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UNANiSTANLA TURKiYE ARASINDA AR tk 
HUD D KALMAMIŞTIR, D NiLEBiLi 

defa daha anlaşılmıştır ki Tark- Yunan dostluğu her 
angi bir gün/ak, yıllık, mevsiml·k politika bağının vücud 

verdiği dostluklardan değildir 

Çek Almanlarına muhtariyet veriliyor ! 



" - SONTELGRAF 

Harb tehlikesi var ! 
Y?zan: H. SERDENGEÇTi -- -

Deniz harb 
Okulunda 

Sancak merasimi 
Öbür gün, Heybeliadadaki Deniz 

Yüksek tahsil 
Cençlarinin 
Avrupa gazileri 

Nafıa ve.,,.di • 
emır 

Sirkeci meydanının açılması; Hazi .. 
ran nihayetine kadar bitecek 

Hudud haricirl 
c;:f,,.fif " . ' 

r~eıi 
Eskiden bir yangın Je 8 

1 
Halk seril sefil bir köşede ~.91 

Harb mektebine mera~ı:nle sancak So"'mester ta'l· ı'lı'nde y k 1 • • t dd . derdi. Hatta acı bir atalar Sod 
verilecektir. Ayrıca, o gün, bu yıl, ) ) ma JŞine ramvay Ca eSJn. bile vardır: •Düşene vur seli 

. Çok ~ari.pti~: B~tün milletler boğazlarına kadar silah içindi. Fakat Deniz Harb lisesini ilmHıl edip de Müteaddid seyahatle~ deki dük kanlardan başlanıyor meyi! .. 
yıne lıcpsı bırbırlerıne: . . "/ Bugün .Anadolunun . b8 

- Telaş ~tmeyin harp tehlikesi yok! .. deyip dur_ııyor!.. .Dalı~ g~- taebelere de, merasimle diplomaları Yapıl3C3k zelzele felaketi karsısında· 
riııtir ki, bu kııdar senedir hakikaten de silah artmasıle harp t~hlikesı- tevzi o:unacaktır. . . . . . Şehrin imar faaliyeti arasında rm boşalması iki gün içerisindı! ik· ..• .. .. .. , tocıılı 
niıı artmadığı wrtık sabit olmuştur. Sebep? Sebep: Çünkü silah artması . . Bu yaz tatilınde, Ünıversıteli Sırkeci garının önünde büyuk bir mal edileceğinden pazartesi gıinu ten gogsumuzu .kabar ., 

. .. "h 1 Bu merasıme, bızzat, Donanma el 1 .. k k 11 . kt b' d ı l\I'll t yer) bç ııarn eder: Cesaret artmadıktan sonra! .. ·Bınaenaleyh musten o a- . .. .. . gen ere yu se mua ım me e ı mey an açılmasının ve Ankara cad- bu kısmın yıkılmasına başlanacak- manzara ar var: ı e 
1 biliriz. Bir aralık dünya diktatôrluk sistemlerinden korktu. Fakat ev.·elki kumandanı Amıral Şukür Okan rı- talebeleri müteaddid gruplar hu • desınin önünde dört yol ağzı teşJ;J tır. Yalnız meydanın ortasına isabet duna koşmuştur. Devlet yM 

günkü telKl'afların bildirdiği gibı Lehistandaki meşhur çingeneler kralı ya~et edecektir. Merasimden sonra tinde, haric memleketlere tetkik! eden kısmın bu meydana ilavesinin eden camiin istimlak işi için Be:e- rap yurdların yerine uıodcrP 
da diktatör olduktan S(}nra bu işte de artık heybet kaldı ını dersiniz!. 1 davetlılere bir çay ziyafeti verile - seyahatlerine çıkacaklardır. B~ dii ünüldüğünü evvelce ya21m?tLlc. diye ile Evkaf arasında bir tema. !ar kurmağa karar , erdi. 

Bıınunla beraber, harp tehlikesi asıl biç umulmadık bir yerden dün- cek ve müteakıben harb sınıfına meyanda Yüksek muallim ınektebı Nafıa Vekaleti tarafından Sirkeci yapılmaktadır. Bu temas neticesin· D .
1 

b·ı· ki ( !'ketlerin 
, . . enı c ı ır , e •' ~:r yayı tehdide başlamıı bulunuyor. :\lilletlerin silah yığınları karşısında g t 1 b 1 k d °' t '·- taleeblerınden bır grup Almanya meydanının yeni şekline aid proje de cami de istimlfık edilerek bunun b.. ..• .. 

1 
b" leliıfıel"' ... . eçen a e e er, ar a a:ı~arı ara.u..u .1 , • • en uyugu o an ır , 

tanıaıııile ınii;;tcrih olabiliriz anıma yine harp için yapılan dıger hır ha- d lI .d. • 1 ak! d Fr-ı"" '~ To' 1--ı '1~·1 p·~ccc<tıı· hazırlanın~ ve derhal faalıyek gc- da meydana katılması için yıkılın . mi k . . . .
11 

ı;n Jll1 • . . an amı ıyeye l"'Ur anac ar ır. A . al b"l ·ı kul .1 k .. . . . . me e etımızın ve mı c zırlık ~elak attıracak bir hadisedir. O hazırlık da şu: .. •• .. .. . yrıca, sıyas ı gı er o un- '?' me uzere bu ış.e aıd tahsısat ta sına gırişilecektir. .. . tihaJll 
.\lilletlPrİn harp için ihtiyat erzak yığmaları! O gun, saat 12•5 ta kopruden bır darı ı:;u· ~o •. ı;cı.c•er uc, ...., ... .,.,_,,,. uu· ayrılmış bulunmaktadır. Bu meyanda kaldırılan binaların sanud duygusundaki .un 
;\kscla, bakınız, son telgrafların bildirdiğine göre Deyli Telgraf ga- İ vapur davetlileri, Heybeliadaya dapeşte ve Atinaya bir seyahat ya· Yeni projeye göre mydana ayrı· ankazının ihalesi yapılacağır.daıı, bir saadet olmuştur. . 

z~tesi ~·alnız İn.giletercde harp zuhuruna karşı daha şi~di~~n bir ~- götürüp getirecektir. pacaklardır. lan kısı~da de:uz kenarından baş-, bir tar~ftan hedim işi devam eder- İşte bir milletin .az"'.'. " 
~ 011 tonluk zahıre ve yarım ton şeker stok yapıldığını hıldırıyor. Dıger !ayacak, _şımdi~ Antalya ambarının I ken dıger taraftan da anka21n kal- duygusundaki kuvvet boyfe" 

bir İngiliz gazetesine göre ise zahire stoku iki milyon tonu bulmuş!.. 3 banka Yog" urtçu bulund~~ hına ıle . ona. muttasıl dırılmasına başlanacak, Hziran ni: ketleri saadetlere tahvil etııı 
Ne buyrulur? .. Şimdi harp tehlikesi ciddileşmiyor mn?,. Macar alatı zıraıye şırketının bu - hayetine kadar meydanın açılma işı 
Niçin ıni?. Zira, dünyadaki açlar bu stokları yemek için bir gün: y D • d lunduğu kısım ve garın ucundaki nihyet bulmuş olacaktır. dırdır. . .... ;t 
- Yasasın harp!. eni memur ereSlll e yapı,. Ankara gazinosu, aradakı kör hat· Meydan tamamen açıldıktan, gar Bu .yolda daha bu,~ 
Diye İıa~ırırlarsa yuttu lıapı Avrupa!!. lar cadde boyundaki parmaklık ve ile deniz arasında şimdiki kör hat- azım ile yürürsek TürkiY 

* Alıyor lacak yenilikler köşeye düşen tütüncü ile •Ütçü dilk- ıann bulunduğu mıntaka tamamen bir vatandaş için ölümden b•: 
BİR İl\IDADI SİHHj HELASI!- kfuıları da yıktırılarak meydana i- temizlendikten sonra burası bir bir felfil<et bırakmamış 

0
Jaca 

Talibler pek çok iki sahllda rıhtım vUcu· liıve edilecektir. Ayrıca Ankara park haline ifrağ edilecek, şehrin t_t f ı·k Tiitlı b 
Bir gazete a<1klı acıklı şikilyet ediyor: de getiriliyor caddesinden denize kadar olan kıs- en büyük meydanlarından birini ~ e 0.~. ~ a el Iııt· 
Harbiyedeki şu umumi helanın kokusu artık tahammül edilmez bir Muhtelif bankalarda çalışan gene Kadıköy semtinin imar işlerinde mın ı5 metre daha genişletilmesi teşki edecektir. Yapılacak parkm !arı harıcıne surulm~ ~ıJJ'l'J 

hale geldi: dit·or. Kaldırılması için birçok defalar temenni ediidiği halde memurlardan, bu ay başında vazi- Yoğurtçu deresi namile tanılan ve de parun teferruatından bulunmak- ortasında denizden ve uzaktan gö- N. DE 

aldıran bılc olmümış. • · · · fei askeriyesini ifa etmeğe gidecek Uzunçayırdan Kalamışa kadar uza- tadır. rülebieçek şekilde bir de Atatürk 
Gazele faciımm dehsetini anlatmak için bu mevkiin Harbiye. Fatih,! d . d . b ' ki if • n·· . . . . . Kı-kç~ me suları 

. . .. ' b" . 1 b 1 d ,.,, olanlar ve sair sebcblerle açılan yan erenın e yenı ır şe e ragı ıger taraftan şımdıkı ıstasyon anıtı konulacak bu kısımdakı tek· ., <::
1 

.Ş1'1ı - Tunel, J\laçka • Har ıye tramvay ıstasyon arının u un u,.u en k l t ı1 t De bilh b ·· il' d ı d ' 
ı . . . tı· h. b ki . ld • . ... h ,. d b d münhaller yerine haricden yenime arar aşır mış ır. renm as- nasının muştem atın an o an e- mil inşaatın yaz sonuna kadar l<n- Yıre harnam!2rda <' lt'mmı) e ı ır e eme yerı o ugunu, gunun er .saa ın e ura a sa şehir dahilindeki kısımlan tama . 11 cczah ·1 !' . . .. ilm. 1 akt 

tramvay ve otobüs bf>klemeğe mecbur insanlar bulunduğunu snzlşli su- mur alınmasına başlanılmıştır. ·zı k . 
1
. • mıryo arı anesı e po ıs ve ın· zim işı bıtır ış o ac ır . 

. . . ; . . .. . .. men temı en~e ve ış ıyen san . zıbat dairelerinin bulunduğu kısım· Nafıa Vekaletince hazırlanan pliı- Kullanılac..,-:;k mı 11, z"lı ıla•e ediyor. Ezcümle Osmanlı bankasile Su - dalların Gazhaneye kadar gidebil- . . 1 .. ;; ·r 
:\Iuhlerem refikimizin gafl~line bakın işte asıl .helanın knldmlma- . • .. . . . . !arın yıktırılması ~ıne hemen baş- nın bugun veya yarın Devlet De -
. . . merbank teşkilatlarında munhal <>- melerı temın edılcektir. !anmak üzere hazırlığa girisildiğin- miryolları vasıtasile Sirkeci garı ile --"" sının hıkmeh de bu ya: • • 1 1 kl h . d lib Diğer taraftan evvelce yalruz . t' 

<:abahtan Kksama kadar bu istasyonlarda tramvay ve otobüs bekle- an memuru ara arıc en ta o- y • t k ifr • di den bugünden itibaren buradaki alakadar makamlara tebliğ işi yapı· Dahiliye vekale l 
. , !ani alın k . . .. b k . ogur çu 0ayırının par a ag e - 1 .. . . ı, 

yenler içindir ki, hı·l!inın orada bırakılması bilakis elzemdir. Allah ;'-Jlah . arı a ıçın, musa. a a ım - len kısm;da yapılan rıhtımın de· dairelerin başka tarafa nakline baş- lacak, sur'ı:ıtle yıkılma ameliyesıne Jediyeye bir teıı> 
bilmiyorlar mı ki, aıııonyak koı.."USu-baygınlı.klar .geçirenlere ferahlık tıharu açmışlardır. Talıbl~r pek renin iki sahiline de tamıınıen teş- lanmış bulunmaktadır. Bu kısımla· başlanacaktır. • 
vcıir!! . . çoktur ve bu bankalara muracaat mil edilmesi, ve bu arada beton o- gönderdi 

etmektedirler. Ayrıca, İzmir İş !arak yapılan iki sahilin Gazhaneye Hay' et .• m •. z u a k şa m Dahiliye Vekaleti !stanbl)l 
(OCUKLARA TERBİYEVi YAZILAR... Baukası da lise mezunu olmak ve kadar uzatılması tetkik edilmekte- diyesine bir tezkere gönde 

Oünkü bir gazetenin çocuklara mahsuıı sahifesinde İstanbul çocuk- yaşı otuzdan fazla olmamak üzere dir 21 d h k t d • Şehrimiz hamamcılar ceıııi1 
!arına ihret "erecek hir yazı var: memurlar aramaktadır. Ônümüz'Cleki ay zarfında derenin e ar e e e 1 yor belediyenin hamamlara ucU:: 

Cenubi Amerikadaki Boliiva ile Paraguvay arasındaki büyük Şaka! .. . . şimdiki sandal işliyen kısınıların - suyu vermesi hakkında 13~1"1 
. . .. .. .. • .. Muracaatçilerden lisana vukuCu d ı k te (( · 1 · 

sahrasında ıo santımetre boyunda, yanı fare buyüklugunde tahtaknnıla- . • an baş ıyaca m z eme ış crı (Birinci sahifeden devam) yatrosıında gala müsameresinde bu te yaptığı ve oradan DabillYe 1 B k t k" --L_:_ . . Şaka' Fakat esele da değil" bulunanlar ve ameli malumatı faz. temmuz nihayetine kadar bütün k "ld b 
1 

d T " t ·· 'd da ıı·ı rı varmış... <lt'e e ı ~ın ısını ... m ora . ~ • • mamış şe t e muazzam r prog - un u. ıya royu, guzı e ve ı er kfiletine havale edilen ınil! 
Çocuk sahiCesi muharriri bu fare kadar tahtakurular!DID sahradan g.,. la olanlar tercih olunacaklar ve dere uz.unlugunca yapılaca~ .• aı;':"'~ ram hazırlanmıştır. doldurmuştu. al"- d 1 b zk de. 

bunlr kt b nk ""st tn- t b sandalların WOJ>ı··sı A . 1 M l . ··ı·· k'b ..... a ar o an u te ere tenleri ulıntsız ettiğini ilave ediyor. ı seçme e a alar ser-'t :-ı·''~n ı '. aren • Büt~ Atina kaç gündenberi se- rtıst er u yenn gu unc -ı ar ııY~ 
Bu kuyruklu tahtakurusu hikayesinin çocuklar için .neresi terbiyevi, 1 olacaktır. temm edıl;;cektir. vinc ve ba.yram içinde çalkanmak- piyesinin yunanca tercümesini ha- bul hamamlarına terkos 5 

diye buyurulaoak, değil mi .. Amma yaptınız ha! Bizim çocukların o biz. H . tadır. rikuliide güzel kostümler!.~ ve gii.- ne gene eskisi gibi kırkçeşııı~ 
t i1m · · k b"I ofuP d~ki minimini tahtalrurular~~an raha~sız ~imalarında miına olmadığını Emniyet memurları arıç en TtiRK GAZETECİLER HE'(ETİ zel bir balonun yardımi!e san'at - rının ver esının a 1 

go,krmck balmnından pekili da terbıyevı!~. Hak'Kindakı" yenı' Pamu~ ı" p1ı" g" .• . .. Atina, AQ ıSureti mahsusada gi- kiirane bir şekilde tem•"İI ettiler. dığı sorulmaktadır. 
n. den başmuharririmizden) - Tiirk Sonra Atina koro heyeti tarafın Fennl usullerle teınJzle , 

AVUKAT ŞOFÖRÜN MÜDAFAASINA KARŞI!!. gazeteciet heyeti bir iki gün daha. dan orkestranın iştirak!le armonize den sonra hamamlarda J;ııll~:; 
"n•kat ve şoför Kenan Ömer yazıyor: Şehrin bugünkü yollan ŞO• Kararnam~ Getirtilecek burada kaldıktan sonra buradan edilmiş Yunan ha!k şarkılan çalın- sında bir mahzur görülınedlg 

forörler için bir feIBkettir!.. ~ doğruca dğer dost ve müttefk bir dı. dirde belediye bu imk8.J1fal'1 

Son zamanlarda piyasadaki pa • devlet olan Yugosıavya· .. ıa. geçe Koro heyet türkçe olarak lstikl.iil ed k hr'' . d k" h""'3P ,\f ı ... yurun, avnkatça mı konuşuyoruz? o halde: Bütün merkezlere teb· . krnil ht· 1 k da Y .. 
11

• ere şe ınuz e ı "'::"" 
al · d b" d t · ıı mukipliginin te i ıyac arı ar cekler ve Belgradda Başvekilimizc marşımızı, sonra unan mn ı k k kull SS"" Evet amma, canından bıkmış olan yay ar içın e ır saa e tir... l" l d lı ak d ed ld • . ... 

1 
.. 

1 
d' ır çeşme suyu anın * * ıg 0 un u şı yac erec en aza ıgı goru • intizar edeceklerdir. marşını soy e ı. ·ğı ~ 

Ü tzn . . müştür. Bu vaziyet üzerıne, haric Ce!iil Bayar bütçe müzakereleri· lstiklô.ı marşının pürüzsüz bir saade verecek, bu o!mad ıııl 
K \Rl:-ICALARIN AHMAKLIGI ÇOK ŞÜK R B " E YOK!.. Emnıyet memur.larıle bu hiz,'."et- memleketlerden takas usulile pa - ni ikmal eder etmez ve ağlebi ihti- türkçe ile söylenmesi bütün Türk de, hamamlar için terkoS Sil 

Hayvanlardaki zekil derecl'<i hallmda Amerikalı bir alim miişalıede- te bufo~anların hızmet ve sal.ahi • mukipliği getirilmesine teşebbüs o- ma.I 19 mayısta Belgr~dda buluna heyetini çok sevindirdi. fesini ucuzlatacaktır. 
!er yapmış. Bu zatın müşahedesine göre en anlayışlı hayvan zekfıs• bir ly~tlerını t~yın eden ve Heyctı Ve- lunmuştur. Diğer taraftan takas caktır. Müsamereden. sonra, davetli!er, ~ 
y;ı~ındaki l>ir ça<:uk zekasından ileri geçmemekle imiş. Mesela tavuklar kılece tasdikı yapılan yeni karama- primleri de yükselmiş, hatta yüzde ... MAJESTE KRALIN YÜKSEK tiyatronun büyük salonunda haz<r· 
ii~e kadar sayı öğrenmekte imişler. Zahar bu tavuklar inıar plfuıını bek- me Emniyet müdürlüklerine tam'm 45 kadar çıkmıştır. İLTİFATLARI lanmış oıan büfede geç vakte ka • Ad/iye 
fi- en tavuklar olacak!.. Hele, yazın çalışıp da kışa arttıran hayvanlar , edilmiştir. --- Atna, 29 Gece yarısı (Sureti mah- dar izaz ve ikram edildiler. v; k l 
o ar..,. tanı,.,..~~ armcaıarı!a zc ... anın zerresı yo uş. a ı ne o - Bu meyanda İstanbul Emni t .. . . . .. • susada giden başmuharririmizdcn) 1 _,_ ~·"--- k , , . km Vail h' d ğ !atı memurları, yeni kararnameye BİR DAVET e a"' e tı• 
ru! .. J~rncaların hu hamakatı karşısında bizler zekiinıızla yaşıyalım!! •• direktörlüğüne de gönderilen ~~r gore vazüelerını gormge devam et- Burada heyetimize Yunan ricali ta· Yunan tiyatr Rovayal heyetinin •,ııl' 
'- --- -= mek·t-edirler. .. .. . ra"ndan ayn ayn gösterilmekte o- Ankara ve İstanbulda temsiller ver Genç adlı·yecı·ıerı, tezkere ile yeni kararname bildiri!- d ı '• 

Dıger taraftan, şube .mu ur erile lan dostluk, hüsnü kabul, iki kar mesi arzusunu izhar eden Başveki- d )'l 
miş ve Emniyet dirktörü Bay Sa - diğer polis erkaru da emniyet bü - deş arasında mevcud samimiyetten limiz, heyeti memeleketimize da - Avrupaya gön e 1" 
lih Kılıc tarafından da bütün 5ube rolarında üniformalarile çalışmak . daha üstün denlmeğe layık bir tarz vet etmiştir. Yunan Başvekili Ge • Adliye Vekaleti, gene ve i 
müdürlerine tebliğ edilmiştir. ta, emniyet direktörile sivil hiz _ dadır. Başta Majeste Kral olmak neral Metaksas Tiyatr Rovayal he dir adliyecilerimizi, mesle~ 

, 
L Bahar Bayramında TÜRK MAARİF 

CEMtYETf Rezetlerini takınız ... 

