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Sayı: 387 En sen Telgrafları ve Ha bul eri veren akşam gazetesi 
Telefon No. 20827 
lst. Nuruo_sma,iye clddesi. 

r-SAC}LIK KUPONU 
Bu kuponun sonunu toplıyan okulfU

cularımız SON TELGRAF'ın bil-inci st· 

nıf dahiliye mütehassısı tarafından Be
şiktaşta tramvay durağmdn 59 rnıma. 

rada cumarte~i, pazartesi, çarşamba 

1 
günleri saat 15 ten sonra muayene ve 
tedavi edilirler. -------------

H AKiKAHA B PATLAMASI iHTi Ali VAR ,• . -lspany.a - Fransa hududunda Frankist 
tayyarelere ateş 

Fransızlar 
actılar 

' Rus - Japon münasebatı da gergin bir safhaya giriyor 
,--------------------------------------------------------------------------.... -----------. 
1 Salamanka: 5 ( A. A.) - Salamanka radyosuna göre_, Katalonya hududunda bir yerdeki askeri hedefleri 
bombardıman eden Franko tayyarelerine Fransa - Katalonya hududundaki Fransız hava topları ateş açmışlardır. 
'1---------------------------------------------------------------==-ı:.-__________________ __ 
Franko zafere doğru koşarken: 
Fransa heyecan içinde çalkalanıyor ! 

lhtilalcıler şimdiye kadar 122,000 esir aldılar 
-)Ddra 5 (Son Telgraf) - Franko kıtaatı büyük bir hızla Katalonya 

Loacln, 5 (Son Telgraf ) - Fııuıko kıtaatı büyük bir hızla Kata -

•nn Jotasmı istilaya ça~makta ve hüldimetcilerin hariçten her türlü 

·:ınhm ıörmelerine kati tekilde oecl çekmek üzere , Fransa - İspanya 
.udadunu kapamafa ufraşmaktadır. ... ... ... •.. • 

Ancak bu vaziyet Fransada bir çok endişe ve heyecanı arttırmq o
ıp Alnwı ve İtalyan gönüllllleri Fransız hududuna yaklaşdıkca Fran

ıda her ıııı yeni hareketi.,,, hel.lrmektedlr. Evvelce Fransanın Katalon· 
ayı ilhak eylemeııi mevzuu bııhlıı olnın• Fak t t--''t İ 1 ...,. • auıı;u ere ve ta ya -

nın aldığı vaziyet üzerine Fransa böyle bir maceraya atılmaktan te -
vakki eylemişti, fakat ;vubancılardan mürekkep ordanun hududa yak -
!aşması İspanya işine miidahale taraftan olanları harekete geçirmiştir. 

Gelen hberlere göre hükfunet İspanya • Fnınsa hududuna müte
madiyen tahşidat yapmıya devam etmektedir. Vakıa Frıınsanın böyle 
bir harekete atılmasına ihtimal verilmemekte ise de vaziyet ıayet cld 
di ve nazik bir safhaya ırirmiştir. 

Hududda iki tarahn karşılaşması her dakika akibeti çok vahim o-

l lac.ak hadiselerin çıkmasına meydan verebilecek mahiyette görülmek-
tedir. • • ... ... (Devamı ikinci sahifede) 

lngiltere: 

Üçler -
ittifakı 
Yapmıyor 
Amele partisinin Rus· 
Fransız· lnglllz lttlfa· 
kı yapılmaıu teklifini 
Çemberlayn alkıtlar 

arasında reddetti 
Londra : 5 (A.A.) - Avam Kama-

rasının dünkü celsesinde Çembar -
!ayn, bir Fransız - İngiliz - Sovyet 
konferansının içtimaa davetine mü 
teallik olaark amele fırkası tara -
fından verilmiş olan teklifi reddet
miştir. 

Başvekil demi§ tir ki: •böyle bir 
şey, Fransa, Sovyet Rusya ve İn -

Ser lhllınale kartı Barselona ıefen İngiliz zırhlısının ıs pusluk toplan 

• giltere arasında her hangi bir dev
lete veya dev !etler grup una karşı 
tecavüzi ve tedafüi bir ittifak akdi 
teklifinden başka bir şey değildir. 

(Devamı Z inci sahifemizde) 

BirbüyükAlmanyagünüyapılacaklYumurta tacirlerile İŞ· 
Beı J A A) - 9 nisan "''-ünün "B" ük" d • h ğu .. · • &~ Uy Alman imperatorlu- • ı a 1 t • ı A f 

r~~; ~ı B. Göbbel~ t'.11:afından Alman milletine hitaben ne, - r 1 er ar as 1 n 1 a 
nnaınede bildırilmektedlr. 'fi! 

B ın öğle vakt' v· b I · bu ' 1 ıyana e edıye dairesinde açılacak ve 6~ t'~' •~•nı. binalarla hususi evlere bayraklar çekilecektir 
u un Almanyada m.. k 1• "'·' . · tifierın· una a at .uu dakika tatil edilecektir Lokomo-

ve vapurların d .. dük · 
Jerin üzc.r· d • u !erin çalacak, tayyare filolan büyük şehir 

H ~ e cevelan yapacaktır. 
alk ... ,, ~tleri umumi d 

ralarda askert ik mey anlarda, caddelerde toplanacak ve bu-
muz alar fırkan "k 1 Saat 18 de b .. t.. ' ın mu:n a arı konserler verecektir. 

lamada hazır bulu un mağazalar kapanacaktır. Ahali son umumt yok -

üzere bir geçit re=:~ 7eaB. Hit!erin son büyük nutkunu dinlemek 
bunu naz! marşlarının .. t P ktır. Bu nutuk saat 20 de irad edilecek ve 

erennümü tak:ib ed k b .. .. ki 
liselerin çanları çalacaktır ece ve u esnada butun -

Almanyanın bütün tepelerinu . . 
bu··ı·· d " " ili ı· H" e ısal· edılecek olan sevinç ateşleri un unyaya m e m ıtıerın tarihi h . . . 
vıelde oldüğu nu ilan edecekt· areketmı resmen teyıd et -,, ır. 

• • • 
Habeşistanın ilhakın1 tanıdık 

Roma 4 - Kont Ciano bugün Türki b .. ·· · 
tir T .. k. b"" "k 1 . B' . ye uyuk elçisini kabul etmış-

. . ur ·ıye. uyu c çısi . Hüseyın Ragıp Baydur Balkan antantı kon 
seyınce verılen karara tevfikan Türkiyenin Rom' dak" r· · · İt ı a 
kral H b · . a ı se ırını a y 

ı ve a eşıstan ımperatoru Viktor Emanu 1 din d 

Ş©lırk<dl©l: 
............................... 

-Japon-Rus itilafı 

.1lınanyıuıın tanınmış teşkilatçt 

diplomatı Fon Papeu 

Çekoslovakyanın 
Akibeti hakkındaki 
Tahminler 
Almanyanın eski Avus 
turya mUmesslll Papl!I· 
nln Fraga gUnderllece· 

QI eöylenlyor 
(Yuısı 2 inci sahifemizde) 

Başlamak üzere mi 
aponlar, Rusları protesto ett! 

Japonya, Dıt Mogulistan ve Şarki 
Türkistan hududuna yaklaşacak mı ? 

~onyaya karşı muvaffakıyetli tııarruxlan idare eden Çin ıeneralleri 

Londra 5 (Son Telgraf) - Çin tay \dan idare edilmesi, ve Sovyetlerin 
;arelerinin Sovyet pilotları tarafın (Devamı Z inci sahifemizde) 

..,_,.,~-·-...:ı~ =========================================== 

Başvekil Blum 

Fransada: 

Siyasi 
Buhran 
ihtimali 

ört casu ' • 
Dünya işlerinin bütün 

sırrını ifşa ediyor 
200,000 liraya malolan bir plan 

gizli casus ordusu • ihtilal -
M ar en a' n ı n ,, iz 1 i vesikaları .. 
..X 13 ve arkadaşlarL Bugil.ııe ka -

dar dilimize çevrilen casus roıuau
lan ve yazılan hatıralar haldunda 
dünkü nüshamızda maUlınuıt ver -
ıniştik. 7 nisan perşembe eUnfi Son 
Telgrnf'da ilk tefrikasını okuyacak
sını. (X) 13 ve arkadaşları adlı Ro
man muhal.kak ki size •castıshık vo 
casusların hayatı hakkında mufas
sal bir fikir verecektir. 

Temiz bir uslupla mllbalağaya 

düşmeden dilimize çevrilen bu eser 
büyük devletlerin en kuvvetli si • 

Kat'A • t J A !ahları olan casusl.ıırın birbirlcrilo 
1 vazıy: p~r amen- nasıl mücadele ettiklerini çok ç.l -

tonun bugunku t0plan- buk öğreneceksiniz. 
tısında belli alacak Birbirlerinin en gizli işlerini öğ-

dett·ğ· · K t c· e nez e memur a -

1 b~ ~nı on .'anaya ~bliğ etmiştir. Kot Ciano, Türkiye sefirine bu 
c ğı. memnunıyelle telakki ettiğini beyan etmiştır· Kont cıan· o Ro-

Paris 5 (Son Telgraf) - Fransız renmek mecburiyetinde olan ve bu ."uat Samih tarafından dilimize 
. · · . • .,,abinesinin parlamentodan yeni roınanda yer alan dört devletln en çerıilen x. 13 ve arkadaıları adb ~ 

l[ukartda; Yumurta ihrac~tçıl~dan hır kısım; Ortada. bu sahalı },,iş- seliıhiyetler istemeğe karar vermesi kuvvellı casuslannm yaptığı iş • seri 7 Nisan pcrıembe ırünü m"I -
Jayan yumurta ibran faalıyetınden manzaralar altta, hır )'Umurta tıı-jkabinenin mevkiini sarsım••tır ı · ··• · k ır.· b"I" kad h-'·L-•. ku~•nuz• . . . . . . ----... . uı open•r en ım ı tr ne ar WULa& o .1 - • ••• -

cirinha hararetli aatıf muameJcu. {Yuuı 2 lncı .sahifemizde} (DnllDll ikinci aalıifecla) hayrette kalacaksDUz. (Devanu J üncü ıayf.t;h) 

madaJ..ı Y r · · · ' unan _se ırmı de kabul etmiştir. Yunan sefiri de hük(imeti na-
nuna ayni tebliğde bulunmuştur. 



2 -- S O 111 T E. l G R ~ " - 6 Nla•n 1938 

Profesör Fissen- lstanbuı Balkan iktısad Ş a r k d a : 
ger' in k o nf e ra n Si ~~,~~11:.ş~.!~ Cİ• VKe matb, u~t Çine m~::~s:!'::ede:!::' ve ~i~~:[o;t~~~:'.°~e~~~r~a~:i~:;: 

k Onsey eri harp techizatı göndermekte olma - !arının geçende Çin cephesinde dü-•·· Ço"p 
B k ti• k f " h~tlerİ yeni par ve l~ı !aponları fena halde kızdır - şürülen bir Sovyet tayyaresinde bir 

U ıyme 1 on erarısın asfalty0llarJasÜsJenİy@r Balkan Antantı matbuat konseyi mıştır. Gelen haberlere göre japon- Sovyet pilotunu esir ettiklerini bil-
kamyonları 

Ve hacını karı d 
Sirkecideki eski gümrük binası - 7 Nisan perşembe günü Yıldız sa - yanın keyfiyeti Sovyetler nezdinde dirmiştir. Tayayreci bundan evvel 

h "'11\. neşre "ıyoruz nın yolcu salonuna çevrilmesi üze- rayı mer~im dairesinde toplana - resmen pr?testo eylemesi Mosko - Sovyct servislerinde bulunmuş ol_ u asa s f n f rin e S irkeci garı ile yolcu salonu a- caktır. Öğleden sonra da İktisat kon vada da hıddetle karşılanmıştır. duğunu itiraf etmiştir 
rasındaki adanın güzelleştirilmesi - seyinin açılış töreni yapılacaktır . . Japo'.'1arın Çindeki harekata yeni Sefir Moskova hükumetini husu- Bir komşum şikayet etti: 

Geçen gün profesör Fissenger'in sında birçok gülüşmelere sebebiyet ve bu mıntaka<ia bir de park yapıl- Matbuat konseyinde bulunacak bır şekil vermek ve Sovy~t yarruı:ıı s! bir :ı:.esuliyet altına soknn bu Biliyorsunuz; Şişli caddesinde <>' 
Üniversite konferans . salonunda vermiştir. ması hakkındaki projenin tatbika - Romen heyeti bugün gelecekler, Yu- nı nihayete erdirmek ıçın Çının ha'd "sed d 

1 
te . fi .. be turuyorum. Evimizin önünden her 

Sovyetle ı · t "b t t · d d ·- · ı en o ayı essu erını - bah .. .. tıerdigı_-· konfera·n·st .. an .ba.hsetmiştik. , Profesörün .• _Yaş. lıca erkek _h_a. sta- tına geçilmiştir. nan ve Yugoslav heyetleri de Kara re ır ı a eınm e eme ıgı . . sa , ustünde beyaz harflerle İs 
Kansu ve Se al ti · ·· · yan etmıştır. tanbul B ı Metnıni profescrrun Pansten yazıp !arından bırırun pek sevdigı bır Bu cümil'den olarak garın etrafı - Ağaçta karşılanacaklardır. . . çuan ey e erı uzerıne . . . . e ediyesi çöp arabası yazılı 

·· d -· b ko f b" ı. g k d nl ·· b t • b k d . D.. b . k tbuat ·· · ınmesı mevzuu bahis olmaktadır Litvınof cevaben, Sovyetler bırlı- muazzam bır· k . B gon erecegı u n eransın ır ,.u- enç a ı a munase e ı varmış. nı saran ve Saray urnu par ına og un ır ısım ma muşavır- · _. . . . , amyon geçıyor u 
lıisasını şimdiden neşrediyoruz: ~akat sevgilisi ile beraber bulundu~ J ru giden geniş yolun üzerindeki tah !eri şehrimize gelmişlerdir. Naci .Maamafi, japonların şarki Tür - gının Çıne yapılan ~dah satışları~~ kamyonu gördüğüm zaman i~imde 
ANAFILAKSİ ve KATOFİLAKSİ gu her defada kendısınde şıddetlı ta baraklar yırktırılmağa başlan - Kıcımanın da bu gün gelmesi muh- kistan veya dış Mongolistan hudud susunda hukuku duvel kaıdelerını bir memnunieyt duyuyorum çün· 

Konferansda evvelil Charles Ri - bir ürtiker husule gelirmiş. Ürti- mış, bu kısımların toprak düzeltme temeldir. larında harekatta bulunmaları çok tatbik ettiğini söylemiş ve bir çok kü bu kamyonlar alınmadan. evvel 
chet tarafından keşfedilen tecrübe- ker, genç kadının vücudünde bulu- ameliyatı da hayli ilerlemiştir Balkan Ekonomik Konseyi Yıl - tehlikeli vaziyetler ihdas edebilecek memleketler in Japonyaya olduğu sıska bir beygirin arkasına takılm•i 
vi anafüaksinin mahiyetini izah et- nan bir amilin husule getirdiği dü- Belediye bu mıntakada yapıla _ dız sarayının büyük salonunda açıla- mahiyet.tedir. Çünkü Ruslar, evvel- gibi Çine de silah verdiklerini kay- ~çü~ bir çöp arabası ile gelen çöp
miştir. Albümin ihtiva eden bir şünülmüş ve dudak boyası, siırme, cak olan yenilik ve güzelleştirme iş caktır. ce bu "'.1bı yerlere. yapılacak_ hare - delmiştir. ç~, eger evinizde iki tenekeyi aşan 
madde, oldukça yüksek dozda zer- pudra v. s. Bu hususta tedkik etmiş terinin haziran nihayetine kadar bi Konseyi Hariciye Vekateti Vekili katın bır harb vesilesı olacagıııı res Çinde bulunan Alman ..,.keri mu çop olursa almaz, kavga eder .na· 
kedilecek olursa semmi bir tesir hu- ise de bunlardan hiç birinin erkek- tirilmesi için tertibat almış bulun _ Şükrü Saracoğlu açacaktır. men ilan etmiş bulunmaktadıdar. allimlerine telmih eden Litvinof, bir ha yüz ev dolaşacağım. Bunları ne· 
sule gelmez. Fakat ayni madde pek te ürtiker husule getirmediği görül- makta ve çalışma hızla devam et _ Kongreye ~ay lav Hasan Saka ri- Amer'.kadan alınan hnrb lev~zımı ' çok ecnebi askeri gruplarının Çinde relere sığdırayım: diye bela ç~a-

lcüz'i mikdarda bile tekrar zerkedi- müş. Nihayet profesö, hastasını ve mektedir. yaset edecektır, Vaşın~ton : 5, (A.A. ) -Harıcıye bulunmasının, Japonyanın bu he _ rı.'."dı . Eihamduli!lah kamyon büyu 
lecek olursa, ispazın, kan tazyikinin bunun sevgilisini bir taksiye bindir- Salaş barakaların kaldırılması ve Nezaretı mart ayı içinde silah, cep- yetleri mensub oldukları memle _ d.u. Artık evlcrd.,.. çöp kalmıyacnk, 
düşmesi v. s. gibi vahim hastalık a- miş ve katiyen biribirlerile en hafif bu adadaki eski. köhne, tahta bina- Fr a n 5 a d a. h_ane ve ~ayyare ihracatı için ve _ ketlerle sıkı münasebetler idamesi- s':'.'ek olmıyacak ve iliıh diye düşü· 
razı görülür. Hafif şekillerde astına, temasta bile bulunm. amalarıru_ bız- !arın yıktırılması işi bitikten sonra • rilen vesikaların listesini neşret - • . 

