- beraberce \'e yanyana yurüyere~ .arafından yok bah~sına clleriııden çalışabilecek kız ve kadınlar yetiş- ge mıştır. 

k • • • tu de b_uradan Daçya vapuriyle Is - şehir ve zıraat mektebine kad r g. t· kt' * H · 
t k d h · .atın alındıg·ı ve sonra müşterilere ırme ır. azıran başından itilr•.· .ı. bn..,_ za ereye gırış ı en erıyeye areket edecektir m· tir, " L'-

H · · V k ı· ış •tizde yüz karla satıldığı teessürle Bu mağazalarda bir müddet ça - zinin şişesine 4,5 kurus_ ! ... , olun 1_ • . . .. ancıye e i ımiı.in yanında em- B' ı b ı ı k1 b k d 
Varşova 2 (A. A) - Siyası Polonya mahafıllerıne gore, Polonya . .. . .. .. .. oy e ır eye e ır aça amı. ;örülmüştür. lışacak o_ lan __ ge_n_ ç kadın ve kızları- caktır. Bu suretle otomobı·ıı"rd,n . . . . . . .. • nıyet umum mudur Şukru Sokmen - .. . k h. k k1 - L _ 

hükumeti Kroftayı zıyar~~ eden Pragdakı sefırı vasıtası ıle Çek huku - Süer, Türkofıs ikınci reisi Nihad yan;ana yuru) ere :: ~ so akaa Bi rkısmınrn da, bu işleri salam~- mız, staı gormuş olacaklar ve şiın- alınan plaka resmi l:aldırıl~caktır 
meti nezdinrle bir tesebbuste bulunmuştur. . . . . . . . ' rın an geçmes.ı ve ay' anın Ç • nak yüzünden ev sanayini terket ı, ekseriyetle Türk olmayanların K b ' 

• .. .. . . . Harıcıve bırıncı daıre reısı Cevad · . ül" - b. 11 . • * a zımallann verPısın·n be SiyMi mahafıller, bu goruşme esnasında iki memleket arasındakı A · . .. .. .. maması garıp 'e g unç ır man - -neğe mecbur kaldıkları bu sebeblc ınasırın e erınde bulunan bu ka - . . ·' · -
· ·ı ç k k ·· · t t' · · p 1 çıkalın, kalemı mahsus muduru zara teşkı·ı etmı·ştır· • ·ı · ı d 1 yannameye tabı olao1g· 1 hal·kıııda mtinasebatııı heyeti umumıyesı e e omunıs par ısının o onya a - R f.k A . .1 H . . . . ... 1meleliile, reı·ide çalışmag"a rnuztaı Jı ış er e zamana gene Türk kız- . ' 

. , . e ı mır ı e arıcıve ve Iktısad . " , yemden lereddlidc d. ..1 ·· ·· 
lcvhındekı faalıyeti mevzuu bahıs oldugunu zannetmektedırler V k'l ti . d .1 • k .. Nıhayet mektepte, hayvanın ba ~ulundukları da anlaşılmıştır. arının, kimsesiz Türk kadınlarının B be • . uşu muştur 

· · e a e erın en seç.ı ece uçer me- ğ d k h Ik ~ ,!ine geçecektir. una se b, Vckaletın emrinde 53• 

Al V t • ı"J •• mur bulunacak! ca ın a i a anın uzerindeki yazı İktısad vekaleti, en ziyade hinıa- . rahat olmamasıdır· 
ffianyanın a ıgan e munase- H tl b. li~~- M Ank okunmuş ve bu levhanın bir Al - veye muhtaç olan bu kabli kimse. Bu kabı! mağazalarda, resmi da- . . 

eye e ır e ı;:;ırın ara ·ı - · t fı d k re ve mües.seselerın· toptan d"·ı··. ,., * lzmir - Pire vapur seferleı·ı, 
b t k · ı· ? fi . M hmed .. 1 C • d hr' man ı ım muessesesı ara n an ta ıl ;ız vatandaşlarımızı himaye etmey ..,. ,, ' a 1 esi ıyor m U • se. rı ,e k u b ezadı eKştıe. ı - dığı, hay.-anat bahçesinde ehlileş - kararlaştırdı. ya - o branş dahilindeki - her ıÜrıi: 6 Nisanda başlıyacaktır 

mıze ge ece \'e ura an a ıreye t. im. bilh ukl · · ı d k b 
Forn 2 (A. A.) - Maten gazetesi yazıyor: İyi haber alan Vatikan gidecektir. ırı ~ve """. _çoc ara alış - lktısad vekaletinin, onlara yar - ;ıpkaı-ış er e a ul edecek ve ınü- * Atatürk köprüsü için in~a oı,,-

m· hafil!crıı:de, Vatikan r:.dyo istasyonundan dün A.lnıan lisanı ile Hariciye Vekilimiz Mısır bükü- tmlmı~ olan leylegın, u Almanya- ılım olmak üzere bıilduğu tedbir nl a aks~ ve müzayedelere de girebi - nan dubaların ikısi dı.lıa yerine kon-
. . . . . . dan uçarak Adanaya geldiği anlaşıl d r· ece tır. muştur · 

yJpıbıı nıusahabe ve Almanyanın Vatikan nezdindeki mümessili ile metıyle sıyası ve ıktısadı meselelere m tır şu u · • . _ .. 
Berl.n makamları arasında teiefonla yapilan muhavereden sonra, Al - dair mühim müzakerelerde buluna- ış · Muhtelif şehır ve kasabalarım.ı · * Kasımpaşa spor klübü gencle-
m3nyı. ile Aktedilen konkordatonun feshedileceği 7,annedilmektedir. caktır. Herkes bu munis hayvanın alako- da yalnız bu kabil işleri için muh · fan da r m a ri, aşiklar mezarlığında bir spor -sa.. 

.fatl>ı. şu satıı·ları ilaYe ediyor: . Heyetimizin Kahired.e bir hafta nulma31nı i~emişlerse de bay Ga· telif satış_ mağazaları açmak_ . J 4 hası vücude getirmek iste · lerıw. 
Dolasan bir ~ayiaya göre, Kardinal lnnitzer istifa ederek bir ma - kalacağı ve oradan şehrimize düne_ ni Sepetçi, ustelik bir hayli masraJ Bu mag~amda_ başka hiç bır Takım de dün buna marn olunmu~. 

c mı rl'kilecektir Hitleriıı Romaya seyahati esnasında Vatikanı zi • ceg"ı anlaşılınaktadır. da ederek bu leyleği levha üzerin - menfaat gozetilmıyecek, satılacak .l j S 
1 . . porcu genç er keyfi tı bel · · ) el e•ı »; eccgine muhakkak nazarı ile bakılmaktadır. deki adrese iade etmek üzere şeh - eşyanın parası o eşyayı hu.ırlayan V f / k 1 . .. . . .' Y~ . eaı-

K .. .. k . "I "'f M . ·ı" h Lokantacılar cemiyeti rimize göndermiştir. ailelere ayni kar verilecektir. n omu an l ıarı ye reıslıgıne şikayet etmışlerdir 
uçu ıtı a , acarıstanın Si a - 1 1 e ld re h ti Hayvan buradan Alınanyaya gö- Hal vakti ye:inde olan ~ilelerin Evvelce jandarma teşkilatınd~ * Ba•~ekiliıniz Celfil Bayar tara-

re • 1 a eye türülecektir. genç ve sanatkar kızları da ısterler- mevcud iken subay ve erba n k _ fnd'n dun akşam, Ankara Palasta 
lanma hak kını resmen tanıyor beraat . etti 1 s:, kendilerin~ ~·eya ailelerine _yeni sanlığından dolayı terk oıı1an ojan kur dıplomatik şerefine bir ziyafet 

. . .. .. .. . . Yolsuzluk suçu ıle mahkemeye * 1 mayıstan itibaren yal ovaya hır gelır temını, veya herhangı pa- darına takım komutanlıkları en. verilınl§tir. 
h~g 2 (A. A.) - Vı:n~o gazete~~· uç kuçük _ıtıliif_devleti arasında verile Lokantacılar Cemiyeti ile i· araba vapurları seferleri terti olu raya müteallik bir arzularının tat - den ihdas olunma·a b 

1 
y ı - .. . 

bır t.!ıaf lıusıl olmasını tcmın etmek uzere Macarıstan ile müzakerelere dare heyetinin davasına 3 u"ncu" ea kt P .. 'çın· vu"cuda •etır' ~kler' g aş anmıştır. * Alemdarda dun bulunan 2 m-. . . .. - naca Lr. mını ı , 0 ........... ı e - .. . .. 
) cnıden başlanmış olduğunu bildırmektedir. Bu muzakereler esnasın _ za mahkemesinde bakılmış leri bu mağazalarda satabil~ek- * M r . k eli . . snn kulagının esrarı çozülmüştür. 
da silahlar.ma sulıasmd:t hukuk müsavatının tanınması, mütekabil ade- lu a ukatı M hm d E ,. v: suç- * İzmir su şirketin ide hükumet s

1
erd. . tuso

1 
ı~, enb' ~ının İtalyan Bu kulakların, ders tatbikatı için 

.. t . t hl b. hük' t' 'til" d hil v a u venın uv - sat al cakt er ır, ımpara or ugunun ırıncı mareşalı 
mı ıe:avuz em:na 1 ve ç ır ume m ı_ "-'a _a memleketler - vetli müdafaası neticesinde mahke. ın a ır, Bu mühim ve yeni teşebbüsle ta- ilam münasebetiyle IDtlerden aldı- bir talebe tarafından teşrihhaneden 
den b~.rıne daunı surette zararı dokunacak _hır ted~ır_ ~lıruyacağına da- me ortada suç görmemiş ve beraat * Bartın deresi fazla yağmur - kip edilen birinci gaye şudur: ğı tebrik telgrafına teşekkürle ce- alındığı ve sonra yolda diişürüldü-

ması 1 
ler or m e.dır !ardan dola ı t tır Kız ve kadınlarımın evlerinde vap vermiştir ğü anlaşilmıştır. 

1 



Köylülerimizin maarif aşkını gösteren 
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:,-Halk t- ""' ofu-, 
1

1 dıvorz. 
Sebillerin i~Y--,;-
Ta. • asırladanberi nıetruk • 

icra işlerinin ıslahı 

lsviçreli mütehasslS; icra 
rı küpelerini, yüzükle-~~~:;~:~fı~:iı~~!i~:~:fi!~~ tebligatının pos a ile yapıl- Bu sebillerde tahrr.J1imizc göre su 

rı.nı· verdı·ıer ~~v:: ~:;~:k~~e~!~d~:~~:~t:~ masını te~ı.·ı edı·yo r ı·ı;atılacaktır. Şu hale nazarın sebil -

Köy kızları ve kadınla-
· mış se1:ııllcrın belediye tarafındaı. 

kiraya verileceğinı haber :ılıyoruz, 

zında beyanatta bulunmuştur. Bun- lerin eski hatıraları ihya edil<'cek 

lar şimdiye kadar kabul ve tatbiki- ı· demek.·· 

Bu para ile 15 bin lı"raga . 300 ne Japonyada hiç lüzum görülme- Bu günlerde şehrimizde tedkiklerine başlıya- Şu farkla ki eskiden bedava su da miş olan tedbirlerdir ki Çinde giri- ğıtılan bu hayrat yerlerinde şimdi 
talebelik bir mekteb l k şilmiş olan harbin icabettirdiği bü- cak olan Bag Leyman icra kanunlarımızı para ile Karakulak suyu içilebile -gapl aCa tün fedakarlıklar gözönüne alınarak cek. Hayatın bu pahalılığında kırk 

M 1 k t 
.. dk' '-'"tür" . Japon milletinin varını, yoğunu bu 7svı·çrenı"nkı"nden gu"ksek bul'Ju paraya bir bardak su,ihtikar da sa-, 

em e e muz e ı ..... sevgı- rafından temin ediliyor . h b. b k . . k ı ~ a' ısini.n, kültür kalkımnasının hızını Bu münevver, iş adamlarının bir ardı akşt~rmMilla. ıçınt· obr~at:a oyma- .._ _________ ..:, ____________ ;;;;. __________________ _ıJYılmıYabilir. 

belirte k 
.. 

1
.. .. kü"lt·· "ht" sı eme ır e ın u ıın servet Fak sıl b" · ·· · d d n, oy unun ur ı ıyacını köy ortasında yükselttikleri bu kül- · . . İ . • at a ızun uzenn e ur -

ne büyük bir şiddetle hissettiğini tür abidesi be sıruflıdır. Ve bu ve kuvvet menbaları _ışletilecek, cra ve ifl~s kanununda yap_ıla • mi ikmalden sonra belli olacaktır. mak istediğimiz nokta, sebilleri u -
canlandıran bir hadiso Rizede ce _ tak d ' _ fuş 

2000 1 
.. k"" harp ancak o suretle nihayetlen - cak olan tadilat hakkında tetkikler Bilh=, İstanbul icrasının faali- el . bar t mm· den - mm a a nu su o an uç o- diril k . ak .. . zun sen erın gu ı ma e 

reyan etmiştir: yün ihtiyacını karşılamaktadır. Bu- ece tır. . . ~a~ u_z~e _Isviçreden ~eke yet sahasının, çok daha geniş oldu- kurtararak onlara birer yudum su 
Rizenin Pazar kaa%Sllla bag"lı gu""n mektebin 

300 
tal b . dır Bununla beraber yıne başveki - timize getirilmış olan ıcra mutehas- ğunu öğrendim. Onun için, İst.uıbul . . .. .. . e esı var . lin .. 1 . d 1 l da 2, 3 haita kalacagım· .,, , ile_ hayata ıade etmek _duşunc_ esı -

Hem'in nahiyesinde Makrevis adlı Bütün Türk köylerine örnek o- soz erın en ~ aşı an ~ühim bir ~ Leyınan bugünlerde Ege hava. mr köy vardır. Bu köy halkının ço- lacak kadar mühim bir eser vücu- nokta vardır: Çın meselcsı, bazıla- lisınden şehrimize de gelecek ve Profesör, İsviçre icra işlerile ınem nıı:_ ne dereceye kadar ısabetlı 01 
• 

4'ı bir çok vilayetlerimizde çalışan de getiren Makrevisiiler kendi a - nn1· ın zannetm".1< ~tedi~lerinin _hl - İstanbul icra. muamelatını tetkik e- leketlmiz icra muamelatını da mu dugudur. 
ve geçimini bu suretle temin e~n lın terleriyle yaptıkları mektebde 8:fına olarak bıtmiş degıl, belki ye- decektir. kayese etmiştir. Ve bizde alacaklı Bir defa bu sebiller. her biri bir 
teşebbüs sahibi çalışkan insanlar • 300 köy yavrusunun şen cıvıltıla • ~ başlamaktadır. Hükümet bu va- Doktor Leyman burada bütün ic ların daha ziyade anlaşma tarailan tarihi de>Tİn nesiller elincle hırpa-
clır. _Kad~ ~r~ekli köy _h~mn rını duymakla sonsuz bir sevinç i- z~y~t karş.ısında milleUe beraber teş ra dairelerini ve işlerile alakadar olduğunu gördüğünü söylemiştir. lanmış birer yadigarlarıdır. Onla -
lıepsı de kültürun kıymetını ve e- çındedirler. Bu çalışkan vatandaş - rikı_mesaı :tme kem:_ıındedir. olan yerleri gezecek VQ biltıhare An Fakat yine icra dairelerinde ha - ra günlük hayatın içirde bir yer 
lıemiyetini anlamış insanlardır. p.arın yalnız bir istedikleri var • Çın harbı Japon hukümeti için karaya ve b Ik. Ad . gjderek ciz muamelelerinin de çok ~azl~ ol- ve vazüe vermek onları kullanmak 