Almanya, İngiltere, Fransa ve Rusya hizmetinde bu· 
· lunan dört casusun, asri casusluk hakkındaki ifşaatı 

YAZAN : PİYER PİKAR ÇEVİREN : F. S. İSTANBUL 

Vazife ve salaruyetlerinin hudu- mette bulunan memurlardan gayri üzere bütün Yunan siyasi ricali yetinin Tür~yeyi ziy~tine mem - ve mümareselerini artırJTI~. 
du bu suretle tayin ve kendilerine üniformasız memur bulunmamak- Başvekilimizle saatlerce hususi su- nunıyetle musaade etmıştır. Avrupaya göndermekt~il 
tebliğ edilen bütün emniyet t<>ski- tadır. rette görüşmüşlerdir. MATj3UATIN MÜTALEALARI cümleden olmak üzere lfl"', 

Bilhassa Majeste ile birlikte Ma- Atina 29 (Hususi surette gden ret mahkemesi azasından ı;s., 
raton bendlerine gidilmiş ve .l\fa • başmuharririmizden) - Bu sabah- zi Ulusun da Adli e ve1ııil'P 

dan bir heykel olduğunu gördü. Ve masıru beklemeğe başladı. ;este Başvekilimizi bir saatten faz ki gazeteler, Bayar ve Metaksas a- .. ' y il gO!', 
· k ·ı "f ~- te ı· dile utuklarda.n sabına, Brüksele tahs e ~· bilaihtiyar gülmekten kendini ala- Nöbetçiler, her on dakikada bir la nezdlcnnde alıkoyara . ı tı atta rasınuu a ~ .e . n. n .. . . .. .. .. tilf• . 

madı. geçiyorlardı. Gece yarısına dog· ru bulunmuş ve uzunuzadıııa dünya çıkan sulh fıkırlennı tebaruz ettır- rı_ıes'.. muvafık gorulınu~,,.tedlc 
d .. · l b"lh ·ki ~- !et" ~aktedir sı diger 17 gene ve ınw> Heyecanı gl!çtikten sonra yeni hangardan çıktı pencereyi kapad unya ış er ve ı assa ı ı=v ı .. ~ · ıı1' 

hangarı doaşmag· a başladı. Burada Tel ·· gu·· ·· ıt' d k' d l"kt ı. alakadar eden husıısat hakkında Elefteron Vida diyor ki: yecimizle Avrupada hu1' 
or nun a ın a ı e ı en geç- . ·h• hem · ıııel' 

2 sıra son sistem madem tayyareler tl Sür'atle umklaştı. görüşmüşlerdir. Gerek Ma3este v.e ·:·Bu nutuklann tan ı .e mıye- edecek ve 1 sene sonra 
dizilmişti. Yan taraflarında iki kü- . ,. . . gerek General Metaksa.çla Başvekil tı vardır. Bu sebebden bunların tah ınize dönecektir. 

Mıller ın tıcaret evıne gelince a- .1. . d l·ı· ·· · d b · ker daha durmak ı çük loca vardı. Brand tayyareleri 1 ti . . ve Hariciye Vekı ımız arasın a ya- ı ı uzenn e ır e •J 
• e erı garaıa bıraktı. Odasına çıktı · b ~ - A · da Elen - 1 ·' yakından tedkik edince bunların N . . · pılan temaslarda her h=ta tam ıca. e=• · ynı zaman 11;,)7 Hıorl ı.s'· . 1~ otları ve planları ceketının astan . .. .. · · -· d T .. k · b" l. -· · · l ış· oldu- Sefer "'••· 24 torpil atmağa mahsus olduğunu an- ı·ı k • ve mutlak bır goruş bırlıgı kay e - ur ış ır ıgının genış em ı • 

lad e umaşı arasına sakladı, yatagı- d"I . . gu· nu da bir kere daha kaydeyle -
29 

11 
--

F R A N S 1 Z C A S U S U ı. na d U ak dini k · · ı mıştir. .. ~ 
Her tayyare dört torpil naklede- uzan ı. yum • enme u:tı- KRAL TİYATROSNNDA mek lazımdır. lki mes'ul lıuk11met · 1 ıı 

yordu . . . .. 1 · d ka ya Yıl lll;SS,Ay 4.1..un ııo~," ,•I" . . . . . • . biecek surette yapılmıştı. Yan ta- · . . • . . . Atina, 29, sabaha. karşı (Sureti reısının soz enn en çı n mana , , 
Brand, bu derece mükemmel ~":ı k~ldı. ~ır metre il_erıde, 51.lahh. btr rafta ihtiyat dört torpil taşıyacak .. Hangarda geçırd~gı 0 ıkı gü- mahsıısada giden başmuharririmiz- göre, Elen - Türk munzam paktı, 30 Nl&an ı Currı" 

torpıl görmemişti. boyunu ve ~nını nobetçının_ durdugunu gormuştu: yeri de vardı. Bir tayyare, fıarb sa- nun hey"'.:aO: ~ala ~~vam edi- den) - Türk heyeti gece Ruyal ti Balkanlarda ve Yakın şarkta yeni -
ölçtü. Bütün te(erruatının re~ım. - Mahvoldugunu anlıyordu. Nefesı hasından uzaklaşmadan sekiz tor- yordu. Bırturlu gozlerını kapayıp bir sulh vesikası teşkil etmektedir. Fırtına _/j 
le. mi aldL Gece oluyordu. Halli b•r tutulmuştu. Fakat, tüfeğinin ucun- pil atabilecekti. Sonra, pilotun bu- u.y~y~mı~ordu .. Teh.Iikenin derece- Te lg r a f 1 AZ! UNUTULMUŞTUR __ ,ı 

kten SOnra Brand yattı, uyu· da kasaturası parlıyan bu nefer kı· lundug· e b" d k .... k ·ı l sını şımdı takdır ediyordu. Ya han- C 0 n Mi!linikon Mellon diyor ki: 
1 

• j yeme u yer ır e uçu mıra. . . . ., .. J y
81

1t 
du. Ertesi gün şafakla beraber_,u - '."ıldannuyordu. Acaba uyuyor mu yoz yerleştirilmişti. Hangarda bu g.arın ıçınde yaka_Jansa ıdı. Şuphe- Çok kısa bir zamanda şayanı te- Vakitlar ,~, 
yandı, resimlerini tamamladL u ın· ıdı?.. cins tayyarelerden 60 tane vardı. S'.Z'. hemen~ dakıkada kurşuna di· .stanbulun en çok esSÜf maziyi unutaraJc yalnız kendill~------ı.!!;....'..';-- ;9, 
ra torpili yeniden kurdu. Notlarını, Brand, beş dakika, olduğu yerde O gün de akşam oldu. Artık bura- zilıverecektı... sıılhlannı değil, fakat a.yni zaman· Günoı 5 00 
ı;;,~sünün üzerinde sakladı. Hanga· kımıldanmadan durdu. tl'zerinde si- dan uzakl~mak lfıZJmdı. Torpiller _Artık buradaki işi bitmişti. Öğ - Sattlan akşam 98• da dünya sıılhunu da muhafaza için 

12 
ll 

rı dolaşmağa ba~ladL Hangarda lfilu. yoktu. Hayatını pahalıya sat- ve tayyareler hakkında öğrenmek reneceğini de fazlasiyle öğrenmişti.' zetesidir. kardeşçe birleşen iki memleketten, e~~~ 
16 

02 
~JO torpıl vardı. . . bir mıya karar verdl Bir sıçrayışta nö- istediğini öğrenmiş, resimlerini de Fazla durmakta lüzum yoktu. Bir dünyanın mukadderatını .ellerinde 

19 04 Nihayette, zemıne ınenE ddar betçinin üzerine atıldı, elinden tü- alm~tı. Artık fazla durmağa lüzum an evve, şüpheyi davet etmeden ,·la"'n)arını S©n Telgrafa tutan fakat sulha. Yunanistan, Tür- J>.l4ııa 
ı · dil Yer altındaki eposu- k ak b t hl' kel" h •t kiye ve Balkan Antantının yaptığı Yatı. 20 47 

yo gor · feğini aldı. Nöbetçi, müd"faa etme- kalmamıştı. Aletlerini topladı, çan- açın • u e ı ı mu ı ten u • verenler ka"' r eder 
3 

05 
nun yolu.·· • t 1 t· d' p . k zaklaşmak lazımdı. hizmeti yapamıyan büyükler ibret loiiaU 

d !dan yu·· rümege den yere düştü Brand. şaşırdı kal- asına yer eş ır ı. encerenın e - i''•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--....;._...--Brand bu ar yo · • • . (D ) almalıdır ,~ ' ·h t· geıın· ce dona • clı. O zaın•n nöbetçinin balmumu- narına geldi. Havanın iyice kAr~r- evamı var ı • başladı.. N ı aye ıne --. 
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B Y.a t pahalılı ğ 1 T~h:;~· pt~~:~~t.. ur ar lngiltere, Fransa ve Amerika sılAh- Mezar ta 1 rı 
ll derd •• •• 1 "} b"l" ? İngılterenın Amerıkadan ıstediği Yıkılacak? • • • • • Dün •Velbasi badclmevte• ina-

ın onune nası ge~ı e ı ır • kadar t~yyare almnğa karar .verdi. • lanma ışında bırbırlerıne yardıma nan müslünıan, bütün dünyevi işlo-
ıı.Y.t onu takıp ederek Frnnsnnın da A- rini ihmal ettiği gihi alıretine gön-

~ ede~alı!.ığının sebeblerini der. Bir çok nakil vasıtaları de - ~':ikaya siparişler verdiği söz!': ''Eski eserleri koruma • n \ ıünu .kaptırmış ve kemiklerinin 

tqL .l''lptığınd, hep tüccarın ihti - ğiştirirse, pahalılaşmaz mı?• rın~ çıkması Avr~p~da •. eh.em~'.· cemiretı,, tıunlarl n ll•tB• karar verdiklerı gun !' mahfazası olan mezarlarına da IA-
"" b . an balı di - yetsızce karşılanır gıbı degıldır. Go- ~ı.. Jd • eh • t' · ~ lıg(iı:ı b se yoruz. A • Bu suale karşı chayır• demege .. . . . sini belediyeye vardi ,,_ o ugu emmıye ı vcnnemış-
eteıı... u """'-·' - inık" k ç··nk·· . . . . d k" rillen hır hal var ki o da hır taraf- tir B · · eli ki J I·I -.tıcıj,. ,,...'4Ulga sebebıyet an yo tu. u u ışın ıçm e ı .. k cEski eserleri koruma• cemiyeti- . unun .ıçın r . meznr ı' ar, 

-. llUdır• B · . .. . . . tan muzakereler cereyan .eder en s·ı "'hl d 1 uk uk 1 t ~~;..,_~ bir ta . . u mesele pratik adamlar böyle ıddia ediyor- _,,.,_, d d ğı~-- nin; surların yıkılmaması hakkında ı a anma yarışı a çar~ ' çurp ' yosun u mezar ~ş~ 
,, .""'<llliıı cır!e görü ürken lardı. ..., ..... anma yarışının umıa 1 =· . . .. larile doludur. Babasının . kahrını 

Ilı 'lıretıe hakJı olduğu t!r~ Demek oluyor ki hayat pahalılı- Bundan on sene evvel, Milletler Beledıye!e hır muracaat ve ric~da d h h J J k bilıniyenler aramızda az değildir • 
.... !lir ıııan!attı: ğı savaşına girerke~, liman, antre _, Cemiyetinin parlak bir devri vardı. ~ulun~ugunu yazmıştık. Şehırci a a iZ anmış 0 aca ••Bizde ölülerimhi cenaze giinünden 

ıu,..._ - .. d aı, Vap"-·- amb d akli 
1 1 

. . 'd 1 En arızalı meselelerin Cene,>rede hal lilt mutehassısı M. Prost tarafından t;ıj~~ ellosun - "" arın an po, n ye mese e erını yem en . . . . . . silahlanmak yolunda böyle birçok sonra arıyanlar, onl&rı muayyen za-
il lltıııda a kadar hangi şe- tetkilt etmek lazımdır. ledil.mesı beklenen .o devırdc _ırılı ~- surların ~azı kısımlarının yıkılma- hareketlerde bulunmaktan vazgeç- mnnlarda ziyarete .gidenler par-
rliıt~ Jcıs.ca Ve ne tarzd~ geliyor? Tüccarın derdi bu kadar değil _ f~lı ~~~ş devlet'.n. uğr~ştıgı ·bu- sına kat'ıyetle lüzum gösterildiğin· meli ... Berlini gazetenin bu iddiası ınnkla gösterilec~1< k:ıd:ır :ızdır.. . 
ı.,,°!llıden tetkik etmek lazımdır dir. Verilen diğer izahatı da bura- yük bır ışı de tahdıdı teslılıııt dava- den bu talebın is'afına imkitn nis - üzerine Frdnsı 1 , 1 ,.,. ı, < _ •Ölülerinizi hayır ile y:ıddcdin• 
~~'_"Vizj ge:abrikaı:ıuza Hindis ~ ya naklediyorum. aı old~~u henüz ."nutulmıınuştır. ı betinde, çalışılacaktır. mekte gecikmiyorlar. Onların da de- diyen müslüman dini cennette va-
le ile a.gıar;ıyorıar. Mal, birkaç _ Asmaaltı, Balıkpazarı, Taşçı _ Bugun b~ b~h.•.s kapanm1ştır. Fa- Tarıhı kıymeti olan ve muhafa - diği hulasa olarak şudur: J.gu , r- dettiği hayati . cbcdiyı• . kavusnıak 

~~ğı, haı a edil.nıektedir. Böy- lar, bu yerler İstanbulun ticaret kat art~ b.usbutun .hatı~da~ da çık- zası ıcab eden surlar yıkıınuyacak- tada Berlinli gazetenin dediği gicı için bu detbeder mezarların altında 
~ ~ill . de, bir kilo Hindistan merkezidir. Bütün toptancılar. ve mış degıldır. Amerıka, lngılterc ve tır. İngiliz - Fra nsız - Amerika anlaş - kaygusuz yatan ölülerinin hatır:ıla-
~·ıı.r.Yap: adalarından limana perakendeciler, şu birkaç soknk ~ansa ar.~s~.nda ~cşriki mesai ileri Diğer t:U-~ftan bu kere, ~üzeler ması vardır. Bu üç devlet birlikte ola rına karşı gösterdiği hürmetten ce-
~ 'Yn' altledilmektedir. Hal _ içindedirler. Fakat buralarda so _ gıderek butun mudafaa vasıtaları- umum muduru Bay Azızin rıyase - rak başkalarına karşı silahlanma ya- sedlere pay ayırmamı~ olacak ki, bıı 
ıı.~- .!toy~ :~tar .malı, limandan kaklar geçilmez bir haldedir. Eş _ nın da on~. gör? .hesap ed.ilmiş; tel~f ~nd~ki bir h~yet, ~tanbul sur lan rışına çalışmışlar ise bundan niçin kayıdsızlık senelerden beri de\'am c-
L;::"'QİYo ar kilosunu 3 kuru yamızı güçlükle bu sokaklardan g·~- olunmuş sozlerı ihmal edıleccge hıç uzerınde tetkikler ıcra ederek yı - yalnız Fran;a mes'ul tutulrnn ? .. dip gelıııektedir. Son zamanlarda 
-~~~~~Şu hesab karşısınd~ çiriyoruz. Biraz rahat çalışmak ve ~enz~~~yor. Bu .halde diiny~n §," kıması lazım .gelen s~l~rı ~es.bit et- Eğer gerginliklerin ortadan kalk _ asri mezarlık yapm:ığa ve öliileri 
~ nelta Ve boşaltma vasıtala- işimizi daha ucuza maletmek için uç buyuk devletı arasında boyle hır mş ve beledıyeye bıldırmıştır. ması gibi bir başlangıç var da bunu korumağa gayret eden belediye süp 

)'C\ <ıııı.ı dar. Pahalı oduğunu ko _ buraların imarı lazımdır.. teşriki mesaiden .sulhu .muhafaza Heyet, İstanbul surları üzerinde bozanlar bulunuyorsa mes'ul yal . he yok ki büyük bir eksiğin ve lii-

~l!sele ~~:ilirsiniz.' Ayni tüccar diyor ki: için. b~~~. faideler elde .edile~~ği t'.'tkiker icra ederek y.ıktlma.ması nız Fran"a mıdı r Berliner Tagebk t zumun karşılığım veriyor demektir. 
!J.·""<lıı unıa bıtmiyor. Lima- _ Hayatı ucuzlaştırmak için ta- ilerı sıırülurken .Avrupanın . dıger lazım gelen surları tesbıt etmış ve da evvela üç devletin bahsettiği hal- Lakin asri mezarlıkta ~i;ylc . rahat 

lııı~ İspa 'llltrePo buhranı vardır. rüeleri indirmek, nakil vasıtalarını devletlerinin buua .sadece seyirci belediyeye bildirmiştir. de sonra mes"uliycLi Fransanın uze- ve asude yatabilmenin çok pahalıya 
~· lia.ıı ~-etmek için canlı bir mi- artırmak ticaret merkezlerini pi- kalınası mümkün ohnıyaenktır. in- Yıkılmaması arzu olunan bu sur- rinc niçin yüklemeg-e kalk!yor? mal olacağını işittiğ;m zaman iilii-
-vıı ç.., b kli ' ' gilt ak' d k 1 nl dır· içi 8İiııJ e yen mavnalardır. yasa yerlerini imar etmek Hlzımdır. ere, """ t ıp e •re Fransanın ar şu ar · Halbuki Amerikaya tayyare si - miln de artık lük.; tarafı buhınmıış 
~~ lla.ıı erde ithalat fazla olduğu Bütün bunlar yapıldı i\ takdl'rde, hava kuvvetlerini uthrmak için A- Yedikule surları, Ayvansaray ü - pariş etmek meselesini çıkaran İn- olduğıına kederlenmedim d"ğil . 
~ ll(u ~ llıavnaıan da dolmuştur. rekabet kanunları sayesınde hayat merikaya verecekleri .siparişlerin zerindeki tarihi Bizans surları, ay- giltere olmuştur. İşte Fransızların Zira servet, şimdiye kadar dün-

ear trePolarda yer yoktur. kendiliğinden ucuzlamış olur. kolaylıkla yapılarak yerine getirile- rıca, meşhur •Mermer kule• ile Berliner Tageblata verdiklerı ceva- yalık tabirile . yalnız ya~ıyanlara 
,,~er1t,81lıa!b· ~ mavnada bekliyor. B d b' fikir' d' F k t t" bileceğini gösteren hesapların, rak- cYaldızlı kapı• nın da tamir edile- hın hıı 1" sası. mahsus birşey iken ölüler arasında 
. .., ilır k' . u a ır ır. a a uccarın kamJ • . uhaf ~ .. ııı.ıı daha ı, mavnada tücca _ bu söyediltlerini yapmak suretile a_rın ne~ınden anlaşılıyor ~ı r:k m . aza olunmaları da bele- Bir Alınan gazetesinin yazdığı her kıymet ifade eden bir me(Jıum ha-
~ '<lilir. :ahalı tarifelerle mu- hayatın ucuzıyacağına kani değıliz. ~erika t":."gahları .. harp h.~zırlıgı dıyeden rıca olunmuştur. AmerlK~l;~~lhurrelsi haı. ı;• ,ır iddiaya karşı bir veya bır liııe .~e~ıniş bulıı!luyor ~e·~~~tir ki 