1 
ld _ .. nuyorduk. Halbuki iş öyle değilmiş 

. kte . ne manı o amamış o ugunu soy - rr.. b · 
ürtiker gibi hadiseler olur. Astına zat murakabe etmış. Buna ragmen iki taraf antrepo ve eşya anbarla _ (Hirinci sahifeden devam) me dir. Bu liste mucibince Sov -

1 
. t· • ...,.ın ahçeye çıktığım yoktu Ha· 

ürtiker, başa~ ~bi bütün bu ~a- erkekte, takside .kadı~ın y~n':'.'a .. o- rının çerçevelediği yolun açılması- Bugün öğleden sonra mecliste yetler birliğine 1,146,000 dolar, j:ı- emı.ş ır. . . valar ısınınca bahçeye çıkay~ de· 
diselerin anafilaktık olarak telak- tıırur oturmaz yıne şıddetlı bır ur- na başlanacak ve bunun inşaatı ha bu hususta müzakere cereyan ede- ponyaya 700 bini tayyareler için Lıtvınof, Şıgemıtsuyu Sovyetler dim. Bir de ne göreyim? Bizim balı· 
kisine profesör Fissinger muarızdır. tiker hasıl olmuş ve bu suretle bu ziran nihayetine kadar bitirilmiş cektir. Meclisin kabinede istediği olmak üzere 893 bin dolarlık mal - birliğinin, Tokyo. sefirine Japonya'- ~e çöplüğe dönmüş. Hizmetçiyi ça· 
Bu iirazı cİntolerans• tabirile zik- ürtikerin sırf asabi teheyyüçten ileri olacaktır. selilhiyetleri veremiyeceği tahmin zeme ihraç edilmiştir. ya ıkı memleketı ayıran meseiele - gırdım: 
retmektedir. Konferans_cının müta- geldiği anlaşlmıştır. Hı>:kikaten. ?~· Galata rıhtımındaki inşaat da ile edilmekte ise de beynelmilel vazi- ARALARINDAKİ MESELELERİ rin büyük bir kısmının urrıumi bir •Kız bu ne?. diye çıkıştım. c<;öp· 
leasına göre bu tezahuratı husule hasta, pek merbut oldugu sevgilısı- !emektedir r yetin nazik olduğu şu sırada bir TOPTAN HALLEDECEK. şekilde halledilmesini teklif etme- çüye çöp vermiyor musunuz?• Kı2 
getiren ~be~ sür'atle de~!r. ni ~er _gö.rüşünde ~idd~tli teheyyüç Yeni yolcu salonu için girişilen kabine buhranının meydana çıkına LERMİŞ si için talimat verildiğinden haber- anlattı. Veriyorlarmış. Veriyorlar· 

Mesela: Bır ~ısta .. ~eg~. karşı geçırmışt~. Anafilaksı. ve İntole- iıışaat da ek binalardan bir kısmı _ sı da arzu edilmemektedir. Moskova 5 (A.A) - cTas ajansı dar etmiştir. mış amma, çöpçü bir tenekeden faz· 
bir fartı hassasıyet gorulebılir. Ve ransta muşterek olan hıstamın na- nın ilk aksamları ikmal edilmi AYAN KANUNLARI BEGEN _ la çiip almıyormuş. Ev bu .. aksi gibi 

çilek yedikten sonra kendisinde ür- mındaki maddenin vüc~dda serbest ve diğer katlarla teferruatın inşa ş~ MİYOR F ra n ko zafere bizkim evbde de yevmiye çöp, iki tc~ 
tiker hasıl olur. Aradan birkaç za- kalmasıdır Muayyen bır sebeb te- t ... lm. t· Paris : 5 (A.A.} _ ayan meclisi ne ey i uluyormuş. 

• . . . · . . _ . a ına gırışı ış ır. ç·· 
man geçtikten sonra mesela balık sırıle hıstamını açıga çıkaran bır K"" .. il 1. "d . _ koridorlarında mali projeler ihti _ opçü neden tenekeyi almasın .. 

. . . . opru e ıman ı aresı ve ye ded · S · 
yemesini müteakıb ve daha bır şahısta ılk zamanlarda hıstamın an- . 1 sal sah daki yatla karşılanmaktadır. Bir çok a- d v k k ım. ız vermiyorsunuzdur. Ya· 

... . . . nı yo cu onu ası arasın O OŞ en .. müddet sonra da sırf asabı bır te- cak ayni tesırın tahtında meydana il faltl d d t - yan azası derpiş edilen tedbirlerden g r u a r rın çop kamyonu gelince beni çağır. . . _ . . yo arın as aması a evam e E 
l}eyyücü müteakıb kendisınde urtı- çıkar. Fakat sonraları muhtelif se- kt b . 1 . d b" k haf bir kısmına ve bilhassa arazi sahih- rtesi gün hizmetçi kız, erkenden 

b bl d . h" t . . d me e ve u ış erın e ır aç b . d 
ker görülür. Profesör bu hususta ga- e er e aynı ıs amının mey ana ta b. k tamam! lerine yükletilecek olan sermaye _ enı uyan ırdı. Aşağıya indim. 
yet hoş bir müşahedesini anlatmış çıkmasına vesile olabilir. sod.~ral 1~ . ısdm~ın t il anını ış den bir ınikdar para alınması hu- (Birinci sahifeden devam) miş ve altı kişinin ölümüne sebe - Kamyon caddeden yukarı doğru gc-

. . . . ve ıger erırun e ınşaa ı er emış Ü ÜM · b" t · t· n· · b" · d Ji T b • b ve bu müşahede idnleyıciler ara - (Devamı 6 mcı sahıfeınızde) 1 ak susundaki projeye ayan meclisinin H K ETÇILER TAARRUZA ıye vermış ır. ıger ır mermı e yor. a iı izim evin önünde dur·, 
0 

ac tır. itiraz edeceğini zannetmektedirler. GEÇTİLER bir kahvenin önünde patlan'.!', bir du. Hemen inen memura: 

Yumurta tacirlerile 
işcileri arasındaki 

ihtiıat 

Bu iki mıntakadaki türist işleri - d ı·k ] ·ıd·· ·· "k- ki 
Döviz muamelelerinin Fraıısız Madrid 5 {A.A.) -- Hükumet kı .e 1 an ıyı 0 urmuş ve on 1 1 • cOğium, dedim, şu iki tenekeyı al nin ikmalinden sonra umumi proje- ı t 

ye göre bütün sahilin rıhtım haline Ban,):ası tarafından merkezileşliril taatı, dün sabah Guadalajara cep- şıyı yara amış ır İL bakalım.• Yüzüme azametle bakt: 
mesi projesi de ayan meclisinde şid hesinde taarruza geçmislerdir. Hü _I MUVAFFAKIYET B ANÇOSU •Almam• dedi. cNe demek alınaıtı ifrağı işine girişilecek gelecek sı>ne · B 5 (A A ) Ar 
detle tenkid edilmek!edir. kCımet kıtaatı, asilerin hatlarını zap '.""gos : · . · - agon cep- efendim.• •Bunun adeti bir tenek~• 

ye kadar bu imar işleri tamamlan - BLUM'UN PARLAMENTODA tetmişler ve mıktarlarmın azlığına f,esınde elde edılen muvaffakıyet •peki bir tenekeden fazla çöpü ne ya 
mış olacaktır İZAHLARI , . ! hakkında neşredilen resmi bir teb- alım• F .. 

ve asi tayyarelerin şiddetlı bombar lli-d F k" ti b bhed P .• • azla çop yapmayınız •. 
Par is : 5 (A.A ) - Mebusan Ma dımanına ragm-en kilometrelerce / g c ran ıs .er u ce e ce - dedi. •Şikayet ederim• dedim· cKi· Ç k ' k li ·· · ··-ı d aiti t man 18132 esır almışlardır 7554 • e ')S ova ya ye encumenı, og e en sonr op mesafe katettikten sonra Va! dö La . . . . . me şikayet edersen et, emir böyle-Yumurta ihraç mevsiminin baş - sar etmesi yüzünden azıcık olan üc • • 1 t d Bl , dinle · tir ınılis cesedi sayılmıştır. Alınan ga- dir' . .. 

an ısın a um u mış · ga'yı işgal eylemişlerdir. . • .• dedı; tek çop tenekesini b:>-ladı~ bu aon haftanın ilk günlerin- retlerle ancak geçinebilmektedirler. Ha kkındakİ Başvekil, hazinenin 1938 senesi - MADRİD BOMBARDrMANININ rumet aşagıdadır: şattı, çıktı, gitti 
de yumurta işçilerile ihraçatçıları Tüccarlar, yalnız ihraç edilecek iş- ne ait ihtiyaçla.~ 36 ~yar 757 BİL.ı\NÇOSU 64 .. top, 235 ~tralyöz, ~ hafif n:'.t 
arasında baş gösteren bir ihtilfil Ü- lenmiş yumurtaların bedelini öde - Tahmin 1er milyon franga balig olacagını, bu- . . ,. ralyoz, 1487 tüfenk, 12 milyon mu- Baktım olacak gibi değil; ben de 
zerine işçilerin çalışmayı terk ettik- mekte, buzhaneye gönderilenlerin nun 4 milyarının adi bütçenin açığı- Madrıd : 5, (AA.) - Madrıd ın biınmat, 57 kamyon, 17 otomobil, 29 t';,,.~m, mahaI_Iedtet fakir Tbir

1 
hacb 1 

!eri ve tüccarların sıkışık bir vaziyejparasıru vermek istememektedirler. Paris 5 (Son '.felgraf) - Südet Al .. . . . . , .. pazar günkü bombardırnanırun bi - tank • v ır, onu çagır ım: c op a ıı 
nı mutebakısıruıı millı mudafaa ve- - . . .. .. . çöpleri. Yarın sabah erken onla te düştükleri haber verilmişti. Yu - Bu yüzden çıkan ihtil5f üzerine fi- manlarının şefi Haynlayn, Berlind~ kar ·'-- kil 1- d Yırmı kadar olu rı 

1 

saire masarifinin şı.ugını teş · ançosu şu ur : • Harbin başlangıcındanberi Gene - boş bir arsa a ötün ded · Ii· 
murta işçilerile ihracatçıları arasın- yatların sandık başına 50 kuruş - Alma:ı ve Nasyonal - So.syalizm ~:-etmekte olduğu .. nu so.··ylemiştir.· . . yüz kadar yaralı .. Bir mer.mi_, bir tem ra.I F. r.an. ko'nun. 122 bin esir aldığı ne yirmi kuruşy g verdim. Bımu çvo·e.-ıee 
daki bu ihtilaf bugünün işi değil de tan 75 kuruşa çıkartılmasını istiyen calile yaptığı temasları bıtırmış, Su- b ih _ ,,. ri 
falarla tekerrür eden hadiselerden ışç· iler, Türk Ofisin hakemlig-i kar • det Almanlarının Çekoslovak hü - B. Blum, muteakıben u tıyaç- sil . esnasında tiyatroda ınfiliik et - bildırilmektedir. nereye attı bilmiyorum. 

!arın münhasıran istikrazlarla tat - _ 
sayılmaktadır. şısında haklı olan taleblerini ihra - kiımetine karşı alacağı vaziyet hak- ınin edilemiyeceğini, çünkü Avru _ MAKİNEYE Komşumun sözünü kestim: 

Bu sabah mahallinde tahkikat ya- catçılara kabul ettirm ; şler, ve bir kında talimat almış ve Berlinden ay padaki hadiselerin hasıl etmiş ol _ VERl'R K EN - Onu ben biliyorum, dedim, bir 
pan bir muharririmize ihracatçılar- günlük çalışmarnadan sonra tekraı rılmıştır. duğu akislerin buna mani olduğunu sabah bizim ev:in kapısı şiddetli şıcl· 
dan bir kısmı hiidiseyi şu şekilde mesailerine başlamışlardır. Çek Almanlarının Avusturya me beyan etmiştir. f 

1 
detli çalındı. Sokak süpüren tanzı· 

anlatmışlardır: İhracatçılar büyük kazançlarına selesinin formalitesi hal ve İspanya Takip edilecek siyaset... Akdeniz sahilleri rankist top.ıa- fatmemurubizimhizınetçiye: cKal• 
-İşçiler, kendilerine müsaid ,mukbil sandık başına 15 kuruş gi- nın vaziyeti tavazzuh edinceye ka - Paris 5 (Son Telgraf) _Blum ka dırın bu çöpleri• diye bağırıp duru· 

şartiat dahilinde ücret verdiğimiz,bi ufacık bir zam ücretini kabul et- dar Çek hükumeti ile anlaşma husu binenin takib etmek istediği siyase- 1JilJ0 tehdidi altında yor. cNe çöpleri?• diye pcnceredcll 
halde her zaman yeni yeni pürüz- memeleri işçiler tarafından hayret- "unda müzakereleri~ vakit geçire- ti şu suretle hülasa etmektedir. . baktık. Bizim kaldırım çöplüğe dön· 
ler çıkarmaktadırlar. Şimdi bir bir-!ıe karşılanmaktadırlar. Zira Nisa - rek hiç bir fili harekette v şiddet- 1 _ Fevkalad bütçenin ilgası ve Saragos 5 (A.. A.) -:- ~ankist kıtaa.t, Tortoza kapılarına vasıl ol- müş. Çöp atmışlar. cBizim değil. 
lik tesisi için hükiımete müracaa~ j nın birinci günü 17,5 liradan aldık- li taleblerde bul:ınmıyacağı fakat bütün masarifin adi bütçeye ithali. muşlardır. Akderuz sahillerı boyunca gıden yollar, Frankıstlerın topla- dedikse de dinletemedik. cCc7.a a· 