Bu ihtiyaç ve düşünce ile köy- dır: mukaddes sayıla nbir harbdir. Bu k d e ı ana) a duğunu gördüğünü ilave etımştır. biraz daha çabuk, eskitmek drcck 
lül bir t ekkill kur ak b" ek 300 harbin gayesine k · · anca on an sonra raporunu vere- Ödeme kabili,·etleri olduğu halde er, eş ar ır m - çocuğun bulunduğu bu mek • . . varma ıçın hü - cektiı· · öd ' nl . değil de nedir? Gerçi yine ;u satı -
teb yapınağa karar veriyoı-lar ve tebde yalnız bir muallim vardır. kümet ile milletin birleşmesi lüzu- M- ha . borçlarını e~etye ~rınt ayrıahca Jacak amma suvun bile mcrmcrı o-
ilerhal harekete geçiyorlar... Köylüler, hiç olmazsa bir muallim munu söyliyen başvekHin beyanatı . ~tc ssıs'. a_ynı za1'.1a.nda v_:ıkıf borçluya manevı azmına ve m - · . . İlk hamlede köyde 6.000 lirr. top- daha istemektedirler. Yine ayni su- ~lendikten sonra Millet meclisi - :ra:rı~9~e de ıht_ısas sahibı ~ldu~~- keme masraflarını vermeğe mecbur şındıran kuvvetı yanıııda ınsanl -
Janıyor ... en fakirinden en zengını· ·- retle bir çok köylerimizde muallim nın gelecek kanunuevvele kadar 9 senesınd_ e evkaf .ışl.erıını__ z bulunmaları hakkkındaki icra ve if- rın ne kadar hoyrat kaldığını du -lsvlçre de n getiril e n icra k d k b 
ne kadar bütün köy balkı varlıkları ve mekteb sevgisi köylülerimizin toplanmıyacağı anlaşılmıstır hakkında da tetkikler yapmak uze- mütehassısı D oKt or Us kanunumuzdaki ay i ço . e • şünmek bile bciylc bir teşebbüsun 
derecesine göre bir yardımda bulu- ruhuna işlemiştir.. Uzak şarkta cereyan eden ·vuku • re Ankaraya davet olunmuştur. Leyman ğenmiş ve e:c~mle _demıştır ki:_ mahiyeti hakkında bızi tenvıre ka-
nuyor. Köylü kadınlar ve genç kız- Malatyanın Kemaliye kazasına ta at son zamanlarda Avrupada birb". Doktor Leyman şimdiye kadar ic - Bu çok ıyı k~yıt bızde .. (İsv_ıç - fi gelir. 
lar da yüzük, küpe, altın gibi ne bi Geşo köyü halkı da uzun yıllar • rini takip eden yeni hadisele . ~ ra işleri hakkında memleketimiz • usulde mevcut bir takım yolsuzluk re) yoktur. Bu cihett:n Turkl ıc~a Çinilerine Firijiderler verleşt;re
~dar kıymetli eşyaları varsa bu dır kapalı ve muallimsiz duran velesi arasında gözden ırak r=~ de yapmş olduğu tetkiklerden al • !ardan ileri gelmektedir. ve _iflas kan~u, kaynagı olan svı_ç- rek soğuk su satan sucul~ın, her -
11gurda feda ediyorlar. Bu kıymetli mekteplerine bir muallim gönderil- dı. mış olduğu neticeyi şu suretle an • Bu da, yeni yapılacak tadilat, tas r~ ıc~_a ve iflas kanunundan daha us günkü alış verişi altında harab ola

qyaların yekı1nu de 200 lira tutu- mesini ve bu muallimi mür~ffehen Fak.at Avrupalıları düşündüren !atmıştır. . hihatla izale olununca ş!kayetlere tündur. . .. . . cak sebilleri dü~-ünüyorum da kısa 
yor... yedirip bakacaklarını u··cretını· . de Amerikalıları meşgul ed U ' "- İcra işlerinin hızlı gı·tmemes: 

1
mahal kalmıyacak, herkesı memnun İcra tebligatının mubaşır yerme b. hakik t h .. Bü .. _ .. . . • . , en zak . . . . . tik usul- ır zaman sonra a en epsının 

tün koylüler elbırlıgıyle geçen vereceklerini kalblerini yalaın ma şark meselesini zamanın b ve herkesi memnun etmemesı, ıcra eden bır kanununuz olacaktır.,, posta ile yapılması en pra .. t•· b" b d k • k . k Jl.isanda . b lı .. . aca a ki _ .. İ . d k k d b · böy us une ırer ar a sogu ru ıçme • 
~ ışe "f_ yo: ve 11 ay için- ari1 aşk ve ateşile maarif vekaleti- mın arzusuna göre lıalledeb"l • dairelerinin işleme tarzında veya En ziyade hangi noktalarda ısla. dur. svıçre e ır sene en_ erı lazım geleceğini anlıvorum 

~uht~şe~ bır bma kuruyor. Bl- ne bildirmişlerdir • kestirilememektedir ı ecegı kusurunda değil, kanunun bazı ka- hat yapılması lazım geleceği, İstan le yapılmaktadır. Seyyar_ ıcra. tah- B Ik" ... d :ti · 

Janıııa, 5 bın lira kıymetindedir. Top- Maari1 vekaletinin bu arzuları Ah~ed R f yıtlarından ve bilhassa tatbik ve bul, Ankara ve İzmirdeki tetkikleri- sildarları cihetinin aleyhındeyını.,, ke . ıt ıçınızl e "ŞU ı razı serdet -
an paradan arta kalan malzenı seve , • B U me ıs eyen er bulunur: 

afi 
" seve yerme getireceği kuvvet- S bil • masr arı da tamamen köylü ta- le ümid ol F J } e su dagıtılan yere denir. O 

-.ı::~i:!E======;;;;:::;==51i.i:======unın~a~kta~dır~.==~~l""are Hariçten gelecek Adliye Bağırsakçı ar ~:~~:~:~~iye c:ımneri de 

Tazminat \ Yeni bir Heyetlerinde Av köpekleri ve Memurlarının Ankaraya bir Bu, Sinanın medreselerini, tene -

Vergiden Operet verilen kararlar Kuc.!lar için Mahkumiyeti Heyet gönderdi ~~ı:::~~r!;~~=~~~a;;~~z;;:ra-
M 

'f! Bu, Yavuz Selimin kılıcım ekmek 

uaftır Dog"'ugor Bozuım 1 b 1 -- bıçağı yapmak, bu, bastıkca kıyme-' . • n s atı, ge,.en Bunların sahlblerl, mes•i Bu gibi hallerde nasıl 10 kltillk heyet Azası -
1 

T ti artar diye, halı yere yayılmak ve 

M•llre Yeklletl allka• rıı • r • n • zaren çok saatleri haricinde bile karar verilecek Ankareda temaslarına üzerine basılmak için ""Pılmıştır 
8an'atklr Cemal Sahir ı '" darlara tabii at 'iZB IJOr m uamele görecegler . Adliye memurlarının mahkümi - bata a. dı ldiye tarihi halıları müıclerden ala-

Dün ali il . yaptı yeni bir trup kurdu İdare heyetleri tarafından veri • Ecnebi memleketlerden Ilınan ve yeti hakkında adliye vekiıleti dün Şehrimizde bağırsak ticareti ve rak sokaklara yaymağa daha çok 
l&kadar~ ye .. ~:ıetı ~dan a- .. Sanatkar Cemal Sahir, evvelisi len 937 mali yılı içinde şürayı istasyonlarımıza glecek yolculara müddeiumumiliğe bir tamim gbn- bağırsak işi ile uğraşan tüccarlar, benzer, 
_

7 
a gon en ir emirde, gun Karadeniz turnesinden avdet devlet mülkiye dairesi tarafından azami kolaylık gösterilmesi cumhu dermiştir. Bu tamımde vazıfcsinden hükumetten bazı ricalarda bulun - B 

vu ve 108 numaralı kan,._,__ t · İ tanbul lm b ı k • . . u, müze eşyalarımızı günlük ha-
. . . ~ ..... mu- e mış, s a ge iştir. ozu an_ arar~ar~ı viliıyctleı· üze _ riyet hükümetımizin esas prensiple- veya şahsi suçl.ardan dolayı ~uha. maga karar verl1ll§lerdır. yatımızd kul! • 

cıbınce orman amena3man memur- Yaz sezonu için yeni bir operet rınde nısbetını gosteren birer ced - ri muktezasındandır. keme olunan hakım ,.e muddeıumu Bağırsak tüccarları bu karar üze. a anmaga, işimizi gör -
Jarile harita subaylarına verilmek- trupu hazırlklarına başlıyan sanat - vel _v~ bu ce~velc bağlı bir tamim Ve bu gibi seyyahlara her vakit miler ve tayıni adliye vekaletine a- rine bir heyet teşkil ederek Ankara :~iz~:tr~~ ~almasın diye hergün -
te olan tazminat, arazi üzerinde ça kar, operet sahnesinde bir çok deği- dahılıye vekaleti tarafından isdar yeni kolaylıklar gösterilemrsi için, id olan adliye memurlarının eski ya göndermişlerdir • h k a ın a bulundurmaga da-
bftıkları zaman için ihtiyar edQcek- şiklikler yapacağından bahsetmekte ~u~ar~k dün vilayetimize de gön- esaslı bir surette çalışılmaktadır mahkümiteylcri olup olmadığının 1 Bağrsak tüccarları bılhassa bağır aS;~ill b~nz:r. ,. .. 
)eri zaruri masraflarla iaşelerinin bu meyanda Paramunt fjlm şirketi~ erılınışt~. Gümrük idarelerinde bütün ec - sorularak ondan sonra karar veril - sak ıhracatının tanzimi işi için esas ehrin __ erı. bırer ~~çili< muze gıbi, 
mukabili olarak ikamet yevmiyesi nin bir çok kopyelerini yaptığı şar. ~u _ta~'._IDde,_ geçen yıllara göre nebi yolculara çok büyük bir neza- mesi vr bu suretle mahküm olanla-lı1 tedbirler alınmasını arzu etmek_ ş. _otesın~ berısıne serpilmiş an 
mahiyetinde olacaktır. kılı filmlerin o~retlerini tercüme ;mı:• vilayet ıd_are heyet kararla- ket gösterilmesi alakadarlara bildi - rı_n cezaları~ tescili ı_şı~ın ~ğlarn tedirler. tika bırer abıdc gibt saklamak ıa -
239~ "'To k 

3 
ün .. d ettımıekte oldugunu söylemektedir. b~zulına nısbetlerının daha il .• . .b. ahır· en de komşu ve ton.., bır eı;:ısa baglanması bıldırılmıştır. 10 ki d z~gelirken onları birer sucu dük-

. ., . . anunun cu ma - dir az olcugunun memnuniyetle örül- r digı gı ı, . . . . .'' - "şi en mürekkep olan bağır - kanı yapmak bana doğ k 
desinin 17 ınci 1380 numaralı kanu dü"""nü bild" · g • ıu seyyahlar ıçın ıttihaz olunan )e- sakçılar heyeti dün Ankarada Türk bi geldi. rusu şa a gi-
nun 

2 
nci m d'd . . Bu meyanda aşk resmi geçidi ile gu kız ırmekte fakat buna rag- ni bir karar dün aliıkadarlara tami - Jfa/qıln ln ofis merkt'zinde temaslarına ba~la -

a esının g ve 138 nu- Sah . . . . . . men, na ve bozulma ııisb~tle • <. HALK FİLOZOFU maralı kanunun ı inci madd . . te Prens ısımlı ikı operetın ter- rinin bir iki vir ı· . d d men tebli ğolunmuştur. Bu karara •• mıştır. ' 
esının .. eı . . aye ımız e e geçen . . . B . d l , v 

istisnalara müteallik b. . . fık cum erını yapan sanatkar bun- s el h göre bu gibılerın beraberlerınde iZ en a a ıgı üzere memleketimize bir Yunan lı"-
ırıncı - 1 sah k k . . ' en ere nazaran da a artmış olduğu ' y . rası mucibince ka=

9 
ve "kt c:li ar neye oyma ıçın yeni teşkil işar olunarak bunu b b_.. bil getirecekleri av köpeklerile kuşla _ M unan caret heyetinin gelmesi karnrıastı-

ı ısa etti.. t h t· ı b n se e ının - la . ti . h . rı·a • ·a 1 t . 
buhran ve muvazene vergisinden gı o~re e:e _ıy e irlikte yaz dirilmesi taleb edilmektedir r'.n, memur rın mesaı saa . er~ arı .1. ' 4. r rı ınış ır. 
muaf tutulmasını ve yalnız hava sezon~ ıçın şehrımızın sayfiye ma • - -- cınde bıl olsa __ baytar muayne.~rın- Son günlerde ıtalyanlar, mcmle - Ti car et Yunan ticaret heyet, bu ayın 15 i-

. . . hallerınde ezcümle Erenköy Florya katını tamamlamış bulundug"u da de kolaylık gosterılmesı ve aloka - ketı· · d ··h· ıkt d h b. ne doğru İstanbulda bulunacaktır 
kuvvetlenne yardım vergısının ke . ' ' nl ılın . [ mız en mu ım m ar a u ı.- LJ / 

. Suadiye, Kadıköy, Moda ve Adada a aş ak tadır. dar muayene baytarlarının ecnebı - bat yün ve külliyetli bir yekı1nda da fl eye fi ge igor Dost ve müttefik hükümetle olan 
Badema divanı muhasebatla mu - t ·ıı • c ı Sah· · • d ı lcu tren ve v ı t" · ·· b ' emsı er vermege hazırlanmakta • ema ır, trup teşkılatını ik - en ge en yo apur arı - pamuk satın almışlardır. ıcarı munase atımız son zamanlar-
habere olunarak kararlaştırılan bu dır mal ettikten sonra ufak bir garbi nın vusullerinde rıhtım ve istasyon Bu alış, piyasayı hararetlendir - GörU,melere bu ayın da gitikçe büyük bir inkişaf göster-

~r. . . •. . . . Diğer taraitan sanatkarın pazara Anadolu turnesine çıkacak ve bir larda h~ bunmal~ı '.°uvaiık gö · ıniştir 15 ine doğru batlanacak mektedir. 
sılmesı ıcab edecegı bildırilmekte- çık~n kızlar isimli telif bir opereti ay sürecek olan b:ı turneden avdet rülmüş, Zıraat vekalet'.nden bu hu- Cumhuri~·et merkez bankasın - Yunanistan hükümeti ile aramız - Yeni anlaşmalarla bu ınkiş.ı.f, da 
esaslar dairesinde muamele yapıla- ~': ikmal etmek üzere olduğu ve yaz ettikten sonra da sayfiye sahnele • susta aliikadarlara emır verilmiş daki klering hesabı sekız yüz bin daki yeni ticaret ve klering anla~ -ıha mütezayıd bir surette art.ırak • 
caktır. ıçı yep yeni bir repertuvarın tatbi- rinde temsillerine başlıyacaktır tir ! liraya kadar düşmüştür. maları görüşmelerinde bulunmak tır. 

- Korktuğumu, korktuğumu -
zu niçin itiraf etmiyeyim? 

Sizi ağır surette yaralamış -
tun. 

Beni tutacaklar, karakola gö • 
türecekler, tevkii edeceklerdi 
Tasavvur ediniz, be nhapish;ıı;ede 

ne yapardım? 
Doktorlar babamın dostları i

di Kendilerine yalvardık. Bize 
1tlınseye söylemiyeceklerini va • 
dettiler Bu suretle kazanın du -
yulma~asını temin etmek isti -
yorduk. Llıkin doktorlar çok te -
reddüd ettiler. Bir çokhrı haya • 
tınızdan ümidi kesmişti. 

Deli gönül 
Bilseniz ne kadar ..• , 
Güldüm: 
- Ya ölseydim? 
Bu ihtimal titretmişti onu: 
- O zaman bende ölmüş bulu -

nacaktım. 

- Değmezdi ... 

Babası baş ucuma yaklaştı: 
- Ceplerinizi karıştırmak küs-

layı affınızı dileriz. Hüviyetinizı 
tesbit etmek liizımdı. Çünkü sizi 
merak edecekler bulunabilirdi. 
Hüviyetinizden Türk olduğunuzu 
anladık, 

Sefaret müsteşarı çok samimi 
dostumdur, Böyle uzun konuş • 
makla sizi rahatsız etmiyoruz ya! 
Başımı, hayır manasına salla -

dım. 

. -Kızımla kendisini r.iyarete git 
tile. Meseleyi anlattık Ve zabıta -
ya haber vermemesini rica et • 
tik. 

Genç kız babasının .sözünü kes
ti burada.·· Gözleri parladı : 

. - Sizi çok methetti. .. Türkiye
n'._n _en tanınmış romancısı ve en 
buyuk gazetesinin m·· d .. ·· · · . . u uru ımış-
sınız ..• 

Bunu duyunca teessürümüz bir 
kat daha arttı. 
Vakıa lalettayin bir insanla, böy 

le kıymetli bir sanatkarı ezmek 

arasında bir fark olmaması la -
zım! ... Fakat size bir de manevi 

DE·ILü GONILCM 
Suad ... Suad ... Buldum ... Sa • 

di ... 
İsmimi peltek ve •a• !arı kısa 

' fakat tatlı bir şive ile lt>iİlf!uz c • 
diyordu. 

YAZAN '"' 

'ı NUSRET SAFA COŞKUN ' 
1--------- E D E 8 İ R O M A N : 8 7---------'-

Ne kanı sıcak ve hoş bir kızdı 
bu! ... 

Kısa kollu ve zari! bir blüz ve 
mavi bir eteklik giymişti. Llıci -
verd, serpmlei gözleri tatlı bir 
gülümseme ile parlıyordu. Vü -

azap bir kaç misli ağırl:ışıyordu. 
Kızının bıraktığı yerden babası 

başladı: 

- Müsteşar sefirle konu~tu. 

ikisi beraber buraya geldiler ..• 
Doktorlar bir tehlike olmadığını 
temin ettikleri için hiç bir kanu
ni muameleye baş vurmayacakla
rını söylediler. Bilseniz kızım ne 
kadar yalvardı ... Sefir: 

- Bir hastahaneye 

lım. 

kaldıra -

Teklifinde bulunduğu zaman 

şiddetle reddettik .• B.illıası;a kızım 

kendi bakacağını söyliyerek sefir
den bu arzusundan vaz geçmesi -
ni rica etti. 

olduğunuz şeklinde bir mektup 
yazıldı. Namınıza gelen mektup -
lar ve gazeteler buradadır. 

Bunların bir kelimesini kaçır -

ınamağa çalışarak dinledikten ~on 

ra borçlu olduğum teşekkürü eda 
etmek istcdirn: 

- Beni çok müşkül mevkide bı

raktınız. Bu lütfunuzu nasıl ö • 

deyeceğim ... Sizi iki taraflı üz -

müş rahatsız etmiş bulundum. AI
tık, görüyorsunuz kendime gel -

dinı. Sarsılmamda hiç bir mab -

zur yoktur .. Beni daha fazla bir 

borç altında bırakmamak için, lüt

fen müsteşara telefon ediniz, bir 

ta odamda bile istirahat edebili • 
rirn. 