Yo(.. unu izah etmeğe se- Gene hükfunetin tedbirler ittihaz gıbı fe~k.alade ted~'.'lere .muracaat • ka• Fransız gazetesinin de vereceği yeryuzıınde en ucuz şeyın ulum 01• 
~ir liiC<:a etmesi, eşya fiailarını kontrol ~t - e:;ıeks'.zı~ d; d~u~ii vasıtalarile Re hın ~'.11' matbuatını m~.şgul .eden cevab >U veva bu olmu> ınes~J.,si ması. !~gelirken onun da pnhalı-

er; ,_ r Yazıhan . d b b . ,. d Fak t tü' Y ruz ışçı a e mı arttırarak bu si- ven• hır me>'ele var: tng:ıızlerın ve ikin ... .. .. d ed kala ak . 1 laştıgıru ogrenmek fukaralar jçin 
)on ~oıııı. esın e u a- , mesı ,..zım ır. a ccarın ver- . 1 • bil , . Ü · cı uçuncu erec e c ış er herh · · 

cıı d11 k-.,Utken, söze bir komis- 1'ği izahat arasında dikkate değer 1 p~ıilş "ehrlı yapa ece:.<.ı.,rdı~. .. · zerine para lonclra beraber Fransızların Ame- dendi~. Fakat bu meselcdt dikkati side ikici bir ölıimUn ikind bir 
~~et darı~. sözler çoktur. Antrepo buhranı gi- , a anma yarışının buyıik d~v- rlh~a~n Layyd1e gct:rıe~eklerı h~- celbeden noktalar var: 1 _ İngil- ı ıztırabın başlangıcı oluyor .• 
lııq. \>apu~~dı, Arı.trer(J buhranı bi... Eğer antrepoar ihtiyaca kafi Jetler ar~sında çıkaTd•ğı ve daha d" A lan lar berı çıktı çıkalı Berlin gazeteleri ı- terenin Amerıkaya tayyare ısm'll'- HALK FiLOZOFU 

Vb,ı.- ~"ll ambarındaki al imi 1 1 d bek çıkaracagı zorluklan bakınc.ı acaba çln ehenµniyeti bir dedikodu mev- lıyarak Amerika tayyare fabriltaJa. 1 elit ~la R: m , ge yorsa, rna ın mavna ar a - tahdid' t lih . . b. • 
)eror. lı;:lllıı llruçeşrneye kadar gi- lemesnde tüccarın zarar göreceğine t•·kl'f 'e.ı es ~ıçın kır t~raf!an ~ır u zuu olmuştur. . rının da bu siparişleri yetiştirmeğe 
~ ~ çeşınedeki antrepolara şüphe yoktur. Bittabi bu zararını, 1 ..• 1 en ç P çı mıyacagı dıye Belediye Şefkat s•n• Alınanyanın şu kadar tayyaresı hazır bulunmalı Alnıan ada I'ka t 

lq S· Yor. Orad d k t" l fi tı d k duşunenler de yok değildir. Fakat dığı,, j son 1 ey içinde var şöyle hazırlanıyor diye vakit k y a yı 
it~' ırıc . an a amyon- uccar, ma ın a na zamıne ece - bun .. 256 ki I 4000 il '. .. · alınacak gıbı bir keyfiyet değıldir; 

'"I' iç· eciye geliyor. Bir balya, tir Nihayet bu farkı halk ödemek- un ıçın daha .zamanın haleti • ye raya volnt sovl"" " , ıtuklnr unutulma- B l' 

Çekirge 
Mücadelesi 

~~de, bu kadar seyahat e -lıedir. ruhiycsi milsaid görünmemektedir. yakın yardım etti ınıştır. Almr\ıyanın harb ha=lığı ' ıu~o~~er Tageblat bunu anlatmış o-
A , ı.u - . ~ .. uıt Kıymetli eşya ve altın gümüş ava gördüğüne şüphe yoktur. Bunv;ıla 2 _.:.Alın A d k Bazı yerlerde çekir~e 

eıad "d . B. ni halı gibi şeyler mukabilinde her \ anyanın vrupa a pe .. ..1d .. v .. d h 
('I l ar e V b . U Ö<I"" M, . . - mıihim bU' hava kuvvetıne r.ıalik goru ugun en emen 
\l~t· ·ı esın ,,. na zımalların ~ ye~e .. ~n~pa:: :;.~n' ~~ lizveFransıztarafınındaAnıer~a- oldıığu ,• oım:ı tekrar edilirken Jn - mücadele açıld 

Ç 
ırı en ı G . . . , ,, · are:· ıçın e e ı.ı.- şe , . . . . , ~_ • gilterenin de kendi hava kuvveileri-

1 

l\k eşya ar enczmlZln Vergi sandıgı• na yapılan muracaatler lerdekararvercliğısoyl~ceBerlın nialabildiğinearttırmakiçlnAmeri- ı Ege ~~ası.n~ bazı yerlerimle 
\J artmaktadır. pzc ~ d ı buna Ka.-ş ı lai<ayıt k ıla kadan istediği kadar tayyare getirte- çekırge gorulmuştur. 

\, arttı! Mu_ vaf.1. akıg. eti ,- . Ezcümle son bir ay içinde bÜ mamışlardır. Mesela Berliner Ta - bikcektır ; Bu münasebetle derhal •=ab e. 
f l S l sandıktan 256 kişiye borc para ve- geblat bunu, İngiltere, Fransa ve 3- Fr d . den tedbirer alınmış ve ç~k i ·gc 

b
,a. tıı .. 

8
,,., • • Parıste terzilik m~~eb_ın~e 0 J_ru- Yeni kazanç vergisinin beyanname rilmiştir. . . Amerika arasında müşterek bir . ansa a aynı suretle hareket mücadelesi açılmıştır . 

.. "'n 1 d 20 M h d Alt ok mi bır Türk edince dc·mek kı hava kuvvetk•i ı 111 ı · ayıçın e yan. e me . 1 ısı ı. . usulüne itiraz eden kabzımalların Bunlardan 200 kışı; aldıkları para ~· ' '· +e ı,.q e·•;ı .. ""k ohbılcl•j'~;n; si- . . İ . . - _- Ezcümle Menemen, Bayındır, 
ltalık ınÜ h , t gencı m~~t.~b~ .~rkek el~ısesı kıs- bu itirazlarını nazarı dikkate alan '."ukabilind.e a~tın ve gümüş. avani liihlanmağa hazırlık diye anlatıyor. ~barıle ngilt~re ve Fr~. g~bı ~- Torbalı, Ödemiş ve Tire kazalarile 

cev era mından uçunculukle ç_ı,kn:ıştır. Defterdarlık, tedkikat yapmış ve ile kıymetlı mucevherler rehın ver- ıL . ı ü~m.en:"' dünyanı ,, ~u 'ulh ger devletıa:n de_ alabilcliğıne . ı- Küçük Çiğili köyünde, çekirge mü-'b Satıldı f., :-1ehm~d ".'-ltıok şeh:ımıze. gel.· kabzımallara konsomasyon beyan_ mişler ve 2687 lira 50 kuruş borc zamanında müşterek bir sil:ihlan- ı 1erlemelcrı mumkun olabı lecc kt ır. caddesine hemen başlanma~ı ve hu 
ı.ıı ııa lıJ lo.ıeuıd id . d - mış ve şımdılık Karakoyde hır atol- namesi almalarını tebliğ etmiştir. para almışlardır. ma plfuılan ile siliihlarmı biribir - İ~te şu hır ıkı nokta derh al ~atıra muzır hayvanın çoğalmasına pe ,_ 
~ _tışlat Çok aresın e yapı ye açmıştır. Bu beyannameyi alan! k 3 kişi de 50 lira mukabilinde 3 !erinin programına göre uyduruyor- gelıyor. Fakat bu satırlara nihayet 1 dan verilmemesi kararlaştırılını< • 
Rıtı- llıere b artmakta ve s:ıtıl- vergisinden ist'f d d a\

1 
az~ç parça hah terhin etmişlerdir. Iar. Berlinli gazetenin dediğine gö- verırken akla gelen diğer bir cihet ı tır. -

'ı ile~ Ço' llraya getirilen eşyalar Kızılay Bayazıd fUb8• mıya la d / 1~/: ~ce ~~' 3 
: 53 kişi de, müteferrik eşya rehin re böyle bir ha) şimdiye kadar ta - te var: Alabildiğine silahlanmak ! . İ . 

e~ı! ı'ct galnıaktadır. Bu yuz" den sinin mevlOdu bı" kazn r a a ~ ~ e a zklımadiar gı- vererek 630 lira borc almışlardır. rihte görülmemiştir. İngHiz Fran- yarışı devam ederken bunur. nere-ı Beşiktaş cra memurlııgundau: · 
ı... ar . anç vergısı verece er r. . . • ' - . . B' al - t · · · · ı·r - · · 
""1 ettı·· esınden belediyenin te- Kızılay Beyazıd şubesi, Kırşehir Bu suretle, sandık ıdaresı, mart ayı sız ve Amerikan matbuatının böy- ye varacagını kestı"'.:'e~ hakıkaten ır acag~n emını ıs ı a.ı ıçın 
tlıııeı...~ kar da, her a teza .. d zelzelesinde ölen felfilcetzede va • Bina inşaatında kul- iÇinde muhtac halkımıza 3667 lira le alabildiğine silahlanmak için son zordur. A"."u.~anın b~yük devletle- Gala~da, Yüksekkaldırımda Lonca 
tileıı ""'!lir. Satı1ın .. y ~ tandaşlarıınızın ruhuna ithaf olun- 50 kuruş borc para vermiştir. zamanlarda hararetli neşriyata rının alabildıgıne sılahla~ma varı~ sokagında 2 N.lu evde hacız altına 
~ ~alar -ak uzere getı - mak üzere bugün öğle namazından }anılacak mi\lzeme Pek sıkıştığı zaman para ihtiya - başlamış olmalarını çok manalı bir şında parası çok olarak boyle kendi alınan karyola, ayna ve kon~·'I, orta 
tii 'lsı, h~ ın Çogunu sırasUe ev sonra· Beyazıd camiinde bir mev - :Bın• inşaatında kullanılacak mal- cı olanlar için büyük yardımı do - alamet diye karşılayan bu Almnn ' il• t'>r aftan s• ·, ıı wt i~ti r- masası ve buna benzer ev eş} ası a-

1)\İif ava :e sonra da altın ve ud .dıcunması kararlaştırılmıştır. zemenin Belediye heyeti fenni;e _ kunan Belediye şefkat sandığında, gazetesi bunun çok ehemmiyet!' ol- meğe çalışırken ~st tarafını da ha- çık artır~a sure.tile mahallinde pa-
~Uıııı nı teşk;J etmektedir. Maruf · okuyucularım~an Bay since tahlilcjen geçirilmsi icab et _ gayet az bir faiz alınmakta ve usu- doğunu kaydediyor. Alman gazete- ı ricdcn satın alarak tamamlıyacak raya çevrilecektır. . . 

lıtql'eSiıı e, Son bir ay i inde Mezad Şevket Onu tarafından okunacak mektedir. Bilhassa şehir pliinının len bir de kefil ile beraber rnüraca- sinin bu bahis etrafında ileri sürdü- kadar zenginler de vardır. Bu gidiş- İ~ arttırma 3~_5/~38 tarıhne tc-
1'1't~ de, tam 

1251 
ç .. olan bu mevluda bütün vatandaş- tatbiki sıralarında yeniden yapıla- at olunarak muameleler, 1 \•eya 2 ğü iddia birkaç cebheden Alman le ne olacak? Nihayet _var~, vara sadüf eden salı gunu 8 den 10 n ka-

tııı \>e """ parça rnute - l d t 1 kt d l k b' al t . . .. aylık üzerine yapılmaktadır. noktainazarıı·n ıTii•IC'rivnr nno «öre tahdıdı teslihat tekliflerı mı b.ış - dar yapılacak, bu arttırr,,ad ı ı Mh-
\ı...._ -.,ası satılıru t Bunla ar, ave o uruna a ır ar. ca ın arn me anetı meselesı mu- · .. . . • cuz e h k t' .. ıı. .. "ilet; § ır. • . . . Yalnız; her ay faizini vererek, son İngiliz • italyatı anlaşması üze- gosterecek? .. Bır zamanlar sılahları şya. mu ~~en ıyme ı yuz-

·-,ttır. ' 5748 lira 84 kµruş tut- C"On T / , ~ him bır mevkı tutmaktadr. Bu nJk· ödeme müddetini temdid etmek rine artık ortalıktaki gerginliğı kal- azaltmak çareleri düşünülmüş, bu- de ye~ beşını bulmadığı takdir-
"~tıc A.} ı ,l e gr QJ tadan yapılan tedkiklerden so:>ra mümkün omaktadır. dıracak bir hal gelmiştir. Bu anhş· nun için yazılan projeler cildler do- de ikinc~. arttırma ll/5/9J8 tanhi-

ii78,lo •. ayni m"dd Belediyece bir cMalzemei inşaiye Sandıkta pazartesi ve perşembe ma şimdiye kadar hüküm süren ger- lusu olmuştur. Şimdi böyle bir tek- ne tesaduf eden çarşamba guncı i!<'-
~ lira kıym ~ et zarfında Sağhk tahlil lalıoratuvan r.!11 tesis: z .. ruri günleri öğleden sonradan maada giniklerin kalkmasına bir başlan -. lifte bulunan yoktur. Fakat büyük 11

" 8 den 10 a kadar aynı yerde ya-
~. -ı."e 19172 · etınde 625 parça Servis inden görüldüğünden Belediy büdcesine hergün muamele yapılmakta ve re- gıçtır. Fakat bunu bozmamak liiıım. devletler niçin haşhaşa vererek bir pılacakıu: . .AJıcıl~ın .Belediye v~-
t11t lııı, g;; ,,:a 30 k'.""uş tutarında istifade tahsisat konulacak ve liibc;>ratuvarın hini verip borc para alma muame· Bu başlangıcı hangi taraf boıuy~r~ çare ~ü~ünmüyo~lar? .. Sua~i koca- F.aı.r ve~~er kend:!~n~e aıd. olmaK 

8'ı.tı1ıı:ıı t ş avanı ve mücevhe- ed .- n ı"zl önümüzdeki yılda tesisi tamamlan- lesi 10 dakika içinde kabil olmak- Fransa böyle bir şeyin mes'uliyetını man bır ıstifham ışaretı halınde da- üzere sozu geçen guıı ve sa .. tlerde 
'- ~'111lll'. ''-------------...;.,:; t d almamak istiyorsa şu alabildiğineı ima yaşamaktadır. mahallinde bulundurP'acal, nıemu-

-......__,_ mış olacaktır. a ır. runa müracaatları ilıln olunur 

~ le:-= Istanbul asliye mahkemesi 

0

6 ncı 
ıy L .. ~o N iL aD M maraları, güzel sesli kadınlanıı yorsun?.. İstanbulu ve herşeyi, lıerşeyle Meğerse, yemekte iken yüre - hukuk dairesinden 

U Ve erkeklerin konserleri tamamla- Elile, aldırma, der gibi bir işa- beraber Nataşayı hatırlatan bu ğimin ortasında çöreklenen hissi H f" t fından B 1 

~ kablelvuku sebebsiz deg-ilmiş! a ıze ara a at Kürkçü-
dı ret yaptı: parçayı duyunca gözlerimi yum- dd · k k k N 46 . Nataşayı aylardan s)ıra kar - çeşme ca esı çı maz so " . 

lJ 
Y A Z A N Antrakta Cina sordu: - İstersen kalkalım!.. .0.uın. Bir hulyanın kanadlarına da ilten halen ikametgahı mççhul 

-
S R E T S A F A C OŞKU N 1 - Sıkılıyor musun?. - Ayıb olur. binelim. şımda, hem de beni aramak, bul- Nezir aley_hine açılan boşanma da -

bil •'-' - Ben sıkıldım, başım ~gr· ıyor, Memleketimde. mak için, koşup gelmiş görecek- tahk Q- e: 
0 