. halinde bulunan ışçiler Cumartesı .}an sandıkları, ikinci günü üç bu - İspanyada ı;:rankonun galibiyeti ta 2 _Mali sistemin tadili bilhassa rının ateşi altındadır lırlar• diye bağırıyor. Tabii sizde ol
J akşamı etrafında toplandıkları bak çuk lira farkla 21 liraya almışler - hakkuk ettikten ve İngiltere - İta!- irad vergisinin daha iyi b~ surette Katalonyarun hali hazırda İspanyarun cenubu ile aliikası kesilmiş duğu gibi bize de çöp kamyonu gel· 

kal Osman'ın teşvikile '50 kuruşa iş- dır ik bu, kazançlarının delilidir. De ya uzlaşması imza edilaikten sonra kontrolü. tir. HükUmetçiler şiddetli bir mukabil taarruz yapmadıkları takdirde eli. Yalvardık yakardık.Sa da merba· 
]edikleri sandıkları 75 kuruşa işle- mektedir. asıl maksadlanna eriscbilecek te - 3 ı·k. ..dd tle d Frankistlerin bugünlerde denize kavuşmaları muhtemel ve hükılmetçi metlerini celbedemedik. Bırakıp ç/J· - - ı sene mu e uyunu u-
r:ıiye kalkışmışlar ve. Paza:tesi . sa- 1 Paskalya münasebetile bazı ccne- şebbüslere girişecekleri ve ~!ayn - mumiyenin ilgasından vaz geçil _ !erin böyle bir mukabil taarruz yapmaları işe ihtimal haricindedir. pü gittiler. Biz de Belediyeye ceıa 
lahı işbaşına gelmemışlerdır. Niha· bi memlel-etlerde ~·umurta istihlü - layn 'ın Berlinden bu yolda talimat mesi f Ü İ A · t" • vermemek için hacıyı çağırdık. E-
yet dün akşam kendilerile yaptığı- kinin arttığı bugilnlerde yumurta aldığı tahmin edilmektedir. 4 '._ 150 bin frangı geçen serma _ ransa r 3 VrUpa Vazı ye JnJ !ine yirmi kuruş verdik: cKaldır bıl 
mız bir anlaşm~da sandık başına 65 j işçilerile ihracatçılar arasında çı - Belçika da ilhakı kabul etti yelerden istisnai bir mıktar alın - "d tet?rı"ke başladı çöpleri, boş bir arsaya ah d!'<lik. Ha 
kuruş vermek uzere tekrar çalışını- k k "ht"l . fl l k .. Bertin · 5 (AA) - Belçika hüku- yeni en n cı bunu nereye götürdü. Bunu yin~ 

!ardır • aca ı ı a :ıra yo açmama uze- . . · · . . ması. 
ya r.:" olmuş · . . . re ihracatçılar bir toplantı yapmış- metı Vıyanadakı Belçıka Orta el - Paris 5 (A. A.) -- Pol Bonkur bugün hususi surette Parise davet bir tek komşu bilir. 
Dıger ~~:1:"11 yumurta ış~ilerı ce- !ar ve yeni fiat üzerinde işçi ücret- çiliğinin başkonsolosluğ2 tahvil edi- A r na v u dl u k ettiği }'ransanın Moskova, v arşova, Prag ve Bükreş elçileri ile konuşa- ••• 

mıyetı reıslıgını: namzed gos~erilen !erini kabul etmişlerdir. leceğini Berlin'e bildirmiştir. caktır. Bu konu~ma esnasında anşlusdan sonra orta Avrupada hasıl o - Fakir bir adam olan hacının kar• 
bakkal Osınan tüccarların bu ıddıa - .. b b Çek Sosyalistlerinin gazete<i V / lan vazı·yct ile Çekoslovakya meselesinden bahsedilecektir na miini olmak istemem amma .. şu . . ·· Bu sabahtan ıtı aren aşlıyan yu- n TQ l 
!arını tamamen gayrı varıt gor - . . _ Prağ : 5 (A.A.) _ Çek hükılnıe _ çöpçülerin insafa gelmesi için te-

mPkte ve : murta ihracı .b~yuk talebler karşı - ti dün, Çek sosyalist partisinin or - lll.ı"ka""hlanı l/01" Polonya mutlaka menni ediyorum. Kışın çöpün fazla 
Yumurta işçileri işlerinin se - sında hararetıru muhafaza etmekte- 1 R b tnik Şl ki t . l Y j birikmesi pek farkedilmiyor galiba , . ganı o an o o as gaze esı- J k 

nen ın muayyen zamanlarına inhi - dır. ni toplamıştır. Roma : 5 {A.A) - Hariciye Nazı- müstem e e istiyor Fakat yaz yaklaşıyor Şişli bu gı 
Paris 5 (Son Telgraf) _ Burada rı B. Ciano Nisanın son haftasında dişle bu yaz sıcağında sinekten Vll 

Yeni ekmek ve şayi olduğuna göre Avusturyanın Arnavutluk kıralının nikah mera - Varşova 5 (A. A) - Matbuat, Polonyarun müstemleke almağa hak- kokudan geçilmiyecek. icra 
Mütahassısı 

francela narhı Alm~nyaya ilhak edilmesinde bü _ siminde şahit olarak hazır bulun - lı olduğuna dair yeniden neşriyata başlamıştır. 8 uad Dervi' 
Yarın sabahtan itibaren 2 nci ekme yük bir rol oynamış olan Fon Pa _malı: üzre Tirana gidecektir. Yarı resmi İskra ajansında çıkan bir notada Polonyanın kuvvetli!-=============='= 

bir ticaret filosuna ve müstemlekelere ihtiyacı olduğu beyan edilmek - B l ğin on para, francaıanın 20 para nok pen ·ın Alman hükümeti tararın - E · t f l · u · o ve 
V ı• dan Praga mümessil gönderilecek_ mnıy~ Şen mum tedir. .. ··· -·· -- .. ..... .. 
L arın ge ıyor saniyle satılması belediye narh ko- tir, Müdürü şehrim"zde Notada, ezcümle şöyle denilmektedir: Ucuz et 
icra ı , leri hakkında Ege mınta - misyonunca kararlaştırılmıştır. Maanıafih, henüz bu şayiayı teyid Emniyeti umum müdürü Şükrü .. 400 bin kişi bun~ taleb ~yor ve ~ istiyor. Polonyanın neticede . 

kasında tetkikat icrl\ eden İsvıçre - veya tekzib eJen bir malumat el _ Sökmensüer bu sabah Ankaradan mustemlekelere malik olacagından emıruz ... ,, Hükumetin et fiyatları uzerınde 
1 rütehassıs, doktor M. Lehman Liselerde ikınci de edilememiştir. şehrimize gelmiştir. H Ik ephesi inhilal mı" ediyor? yaptırdığı ucuzlamadanberi kasab 

Ödemişteki icra ve ~as meselele yoklamalar AVUSTURYA NAZ! FIRKASININ Burada hariciye vekili ile birle _ 3 C • !ar belediyeye müracaat ederek ke:l 
r ini tetkik ederek İzmıre avdet et - .. . . . . TENSİKI şecek olan umum müdür Kahire se- Paris 5 (A. A.) - Mebusan meclisi koridorlarında mali kanunun dilcrinin toptancılardan aldıklı>f . Bugun lıselerde ikincı yoklama - · 
rnlştır. Viyana : 5 (AA) - Avusturyada ple yahatine iştirak edecektir. bugün mecliste takriben yetmiş kadar bir ekseriyetle kabul edileceği etleri pahalı bulduklarını, bu yuZ 

M I-"hman bugün şehrimize gel- !ara başlanmıştır. bisiti tanzime memur olan Viyana mütaleası serdedilmektedir , den zarar etiklerini bildirmişler 
ın.ek üzere İzmirden hareket ede - ıM . eyaleti şefi Bürkel'in v:rdi esinin 10 u·· 1 "tt"f k Fakat ayan meclisinin reddetmesi muhakkaktır. Bu red keyfiyeti, di. 
cektir. atbuat Ve aJans umum Nisan tarihine rmdid edileceği riva Ç er i ] a 1 ihtimal Blum kabinesinin istifasını intaç edecektir. Bazı mahafil, kabi- K bların idd ı.ısına göre toptan el 
Yarın sabahtan itibaren .İstanbul müdürleri şehrimize yet cdrlmektedir, Mumaileyh, Hit - y apllffiJYOf nen~ suku: etmesinin "halkçılar cephesi,, nin inhiliıline bahis olacağı- fi;ılarına da belediyece narh ko" 

\"C miılhakatı ıcra daırelerınde tet- • !er tarafından Avusluryadaki Nazı nı soylemege kadar varmaktadırlar mak suretile zararlarının önüne ge 
> klcrin başlayacak olan M. Lehm;ı geldıler fırkasını yeniden tensik etmeğe me- {Birinci sahüeden devam),..,,..., .... ...,...,...,!!!!!!!...,....,...,...,!!!!!'!...,...,...,...,...,!!!!!!!...,...,...,...,,!!!'!!!! .... ...,!!!!!!!~ 

. d 2 3 -z1 . tl hita . d t' akın ed - . . çilebilecektir. n •n Istmbul aki tetkikleri -· Balkan matbuat konseyine iştirak mur edilmistir. Buna kollektif emniyet namı veri- arasında, so erme şu sure e m ınsanın a e a ecegıne şahıt . . . -asıı1' 
hafta kudar sürecektir. etmek üzere matbuat umum müdü- 1936 itilafları üzerine Avustur - lebilir mi? Amele fırkası teklifinin vermiştir: olursunuz. Bu babtakı yardımın bi- ~elediye Istanb_'.11 et pıya• şif 

. . . . · lrü Naci Kıcıman ile ajans umum mü yayı t erk etmiş olan Avusturya Na- ameli neticesi., Avrupayı ikiye ayır- İspanyaya yapılan esliha ve mü- raz sonra denize de şümul peyda e- mudahale etmek uzere .kurdulhl 1" * Şehrımızın etrafındakı surla - .. .. . _ zileri şefi yüzbaşı Leopold iki mu- mak ve bizi içtinabı gayri kabil bir himmat sevkiyatı üzerindeki ambar deceğini görürsünüz. Vapurların bat ket vasıtası ile Bulgarı•tarda'l . 
r• ı sehrın güzelhğini bozmakta ol- duru Muvaffak Menemencıoglu bu aviııi ile Vi;vana'ya dönmüştür. şekilde harbe sürüklemek olacak - goyu kaldıracak olursanız bu mem- tığına, hatta deniz muharebelerine saplık hayvan getirtmek ü:.ered~, 
duğu cihetle kaldırılması kararlaş- sabah Ankaradan şehrimize gelmi~ Mumaileyhin fırkanın t~nsikinde tır.. Iekete ihtilaf halinde bulunan di - şahit olursunuz, bu da, bir Avrupa Bu hayvanlar gelince ka.<:abi3 

l ılmıştır ,!erdir. tmühim rol oynaması muhtemeldir Çembarlayn, kamaranın alkışları 1 ğer tarafa silah ve mühimmat ve harbinin mukaddemesi olur. ist<:ği yerine getirilecektir. 
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' 
YENi BiR KARAR 

Pul para 

f I~§lh~(~$1 Tüyler Urpertic_! cinayet 
cezaları icra lngi1tere-ltaıya 15 yaşındaki çobanı nasıl diri-

ve ispanya.. k } ? Baharın kabusu 

dal.relerı"nce tahsı"I İngiliz - İtalyan müzakerelerine dı·rı· ya tı ar Havalar iyiden iyi açmağa başladı. 
dair verilen malCımat, neticenin ya- • • • Artık bahar geldi sayılabilir. Kışın 

1 k 
kında elde edileceğini gösteriyor. kasvetli, bulutlu, ışıksız günlerinin 

O Unaca Hattli yine İtalyadan gelen rivayet- '7 ll b b nı taşla ezı•b sonra -Funda- yerine neşeli, şakrak ve aydınlık bir 
ıeregörebundansonraitalyamnin- LJQVQ l ÇO anın aşı I' bahar gelir de kim sevinmez? İna-

B u gı"b • b l ı h kk Ja 
1 

f~~:1:!.ü~a~=~:~:~~~~ .~ -- "lıkda yakmak suçu ile 7 erkek :~::::n ~eb~ :ı:~:~:~~ 
l OrÇ Uıar Q lnuı Cra sıl nokta, İspanya işlerinin Roma i- 2 kadın _qakalandı yorum, bahardan korkuyorum• der-

d • I • • I b f le Londra arasında nasıl bir karara _ sem, bu inamlmıyacak söze itimad 
aıreıerıne Ve1"lıen za l vara• bağlanacağıdır. İspanyadaki İtalyan . edemezsiniz elbette. Haklısınız. 

k 
"Gönüllü,, !erini çekmek için Roma Evvell<" gu·· • tü 1 . 1 .. di göstermiş çobanlar Halili öldü • dalıklardan topladığı odunları belı - F . • .. .. . 

ası, sened ve ilam/ar hemen hükfuneti diğer gönüllülerin de ayni perten b~ cln~=:~em~;a~a :.: reni görmediklerini s°öylemişlerdir. nin üzerine yığmış ve ateşlemiş, .a- dan a~a~.?iddı soy~yı:um .kı. bahar~ 
zamanda çekilmesini bekliyor. İta!- zasımn ekmeksiz köyu·· cı·varında iş Ahmed, acele köye dönmüş, va- ğır yaralı halde bulunan çobanı ış- lı akur uyorlUillnl· e .. ımıhsız1e aşık 1 .. k k · İn · k ·ı ··ıd·· ·· t·· yar guze gu erınızı ze ır eme 

vıuameıe norece yan no taınazarının gilterece ka- len<liğini ve bir çobamnın esraren- kayı muhtara anlatmış, muhtar da ence ı e o umuş ur. . tedi-· d d -·ı i k t . . . 
6 bul edildiğini, anlaşmanın paskalya giz katiller taarfından dır· ı· dı"rı· ya telefonla kaza jandarma komutan - Bu müthiş cinayetin kasden ve kıs k gım en .. 1. egı 'k ta. al ı.cımın 

· • - . . .. . . . nl ılın • or usunu soy ıyere uy er urpcr-
Da . . yortularından evvel ımzalanacagına kılmak suretile öldürüldüğünü ha - lığını hadiseden haberdar etmıştır. taam~uden ışlendığı a aş ı,tır ... tici bir tehlikenin imdiden ônüne 

. mga resıru kanununa muha - sile para cezaları ve hukuku am - daır Romadan verilen nikbinline her ver . . • ikata ve hli _ Halılın babası Mehmed Kahan ıs . . . ş .. .. . 
lif hareketlerden dolayı muhtelif me alacaklarımn takibi hakkındaki h b 1 d ık k ümk"" 1 mıştik, 1 Yapılan resmı talık ti b d"l . ··ıd·· ··ı ·1 H geçılmesını temennı eden husr:unı-
qahıs ve müesseselerden t.aleb olu- kanunun hükümleri mahfuz t\ıtul a er er en ç arma m un o u- Bu hususta aldığımz mütemmim <lise yerindeki izlere göre Halilin Jile.va be ı rnış, o lurubennlokg u a- yetime beni bağışlayınız. 