Genç kız şiddetle muhalefet et
ti: 

- İmkanımı var'! ... Sizi tama-
men iyi olmadan bir yere bırak-
mayız. 

Teşekkür ettim. Benirn için ra
hatstz olmamalarını söyledim .. 

Baba kız dinlemiyorlardı bile,, 

cudu, saçlarından, gzölcrinden, bü
tün yüz güzelliğinden geri kalma
mağa çalışmıııtı. 

Heyeti umuıniyesi itibarile gü
zel ve cazibdi. Hele bana karp • 
göstermiş olduğu derin şefkati ve 
alaka onu bana bir kat <14ha be -
ğendirınişti. 

Bu gitme mevzuunu değiş - Bu alaka belki . .1 .. 
tir k aks dil 

, ıyı eşmeye yuz 
me m a c, genç kız ken- tutt - · · , 

dil · · takdim 
11

.. ugum ıçın, mes uliyetten kur-
erını e ı. tuld • d d ugun an olayı iyi idi. Bu ya-

- Geç oldu amma, affedersi • b ı . B b M e11· . ancı mem ekctte başıma gelen ka-
nız... a am, ar ı . Ben Cina d · ... za an sonra, mahiyeti ne olursa ol-

- Sizin isminizi de biliyoruz b"" 1 b" . . • , sun oy e ır alaka ve içten geldi-
durun şımdı bulacagım: ği hissini verecek şefkat, teselli te-

. ' 

Perdeleri çekti. 
Odaya bembeyaz bir ışık dol -

du. 
Balkon kapı.:;ının açılan per -

deleri arasından çam ağaçları gö
rüyorum. 

- Sizi fazla rahatsız etmiyelim, 
Başınıza böyle kalabalık gel -
dik. Kusura bakmayın... Merak 
işte ... Ben şu koltukta yine roma
nımı okurum, şayed müsaade e -
derseniz ... 

Bir arzunuz olunca .• 
Sözünü kestiın: 

- Ne lüzum var buna .. . Siz bu
raya kapanıp rahatsız olmayınız. 

Madem hastabakıcı var. 

Darılmış gibi başını salladı: 

- Rahatsızlık ne demek ... Zaten 
on beş gündür ben bekliyorum si

zi. Sonra, hastabakıcı Fransız -

ca bilmiyor. Anlaşamazsınız, 
- Lüzumu yok ... Çünkü ricam 

olmıyacak ... 

Başını eğdi, sesi hafiftedi: 

• 



t t' p ~ " - 2 Nisan 1<D98 
.. -- il o~· 

! Sen nehri IH I K A Y E : 
kenarında, -
gömleği koltuğu- K A p R 1 S f 
n u n a 1 t ı n d a. • • • • 

............................ Cll 
Yeızan ' Moris D6kobra Çeviren , z. Tuna,. Çıplak dolaşan 

TİRYESTEDE ALMANLARA adam 
Andre ve Raymondin ayrılma ı dahilinde beraber yaşamamıza im- Raymonda mektup yazdı, Kararın 

!arına hiç bir scbeb yoktu. O ge- kan yok. İyisi birbirimize kırılma- dan vaz geçmesini, geri dönmesini 
ce, her vakitki gibi, karşı karşıya dan, darılmadan dostca ayrılalım. rica etti. Genç kadın cevap vermi • 

Ahellnfn hUcumuna m•· 
ruz kalıyor, fakat t•k• 

J'•pmek istediğini 
söylUvor 

yemeklerini yerlerken Raymond : Andre, bu sözlerden çok müte - yordu, 

YER GÖSTERİLECEK Mİ? 
- Dostum, demişti, aramızda essir oldu. Genç kadını sigara sa- İkinci ay nihayetinde Parise dön • 

muhabbetin günden güne azaldı·· !onuna götürdü. Kararından vaz • dü. Akşamlan ormandaki lokan • 
ğını, eski kuvvetini kaybett!ğini geçirmiye çalıştı. Ne diller dök • taya gidiyordu. 

15 inci daire polisleri, Sen nehri 
kenarında devriye gwrken bir a
damın, gömleği koltuğu altında 
çırçıplak -aiılaşhğını gördüler. 

Yakaladılar, polis otomobiline 

görüyorum. Ayrılalım artık ... Ara müyordu. Bir gece, Akasyalar yolunda, ııöz 
yaşlarını silmiye çalışan şık bir 
kadınla karşılaştı, 

Yavaşca yanına yaklaştı: 

- Madam ... dedi. Bir tecavüze mi 

ltalya, evvelce Avusturya'ya 
Tiryeste serbestisini vadetti attılar, karakola götürdüler. 

Delikanlı Pariste oturduğunu ge
ce bir çok ıl.ostları ile beraber ka
barelerde içip eğlendiklerini, son 
derece sarhoş olduuğunu, serinle -
mek için Sen nehri kenarında do • 
laşmıya başladığını söyledi. 

mızda başlayan ehemmiyetsiz ih • İki senelik hayatlarının en tatlı, 
tilaflar büyümeden, birbirimize kı en unutulmaz dakikalarını hatır -
rılmadan, gücenmede nayrılalım, !atıyor, Fontenliloda Aeçirdikleri 
olmaz mı?... Mesela siz, soğuk et- günleri tasavvur ediyordu. Raymon 
!eri seviyorsunuz, ben ise bundan dı biraz sarhoş etmek, ve bu suretle, 
hoşlanmıyorum. Sonra, sanki say- fikrinden döndürmek istedi. uğradınız? ... 
fiyede imiş gibi yakası açık ve ko • İki büyük kadeh Kurasa içirdi.. - Hayır! ... 

Şimdi Almanya orada ltalya ile, ticari mü na-
!asız gömlekle gezmek istiyorsu • Beyhude ... Tıpkı damla damla dü- O, sadece yalnızlıktan sıklıyor 
nuz. Bu da benim sinirime doku • şen ve üzerine düştüğü taşı delen du, Bunun için ağlıyordu. 

s e batı n ı d a ha f a z 1 a a r t ı r a c ak ! 
Almanya ma!Cım olan şekilde 

Avusturyayı aldıktan sonra daha 
"üyüdü. Bugün yetmiş beş 

milyon Almanın teşkil ettiğı bü -
yük bir kuvvetin ileride Avrupada 
"•hut başka yerlerd~ oynayacağı 

ı ~!den bahsedilil"ken Yugoshvya -
mn İtalyanın yeni vaziyet karşısın. 
da tuttukları siyesetin ne olduğu ve 
ya olacağı meselesi de zihinleri yor 
maktadır. 

Bır iki günden beri gelen A vru • 
pa gazetelerinde bu mevzua dair 
verilen malilmatı ( Son Telgraf) · 
hülasa ederek okuyucularına bil • 
dirmektedir, 
İtalya ile Yugoslavyanın müna-

Bu sırada üzerine bir kaç kişi hü 
cum ederek zorla kendisi ni soy • 
l'lluşlardır. 

Komıser şaşırmış ve polisleri a -
raştırmıya sevketmiştir. Az sonra 
karakola gelen sandalcılar, ellerin
deki yırtık elbiseleri getiı'erek: 

-- Pasi köyü civarında bulduk. 
İhtimal bir cinayet oldu .. . 
Demi~ler. Bunun üzerine Pasiye 

giden polisler, jıplak adamın ce -
ketini de bulmuşlar cebinden hü
viyet kağıtları, ve mühim mıktar
da para çıkmıştır. 

S-erhoş delikanlının, yalan söyle 
mediği anlaşılmıştır. Bıraz sonra , 
hizmetçisi tarafından getirilen şık 

bir kostümü giyinerek karakoldan 
ayrılmıştır. 

sebetleri yeni bir safhaya girmek - acı olsun, tatlı olsun düşünen gc 
tedir. dar araları açık olan Paris ile mıştır. Afrikada çok meşgul " · rek İtalya ve gerek Yugoslavyay. ımyor. Siz, kırk yaşında bir ada - su gibi, soğuk et sevmesi, açık ya-

Bu noktaya dün d~ işaret edil - Roma arasında 935 başında bir-an· İtalyanın yine o senedir ki İnr,ilte- çok yakından alakadar ediyor. mın delikanlılar gibi şapkasız gez kalı gömlek giymesi ve çorabları -
mişti, 935 martında Belgrad ve Ro !aşma oldu. Yugoslavya ile Fran- re ile arası bozuldukca bozulrnuş - İtalya ile Yugoslavy~n ın düşün- mesine de aldırmıyorsunuz. Ço - na dikkat etmemesi aralarındaki 
ma hükumetleri arasında hasıl o- sanın dostlukları zaten malumdur. tur. Avrupada git gide yalnız ka - dükleri mühim bir cillet de hiç raplarınıza, konçlarının düşmesine muhabbet zincirinin halkalarını 

lan anlaşmanın, aktedilen misakın Fransa artık İtalya ile anlaştıktan lan İtalya için Almanyanın dost - şüphesiz ki Adriyatik denizidir, ehemmiyet vermiyorsunuz. Son - kırmış, çözmüştü. 

Biraz ilerlediler. Bir fenerin ö · 
nünden geçerken Andre dikkat et· 
ti: Bu, çok genç ve güzel bir kız · 
dı. Ceylan gibi gözleri, tatlı bakı~ 

!arı ve pek masum bir çehresi var
dı. 

Gece yarısı, her ikisi (Perchers 
Bar} da bir masada karşı karşıya 
oturuyorlar. Şampanya içiyorlar • 
dı. Caz, en şen, en şakrak havalar 
çalıyor, çiftler, birbirlerine sarıl -
mış dönüyorlardı. Genç kadın bir 
aralık gözlerini süzdü, ve: 

- Tam zamanında karşıma çık· 
tınız. Yoksa kendimi... 

- İsminiz ne? 
- Liyon ... 
- Aile isminiz? ... 
- Kaperon ... 
Bir saat sonra artık birbirlerin -

den gizli bir şeyleri kalmamıştı. 

Genç kız, şampanya kadehini 
masanın üzerine koyarak: 

- Çok hoşuma gidiyorsunuz, si
zi tanıdığım için çok bahtiyarım .. . 

Dedi. Andre, gururunu okşa • 
yan bu sözden pek memnun ol • 
muştu. Bir kaç gün so:ıra yine bu
luşmıya karar verdiler. 

Andre, nezaketen sordu: 

yıldönömü geçen hafta iki tarafca sonra Belgrad" da buna yabanc: luğu git gide kıymetli olmuştur. Adriyatik denizi Roma ile Bel - ra, tarihi şatoları ziyaretten zevk Raymonde, akşam trenile hare -
da manalı tezahüratla karşılandı. kalmadı. Yugoslavya da İtalya ile Nihayet Ber~in - Roma mıh veri vü 'j grad ar~s'.nd~ anl.aşma.'.ardan son • almıyorsunuz. Siz dağlarda gezmeyi ket etti. Andre, istasyonda, sevgi
İki taraf gazetelerinin neşriyatı anlaştı, O zaman bu anlaşma ile cuda geldi. iki mcmlekdın müna- ra her ikı dev1etın muşterek bu • seviyorsunuz, ben deniz kenarla- !isini götüren trene bakıyor ağlı • 

lı lm 1 d • b' d - Nereye gitmek istiyorsunuz?. az mana o amıştır, Bu mevzu varılmak istenen faydanın ne ol- sebatı gittikçe sıkı bir hale girdi. un ugu ır eniz oldu rında ... Anlıyorsunuz a, zevkleri - yordu. 
- · d iki h b B d · · ı 'd · fikir' ı · * - Tenha bir yere ... Mesela, Fo -uzerın e evve a erleri tamam duğuna şöyle hükmediliyordu: Fakat 938 senesi başka bir hal u enızın mü afaası için her mız, erımiz, duygularımız ta-
layacak şekilde gelen malıimatı da Gitgide kuvvetlenen, nüfuz ka- vücude getirmış· tir : Almanya ile (Devamı 6 ıncı sahifede) mamile birbirinin zıddı. Bu şerait Bir ay geçti, Yedi gün sıra ile tenliloda Kornbüfle gidelim. Bir 
hül , hafta kalalım, olmaz mı? .. 

asa etmek lazım geliyor: zanarak Avrupada Cermen nüfu- Avusturya birleşti. İtalya ile Al - =-===========================================! 
I.t 1 b d - o Ü Ü 

1 1 
, Andre, burada Raymondla bera. 

1 dı. Aşklarının en mesud günlerini, 
aya un an sonra Belgrad ile zunun yayılmasına karşı mukave - manya arasındaki hudud, müstaki! .11111111-- BUG N MELEK sı'nemasında 2 B y K F L M bırden;ı ber geçirdiği tatlt günleri hatırla-

münasebatını bir kat daha kuv - met edecekleri söylendi. Yine o Avusturya ortadan kalktıktan son- .. 

1 vet endirmek için çalışacaktır. 935 zamanın dcdikodularındandır: Bu- ra artık birleşmı'ş oldu. I'talya da Fotenlilo ormanının kenarındaki 

de Belgrad ile Roma arasında na _ nu gören Almanya da çalışiırak Yu bu hal karşısında istikbali düşün - G ö N o L A v c ı ı s A R 1 z A M 8 A K sıl olanuştu da böyle bir anlaşma goslavya ile İtalyanın düzelmek - mek lüzumunun duymaktadır S ~~ş~~ç~~r ~7,.~e g~~!i::i;~'::ı~:İn _ 
hasıl olmuştu? Daha evvel hep te olan arasını yeniden açmag·,a Diğer taraftan Yugoslav~·a de. AJ-
hatır lardadır ki Roma ile Belgrad uğramıştır: Belgrada ziyaretler manya ile Avusturyanın birleşme . 
arası çok açıktı. (Kelimenin bütün yapıldı. Fakat İtalya • Yugoslavya si karşısında lakayd kalama . 
kuvvetile açıktı} Fakat 935 senesi dostluğu devam etti. maktadır. O da artık Almanya ile 
girer girmez Avrupa siyaset fıle- Fakat 935 senesi İtalya için ay • bitişik komşu olmuştur. Yukarıda 
minde bir hayli mühim vukuat da rıca mühim olan bir yıldır. Çünkü işaret edilmişti: 75 milyon Alman 
kendini gösterdi, O ~amana ka • o senedir ki Habeşistan harbi açıl- karşısında istikbalin ne olacağını 
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bir 

de bulundu. Halbuki Liyon. şima-
rık bir çocuk gibi: 

- Hayır! Hayır! ... Diyordu. O
raya gidelim ... 

Nihayet kabule mecbur oldu: 

- Peki, dedi. Mademki öyle ~r
zu ediyorsun, Yarın öğlenden son 
ra otomobil ile gideriz 

Liyon büyük bir sevinçle Andre
nin ellerini sıkıyor, nasıl teşekkür 
edeceğini bilmiyordu. 

Andrenin hususi otomobili ile 
Fortenlilo geldiler . Andre derin 
bir teessür içinde idi. 

Henüz yemeğe ba~lamışlarclı. 
iPEK ve SARAY sinemalarında görülmemiş muvaffa kiyetle başladı Andrenin çehresi birdenbire sarar 

Bugun s••• 1 de talebe matinesi 1 dı. Lokantanın kapısı açılmış, içeri 
ye bır kadın girmişti: Raymond ... 

"lıı ........................................ 1 .................................................................................. ~ı ..................................... ,...... Yalnızdı ve pek ncşelı idi. An -

Bilmem niçin? ... Bu arzu içimden geliyor. Kuv
vetlı bir istek. İstiyorum ki, hatta, bu dall:ikada bile 
yanımda bulunsun! İçimde ona karşı birden bire ta
şan coşkun bir sevgi var. Geçmişteki hatalarını hiç 
gö7. önüne getirmiyorum... Bütün noksanları son 
pişmanlığiyle tazmin etti, sayıyorum. 

Babasına yazacağı mektuplarda eski taşkınlığı

mızı belli etmemesini de kendisine sıkı sıkıya ten
bih ettim ... 

14 Haziran 

Nihayet on gün sonra ... mekteb kapanacak. Üç 
aylık uzun bir istirahat devri başlıyor, Hocalığın bü
tün zahmet ve yorgunluklarını gideren en nefis ta
ran da bu maaşlı tatil! Bilmem, tatili nasıl geçire
ceğim?... Her halde mes'ud. İlk günlerine Vecde tin 
burada bulunması rasgelecek. Beraber çıkarız, dola
şırız. sevişiriz ve gezeriz ... 

Hem, daha yapılacak öyle çok işler var ki. .. Dü
ğün için hazırlanmak lazım. Sırtımdaki çamaşır, 
bohçamdaki iki entari ile gelin olacak değilim ya? ... 
Bütün noksanları, kıtı düzeltmek, hele Vecdete ken
di elimle bir şeyler hazırlamak isterim. Mesela onun 
gömleklerine, mendillerine marka işlemek, göz nuru 
dökmek en zevkli meşguliyetim olacak ... 

15 Haziran 

1tı~m'ı"'~:mı 
•oı 89 1 

beni biraz düşünceli görse 
- Ne var Vicdan? ... 
Diye hemen yanıma gelir: 
- Hiç bir şeyim yok Nezihe ... 

Desem bile yine yüzüm gülünciye , neş'em av-
det edinciye kadar benimle meşgul olurdu. Vecdet 
ile nişanlanclığımıza çok seviniyor. 