E - - Hayır, · '"'ıs.. vası ikatının muayyen bulun -
b ~ OzJetillti . . B 1 R O M A N : 113 - Babasile Maryoya belli etme- derim. İstanbulda... mişim. duğu 14/3/936 tarihinde yapılan 
~~~la bak n ıçıne rnana dolu bir _ İstemiyerek hep sizi lnciti• den, ellini tutarak, çimdikledi, - Teşekkür ederim amma .. Bi- Ve.. Perde ağır ağır aralandı. ilanen tebliğe rağmen müddeaa _ 

'~ledi: arak, iki cümleyi il • kulağıma eğilerek: raz daha oturabiliriz. Nataşarun bu şarkıyı söylediği Bu aralıktan karanlık sahneye leyh mahkemede bulunmadığınddll 
" ..... R:iınb·u yorum! - Seni yalancı!.. Kırmızı ışıklar yandı. bardayım. hücum eden, dış projektörlerin gıyaben ve yenileme talebi üzerine 

ar<! ı r n Dedi. 1.d b' k kızıl ışığı altında Nataşayı gör - - . 
,, 11', e güzel kadınlar El ktr"kl · .. ü .. k diye başını salladı. Perde ve salon, tatlı bir sab2h Kulaklarıma hariku a e ır a- d" kaldıgı noktadan tahkikatın duva -
v e ı erın son şu onuşma- um 
e., mızı burada noktalamıştı. Bu··yu"k - Niçin yalancı oluyorum. pembe!iği içindeyd,i. Işıklar git - dm sesi fısıldıyor: E · , mına karar verilerek davacının eyli 'l' di vvela gözlerime inanamadım. 1 1 
Q~ııe taı:ın t k proı'ektörlerin, üzerın· de hır' birini - Sıkıldığın halde, bilakis, ·- tikçe koyulaştı. Perde kıpkızıl ... Aşk gözlerde başlar, duda~ıi'.ıır-. o up o madığının nüfustan sorul -, e Birkaç defa açıp kapadım . 
.,.. rarladı: kucakladığı büyük perde gur·· ültü- yorsun!.. bir renk alırken müzik, yü.zümü dan kalbe iner.o 0 1 İ masına ve muameleli gıyab kararı-
''e - Temı'n ederı·m kı' sıkılma - h d k 1 · b nu zannetmiş 0 marn htima- · · ·· ··dd U ·ı· t b "'·ı. _güzeı bil'· lü bir müzik parçasile kı.pırdan - ücuın e en an a aynı renge o- Nereden aklıma getirir, tahmin ı b "dd nın yırım gun mu e e ı anen e • "'«< k ini düşünerek ir mu et göz-

lı'r ıstedı·g·. . adındır. Ne de • dı. dım. yayan cDudaklarda biten şarkı• edeblirdiın ki, biraz sonra şu liğine karar verilerek bir ni:~hası "' ını lerim yumulu, kendi kendime o 
.. ,eı, , • ·özü - Peld, niçin suratın asık.. nın uvertürünü ~almag· a bas.ladı. N mahkeme divanhanesine taJjk o -il ıstedi - . . nereye ge - Varyete başlamıştı. ' perdenin arkasından ataşa çı- imiş hissini vermek için bekle • 

'Oıı ;:ıını ç gını anlamıştım. Adedleri herhalde elliden aşa- - Ben pek az gülerim. Bu şarkıyı Nataşa söylerdi. Hem kacaktır. Ben kendimi müziğin,( dim. lunmuştur. 
'>aı,. 1ddiııi e~;{d ' nı. Hiddetin en ğı olmıyan seçilmiş, hakikaten - Hele benim yanımda .. Bu ka- de ne güzel... bütün hatıraları gözümün önün- Evet.. Oydu.. b Mlu

5
h
3
a
0
kem

1 
eakgünü ı9-5·9.~~ p'l,~rş':hm 

""tı ~ ,.,;_.. atnalayan bı·r kaş dar mı sıkıyor, sana ıstırab veri- v e ' o ar muayyenuır. arı ı ı.- "'"Un güzel kızlardan mürekkeb bir ba- e.. de teşhir eden, bir yığın hatı- İşte şarkıya başlamştı. bli-d 'b b ·· f ~ ,.''l~dıg·ı c baktım. yorum. te ·g en iti aren eş gun zar ın"a 
"'tl~ct·· ını, henı let, gene basamakları elliden faz- Şarkısını.. raya kafamın içinde tedai yap - Maryo, Mar ~.._·e: müddeaaleyhin itiraz etmesi aksi 

.,. '"'-· Pek ziyad · 1 · d' · d k" Babasile, derin bir mubahase- B. k -· d d ki d b't' tırta · b -ı t B · · " " """I hi e ı - a genış mer ıvcn ıizeriıı e :u - ır er egın u a arın a ı ı- n sesıne ag amış ım. - u artıs ı yeni gcl1Ji .. diye halde mahkemeye kabul ôlflıımıya-
lıatdı·. SSetrnişti. dal M · t tt' · eli çük bir revü temsıl etti. ye an aryoyu ışare e ım: rır . Bu meşhur parçayı yalnız Na - izahat verdi.. cağı tebliğ yerine geçmek üzere 

Bunları muhtelif varyete nu • - Rica ec!<rim Cina .. Ne yapı- Bana, taşa söylemezdi ya!.. (DevaDll var) ilitn olunur. 
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gördüm, 
-

Yaş ı adam bir gece ö:dürüldü ! .. 
-- Çe yada 

Genç karısının aşıkı bu cinayetle maz-
nun olarak muhakeme ediliyor Neler 

olacak! Karısı da anne 
nele;· işittim ? Yazan: FiLE 

"Akşamdı .. Mayısın ilk akşamı .. sevda 

-Bu hafta SÜMER sine~ası.~ . 1 1 Zengin ve mütenevvi programını büyük muvaffakıyetle gosterıyor. 
Arşın Mal il ESRARENGiZ 

Alan lj KATI L 
Türkçe sözlü ve şarkılı i Rln • Tin • Tln'ln rakibi 

Büyük ve neş'eli KÖPEK TUFFY 

ŞaT k epereti 1 

bL1lundw·arak hemen yola çıkmanızı rica ederim. 
Nasıl? .. 
- İyı.. Pek aıa. ... 
Vecdet bu cevabı verirken güldüm. Çocukcağız 

.her halde bu cevabı verecek kadar btin ve bilgisi7. d~ 
ğildir amrr.ıı, ne yapsın?. Denize düşen yılana sarı

lır .. 
Bizde bir defa hekim kılığına giren bu m\ltatııb

bibin eline kaldık. Öyle gayri vazih, tahlilden uzak, 
manasız, Jıa~talığı ve bulunduğu safhayı ifadeden 
mahrum bir telgraf ki... Çorumdaki doktorun b tınu 

okııyup ta hastalığı gözünün önünde tecessüm ettire
bileceğim hiç zannettem. Meğer, çok zeki, hakkile 
mi.ıtehassı~ biri ola ... 

- -E!ı .. aı-tık bendenizin bir işim kalmadı. İlaçlara 
devanı ediniz, olmaz mı efendim?. 

- Evet.. bu telgrafı şimdi bendeniz çektiririrm. 
'j'alat Bey de gelsin, bakalım ne olacak? .. 

·- Allnha ısmarladım efendim ... 
- Giıle güle ... 

- Ahmet çavuşu çağırınız ... 
Çavuş ııeldi: 

- Bu telgrafı hemen götür, çektir .. 
- Ba~üstüne efendim. 

6 Eylül 
- Niye ağlıyorsun Vecdet?. 
Oday:ı girdığimin farkında bile olmamış. 

i~itir işitn,ez şaşırdı. 

Sesimi 

. • A ..:.) 1- "I "-

1 

~ 110: 117 

- Hayır ağlamıyorum ... 
Diye yerinden kalktı, gözyaşlarını silerek: 
- Sen üzülme karıcığım ... 
Dedi. Zavallı çocuk, babasının yanına kapamış, 

ağlamaktan gözleri kan kırmızı olmuş. Een, uyuma
saydım, onu ne bu İ'ı\ı'l.de bırakır, ne ıı.e ağlatırdım. 

Hele, dün gecedenberi öyle perişan ki .. Bir ta
raftan benim üzüldüğüme içerliyor, bir taraftan da 
babasının hastalığına sıkılıyor. 

Babaya karşı sevginin hudutsuzluğunu bu çocukta 
gördüm. Nihayeti yok bir şefkat, herkese misal ola
cak derin bır alaka. Tiyneti bozuk biri olsa: 

- Babam hasta ise hana ne?. 
Yahut da: 
- Eh, Lunca zaman yaşamış. Artık yaşasa da va

~arrıa.sa da ne yapacak? .. 

ı:ı~r .:~~er, kendi keyfıne bakar Fakat, çocukca-

Yazan: Bedi GONDOZ 

-'ütitW'Jo ., ~ 
-- . 33 . t 

ğız üzüm üzüm üzülüyor, duyduğu acının zehrini 
içine akıtıp ~ıkıntıdan sararıyor. İskilibe geldik geleli 
bir saat bile, istiyerek hastanın yanından ayrılma

dı. 

Şimdi de ümtisizliği sezince çırpınıp duruyor. 
Teessürünü saklıyamıyor. 

Va ilahı ben de Vecdet kadar müteessiri•.n, ben rle 
kayınbabamı onun kadar seviyorum. Bu da tuhaf 
bir şey. Herkes kayınbabasından, kaynanasıdan hoş
lanmaz, şikayet eder; nedense benim duygularım bü
tün bütün bunun aksine. Zaman zaman söylediğim 

gibi : Selim Beyi, kendi babamdan hiç ayırt etmiyo
rum. İçimde hem ona, hem Vecdete karşı öyle kud 
retli, öyle yakın bir alıika var ki. .. 

- ö;Jcdrn 'öOnr• -

Doktor bu ..;abah l(' lgrafı alnıışt!r. Ejcr. "J.~§.:ııntıı 

• 
gecesı,, 

Hepimizin ümidimiz onda. Hasta gitgide ağırla
şıyor. Gene çok baygın, tarnamile hitik. Acaba, dok 
tor ne diyecek?. Ah, ne olur bir defacık ; 

- Hast& behemahal iyi olacaktır.. 

Dcdiğıni duysam. Muhakkak hen de, Vecdet te, 
Melahat ta, hepimiz sevincimizden çıldırırız. Hele 

benim böyiP. hir sevince, ferahlığa çok ıhtıyacım var 
Müthiş, sebepsiz bir acı içimi kavuruyor. 

Bilmem ki, neden? .. Şu, yeryüzünde bana rahat 
bir nefes almak kısmet f)lmadı 1 • Derdin birinden ya
kamı zor kurtarıyorum, öbürü yakalıyor. Hayatımda 
fena bildiğim her şeye karşı cidal açtıın, muvaffak 

oldum. Fazilet muzaffer oldu, feragat galip geldi; sa
mimiyet, hüsnüniyet, dürüstlük mükafatını gördü; 

fakat taliin ııuhusetini yenemedim. Sanki, kafatası
mın ortasına yerleşip kalan ve bütün sinirlerimi ka
s.ıp kavuran bir dert kümesi var. Aman vermiyor .. Ne 
olurdu, bir:ız rahat etseydim, Osmancıkta kocamla 
bir iki sene şöyle mes'ut ve birteviye sakin bir ömür 
geçirseydim?. ~'akat, olmadı ki, tam kendi kendimi 
dert ve mihnetten kurtuldum zannederken yine uğur. 

suz talih beynimi saran iztırap külçesini fı~kırttı, lıu 
sefer de Selim Beyin hastalığını çıkardı. 

Gel de bu hayattan memn~ı. ol. 

- Dertsiı yaşıyorum ... 

boynumda rııf 
duğunu işitiği zaman bu kO 

senelerce konuşmadı. . 
0
rl 

- Nasıl tahammül e<Jı~ 
Şaşıyoruz. Diyenlere o ssd 
cevabı verirdi: 

1 
/ - Anamdır. 0ıJ 

1
. _Rahat bir uykuya dal':n~ e ~ 
ıçın odasında gecenin şıit~ ,~v 
rini terketmiş düşünen del•~ 

raz sonra bir çığlıkla sıçradı· ) 
( l>"vamı '/ ınci sJylJ.ıa 

• • ..-.. y ARIN...-~ 
Bu Toprağın 

Alllnda ~ 
Yatı yorfJ ·ıı 

N•J sret Sofa coş KıJ~ 
nefis bir hJKl!! Ye!1 
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tll?agir; ---~-~==:::::=::::::::::========:==================================:::~-
~t L. Yoruz. y . Serbest güreş 

Müsabakaları 
Yapılı.11or •. 

Bir gece içinde yağan karın yük
sekliği diz boyunu geçmişi L 

., ~•ket enı mevsim spor ~""=='-r:c-rc---
. •Ucuı .. aylarıdır. 
lııi guzeu · ğiu 
ı.ı:•ıı hiç b' 
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e ehemmiyet ver-

tı. ır bayıuı tasavvur edi-
~llıl . 

b' a başı • 
tıı •ıı ı:ü, •Yan spor hareketler' 

lııdııt •ilerinde b" • · n ırı Deniz spo-

ı. ~~huı ib• .. 
d 11ıli olan g .1 l>ort tarafı denizle 
ı..~ i•tifade hır ıncıniekette deniz-
""! oı.. etıueınek h·'·"· t tu il "'· <UUJ:.a en -
j· 'ıtize . 
ı~lik ·yltltmekle . beraber hafif 
""'·· 
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Ptnak · b ı.,""' ~ikiıyet ıca eder. Şişman 

it t>ı-ıfl 1kJ •dunicr ne kadar bol
h· değildir arı.ndan şikayet edenler 

1 '
1~es;, "k., Şışnınnların . zayıflıya

•ıı k· .,, 3Yctr 
ıloyu 

1 
-1 zayıfların istedik-

llıe•- 1. a llıalar · · • ısı . ı ıçıu yalnız yo-
11llı °"' haı· lı<t •lan bi ka 1 ~elıncz. Ancak Jil-
L 

11 ki llıa~ ç ış birden yapılma
'"'va .. sat '"'r' Is' A k ~· J•ınnasr • ~ me ge ın. çı 
lltek • ı. iklcrı hafiI ·· ·· .. ) ,c"llıek ' yuruJ'U§, 
Oı.u ilQ • ' deniz ve güneş ban-
~ ayı. 
b· ın •la Ç•nde gıdasıııı da mun
lt ,~ ıı bir ı .. 1 tııı he . "''" ına . mütenasip 
~•vs; . dıye cılcr 

ifıb· llıin ilk .. 1Yesi ~·ınlerinde • beden 
llıet·d· \>e ,,.,_ .. 
'-

1 it, '"<Uy;j1 ikmal edilme-

S •• 
ttnıer 

l\ıiib·· '> un r eıı
t t sahasında 

• 

ll<fbQ( 
S1bak Ve veleybei>I mü· 
lltr l\ları yapıl cak Feıydalı spor 

lebor !vtay13 b a kadın ıcın 
.. h- ile s~ ahar bayramı müna- ka:ıanctır 

"sı ınatyadaki s·· kl"b d . nda umer u 
• a bılha Yapılacak maçlar arasın-
•ır. "saııı-h· · u ıın olanlar şunlar-

Saat 14 
llıını.~as te Süıner klüb - İstanbul 
~ s..ıı 1 ~ 8an'at okulu B takımları; 

1llılar1 ar da ayni klüblerin A ta -
Saat 

1 
asında fudbol maçı· 

"'- 3te .. ' .... l~a ,, de Sumer klüb'le Sa-
t•~ <.rıtıeıu 
c ... ,nda b· takımı A ekipleri a-
•~ı.. ır v 1 ~ 0 eybol maçı yapıla -

Kadın ve spor 

Geçen hafta Kara Ali I~ bat 200 ti 200 
pehlivan Hüscyinin karşılanmasını a ı, yaya ve. 
imkana sokan tertip heyeti, bu haf-

1 
tada stadyumda yapılacaiı: güreş · k k l J 
müsabakalarına i)d ecnebinin işti- sayısız ıza l aaam. 
rakini temin etmiştir. I 

Geçen haftaki kargaşalıklara mey- K 1 #.:! k 
dan verilmemek üzere alınan terli- ar ar a r as 1 n u a ay. 
batla beraber, güreşlerin heyecanlı 

olacağı, tanınmış iki profesyonel 

güreşçimizin iştirak edecegi maçın 

alaka uyandırdığı görülmektedir. 

Bu haftaki karşılaşmalar: İsveçli l 
N aygron ile Kara Ali arasındaki 

bola kaybola yol aç
maya çalısıyo~lardı 

Yazan: M.Sami KARA YEL 
birinci me · saat 15 de yapılacak 
bunu müteakip te Amerikalı Şer Deliktaş, korkunç bir yer... Bu araba tl~ y~d~ b~l=,an diğer ara-

. .. • . k geçtini menkibeleri çok. .. Efsane- balar dupeduz ortulınuş ... Gece s3-
man ile Mulayım arşılaşacaklar - . d ler dıyarı.. .... Donanların, kaybo - baha kadar yağan kar, arabaları or-
ır. . . . . )anların. çiğ altında kalan kervan- tadan yok etm.iş. Adam boyu kar ... 
Şerman, kuvvetlı bır rakıp vazı- !arın hikayeleri o. cıvar halkı ıu'a . Hasan çavuşun dediği gibi ne ola-

yetinde bulunmakta, geçen sene sında acıklı masallardan.. cak şimdi?. 
Tekirdağlının berabere kaldığı A - Arabacı Hasan çavuş bile, Delik- Hasan çavuşun suratına, melül, 
merikalı (Vandorrild) i Cenubi Af- taştan korkuyor; ikide bir, bana: melül bakakaldım ... 

· d 
1 

· ı k t - Beyim· Çaınlıbel lalan para et- Hakikaten ne olacaktı şimdi? Ha-
rika a tuş a yenmış o ara anın - • . . , 
maktadır. mez. Bu geçit yanında .. Çamlıbel bir zırana k~d.ar'. Hasa~ Bedrih te na -
-------------- kurt ıse, Deliktaş devdir. sıl kalabilırdık ... Pıslikten, açlık -• kt b! • d Neyse; bereket versin bu belalı tan muhakkak vefat ederdik... Bu 
Ecnebı me e erın eyer, daha kapanmamıştı da fazla 1 haı ile Malatya ovasını geçmek im-.. M . zahmet çekmeden geçtik .. ki.nsız... Bütün kudret ve kuvv~ T urkçe ders e~lesı Uzatmıyalım; Kangalı, . Hekim tim kesildi' Cür'etkArlığım, cesa -

hanı'da da konaklayarak geçtik. Ha- retiın iğnelenmiş bir balon gibi sö
san Çelebiden, Hasan Bedrihe gel- nüverdi Maarif Vekaleti dün 

alakadar!ara bir emir 
gönderdi 

Ecnebi mekteblerindeki Türkce 

dersleri hakkında Maarif Vekale -
tinden alakadarlara dün bir tamim 

gelmiştir. Bu tamimde, ecnebi mek
teblerinde okuyan ecnebi tebealı 

talebe, diğer derslerde muvaf!ak o
lup ta, Türkc derslerinde muvaffak 

olmadığı takdirde sınıf geçirilecek, 

fakat geçtiği sınıfta Türkce dersini 

ilerletmek ve öğrenmek için açıla

cak kurslara devam ederek Türkce 

1 dersini tamamen öğrenecektır. 

dik ... Burası Malatya ovasının Si _ Battaniyeye sarilip, Hasan ça
vas tarafına düşüyor. VUfla karları yararak dışartya çık -

Yeraltında ııibi bir köy .•• Kar • tık. Malatya ovası gözümüzün ö -

Yazan : Suad O~Vl5 

• 
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Orta Anadoluda Türkiye-Yunan Başmuh':lrrırımizin Niçin maçlara 
(Bilind •ahlfeden devam) 'merkeze yalan olan kısmının soğa- Dostlug .. unda • _J ··h · t kl ·rı· G ·d • ·" 

falk: bu sırada Kırşehir feJaketze - yarak gerrginleşmesi Vf' im .suretle yerınae mu ım e ı ı 1 ersınJJ.' 
'elerine yardım faaliyetile meşgul- gerinmelerden,lideta bir t•haka kiiğı y 
ü. dm iki taraftan çekilerek yırtılması eni bir hamle Kronos gazetes, Ele~ .muharrir -J :- Muhakkak ki Elen - Türk dost/ (5 inri sahifeden devam) ipek can sıkıcıdir. oyunu d f 
. Evlerde ve çarşılarda k~vvetlice gibi, yarılmas.ıdır .. İşte bu yarılma· Jerınden Demetr Dogrı ile son Tel- lugu samimiyet, dürüstlük üzerine Maçlara _ niçin geliy~rsunuz yun yapamaması diyecek:;., 