. yor. . • 1 t k b" . tar fın ın, eş gun evve ço a ı yapan 
nan resun ve cezaları ödemekten muş ise de ceza ve meriyet kanun- Y' nI ıl b" · ah ta~~ilatı da yazıyoruz: hayvanlannı ota_~ en ır.'. a Yukarı kızılca kövünden İbrahim Hatırlarsınız ki geçen sene ;\az 
\lntlna edenler hakkında yeni bir larımn, bu maddenin matufualeyhi ki ın; ; ~ş an t şey d a v~ Oldürülen çoban Halil Kahan ba- dan tehdıd edildıgı ve bu_ yuzden de oğlu Ali tarafında;, dövüldüğünü ve mevsimi, bizi meyvadan mahrur P

karar verilmiştir. bulunan mevzuubahis maddeleri il- ed.0 ak t .ya;:1 b~panya~a ~opr~ basına ait keçileri kırda otlatmak renin yam~cında. oturdugu yerden çalılık içine atıldığını söylemi•lir den, tifo korkus!le titreten bi ne\·-
Bu karara göre, badema bu gibi ga edilmiştir. - ınrr:ıe. ır,,ın. ç ır e.me ı olma ı- üzere hergünkü gibi cinayet günü kalkarak hır patıka yoluna kaçar - Aliden şüphe edildiği için y~ka ·_ sim olarak geçti. Geçen S<Pe tı.ıoyu 

kimseler hakkında icra dairelerine Bu vaziyete göre, pul para ceza- ~at aır gilte:ye ~azırnç··o: f~ batı kısmına doğru gitmiş, Paşadcre ken üzerindeki kahv~ren.~ı . pall~ - !anması hususunda zabıtaca tedbir İstanbula yayar sebeblcr buguı t
tevdi olunan evrak sened ilam ve- larının artı!< icra dairelerince re - mına ı ver.".'.'ş 0 ası ır.' un . s sine inmiştir. O gün öğleden sonra sunu arkasından duşurdugu, koyc 1 1 H·"d· . d h tadan kalkmış de-ildir Tif l• y-

• • panya dahilı muharebesıne harıçten 1 k . . d . d. a ınmış ır a ıse cıvarın a ay\ an 
fa bunların yerine kainı olalacak sen takip ve tahsiline imkan kal - .. dah 

1 
.. ed. . . .. çok şiddetli yağmur yağdığı için Ha,kaçıp kurtu ma ıçın ereyc ın ı - ti t ·b 1 . ··ıd· üI kt vaları yetiştiren bnslanlaı; )ın a ·-

zabıt varakları üzerine istenilen re- matlığı gibi damga resmi kanunu - ~u. ~ e e~t ilelı ısrar ılc soy- !ilin ağabeysi Ahmet ıslanmış ol - ği bir sırada kendisini takibcdcn ~ a 
3~5°.;' aıı~, 0 ~al~e Ic o- ni patlak lilğımların nı cralar. 1 n 

a!ın ve cezalar, icra dairelerince an- nun 61 ve 52 inci maddelerindeki eıııhyor u. kı talyanlar. lspanyada wasını düşündüğü k~deşini ev" şahsın yetişercü büyük bir taşla, a~ uçu hço and ıdınkl er - gc~yor. O felaketleri günlerdenb i 
. . . . mu ım bırtakım yerlerı ellerınde .. .. - ya. ını ıç uyma ı arı - .. . . 

oak icra ve if!As kanununun umuınt sarahat dolayısile tahsıli emval ka- bul d akl . gondermek uzere çayıra çıkmıştır, başına vurduğu ve yaralandıgı an-' 1 1 . h"d h kkınd k. bu mudhış 8kıbetı hazırlıyan h•ç bll' 

h 
. . . . . . . un urac ar ve Berlın - Roma . . .. nı soy cınc crı. a ıse a a ı .. . . v • 

' üküınl.en daıresinde tahsil oluna- nununa tevfikan tahsiline de ımklin ınih . 'stikbald İs d .. Fakat Ahmet hertarafı aramışsa da, !aşılmıştır Ortadakı ızlcre gere 15 bil .1 . . . lcd.kl . . ..st d" şeyle mucadele edılmış deg !dır . 
... ,, bul - . ven ı e panyada a bu- k . . . · . . . gı erını gız ı erını go er ı - . . 
ıouecektir unmadıgından damga remu ka- yük' b" 

1 
İ ardeşı Halılı bulamamış, yakının- yaşındaki Halil başına ındırılen taş -· d b .. 1.. b 1 it Yıne bostanlar aynı sularla snlann-

.. uh . ır ro oynıyacak, spanyanın d . • . . gın en u u ço an ar zan a ına a- . . . 

1 
Bu munasebetle alAkadarlara ve- nuna m alıf hareketten dolayı a- d nl . R . akı çobanlardan sormuş, onlar da darbesinden sersemlemış hır halde 1 h" kimi",. b"l cak, mıkroplu sular, yıne aynı ocru-..., . . . ma e erı, oma ve Bertin hesabı- .. . . . .. . . • ınmış ve sorgu a ıgınce ı -

... en bır emirle ezcümle •öyle de- rarulan resım ve cezanın ancak ıcra işi til kt" .b. B'" 
1 

b" h _ gormediklerını soylemışlerdir, O sı- gene kaçmaga çalışmış, ayakkabı • d"·Jerı·nı· gizlemek suçundan te\•kı"f !ardan geçecek. 
"" kt • d ir 1 . dind takib edilin k na e ece ır gı ı. oy e ır a d d .. d - 1 d k" k k t ,.. ouıme edir· a e erı nez e e su- lin . Akd . d . . k d ra a ere ıçın e sıgır arını arıyan nın tekini ve sırtın a ı e me or - 1 . k il . t· Bahar; gül, çiçek, deniz ve k~Jc-

. . . ~-- ıse enız e vazıyetı ne a ar Ah .. erme arar \'Cr mış ır 
ll0ll8 numaralı kanun ile ceza ve retile tahsili lıu.ıı.ugelmektedir-> d •. t· - . . .. 

1 
- h 

1 
med oglu Aliye rastlamış ona da basını atarak yaralı olduğu halde _ · bek mevsimidir. Tabiat, yeşil kos-

. egış ırecegım soy emege acet o - ' -
merıyet kanunlarının zikredilen ah Bundan sonra pul para cezalarım kt" İngiliz!' . . sormuştur. t krar dereye dönmüş karşıkı ya _ tümile güzel günlerin rüyasını gö-
t..•~- - . d . masa gere ır. erın en zıya- . e ' H f 1 • · 
&WJU tadil edilmiş ve bu kanunun havı zabıt varakalarının icra aıre- d b . t d"-l . ih t Ak- Ali : maca çıkmak ve kurtıdmak teşeb - ava Se er 8fl rürken Istanbullular için bahar. bir 
nı.er· t -~-'· 1 . t elli. il ikti'f dilın' k e e emmıye ver "'erı c e • k.b. 1 Ned. b bb"' 11aıı:ye meYUUıne vazından sonra erme. ev . e a e ıyere denizde herhangi bir değişiklik ol- - Derede birini gördüm, yüz hüsünde bulunmuştur. Evvelki gün havanın bozukluğu ha a us o uyor. ır u yara ı.. 

a müııtenid bulunan para ce .. mezkur resım ve cezalan icra ve mamasıdır. Bundan evvel İtalya ile üstü yatıyordu. Yamna varmadım. Fakat onu öldürmeğe karar ve _ sebile başlamayan Ankara - İstan - HALK FİLOZOFU 
zalarının tahsili dahi Maliyeye dev- if!As kanununun umumi hüküm - İngiltere arasında yapılan cEfendi- Demiştir Bu haber üzerine Ah - n eçhul şahıs gene yetişmis ve bul hava postalarınınilk seferi dütil==.= .. == .. ==========
tedilecek para c zaI 1 · t vfik h · vuk tI • . . . . . re m . ' ' ıI t EMINONU HALK.EVİ ORKES-. . . . e arının resen tah erme e an azme a a arı ce anlaşma> mn esası bu degıl mıy- met, koşarak dereye ınmış, orada tekrar büyük hır taşla başına vur- yap mış ır. 
8lli ışdı ıcra dairelerinin vezaifi a - ve bulurunıyan yerlerde a!Akadar di? Akdenizde hali hazırın muhafa- kardeşinin, başı ezilmiş ve belinden muş zavallı Halil bu müthiş dar - Saat onda Yeşilköyden hareket TRAS! VE KOROSU DÜ NAKŞAM 
rasın an çıkarılmıştır . . · .. • . • . .. . MUVAFFAKIYETLI BIR KONSER 

İcr fi• · varıdat memurları tarafından taki- zasını o zaman da İtalya taahhud e- aşagısı yakılmış cesedile karşılaş - benin tesirile derenın ortasına duş - eden ilk tayyare Ankaraya varmış, İ 
a ve us kanununun hük li b t ıl ak . . . · · VERD halen mert bul . . m a yap ar tahsillerırun temını diyordu. Yeni anlaşmada bu cihet mıştır. müştür. Ankaradan yapılması beklenen mn . . 

_ unan 47 ıncı madde - bildirmiştir. teyid ediliyor demektir. Fakat İs- Ahmet, kardeini bu feci vaziyet - Bununla iktifa etmiyen meçhul kabil sefer ise iyi rasad raporu a - Her ayın ılk paza:.tesı akşamı hal-

Dört 
panyadaki gönüllüler meselesinin te görünce büyük bir ıstıraba düş katil, küçük çocui;un başına ve lınamadığından tehir edilmiştir. ka mahsus. ~lm.ak uzere konserler 

C a S S ' 
halli için müsbet olarak ne adım a- .. . d h otlatan dı· kollarına taşla öldürücü darbeler in Karşılık seferlerin yarın başlama veren Emınonu Halkvı orkestrası, 

U 
muş ve o cıvar a ayvan - · ·· ·· ·· k · · d.. k 

tıldığı hlila malfun değildir. İngiliz ğer çobanları çağırarak onlara cese- dirmiş, bundan sonra da yakın fun- sı muhtemeldir. senenın uçu_ııcu nserını '.111. a .. şanı 
e _ İtalyan müzakerelerinden sonra kalabalık bır halk kitlesı onunde, 

. . _ başlıyacağı söylenen Fransız _ İta!- d 1 A Evin Cağaloğlundaki merkez salo-
(Birinci sahüeden devam) Hıleyepıle - Casmlugun kıymeti - yan müzakerelerinde de bunun uer ko"·ge bı·r Mu .. him miktar a /tın nunda verdi. 

l!•erln mUnderecatı 1 A k k n' z ve ço azanan casuslar. - Scnı mevzubahs olacağını tahmin etmek Davetliler arasında Vali ve Bele-

- 1 - • mo~ c~usl~k. - İngiltere harb kolaydır. Fakat şimdi göze görünen Atlı memur Biralık arpa Hilekarlığı diye Reisi Muhiddin Üstündağ, Vi 
ALMAN CASUSU tehlıkesı sezıyor... bir cihet varsa 0 da gönüllülerin çe- liiyet ve Belediye erkanı, Şehir Mec 

Kimler casus olabilir? - Garscnı - 3 - kilmesi meselesinde İngilterenin ev- Gönderili yor !Yetiştirilecek gapan sarraflar !isi azaları hazır bulunuyorlardı 
lıyafetine giren bir Fransız ırabiti.- FRANSIZ CASUSU velki kadar ısrar göstermediğidir. Bu seferki konserin hususiyetini, 
!~r atll§emiliterin hatıraları._ Na- Fransanın Almanyaadn ve ltalya- Ahmed Rauf - -- orkestranın yanısıra İstiklfıl lisesi 
~~oldum?- Deyli Meyl mu- dan endi§esi. - ltildf devletlerinin Muhtelif zira! mevU:ı:ular Av'!sturyadan getir!len_ Haklarında en tlddetll talebe korosunun bulunuşu teşkil e 

habın, - Meksika ile Amerika teknik Jaboratuan - Fransa ile Şi- B"ır tashih Uzerlnde köylUlerlmlz 30 bın kllo tohum köylU takibat yapılıyor diyordu. 
ıında harb _,,. h . ara-

1
• . · ıraad o!U!11!lcak ye meccanen dağıtılıyor n ~~nuru te liken. _ Şe ma ı Amenka arasında casusluk.- . . 

2 
N" 

938 
t "hl. Y • . 1 k t• Bazı yerlerdekı sarra arın, cahil tık sözıi Ev Başkanı Agiıh Sırr 

,.et meydanında bl "!'' - F 
1 

b. t bb.. .. Gazeteınızın ısan arı ı sa- B". . k zifai kalkınmamızın ilk Zizaraat vekaletı mem e e ın h lk d k. it p 1 ' . ı 
den sonra. lh~~ um.y- Harb- r~~ız casus a~nı~ ''.. :,rı ~su. yısında Terziler cemiyetine ait bir b luyug c olmak üzere köylülerı . muhtelif mahallerinde biralık ar - t: t ~rası·~ ~ c·~ ı a • ınh ~a a;ın ar Lennd rıldı ve Evın musıki f:ialı 
manya - ;- bde . :- . eni A! - -. .'m.ya ve mı ro muc e esı. :- dava yanlışlıkla (Lokantacılar Cc- aş an ı ı d hl 1 f . 1 al s- pa yetiştirilmesin" ehemmiyet \•er ı e avu e mıyccegı a ın a pro yetınden bahseden kısa b!f hitabe 

· ar yenı bır §ey y k Gızlı bır casus ordusu - Lord Kı~- İ mızı şımdı en mu e ı ış ere ı, pagandalar yaparak halkımızı al -
- Rürde Fra~-~ıa F 0 • .h d ki · 

1 
F miyeli Reisi ve dare Heyeti beraat k . köylülerimizle daimi su meğe başlamıştır • .. . . den sonra gelenlere teşekkur elti 

• ·-- r. - ransız kıı- nere ı anet e en m. - ransız . Ş kl" d ıkmış V . . . tırma 'e . . . lb 1 • datmaga te,ebbus ettiklerı haber a- A • h S Le d'd rargahında bi Al t .
1
. h k b . Di 1 . ettı. e ın e ç tır. azı}etı h !inde bulunaıak tek- Bu ış ıçın Avusturyadan cc o u- ' ga ırrı ven en sonra A. 

r man casusu ngı ız aav T"e a etı. - p oması . ed .. .. il . rette temas a 1 . • • h lınmı~tır 
Fransızlann do tl • • -

1 
k A k • . a • §if tashih er ve ozur d erız. ik . 1 ··g"retmek mak;adile kiy nan 30 bın kılo bıralık arpa to u- · kolu Başkanı Cemil de bir s0ylev 

s ugu sayesinde ya ve casus u - s en ve sıy sı - D' - t aftan Lok ıl c n zıraa 1 0 
• • imi · Halbuki paramızın kıymetini ko-kayı sıyırdım - p l h - rel . h . . ı· - Casusluk ve ıger ar antac ar e - 1 htelif memurların gönderil- munu Istanbula ge ştır. • . . . vererek bu konserlerin gayesını • 

nnda Alma ' 
1
° on ya ududla- rt~tln e emmıye ı. miyetinden aldığımız mektubu ne • ere. mku 

1 
tırılrm<tır Bu r.·e • 1 Bu arpalar muhtelif yerlere gön- ruma hakkındakı kanun mucıbın - zah etti Maksadın halkın musik 

n casus annın faaliyeti a ıs er... <li mesı arar aş • · ·• . . . . fi t k it n ·· · • r 
- Fransada askeri teknik. - Boğu~ - 4 - şre yoruz: murların ilk partisi tayin edilmiştir. derıl~cek v~. bıralık arpa yetıştır - ce, sar.ca ar ar ı a ı para uze : zevkine ve ihtiyacına hizmet temek 
CU gazlere karşı._ Yeni harbe inti. SOVYET CASUSU Son ~el~.a~. g~.z-e.~esi Ve şimdilik elli kişi kadar.dır. . mek. ıçın koylulerımıze meccanen. rınde oynıyama~akt.a ve bu gıbı olduğunu söyledi. 
zar. - Casus şebekesini kimler ida- Sovyetlere kar§\ açılan mücadele. Tahrır mu~urlugune . Bu memurların her bırıne bırer tevzı olunacaktır. . altınları Cumhurıyet Merkez ban - Bundan sonra talebeden tc<kil e 
re eder? _ Casuslar n k 

1 1 
_ lngilizlerin Mo ko a hükumeti Gazetenızın 2 Nısan 938 tarihlı ve ·ı t verilecektir. Bu suretle en kısa bır zamanda kası muayyen fiyat üzerinden al - dil k 22 . il"k k 1 · e azanırar. s v • üsh . . . . • 1 k t" . d b. Ik 0 .. .. en oro kiş ı or esranın re 

I'- Tevkif .müzekkeresi. - Nasıl ne hücumu. - Dostum lngiliz mira- 3~4. sar,~ n.. ~sının ıkıncı sahıfe- l'.eni seyyar memurlar mınta.ka - ~eme e ımız. e ıra ı arpanın ç.· - makta •. halkın aldatılmasının onu - . . ; 
""··tını• Rakik' ah . layı S 

01 1 1 
• sının uçuncu sutununun altında 1 .. deki bütUıı kovleri mute _ galması temnı olunacak ve haııç ne geçılmektcdır fakatınde konserıne başladı. Dak. 

""'li • - ı ve s te vesıka _ . - arı§ın ga nası ça 1.§\r' - . . . . . arı ıçın • .. .. . . h · . . .. 
lar ticaret· Mı"ralayı d d p ,__, Lokantacılar cemıyetı reısı ve ı- _,, en dolaşacaklar ve kodulerı- memleketlerden bıralık arpa to u- Bazı sarafların aldatıcı so··zıerınP kalarca alkı~lanan bırçok gu.zc 'c . n o asın a. - encereH:7ı, . rnauıy J • •• •• .. ., • •• . • . 