- Eskiden dosttuk, şimdi akraba olduk ... 

Diyor. Vecdet, teyzesinin oğlu. Hem ne temiz 
yürekli, ne saf ve kibar bir kızdır .. . Son zamanlarda 
Vecdetle ~amdaki münasebetlerin sıklaştığını sez
mesine rağmen hiç bir vakit ne benden, ne de Vec. 
dettcn şüphe etmedi. Belki, son günün o yüz kızar
tan hadisesini işitti ise her şeyi ancak o zaman öğ-

- Tebrik ederım... renmiştir. Maamafih, yine bana bir şey söylememiş
Mektub böyle başlıyor, böyle bitiyor. Şu kızca- ti. Hem ne söyliybilir?... Yü·· 'imün akiyle evden 

ğızı öyle severim ki. .. Ne vakit bana dcrd ortağı, dışarıya çıktım ... 

- Koltuk günü tuvaletini ben hazırlarım. Ne 
olur Vicdancığım, amcamı razi et de hiç olmazsa 
-düğünü yapıp bir iki ay oturmak için İstanbula ge
lin ... 

Temennisinde bulunuyor. Ben de bunu isterim. 
Fakat, mümkün mü? ... Benim sözümle kayın ba
bam İstanbula gider mi? ... Vaziyeti ve vazifesi iki 
üç ay buradan ayrılabilmiye müsaid midir? ... Keş
ke olsa ... Öyle çok sevinirim ki ... 

Öğleden sonra 

Sıcağı sıcağına Neziheye cevab yazdım, kendisi
ne bol bol teşekkürler gönderdim: 

Vecdeti kandırabilirse babası da düğünün İstan
bulda yapılmasına razi olur. Selim beyin, oğlunun 
tekliflerini reddedecğini hiç zannetmem! 

.,. ... ·-- 20 Haziraıı 

günün son dakikasında 
kerek: 

insanın uzun uzun içini çe-

- Oooh ... 
Deyip sınıftan bir çıkışı var ki ... Adam dokuz 

ay sırtında zorla taşıdığı bu yükü verilen hedefe an. 
zasız götürüp bırakabilmiş gibi tarife sığmaz bir ha
fiflik hissediyor. 

Çok istiyorum ki, şimdi bir hafta ne evden çı· 

kayım, ne bir yere gideyim, ne kimseyi göreyim! Sa
dece evde boylu boyuna ve sırt üstü yatıp kendimi 
dinliyeyim. 

Böyle bir istirahate cidden çok muhtacım. Ka
fam yorgun, vücudum yorgun, sinirlerim yorgun; 
hep, baştan aşağı yorgunum. Sade, şu Ömer macera· 
sı bütün yorgunluklara bedel. Beni, on beş gün için· 
de on beş sene ihtiyarlattı ... diyebilirim. 

Zavallı çocuk ... Gülm~li mi, acımalı mı? ... Tev· 
kifhanedcn haber göndermiş. 

• 

Ocağına düştüm Vicdan ... Beni affet ... 

Der gibi çok nadim, çok niyazkiir yalvarışı var. 
Kaymakam beye söyledim: 

- Nasıl olur? ... Kanun böyle haydutların ha
pishaneden çıkmalarına manidir. 

Diyor. Öyle ya? ... Ben affetscm bile, kanun af· 
fetmez. Ok bir defa yıyından fırlamış, iş mahkeme. 
lik olmuş. Selim beyin hakkı var. Muhakeme : 

- Bunun hakkında takibatta bulunmaktan vaz
geçiniz ... dese kanunu ayak altına almış olur. Hem, 
hakimin: 

dreyi görünce durdu. Çehresi sol -
du. Ve döndü, kapıdan çıktı. 

Andre, havlusunu masasının ü .. 
zerine bıraktı. Kalktı, kapıya doğ
ru koştu. Yazık! Geç kalmıştı. Dı· 
şarı çıktığı zaman, Raymondin o -
tomobiline bindiğinı ve uzaklaştığı 
nı gördü. Şaşırmıştı. Ne ynpacağı
nı bilmiyordu. Yanındakı güzel kı 
za ne diyecekti? Bu hareketini na
sıl tevil edecekti? ... 

Bunu düşünürken kapıcı yanına 
yaklaştı. Bir telgraf verdi. Oda hi7.. 
metçisi efendisinin haraketinden ' 
az sonra gelen telgrafı, yeni adre
sine göndermişti. Andre, titrek/ 
ellerile telgrafı açtı ve şu satırları 

okudu: 
"Sevgili Andre ! Arada geçeni u· 

nutalım. Bu akşam beni Kornbufl
deki lokantada bekle. İlk buseleri 
mize şahit olan bu yerde, evv~lki 

mesud dakikaları tazeleyelim. Se • 
ni çok seven: Raymond ... ,, 

-_:y:..a_h::u::d:;.::.:d::.:a:...::n:.:e;;ş.:.'!:....:;a:;.rk:.:.a:;d:;a::s:.:.ı ...;o::l;;;m;;;a::d:.:ı.:.?.:.: .. :....=c=.::.;;:.H,:i\l;ı,t/tt.'llıJtw:ıı...D~··{i-.l'; .. iJü:..öli!i'i .. 'in:..J·:st~a::.:n:::b:;:u,::ld;:,:a:...;v:,:ıv~ı:.;,ı :.;,lrıw~•;;1,:.ı ,::oL.:;;:~:;•t~i.!:Y.~llr:.;:;,__..ı___:B.::e~n::iı::_n:_::·':..:'n:..:ı.::fı:;.:m:.::d:::a:...::s::::o::n_i::m::t:.:i::h::.nı~1_:l:>UL.:l!'un bıtti. Son 
ll.. .. .... ~ A mA7.0 

Son Telgraf 1 

1 Tafsilat bekleyiniz 
- Bas üstüne efendim... ~~=-.;;._l:l:::::;;;;;;:;::QOiii:i:i:::ii===::=;:-;;;.lıııll Vlntn etra<ll1 { tlYt::JUt::l'Ul UdlcU.au.a, ...... ~_..... ---
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Anne ı 

ocuğunu öldürür mü? ................... 
ingi ltere de bir kadın hayatından ümid 
kesilen çocuğunu merhamet ve muhab· 

bet saikasile öldürmiiş 1 

Türk anaları bu suale L!azan: SUAD DERViŞ 1 

İki bacağı ve bir kol ufelce uğra
mış ve dimağan da r.:ıalfil olan 5 ya
şındaki oğlunu öldüren bir İngiliz 
'kadınının cinayeti, bu son günlerde 

'\vruoa gazetelerini ve hatta bi • 
zimkileri de pek işgal etti. 

Bu cineyet alelade bir cinayet o
ler•k meitalea edilmeyip insani bir 
rr P<~lc nrtava atıldı. 

''HA YIR,, cevabı veriyorlar ! 
nu öldürdükten sonra nasıl yaşaına
ğa kail olabiliyor. Hele bu tarafını 
hiç anlayamıyorum. 

Uç çocuk anası köylü bayan E -

5 - 9 ON TEL G q ~ ,. - 2 Nls11n 1318 
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llŞEHIR MESELELERlll 
il il 

Altı yılda ortaya konan havuzlar ve 
fabrikalar bugün başlı başına deniz 

vasıtaları imal edebilir 
Bugün iki 
şilepler, 

motör denize 
harb gemileri 

indirildi yarın büyük 
konacak " l 1 tezga ara 



.. 
6 - !l<'.,TFLGRA~ 

İstanbul Karagöz 
E 

Karagö e istanbul.;;;_...........::-. 
-2-

Edebiyat f akü ite 
. il 

doçentı abri Esad, 
oradan 

A tinada tDrlD t Dr lD 
entrika diişünUyor 

Yunanistan her iki tarafı da kendine 
çekmek için çok uğraşmış 

Nihayet kral ile kraliçe 
gitmişlerdir. 

çıkıp 

-- - - -- --

RADYO 
1 

BUGÜNKÜ PROOB.Altl 
Ak§am nqriyatı : 

Saat 18,30 Plakla dans ınu~ 
19,15 konferans: il'nivcrsite naıll 
doçent Muhlis (Para ıneseJelel 
19,55 Borsa haber !eri, 20 Necmed' 
Rıza ve arkadaşları tarafından ~ 
musikisi ve halk şarkılan, 20,45 
va raporu, 20,48 Ömer Rıza tarıı! 
dan arabca söylev, 21 Vedia Rlll' 
rkadaşları taraiından Türk m 
ve halk şarkıları (saat ayvrı) ıı 
orkestra: 22,15 ajans haberleri, fJ ilk Karagözün Orta A 

garbe doğru 
ada görüldüğünü ve 
yayıldığını söylüyor Umumi harbin meşhur casusla - geçiriyor, maiyetindekileri takip e - plakla sololar, opera ve operet f 

d b h edilir. k ·· m· diyor, hu·· ıas· a sarayda dönen .,.yleri ça .. lar .. ı. 22,50 son haberler ve eri 
Edeb" t F kült . d l . d S b . E d k E . - .. halk . d b d b" k f rın an a s en soz sırası - .-ıya a esı oçent enn en a n sa geçen a şam mınonu evın e u mevzu a ır on erans ver- h d.. .. d 1 k k yük" k ogr .... enmek için hiç bir gayret ve fa- gunun programı 23, Son. 

mişti. Kara.(Öz m~vzulu bu konferans, Kara:öz hakkında bize çek yeni malfunat vermektedir. · ayet onup 
0 aşara ço se. YARINKi 

Kara göz'ün Istanbulda u zun bi.r mazisi ve batıralan vardır. Bu münasebetle okuyuculanm.ızm bu mevzua tabakadakilere, kra~ h~edanlarına aliyetten geri ~~!ordu. Öğle ne,yriyatı: PROGltA:\I 
göstereceği alfilı:ayı düşünerek, Sabri Esııdm bu değerli etüdünü neşrecliyorw:. • mensup olanra geldı. Dun bu nokta- Yunan kralıçesının ~.ektu~ları Saat 12 30 Pliıkl Türli si) 

• . ya işaret edilerek sözün alt tarafı bazı zaman oluyordu ki gonderıle - 12 ' . a • ~u 
Mehmed Çelcbı Yıldırım Beyazıdın bir yoldaşı götürmeden aciı: olup ol süren İbrahim devrinde de hayal,ıtanbul eğlenceleri makalesinde Ali bugüne bırakılıruştı Umumi Harb cek yere gönderilm. ezdi. Çünkü için . •:

0 
havadis, 

13
•
5 

plakla ~rJc 
nedimi Kö~ Hasanı.n a.hfadındandır. yoldaş feneri çorbacının atının kuy- rağbettdir. Müsteşrik Yakobun ese- Rıza bey, bu devrin en meşhur ha- bir hayat ve memai mücadelesi de- deki yazılı olan şeyler Almanya le- ~ki, 14 

son, 
Heftade ıkı gece 4 uncu Muradın hu ruğuna asar. At da fanus ~ıılesinden rinde, Mehmed bini Hüseyin bini ya!cisi olarak 1659 tarihinde iılen mekti. hine, İngilizler ve Fransız!M aley -

:rurunda h.ay.a_ı_ oyn_atırm'.'1-_ Arapça, ürküp çorbacıyı yere vurur. Cümle Nasuhun zeyli tevarihi fili Osına - Bekçi Mehmetli zikreder. Thevenol Bu mücadelede mağlup olan her hine görülüyordu. Nihayet bu va -
Acemce bılclıgı gıbı musıkıye aşına neferler firar ederler. Biçare çorbacı nından alınma şu fıkra, sarayda ha- adlı bir fransız - ki 1657-1652 a- iki taraiın Almanya ile müttefikle- ziyet uzun uzadıya deva metmiş i
hattat ve şairmiş ... Evliya. de~ ~: •bire gelin! yoldaşlar. Bu karanlık· yalin kaza_ndığı rağbeti. teba_rilZ et - ralarında şarkta_ bir seyah.at. yap - ri ve İngil~ere ile müttefiklerinin e- ki taraiın casus şebekeleri birbir{eri 
•Hayalı zıl perdesı ıçınde bır kuçult ta at altında kaldım. Beni .halas e _ tiriyo~: Bır gün Tur~ latife o~- roıştı -:- •Karagoz• kelımsını ~ay - meli idi. Her iki taraf da bu hayat 

1 ıe mücadele ede ede yekdiğerinin 
perde daha ku.rup gayet hurda tas- din. Tez olun. Dört kişiye bir man- su ndiye, Ahmed aııı: çıngene ~11: deden ılk A"".1"'1palıdır. Bu zat lstan- ve memat mücadelesinden galib bir çok esrarlarını elde etmişlerdir. 

- . 

'~rlerlc hayalı zıl oynatmak onun\gı ihsan edeymı· V 1 . hayalbaza yeniçeri agalığı payesını bulda hayalin gayet yaygın bulun- ıkm a·· ··ıı·· d C bel d Maamaiı· Yunan· tand sonra ne clı .d. , . . . r . arın pay aşıp sı- . • .. .. . . .. ç ayı uşu uyor u. ep er e- , ıs a 
ıca ı u. E,vlıya Çelebmııı bu kay- ı·h 

1 
ak f . h · verıyor. Fakat Ahmed bu lutfu •be- dugıınu da soylemektedir. Yıne dor- ki "dd tli h b" di"' b. afha ·b· ek · ld - aı· d v a a ar revan se erıne azır o - .. . .. .. . . şı e ar ın ger ır s sı gı ı v ayı o ugu m um ur: e-

dı.nden mevzuu bahs Mehmed Çele-
1 

d. b • dıkta kiıns ni bekçi kullarınız öldürurler> diye duncu Mehmed devrınde 1675 tarı- dah dı k" .zli 1 ak b b · ı t ai da S ı· "kt b" h .. . . . un• ıye agır yanma e L hi d . .. .. a var r ı gı o m la era er nıze os ar ın n e.anı e ır u-
oının hayal ıçınde hayal oynattığı- lm V . h be edin kabule bir türlü yanaşmıyor. Başka n e Edirnede yapılan sunnet du- dah "dd 1. d . na· k. t t kil edil . b hük" • t 

k k 
. ge ez. • arın evıme a r b" f h al' k.. M.. ili ğl • .. .. d Kar .. tıldı" . a az şı et ı eğ ı. ume eş mış, u ume 

TiYATROLAR 

Şehzadebl 

TURAN 
TlYAT!{OSlJ 
Bu gece saal 

20,30 da 
Sanatkar NAŞİT va aıkadafll 
Hakkı Rüşen, Eyüb Sabri, Jll nı çı arma Jazımgelirse, bugün da- .. . ' ır 5e er ay ı or use o u gunun e agoz oyna gı vesı- A . d . .. • . . .. 

h h .. !mı ehlu iyalım ~!ip beni kurtarsınlar• h d .. 
1 

b" t t· edi kalarla ab"ttir B h.d. . b" Harbin bu sahnesinde birbirlerile tina aki kral hükunıeti ile muca-ı enuz unutu yan ,e bu şekli d. b • k. . . uzur a şoy e ır oyun er ıp - s ı . u a ıseyı ır d··-·· . . . . del . . . "h . birliktt dı b. .. ıye agırır, ımse ışıtmez. . B" kal kal . teki . surname ile t b •t ed Aldi "" oguşenler ikı tarafın casusları ıdi. eye gırışmış, nı ayet Atmada 
an ran ır oywıun sunnet oyunu- yor. ır e, ve enın e erın- es ı en .-nu F b h . 1.1 Madmazel Miçe Pen-f .., • ...,/ 
nun 

17 
. d ' k _ Evliya Çelebinin anlattığı bu de de bir kalyon ile bir tüccar ge- der: Her iki tarafın casusları da muhte- ransız a rıye ı erinin öldürülme- . , : . •· · _, 

ncı asır an :ı..J.ına oldugu lif · ·· · ık ak' . . sının ıştırAklle 
pek aliı farzolunabilir E 1 Ç 1 mevzu, bugün kalıplaşmış bir halde misi arasında tam bir deniz muha· •Dersaadette mevcud olan Ah - sahalarda çalışıyorlardı, Bunlar- sı uzerın~ ç an v a netıcesı ola- KOKOT taklidli . . ~ 

. · v ?a e e- bulunan diğer Karagöz oyunlarının rebesi... İbrahim, bu deniz muhare- kulu ve Cevahir kulu ve hayalba _ dan meşhur olanlar kendilerinden rak İngilızle~ ~e Fransızlar artık ' •• :omecıı, il pt 
bi, bu zatın mah_arctınden şoyle bah- esas şemasını ihtiva ediyor. Acemi besinin realizmi karşısında 0 kadar zan ve kuklaciyan ve sair arayişı çok bahsettirmişlerdir. Fakat meş - kral Kostantını Yunanistandan çı • ., '"' 
l'eder ·Hasan oglu Har,v,.ddan, Ka- -ı nl b' b" k di 1 h h ] 1 - karmış! Y · ta d ın· gil .. . og a arın ırer ırer en e çe- kendinden geçiyor ki, yine şakadan, sur olacak hanendegan ve sazen • ur o amıyan arın oynamış oldugu ar ve unanıs n a -
ragozd n ak=rndan sabaha dek on le · l H · d anı tm .. .. . - • . ıı · h · ts• ·· ek ik tere ve Fr d ı ak . r . • rıy e acıva a meram a a - Kor Muselli ogluna kaptanı derya degan ve mukallidan ve Ramazan ro erı e emmıye ız gormem - ansamn yanın a o ar HALK 