ıs~edılen sarsı.ntıl.a~ takrı?en 15 dan •fay• dcdıklerı yarık!"." ?.~sıl o!- Ba,m akaleden devam graf direktörü Etem zzet arasında ve ayni zamanda iki kardeş milletin 1 İ\ '" •wgım cevablar, J .,ıdı sı- onun da yekpare bır k3Y bır 
ınıye kadar surdu ıse de bır zarar maktadır. Yarıkların .genışlıgı, .bır kadar Celal Bayar ve Türk murah- vukua gelen bir muhavereyi yaz - ta kalbinden doğan derin hisler ü- rn ıle \'3Zıyorum· metini hatırlntRn mulz~a~ vsf' 
e ziyan olmadı. me1'.'eden elli s~n~imetreye kadar te has meyetleri hakkında gösterdik- maktadır. "··-·-- ... ... .. .. . .... zerine müesses bir realitedir. On beş yaşında bir mekte~liye g~~e veti ve kahredici bir eziŞl tıl' 
E1rat t ':Jı, Kırtehlre . hallif etmekte ımış. !eri coşkun tezahürle bu inanışla - .. Etem İzzet demiştir ki: -· - Ga t il il diye soruyorsunuz. Bu dCJb'TU t!egıl. bu, o maça da onun ku•"'e l 

. dol.. ıraAıyor. . . Pa~~~. s~y.lediğinC. göre, bu •fay. rını en kuvvetli şeklile bir kere da- - Biz gazeteciler ve münevverler, ze e~I e=~et ver an ~e~ her maça ayrı bir ~"=adla ge- b~.r başk.a erl:eğin faik J1 
•. ~zınc;ından Ankaraya bildınl - kendi olçusu de 18 kılometre uzun· ha anlatmış bulunuyorlar. En sami- hayatta kendimize hedef olarak, iki A . Y • . ~ •. Bu. ~ça Tekirdaglıyı çok gormek ıstcdil!im icın ?, .. ı' 
Jgme gore Fırat nehrı taşıruştır. lııtundaymış. Köylülerin üadesine mi inanış en içli bag" lan ku - kardeş millet arasında daha sıkı tina 29. (Hususı surette gıden sevdigım ıçın geliyorum. Onun ka- IO yaşlannda kadar gufll~ 

a azan, 'r se oy erı e ı- gore, ırço ag arı aşar ve uzıya ı- vetı· 'tff k mili ti . dili d manevi temaslar tessini ele almalı- .. . . . .. zarunasını gorm oşurna gıd,yor. zat: ..... K d K o akli k" 1 ·1 z· .. b' k d -ı b' I ' ış, en v başmuharrırımızden) - Matbuat .. ek h .. 
. ah' . diğ . . . . . 1 ı ı a e erın n e ve musteşarı Nikoladisın Türk gazete- Fudboi 1 . - . b•' nın n l)"eSllllll er arazısı, su lirmiş. Ve tahmınen 3:4 bın metre yüzünde h' b' t . . ._ yız. Başvekil General Metaksasa . . . .•. ... . . maç arına geldigım zaman _Ben, dedi, maçlara. 

"tında kıt.ımştır Ş ah d . 1 d ıç ır asarınu ızı vermı ' cilerı şerefıne verdigı ogle :ııyafetı da G" kl"b· ı. . . dJ 
.u • • arasındaır. ayed d· a erın ° say ı, yen inanış ve bag" la ş1 di ki b _ Yunanistan ve Türkiye mekteble - . . . . uneş u uazansın diye geli- havada oturmak ve bıraı · .A 

Hu '·Qmetln mUhlm jeli ı ı ı ı ık d / nı ar ~ ' u · .. kardeşçe hır hava ıçınde geçmış ve rim B G. eşı· · . . . •. ·~ör!"" yor, av ar ve a ev er ç ar ı . nu Atina tezahürlerinde bolu bolu- rınde, Elen ve Türk dillerinin mec- . . . · en un ıyım. Benımkısını !arının hareket ettıgıru b 

.ke:- d-:-• Kızılırmak ve Delice çayı sarsın- na buluyoruz buri kılınması teklüini ileri sür - ~una bır çok .Yunan gazetecilerı de sorarsanız partizanlık gibi bir Ş('y ... aramızda, biraz da beYı;ı 
Başvekil vekili ve Dahiliye vekili tının intişama mani olmuş ve adeta · · düm. Metaksas, bunu derhal kabul ıştırak ey~e~lir .. _. .. - Güreşten anlar mısınız genç kızları uzaktan seyre .;1. 

)ükrü Kaya Büyük Millet meclisi- amortisör rolünü oynamıştır. eyledi. Üınid ederiz ki Yunanistan . Nikoladıs soyl~gı nutukta Tür- - Hayır, inceliklerinden anla _ gelirim. Siz, maç seyreden I';" 
ıin dünkü toplantısında 19 nisanda Toprak öyle yarılmıştır ki, .mer- Lo:ıdrada ve Türkye ünversitelerindeki tale kiye ile Yunanıstan ar~~a. ve marn. Amma ne kadar anlumasaın !arın yüzüne hiç baktıruz ıııı· 

'ıaşlayan Orta Anadol)l zelzelesi et- mer, granit ve kil tabakaları bıçakla il belerimiz, karşılıklı olarak iki miı- Balkan Antan~ı çerçevesı. ıçınde da Tekirdağlı hasımlarını yere at- yecanla ne güzel pemb<'leı~ 
·afında yeni ve en kat'l malfunat ve kesilmiş gibi çatlamıştır, İşte çatla- Jetin dillerini mecburi bir surette l ıınz:'lanan yem dos~uk ves'.1'asının tı mi bunu anTamamak kabil mi? sıl ate<in m"nabr rlırl•' 
ıaziyeti gösteren beyanatta bulun-ıınanm yaptığı sadme zelzeleyi mu- Verı·.,en karar~ar öğrenmekte geckmiyeceklerdir. Ay akdınde .b'.'1unmak uzere Türk g~- 'Üstü başı eskice bir vatandaş şu ce- Tanıdığım bir sporruya. 
nuştur. cip olmuş ve zelzele çok derinlerden • ni zamanda, halk şarkılarımızı ve zetecılerının Yunanıstana gelmış vahı verdi: r 01., r' h ; 

Şükrü Kayanın bugün bütün sa- geldiği için ve suhoru billüriyeyc ta tiyatro eserlerimizi de tercüme et- olmalarından dolayı ger~k .Başvekıl - Ben, ne zaman maç olsa ,işimi Balıkçı olduğunu söylc)-eo 
ıah gazeyelerinde çıkan bu sözleri- allUk ettiği için uzaklara kadar tesir Anlaşı 'dı meliyiz. Münevverlerimiz konre -IMetaksasın. gerek k.endısnın duy - gücümü bırakır, borç harç eder ge- b. ir d. elikanh 
· eh · tin b' b' d h" t · t' ' dukları derın sevıncı ızhar etmış ve liriın B lw·· k~ · ıı eınmıye e ınaen iZ e u- ı e mış ır. r - ranslar vermek için ziyaretler !Pati . . . . uraya ge gım zaman top - Ben, hıç bır tar fın 

aseten veriyoruz: Anlattığına göre, birçok sular ku- L d 30 (AA) H A' eylemelidir· Biz Türk gazetecilerildemıştir ki: · olsun, güreş olsun, koşu olsun hep- ru evvelden istıyerek, il<I 
ZELZELE .SAHASI nımuş ve birçok sular meydana çık- uhonb'r~ . ·

1
_h·. - av":5 ıansı bu yolda yoruı:nadan çalısacam• •Fakat siz ayni zamanda derin si bir. Kanımın fıkır fıkır kaynadı- birini evvelden severC'k b~.ıı 

. ak 1 m a ırının sa a ıyettar bır mem- • .. - · · h. 1 . · · .. k di - ll't. 
Zelzele sahası üç kısma aynlac mışhr. Eskidenberi malum olan bazı b d ... d·- · .. İ . . Münasebetlerimiz 0 derece sıkı ol- samımıyet ıs erınızı gosterrne gıru duyarım. Haniya kim birinci mem. Benim param olrııB 

1 kezi kıs ıısıl 1 1 . k 1 al a an ogren ıgme gore ngıliz ve · · d idi · 0 h' ı k' · · M 1 k ı· ~ 'ursa mer un ze ze erun ap ıc ar da yerlerini, yerin altında F malıdır ki iki millet bundan böyle ıçın ege nız. ıs er ı sızı e- ge ece te aşesi yok mu? Vallahi, belki klüplerle alakam ) 
ld • b" "k h b' .. t ki d 1 1 . . ransız nazırları Çekoslovakya me· • • • 936 b h . . . ..,.ı;rı 
• ugu ve en uyu an ıyı ın aç su epo arı ve mecra arı ıstikame- 1 . h kk d • d k' k 1 taksim kabul etmez bir kütle teşkil taksas hükumetinn 4 agustos 1 ayan emşıre ... ışte ınsanı mafe- ya sporu sevdiğim için .,-
' gı yer 11111 e . an os .çayı, ım egış ırmıştır. . 'ttih t . 1 d' . etmelidir. dan sonra yarattıgı yeni unanıs - en u.... an u un neresinde, !eti alır. vcrimn <'crrr. < tti •. . ald M a1ı t' - d •. t' . . se esı a ın a aşagı a ı arar arı 

1 

_ y . d b 1 ı·st b 1 ı· 

b Ank K h. . ı el • • . . . ı az e mış er ır. . . . h . •1 . . ·" 
-enu u ara - rrşc ır şosesı ve Z zelenı en şıddetlı sadmesı ilk 1 İ gil il F Pr Borgı' s şöyle demektedir: tanı daha ıyı tanımıya sevkedıyor. angı eg encesınde bu tad var 'maya başlarım. İki taraft .... 
. ı· b' i d D ı· •--L ö k' d b dir D'" d . - n tere e ransa ag nez 18 2 ı .ıı' ıma ı gar ıs e e ıce çayı OllIULIL nce ı ar e . ıger arbeler hır d' d .. t k b' t bb" b , O yaşlarında genç bir Bayanın dah iyi oynuyo. 5n henı~ı ,;; 
. b . gil ~-L' k tı' . .. ın e muş ere ır eşe uste u- ~ıv· 
ızere u çız er lll'8Sınwu.ı a na- nevı muvazene sarıııntılarıdır .. Bu 1 k S"d t Al 1 1. . Eıı•ı•k b• •ht• cevabı raftarı olurum. Onun 1<at ; 

. klind bul b. 'di ı k bil .. unara u e man arına svıç- ı ar sev . . . . •" as şe . e unan. ır arazı. r: a zelzeler an~ak .20 gun d~vam rede olduğu gibi federal bir sistem J } Jr } y - .- Sporu çok severım. Kendım te- ısterım. Amma bilmem ı.1 

.~,,:ıraz'I -~ aııılb_zeııahalzeledırnın Enmerkkezını ı e!""ddeketlt'e.b~akakilt'şımd dı zyulelzel~nm en dairesinde muhtariyet verilmesini n:-8 oynarım.. Sporun bütün şubele- !atayım; bence maksad ~~ 1 
~.,..ı cuen ır · ÇO za- j" ı ır ııe e du dugu mu- 'st' kl di d • • k •• ld •• d •• rıne karşı aliikam var. Güreş bence değil, ilk şart iyi oynam..,.·~ 

-'81' ~a ~urada olmuştur. .. bitte dahi efkirı umumiye süktinet 
1 

?ecein;ıt:~e Almanyaya Çekos- ıg:"" ı enç iZi o ur u he. m erkek ~~vvetini erı ziyade gö- atmak. Teker teker, her ~y ~ 
İkincı saha, bu zelzelenin aksüJA- 1 bulmuştur. 1 ky k h ile ze çarptığı ıçın hoşa gider ve bü- kıymeti var degı· ·ı mi? fvı o, 

. __ ,_ . dd EKİLLERİ ova aya arşı asmane eme r '-' < ı · . ' 1 · · l :nelı ol ......... Kaysende, .Yozga a, YARDIM Ş besl di-· d . d tün adaıelerı ışleterek gererek ci- takım aksilik olur yer rfl ıı:"' ,_ .. _ . . eme gıne aır geçen e resmen .. . _ . ' ' ~ ' ' GiY 
...... aranın Haymaııasında, Nıfdede Fel&ket mıntab.,ndaki halJ<a yar- ın·· t . t h tırl t akt Dün""""~, Pangaltıda feci birci- Paskalya munasebetile ancak dun şırerek estetik bir zevk veren bir der. Mesele orada değil .. 

k . 1 eli il" t dım kI' h-L'---d . ver gı emına ı a a ac ır. ~.. f b ik 'd. An' ·"··~ t 8 d O .,,. ·re mer eze O'Var o an ye v aye ııe ı MAAlll ıı yerilen kararla- 3 Al Ç k 1 k nayet olmuş; Ropen iımıinde 50 lik a r aya gı en Jel ......,..... saa 
1 
spor ur. nun sey1inde insan adeta pılrnL~ bir m3 r eörcfüırıı 

t kad · 1 d d hl k ı· ' · f - manya, e os ova yaya d fabrik dan ıkm ç· k bedi. b' )afi' ·ıe mm a a ve ovar ar a a sse- n gere mee mnız gerek umumi e - k 'dd tli b' h k tt bul bir ihtiyar 28 yaşlarında Anjel is- e a ç ış, ımen so a- ı ır zevk duyar. Tabii güreş- rahat uyku uyurum vCSSC 
1:1 ... :.. • s dal dal ml arşı şı e ır are e e un • . • . . _ , 
~,hr. oma ga I• me e- kir h1lZl1rWlda açıkça söylemek iste. d - takdird .. t·•· t h"dl mindeki genç ve güzel bir kızı sokak ğından caddeye doğru ınmege baş- çılerın usta olması ve oyunun t~kni- İşte görüyorsunuz Y""" 

, . dah ---L 1_.._ L-d . ugu e gırış ıgı aa u er - . _. . . - · . . rll 
<etin a ,._,. yer .,..1118 '""' ar m- rim. . d "t lld b Fr Al ortasında bıcakla 10 yennden vur- Ja.a.~,ır. gıne sahıb bulunması şartıyle. Bu bir maç seyrine ne fikirle 
• tmi tir ., ____ kar 1 . • . en mu eve r ansız - man ç· k ğı . S 1 k - be .. 1 
lfl' e ş • · l1UIUlll ar arın bmncısi, ani ve ıhtil•' "d h 1 d - · . B muş, öldürm~tlir. ımen so a ıle e so agının ser st gureşlerde de çok güzellik yormuş. 

B taka i . d 8 700 ilk clıml ha .uma mu a a e e ecegını er . 1 . • . erd Fr ızJ 'd b- d u mm çın e , ev var- yar ar ric olmak fuıere söy- lin b'ld' kt' Mahallinde yaptığımız tahkikata bır eştıgı y e, ans · ara aı se var ır. Yalnız Tekirdağlının oyunu 
lır B 8 700 · dört b' · akını lü "----) ah · İs e ı nece ır. '- -" · · " .. d ı b' h J • U • evın ınınc Y yorum. ~ e m alime tanbul PRAG MEMNUN göre vakannı cereyan şekli şudur: n· """çesının onun e sar ıoş ır a - -================================================<'9" 

•am•mile harab 'olınuştm. Bu mm- üniversltesi•den, Ankara Dil, Tarih, p 30 (AA) - s· . ç k ah Anjel, Pangaltıclııki iplik fabrika- de Anjelin yolunu bekliyen Ropen • • ı t A .. k ~ 11 
akanın nüfuzu 89 bindir. Nüfwıça Coğrafya fakültesinden, Ziraat Ens- fil r.agLo d . . t bl'ı:_a~ı e m _ sında, masura dairesinde çalışruakta, kıı la karşılaşınca yanına sokulmuş: 1 n g 1 ere m er 1 a " 

• tımız cihı ttifimd k tit.. .. d erı n ranın e ıgını memnu An. el . d li 'b. . 
.::ı~ Ukr ~ .. lian:._ ki denha e- ji usun ~ ~L.:1''.~:. dan, Me~eo~olo- ruyetle karşılamakta ve İngiltere ayni semtte Meyva ııoka~d>ı 24 nu- - Gl ; se

1
ru ~ gı ı sevıyo- t 

1 
k 

§ an 8 oy yeJ- , 8 az cene) direktorlügunden seçılmış O• il Fr dak' j b' r·· · marada oturan ebevcynıne bakmak- rum... el; ev ene!im ... Bak sana ne ~yya re a aca 
im t O kit Z"" L-ıJa öl' .. tah- lan . 1 • . ğraf • af .,,_ e ansa arasın ı ş ır ıgının .. el b' h t ·rıec -. d ~ lif ur. va vv..... r u Jeo og, Jeo ve topogr IUllll• A d ulh 'd . . . .. tadır Katil Ropen de gazinol.ı.rda guz ır aya geçı egım: e-. _ _.,,_, ti. B-'""- fa -~ 1 . d . • vrupa a s un ı amesı ıçın mu- · _ . . 
mn ........w ... -. ve t ıcuen va- erın en mlirekkeb hır heyet ı:önde- hi b' el ld - k f büfecilik etmekte. Runaan bir miıd- mış, Anıel bermutad: ,ti, 

' d ı•• )..._"- ft-tu-ı riJ ktir B h t b' haf ---L- m ır eman ° ugu anaa ın' Ben ı '- " · be- (5 inci sahilemizden devam) ış' çı' u"ç posta ı •ol· J an aş sayı ının .... o """" -- ece . u eye ır tn uıruu- . zh tın kterli 1 det evvel de Anjelle tanışarak nişan- - ' ev enmeo. uzereyırn, ya ayrı mı, :1' 
llllJtır. Bu rakam dahi çok büyük te- da bu mmtalı:ayı tetkik edecek ve ra ı par .e 

30
e (S r ~·1 f) __ FranJ Janmak istemiş; kı7.ın ı.ilesile Roprn nimle artık meşgııl olma! Senden !erde İngiliz gazetelerini meşgul lışmaktadır. Her po>ta ~,'..ı 

"-" · t' y Wardan b' • · bük' ~-- k · arıs on e gra ı t · H b · d eden keyfı'yet de · k k saat ral kt d B sı!l" Uuru mucıp ır. ara ırısı porunu wnete vnece tir. Bu tet- 1 d" ak 19 "O d arasında bu mevznuda bir konuşma ıazze mıyorum... em cnmı en-ı nız ve ara uv- , ışına a ır. u · . •" 
. . . . sız nazır arı un şam ,,, . _. . . ti · d · d h .. · d ı~" 

Cırşehır hutanesmde vefat etmiş, kikattan maksad şudur: Bu mıntaka- ta .
1 

b d" d" 1 D l;ıd yapılmıştır gım degilsın! cevabını verınce artık ve erın en zıya e ava kuvvetle- nun yırmi dört saatin e . 
!iğ 1 • h · d bul " · .. · yare 1 e uraya on u er. a '1 ' al ğ )" " rı'nin arttır im hah 'd' İ il' h' bo d k ""celi • er en astaneden çıkmq ve köy- a unan koylerın mevkunın teh- b Lo dr d k' te sla 7akat Anjel Ropeni istememekte, y varma a uzum gormeyen sarhoş ı ası sı ır. ng· ız ıç ş urma sızın ,,-

' · 'tmişl dir B h · - d lik li 1 lm d • ye ve unu n a a ı · · - • k b ğı km' hülc' u'metı' müh· ım' b' k · d" l" l d '"'' erme gı er • unun arıcın e e o up o a ıgı ve mevcud köy- .d .1 k 1 d f-·kala' kendisile evlenmek için israr eden aşı ıca çe ış ve: ır arar vermış u• u ca ı<"'n. epı . 
. .. . . . . rın a verı en arar ar an ...:;-" - .. . b . . ... ı nkal .. d .. _Ai,ğı 

!arak Ke5kin, Yerkoy, Selillı . ve lerın başka bır yere nııldi İcab edip d bul kt d la bu yaşlı aşıkın tekl•flerine red ceva- - Al, oyle ıse; benim olmadıkça ve unu yerme getirmege de te - arın vucu e gewu 
. , . . ... . ... e memnun unma a tr r . bb" tmi 1. Am 'k d 
Iaymanada bır takım .hasarat .ol- etıniyecegı ve yapılması lazım gelen İn 'it 1. l' . ·n s" b• vermektedir •enı başkasına bırakamam!. şe us e Ş ı: erı adan iste- yarelerin kaç tane oıctugtl 

. . . gı ere, spanya mec ısını u- - · · . _ digı-· k d ta almak İn 11 
,uştur. . kijylerın yerlennı gerek su, gerek d:ı ratle halli için İtalya ile Frnnsanın Fakat, genç laza fena halde abayı Demış; bıçagını zavallı kızın s<ıl a ar yyare ... gil - kaç milyon dolar kıyme f 