_ 
2 

_ parasız silen bir adam._ Petrol do· dare heyetı beraat ettiği) başlığı mıze muhtelif öğüdler verecekler - humu ıdhal .olunmasının onune su - kimsenin kanarak altınlarını yok çıft ses uzerıne tertıb edılmı< par 

İNGİLİZ CASUSU landırıcılığı. - Suikasd. - Gizli ve- altında y~lsuzluk suçu ile mahke ~ dir ratle geçılmış olacaktır. bahasına vermemeleri ve milli ban- çalardan sonra şef Eşrefin id resin 

t 
. . . sikalann filmini nasıl aldım?_ meye verılen lokantacılar cemıyetı lzm•r Sovye4 kcnso - - _ . de orkestra, yalnız başına garlı mu 

ngılterede sıyası ve askeri casus F. l il 'd h t• . d 3 .. .. . sının cemivetin teşekkü- • ~ • kalarımıza golurup deger {ıyatları-
l . . - ırar. - •kotland Yard fotoğra - e ı are eye ının avasına uncu reıs ve aza , - - . . . sikisinin tanınmış eserlerinJc'1 mıı 
tık. - Fransız pT03eienne gösterdi- fımı çekti.- 1 k tla d d' ldatan ceza mahkemesinde bakılmış ve !ünden beri mevzuatı kanuniye ve losha neSI kapan'- I na degıştırmelcrı. h~kkınd.a. halkı - . .. 
-· · ı·k 1 .

1
. S s 0 n ar ı a . .1 ·d · tt"k S 1 b. ı·ı.; . 1· . k mızın bılhassa koylulerımızın naza- rekkeb konserınc devam ettı. Dun 

gımız a a a. - ngı ız, ovyet mü- Rus casuslan _ İskotla d Yard'uı suçlu avukatı Mahmud Even'in mü şerefi zatılerı e ı areı umur e ı - ovyet er ır ı6.nın zmır onsu- . . . . 
cad l · Ot ld b l . • . · n . bild" · k • . 1 . d 't"b k rı dıkkatı celbolunacaktır akşamki konser senenın savıL mu 

.e esı, - e e u ~~n ~yası ıntikamı _ Romanyada Fransız nü- dafaası neticesinde mahkeme orta- !erini tashıhe.n ırır .. ve anunı loshanesı nısan an ı ı aren aparı .. . . · . . . . . . • . 
vesıkalar, yalanlar. - Gızlı klub. - fuzu. _ Leydi Nikolson ismi altın· da suç görmemiş ve beraat kararı ahkam dairesınde aynı sutunda neş- mıştır Ezcumle. İzmırde de, hıyle yap - siki faalıyet.lerınde.n hırını teşkil 
Fırsat yerınde idi. - Mik:ofonun da yaptıklarım. _ Marenka'nın ga- vermiştir. Suretindeki neşriyatın ta rini rica ederim. . . Konsolo~, mahalli vilayet ve be mak suretıle halkı aldatmağa çalı - edecek '."~.hıyettedı~ .. 
faydala": - Casuslar .pe§ınde. - !ebesi. - Besarabya'da _ Maren- mamen yanlış ve bi vuku olduğunu İstanbul : Lokantacılar cemıyetı lediye erkanına veda ederek ayrıl - şan sarraflar hakkında takibata Emınonu Halkevının bu mt.' af 
200 bın !ıraya mal olan bir plan. - ka'nın gizli vesikaları.... . ............ ve mezkur cemiyet idare heyeti Umumi Katibi mıştır. başlanmıştır. fakıyetini tebrik ederiz. 

Ve ... 

Aradan yırmi günü aşan bir za
man geçtiği halde bu evde misa
fır kalışımın seb~:·:. •11 anlıyn?ıa • 
j.'Orurn. 

Bir kaç defa ısrarla gitmek is -
kdiğimi söyle-:li·n 

Şiddetle mu•ı.ı·· ,t ettiler 
Hele Cina . · 
Kıyametleri kopardı. 
Aklıma ne f, ı ı şeyler getiriyor 

teytan ... 
Hiç istemedi<ti 'il halde kendı 

kendine manlilar vermeğe çalışı -
yorum. 

Hu verdiğim ınö.J1a larır. çok n
ırr.r, hükümlerı suiiniyete daya
nıyor. 

Acaba diyorum. buradan çık -
tıktan sonra kendime bakamıya -
rak hastalanmamdan tedavime iti
na etmiyerek arızalarıının tekrar 
dan nüksetmesi ihtınıalinden mi 
korkuyorlar? .•. 
. Böyle bir ihtimalin iHümümü 
ıntaç etmesi halinde, mcsul ola _ 
cak!arını düşünerek tamamen i
Yı olmanu mı temin etmek isti _ 

yorlar. 
Yoksa, buradan ayrıimamı mü

teakip herhangi bi• şik~yette bu -
lunmayacak kadgr minnet altın _ 
da bırakmak niyetile mi hareket 
Miyorlar? 

Yahud .. . 
Acaba? .. . 
Cina ... 
Birer karasinek y3pışkanlığı ı .. 

le başıma konmaıc isteyen, bu 
düşünceleri kovmak, ürkütmek is
ter gibi kafamı sallıyorum. 

Sonra yine kafa tutuyorum ken
dime: 
Hayır Suad ... 
Bu kadar kötü düşünmek, sa • 

na gösterilen ihtimamı şefkati, bu 
kadar nankörce telakki etmek çok 
çirkin bir şey, 

Hayır,... • 

Bunları kafamın telafi ve teariç
leri arasından iz bırakmamak ü -
zere silmek, karal;ımak arzusu ile, 
hiç olmazsa muvakkat izah naza
riyeleri buluyor... ve şu urumdan 
içeriye aşamaları için bir takım 

sedler inşa ediyorum. 

GONILCM 
r NUSRET SAFA COŞKUN 
----------YAZAN J 
ı..L ________ E o E 8 T R o M A N: 90_, ______ _ 

Gözlerimi yumdum, 
Düşünüyorum, 

İnsan ne tuhaf mahluk .. 
Ve ... 
Hayat dediğimiz şey ne kadar 

mübhem ... 
Kim derdi ki hadiseler beni ya

kamdan tutup ta buralara kadar 
savuracaktır. 

Ben, insanlardan kaçan, kendi 
ken<lisinin adamı olan Suad Sadi, 
limid edermiy<lim ki, ka~tığım 

mahlukların, en korkunç ~insine 

men. "P birine yaklaşacağım, ve 
hayatımı darına dağın ettiği hal
de onu elan seveceğim? ... 
Kafamın içinde bir şerid dö -

nü yor. Ve ben bu şerit içerisin -
de oynadığı filmi seyreden bir ar-

tist gibi kendi kendimi görüyo • 

rum. 
Hayatım üç perdelilc bit dram ..• 
Birinci perdede Süheyla aı:lı ile 

genç bir kız hüviyeti ıçin<lc Sem
rayı seviyorum. 

İkinci perdede. sev<liğim kadın 
bana en büyük darbeyi vuruyor. 
Ve ben hala bu darbenin sersem
liği altındayım. 

Hayatıma, yeni bir kadın da -
ha giriyor, yahud girmek isti -

yor, 
Kalbimin kapısında bir kadın da

ha var: 
Bunu belki ben de arzu ediyo

rum 

Nataşa!. .. 
Barda tahkirle, hakaretle baş -

!ayan bir aşk macerası ... 
Nataşa, matbaaya gel<liği gün • 

den sonra dostluğumuz bir bay • 
li ilerlemişti. 

Onda bir bar kadınında bulun • 
ması tasavvur bile edilemiyen bir 
çok meziyetler vardı, 
Aramızda da farkında olmadan 

yakın bir arkadaşlık teessüs et • 
mişti. 

Ben evvelliları kaçtığım hal • 
de sonraları bu arkadaşlıktan de
rin bir haz duymağa başladım. 

Bu, tahsilli ve asil Rus kızı, mes 
!ek hayatının dışında ideal bir 
insandı. 

Onunla bulunduğum saatler 
bütün yorgunluğumu unutuyor -
dum. 

İlk zamanlar aşka, sevgiye dair 
hiç bi rşey konuşmuyorduk, 
Arkadaşlığımıza hayret edilcbi -

lir<li. 
Benim gibi ağır başlı bir adam

la, bir bar kadınının kafa anlaş -
ması içinde birbirlerine yaklaş -
ması hakikaten tuhaftı. 

Netekim bir çok arkadaşlar far
kında oldukları bu yakın • 
lığı türlü türlü tefsir ettiler. 

Hiç bir zaman da haksız değil
lerdi 

tık zamanlar ki dostluğumuzun 
arkadaşlık hududunu bir parmak 
bile geçmediğini, ve ilcimizin de 
sırf insanları tanıyış ve anlayış 

bakımından birleşen telakkılerle 

birbirimize yaklaştığımızı nere • 
den bileceklerdi? ... 
Şu kadar var ki, bir kadmla bir 

erkeğin uzun müddet arkadaşlık 
ismi altında arkadaşlık etmeleri
ne imkan yok . 

Evvela ben yavaş yavaş bu kı
zıl saçlı Rus kızının beni teshir 
ettiğinin fakına varmadım. 

Sonra, o, beni ilk gördüğiı gün-

.. -
denberi sevdiğini itiraf etti, 
İnanacaktım 
Fakat kulağımda onun şu söz

leri çınlıyordu: 
- Siz benim mağlup edemedi -

ğiın ilk erkeksiniz! ... 
Bunu bana aşkını itiraf etme -

den çok evvel söylemişti. Ve onu 
yaptığı numarada refuze eden ilk 
erkek bendim. 

Beni mağlı1p etmek tamamile 
avucunun içine alarak, hlıkim ol
duktan sonra: 

- İşte sen de erkek değil mi -
sin ... Nihayet mağlup olman bir 
gün meselesi.. 

Diyerek uzaklaşmıyacağını kim 
temin ederdi. 

Kadın bu ... 

Ne olurs·ı o!c;.ıa gururunu, iz -
~rtinefsini k·ı • ~rmak i't~yc· r k, 
bunun için çalışacaktır 

Ve ... 

Bana öyle gol: nrdı.ı kı Nntn;R 
beni mağlı'.i,.ı etmek hıncını, ını t· 

nıını almak i~m ıığraşıyor. 
(Devamı \'ar) 
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korkulu cın rivayetler çıkıyor!. - • L y A! •• 
Samih ' ~ Nakleden : Fuad 

Fakat bunların hepsi kuru 
blöflerden i_ baretmiş ! 

Leyla, hergünkü gibi 8 i 15 geçelmur yağıyordu, Leyla öksürüyor 
trene bindi, Birinci kompartımanın du. Bütlin vücudu yanıyordu, Tey • 
kapısının yanına oturdıa. İstas - zesine: 
yona gelince, herkesten evvel çık - - Rica ederim, teyze. Git 
mak için ... Güzel bir blüzü, sade, doktoru çağır ... 
fakat iyi biçilmiş, dikilmiş bir tay Doktor geldi, muayene etti, Şiddet 
yörü vardı, Hayatı gayet muııta - li bir perhiz tavsiye ett: 

BERLIN - PRAG ANLAŞMASI KABiL· MI ? zamıd. Çalışıyordu, Pek küçük yaş soğuk algınlığı neticesi zatürreeye 
ta anasını kaybetmişti, Babası da tutulduğunu, son derece dikl•atle te-
hir otomobil kazasında ölmüştü. davisi !Azım geldiğini söyledi, 

Almanyanın Çekoslovakyada yapacakları 
Teyzesi bayan Macide kendisini ya- Bir kaç gün endişe ile geçti, ' 

1 nına almış büyütmüştü. Teyzesi git 

i gide ihtiyarlıyor, çalışamıyacak ha 
le geliyordu, Ley!A, çalışmak mec
İ:nıriyetinde kaldı. İyi bir terbiye 
ve tahsil görmüştü. 

kararlaştırılmış değil · . , . 

MlllT klyafetll Çekler e()lenlyor. 

- Oğlum işte nişanlın ... Vicdan hanım ... 
Dedi, giıya, beni takdim ettL Vecdet hiç bozma· 
elini uzattı: 

- Buraya kadar niçin zahmet ettiniz? ... 
Dedi, elimi şiddetle sıktı. Manalı, bütün sinir· 

'rde kasırga havası estiren bir sıkış, Bir türlü göz• 
'rini benden ayırmıyor. Mümkün olsa boynuma a• 
.lacak. Ben de kendimi bırakacağım varsın sıksın, 

.. ksın ... 

Karaburunda Vecdeti kendi arabırnıza aldık, [.. 
i buçuk saatlik yol bitinceye kadar babası ve kar

'.eşleri ile uzun uzun, arada bir de benimle konuş
L Babasının, kardeşlerinin sevinçlerine hudud yok. 
'ıldıracaklar gibi seviniyorlar! Fakat, o hiç oralar
a değil. Gözleri hep bana bakmak için kaçamak 
;apıyor, gözlerimiz l:ıirbirine takıldı mı kimseye 
ezdirmeden hafif hafif gülüşüyoruz. Bu gülümse -
nelerin manası açık... Fakat, ne iyi! Gayet ciddi, 

•,eni yeni tanımış, ilk görmüş gibi duruyor, Yalnız 
·ir defa: 

_:_ Bey baba size çok teşekkür ederim, Vicdan 
anımı her halde mes'ud etmiye çalışacağım. Bizim 
fezihe de Vicdan hanımın sınıf arkadaşı, Çok sevi
iyorlar ... 

Dedi, Vecdet böyle söylerken babasının da ça-
t mına diyecek yoktu. · 

• 
Eve, gelince, V ecdetin ilk işi babasına, l<ardeş-

: ~rine ve bana getirdiği hediyeleri dağıtmak oldu: 

\\it~m1ı:t~8l 
' floı 92 1 

Bana inci bir •kolye• getirmiş. Kendi elile boynuma 
taktı. stanbulda fotoğrafcıya büyültürdüğü fotoğrafı
mı da çerçeveletmiş, getirmiş, Onu da verdi ve kol
yeyi boynuma geçirirken, kulağıma eğildi, kimseye 
duyurmadan, yavaşcacık: 

- Ne kadar da güzelleşmişsin Vicdan? ... 
Dedi. Güldüm. Cevab versem belki de duyula -

cak. Kaçamak bulmak güç. Herkesin gözü Vecdette, 
Bütün ev halkı kendisini pııylaşamıyor. 

Yemekten evvel ve sonra ... Vecdetle uzun uzun 
konuştuk. Gece yarısını geçinciye kadar. Fakat, ben
den bir şey konuşamadı. Yalnız kalıp konuşabilmek 
için o benim gözümün içine bakıyor, ben onun gözü
nün içine bakıyordum. Amma, bu fırsatı bir türlü 
bulamadık. Sadece yemeğe inerken: 

- Vicdancığım ... Sana söyliyecek çok şeylerim 
var ... 

Dedi, Merdivenden inerken de bir parçacık eli
mi avucunun içine alıp tu~1ıildi. Avucunun alev 

Maruf avukatlardan N .. e katibe 
oldu. 

alev yangını elimi yakıyordu. O vakit de, kısaca: 
- Yarın konuşalım Vicdan ... 
Diyebilecek kadar bir fırsat buldu. 
Ben, yemekten sonra, geç vakit kalkıp: 
- Müsaadenizle ... 
Demeseydim, Vecdetin yorgunluğuna rağmen 

belki de suhbet sabaha kadar sürüp gidecekti .... 

Selim beylerden çıkıp da eve gelinciye, hatta 
yatıp uyuyuncıya kadar Vecdet gözlerimin önünden 
gitmedi. Dakikalarca daldım, gözlerimi yumdum, hep 
onu düşündüm. İlık, baygın, insanı kendinden geçi
ren sar'alı bir düşünüş ... 

6 Te11'1nuz 

Sabahla öğle arası. V ec.dete hazırladığım men
dillere marka işliyor, kendi kendimi oyalıyurum. 

Sokak kaprn çalı.n<lı. Pencereden kapının önü gözü-

küyor. Baktım: Vecdet, cGülfidan• kapıyı açtı, son
ra, merdivenleri dörder dörder atlıyarak koşa koşa 
odama geldi: 

- Hanımım, senin efendi geliyor. Aha... kapı
nın ardında ... 

Dedi. •Gülfidan. a: 
- Buyursun ... 
Dedim, arkasından da ben vHrüdüm Zaten o 

J- • ' ' 

cGülfidan• ın geri dönmesini bile .beklememiş! Ken-
di kendisine yukarıya yürümüş, Merdienin ortasında 
karştladım: 

- Buyurun Vecdet bey ... 
Misafir odasına aldım. 
- Nasılsın Vicdancığım? ... 
- Çok iyiyim. Sen nasılsın? ... 
- Mükemmel. Hele sana sahib olduktan sonra ... 