OPERE1i 
Tımsillırl 

beş saatte. ıkı tasvır oynatıp gun~ !arı Hacivadın da bunlara çıkı§ması, payesini tevcih ediyor. Fakat haya- işarecilerinin surü hümayunda tiza ediyor. Çünkü zaman geçtikçe Umumi Harbe girmiştir. Kral Kos -
~.Un mukaffa taklidler edip herkesı taklidli Karagöz oyunlarının esası- li, bu tevcihi, levendlerin kahrın • mevcud bulunmaları üzere ferman neşredilen maliımattan anlaşılıyor tantin ile kraliçenin bahsi de Umu 
müsta akı .. hayret ede~di Ta bu a:r· Anc'.'1< burada . ~3:ag.?~ ye-

1 
dan çekinerek yine kemali neza _ olmağın ber mücibi emri fili cümle- ki b~ takım birinci sınıf casuslar mi harb!n bu faslında bu kadarla 

mertebe ebülmeal oldugu kadar e- rıne Hacıvadın geçtıgım goruyoruz, ketle reddediyor. Keza Sultan İb • sı eyyamı süre ·karib hazır ve ama- kendı memleketleri hesabına çok kapanmıştır. ""~~~~':.:::" 
bülkeliırn idi•. Maamai:ih Kör Ha • Bu, belki bir istinsah hatasıdır. Ma- rahimin tahta çıktığı sene, 1640, bir de olundular. Mezburune dahi mah- iş görmeğe muvaffak olmuşlar, fa - Kral ve kraliçenin sonradan ne ol 
san zade ı>adece muhaverelerle ik. • aınafih h~ta olsa da, olmasa da bu Fransız seyyahı halk için tertip o- susen konaklar ve tayinatlar ihsan kat bunların adı gazetelere geçmi _ duklarını anlatmak \ıu mevzuun ha Pazartesi akşamı n da 

· E li k lin me daki uht lif ekill Bakırköy Çan Kaya ııir.eınasıı' tifa etmıyor, yıne v yanın av - ~"'. e~sın m • e Ş • e· lunan diğer şenlikler meyanında olundu». Ayni hadiseye bizzat şa _ yerek kalmıştır. ricinde kalıyor. Hükümdar aileleri. Kİ 
ce tam i.iç yüz ~det oyun b~ekte- re ıstihal~-~p zamanım'.z.a. kadar hay.ale d~ r~sgeMiğini kaydetm~k - hi~ o~uş bulunan De la Croix adlı Hayat ve memat mücadelesinini· ne. mensup olan kadınlardan Umu - ambaE~·nü TASar 1 Fr-1 
dir. Bu piyeslerın hem real.i.st hem devam ~ttigını kabul edebiliriz. tedır. Dorduncu Mehmed devrınde dıger bır fransız da •gecenin müte- cabı olarak iki taraf da kim olursa mı harpte rol oynamış ve bu suretle . Çaı!;i ~. .. llkş , • 
de tasavvufi mahiyette olduğunu 17 ncı asrın ortaalrında saltanat hayal, yine sarayda rağbettedir. İs- baki kısmında padişahın ve vezirle· olsun §Üphelendiklerioi daimi bir İngiliz ve Fransız istihbarat şebeke ti.!atr11°~ bkurumuyük gal<: ç.Jll' 

· · · · adırlar ·· ·· d 1 . . . , guze eştirme u ad, na. 
anlıyoruz Evliya Çelebı bunlardan rın Ç ı onun e hayal oynatıl- surette takip ettirmi' kendi aley erme daır verilen malınnat arasın- N ·a h ti H lk r....1t . SER ST dıgı" k ddi . " -d ba. aşı ve eye' a vr-ancak ·Civan bek3r t:.J<!irli, Sopa nı• ay e yor. hinde gizli harekata girişilmesinı, .. a. hsı geçen biri de İspanyada' Mualla Konseri, Gar~ rar lfll: 
taklidi, Dilsizler taklidi, dilsız Arap l6 ncı ~~ırda_ ve 19 uncu asırl~da ken-~i düşmanlarının esrarını keşfet ı~. Evvelce de söylenmişti: Umu • teleri. 
ve Arnavut taklidi, Be!rrı Mustafa :!::aragoz. ragbettedır. Şerbetçı E- megı temine uğrıışıyordu. mı harbe ~"':ışmamış olan memle -
ile dilenci kör Arap taklidi, miras- ı N TA K A . 18 mcı asrın meşhur hayallie- Avrupada birbirlerile böyle harbe ketler her ikı taraiın casuslarına en 

. .. rındendır. Asrın surnam 1 · d, . . . b .... k b" · 
yedi çelebi, Devrani çelebıler, uç eş- h 

1 
.. 

1 
. .e erın e gırmış olan devletlcrın başındaki, uyu ır faalıyet sahası oluyordu. 

kiya çelebiler, Civan Nigar hamama 
1 

ay;':. mu.:a !il< bazı kayıtl~r bu- hükümdar ailelerinin birbirlerile sı Gelen malumat böyle bitarai mem -
girip Gazi Boşnak hamamda Civan (f üncü sabüeden devam) ı ka bir nüfuzun yerle.şmesine mey- dundugııb gı lm~verrıhlerın asarın- kı surette akrabalık!Mı vardı falan leketlerde toplanıyor, oradan dağılı 

. • .. . • iki" . . . . _ a a · azı te mıhlere rasgelmekte · h . . Nıgarı basıp, Karagozu u ·::an bgla- taraiın bırbırlerıne daha yak • dan vermıyecegı söylenmektedir yiz E ··mı ta ihi" Raş. .. - falanın kızını alınış falan falana da- yor, ya ut her ıkı taraf da o mem -

••• ' ' 
Ertl· .. r 1 
Sad : Tel 

TIYA .. QSU 
.. · . zcu e r ıdde, mu - d ' 1 k t• h · · ·· 

yıp hamamdan çıkarmasının taklidi, !aşmak lüzumunu duydukları gö - Dıger taraftan Bertin - Roma verrih ikinc· M t f d . d . ma olmuş, falan falnnın eniştesi i- e e ın e emmıyetıne gore onu 

1 
. "h . . d . , ı us a a evrın eki . . . . k din km • • Pazuteci Kadık.. . ...... , 

Raci Ayvad babası şerbetçi zadenin rülüyor, ltalya artık Avrupada ye mı verının bun an sonra bır kat bir yeniceri isyanında b h d k . mış ve saıre gıbı... en e çe ege ugraşıyordu. oy, sa. '"""' 
taklidi• gibi on tanesini zikretmek- ni hasıl olan vaziyeti göz önünden daha kuvvetlenerek Almanya ile c.Aya,; ve ahalim· beal sel er en. Almanyanın o zaman başında bu- Eğer bu bitaraf memleket Alman- çarşamba Üsküdar ı>iıı, 1aıar' 

İ n z er e maan l ol 1 ilk d f _, __ k b"" ük" vil 
tedir. Bu sayılan piyesletdcn bir ka- ayırmıyarak uyanık bulunmak po talyanın Avrupada pek mühim bulunup umurumuzda muavenet ve lunan Hohenzolern hanedanının arın sun, ngilizlerin olsun yanın e a ....... a uy v •. 
çının zamanımıza kadar geldiğini litikasından ayrılmamak istiyor. bir rol oynayacakları b:ıhsine Al - ittihadlarına mevkuf olm • '°"' böyle bir takım mühim akrablık da olarak harbe girmemekte ısrar K ONTAK YAP1 L l agın .,..,u .. d" h" 1 ••• ..... 
zannediyoruz Umumi Harptenberi İtalyanın man matbuatında devam ediliyor. mahalle davetleri babında ekid munasebetleri vardı. Mesela Alman e ıyorsa ıç o mazsa onun bitarafh. _ . A 

Ezcümle •Gazi Boşn:ıgın hamam- A d . . T . ste •t Alman gazetelerinin ileri sürdük - şedid müraseleler tahrir ve ı"çindve ya imparatorunun kızkardeşi pren ğını kendi lehinde olarak kullan • 1 TEPEBAŞINOA ŞU" 
vrupa enızıne ve rıye ye aı . .. e · . - TiYATROSU 

da Civan Nigarı basıp J<ar.:gözü çır- meselelerde ne kadar hassasiyet, lerı şudur: Bundan sonra İtalya i- şoyle yaz böyle yaz deyu imlaya ses Sofı vaktıyle ~unan ~eliahdi o- ~ak ~em Alma~arm_. h~ ~e İngi-
,çıplak dışarıya atması• bugün •ha- .. t d .•. b. k k 

1 
ani 

1 
le Almanya Avrupayı ıkıye ayır - gelmez ve zurufu hurufa sıg"maz lan prens Kostantıne verılmişti lızlerın varmak ıstedıklerı bır gaye Dram ve Ply,·ı kili 

gos er ıgı ır ço ere er aşı - .. . .. · · ı I 
marn oyunu• dediğimiz oyunun mev mıştı ş· did d bilha mış oluyorlar. Artık Avrupanın savtu sagır teklif edub baziçei güf _ Kostantin kral olunca prens Sofi 0 uyordu. Bu gece aaat '.lJ.31 
zuudur. Şüphesiz bazı ufak tefek de- s Alr un ilenAsoru-at a- b" 

1 
s -ı şarkı ile garbı bu suretle aynlrnış tügı'.ıları "yazıcı oyununda nahiv de kraliçe olmuştur Umumi Harbe kanşmaın:I§ ol:an T O S U N 

a manya e vus urya ır eş - 1 M.. . d ., . - · b. l İ ğişmeler vardır. Mesela •Gazi Boş- tikt B d'kk t h o uyor. ustakil Avusturya orta _ ar oldu •· Bu kayıtle ıs inci asrın H b" U 1 ti k . K 1 ır mem eket de spanya olmuştur Komedi 3 perde en sonra - u ı a ve assa- d b ar 1 mum pa a verınce ra · · msll 
naka tipi Macar müsteşriki Konoşun siy etin eksilmi ece. i İta! an "a • . an kalktıktan sonra böyle İtalya :~angıcında yazıcı oyununun -ki Kostantin bitaraf kalmak istedi Yu ~~kat lspanyayı harb~ karıştırmak Son te 
zaptettiğı hamam oyunur~ tek bı- z t 

1 
. . y günlg dekiy. 0 ile Almanya Avnıpayı ikiye ayı • hala mevcuddur- gayet meşhur bir an· t U umi H .. w· t.: .. ıçın az uğraşılmış değildir Buna 

e e crının son er mana- . ld • .. n ıs an m arp gur usu - ğ . · yık adım taşidığı gibi diğer Kara- lı . t .
1 

k a· . .. . rınca dığer komşular ne olacak ? oyun o ugunu gosterir. k d F k t At· d k ra men bıtaraf kalan bu memleket 
gözcülerin repertuvarlarında da M neşl~ıyTa '. 1 etedeenitalını gosterıyor.. Mesela Lehistan ile Tuna devletl~ 18 inci asrın ilk rubunda Üçüncü nek ar.ışmadea 1

1
"1 a la ınka ala Kpe harbin başından sonuna kadar bu 

M 
ese a rıyes yanların AI- . d Ahm di d" d ço muc e er o uyor, r os • . . andıralı Tuzsuz Bekir, kah Bekri n var ır. Bunların alacağı vazi e- e n ye ı yaşın a kızımn ev- . . . ' vazıyetı muhafaza edebilmistir. 

',Mustaf olmaktadır. Evliya Çelebi . ma.nlara .serbest mıntaka verecek·ı tin ne olacağını tahlil ederken ~öl lenmesi münasebetiyle yazılan sur- ~antını Almanlar .kendı tarailanna, Liıkin Madridde Alman v: İn i _ 
!erme daır ortaya bir şayia ç·ı..~.. . z •t . nameden ıı sene sonr '-'- su! Ingılızler de kendı taraflarına çeke- r 1 . g 

i
nin hoppa taklidi dediğı oyun da bi· ~·~ nışe eı ung gazetesı bunların di a uu tanın k U • H b km .. ız casus arı olanca faalıyetlerile 

tı. E ı A t · i h . • • doğumu mü a b ti 1 re mumı ar e so ağa ugra - izli. b" 
ze, gayri ihtiyari içinde hoppa adlı vve ce vus urya ile Wya a- yor, angı tarafa istinad edecekle- . n se e Y e yapılan şen- . . . g ır surette birbirlerile çarpışa-
bir çelebinin bulunduğu Yalova sa- raınnda bir anlaşma olmuştu. İta!- rinin tayin etmeleri lazımdır Bun liklerde de rasgeliniyor. Üçüncü i'y~rlardı. Y:u'an kıalı ~er ıki tara- rak kendi memleketleri hesabına 
,fa;;ı oyununu hatırlatıyor. üç eşkir<ı ya 0 zamanki müstakil Avusturya- !ardan çoğu kararlarını ver~işler- Se~ devrind': Kasımpa,""1ı Hafız .:ım::;k;a~:7,~t etrııege. çalışara_J< uğraşıp duruyorlardı. Bundan yarın 
!çelebiler taklidi de orman oyunu _ ya şöyle bir vaidde bulunmuştu: dir. Hatta Çekoslovakya gibi k _ b~yın hzan~ıgı şohrete dair olan im . . . a gcçcmıyorsa hiç ayrıca bahsedilecektir 
nun eski şekli olsa gerektir. Evliya Triyestede Avusturyaya bir ser - dini bir taraia çekmiş duran ':ir bır kaydı Alı Rıza beyin ismi ge - o azsa ~.gu.ız.lerle/e beraber ol - . 

;çelebide yalnz ismi geçen bu piyes- best mıntaka verilecek! ... Bu mm-·memleket de dahil olduğu hal - çen.makalelerindc .görüyoruz. Yine mamayı .uşunuyor u:. Garı"b klu .. bler 
!erin nasıl oynanıldı"' hakkında .,a taka verilmeden kaldı Müstakil de bu memleketlerden s .. 1 aynı makaleden !kıncı Mahmud İngilız >e Fransız ıstıhbarat şebe-

6' " · on gun er- devr· · b h k 1 · At· d k f al b 
oldukça malümat vardır. ıvreseL~ Ha Avusturya da ortadan kalktı. ş· de hadiseleri nazarı dikk t 1 ının en enam ayalisinin Said e erı ına a ço a ir rol oy - . 

di şöyle bir sual orta ıktı· mı masını söyliyen sesle alde._a ın - bey namında bir zat oldugu-nu ög- _ namağa başlamışlardı. Ne olup bi _ G.e. n.ç. artıstler kulübü . 
oivadın semai okuyarak perdeye gel- ya ç . r ge ıgı du- . t• ··. k Bu kulubun zaı -hr 
diktensonra.• hay hak· 

1 
bastırıp ga- _ İtalya evvelce v ... yulmaktadır. Fransa Avru ada . rcnıyoruz. Selim Nüzhet bey 1836 ıyorsa ogrenme için adeta kuş n arı şo et kazan 

-.. ıe başladı<nnı biliriz. Bu tarz Ev- best mıntaka . d"aadAlınettıgı ser ğer devletlerden üstün bp dı~ tarihinde Abdülmecid • e Abdı.U" ' uçurtmuyorlardı. Onun için İngiliz madan, yıldız olmadan evlenmeme-
.. -· yı şım ı anyaya . ır mevkı . . R- F ı .. .. ye karar veren Am ik ı lıya Çelebi devrinde de mevcut ol- verecek "? sahıbi olmak emelinde zızın kağıthanede yapılan s· ı ve ransız casus annın gozu sara - . er a ı ııenç ar • 

'

dugun. - u seyahatnamenin birinci cil- B ~ melidir Bu suretle şimnd.vaz geç - düğünlerinden bahis bir surn::e ya, bilhassa kraliçe Sofinin harekiı _ tıstlerden mürekkeptir. 
dind t• İunalu Y:U: matbuatı tekzib et Fransa Avrupanın şark dıye kadar den şu mısraları alıyor: - tına dikilmişti. Yunanislanda İngi • Meyus Amcrikahlar kulübü 
1 e kaydedilen gazel sayesinde an ı t yanın böyle b" · r ııı a Abnan li K lıyoruz. İçinde: m.adı · anla ır ıııye ' ol - yaya karşı kaleler vücuda . . - Etti Karagözle Haci Evhadi tas- .z ve Fransızlar nazarında "şt'phe - adınların fitnelerine, hiyleleri -

gı şıldı.. B Alın get.irdı.,, . . lı,, olanların listesinin ba•ında kra- ne kurban olanların kulübüdur·· 

ı B~zetmek için dlcmi bir zıllı haıyale 
Sayende güneş gölgede divar ile 

oynar. 

D., u an gazetes F vır ıle • 
1 ıge; taraftan Triyestedeki ileri !ündeki ehemmiyett:n ~:a: ro- Sünnet olan gudeganii. nazıranı . !içe geliyordu. . Nezleliler knlübü . 

;e en ta~yan me.murlarından mü- ten kendisini alamamakta~ ek • pür sofa. İngilizleri~ neş~iya~ına göre Yu - ~ıçekl.erden, çiçek kokularından 
ek.kep bır heyeti geçenlerde Ro _ Alman gazetesinin dedi... · .. Abdül'aziz ile Abdülh .d d • nan kralıçesı Sofı Atinada bulunan muteessır olup aksıra11lar3 mahsus-

mad~ Sınyor Musolini kabul et _ Fransa şarki Avrupa işlgın~ kgore rinde de Karagöz gerek sanrı d ev Alman sefareti ateşemiliteri ile ve tur. 
mıştır Bu · tt erme a _ aray a, ge- Al k. • . 