IAZİN BİR RAKKAM ;e ~. y~ıkiılık, g~ı:_ek to~rak itibarile tes- mümkün oloan çabukklukla arayı yakan Ropen, sırnaşıknğını arttır- memesi altına olanca kuvvetile sap- teredeki fabrikalar fasılasız suret- duğunu gösteren rakka!l'lısr 
Hasara uğrıyan evlerın hepsı altı bıt ederek dıger bır rapor verecek- b 

1 
• 1 kt makta kıza rastgeldiği yerde sarkın- laınıştır. te çalışa dursun İngilizler Ameri- dilmiştir. 1938 senesinin il~ 

. . . u m~ga ça ışaca ır. ' . .. .. kad t tın al ak h 18' 
ındır. 680 kadar da bayvan-~yi ?1: !erdir,. . . . . . ' İngliz _ Fransız anlaşması düny tılık yaparak evlenMe teklifini tek- Anıel fe~ad ederek donu.p kaç- an ayyar~ ".'.' ar iç yı için yapılmakta olan . 1 

"!l§tur. O zaman da arzettlgım gıbı Tetkik edileeelı: ıkıncı cılıet, inşa lh . . b" t" ·ııetlerin hu rarlamakta her defasında da aksi mak ıstemış; arkasından yetışen ka- durmadan, bıtıp tükenmeden İn -ı rin kıymf'ti mecmuu l,5sıı: 
-ddi . . . . su u ıçın ve u un mı - ' gilte ta 11 ak 1 ~a hasarın .hiçbır ehemmiyeti tarzı, keyfiyetıdir. Heyetin içerisin- k k . et hususunda müke'Tl- cevap almasına rağmen bir türlü bu til, bu sefer bıçağını kadının sırtına reye yyare yo ıyac o an dolar tutacaktır. 
kt H kit ıd x.... ib' b · d-'-' · !ar b' · u una rıay · - Amerika fabrikalarını da t · t .ıı; ?, ur. .~r.;a .... o uı;." gı ı en_ ü- ""' numar ıze ·~~b ederse m~- mel neticeler verecek mahiyette sı:vdadan vaz geçınenıekt.edir. rast?~le sapla~ş; kııcagız, .kanı.ar . emın e - Fakat İngiliz ve Fran.<;JV 

>ilk teessurumuzu mu?b olan cihet, hallt malzeme ve ,er:utle bu evlerın örülmektedir. ı Artık Anjelin bu hale nıhayet ver- lçerısınde sokagın ortasına duşmuş- mış oluyo'.Jar. :1~t~ bu. işe l''ran- parişleri gelecek 1939 ~n~~ 
149 vatandaşımızın hazın vefatıdır. sarsıntılara mukavemetlerini . artır- g mek için, yeniden bir gençle evlen- tür. sarun da gırmesı ihtimalinden bdlı- 6 ayı için hesab edildigill' 

Memleketimiz, tek bir yasla, ma- mak çare ve imkanları olup olmadı- B d k meğe kalkıştığını duyan Ropen, sev- Katil, bu sabah vaka yerindeki sedilıyor. Demek oluyor ki alabil- şimdikinden 34~ 000 OOO j3~ 
'emle .çırpınmaktadır. Kendiliğin- ğını tetkik edeceklerdir. u a aş gi!isinin büsbütün elden kaçacag·ını tahkikattan sonı·a adlıyeye geliri!- diğine siliihlanmak yarışında hava ' ' ,•,,c' 

ku ti · ' tib · 1 d .. tün' met tutan tayyare yaP ·J,ı 
•len her yerde ianeln toplanmağa S'ÜR'ATLE YAPILACAK •nlayınca kızı öldürmeg·i kararlas,tır- miş, birinci sulh ceza hakimi ta·a- vve erı ı arıy e e en US 1938 · d ·1<a 

d ık b'lm k · · · . senesın e Amerı ~ :,aşJanmıştır. . 1 Bu ilmi tetkik .neticesi, nihayet •• •• d 1 mış,· bunun için birkaç akşamdır yo- fından sorguya çekile, ek tevkif edil- ereceye Ç a ı e ıçın Ingiltere dil k 1 t rele 
h gun" Am ik f b ikal d raç e ece o an ayya ,-t 

Bu teessür harice de taşmıştır. Bü- mayısın onuna kadar lıiikıiD'etin eli- yuzun en Juııu beklemeğe başlamıştır. ıniştir. u . er a a. r . ar'."'.". a meti 50 000 ooo dolar kıY''' 
•ün dost milletlerden Reisiciimhuru- ne gelmiş olacaktır. Bn tetkik heyeti - -- - kendine tayyer yetıştırmesını ıs - • ' '. . 1.,oır 

te kt t dd"d t . t' 1 olacagı tahının edılmek 
1
,,, 

nuza, Başvekilimize, .hariciyemize, bu akşam hareket edecektir. 
1 

dd . d b . •nAKiNEYE me e ere u e memış ır.... rikadan ılan arc" 
L~'-"- tim' .;,._L'lj • • B' t af b ki Kantarcı ar ca esın e r cına- ITI Gelecek sene şimdikinden pek çok çıkar tayy _,ı;! •uawne ıze ve U'iınJ ye vek8leti- ır ar tan u te k yapılırken eli 1 85 miktarı k • l'C'"' 

ne de telgraflar ı:elftlekte devam et- ğer taraftan da iskan .umum mü- yet olmuş, Fevzi isminde bir! Haliç VER R KE N tayyare yaparak İngiltereye sat - . . a~ erı tay~a d-~ 
mektedir. dürlüğü bütün teşkilatını .seferber vapuru amelesi Nuri isminde .bir iş- mak için Amerika fabrikaları ha- İngiliz efkarı umumıy ıcu• 

- KIZILAYİN ııoı.v . ederek mahalline gideceklerdir. Bu- siz tarafından bı~~a .. b~ yermden_ Çekoslovakya da AI m afi l ar h itdj ,..e zırlanmağa baslam1'1ard1r. Yı·k:ı- manlarda gene hava ~ti· 
Feliketzedelere yardım hususun- 11un da yapacağı şey orada hasar gö- yaralanmıştır. Hadis. şoyle olmuş t · " • } rıda işaret edildiği gibi yalnız İn- meselesiyle meşgul oıma ~ 

da en büyüle rolü Kızılay oynamak- ren ve yıkılması muhtemel oLın ev- tur: . . . ... _ . çıkarını ya başladı ]ar giltere değil, Fransanın da Ameri- j guJ edilmektedir. İngili~ ~ 
~adır. Esasen Kızılay, her vakit mem !erin yerine en seri bir surette ve en Fev:ıı ile Nurı Kuçulruazarda Ali- kadan tayyare satın alması ihti - tosundaki muhafazakiiı f tıİ" 
'eketin ıztırabına ko~an bu şefkat n- sağlam bir şekilde, mahalli malze. ~.~ hanınd~ otumıaktadirlar. H~ Bratisla:a. 30 (AA:) - Geçen akşam Av"".tur.ya: 5'ek hududu ci- malinden bahsolunuyor. Onun için en nüfuzlu adamlarındaıı, 0 9 
"8ğı, felikete uöh-ıyanlann yardmn- meyi kullamak şartile inşaata ba h- ikisı de beldir olan bu gençler o eı- ,·armda pohs ile Dcnleın taraftarları arasında cıddı M•l••el<'r çıkım.,tır.. Amerika fabrikaları buna göre ha- lan mebus Botbi geçen g''-

... ş ~ · d b' di" · b' tukta b tercu na koşmuştur. ya bilmek .iınkanını hıızırlamaktan \'ar sakinlerinden ~ 3tma ısının e ır Resmi bir teblii!e göre Viy,.na yolunda hududa yakın bir yerde beş zır lığa girişmişlerdir. gı ır nu . una nıP 
Bugün iaşesi temin edilmemi hi ibaret olacaktır. k:ıı.lını sevmektedi:leı. kişinin almanca yozılmı~ gamalı haçlı illinla yapışhnnakta .oldukları Bununla beraber şunu da söyle- !arak Almanya ile konuŞ /. 

'!ıir köy, tek bir ev ve tek bir v!tan~ Bu işler süratle .yapılmak lazım Nuri birşey söylemeden bıçağını Bratislan ııolis rr.üdürlüğüne haber verilmiştir. Bwıuıı üzerine haber mli ki bu işde öyle büyük büyük kuvvetçe onl'nla müsavi 01 

daş yoktur .. Felaket mm takasının gelir. Çünkü teşrinicvv~lin nihayet çekmiş, Fevzinin iizerine atılmış, ve 
1
,·erilen yere hir ünüormah polis ile bir sivil polis müfettişi giınd.,ribüş- mübal§.ğalara da lüzum yrıktur. zımgeleceğiru ileri sürerc~• 

sıhhi vaziyeti de gayet iyidir. Kifi on beşine kadar bu vatanda§lar ça- ras gele bıçağı saplamağa başlamış- tir. İlk olarak hadise mahalline gelen polise yumruk ve tekmelerle lıü- Amerika fabrikaları 939 senesinde tir ki: ııJJI 
miktarda hekim ve sıhhi . malzcm~ dırdan, çardaktan ,.e çe;•riden çıkıp tır. jcum t•dfünistir. . . · . . şimdikinden daha pek çok tayya- den fazla olarak 3 veys 4 • 
:nahallinde .. bulundıırulmaktadır. damları altına girmelidiıler .. Aksi Beş yerinden ağır surette yarala- Bir müddet sonra gelen müfettişte taş yağmurun;ı tutulmuştur. Mü re yapabilecektir. Fakat bunun i- - Almanyanın, İngilt~ 
Halkın ahvali ma.neviyesi de yerin- takdirde iklimin sertliği ve 0 hava- nın Fn·• kan'or icinde yere düşmü fettiş o zaman tabancasiyle at.., ederek Südet Almanları partisi azasın- çin ne fabrikalar büyütülmekte, yaresi vart!ır. Her ayda .. 
dedir. Açıkta hir te~ kimse kalma- !ide kışın erken gelmesi, bu vatan- Nuri firara kalkışmış. fakat vak'a dan ve Die Zcit ismindeki Heiııleinist gazetenin muharrirlerinden Potz- ne de daha ziyade sermayeye ih- re daha il"\'e etmekted 1 e 
1111ştır. Kızılay 1%09 dE11 fazla çadır daşlarımızı çok rahatsız eder, dağıl- yerine yetişen zabıta memurları ta- kiyi yaralamışt.r. Potzkinin arkudaşları bir müddet sonra tevkif edilerek tiyaç görülmektedir. Bu iş öyle bir dirde Almanya gelecek se~ 
göndermiş ve Milli Müdaiaadan da malarını mucip olur .. Hükfunet bu rafından tutulmuştur. Brutislavaya Ec\l<edilmişlerdir. . . . ı fevkaladelik rengi verilmeden gö-ı kuvvetlı ol2caktır. 6 ~~ 'rr 
400 çadır ~mıştır. İcab eders~ da- ~~ziyet~ nazar_ı itib3ra alarak her tür Nuri, katil bıçağile bir~te kara- I . Südet Al'.'ıonları pa~tisi vak:~. bu ~~tle cereyan e~edi&'ini. id- rülmeden "'.'.ri_'.le get'.rilecektir. bugünkü tayyarelerimi~1 ·;ıf' 
ba da temı.n ohm.acaktır. . lu vesaıte müracaatlc bu vatandaş- kola getirilrni~; yaraları agır olan dia etmektedır. Bu parh neşrethgı hır tebligde 1 mayıs mnnasebetıyle Harb oluyor, butün fabrikalar ııe- ru bir misli daha arttırıP30r" ÜNİVERSİTEN.İN İLMİ !arın evlerinin derhal . yapılmasına Fevzi de Cerrahpaşa hastanesine parti nzasınm polisten itan yapıştırmak için müsaade ald•ğını ve iki si- ferber halı ne konmuş da çalıştın- hud da bunu başka yer 

TEDKİKLERİ karar vermiştir. . kaldırılmıştır. vil şahsın lıüviyetlerini bildirmeden müdahale ederek iliinların yapıştı- lıyor gibi bir manzara arzetme _ almalıyız! ... • 
İstanbul Ülliversitesi profesörü Ha MADDİ ZARARLARI TELAFİ Vakaya t>ıüddeiumumi muavinle- rılma.•ına '!'ani olmak isteriklerini kaydetmektedir. Bu esnada bir orbe- den olacak. ---- J 

mid Nafi% Pamiri birkaç arkadaşile İÇİN . rinden Hikmet el koymuş, tahkika- de çıkmış ve hudud karakolla!ının birinden bir asker vak'a .mahalline Amerikadan gelen maltımota gö Eski ve yef1 
birlikte zelzele .sahasında tetkikat 'Üçüncü kısım, zalıire ve çift huy- ta başlamıştır. gelerek bilföhtor tabancasiyle ateş edip Potzki'yi yaralamı~lır. re bugün Amerika tayyare fabri- E ( 
yapmağa memur etmiştir. Profesör vanları vaziyetidir. Zahirenin büyük

1 
- . .. .. . . . .. . . kalarında çalışan 37,000 işçi vardır. T UN C JI 

dün Ankaraya do"ndu' Ba ·ı • .. k kurt 1 "' T k it tir cekhr. Kabulunu nca ederım. Şayet reddud etmiyecektır. İngil . b' ih . 1 .. . na ı mı mu- ısmı an mı,.ır. opra a ın- · · terenın ve ır tima e gore , 
,aııedelerini söyledi. Ben de anlıya- dakiler elenmiş taş altında kalanlar Ilükfunet Ziraat Bankası il" teına- hu kıt'anın ve vatandaşlarımızın ev- Tekrar edeyim, böyle maddl acıla- ' de Fransanın verecekleri sipariş- (5 inci salıifcrdzden ~( ( 
bild. · · k d · - . ' ld' d b J temın' e'--ek !erinin inşası ve kendilerinin refahı rı tadil etmi~e venıaJd'ı yar ı •- tU ıgım a arını sıze anlatmap ça· da temızlenerek kurtımlmışhr, Hay- sa ge ı, o a un an · ""' . • . . . . • 8 arı ..,. )eri yerine getirmek üzere çalışa- Sevin~ime pay~n y.ol< c~· 
lışacağım_ . t !' "I h . vaıüesini üzerine aldL Bütün . bu bilhassa selametlennın temını, daha mire bu milletin kudreti ve billıassa l cak olan fabrikalar bu otuz y~dı' bu hal ile nasıl gıdebıJırl van zayıa ma ge ınce, o en . a~van- f dakarlı . b d' .. b -

Bu zelzelenin sebebi \'olkanik de- !ar karasığırdu .. Burada katasığır masraflara karşılık olmak üzere hü- çok e ğı ıca e ıyorıın şup c- hassasiyeti, vatanperverliği kıifidir. bin işçiye bir otuz yedi bin daha vıışa dönerek: ,. 
ğilmiş, tektonik imiş Volkanik olan çok olmakla beraber vatandaşlara bu kıimet 500 bin liralık bir tfthsisat is- siz ki bilkfunctiniz nazarı itibara ala- Teessüf olunacak cihet, tekrar .ede- ilave edilerek işlerini görebilecek - İlahi çavuş; iyi aınrt' 
zelzelelerin tesiri ı:al·et nıahdud o- iptidai sermayelerini verebilmek i- temiyc karar vermiştir. Kanun ya- caktır. Ve hükfunetiniz emindir ki, yim, ölen vatandaşlarımızın telafi !erdir. Gene Amerikalıların v<ır - gidebilirler bu havada? .. 
lurmn,. Tektonik . demek de arzın çin bazı tedbirlere nıiiracaat edilmiş- , kında Biiyük Millet meclisine . gele- B. M. Meclisi bunu vermekte asla tc- , edilemiyecek olan vaziyetidir. diği mallımata göre şimdiki 37 .000] pe"' 
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eN osıovakyada HiKAYE A M ııDenlzLevazımsatınal·ı PROFiLAKSiN 
A ma Ko_misronu lıınıarı ı" · F ~ ele ö rd Ü m 1 14~5; ::::ss;ı::trc :ı~:: ~!!!!!!B~e~ls:::0::;· ğ~u~k~lu~ğ~u~v~e~~r~e~n'.!g~i~d~e~n~k~:;>~r~u~r::··.....I!!!!!!!!!!!'! g ' ı (4 iind; ,,ı;;r • .,,;z.ıen dPvam) odasına kapandı ve günlerce oda - BURSA PAZARI 

e e l 
.. şı·ıı· m ft inin süklltunu yırtan bu çığlık, içe- sından çıkmadı. ilik kumaş 10/Mayıs/938 tarihi- SİPAHi O;t.LU -! riki odada yatan anasının hnnçe - * ne rastlayan Salı günü saat 11,5 U 

(
4 

.. .. çeresinden geliyordu. Fırladı. Ana- Birgün hastahaneye onu giirmeğı: da kapalı zarf usuliye alınmak HASAN HÜSNÜ 
a!etiııt değ'.•nru sahifeden devam) büyük caddesi Vaclavske Namesti sının yanına gitti. Sekiz aydanberi gittim. Doktoru: •Yanına kimseyi üzere münakasaya k ···' "JŞ - BEYAZ EŞYA 
()~iş_ ıştırınış. Şık bir tayy<ir üzerinde idik. Pa~isin Şanzelize sırtını yatağından kaldırmamış. almıyoruz. iyi değiJ. dedi. Ve bu - tur. y EN 1 

lileteJc. caddesi kadar geniş. Etrafı asri bi- yorganını açmamış olan hasta ka - uk b" d ft . . . . 2 M akkat t . t 1113 AÇTIGI DİKİMEV}NDE li · · ' d · d di d"k d ruş ır e er sahıfesını cebınden - uv eınına 
\!tiye . nalarla dükkanların süslü Ameri- ın odanın orta yerın c m ı u· ık ak b . 

İ? b·•· mı gidiyorum' ded" B" . k d k' h"•fın kısa lb"seli ruyordu. Çocuk yaklaştı. Terden ç arar ana g<isterdi. Oradaki sa lira 75 kuru~ olup Şartnamesi Cihaz, yatak ve yorııan takımlarile, her türlü 
çamaşır siparişlerini kabul etmektedir. "''"Yıın• . . ı. ı an e oru = a, .. e ı , 1 iI . . . . . . 

' lıasıı bil···: saçları, çenelerinin altından bağlı birbirine yapışmış olan beyaz saç - tır ar'.". ş~ eUıg~ fa~ıayı tuıf e~ ~ parasız ola:ak Komısyondan her Ad :ı , lstanbul, Sultan Hamam 24 Telefon 2062~ 

1:llugİin 11;1ın~ .. :. 
1
kocaman bir mendil ile örtülü köy- ~arını okşamak istedi. Hasta kadın mek ıçın bır hikayecı. kaleı1'.'. ~fi gun alınabilir.. ' 

t\ıııı... yısı hın Petrine gi -llü kadınlar, işlemeli bluzlar, şar - ıskelet parmaklarını delıkanlınm gelmez. Bunu anlatabılmek ıçın ın- 3-Isteklilerın 2190 sııyılı ka-
r r .. s . Beyoğlu, lstiklAl cadde<i 276. Telefon : 400)7 

::trin, Pre a • . palar ve küçük sofra peçetleri sa- gırtlağına sapl~dı. Ve boynu tır - sanların. kulla~dıkları kelimelerin nunun tarüatı dahilinde tanzim -1-sta-n-bul-.n;;;,ci İcra Memurlu _ ra merci hAkimliğinin kararile 20 
~n d bg hakım ağaçlık bir tıyorlar. nak yaralan ıçınde kan toplamış ol- çok eksık oldugıınu ilk defa o oün edecekleri kapalı teklif mel'tup • d · · ün h kkı "ti t · · ti ıa~) e etab . . • . d • hald • 1 d 

1 
d 0 

• - gun an: yırrnı g a ı raz ayını sure • 
" na er gıttım. (Açlık Camekanlarda, kalem veya mil ugu e yere yu\ ar an ı. ana ım. !arını en geç belli gün ve saat _ .. - . . • . rı. ı tırınaş D Nk l b .... k b. · l Mukeddema Kadıkoyunde Kuş - le tebliğatın ilinen ıcrasına k..rar 

lıh 7 ine; Yü ıp çıktık. Bu du-,Ue işlenmiş gümüş tezyinat eşyası, e an 1 uyu ı'.. ycıs .? _yer .. - Onu kalem değil, bir kutu kib- ten bir saat evvelin'~ kadar Ka- d.1. t"yatr unda cevdet nezdinde ilm" ı· tarihi" '"-d "t"b 