Görüyorsun ya, heyecan içindeyim ... 
Hakikaten, heyecan içinde, Ben de öyleyim. İn

san bu saniyelerin heyecan ve tahassüslerini ifade 
ve tarif edemiyor, Vücud elektriklenmiş gibi bir Fey 
oluyor; damarları dolduran kan yavaş yavaş ısını

yor, mukavemetsiz, ılık bir arzu bütün sinirleri gev
şetiyor. 

Fakat, çapkınlığını hhla eld~n bırakmamış! Oda
dan içeriye girer germez tahassür ve hatır sorm:ık 
bahanesiyle ilk işi alnımdan ve gözlerin,Jen öpmek 
oldu: 

- Dün konuşmak fırsatı bul.amadık ... 
Dedi. Eiraz oturup kahvelerimizi içtikten sonra 

da, dudaklarını duciaklarıma uzattı, ben de uzattım, 
dakikalarca iki du,dak birbirinden ayrılmadı. Uzun, 

1 

"Leyla, artık yazıhanede çalışa -
maz. Ben, yarın gelecek, sebebini 
bizzat size anlatacağtm ... ,, 

Leyla ve teyzesi, bu mektubu hay 
ret ve taaccüble okudular. Bır ma
na çikaramadılaf", 

Leyla, ilk gördüğü giındenberi 
N ... u seviyordu. Fakat, bunu kim -
seye, hatta teyzesine bile belli et -
memişti. 

saat yedide geldı. Her zaman
ki sandalyeye oturdu. Ve Maridpye 
hitaben: 

- Uzun müddet düşündüm, dedi. 
Ben de Leyla gibi öksüz ve kimse
sizim. Şimdiki mevkiimi siyiim sa· 
yesinde yaptım. Fakat, çok zahmet. 
çok sıkıntı çektim. Şimdi oldukcıt 

servetim var. Leyla, uslu, çalışkao 

hayatı bilir bir kızdır, Düşündülll 

Kendisile evlenmiye karar verdirT'I. 
Müsaade ediyor musunu? .. 

Macide, cevab vermedi A ~lıyol' • o 

du. Leyla, gözlerini kapadı, kendi • 
ni N ... nqn kollar ıarasına bıraktı. 



r 

Yazan: 
Sua d DERViŞ 1 -

-· •· Şayak imalinde göz nuru döken kadınlarımız 
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Profesör Nöman 
serbest bırakıldı 
Hitleri 
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tedavi etmek istemedi. 
hakkındaki rivayet 
doğru değildir. 
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~ R A i?AYi..Qk ~·: Çokoslovakya için Denizcilerin Profesör Fissenger'in Zonguldak'ta bir 
liseye kavuşuyor 

Korkulu rivayetler imtihanı 
(4 üncil sahileden devam) V l konfe BUGÜNKÜ PRO<lRMf 

değil ... Almanların bir gün olup da I apl zgor ransJ Akşam neşriyatı: 
Alınanlarla birleşmeleri demek Çe- Saat 18,30 plakla dans mu 

Pw,ehmet Çelikel'in teberrü ettiği 60 
lirahk lise binasının inşaatı 

Ağustosta bitecek 

bin koslovakyadan mühim bir parçaıun imtihanlara 51 kişi 18,45 Eminönü Halkevi neşriyat 
ayrılması demek olacaktır. Çünkü 8 k ti" k f Iu namına Nusret Safa, 19 P 
memleketlerinin böyle parçalanma- iştira~ . lt .. u ıyme 1 on er ansın dans musikisi, 19,15 KonferanS· 
sını kabul edemiyeceklerini her ve- Kaptan, makınıs_t,. ".'0~orc~ minönü Halkevi sosyal yardın' 
sile ile söylüyorlar. Fakat oradaki kılavuz!~ terfılerı ıçın hır ımü- h "" I A d • besi namına, Doçent Sabaha 

'T'eberru" " h • 1 7 Almanlara diğer her türlü müsaade han açılac~~ ~azmıştık. . . u asa s 1n1 neşre 1 yor uz Rahmi Eyüpoğlu (Halk bilJneCCW 
I 4 munase efzıe LOngul• ve imtiyaz verilebileceğini kabule- Cuma gunu yüksek denız tıcaret ri), 19,55 Borsa haberleri, 20, \' 

d k ldi 
diyorlar. Alınanların kendi Üniver- mektebinde bu imtihana başlanmış ( 2 ı f hatta' sonra a · ah t kr kl dia Fıza ve arkadaşları tarafı adi 

t • . . . . . tır ne say adan devam ) yru ş sa e ar oro-
Q Q merQSlm gapı le sıtelerı, liselerı ve orta mekteplerı . . . Meseli\· Ült v· 1 b"" 1 form verilir b d f . • b" Türk musikisi 2045 bl 

meslek mektebleri vardır Bilhassa İmtihana 22 sı kaptan 29 u ma - h" t . ." rda ıoçıke şudıaı~ oy e k ·- h vtalıe ~ • e a ıs~. agır ırk va raporu 20 48,Ö R' tarı: 
· kinist lmak ·· 51 ki · · r ak ıs amıru mey ana ar gı arıla- aracıger as gı arazı gosterere , , rner ıza 

' 31 mart perşembe günü Zongul -ı Bakanımız sayın Saffet A - son senelerde Ç~kler t~rafmdan AI- t . t" 
0 

uzere şı ış ır şılabilir ve eskidenberi de malılm- ölür. Başka bir müşahedesi de buna dan arabca söylev, 21 Tahsin J{al' 
aak d gün!" • d b" · · ık b •- bb.. .. .. ·· b""yük" b" manlara karşı hır hayli musaadeler- e mış ır. • . "'' en mesu erın en ırıru ya r an, u "'şe usumuzu u ır 1 tih 1 tah . . il hi 1 dur. Fakat rofesör Fissen}er'in bir bır misaldir. Bir çocuk duvara tu- kuş ve arkadaşlan tarafından ,~ 
§adı. Memleketin kıymelli kültür - alaka ve memnuniyetle karşıladık - d~ bulunulmu~tur. Bu ~anlar es- ak m_ an ;-r ~ırıd ve ~- a ;;;t - müşahedesine göre su sathından gü- lumba ile boya sıkıyorı:ıuş. Kimye- musikisi ve halk şarkılar (Saat 
sever tüccarlarından Çelikelin lise lan zaman çok sevindim. ki Avustury~- ım~aratorlugunun par r ""d~crt~ 0 dunacag:::ı ankt_ır a neş şuaları da histamini meydana vi muayenelerde zehirli bıle olma- yarı) 2145 orkestra 

1 

açılmak şarüle hükfunete terketmek Ulu Önderimizin yüksek manevi- çala.nn:'~ı . uzer':°e Çekoslov".1<ya m~·ı·~ e ~vam lece ır. t fil . çıkarınıya kafidir. Misal olarak pro- dığı arılaşılan bu boyanın tesirile sa- 22 ~5 '. h b 
1 

· . 
22 30 

ııl 
üzere altmış bin lira sarfı ile yap- yt:tlerine sığınarak hepinizi öz yü - devletının ıdaresı altın~ v~_rilıniş o- 1 a are azanan arın er erı fesör, maruf bir Fransız edibinin kı- nlığa tutulmuş. Sarılık çocuktanbe- ' aJans a er erı, ' p 
tırmakta old\lğu binanın temeli, va rekten sevgiler ve sonsuz saygılar- l~n A~turyalılardır ~ .yu~k .se- yapılacaktır. zı üzerind yaptığı müşahedeyi an- ri geçmiş ve ondan 40 gün sonra ço- la sololar, opera ve operet parÇ~ 
li Halit Aksoyun eliyle atıldı. la selfunlarım. Aziz kardeşlerim. v~yelerı, ç~ışmala:ı, bilgil~rıyl~ ile- !atmıştır. Karada, en şiddetli güneş- cuk, tekrar tulumba ile ayni boyayı rı, 22•50 son haberler ve erte~i gu 

Ön saflarda okullarla binlerce Demiş ve söylevini bitirmiştir. rıde olan hır ekalliyet teşkil ediyor- Yeşf /kö g te bile bir tahammülsüzlük göster- sıkınağa başlamış. Bu sefer pek va- nün programı, 23 son. 
ki§ilik bir balk kütlesi tophınmıştı. Kültür direktörü Hüsnü Irkıla - !ar. d .. af kt miyen bu genç kız, su üzerinde bu- him bir sarılığa tutulmuş ve bundan 

Merasime Halit Aksoyun şu söy ta, kültür ailesinin dygularını be - Bunu _Ç~kler e ıtır etme en Hava meydanı lunduğu zaman, hafif ve hatta bat- kıırtulamıyarak vefat etmiş. Profe-
~evi ile başlandı : lirtti. Ortaokul ve halk namına söz kendilerını alamıyorlar. Fakat Çek mak üzere olan güneş şualarının te- sör Fissenjer bu hadiseyi şu suretle 

V linin .. 1 • - ler s.-ilylendi. Mehmed Çelikel, gös ler_de eskiden par\~ bir maziler~ 01 Asr i/eşfiri[iyor sirile, bütün yüzünü gözünü şişiren izah ediyor. İlk temasın (Kloroform 
... ·•· a soy evı terilen iltifat ve teveccühlere te - dugıınu, hatta vaktile Avustury 1 

- ve yüksek ateşle seyreden bir ürti- veya boya) tesirile ancak birkaç ka- Şehzadebııf 
Aziz Zonguldaklılar: ~ekkür etti. !arı _idare etmiş olan bin senelik 1 Nisanda yapılması kararlaştı - ·kere tutulurmuş. Bunun üzerine bu raciğer höcresi hastalanmıştır. Bun- N 
En büyük bir bahtiyarlığın son - Bugün bir bayram gibi herkes bir Habısburg h_anedanın saltanatından rılan Ankara - İstanbul tayyare pos gibi hastaların histamine İontorore- dan sonra kuvvetli bir rejencrasyon TURA 

suz sevinç heyecanı içindeyim. Çün birini kutluladı. Gün,.şenlik ilçnde daha evvı;ı ~ .tarihe malik olduk - _taları gerek hav:nın ma_halcfetın- zile tedavi etmeyi düşünmüş ve iyi yani genç höcreler teşekkülü başla- TiYATROSU 
kü: geçti. Gece lise kurağırun te - !arını ılerı suruyorlar. den_ v~ gerek yagan yagmur~arın neticeler elde etmiştir. mıştır. Halbuki bu genç höcrelerin Bu gece saat 

Bukün Zonguldağın zengin saa - melatma şerefine orta okul salo - Çekoslovakyadakı Al'.'1~lar ara- Yeşılkoy_ tayyare meydanınd~kı top Mesela: Bu genç kızda profesörün hassasiyeti pek fazladır. Radium ve 20,3J da 
det günlerine bir yenisini daha ka- nunda, Halkevi namına müsamere sında ne kada_r ku."."'etlı ~ır p:opa- r~kları hır çamur deryası halıne ge- tedavisile iyileşmiş ve artık hiç bir Röntgen şualarına maruz kalan Sanat.kar NAŞİT ve arkadaşla/. 
tıyoruz. verildi. Kültür direktörü Irkalata ganda yapıldıgnı soylemege !uzum tırmesınden dolayı bu sabaha ka- rahatsızlığa maruz kalmadan sahil- genç höcrelerin pek fazla hassasiyet Hakkı Rüşen, Eyüb Sabri, Rı 

Bu mutlu günde, Zonguldak yıl- bir konuşma yaparak kinici İnönü var mı? Çekleri': Sl~~akl'.'1" .. ar~sın • dar _ya~~am"'.'1ı~_tır. . de, hatta en kızgın güneşin altında gösterdikleri esasen malumdur. birlikte 
lardanberi peşinde koştuğu çok zaferinin yıldöniımüne rastlayan bu da ~a ayrılık fikirlerı ilerı surulmek Çunkü Yeşilkoydekı sahanı~ faz- dolaşabilmiş. Şimdi ise bu genç höcrelerin üzeri- Madmazel Miçe - Pen ef v etı 
yüksek bir dileğine kavuşuyor, mutlu günde lise kurağının temeli ted~. Çekoslovak Alm~ları_arasın- la çamurlu olması tayyarel~rın h~- Nihayet konferanscı, Anafilaksi- ne gayet cüz'i mlkdarda olsun klo- sinin ..• ç. ary 

Aziz arkadaşlar; atılmasının yüksek ve feyizli ma _ daki propagandanın tesırlerı • çok rek~t ve muvasaletıne manı teşkıl ye mukabil bir de Katafilakslden roform veya boya tesir yapmağa ıştıriıkıle 
' Türk ıılusu her sahada olduğu gi nasını aplattı. Liseye kavuşmak artmıştı.r .• Pro~agandalara ragınen et~tır. .. . bahsetti. Katafilakside, insanın bir başlarsa, mevcud fartı hassasiyet Büyük Hala komedi s perde Eski~ 
bi, milli kültür davası yollarında da, müjdesinin heyecanı ile Zonguldak Prag hükumetı geçen sene Alınan - Dun de pazar munasebetile sefe- uzvu, bir semmin tesirile evvela ol- dolayısile vahi muzvi bir hastalık detler komedi 1 d 
büyük Önderimiz Atatürkün kutsal sonsuz bir neŞc içindedir. !arın sıyasi fırkaları il':. b~ anl~a !er es_asen tatil ol~uğundan mevsi - dukça hafif bir tarzda hastalanır. husule gelir. Halbuki hastalığın ve- ••• per e 
izlerinde en ön safda yer almak he- Lisenin inşaatı ağustos nihayeti _ Y_apmış, bu ~k~I~ hükumete ış - mm ilk taY?'ares~ ancak b.u -~abah Mesela: Bir şalısa kloroform narko- hametile ziıhiren zararsız olan mad
define doğru bütün bir inan ve hız- ne kadar bitecek ve önümüzdeki tırak ettiklerı gıbı Almanların da saat 9 buçuga dogru Yeşılkoyden zu tatbik edilir ve bunun zahiren de arasında bir nisbet mevcud de-
la yürüyor, dedikten sonra Zoııgul- tlers yılında lise açılmış olacaktır. bir nisbet dahilinde devlet işlerine, Ankaraya hareket edebilmiştir. hiç bir marazi tesiri görülmez. üç ğildir. 
dağın kültüre karşı olan iştiyakını memuriyetlere alınması cihetine gi- Bu hususuta aldığımız malürnata 

HALK 
OPERETi anlatmıştır. Orman yangınlarına dilmiştir. Fakat şimdi istenen şey - göre, Nafıa vekaleti, Yeşilköy- A •• ı ı • 

Mehıned Çeli.kele. Kültür bakan kartı tayyare !er bunlardan çok ileri gitmekte - deki tayyare sahasının her vakit rap ço e rı ve 
lığının emirleri ve vi!B.yet genel Karelistan cümhuriyetinde Ar- dirler. Bunlar kabııl olunursa Çe - fazla yağmur ve çamurlar yüzün - il• KU"<JLuşu , ... 
meclisinin kararile hükı1met ve kanjelsk ve Vologda mıntakaların- koslovakya devletinin birliği bozul- den tayyare seyri sefer!crini i~kal •şrANau, 1 

Temsilleri 

Halk adına takdirlerimizi, teşekkür da, Komis cilmhuriyeünde, Sihir- muş, olacak di~orlar. . et~eme~i için .. kat'.l _tedbirler al _ L A v R E N s 6 nisan çarşamba akşamı saat 
}erimizi hepinizin huzurunda bir yada Krasnoyarsk arazisinde ve ay- Maam.~ih, ~ığer ba~vekil son nut maga !uzum gormuş~W:: da Beyoğlu Fransız tiyatrosurJ! 
daha tekrarlamak ile en büyük sa. rıca Sovyetler birliğinin diğer or- kunda soyledı kı Berlın ile Prag a - Bu maksadla Yeşilkoydeki hava -· _. ·- _ __ Çamlıca güzelleştirme cemiyeti ş 
adet heyecanını duymaktayım. manlık mmtakalarında, yangınlara rasın~a anlaşma te~ için İngil- meydanı beton ve asfalt olarak yap (5 inci sahifeden devam) verdi.~ için adını kendine tak- dına büyük gala, büyük sana 