· zıyare en ve görüşme _ ,.,.,..,.aktan 
1
. .. .. rek halk arasında hayli ra-b tted· man casus teş ılatının Yunanıs - Şiir muhibbi Amerikalılar kulübii 

!erden sonr b" t b • ..,,.. VBZ geçme ı Çünkü g e ır. t d k. b 1 a ır e !iğ ne;redil _ k di h d dl · · Abdülhamid devrinde y ldız an a ı aşı o an Baron Şenek ile Şiir sevmek, daima ~iir okumak 
m· ı· B d en u u arına Almanya tara ı sara- h b 1 . ış. ı. ~n an başvekilin wnra fından bir taarruz olmı acaaın~ yında Karagöz oynatıldığından bah- a er eş'..y°.r, _s~_ra'..daki vaziyeU, mecburidir. 

betmiyen şu kayit de, o devirdeki tayın edılecek bir ziyarette Tri e . . . . Y b seden merhum Ahmed R . b kralın duşundugunu, Yunan bükü • İri boylular kulübü 
Karagöz oyunlarının mevzular.. hak- te e ·tmek · ·•. y 6 daır Parıse Berlınden lazım gelen . asım ey, meti üzerindeki tesirleri ve saır· e ,· Bu k J""b · ek · · ik 

Y gı ıstedıgı anlaşılıyordu. teminat verilmiş ... Zengın· arazisi Mehmed efendı adındaki bir Kara- on! b"Jd" . d i . . Y u u c gırm ıcı'l · i met -

Gibi gıızel bir beyti ihtiva eden 
bu gazel dört beytliktir. Bund"'1 
başka, şimdiye kadar her nasılsa tet
kik erbabının nazarı dikkatini cel-

kında, çok şayanı dikkat tafsilat F 
1 1 

ak b kil . . • .. .. .. .. 1 b" h ara ı ırıyor u ngiliz casus '" reye yakın boylu olmak Ja'zımdır az a o ar aşve kendısıni zi- geniş bir müstemleke imperatorl gozcunun şoy e ır atırasını «Mu- b k . k r . · .-
vermektedir. Mukallid yani hayal- yaret eden heyete karşı şu tarzda g- 1 F a k d. t • u harrir bu ya• sına almıştır. Mehmed e esı ra ıçenın mektuplarını ele Kan veya koca arayalllar kulüb.ü 
baz Şengül Çelebi hakkında birinci . u o an r nsanın en ı ooragın- -- Bu k 1.. . d 1 1 1 bır şey de söylemişti: da .. t m1 k 

1 
. d • ıl efendi anlatıyor: Bir gece hayal oy- bizi kenardan gözetlemı·yo ? B- u up sayesın e ev enen er n 

cildin 657 nci sahifesinde şunları ve mus e e e erın e yap a - nanması hakkında ·r d ld. p r mu. ır sayısı pek çoktur. 
·· k - Triyestenin menaiii İtalya ta- • 1 a e ge 1 er anda yıldız keli · · b ·· ,gorme teyiz: cak pek ciddı işleri varken başka deyı· kurdum. Oynatmag· a başla. dıın. _ mesının oyle bir Çirkinler kulübü 

Ş 1 
rafından daima muhaiaza edilecek de a 1 dan 

1 
• engü Çelebi, Hacıvad çorbacı- tir. yerlerle meşgul olmasına bu Al - Sıra geln:ıişti, şarkısına başladık: y.er 1'."a a ınması~ • dolayı bi- Çirkin olmak mecburidir. Azala_ 

nın acemi oğlanlariyle gece istan- man gazetesi itiraz ediyor !~hare gırıftar olacagım akıbet gel- rımn kimisinin burnu patlıoana ki-

b 
Bu sözler Tr. ested ı Aya bak, yıldıza bak ....... di Ve· • 

· ulda kol dolaştığını taklid yapardı. ıy en ge eıı rr.e-- Görülüyor ki Avusturya ile Al- Şu karşıki kıu. bah ... ... . · · n_ıin gözleri ~ay~ kiminin çehre-
Her neferi lehcei mah;wıiyle çorba- murlara karşı teminat demekti. i - manyanın birleşmesi üzerint> or _ . Aya bak, havaya bak sı de hortlaga benzer. 
ciya hitap ettirip çorbacıyı da anla- talyanın uyanık bulunarak Adri • talığı. kaplıyan dedikodular biti dı~~ okuyacaktı~. Tam aya bak de- Karşıki tavaya bak! Biftek amatörleri kuliibü 

--~~W~~~~~~=:~~~~~=!··~·-:·~~~-~-·==-~·~~~-~J~-~- ~~~--=-~· -·~~~~--i·~·~·~~~~~-~-P~d=ı~~~~e:m:a:d:a~b:ır~d=e~p=e~r~~:n:ı~n~s;~~~.v~ii~n~w~ım. Bun~h-ünn~ u asrı amazuu, yl.lu.u. 't.u. o.\.u, ı ...... ..... n ........ -----.l1 -- r 

Çimenle ile tamirlt 
Kirli yerleri iyice kaz1yınıı 

yıkaymız.. Sonra çimentoya ıı; 
(Silicat dö potasse) ka~ 
hallediniz. '.Buna, koyu bir hl' 
haline gelinceye kadar gayet ,ı: 
kum karlfbrımz. Evveli tap, l ' 
cat dö potasse) sonra da bir bi<' 
la çimentoyu sürünüz. Çime11t'< 
çı ile imtizaç etmez. 

Davetler ve toplant~ 
Beyoğlu Halkevinden: 
15/4/938 salı günü saat 18,IJI 

evimizin Tepebaşındald mf'rk_. 
nasında (eski edebiyat) mevzıııl' 
da Bay Agiih Sırrı I.cvend ıarJJ 
dan konferans verilecektir • 

2 - Herkes gelebilir. 

Bolrs dersleri 
Şişli Hallı:evinden: 

Halkevimizde spor şuliesi 'fi 
kısmı açılmıştır. İsteklilerin hetf 
saat 17 den sonra mii.racaatle~ 

İnsanların en tatlı dtıYll"' 
annelerin en büyiık Zfflıd ~ 
lara şefkattir. Bu zevki Ç~ 
Esirgeme Kurum1Ula yardıııı ' 
mekle tadarsıruz. 

• 1 
Milletin gürbüz ve kuvv~~"' 

masını eörmek i~in çocuJ"'"~ 
sıhhat ve hayatı ile uğraf'l' / 
cuk Esirgeme Kurumuna ıtl 
lwıuz. - ., 

• 
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ANRIKO KAROZO _l_n_h-is_a_r_la_r_U_._M_ü_d_iı_. r-liı-.g-" u-.. n-d-e~İ1stanbuı k~mutanlığı t 
o; 1 Satınalma Kom15yonu ilanları 

(5 inci sahifemizden devam) I - Şemsipap. tütün depoları arasında şartname ve projesi muci- İhale günü talibi çıkmıyan 
ra kazanmak istedim ":'i iş ~~~'. • hince yaptırılacak beton yol inşaatı pazarlık usuliyle eksiltmeye kon- Gümüşsuyu hastahanesinin 
yor. Derhal muameleyı degıştırı • muştur. 1500 kilo tereyağı vermeyi te • 
yorlar, soğuk davranıyorlar. Bir çok II - Keşif bedeli 3043 lira 76 kuruş ve muvakkat teminatı 229 Ji.

1 

ahhüt eden üstenci namı hesa • 
!arı omuz silkıyorlar, muameleyi radır. · bına 1128 kilo 650 gram tereya-
kesiyorlar.. . IH - Eksiltme, 15/IV/1938 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de ğının pazarlıkla ihalesi 11/ ni • 

M A L u M A T No. 35 Yazanı Rahmi Yağız da /1938 Anrika Karüzo içini çekti: Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım Komisyonun yapı- san pazartes i günü s:ıat 

Y E S 1 K A ~I Ko~7d'or Ramiz,s;;kiyat kumandanı Şükrü TarcUm• ve lktlbaa hakkı E " . . ş·mit veya Braun lacaktır. \ 14,30 da yapılacaktır. Muham • 
RESiM VEREN: Pala, Donanma başkitibi Ihsan ve gizli ttsikalar •. i hluzdur - ger ısmı_m ' 

1 
b k . b 1 . IV - Şartnameler 16 kuruş bedel mukabılinde inhisarlar Levazım men tutarı 1128 lir 65 kuruştur. 

- __ _ ____ __. ma ' olsaydı şuphesız P":_k ça u .. ış u a ve mübayaat şubesinden alınabilir. Ilk teminatı 85 liradır. Şartna· 

E t bilecektım. Anladıgım: gor~ . hıç v - Eksiltmeye i~ tırıik etmek isteyenlerın fenni evrak ye vcsaık inı mesi her gtın öğleden evvel ko-

K O 1 O r d U k U m a n d a n 1 Sa ~imse benim p~rasızlıg~a, ih'.ıya: inhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika olmaları lazım- misYonda görülebilır istcklı • 
ıçınde bulunduguma ıhtımal \er l dır ı !erin ilk teminat makbuz vr 1.a 

1 d d 
miyor'.inanmıyo.r._ Halbuki ben aço~ I 'vı - İsteklilerin pazarlik için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 g.ü: ~~k.~uplan ile ber~ber :;rnıe 

• un kabul etmiye hazırım.. lan olunur. (1706) dıklıda Komutanlık sa•.ınalma Paşa m 1 rl an .yor U • lıktanolmemek ıçın her ne olursa Yenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmelerı ı- \' gunu vaktı muayyenınde J>ın • 

Doğru. Amerika sanatkarları al-1 komisYonuna gelmeleri. (1585) 

T d b k k kışlar, göklere çıkarır, ve pek ça - ••• - aarrUZ an aş a çare yo . huk da unutur. İhale günü talibi çıkmayan 
Meşhur tenör öleli hem.iz on beş 5500 kilo piliıv!İk ve 4200 kilo 

Genç 

O 1 D d ? sene oldu. Fakat oğluna yardım e - çorbalık pirincin pazarlıkla ıha sman 1 onanması nere e . decek tek Amerikalı yok. Seneli~ lesi ll/nisan/1938 pazartesı r:ü 
muhammen ilk nü saat 15,30 da yapılacaktır. 

... 
ve gagız 

ne 
süvari zabiti Hubgarlı 
düşünüyor? 

İkinci Karüzonun hayatı ··· kirası lemioat Muhammen tutarı 5500 kilo pi· 

La"tı•t - Şımdiye kadar sahnede, halk !avlık pirincin 1210 lira 2400 ki· 
Hocapaşada EbüssüO.d sokağında 5 N. matbaa binası 420 31 50 

huzurunda şarkı söylediniz mi? ··· ' lo corbalık pirincin 480 liradır. 
. d 1. Hocapaşada Ebüssüud sokağında 7, 9 N. düllin 300 22,50 İlk teminatları mecmuu 154 Jı. 

- Şüphesiz... Italya an ge ıyo • .. .. • _ 
rwn Parm Rejiyo gibi küçük şehir- Hocapaşada Ebussuud sokağında 11-13 N. Matbaa binası 225 16,88 radır. Şartnamesi hergün öğle-
lerd~ konserler verdim. ve çok mu Hocapaşada Ebüssüud sokağnda 15N. Matbaa binası 264 19,80 den.evvel komisyonda görülebi-

Sabahın ilk hareke•! ri bu askeri kolordu karargahı erkanı harbıyesilcanh ateş saçan donan.maya ve sa~ vaffakıyet kazandım, alkışlandım. Cağaloğlunda Hadım Hasanpaşa medresesinin 6. N. odası 2~ 1,80 lir. Isteklilerin ilk teminat ma!c' 
karaya çıkarma hazırlık\anna has-\-·e mulhak kıta ~umandanl°:_rı var: hıle yan<4an sal ve fılikalara bala Rejiyoda, on beş defa salıneye çık - Cağaloğlu!!da Hadım Hasanpaşa medresesinin 2 N. odsı 24 1,80 buzu veya mektupları ile 24\10 
redilm işti ... Bu ilk canlanma kara- dır ... Herkes ~ukut ıçınde; gozler:nı yorlar mak b · l'nde kaldım C • 1 .1 d H dı H d . . N ..... 24 180 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü mad-. d b 1 k mec urıye ı . aga og un a a m asanpaşa me resesının 1 VWOAI 
ya doğru çıkacak salların hazırlan- temiz topraklara tırm.ınan ve çık- Bu sırada aynı yer e u unan °- .. .. . - _ • . . . · 

3
'
60 

delerinde yazılı vesikaları ile 
masına öncü olmuştu ... ve . .. saa~ mağ~ ugrajlln dti jman kıtalarına lordu suvari bölüğü kumandanı Fakat, burada muşk~ta ugra Cııgaloglunda Hadım Hasanpa§a medrcsesırun 7, 8 N. odası 48 ' ı' birlikte ihale gun· Ü vakti mua"-

1• . T •t·f · · d ki dun Sesimi babamın sesile muka· ea· aı ğl da dım H edre · · 3 N odas J sabahın 6 sını çalınca am;ral gemı- dıkmiş bakıyorlar .. Herkesın kafa· Hubyarlı Mu azım ..... ı ısının e · . ' g 0 un a asanpaşa m sesının · ı 24 1,801 yeninde Fındıklıda komutanlık 
. d b b·t "' •.. d t t h yese edıyorlar Ben babamın dere. ea· 1 ·ıunda H d H edre . . 5 N ...... sinin emrile açılan ateş şıdcletini art sın a u! .. . F .ıkat zanıan durmad n gen çza ı , ya,.ız yuzun e va an e • . _ · .' . . ga og a ım asanpaşa m sesmm . """"ı 24 1,80 satınalma komisyonuna gelme le 

. . . . . b "k k d b k cesınde oldugumu ıddıa etmıyorum, • • . . · (l5S6) 
tıra arttıra tam had derecesıni bul- geçıyor ... Saatler ılerlıyor. . . Ve .. . lıkesının uyu aygusun an aş a Cagaloglunda Hadım Hasanpaşa medresesının 4 N. odası 24 1,80 n. 
muştu . , Bwıunla beraber ihr \'. iı reketi de mana yok'. .. . Gözleri çatık kaşları · edeme.m d~... . .. .. , Süleyman iyede elmaruf mahallesinde tıp medresesinde ••• 

Ateşi idare eden İngi hz zırhlı • inkı.ıaf etmekte.. nın altından bır ölüm ~u.ıını karaya Anrikorun sesı fena degıl, guzeı-1 ""f od 60 450 İhale günü talibi çıkmayan İs 
sı- ın azametli kumanda koprtisiın • E;ad paj3 mırıldanıyor ; çıkmak ısUyen dıişm•n kıtalarına de söyliyor. Kaliforniyada kollejde mu r~~ a • tanbul komutanlığına bağlı kı 

. k . . ike k ... led' - . kado• Babı alide lala Hayreddin mahallesinde Fatmasultan taat iht" la '' l OOO kilo de ilıl:if deniz kuvvetleri kumanda- - Taarruzdan başka çare yok!. tevcih etme gayretıyle bır nokta· n şar ı soy ıgı zaman ar ....,- • . . • . ıyacı o n ., , s~-
nı amiral Durübek ile kara kıtaatı E\·eı,,. bu \"J! \yette bıricık çare ya dikılmiş ! Kulakları Y.umandanı· !arı alay ediyorlardı. so~agında Hacı Başıraga medre~ı . . 300 22,50 bunun ihalesi kapalı zarfla 11 f 
kumandanı miralay Har•ngton yan- ltaarruzdur ... Muvaffakiyctle başarı- nın, kumandanl~rının sözlerind~: · · Fakat, 0 c~re.tiui kaybetmedi. Edirn,e~apıda Kalcdışı mahallesınde Kalehendek arazısı nisan / 1938 pazartesi günü saat 
yana durmuşlar. bombardımanın "•' Iaeak bir taar :! hem karaya çıkan Esad pll§anın agzından çikan soz- Baba;;ının .>amınu dc11;llacmdan Don 2,5 donum 12 0,90 15 de ilk teminatı 441 liradır. 
ra.da yaptı 1 ,. ·rıpr i d~rbinlerle tet bu. ılk kuvvetlen denıze dökme;;eller arasında yalnız hır tanesi, bir Adolfa dö la Herta ile birlikte dersi .,, k da t" lik uhamm k" al il .lk lem" tlar Şartnamesi her gün öğleden ev • o , , • x u ar sem ı, sene m en ır ar e ı ına ı yazı- . 
kık ediyorlardı bıre birdir. Hem de bunlar denize kelımelik tek lakırdısı onun beynin- almıya başladı. . vel komisyonda görülebilir. I ·-