ilrebes· z yıida Çek - İsveç ı elmas gibi ışıldıyan o meşhur Bohe- den kalkarken gene ~..ıyle duşundu: rit izah edebilir d l 1 K . ı ı ı os ver ış ır, .,..,, an ı ı areıı 

~azı to~ esnasında işsiz kalanlar mya kristalleri parlıyordu - Acaba öveyi çoc"gu muy..ım?.. 
0 

kt k 
1 

. .
1 

k .
1
• sımpaşa a JU unaıı omısyon mukim iken halen ikametgahı, bi - işbu yirmi gün içinde 38/1428 nu -

''!Ielliıı ~r,ına yapmışlar... Bir çok pastacı dükkaıtları, oto- Zaten onun her zulmür.e uğradığı etti~ or u ağıma <>ğı ere ı ave Başkanlığma m~kbuz mukabilin linmey.en malfil zabıtandan yüzbaşı mara ile daireye borcu vermeniz ve 
~ban tıııdeki lokantada Ma- malik barlar v?. Ahi. o Çek pa; _zaman zihnini yoran ve aranıağa · . . . de vermelerı. •,3 ı 7 • Tevfike: yine bu müddet içinde mal beya-
ıu... a, Çek lışt • hakik ti d b - Defterın hepsını okudıım Genç z hr k dis" il d bul .._ ••ğllıı }ez .ç~rbasile mantar- ~arı. .. Sütlü kahve ile beraber ge· ça ıgı. a er arasın a u meş • · ., . hı meçhul bulunduğu davetiye zah- e anın en 1 e Y~ a U· nında bulumanız lazımdır. İadel 

l>ettiıt'de zetını hatırlattırdı. tırilen o kocaman pastalar ne !ez- un:' ~n~şe de vardı: . . • . hru:tamız,. anasıı_ıın _dogar ., d~gn:'az rındaki mübaşiri tarafından veri _ nan ç~arınız Aslan ~~ Faruk ve muhakeme veya temyiz yolile icra
e değer 1 Mayıs günü görül- zetli şeylerdi ... İnsan yemeye doya- Ikı gun sonra anı bır kırız geldı bogarnadıgı sekizıncı çocugu ımış. len meşruhattan anlasılınış olmak- Namuk ıçın nafaka takdirı hakkında nın durdurulmasına dair aid olduğu '°"· · lltıdi ile ·· 1 t·k. B. d ve ihtiyar kadın odanın ortasına · Be ·1 4 ·· - sulh hukuk ahk '«a ge!ec soz eş ı ı - ınıyor u. Beyoğlu Sulh Üçüncü Hukuk Ha- la davacının isteğile ve 20 gün fa - yog u uncu il). e- mahkemeden bir karar etlnnedi -
de biz· ek, beni bulacak... Marenka ile beraber, bir pastacı- cansız olarak boylu boyuna uzandı. kimli"" den· . . • . . va üzerine mahkemeden verilen ve . . . . g 

~ Y~ l!ıtle .beraber geliniz. Fa- nın taraçasına oturduk. Kenetlenmiş parmakiannın arasın- gın ·. sıfa ıle ılanen tebliğat .ıcrasına karar 4/10/937 tarihiden itibaren karı ile ğiniz takdirde cebri ıcraya devam 
' llu lcı hır eşiniz yok... Bir ka dakika sonra • tesadüf da buruşmuş bir defterin kargacık, ~ahkemenın 938/235 sayılı dos- verilerek muhakemesı 16/5/938 sa- çocuklarınız için cem'an 41 lira na· olunacağı gibi bu müddet içinde 
-.. ı. llıutıa•-- • ç b cık azılı k" li lıii ı .· · yasile Beyoğlunda Abanoz soka - t 14 d t lik k ı Jd • '"'4Yıaı . "" lazım mı?... neticesi mi bilmem? - Rudi bir şey urga Y ır sa e eıını • • a e a ı ınmış 0 ugundan faka tayinine mütedair bulunan 22 mal beyanında bulııııınaıhğuw tak· 
. İÇiıı h n ilk günü Petrine git _ gördü. Yanımıza geldi, samimiyet1e ııuldular. . . gıncla b~al Esat Kazım tarafıı_ı .- işbu gün ve saatte mahkemeye gel- /3/938 tarihli ve 38/125 esas ve dirde veya mal beyanını hillfı 
r 1"y etnen hemen l.azım gibi elini uzattı. Cenaze kalktı. Deltkanlı elınde dan ~eyoğ unda Tarlabaşında Kilit mediği ve bir vekil göndermediği 38/194 karar numaralı ilin berayi hakikat verdiğiniz takdirde bap!.s 
l\ud· ... F'akat b . .. . . . _ .. buruşuk bir ölü denerı gözyaslarile sokagından 4 numarda oturan Ele- d" d b . 
"lo ı. boyıu • eıs yok geliniz... G_ozle~ırnızın onunden acele .acele • ni varisi Anjel aleyhine açılan •50• tak ır e gıy~ ında . mulıak.:ıneye infaz dairemize tevdi edilmiş ve cezasile cezalandırılacağınız olbap-
lllt etıı, Yak v~ bosl~, güçlü ve geçın gıden kalabalıkta en zıyade sında pek samimi bir arkadaşlık ca- lira alacak davasından dolayı gön- devam oluacagı davetıye teblıg ma- namınıza gönderilen i•ra emri ika- taki icra emrinin tebliği makamına 
~az~ ~Ü!~!~~lı hır delikanlı. göze çarpan şev: Terbiye ve neza - ridir. Kadınlar, tam bir serbestiye derilen davetiyede Anjelın mezkur kamına kaim olmak üzere ilan olu- metgahınızın mechuliyeti hasebile kaim bulunmak üzere ilanen teblil 
g,1~ta, elinde devam edıyor. kettir ... Kadınlar ve erkekler ara - maliktirler. haneyi terkederek halen ikarnetga- nur. (7278) tebliğ edilemediğinden İstanbul le- olunur. (7273) 

~l.F'aı.: ebırdemetçiçek- ========================================================================================================================================================= 
~Çin~~!~~~ bu çiçekler Maren - Ü s K Ü D A R i c R A • E M u R L u G u N D A N : 
'illin glınu 
dolu .bahçesi ~sonra anladım. Julius Rudich'e borçlu Beyoğlunda Yüksek kaldırımda yazıcı sokağırnda 64 numaralı Varan Benar-
lq ~''.llerle ~ol cakları çıçı:_k - Pa•tı annrtımanı 3 numaralı dairede Yakub ve karısı Raşelin aşağıda tafsil edilen Maltepede Başı büyüle 
· 'l'ıp~ lu .caddeler~··· Etrafı agaç- karyesinde Narlı çiftliği mevkiind eki gayri menkullerinin 2280 numaralı kanun hükümlerinde mtbik e
'l'ıp~ bır dini al e d.ol.aşmıy~r - c.11mek iızere açık artırma ile satılmasına karar verilmiştir. 

. bit d • ay gıbı... Nıha- '.\foham· 
bır he k uıı alay gibi... Niha- men 

•çı,,_,Ye!ın·· - "K ~·· ''"'er· onunde duruyor- m·melı 37alı Kövü 
YI l l etraf -- -- --

Mevkii 
Tapunu1 

lırihi -- N. Cinsi 
Kıpa 

N. 
.._ l c İlıdek ına bırakıyorlar ... Lira K • 

. ile, d~ demeti, yere koydu: 9.19 Kartal Başıbüyük Tarla çift !iği Eyltll 334 78 Müfrez tarla 2 
~ ,t.tlşa. · Bizim en büyük şa
bır la" ·· Çeklerin Müsesi. Bü-

Bir dö. Şarkan sahibi senedin iki, 
cenuben altı, şimalen ve garben ye
ni küşad olunan tarikl. r ile mah
duu. lıııJa ' ır... 1836 d · · o!d ·· a yırmı altı ~ u ... __ ' 

~ !es·". "'""rlerinde Bayron-
·~i~ı . ıtı görür· 
Ilı ttııı· ur. 
l:>c~: t{ın en ıneşhurlarından bi
. '"'li. \1 lYıs ... 
'<\~.- e ilk be .. 
, ~"Y<lllıdı... YJlıni okudu: 

9.19 

Yıı g~ M:ayısın ilk akşamı ... 
111 "''k. ı ... Sevda gecesi • 9.l9 

' 1 . •y Ut · . . .. 
it~ hu lltter u ıçınde sevdalıla -

;du. ç,,kaı ~ekrar ettikleri işi· 
ı\nı~ tuh çıçelderinin baygın 

·• l> Uokşuy d ' l.t ettin b or u ..• 
ayl8 g~ ahçesinde geçen 0 

... -,.;esıı 9 19 '>t ····· . 
•cıı, 

~hr· l"ılı ön;; 1 
~ 111 es1t· ndekj münakaşalar 
1 ;llı~rı~ nıahallelerini, Bohem-
v,~~İrıı. Şatolarını, altın soka-
~ ile b 9.19 

~illt@tıı ~a~k~ta, hayatlanı, 
{e. laklid. e.nUl sırlarını öğ-

1.ıırltııyagerl ını yapmıya hasre • 
~ııı;:i\a•y1 , ~r otururlarmış ... 
' ı.. buldu aru.t kabı kulesinin 16.49 
e~"IY<li, . ın 
~ir ~·· iltııdi Yeni mahallelere 

\; aç dakik 
( q ~ -. ~~~a, Pragın en 

&i.,ş,ı adam 
~ld·~ece 

lltiildü 

15.10 

~·Uncu 
'. ı, 0 gil sahifeden devam) 16.49 

!ı,,~ nlerde köskte de-
'•ıeı" • 

' ~ "iİ k•z h" 
.. tıııe,ı ~l>irı;n 'k. ıç bayan ile bera-
neııı1 1 SOtı.ıJ~a~adığı eve gidip 

" 'litir: ugu zaman şunu 15.10 
' ~•et 
ilııı oı ' bazı ıa 

OraUtdu. man benim de git-

'ltia~l'a !llttie· 
t l~· Oturur; ~aınan bayan han-
ı~ 1 Yat u. 16 49 
~ ~lıb· . 

'
~ b 0~ad1 t ır oda vardı. Da -

uı o uru d . d Unurd r u. Çalpın de 
edi k u. Bir ·· ~ i: gun b•yan 

•n en; 
ıı lııes• ın ÇOcuğ 
•ıoa Ul olac k tını olacak. Bun- 10.09 
n ,,nırı bun a Çalpindir. 

ı~ ''Gel u bana ·· 1 • 011 sıraı . soy ediği za-
ilıı cak an ıdi E" 
, ı da il, olurs;ı ad · ger ç ıcuk 
ı~d< , .. _"Ve etnı· . ını An koya~a-
"t ~ogu ıştı B 
l ha~'- s iller · ayanın koca- 10.
,•r. t.... "'tıeye . ı vardı. Çok zaman
""" '"Rlfi gıder t; '"nect edifird.' uzun zaman ka-
'Plin e İdi. 0 ı. Şubatta gene 

•• ~lizrıı!elerek kö:ıralarda bir gece 16.09 
'q<t,,.. \çi kıı .kte kalmıştır. 
11ı....:" ... ~1 --· ' daha b"ld" - . .., ''llıı ."'<lır. Bu . ' 1 ıgı esrarı 

't: cliiet ıbretıi muhake-

'lcı-.t. ~1 da yarınki 
--...qktır. 
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919 metre. 
2 Şarkan sahibi senedin üç garben bir 

cenuben altı numaralı müfrez tarla
lar şimalen yeni küşad olunan tarik 
ile mahdud. 
919 metrP 

2 Şarkan sahibi senedin dört garben 
iki cenuben kısmen altı ve kısıne~ 
yedi numaralı müfrez tarlaları şi

malen yeni küşad olunan tarik ile 
rıahJ;.ıc' 

919 metre. 
2 Şarkan sahibi senedin beş r,arben üç 

cenuben yedi numaralı müfrez t ar
laları şimalen yeni küşad olunan ta
rik ile mahdud. 
919 metre. 

2 Şarkan ve şimalen yeni küJ.ld olu
nan tarikler garben sahihı senedin 
dört cenuben yedi numaralı müfrez • tarlaları ile mahdud. 
919 metre. 

2 Şarkan sahibi senedin yedi ~imılen 
bir ve kısmen üç numaralı rnü frez 
tarlaları cenuben sekiz numaralı 
tarla garben mücedded tarik ile 
mahdud. 
1648 metre 67 D. 

2 Şarkan yeni kü<ad olunan tarik g:ır
ben sahibi senedin altı şimalen dört 
ve üç ve beş numaralı miifrez tar
laları cenuben dokuz numaralı tar· 
la ile mahdud. 
1509 metre 67 D. 

2 Şarkan sahibi senedin dokuz şiına
len dört numaralı müfrez tarlaları 
garben yeni küşad olunan tarik ce· 
nuben dere ile mahdud. 
1648 metre 67 D. 

2 Şarkan yeni küşad olunan tarik gar-

di numaralı müfrez tarl.Warı cenu-
ben oı.:H.c ,,ı,;.; nıo.naud. 

1509 metre 65 D. 
2 Şarkan sahibi senedin on bir L1'ııu

ben on iki numaralı müfrez tarlaları 
fimalen dere cenuben mücedded ta
rik ile mahdud. 
1648 me~re 67 D. 

2 Şarkan yeni küşad olunan tarik gar
ben sahibi senedin on cenuben on 
üç numaralı müfrez tarlaları şima
len dere ile mahdud. 
1608 metre 46 D. 

2 Şarkan sahibi senedin on üç şimalen 
on cenuben on dört numaralı müf
rez tarlaları ile mahdud. 
999 metre 43 D. 

2 Şarkan yeni küşad olunan tarlk gar
ben sahibi senedin on iki şimalen 
on bir cenuben on beş numaralı 
müfrez tarlaları ile mahdııd. 
1608 metre 46 D. 
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2 Şarkan sahibi senedin on beş ~ima-• 
len on iki cenuben on altı on yedi 
numaralı müfrez tarlaları garben 
yeni küşad olunan tarik ile mahdud. 
999 metre 43 D. 

2 Şarkan yeni küşad olunan tarik gar
ben sahibi senedin on dört şimaien 
on üç şimalen on sekiL ve on dokuz 
numarııh müfrez tarlalar ile mah
dud. 
999 metre 43 D • 

2 Şarkan sahibi senedin on yedi fi
malen on dört numaralı müfrez tar
laları garben yeni kii§ad olunan ta-

1 rik cenuben Başıbüyük Malte~ 
caddesi ile mahdud. 
999 metre 43 D. 

2 Şarkan sahibi senedin on sekiz gar· 
ben on altı şimalen on dört numara· 

lı müfrez tarlaları cenuben Başıbü
yük Maltepe caddesi ile mahdud. 
999 metre 43 D. 

2 Şarkan sahibi senedin on do!.""UZ şi

malen on beş garben on yedi numa· 
ralı müfrez tarlalan garben Başıbü
yü.k Maltepe caddesiyle mahdud. 
999 metre 43 D . 

2 Şarkan yeni küşad olunan tarik gar
ben sahibi senedin on sekiz şimalen 
on beş numaralı müfrez tarlaları 

cenuben Başıbüyük Maltepe cadde
siyle mahdud. 
999 metre 43 D. 

ı - 1°h•ı ""''fi mPn1<.,1iin arttırma sartnamesi 10 Mayıq !l3R tarihinden itibaren 37/5344 No Jle Üs
küdar icra dairesinde muayyen No. sunda herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla 
n, ......... ııı..ı.~ .. , .. 1u ... ı.>1.ıycnıcr şbu artırınaya ve Jı/!>344 No. sı ıle memuriyetim.ize müracaaı etmelidirler. 

2 - Gayri menkul 7 haziran 3 8 tarihinde salı günü saat 16 da U sküdarda İhsaniyede Şerif bey çeş- , 

mesi sokağında Usküclar adllye binasında Üsküdar icra memurluğu odasında üç defa bağırıldıktan son

ra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin %75 ini bulmaz veya ı:atıf 

isti yenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayri menkul ile temin 

edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok nrttıramn taahhüdü biki kalmak üzere art
tırma 15 gün daha temdid edilerek 22 haziran 38 çarşamba günü sa at 16 da Usküdar İhsantyede Şerif 
bey çeşmesi sokağında No. da Adliye binasında icra memurluğu odasında yapılacak arttırmada bedeli 

satış istiyenin alacağına rüçhanı c lan diğer alacaklılarm bu gayri men '<ul ile temlnedilmiş alacakları ınec

muundan fazlaya çıkmak ve yeminli üç ehli vukuf tarafından takdir edilmiş olan kıymeti muhammine

nin %75 ini geçmek şartiyle ihale edilecektir. Böyle bir bedel elde cdilmezııe 2280 No. lı kanuna tevfilwl 
satış geri bırakılacaktır. 

3 - Arttırma bedeli peşindir. Arttırmaya iştira)!: için yukarıda yazılı kıymetin %7 buçu.iiu nisbe -
tinde pey akçası veya milli bir ha nkanın teminat mektubu tevdi edi leoektir. 

4 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ver ilen mühlet içinde parayı vermezse 
ihale kararı fesholıınarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle 
almağa razı olursa ona, razı olmaz sa veya bulunmazsa hemen 15 gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en 
çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için %5 ten hesab olunacak faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriy.etimizce alıcıdan tahsil olunur. 

5 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı 'id.hiplerinin gayri menkul üze -
rindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dahil olan iddialarını işbu nan tarihinden itibaren 20 güıı. 

içinde evrakı müsbiteleriyle birlikte memuriyetimıze bildirmeleri ic ab eder. Aksi ha1de tapu sicilli ile 
sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından ho ·iç kalırlar. 

6 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak karar pulları tapu ferağ harcı yirmi senelik vakıf taviz bedeli-

ni vermeğe mecburdur. C· yri rr"ııku.ı..r ndsinden doğan müterakim vergi, tanzifat ve tenviriye ve 

tellıiliye resmi ve vakıf icaresi borçluya aittir. 

7 - Gösterilen günde arttırma ya iştirak edenler arttırma şartnamesini okumuş ve lüzumlu malllmatı 

alınış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunur. Yukarıda gösterilen gayri menkul l§bu ilan 

ve gösterilen arttırma ıartnamesi dairesinde satılacağı. ilı.a olunur. (7281) 
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25 ince sigara 

20 Kalın sigara 

KURUŞ 

Yeni adresimize dikkat : 

Teshilit Bakkaliyesi 
EmlnönU meydanında Valide han altındakl 

m•t•zamızı latlmllk doleyıslle 

lstanbul Balıkpazar Caddesinde 47 No ya 

'
1 DAlMA 

TİRYAKİ 
iÇiYORUM .. 

Zengin elmak için 
Mutı•k• 

1 ~;;;;~~ 
Malül Cemal /°"' =~~ :-

........ ... ,_... ..... ııt.~;. 
' . . . 

Çaresi varken 
çekmek .• ne 

ızbrab 
1 acınacak hal · 

11••9slnd•n \ güzelliği muhafaza eder. 
Bir bilet almanız katidir. -------------• Her Tiryaki bunu Adres: İstanbul İş bankası kar- Eyüb icra memurluğundan: 

söylüyor.Acaba neden? şisında No. l5. Tel. 22954 Meıkezcnin Muahrremden aldığı 
-·· ··- = 300 liraya mukabil birinci derecede 

Çünki; liarici Askeri Kıtaatııı ipotek gösttrilmiş olup borcun ö -