Mehmed Çelikel; karşı ormanların muhafazası için ter:. lazım gelen tesırı ıcra edecek tırılrnaktadır. . . . mış. ve rkadaşları büyük komedi. :Ha~ 
ôtedenberi hayır cemiyetlerimi _ sistematik ve geniş tayyare teşkiliı- degil_,_ ancak makul surette bir te - _Ayrıca bu meydanın_ . muhtelif i _ mcm. Dıye_ cevap vermış_ tır_,· .. . ., 

bb akt h 1 La 1 b Çok okumuş, arabcadan başka la- Opereti BAY - BAYA."!. Mu~l· ze karşı gösterdiğin yardım silsile- tı organize edilme&tedir 1938 sene- şe us yapac ır. nış ve ava anışları ıçın altı pist vrensın son sene erı uyük hır . . . 
sinin parlak bir şahikası gibi yük _ sinde, bu tayyare teşkil~tı, 50 mil- Prag hüklımeti de anlaşmak, zor- de bulun~cak ve gece uçuşları için ıztıra? ve yalnızlık içinde geç~şl~-. tince ve es_kı ~un_ancayı da bilen Alt.ınses konseri gardenbar vro:ye 
selecek olan bu yeni ve büyük ese _ yon hektar genişliğinde ormanı luklan ortadan kaldırmak arzusun- de hususı tertibat alınacaktır. Kendısı P.araya, para kazanmaga hıç Lavrens buıı:"~ ~il~erden Fransız- tesı. 
rin maddt ömründen çok manevi kontrol edecektir. da olduğunu bildirmekten geri dur- . . ehemmiyet vermiyen, taınamiyle cayı da çok ıy~ bilırdı_. Fakat k~~: 
hayatını Zonguldakta ebedileştire- Orman yangınl=a karşı en mü- mamaktadır. MOSKOV~A YENi TiYATRO Kurunu vustadaki şövalyeler gibiııar_h~d~ı noktaı nazarı_ hıç ı~ı 
cekti d · t• · "tf 1 . . . . Şimdi bu satırlara nihayet verir- - .. BiNALARI . . . maddi menfaat hislerinden uzak kal degıldi. Bır gun Londranın kıbar hır r. emış ır. essır ı a çare erınden hırını or- . b B ş , d t t 

Zonguldakla Zonguldaklı! b manda gın ık 1 ' ken söylenecek şu var: Moskovada dört livatro binası in- mak emelinde görünen bir adam di- ayanı ernar avı çaya ave e -
, arın u yan ç an yer ere, para- • i B ş b b · d L 

vesile ile Büyük Şefe tekrar min- şütle itfaiye indirmektir. Bu para- A~sturyanın Alınanyaya geç - şa edilmektedir. ye şöhret kazanmıştır. Malum olan m Ş •. ern~r .. a~- era erın e ~v -
net ve şükranlarını tebarüz ettir _ şütçü itfaiyenin yetiştirilmesi için mesıı:den sonra çekoslovakyanın a- Bu dört tiyatrodan birini teşkil kaza neticesinde, ancak kırk altı yaş rens'. de got_u~muş. Fakat onu şoyle 

Ertuğruf 
Sadi Tel< 

TiYATROSU 
0 miş ve: hususi mektebler a<;ılmıştır Her kıbetı ne ola_ca~ına dair ortaya çı - eden KızıL Ordu tiyatrosu, tiyatro larında olduğu halde ölen Lavrens takdim etmış-_ , . . 

Lisemizin temelini atarken bize yangın itfa tayyaresinde bk pilot, kan v~Ivelelı rıvayetlerin ardı ara- binalarının en büyüğü _ve en güzeli için_ yazıl'.111 yazılardan, onu ~-anıyan - Ta_yyarecı Şav ı takdim eder~_m. Sene~in son temsilleri bu ~ 
büyük saadetler yaşatan en büyük bir müşahid ve üç, yahut dört para- sı kesilmektedır. ~ak.a~ Ç~koslovak olacaktır. Beş şualı hır yıldız şek- esk~ harbıye ve mali~e_v~ ~ustem - Bu kıbar bayan, oku: yazar, dun- (Bakırköy Milityndide) ilk del 
Türkün Atat"" kün" d . ""t .. b ı kt ya Almanya bahsı bıtıp tukenecek !inde olan bu binanın etrafındaki Iekat nazırı Çurçil gıbı Ingiliz dev- yada olup bıten şeylerı merak eder olarak bu""yu""k vodvı'l ur a ını saygı ile şu çu u unaca ır. _. . .. . . . 
minnetle ve ebedi bag'lı\ık andı Her tayyarede paraşüt! _ degildır. iskeleler artık kaldırılmış bıı!un- Jet adamlarının sozlerınden anlaşı - hır kadındı. Meşhur Lavrensın de 

mızı , eyereer ta · ş ··ık did 
tekrarlıyarak anmayı en kutsal bir zak, itfa ve yangınla mücadele mad- 13~7 Hıcrl 1354 Ru nt maktadır. Tiyatro salonu 1866 kişi- lan şu oluyordu: Lavrens hiç de bu yyarecı av ısmıy e en n en 
ödev sayarım. deleri ve saire indirebilecek vasıta- Sefer Mart liktir. Sahnenin irtifaı on iki katlı asrın adamı değildi. Hülyaları e - bahsettirdiğini gazetelerde görmüş 

KONTAK YAPTI 

Çarşamba Üsküdarda 

KONTAK YAPTI . Nutku takibeden alkışlar arasın- !ar olacaktır. Bu iş için hususi su- 4 23 
bir ev yüksekliğindedir. Bu muaz- melleri hep Kurunu vusta şövalye- olacaktı. Fakat tayyareciyi Bernar 

da ortaya gelen Mehmed Çelikel rette bir paraşüt hazırlanmıştır. Or- zam binada tiyatro salonundan baş- !erini heyecana getiren emeller, his- Şav'ın oğlu zannederek iltifat ol - """"""""'""'""'""""""""'""'""""""',_,-_ 
de _heyecanını anlatan şu nutku irat man yangınları için hususi bir yan- Yıl 1938, Ay 4, Güa95, hasım 'i49 k~, ayrıca büyük bir_ sahneyi haiz lerdi. mak üzere: ven tayyareci Şav yer yüzünde dl 
ettı: gın söndürme aleti de vücude geti- 5 Nlaan ı SALI hır prova salonu ve hır de dekorla- Umumi Harb bittikten sonra Lav- - Memnun oldum, demiş, oğlu - motosikletle azami süratle koşmııJ 

. Mehmed Çelik'in nutku • rilmiş bulunmaktadır. rın ihzarına ve boyanmasına mah- rens gibi faaliyet ve harekete alış- nuz ne kadar genç!... isterdi. Bir çok maceralar geçirı:nli 
Azi zkardeşlerim, Profesör Yltmor'un sus sal?n ~ardır. . . mış olan bir adam ne yaptı? ... Tay- Bunun üzerine her iki Şav buna Arabistanda isyan harekatını idari 
B .. h t bl k f Neırurovış - Dancenko müzıkal ilik" k h "eli d 0 gülın" k · k ak 1• 1 " ugun aya ımın en mesud gü - r on eransı . . . - . . . yarec ço oşuna gı yor u. - e mı, ızm mı azımge ece- ederek türlü türü! vukuata kar·••'" 

nün.. 'I devlet tıyatrosu ıçın de yeru hır bı- . . . . • . . . . .,,.. 
u yaşıyorum. "emleketimiz - Profesör Witmoor'un Londra'da Vakiti ar va .. tı Ezani ılın ktad B t' tr nun ıçın tayyarecı oldu. Tayyarecı gını bilmıyerek orada can sıkıntısı olan Lavrenste dig"erlerine gör' 

de bir lise açıl 'dd ' na yap a ır · u ıya onun ş · · 1 H" d" Ef · il b" .. dd t kaldıkt ' . . . masının şı etli bir Ayasofya hakkında verdig" i kanfe- 1 1500 ki . 1 kt av ısmıy e ın ıstana, ganısta- e ır mu e an sonra çı- .. hr t hır kt K eli . . ,. 
ihtıya hal ld"" ıa " •a d. sa onu şı a aca ır kı .t . 1 şo e sı yo u en sının "' ç ıne ge ıgini gördüm. rans, büyük alaka uyandırmı...,• • · • • "tt·• · .. ı · d H tt' Ef P gı mış er · 

G ,~ Yapılan tiyatro binalarından b" . na gı ıgı soy enıyor u. a a ga- . b'linnı .. h 1 lk'' 
• eçen_ Yıll.arda, kültür bakanlı - Malfun olduğu Yeçhile, Amerik~ Güneı 5 36 10 59 ırı T T"" ak" · tli"" ... nınmasını, 1 esını, e e a .., 
gınc b b b 1 de Stanislavski operasına aid ola- nistanda çıkan ihtiliıli bunun eseri ayyarecı ıgı, . m ınıs ~ı ogrc - !anmasını istemezdi Onun içirıd 
. a, ır _ına u unduğu takdirde arkeologu, Türkiye büyük Önderi- ÖA'l~ 12 17 5 40 caktır. Bu salon 1372 kişi alabile- diye iddia edenler de olmuştur. Tay- nen Lavrens elinden çok ış gelen, . . . · edi 
~se açı'.acagı vaad edildiğini öğren- nin muvafakat ve muavenetile işe ikindi 15 ~4 9 17 cektir. yareci Şav için de bir hayli tuhaf - hünerli bir adamdı. Tayyarecilik de ~~nd'.sı~ın de mukavemet edem .. 
d:du~ınayı yaptırmak arzusunu bb~lamk ışk ve sıva altınd_a bulunan Akşı.m 18 38 H J l !ıklar söylerler. Bu adı niçin kendi- mek onun için süratle uçmak de - gı _buyuk hır faali~et aşkı v~rrn", 

. . . ırço ıymetdar mozaıkleri mey- Yaw 20 12 1 34 23 Nisan sine takmış? ... Ma!Om ya, İngilizle- mekti. Sürat kadar hiç bir şey son Daıma ça_lışmak, dıdınmek, ugraŞ 
.. Sayın valımız, bu dileğimi küI - dana çıkarmıştır. Profesör, pek ya- * Ç uk h . h b" uh . . 

1 
d ak! dır mak ... Boy le bir adam için umı.ıli' 

tur bakanlığına arzettiler. Kültür kında şehrimize ne!ecektir. laıaak 3 56 9 19 oc aftasının başlangıcı - rın meş ur ır m arrırı var: Ber- sene er e, onu mer an mıyor - . ·-· . ~ 
" dır. nar Şav. Lavrens bu adamı çok se- du. Gök yüzünde süratle uçmağı se- barb bıterek bekledıgı Arabıs 

Polis Romanı ; 2 --
hülyaları da suya düştükten soıır' 

Ac~ılle Bostien yerinden sıçradı: - Evet şef, roman hakiki bir po dın yüzünden kardeşile arasında, Yüzünde gözleri öyle parlıyor _ başka bir faaliyet sahası bulmak 1'0' 
- Öldü mü? Fakat daha ben bu- !is romanı Achille Bastien acil a - bir kıskançlık çıkmış ve rakibini öl du. !ay değildi. Tayyarecilik, makinJsl' 

nu bu sabah Şante'ye telefon ettim. dımlarla ilerdeki büyük pencereye dürmüş. Ala!. .. Devam et... lili: ve diğer faaliyet sahaları da dııl 
Sizin, benim gibi tam sıhhatte ol - gitti bu pencere polis müdiiriinün Siz de biliyorsunuz hepimizce de - Biliyorsunuz. Vak'a bütün Pa- geliyordu Onun için İngilterede çe' 
~~ğunu söyl~er. A~iyey" geldi - avlusuna açılıyordu. Kanunusani malüm vak'anın hiç bir cazib ve ori risi alakadar eden bir şey olmadığı kilmiş olduğu köyde bahçe içinde 
gı ~~~ d~ ~ır- şeysı yoktu. He".' sonun~a olmalarına ve ha~anın da jinal bir ciheti yok. vakıa Abdul _ için salon oldukca tenha idi. yal _ küçük bir evde yalnız başına otur~' 
~~ buyük hır ıştiha ile yemek yedi- pek soğuk bulunmasına ragmen o - Mesin'in vatandaşları Fransız po - nız daimi meraklılarla avukatlar _ yor, hemen hemen hiç kimse ile gii' 
gı malum. nu sonuna kadar açtı Tekrar yazı- . . . .. d" d b k k' k . . . ı; 

E t 0 hk salonu h . .. .. · Iisıne her şeyı soyleme iler. Ve an aş a ımse y tu. O ıçerı gırer rüşmüyordu Yemegı .. ru bile ken"' 
- ve .. • ma eme - anesıne dondu. Masanın karşısm- fah · d b d eli"· · · .. . · 

nun içinde öldü. daki "Durkleine karşısındaki is - ~şe e u a ama para ver gını gır1:'.1ez hemen gozlerile sıraları ara pişirerek geçiniyordu. En büyük ııt' 
Tercüme ecıen: Hatice Hatib N d • . .. . . " inkar etti amma Mahkeme safha - maga başladı . . -" 
"-'"-'=.;.;.;.;;....;:,.;;;.;;;.:.:..:......:..:;:..:.:..::.=......::..:::.::~ - ere e · kemleyı gosterdı. Bu ara Achille Bar · · zusu motosiklete bınerek saatlel"-· 

- Alı bu ne ..• Niçın bu kadar er- sonra şefine yaklaştı. Hala susmak- .-. Mücrim sandalyesinin üstünde tein,in katibi de işini terketmiş bü- Iarında bunların b_irer birer mey - Muh~~ _birini bekliyodu, -~" koşmaktı. Fakat 935 senesi mayıSI' 
ken geliyorsunuz? Yoksa': ta olduğu için Durkheim sualini hakim tam suale başlıyacağı z.1- yük bir merakla dinliyordu Polis dana çıkacağı ~alumdu. ~kl~ıgını nihayet bulm~_ştu. _çun- nın bir gününde kendi arzusunu t11 

Sustu. Kaşlarını çattı. füitün ceh tekrarladı. , man. . . . . müfetti§inin en eski mesai arkadaşı. Achılle Bostıen... ku bır noktaya b~ca gozlerı ta - min için tenha yolda motosikletiııl 
dine rağmen hala hayal içine dal- _ Daha başlamadı mı• Ya öy _ - Sekteı kalb mı? ... Nezfidıma - olan Duklein söze başladı: - Malüm, diye bağırdı Sen bu - kılıp kaldı. Ve sankı (hah!) demek k tur ken hır· denb" k na pİ' 

. •••• ğ" mi• .. · · ti "bi gül" d"" oş ur ıre arşlSl 
mış ve hakikatten uzaklaşmış ol - le mi? Bu kadar çabuk bitti ha?... ı · _ Şef biliyorsunuz bugün kendi gun olanları anlat. ıs yomuş gı u. sikl tli b" k b • ıkmı arB' 
d - .. .. t"" - Hayır şef bunlaruı hiç biri de B d · · · ·· 1 e ır asa çıragı ç ş, ugunu gormuş u. Memur başını lıayır demek iste- . . ' . . - bir vatandaşını öldürme suçundan - Bugün biliyorsunuz orada bu- - u şey en emınsını.ı: oy e mi? .. iif 
Ç~ az kalsın madununa şöy - yerek salladı. ğıl... Galı~a .katledıldı? Abdul - Mesin'in mahkemesine baş- lunmak benim vazifemdi. Erkenden - Evet ... Bundan emin olduğum da çar~ışmışlar, çırak yere. d~ş~~· 

le hır sual soracaktı. - Daha başlamadı mı? ... Ye öy - - Ne soylıyorsunuz? !anıyordu Öldürdüğü adam da ken mahkeme salonuna girdim. gibi her yeni gelen insanın onu ür. se de hır şey olmamıştır. Lakın 
"Yoksa b~a matla~ Co~entin'~ le mi. .. Ben de böyle düşünüyor - B~ ~o nsö: o kadar büyük bir e - disi gibi bir seyyar tatlıcı idi. Ma _ Abdul _ Mesin biç de bitkin bir küttüğünden de eminim rens düşünce.~afası ~atlamış, 1~:; 

hay~tta 
1 
oldugunu bıldırmege mı d.um. Ne _oldu? B~şka gün n~ mi .ta- nerıı_ ile telaffu~ _edilmişti ki oda - Jürnya katilin ne de maktulün mü- halde görünmüyor. Başının üzerin- - Şayanı hayret bir şey ! ... Son- atten ~~:1a s:ıre'.1 . bır baygınlıl< 

geldınız.,, lik cdıldi. Tahkıkatm genışletil - da hır kırbaç gıbı şakladı: him bir şahsiyet olmayışı ve cina- de bir idam kararı dolaşan bir ada- ra... sonra olup gıtmıştır. ~ 
. :- 2 .-:- mesi mi ist~niyor? B~arı söylerken Achille Bosüen yetin sebebi de esrarengiz bulun - mm ümidsiz ve korkak halinde de- -- Evet bu dak;ka!arı takip eden ı.--=---·.:: "'"-,....--~~ 