. - . .. d b I lı olan mahaller 939, 940, 941 senelerı mayısı sonuna kadar ayrı ayrı 
Ateş butun ,iddctile devam eder· ldokulurse_ arkadar: gelenlerin ma· e urgulanıyor: Babasının vefatından so:ıra sinı-- . . . .. , teklilerinin ilk teminat makbu • 

ken amiral D bek 1 n vivat k 1 hr k Taarruz' ma d , k ti il ka 1 l kıraya verilmek uzre açık artırmaya konulmuşlardır. Şartnamelerı le- zu veya mektuplan ile 2490 sa uru ev saçan ej- • ı ırı ır, ve .. , aç a am te - · ve ra yo şır <' er e mu ve c .. _ _. .. .. .. . . , . _ . . -
dcrhaları andıran toplarına bır de, uğrıyabilır!... Evet; yerinde bir taarruzla bu s~- yaptı, Bu şirketler, Karüzonun is • ;'·azım Mudurlugunde gorulebılir . Istekliler hızalıLrında gosterilen tik yılı kanunun 2. ve 3 ncü madd-' 
karaya , ver ·er kaynayıın t'lprağa Karaya çıkan du ·man K<!\"Vetleri fıl tasallut, temiz Türk topraklarına minden istifade etmek isti>·orlar • teminat makbuz veya mektubile beraber 18/4/938 pazartesi günü saat !erinde yazılı vesikaları ile bera 
bakmış . yanındaki mirah.a dön • bır ~aranan ateşle Turk -:perlerinin karşı yapılan bu hain hareket dur- dı. Tabii babasının yerini tutam3 • 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar (İ) (1804) ber ihale günü ihale saatinden 
mu~ ''e sormu~tu : , ılerı hat! ruıa .nıukabele edıyorlar; dur!. dı. Nihayet, mukaveleleri bozuldu. ••• en az bir saat evvelline kadar 
-. Tut"lıyayım at • kAfi midir, hır" tara_ttan .kazma ve kureğe sarıl- Kumandanlar neden be~l~şiyor- O vakitler, biraz parası vardı . İ. Fatih tapu ıiicil m.ulıafulığındaa: teklif mektuplarının Fındıklıda 

de;,~nlz ? . . , ~!ar ilk sıperleri; ba:ı Eıperlerini; l~r; duruy rlar; zaman ~eçırıyorlar talyaya geldi, iki defa evlendi Ka _ İstanbul Beledıyesinin evkaftan husus! idare'!! nuidevver olarak Istanbul komutanlığı satınalma 
.. l"rıngton ıkı saattır altlarında çş~me~me çukur!arınr hazırlıyorlar .. •e . ., .. bu taarr~: . em_rını. verı:ııekte rılarının ikisinden de ayrıldı· Bu tescilini istediği Samatya Hacı Hliııeyiaağa mahal.lesinde cami soka- komisyonuna vermeleri. 

gur ıyen Taretlerin hasıl ett'"· b" ımdi tam zamanınd ıl geçikıyorlar? Yıgıt suvarı zabıtı bir · (15B-) 
gurur! . . ıgı ır ta•- b a yap acak bir anda old gu- rd d"' .. . . yüzden çok masrafa <>irdi Bugün ğında iki No : lı Hacı Ferruh nam Ferhat ağa mektebinin tapuca kayıt • 

a ceı ap \'erıyor: ~,uz u çukurları onlara m . . u ye e onuyor, çızme. .. . o . . . . , • . , 

şıki sırtlarda değil insan b'f: kar- !eriyle doldurbbilir arını k':'1dı leş- çaktıran bir hareketle oradan fırlı- var. . ihine milsadif Perşl'ınbe günü saat a de mahallen hukuki variyeti ma Komlayonu IUlnlar 
- Çok bile amirali Artık yapar; kendi kazdık! . ezar lerının parlak koncunda şunşekler meteliğı yok, Yalnız g.ı.rcl bır sesıf:ve senedi bulunamadığından senetsiz tasarrufata kı)ascn 14/4/938 ta- Deniz Levazım aatına l• 

biıcek bile kalmamıştır!.' canlı kurnancfaln•ıp· k•tal fa~;· henuz yor; koşarak yakındaki tepenin ar- - Yakında Metropoliten Operaya tahkik ve tesbit edileceğinden bu hususta mülkiyet ,·eya aynü hak id.,._ _____________ __. 
V :1 ' ~ ar.1 ar ulaş- k da beki· b'"I" .. ·· e ... Derhal emir veriliyor· tırılamıyan bu taar . . asın ıyen o ugune yakla- angaje olacağımı ümid ediyorum. diasında bulunanların evrakı müsbitelerile beraber muhafızlığımııa ve- 1 - Tahmin edilen bedeli 

- İhraç başlasın'... . bir çok azman ka ~:;:ti~roı~~ daha şıyor! Atına atlıyor. Bölüğe hayla- Sağlam bir vaıid aldım. yahud belli edil n günde mahallinde hazır bulunarak müdafaıı ve iti- (6000) lira olan (2000) kilo yün 

. Nakliye gemilerinden ındirilen fi- Kolordu kum~daıuıı:" ~trafını rıyor~ . , Genç Karüzoyu tenor olarak anga raflarını beyan etmeleri lüzumu iliın olunur. (B) (1797) fanila ipliği 18/Nisan/1938 ta • 
h~alar asker doluyor; Önde bahri saran erkıinı harbiye heyeti he _ t hın.... je etmiyecekleri muhakkak. F~t. ••• rihine rastlayan Pazartesi gü • 
siliihendazlarının yüklü bulund !~ ye (Devamı var) operada küçük bir rol almakta hü - 5 Bel d' Ş bes' M""d"" 1 .. ,..,_.,_ nü saat 11,5 da kapalı zarf usu. 
filikala f Usu arıyrr e ıye u ı u ur u5-n : 

n ıçı ve varillere bağlanan • yük bir muvaffakıyet ve şereftir. .. _ _ . liyle alınmak üzere münakaSa • 
kalaslardan yapılmış sallar ü ş E H 1 R M E s E L E L E R 1 . A -::-- Buyükderede Şaraphane sokağında 6 sayılı ve iki katlı ahşap ev ya konulmuştur. 
ki Avustnııyalı kara k t·' stünde- Harıcı Asken Kıtaatı! harap ve maili inhidam bir şekil aldığından yıkmak suretiyle ınahsu- 2 ş tnam . K . 
k . . • . ı nıarının ta- J A - ar esı omısyon -
ıb ettıgı görülüyor· Türk tabi 1 !anları runun kaldırılması için hissedarı olduğu polis tahkikatından anlaşılan dan h gun" 1 ak 1 rinin· T k t ' ye e- . . • . er parasız o ar a ı-

. ' ur opçularının şarapnel- (5 inci sahifeınizden devam) g""tikten sonra m"L'- b ' . { . t . tah . f" t' 30 Yenışehırde Eczacı sokagında 15 sayılı evde oturan Apostola temlik e- nabilir Muvakkat teminatC450)' 
Ierı altında kar . ., uuuu ır ımar a- Bır me resme mm ta ı , .. , · . 
cele .a) a yetışmek için a- mazutla müteharrik çift uskurlu bir aliyctiyle mükemmel bir hale ifrağ kuruş olan 500000 metre haki dilmek uzere ıhtarname yazılmış ve Yunanlstanda bulunan kız kardeşi liradır. 
do eden bu filıka ;e salları itilaf makineye sahip bulunmakta hem edilmiştir. astarlık bez kapalı zarf usuliyle Amelyanın ikametgıih adresi mallım olmadığından ilin tarihinden iU- 3 - İsteklilerin 2490 sayık 
os'::;,rı;.ııs;0 at~re hımaye ediyo~ .. : yelkenle har~ket edecek kabi~yettc Bu husuta sarfedilen paranın mik satın alınacaktır. Şartll'.1ı:nesiıbaren 15 gün içinde sözü geçen evin ıahip ve hissedarı her kimse yık- k.anunun tar~atı dahillnd~ tan
gemilerd pç kmarı. artık ateşlerını ve kudrette ımal cdılmekt~dir. K'.- tarı muesse e müdiriyetinin ifadesi 750 kuruş bedel mukabılınde mak sw·etiyle tehlikesini kaldırmadığı takdirde yapı yollar kanununun zım edeceklerı kapalı teklif mek 

<:!n çe 1§; kıyıya d ğ lavuz motorlarının sliratlerı 11 mı! . h ·· M M y k"I f tına! t bl belli gün . yaklaşan ask d 
1 

° ru b . . ne nazaran 650-700 hın liraya ba - er gun · · e a e ı sa • 44 ncü maddesine tevfikan Belediyece yıktırılarak ankazının satılacağı u arını en geç >8 
. . . ~r 0 u vasıtalara çe- ve e adı rne 13.30 metre boy ıle 2,5 h · olm ve b f ·· . . . ma Komisyonundan alınabilir. 1 • . • . • saatten bir saat evveline kadlr 

~:m~~:~··· Bır .i~ sal batıyor; bir met~e arzı ihtiva ctm!'k~eclir. Açik n~n ka:;cında~ ~::: :~nı:u~se İlk teminat 8750 liradır. İhalesi! malum olmak ve teblıg makamına kaım bulunmak uzere keyfiyet ilan Kasımpaşada bulunan Komis • 
ç a devrilıyor; Kuınkale kı denız kılavuzunun ebadı ısc bunlar- ı· . . ş 18 Nisan 938 pazartesi günü sa· j olunur. •B• d803• yon Baslcanlıgvına -·'-"'··- mu 

yılarından sığ • d fazl 16 40 ul ·ı 4 00 nşaat ve tesısatın kendi malze - ••• v ııU1AUW< • 
. . ınıntakalarda sular an a ve • t 1 " ,v arzın- . . . . . at 11 de yapılacaktır. Eksiltme- kabilinde vermeleri (1778) 
ıçınde çırpınan; Yarı beller· kın da bulunmaktadır. mesı ve kendı ustalarıyle bızzat ı- ye "İrmek isteyenlerin 2490 sa- Hepsine 100 lira bedel tahmin edilen Şehzadebaşında Kalenderha- ••• • 

ıne a- M.. . . • dare tarafından yapılması sayesınde " . -
dar suda yürümeğe çaba! . . uessesenın en dıkkate deger .. ,_ hh"d vılı kanunun 2 3 üncü madde- ne mahallesınde medrese sokagında 3 N. evin ankazı satılmak üzre açık 1 T hmin d'le b·-' ll 

tyan Ingı- cüzü'le . d b" . . d . . 'mu...,a 1 e kalacak kazanç devlet . . lı • . . - a e ı n =e 
liz, Fransız ve müstemleke ask 1 . rın en ırısı e ınşaıye usta

1 
h . , b kıl . - . lerınde yazı vesıkaları ılk te- artırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürıugun·· • ·· de görülebl • (4800) lira olan (2000) kilo yu·· n 

.. ,. . er erı mektebidir. azınesıne ır makta, ıllij3atta mu . 1 · 1 b · rkt kil . · 
goruluyor ... Bunlar, karaya çıkmak . · . , teahhid fiatından çok daha ucuza! mınat an~ e ır 1 ~ te f mek- lir. İstekliler 7 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya melı:tubile be- çorap ipliği 18/Nisan/1938 ta • 
uzeredirler; ilk kısımlar toprağa İkı sınıflı olan bu mektepte 70 mal 1 kta .. . 1 b' k·td tuplarıru ihale saatınden en az! raber 11/4/938 no>••tesi gun· u· ••at 1• d D . • E .. end ..__1 rihine rastlayan Pazartesi gü • a- t 1 be • . · · o ma ve sag am ır şe ı e . l Ank d .--- - " e aıını ncum e .,.._ıınma-
yak basıyorlar... 'fürk siperlerinin a e ders gormektedır . . Id'.':'ece yapılmaktadır. bır ~at. evve ara a . M. M.t Jıdırlar. (B.) (1617) nü saat 14 te açık eksiltme usu-
ıleri hatlarındaki avcılar birdenbir her. talebe ıçın ayda 15 !ıra ucret . . , Vekaletı Sa~ınalma Komısyonu· ••• tiyle alınacaktır. 
a' b 1 e verilmekte bu paranın 4 lirası öğle Burda neler ıma! ~dıhyor. na vermelerı. •770• «1639• b,Cli" aş ıyorlar; bu yeni düşman yemeğin 2 lirası idare sandiğ 5 Türk ustalarının tamircilik husu- Senelık muhammen kirası 120 lira olıın Beşıktaşta Kaptan İbralılmağa 2 - Muvakkat teminat (360) 
r lrşısında ılk fırsatta karaya çıka- lirası m~ktep ıicretine ayrılm~'ta sunda ecnebi ustaları gölgede bira-1 İst Levazım AA mı"rJı"gw ı" j mahallesinde Köprübaşı sokağında 23/'Z'I Kaptan İbrahimağa mektebi liradır. Şartnamesi Komisyon • 

1 mış, ağır makıneli t - f kJ · · ' ı • Ll dan h ·· bed 1 · \arak lı rL<;an d" u. e erıne ya- gerı kalan 4 sirası da her talebeye kacak bir kabiliyet gösterdikleri ec- S"hnalma Komi•vonu lianlan sokağında 23/'1:1 939 veya 940 ve 9•1 seneleri Mayıs sonuna kadar ki- .. er gun e sız 0 a • 
uşman neferlerı yere t h 1 • b b" · h 1 if d 1 · d · nabılir , r 

8 
. ya ı - cep arç ıgı ırakılmaktadır. Mek . ne ı mute assıs arın a e erın en h Ak raya verilmek üzre açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım · . . . 

Sil ukabelelerıııe girişiyor- etbi ikmal eden talebeler usta ola- anlaşılmakla beraber, şimdiye ka - Fe.nerba _çel . tarma anbarı- Müdurluğünde görüleb'lir ist kl" !anlar 9 lir 1 k ilk te . 3 - Istek:lilerın 2490 sayılı 
b ıina ar \'e sandallar, filikalar rak tezgahlara sevk cdılmekte ve dar alnız eski seyri sefain idaresi- nın ıskelesı 8 Nısan/938 Cuma ı . e ı o a ı mınatlkanunda yazılı vesikalarla bir-

• 1 takıp <'tınektcdir İkinc· bu tedrise mukabil 10 lik' b Y 1 't t . t . l" 'k günü saat 15.30 da Tophanede mektup veya makbuzu ile 11/4/938 Pazartesi gunü saat 14 de Daimi En- likte ve belli gün ve saatte K~ 

y 
F 

ka ile d k · ·· ı . sene ır' nın vapl>I' arına aı amıra ı guç u • L • . li. . t nalına .. . d b 1 alıdır İ) 1 · • 
Üçü~"cu ara~a çıkmış bulunu- hızmet taahhüdü altında bulunmak- ıe yapan, ve hatta bir kısım tamirat ~vazını amır gı sa ı ko- cumun e u unm lar ( (l615) sımpaşada bulunan komisyona 

paşa crlta:;olordu kum:...ndanı tadırlar. Mektebi bitiren her talebe- içın harice mıiracaat eden eski fab- ı:ı:ısyonunda pazarl~kla eks~ltıne- . . • ••• jmfırncaatları. (1779) 
•1 . 

1 
.... harbıyesıylc bera- ye ~yda 2 !ıra kesilen sandık parası r kala a mukabil şimdıki idare her sı yaılacaktır. Keşıf bedeli 956 Taksimi, Dolmabahçe)'e baglayan Gazhane YokufU yeniden in§a e- 7 - --

ı erı ıa,,,;, kadar k ı d f t · · ı r lira 18 kuruştur Te · t 143 dil "ind • f 1 ~~ Hıcr! 1 1354 ı<ııınl •ıyeti te tkik cd. w ·u rnU§tu... e .ı en ıta cdılmckte \'e u<talar ttirlti deniz vasıtalarının Akay, De- . '. ~ ı eceg en mezkur yol Nisanın birinci günüden itibaren seyrü sefere Sefer Mart 

1 d"b. d ih ı;orJar .. Burun- bundan sonra kabı .yel \'e iktidar. niz yolları ecnebi ticaret gemileri, lira 43 kuruştur. Isteklilerin ka- kapalı olduğu ilin olunur. (B) (1742) 1 

ı -ının ı ın e raç Yapan düş • larıyle müterasib yevmiyelerle hlz- t. · t . !'. 1 . h b .1 . nuni vesikalarile beraber belli ••• t 20 
.kıtalarına Lir şe met ö kt di ıcare se ıne erı ve ar gemı erı.. tte k . l . 
. _ d Y Yapınıyacak g rme " rlcr nin tamiratını mükemmelen yap - saa omısyona ge melerı. Jandarma telefon şebekesine ait 2490 tane direğin tepelerinin çin- Yıl l!IJS. Ay 4. Giin92• ı<:a.sm 1-:6 

ı,; Jı bır a_czın dogur uğ ~Yeisle ted- Me ctcbin leyli bir hale ifrağı ta makta Ye bir kısım hususi inşaatı •476• el 790• kolanması ve katranlanması işi açık eksiltmeye konulmuştur. Bunla _' 2 Nlean ı Cu111erteal 
alınaga, çare aramasa davranı- savvurlaıı mevcud bulunmakla be- d b ·· ı·· k · ı b. t b ••• · · a u un a samıy e ızza aşar • rın hcpsıne 3735 1 bed 1 tahmin edilm. t" Şartnam · Lev ·· 

Y ar . Fakat işte bır !asını ihra- raber, henüz bu hususta kat'i bir maktadır. Maltepe Askeri Lisesinin la • .. .. •.. . ... ır~. e . ışır. esı azını ~u- Vanın kurtulu~u 
c ı lı<mal edecek, diger bir kısmı karar verilmiş değildir. Buna dair en iyi misal, idarenin ğım yollarının; keşfi mucibince durlugunde gorülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika 't'..---------- ---· 

11<ma'.1 tmek •ızere buhman düş- 15-18 yaşları arasında bulunan müdiırlük dairesinde şimdiye kadar tamiri 8/Nisan/938 Cuma günü ve 280 lira 13 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
ın k ıtaları tıpkı önlerındeki deni- genç tale~eler sabahtan öğleye ka· jimal edilmiş olan deniz vasıtaları . saat 15 de Tophanede Levazım 11/4/938 Pazartesi günü saat 14 de Daim! Encümende bulunmalıdırlar. 
dalgalaıı gibi birbn i ardına kı- ~ar ö ~;ızarı derslN le meşgul olmak- nın modelleri görülmektedir ki bun amirliği satın alma komisyonun- (İ) (16M) 

Y .ı akın cı'llekteler... ' g eden sonra atelyelerde pratik, Jıır motorlu Ye motorsuz olarak 30- da azarlıkla eksiltmesi yapıla .. .. -
'umandan ateş altında bunlara ders .. yapmaktadırlar.. j40 paı aya '?aliğ ~im ktadır. caktır. Keş~ bede.Ji 600 lira, te- fi mucibine~ ~ 18 Nisan Ş~e ".u k~fi İs~bul Ko -

Vakitler 

Günoı 

~ı. 
lı..ıadl 

v .. ti 
... "· 
s 41 

1'.2 18 
ıs ~3 

erıy e ıınları ge- d · k. t . . . . · . • A 18 35 

Eaaal 

... d. 