• Tiryaki sigarası on· ııA 1 denmemesinden dolayı satılmasına 
an arı /karar verilmiş olan ve ehli vukuf 

\arın uzun zamandan· Eskişehir hava okulunda yap- tarafı~da~ ta~amına_ 1300 ~e Mer
berİ bekledikleri siga· tırılacak bir çift birinci sıruf kezenın hissesı olan uç ruh una 900 
radır. hangar inşaatı kapalı zarfla ek- lira kiyme~ takdir ed_ilmiş bulunan 

siltmeye konulmuştur. Keşif be- Ram~ Yenı mahallesı Mazhar bey 
•Tiryakinin harmanı deli 165593 lira 42 kuruştur. sokagında eski 33 .. nu'._!laralı Ta~u 

d İlk teminatı 9529 lira 68 kuruş- kaydıne nazaran dukkan olup b8. • 
her zaman ay nı ol uğ u tur. Eksiltme 3 Mayıs 938 Salı ilen.~ ve ayni mahalde eski ve , 
gibi içimi ve nef~eti Jninü saat 15 de M. M. Vekaleti yenı 35 numaralı Tapu kaydine na
de hiç deg· işmez. Satınalma komisyonunda yapıla- zaran. dükkan halen bir odalı ev ve 

caktır. Keşif ve proje ve şartna-1 kezalık aynı mahallede eskı 6 ve 
. Her zaman melerle sair evrak 828 kuruşa yeni 16 numanlı maa baJıte hane 

llGRIPiN ---~İlmekten mütevellid t.iltü ıı ıztı • 

AYNI HARMANI 
AYNI 1 Ç 1 M 1 
AYNI NEFASETİ 

TiRYA KiDE 

BULABİLiRSİNiZ! 

ı-- Dr. Ihsa n Sami ._.. 
Öksürük Şurubu 

Ôksüriik ve nefes darlıj!'ı, boğ· 

M. M V kiı1 ti Satın lma ko-/ ve kozalik •vni mahalde ııski mü
misyo~un~an e alınır. E~iltmeye kerrer (10 yeni 10, 12, :20, 2Jl, :tl) nu

. ekl k uni te · t ve maralı maa bahçe hane ve clycvm 
gırec er an mına tah"--' b' d"kk. ı 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üneü ~e ır u a1? 0 an gayri men 
maddelerinde yazılı belgelerle kullenn evsafı aşagıda yazılıdır. 
'd • rt · 4 üne" d 12 numaralı hanenin kapısından 
ı arı şa namenın u ma • . . . .. . 
d · · F fıkra da zılı girildikte kısmen kırık malta doşell 
esının • • sın ya k . . . . 
ı 1 l b . likt teklif k orıdor ıstlınale gayri salih bir mut-

e ge ere ır e me ·fak b" · '· di 1 kıl 
tu la ihaı t . d beh ırıncı ,.ata mer ven e çı -

p nnı e saa ın en e- dıkt . b' t .. · de 3 .. 
mehal hir saat evvel Ankarada a ge~ş ır 50 a uzerın uç 
u· M V k'l t' S t lm k . oda ve hır halli bu haneye muttasıl 
, .... e ae ı a ına a o ülb klO !ıha · ·ı . l . ve m a numara neye gırı -
tnıSYOnuna verme erı. dikte iki oda bir hali bir mutfak ve 

•306· •2068· altında 35 umaralı ·-·h -·-··-
••• n JUt ve . .DJ.eLnı.uı. 

abları, adale, be~ ıiııir atnlarını 

dindirir keser 
jtdJ Grip, nezleye ve emsali hastalıklara karşı bilhassa müeSS 

Kırkı li Tüm. B ' likl . haneye muttasıl ve mülbak 29 nu-
are en ır erı maralı tahtind b' oda b"yük ı İcabında g llnda 3 kefe efınablllr. 

için 3000.00 kilo .sığır eti kapalı miktarlı kuyul: ~ ağaç~c ga:çeyi ismine dikkat Taklitlerinden •ııkınınıı. 
zarf nsulile. eksiltmeye konul- havi kargir ve muhtacı tamirdir. İll•••••1ı:1••••••••••••••••~ 
muştur. Kilosun

0
un muhammen Yukarıda evsafı yazılı gayri men-!;==:=.:===============~-===:::::;-.,,, 

fiati 32 kuruş 5 santim olup kull · M k ·t .. b h' ~ 
. . erın er ezeyeaı uçru u ıs- l h• } u M""d"" ı••u •• d Jl' i~ teminatı 6125 11ıra~.ır'.. Ihale- sesi artırmıya çıkarılmış olup ~l ·t- ll Isar ar • U Ur Ug Uil e ' 

sı 3 Mayı~ 938 Sa ı gunu saat namesi 22/5/938 gününden itibaren 
16 dadır. Isteklilberlişartnamesini Divanh~eye asılarak 2/6/938 ta. ri- ı _ .. Ş_ar_t-na-m-el_e_rı_· _m_u_c-ib-1-nc_e_ l _50-.0-00_ a_d_ed_ l_O_O_lük-.. - ,-50-.0-0_0_a_ded ~ 
500 kuruş muka ı nde Satına!- h' .. d'f b .. .. t 

. . . ıne musa ı perşem e gunu :.aa tuz çuvalı paıarlıkla satın alınacaktır. 
ma komısyonundan alabilırler. 14 ten 16 ya kadar satılacaktır. . . . .. .. t l 
Taliplerin kanunun 2 3 üncü . . II - Pazarlık 2/V /938 tarihine rastlıyan pazartesı gunu 938 

• Arttırmaya gırmek !çın konan nd3 
maddelerindeki vesaik ile temi- k t' h . ~' 7 ~o . Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonu . ıyme ı mu ammenenın 1o ,.... rus-
~at m~ktuplarını havı zar~arım betinde pey akçası veya milli bir pılacaktır 
aelli gun ve saatten en az hır sa- bankanın teminat mektubunu hamil III - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubcd• 
1t evveline kadar Kırklarelinde bulunmaları lazımdır. Müterakim lınabilir. 
lümen Satınalma Komisyonu- vergi tenviriye tanziliyeden ibaret IV - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte < . .ı 
rıaı vermeleri. •808• •2070• 1 B ı d' .. kıf · eJjll'" 

••• o up e e ıye rusumu ve va ıca- güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona g 
resi borçları borçluya ait olup bede1i ilan olunur. ' c2167 • 

· 'Kırklareli Tümen birlikleri müzayededen tenzil olunur. Evkaf ••• 

·çil! 20000 kilo k~yıuı eti kapalı tavizi bedeli müşteriye aittir. Birin~ 1 _ Şartnamesi mucibihce 20 X 25 • 27 eb!adında 20,000.oOO ~ 
!Brf usulile eksı~tmeye konul- ci arttırnııoda kıyrnetmin %75 inı tar !iki bn almacalı:tır 
muştur. Beher kilosunun mu- bulursa müşterinin üstünde bırakı- pazar a 88 

: . . .. 'i s8Jı1 'ıa'mmen fiati 45 kur\ış olup tu- lır. Aksi takdirde en son 'll"ttıranın H - Pazarlık 6/6/938 ~e rutlay:u1 P~tesı gun.ı on" 
ınaca ve kızamık öksüriıkleri için arı 900~ lira, ilk teminatı 675 taahhüdü baki kalmak üzere 15 gün de Kabataşta levazım ve mubayaat §ubesındeki alım komıs1 lı.t 
pek tesirli ilAç tı r. Her eczanede iradır. Ihalesi 4 Mayıs 938 çar- uzatılarak 17/6/38 tarihine müsa- apıiacaktır. · ı/ L 'J 

ve ecza depolarında bulunur. ;amba günü saat 16 dadır. İ'S- dif cuma günü ayni saatte yapılacak 1II - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şu > ~t 
l:=:;:=======:;;==:::::-;: ekliler şartnamesini her gün ikinci artırma neticesinde artırma alınabilir. lılc, 

İst. Lev~zım Amirliği 
1 
rüm~n Satınalma ~omi.synun- bedeli kıymeti muhammenenin ~75 IV - Eksitmeye iştirak etmek isteyenlerin mantar nuı:ııı~ :(·'l<ı 

s,ıı .... ı.,,. Ko-ni•"""'' llıhl~::....f .ia gorebilirl.er ... Taliplerın. ka- ini bulmadığı takdirde satış 2280 nu- ni münakasa gününden evvel alım komisyonuna vermeleri Ja~ 5 f ~~ 
t•,ıdıöımızl muhterem mUtterllerlmlze arz Süvari binicilik okulu için :ı~un ~· ~ uncu. maddelerınde- maralı kanunun ahkamın.a .tevfikan v _ İsteklilerin pazarlık içi tayin edilen gün ve saatte '.)'o •· 

ile eski teveccUhlerlnl dllerlz, 171548 kilo taze çayır otu alına- a vehsaı~ ıarflle temınabt mlliekt~pla- geri bır~~ılır. İpotek sahıbı a.la~ak- veme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona ge11" 
••••••••••••-.......... ~ .. - ............ caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 2/ rıııı avı z ar_mı e guıı .ve Warla dıg~r al.a~aklılar1:11 ve ırtıfa_k ilin olunur. , •2295• ,_..,/ 

Mayıs/938 pazartesi günü saat _;aatten en az b.ır saat .. evveline hakkı sahıblerının gayrı. menk~l u- -------------------------ıstanbuJ : · Belediy~şi . > iı.a~ları 14 30 da Tophanede Levazıma- .<adar Kırklarelinde Tümen Sa- zerindeki hakları hususıvle faız ve lstanbul Ncfıa Mu""du··rıu·•gYu•·ndel1: 
.' li"' tınalm k · d lınalma komisyonuna vermele- masrafa aid olan iddialarını müsbit <> ~'lfl 

mırılgıaksat Ta hmio~syonbunede~ '"İ. •809• •2071• evraklariyle birlikte ve 20 gün i - 9/5/938 pazartesi günü saat 15 de İstanbulda Nafia Müdürlüg• · 
" · "' alannd kullanılmak "-· ı·· lan 600 tan yap ac ır. a n ••• · bildir"lm ı · Aks' tı 

.. '""' • •• ' "; • # .. .. ~. ~1 \.~ . ' .. .... ' i. 

..,.,yo,..u ~ecr a .ucre ~u 0 
• e 2573 lira 22 kuruştur. Teıninab . . . . . . çinde dairemıze ı .. e e~ı. 1 (81:20,59) lira keşif bedelli Topkapı sarayı müzesi elektrik tesisB 

lrlink açık •ksiltmeye konulmuştur. Bunlann hepsıne 990 lira bedel . Kırklareli Tümen bırliklerı ı- takdirde hakları tapu sıcıllerıyle sa-
tahmin edilmiştir. Şartnameai levazım müdürlüğünde görülebilir. İs- 386. lirad~. Isteklilerin . kanuni çin 50,000 kilo sade yağı kapalı bit olmadıkça paylaşmadan hariç eksiltmeye konulmuştur. d 
tekliJer 2490 numarah kanunda yazılı vesika ve 74 lira 25 kuruşluk vesı~larile beraber. bellı saatte ~arfla eksiltmeye konulmuştur. kalacakları ve fazla maltımat istlyen Mukavele, eksiltme Bayındırlık işleri Genel, hususi ve feıtll 1- ~ t 
ilk temlnat İna!tbuz veya mektubile beraber 13/5/938 cuma gilü saat komısyona gelınelerı. ( 505> _ Kilosunun muhammen fiatı 115 !erin dairemizin 37 /G39 numaralı nameleri proje, keşü hüliisasile buna müteferri diğer evrak dJ ı ' 
14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. B (2324) ••• <24oO) lmruş .olup ilk teminatı 4125 li- dosyasına müracaatı.t·i ilaP olunur. de görülecektir. ~. 

• ~·· . . A lt radır. ihalesi 6/Mayıs/93_8 cu • 937/639 . Muvakkat teminat (10) r dır ' 
Beher metre murabbaına 3 lira 50 kuruş bedel tahmin edilen Ak- Piyade tış ?~u, .~ epe ma günü saat 16 dadır. Istekli- lstanbul Ü "ncü tcra memurlu- . . . . . . ıra · . . ı.1ac0! 

· d ski Aı be yeni Kemalpaşa mahallesinde ve Bursa Askerı Lıselerı ıçın a • t · · 300 kuruş • çu İsteklilerın bu gıbı ışlerı yaptığına daır İstanbul Nafia .. ı saray yangın yerın e e em Y • .. d . .er şar namesını mu - gundan: ... . . . . • • e"' 
Tülbentçi Yeni Ordu caddesi sokağında 47 inci adada yüzsüz 74 met- lınacak ve beherı uç pa~~~. an ı- kabilinde satınalma Komisyo _ Mukaddema İstanbulda Sadıkiye gunden eksiltme tarihınden bır hafta evvel alacagı hususı eıel' 
re 29 santimetre murabbaı sahalı ~ .:"'t~~ak üz~r~. açı·k· arttırm~ya b~ret ~kama S~ı:t'a v.e utu ma • nundan alabilirler. Taliplerin ka hanındJ 1 ~ numaralı yazılı nede ı- müteahhitlik ve 938 yılına ait ticaret odası vesikalarile geJnı l 
konulmuştur. Şartnamesi levazım mu~urlugunde gorulebılır. İstekliler kmelerı olmak uz~;e u~ a~~t ca7 nunun 2, 3 ncü maddelerindeki kcn elye,·m ikametgfilıı mcchul bu- (Z22'7 
19 lita 50 ku111Şlulı: ilk teminat makbuzu veya mektupla beraber 3/5/ ınaşır yıkama ma;ur.esı mut~ah· vesaik ile teminat mektuplarını lunan dcıktcr Yusuf Kem;ı / . - 1 
938 Salı ınnü saat 14 de daimi encümende bıılunmalıdırlar. (B) (2171) h~t nam ve hesab.~!la 16 Hazıraı;ı fı.avi zarflarını belli gü~ ve saat- Elcni z.i{nmctinde alacağınız olan 1 Devlet Demiryolları ve Limanlar 

NASl~iLACl 

1 

!lu8 erşemb~ gunu s:ıat 15,30 ~~ 'en en az bir saat cvvelıne kadaı: he~ yüz liranın temini istifası zı'.11- isletme u. rdaresi ilanlarJ 
Tophanede Istanbul Levazım ar Kıtklarelindc Tüm satına!ma Ko nında borçlunun uhdesinde olup Is- --~ ...... --.-. 
mirliği satı~alma . komisyon.un~ misyonuna vermeleri •2115• tan bul Asliye '."ahk.emesinden isıih~ I Muhammen bedcllerilc miktar ve vasıfları aşağıda yatılı ~ı/. 
da açık eksıltmesı yapılacaktır. •813• sal ve ınfaz ıçın daıremıze 24/10/30 malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek şartile 18/5/938 ç 

1 
Bu makinenin tanmin ~e~eli İs- ••• tarih ve 35/91 sayıda mukayyed lgünü s;ıat J0,30 on buçukta Haydarpaşada gar binası içindeld ~ 
tanbul için 4300 Bursa ıçın 4700 Kütahya tayyare alayında haczi ihtiyati kararına tevfıkan 351 k . ta af d ık ksilt .

1 
t 

1 
kt . 

N ASIR 
ı Acı 

· K kl 1 h . ma omısyonu r ın an aç e me ı e sa ın a ınaca ıı. liradır. Ilk teminatı 997 buçuk li- yaptırılacak olan uşa ama 2312 dosya numara~ / · e aczettır • . ~ı 
. radır. Şartname ve evsafı kO..lkanalının pazarlık günü talibi miş olduğunuz Boğaziçinde Behek- Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vcsaık~~e. 

misyonda görülebilir. hteklile .ıtarafından v~.ri~.en .. ~~.708 lira ~- te Bebek caddesinde esk.i 152 nıım.a- rında yazılı muvakkat teıninatlarile birlikte eksiltme günıt 

• 
rin kanuni vesikal~rile beraber· Yata pahalı goruld.ugunden yem- ra ıl.e murakkam gayrı me~ıun\kadar komisyana müracaatları 18zım.dır. o 
belli saatte komisyona gelmele-- den pazarlıkla eksıltmeye konul- haczı ve borçlu tarafından muddea- Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada şatmalma komisyorı 

. · c500• ; 2ıa 1 • muştur. Pazarlığın fj Mayıs !l3!l bih borcun inkarını mutazammın k d ğ lmktd 
rı. C .. .. t 10 d Ank 1 k ·ı· .. · • . r dan fından parasız olara a ıtı ır. ... uma gunu saa . a ara - rı:r's. :ıu ı ırnzı u7:Prınc , . ı 1?12 . . . . . ,EJCP-~ 

1 
Doktor Jemsin Amerik:ı _:a u

zun tetkikat neticesi olarak bul-

~ duğu bir formuldür. KANZUK 

·1 NASIR ilacı en eski nasırları lıi
Jf le kökünden çıkarır. Ciddi ve ~a

~ yanı itimat bir nasır ilacıdır. . a 
İNGİLİZ KANZUK 

ECZANESİ 

Beyoğlu • İstanbul · 

1# OKAZYON··~ da M. M. V ckaletı 8:ttınalma ko- vakı itirazın ref'ı hakkındakı taleb • 1 - 15,00 kılo Dekıstrın muhammen bedelı 3300 lıra mu' 

lg lir3y.:J ynzı m-:kin .• 
'il satılıyor. M"iracaı1t1 
") 1 y m pi a .. ı a ~ :ı::: as•, 
V '"'''VO~, ,. ..... ,...1. rv-; ~ ''ı;::t 

misyonunda yapılacaktır. İlk te- icra tetkik merciince ref'i itiraz ta- minatı 24'i lira 50 kuruştur. tf 
minatı 3653 lira 10 kuruştur. lcbini1.ın reddine karar verilmiş ve 2 _ ıoo adet demir karyola 10 adet komodin muhamrrıen 
, Şartname keşif ve projesi 244 bu husustaki karar evvelce ilanen 

1
•
60 1

. kk t t . t 
117 

ı· d 
: .. • .. . u ıra muva a emına ı ıra ır. 11 kuruşa M. M. Vekalet ı Satınal- tebliğ kılınmış ve muddetı de geç- . . ede 
ma komisyonundan :ılınır. Ek • miş bulunmasına ve borç:lu ice mPz· 3- 17000 adet kaol (veya emsalı) şışede muhammen b 
siltmeye girecek\-;rin kanuni te- kür karara istinaden mevzuu ha7zin lira muvakkat teminatı 95 lira 63 kuruştur. eııcl' 

·-------.-""' mi.nat .. vc 2490 sa~ılı kanunun 2,j fckkir.' t:ıleh et!T'esine ".:e"'.:i km 
1 

4 - 50 Adet moletsiz bilet kompostörü muhammen b ~ 
HorhOYUill il'. 3 uncu maddclerınde yazılı bel- ve ülas kanununun 264 uncu mad- lira muvakkat teminatı 101lira·25 kuruştur. ~ ~~ 

Dr. •; ' l gelerle müteahhitlik vesikaları desinin 2 inci fıkrası mucıbınce bu . . . .• . . . . . . . are ed "it"' 
. . (Naklet. ' , . ile birlikte pazarlık gün ve saa- hususta dava açıldığına dai_r m~.h~e- zıh kaydı. getırmedıgı~ız takd-rde Salııp ve ncşrıyaıı '.d. 

.Sırkecı ~amvay caddcsınde tinde Ankarada M. M. Vekaleti mesinden bir vesika getırdigınıze taleb veçhıle ve mezkur maddcnın B~ muharrır• , 
Vıvana otelı yanınd~ hastaları.I . . · d d"f 4 .. .. fık te f'ka 'f · u- -.sJC":ı ' .. . Satınalma omısyonund:ı bulun - daır dosyada hır kay e tesa u e- uncu rasına v ı n ı ayı m M İZZET 8 ..,.,. ;. 
nı her gun ka~ul e~:r. . mı.ıan. _ dilmemiş olmakla tarihi ilandan iti- amele olacağı maliımur} ız olmak ETE 113~ 

Tele.fon: 
24

' 31 c831 • 2445• haren on gün zarfında yukarıda ya- üzere ilanen tebliğ olunur. SON TELGRAF l\fA 
'"' 