11 07 
s 44 

9 19 
1l OJ 

t taarruz yapmak, kalınıınan Mch Muesses~ ~aça m~! oldu.?. .. . ...... Mü nın cskı. haliyle yeni .ha- mill'.1tı 9~ lirad~. Isteklilerin ka- 938 pazartesı gunu saat .14!~~ da mutanlıgı ınşaat şubesınden. 16 
n 1 . lerı·n su" ngu··ı . 

1 
b Havuzlaı ıdaresının ş mdı bulun-,.ıne bır bakı ta mudekkıklere ~cis - l nunı vesikalarile beraber belli Tophanede levazım fıınirligı sa- kuruş mukabilinde alınır Is • 

r evirm düşün.. . ugu es 1 ersane ısmı verilen ının- teren \·e y.n aynı daırede came- saatte komısyona gelmeleri. tın alma komisyonunca açık ek- teklllerin şartnamesinde isteni • q&oa 
a•dır V ihr u~or, fakat za • taka bundan 6 ,;,>ne t>vvel metruk kin içerisinde bulunan iki makette' •477• «1791» siltınesi yapılacaktır. Keşif be- len vesaikle beraber belli saat_ Yallı 20 08 1 33 
kted · e K aç areketı deı·am arsalar ve bir ·ığın enk z hıııind 1 bir kaç sene içer ıs inde büyük te - ••• ı deli 2027 lira 71 kuruştur. İlki te komisyona gelmeleri 1789 • lıaaak 4 02 9 ~ 

e ır ·· umandanın yanında ı .en Iktisad VekıiletııWl idaresinelrakki ınukemmelen görülmektedir, İki No. Iı dikimevlerinin keş- teminatı 152 lira 8 kuruştur. 475. ,._...-__ .-...-..... _..-. ____ ...., 
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Yağlı ve v 

yagsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağlı gece ve gündüz 

HASAN KREMLERi 
sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. Çilleri ve 

ihtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 
Hasan • • 

ısmıne ve markasına dikkat •• 

25 ince sigara 

20 /{alın sigara 

KURUŞ 

P ASTIL ANTiSEPTiK 

' 

"DAİMA 

TİRYAKİ 
iÇİYORUM,, 

e Her Tiryaki bunu 
söylüyor.Acaba neden? 

Çünki; 
e Tiryaki sigarası on· 
!arın uzun zamandan· 
beri bekledikleri siga· 
radır. 

e Tiryakinin harmanı 
her zaman aynı olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç değişmez. 

Her zaman 

AYNI HARMANI 
AYNI i Ç İ M İ 
AYNI NEFASETİ 

TiRYAKiDE 

BULABİLİRSİNiZ! 

Kolayltk Terzievi 
:ıo - 25 lir•r• 

Safi yün müntehab yerli ku-
maşlardan ısmarlama kostüm 
en sağlam malzeme kullanmak 
suretile en müşkülpesentleri son 
derece memnun bırakır. Bir 
tecrübe sözümüzü isbata kafi • 
dir: 

Sultanhamam Münevver han 
birinci kat numara 1 - 2 

BURUŞMUŞ . ·~ 

'". CIL T -· ., 

Bir d@kterun 
Şayanı hayret keşfi 
Buruşukluklar, ihtiyarladığı

mız zaman teşekkül eder. 
Cild, bazı hayati. unsur! 

kaybeder, bu hayati ve kıyme 
Ji unsurları iade edince, genç
leşir ve tazeleşir. İşte, Viyana 
Üniversitesi profesörü Doktor 
SteJsli:al'in şayanı hayret keşfi 
budur. cBioceb tabir ve gen 
hayvanların cild hüceyrelcri 
nin merkezinden istihsal edilen 
bu kıymetli cevher, pembe ren 
gindeki Tokalon kremi terki -
binde mevcuddur Her akşam 
yatmazdan evvel kullanınız. s· 
uyurken, o, cildinizi besleyip 
gençleştirir ve buruşuklukları 
nızı serian izale eder. Bir hatta 
zarfında on yaş gençleşmiş g"" 
rüneceksini:ı. Gündüz için cil 
unsuru olan beyaz renginde · 
Tokalan kremini kullanınız.. Si 
yalı benleri eritir, açık mesa 
meleri kapatır ve bir kaç ·· 
zarfında en esmer ve sert b · 
cildi beyazlatıp yumuşatır. 

Bayanların 
Nazarı dikkate 

Satın aldığınız Tokalon kre 
mi vazolarının büyük bir kıy -
meti vardır. Onları bayiinize i 

ade ettiğinizde beheri için 5 ku
ruş alacak, ayni zamanda kıy 
mettar mükafatları bulunan To

İstanbul birinci icra memurluğun kalon müsabakas;na iştirak hak 

dan: kını veren bir bilet takdim ede-
Beyoğlunda büyük Pamıakkapı - cektir . . 

da pembe sokağında 11 No. lu Rita- iiiiııı•ııliı•ı•••H••• .. 
nın hanesinde otururken elyevm i -
kametgfilıı meçhul buluruın Recep Ali 
Hüseyine : 

DOKTO:"ı 

Rıza Sağlar 
Şell şirketinin aleyhinize, Be-;oğ

lu birind sulh hukuk mahkemesin
de\ aldığı 1217 /937 tari!.li ve 938 I 
1678 numaralı bir kıta ll&ma istina

İÇ HASTLIKLARI 
lıf"ÜTEHASSISI 

Herglln Be§iktaşta tramvay cad-

den dairemizin 1938/363 mzmaralı desindeki muayenehanesinde saat 
dosyası ile yaptığı icrai takip safha 15 den sonra hastalarını kabul e _ 
sında Dsfalt, motorin ve madeni tur- der. 

bentin bedelindn alacağı bulunan i """""''""""""""""""'"""'"""'"'"""""'"""=-• 
36 lira 5 kuruşun 30/12/936 tarihin- borcu faiz, avukatlık ücreti ve mas

Adalar sulh mahkemesinden: na aid 112 hissesinin sabim.asına ka den itibaren faiz ve yüzde beş avu- rafları ile birlikte ödemeniz liizım-
Büyükada Nilüfer sokak 17 N. da rar verilmiştir. Birinci arttırma 11 / katlık ücreti ve 606 kuruş mahke - d~. Borcu ödemez veya tetkik mer-

sakin iken ikametgahı meçhul Kir- 4 / 938 tarihine müsadif . me mesarifi ile birlikte tahsilini mü cıınden veya temyiz veyahud iadei 
yııkice ve ayni adreste sakin iken ö- saat on dörtten on altı . pazartesı b~yyin. yuk~rıdaki .i~ametgahınıza muhakeme yolu ile a~d olduğu mah--

. . . . . ) :ı kadar malı gonderilen ıcra cmrının arkasında kemeden ıcranm gerı bır~kılmasına 
len Istatının varıslerıne: kememizde icra olunacaktır. Birinci mübaşiri tarafından verilen meşru- dair bir karar getirilmedikce cebri 

Mahkememizce terekesine el kon arttırmada kıymeti muhammenenin hatta mezkür mahalli tt'tkettiğiniz icra yapılacağı ve yine bu müddet 
muş olan ölü Andon ile müştereken yüzde yetmiş ~ini bulma7.sa ikin- ve yeni ticarethane veya ikametga- içinde mal beyanında bulunmazsa

mutasarrı! bulunduğunuz ve tama- ci arttirma 26/4/ 938 tarihine müsa- hınızm da meçhul olduğu :ın.J.ı~ılmış nız hapisle tazyik olurıacağmız gibi 
mına 138 lira kıymet takdir olun' " dif sal a;;n . . tt olmasına binaen, icra tedkik yanlış beyanda bulunduğunuz tak _ • ~· ı ..,-.u aynı saa e ıcra ve en ·· . • d" d d h · 

.. .. . . mercıı ınce mezkur icra emri- ır e e apısle cezalandırılacağı _ 
Buyükada Karanlı! mahallesınde çok arttırana ihalei katiyesi icra kı- nin bir ay müddetle iliınen tPbliğine nız hususu icta emrini"l tebliği ma-
Nılüfer sokağında 19 No. lı ev ve ar lınacağı tebliğ makamına kaim ol - karar verilmiştir. işbu Jlan tarihin- kamına kaim olmak üzere ilan olu _ 
snnın 360 hisse itibarile ölü Ando- mak üzere ilan olunur. (934/46) den itibaren bir ay :<nrfınd:ı mezkfu nur. (6468) 

, ... ---·~--Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel. 4262. Sirkeci Mühürdar Zade 

Han telefon: ·22740 

Karadeniz hattı 
Postaları 

ı nisandan Ağustos sonuna 
kadar Karadeniz hattında yaz 
tarifesi tatbikine başlanacaktır 

Buna nazaran postalar · İstan -
buldan pazar, salı, ve perşem -
be günleri saat 12 de kalkacak
lar gidiş ve dönüşte kış tarif" -

sindeki ayni iskelelere uğra 
yarak İstanbula birer gün evve 
geleceklerdir . Yalnız kış tari • 
fesinde Hopay~ kadar giden sa
lı postası yaz tarifesinde Rize -
den dönecek Hopaya gitmiye -
cektir. (1763) 

En 
En 

Korkunç Düşman 
Mükemmel Silah 

Soğ\lk alğınlığı tehlikesine karşı kendinizi GRİPİN 
kaşelerile koruyunuz 

SOGUK ALGINLIGI: Baş, diş, be!IGRİPİN üşütmeden müteveV 
iıııı•••-•••••ı.••i - 1 GRİPİN hastalıklara mani olur. 

YELEK CEBi kulak agrılarına sebeb o ur. SOGUK ALGINLIGI: KırıJ<ll' 
JUNIOR FENERLERi bütün ağrıları dindir~. S~GUK neşesizlik tevlit eder. . 

Ok ALGINLIÔI: Nezle Grıp ve bır çoklG R i p i N : Kırıklığı geçil' 
. Ta§ınması ç ed 

tehlikeli hastalıklar dog"urnr neşenizi iade er. kolay, ışığı çok 

kuvvetli ve kendisi 

çok şık, Yelek ce
bine ve kadın çan

tasına girer, Halis 
Krom taklitleri 

vardır 

dikkat, 

Markaya 

Satış deposu: Voyvoda Cad, No 30. icabında günde üç kaşe alınabilir· 

. .· .. if;.- lstanbui Beşinci icra Memurluğundan: 
).~;::?~/?'~·~ Mehmed İbrahimin Zekeriya zimmetinde alaca~ olan meb~ğde~ .. ; ' .:

1 
~ dolayı haciz edilip tamamına ehli vukuf tarafından uç bın altı yuz JırJ 

1 ıci,tl'Z bi.. kıymet takdir edilmiş olan ve satışı karar a~tına ~an Galatad~ ber<" 
.rı~·-:o_;~~~ ketzade mahallesinin Zürafa sokağında esin ve yenı 15 ve hali ha:ııt 

.:;,e.;;~ . · '<.:f 15/17 kapı numaralı gayri nıenkulun tamamı açık artırmaya konul 
... '-""' .;. saf • d ılıdır 

toıo b;r luv•.ılo lollıobilnı•k ~in blı• "''"''. Bodrum kat : Birinci katdan taş merdivenle inilir zemini taş döşcl1 
Sootlor b;,t,;rlni ıoı., odiy°' •• h•l4 ..ı.oııı.1•• ~ muştur ve ev ı aşagı a yaz . 

oto:;,::•;::..~· lıir tG.!V ko•ut0"''
1°'"'' bir taşlık üzerine ve zemini taş döşeli bir depo ve mozaik ve merın~ 

ltıe burada tekneleri bulunan maltiz ocaklı bir matbah olup bahçeye bir deınil 
VALi DOL imdadımıza yotiıi!,! kapısı vardır. , 
Onu bir .,,. ıembe '.awı.~z.,...ı ·;.• Bahçe :: Mermer bilezikli bir sarnıç ve bir kapı mevcuddur. Zeınil 
.ını.ı.ri ı..ı.ın odôcl olon bu~«; _uytıuıuıluO<ı kat : kısmen kırık mermer kısmen çimento kısmen malta döşeli ort" 
torıı -•~-'!' .;' • d.-M.;'( ·- ..... • ( sın dan camekarua bölünmüş bir taşlık üzerinde bir oda bir hel~ ve t 

VAUDOlı 4ooıla. ı.ı.ı.rw ıııııı. çinde musluk taşı bulunan aydınlık mahallinden ibarettir. ' i"'.,,.~r~~ Birinci kat: mozaik musluk taşı bulunan bir sofa üzerinde iki olJ 
L. f O O~ '" bir heladan ibarettir. 

(. İkinci ve üçüncü katlar : Birinci katın aynidir. 
' . Dördüncü kat : bir sofa üzerinde basık tavanlı ve dolablı bir olJ 

ile etrafı kargir korkuluklu zemini çimento bir taraııdan ibarettir. 
ı------------- Umumi evsafı : Bina kargir dahili aksam ahşab ve muşamba ~,t 

şelidir. Pencereler demir kırma kepenkli ve doğrama aksamı kısnı~ 
yağlı ve kısmen aşı boyalıdır. İçinde elektrik ve terkos tesisatı nıe' 
cuddur. Tapudan gelen kayidda elyevm kargir depo denilmekde ise IJ 
hali hazırda sekiz odalı bir haneden ibarettir. Arttırma peşindir. Ari 
tırmaya iştirak edecek müşterilerin kıymeti muhamminenin % 1/2 ııl!' 
betinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu hamil 1' 
malan icabeder. 

Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve evkaf borçları borçluya ai~ 
dir. Arttırma şartnamesi 6 - 4 - 938 tarihine müsadil çarşamba gUl'' 
dairede mahalli mahsusada talik edilecektir. Birinci arttırması 11 -~ 
938 tarhine müsadif Çarşamba günü dairemizde saat 14 dan 16 ya kadıl 
icra edilecek. Birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammlnenin, 75 ııJ 
bulduğu takdirde üste bırakılır. Aksi takdirde s<>n arttıranın taahhii4' 
baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdid edilecek 26 - 5 - rf1 
tarihine müsadit perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar dairede yal"' 
lacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıranm üstünde bırakılacal' 
iır. 2004 No. lu icra vıı iflas kanununun 126 mcı roaddeWıe tevfikan Jıs)' 
!arı tapu slcillerile sabit olınıyan ip0tekli alacaklarla diğer a!Akadat" 

En M f c:;:c:;:•n 'LA(IOI" nm ve irtifak hakkı sahihlerinin bu Iıaklanm ve hususile taiz ve rıw$I' 
il ..ı..ılH 1 tc rife dahil olan ~ddialarını illın tarihinden itibaren yirmi gün :zarlıJIÔ1 /;:::==========:::- evrakı miiıiliitelerile birlikde dırirem'7e bildirmeleri lizımdır, Aaj J#I KERPETEN Gi&I dirde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaf 

.!ı!. masıntlan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden i• 
S W K E lll bar~t olan belediye rüsumu ve vakı1 icaresi bedeli müzayededen terııl' 
AT Al"l. olunur. Daha fazla malı1mat almak istiyenlerin 937/569 No. ıu dosyadl 

mevcud evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp ııl'' 
layacakları ilan olunur. (6473) 

PROFiLAKSiN 
Cels0ğukluğu ve Frengiden k@rur~ 

DANS PROFESÖRÜ 1 Zührevi ve cild hastalıkları 

Faris Sendikat Nasyonal dans H . o·· 
cemiyetinden birincilik kazanan Dr. ayrı mer. 
dans profesörü Kemal Sami Bayer Öğleden sonra Beyoğlu Ağacall11 

her gün sabah saat 10 dan akşa~ karşısında No. 133 Telefon: 435~ 
dokuza kadar dershanesi talebelerı- -~--

ne açıktır. 
Adres: Beyoğlu İstiklal caddesi 69 

numara Kemal Sami Bayere mü -
racaat etsinler. 

Sahip ve neşriyatı idare ede1' 
Ba, muharriri 

ETEM İZZET BENİCE ... 
SON TELGRAF IUATBAASl 