Odaya_ gı:e_n \ c dunyanın ~er ~a- Me'.°ur nihayet l:onuşnıağa karar ayaga kalkmıştı. madığı için bu iş hiç de enteresan ğildi. Biliikis yüzünde bam başka l:;'.diseyi de insan dışıindükce ta - Son telgraf 
ra!ındakı sıvı!_ memurlar g·lı: ılk vermıştı: Memurunun tam karşısına dikil değildi. Bu mesele bir kadın mese - bir mana vardı. bit bu jestlerden. bin mana çıkara
bakışta taharrı mcnıcrıı oldug~ an- - Bunları hiç biri değil dedi. mişti. Onun gözlerinin içine dik, dik !esiydi. Abdul - Mesin bir sokak kı - Emniyet mi meydan okumak bil•yor. Mahkeme başlamadan ev _ 
taşılan ~enç ada'..'1, _yağmurlugıınu Abdul - Mesin'in mahkemesi görü- bakarak konuşuyordu. zı ile münasebette bulunuyormuş mı? ve! lazım gelen bütün muamelcl 
çıkarıp ıskemle uzerıne attıktan lemedi. Çünkü <ilde: ı - Bu roman nedir Durkheim. ve ondan para alıyormuş, İşte bu ka Meydan okuyan bir mana vardı. yapıldı, ,(Devamı var;r 

---"'"'-< tJ~t"ıı ıuaıı aunmazr - -·UULl.I& VAWJ.uuxuna c1cuıı .ı.o.ıuc:uıuuıı ua cuucı.co- j -- --

Sağlık servisi 

Tafsilat bekleyiniı 



ALUMAT No.38 Yazanı Rahmi Yağız 

Hayvan cayır 
Cayır yandı 
Müdhlt bir yangın fa· 
elası bir Aileyi na&ıl 

kUI etti 

7 - 9 ON T I! LOR•• JI - 5 Nisan 19'!8 

T k t j.. (h ı l:iarici Askeri Kıtaatı\ ramvay on roıune ır".' ııanıarı _J 

) d • b "' k d . Her bir metre~ine tahmin eS l Z ıye agıran a ın . dilen fiatı 215 kuruş olan 10,000 
ila 15,000 m etre kışlık e lbiselik 

3 •• h • b • ı • d kumaş kapalı za rf u sulile müııa-g Un apıse 1 f 1f8 a kasaya konulmuştur ihalesi 12/ 
4/938 salı günü saat 15 dedir. 

Para cezasına mah- İlk teminatı 3093 lira 7_5 kuruş-v E S 1 K A Ve K.;°"modor Ramiz, Sevki vat k "macd~nı Şükrü ITercUmP ve iktibas hakkı Geçe~~ bü~ bir. vilayet hal- tur. Evsaf ve şartnamesı 307 ku-
R E 81M VEREN: Pala, Donanma başkatibi !han ve gizli vesikalar.. mahfuzdur. kını derın bır teessur ıçınde ~ırakan k u•• m o 1 d u ruş mukabilinde M. M. Vekaleti 

• hır yangın faciası Kastamonıde ce- satınalma komisyonundan alt-

B "" d · O l d t f •ı reyan etmiştir nır. Eksiltmeye gireceklerin ogaz a sınan ı es royer, 1 o- ~u acı!acia.neticesinde(6) zavaı- Kurşun hırsızı Hasan da 3 ay 249osayılıkanunun2ve3üncü 
lı ınsanla (11) hayvan ateşler arasın maddelerinde gösterilen vesaik-

ti lla'larID JD hareketi• şöyle daB~1:!;1 ;;:~1~:= köyünde hapis kararile derhal tevkif ~: ~~~:t: ~:1:e~~!t~~:~u~~~~ 
, vukua gelmıştlr, d " / d • bir saat evvel Ankarada M . M. 

k ı t ı t Bu köyde iki katlı ahşab bir evde e ı ( Vekfileti satınalma komisyonu-arar aş iri mış ı ikamet eden 95 aşında İsmail Ağa na vermeleri. •1577• 
akşam kaarnlığı~da eline bir çıra Dün Sultanahmed üçüncü sulh ret etmedim. Çantama el uzatınc& ••• 

Düşman filolarının 
imkan buldukça 

alarak ahıra inmiş, bir müddet hay ceza mahkemesinde bi~ hakaret da söyleı:dim sade! Her bir metresine tahmin edi-

h k t • • •• l k vanlarla me guI olmuştur Bu arada vasına bakılmış, sebebsız yere trnm Şahıdler de Pepronun kontrola len fiyatı 315 kuruş olan 56 bin 
Q re e ln l goz f! me j da elindeki ~ıradan bir kıvılcım tah- ~ay. kontr~luruı. tahkir. eden Pepron h.'.'.°~ı~, namussuz diye hakaret et - metre boz kaputluk kumaş kapa 

h •• l k talar arasına sıçramış, fakat ihtiyar ısmınde bır kadın 3 gun hapse ve tıgını anlattılar. h zarf usulile münakasaya ko -gece UCUm arl yapma !smail bunun farkına varmamıştır. bir lira para cezasına mahldlm edil- Suçlunun bu hareketi ceza kanu • nulmuştur. İhalesi 20/4/938 çar 
• • • • • Kıvılcım düştüğü yerde için i- miştir. . . nunun 83 üncü maddesinin 3 üncü ~ba günü saat 11 dedir. İlk te 

Osmanh donanması lngıhz tahm hey'etı ile çahşırken çin yanmış, tahtaları da yakmıya Pepron, sabahleyın Beyoğlundaki fıkrasına uygun düşüyordu ... Buna mınat 10070 liradır. Evsaf ve 

hatah hücum şekillerini öğrenmi$ti. Alman muallimler başl~tır. İhtiyar İsmail de~~ evine gitme~ ü_zere Emlııö~ünden göre karar veren hakim Kamu suç şartnamesi 882 kuruş mu.kabilin 
• v oldugu halde bütün ev halkı kamı- tramvaya bınmış, kontrol bilet kes lu bayan Paprona kararı bildirdi: de M. M. Vekfilet Satınalma Ko-

bunu tashihe ugraşıyorlardı. len yanmış ve derin bir uykuya dal- tirmiş, Pepron dalgın olduğu için - Senin kontrola hakaret ettiğin misyonundan alınır; Eksiltmeye 
mış olduklarından kimse bu sinsi bileti kadının çantasına atmış. anlaşıldı: Suçun ceza kanununun gireceklerin 2490 sayılı kanu -

Osmanlı . d?nanması, Boğazdaki !erine taarruz karşısında bulundu .- ! atılırdı, ;rab~ •. bol .. ışık. ~tında düş- yangının farkına varmamış, herkes Kontrolun bileti çantasına doğru 83 üncü maddesine uygun düşü _ nw_ı 2 ve 3 ~CÜ ma~delerile gös 
kısmını, ikıncı fırka komodoru Anf ~u ha~r .verır, h!!def olan sefı- !man tabıyesının gozlerını kamaş~: yangın evin her tarafını sardıktan uzattığını gören Pepron, birdenbire yor. 3 gün hapis yatacaksın, bir lira ~rilen v~e ~e~at. ve tek -
Beyin emrinde olarak, bu mıntaka- nem proıektorlerı mutearrıza çevrı maktan başka, torpıtonun ısabetini sonra uyanabilmişlerdir bil . t d k" 

1 
lif mektularıle bırlıkte ihale saa 

. . . . · lir B .. . . . . · asa eşmış, çan asın a ı para arı da para cezası vereceksin mahke - tind b" nın ölü zaviyelerınde serilı serpilı ! ol ışık karşısında ruyet kabıli- tarassud ve torpıto ateşı de kolny ve Yanan zavallılar 95 yaşındaki İsmail .. t . h k . ' en en az ır saat evvel ko -
1 ı . . ıhh tı· 1 d gos ermış ve ay ırmış. me masraflarını da ödeyeceksin ı . l . (7 6) ( ) bırakmış bunlar, düşman farse er ye mı gaybeden destroyer tıpkı bir s . a ı o ur u... ile gelini Sahure, 4 yaşında kızı Ha . . _ . · ınısyona verme en 7 1691 

muvaffak olursa, onu, kendilerini otomobil farı önüne düşmüş tavşan Işte, Osmanlı donanması, Alman hibe, İsmailin gelini Fatma, ıo ya- - Elını_ çantama ne uzatıyorsun, ~arı begenmezsen temyız eder - ••• 
feda edecek bir destroyer hücumile gibi şaşalar, bocalar, hatta, bir çok muallimlerin gelişiyle bu talimlere şında oğlu Yaşar, 5 yaşında kızı Sa- hırsız herif! sın! Bir çiftine tahmin edilen fiati 
[: j ve .. nöbetle~e destroyer filotil- defalar destroyer hedefin toplarınaıehemmiyet v~rmiş, iki f1:1'ka~a ayr'.- redir. Ahırda da 3 inek, 4 öküz ve 4 I<ontrol: . Suçlu kad".', karardan bir şey an- 470 kuruş olan 150000 çift kun-
lasının muhafa zasını omuzlarına a- hedef olur, batar, batırılırdı.. . , l~n donanı'.°a.' Yavuz, Midılli, Mecı- tiftik keçişi kurtarılamamış, onlar - Aman, deınış, ben hırsız fa - lamamış gibı sallanarak mahkeme- dura kapalı zarf usuliyle satın 
lal' (Barbaros - Turgud) zırhlısının Amiral Şoson, Goben ile Breslavı diye, Hamıdıye, Berk, ve Peyk ile da yanmışlardır. Bu facia Araçta da lan değilim! hakaret ediyorsunuz ba den çıktı: alınacaktır. Şartnamesi 35 lira 
da işlırak edeceğ i baştan (T) almak getirip, Çanakkale önlerinde Bahri- ·muavenet sınıf dört distroyerden Kastamonuda da çok derin bir te - na! e 25 kuruş bedel mukabilinde sa-
surctcle bu hareketinden alıkoyma- ye ve Harbiye nazırları Enver ve ve bir sürü ansaldo bottan mürek- essür uyandırml!l herkesi müteessir Bayan Pepron bunun üstüne işi Meşhur hırsızlardan Hasanın ev - tılmaktadır. Talipler her gün 
yı kararlaştırmışlar; donanma Ami- Talat paşalara gemide bir de zi;a - ,keb bulunuyor; Amiral Şoson'~ etmiştir. azıtmış, açmış ağzını, yummuş gö _ velki gün Fatih camii havlusundaki Ko~yona müracaat edebilir-
ralı Şoson 'a da arzedilen bu fikir, fet verdikten sonra Osmanlı donan- ,kumandasındaki b~ fırka Karadenı- - -

1 
zünü ve ... kontorlun ne hırsızlığını baş kurşunlu medresenin damına ~er. Ilk teminatı 31950 liradır. 

muvafık görülmiij \'(! Amiral tara- ması amiralliğini kendine verilmiş ze ehemmıyet venyor; ~e kor~ za- ı Dav2tler ve toplaııtılar bırakmış ne namussuzluğunu! Ve çıkarak oradaki kurşun levhaları ~al:ı>i 14 Nisan 938 Perşembe 
fından : . sayıyordu ... Ve ... bu sanışı çok geç- ! manına kadar. Akdenız bogazını - tabii iş polise haber verilmiş, ilk sökerken suç üstünde yakalandığı gunu saat 11 de yapılacaktır. 

Bu ı ş başarılırken, zorluklarla meden sahi oldu. .. · Bahrıye nezaretı unutmuş gıbı dav- ASKERZ DAVET tahkikat evrakı tamamlanmış dava- nı yazml!ltık. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa 
karşılaş ıı-sa bı.~e bunlar geçici ad - . Amiral Limbos, iki nazıra verilen i ranıyordu .. : Bu kıtaya yal1'.ız t_aras- Fatih kaymakamlığından : cı kontrol ile suçlu Pepron meşhud Dün, bu davaya ikinci sulh yılı kanunun 2 ve 3 üncü mad-
dolunurlar çunku ilk telsizle bil- zıyafcti hi d h e ·sud vazifesıyle bırakılan bır dıstro- • . d 1 · d . . . 
d . ·ı ·k b' . ld ' .. ç e ayra yormuyor v fil t·u h dilın" t • 1 - 333 doğumlu ve bıı dogum - suçlara bakan mahkemeye gönde - ceza mahkemesındc bakılmış, Ha - e erın e yazılı vesaiklerı ılk 
ırı ece u sa ırışa eevab vermek ! şuphelerinl kat'iyet çerçevesine sok- yer o ı ası asre ış ı... ' . h. t . . . . . . 

i,. in Yavuz ve Midılli ile Ha .d. mak ı· . 1 . .. .. d. Fakat bog· az forsesı· başladıktan lı ..• Rr!a muameleye tnbı kısa ızme rılmiş sanın 170 kilo kurşunu söküp ka - teınınatlarıyle bırlikte teklif 
' mı ıye,I çın er esı gunu nezarete ver ı- • rı d . · k 1 _ , . , . . . _ kt ı ·hal · 

Mecidiye, Berk, Peyk'ten mürek- ği bir takrirle· sonra bunun taakub edişi karşısında er e~ccelerın~ gor.?. as ere a ına Hakim Kamı! davacıyı dinledi ; çacagı sırada yakalandığı sabit gil· me _up arını ı e saatınden en 
keb KnradPniz filosu· birinci fırka - o anlı. d . amiral şoson· harbin başlangıcın - ıak aşagıda yazılı tarıhlerde hazır- sonra suçluya sordu: rülınüş, bu suçundan ötürü Hasan az bır saat evvel Ankarada M. 

' sm onanmasına ilhakı 1 ' 1ık kıt'a ektebde bulunmak Bak · M V k'l t· S derhal en kısa z<ı.manda Boğaz ön- bildirilen Gob B danberi, ihmal ettiği bu mıntakayı . sı ve . m . - , sen bu adama hırsız, na- 3 ay hapse mahkum edilmiş, ve · e a e ı atın alına Komi§:-
. . . en ve reslav zırh - .. .. . . . . . cız~re sevkedıleceklerdır eli hak t t · · . , . . . . yonuna 1 · 767 15 lerıne yetışır; ve .. hem ikinci fırka- lılarırun amiral bul . duşunmek mecburıyetını hıssetmış, · mussuz ye are e mışsın ne ha.kim Kamilin kararı üzerıne der- verme erı. • • c 78• 

h unmam sıfatıy- Ehli tn · 1 1/51938 de di ks" ? ••• nın ayli ağır, hayli zor olan karşı le hemen emir ve kumandam altı- ve ... şu tertibatı aiml!ltı: ye amesız er.. ' yece ın. hal tevkif edilen hırsız hapishane-
k~".1asına yardım eder; maksad ye- na verilmesini rica ederim İkinci fırkayı Akdeniz boğazına Orta ehliyetnanıeliler, 1/7 / 938 - Ne diyeceğim, ben ona haka - ye gönderilmiştir. 18/Nisan/938 pazartesi günü 
rını bulur! Demişti Fak t ük'fut memur etmek; bu fırka, iki distro- de hazırlık kıtasında, saat 15 de Ankara M, M ve.ka _ 
Kaydı ilave edıierek tasvibi ya- bele göre~·bu takarı'. ~- u. tmuh~al' - yer filotillasiyle takviye ve ansaldo Tam ehliyetnameliler, 1/9/938 de 1 İ t L AA • ]' w. Yeni nesrıvat leti satın alma ko~onunda 

pılm ı n, vazıye ı u a- bo n ill "!haki 1 d tam s CV.::\Zlm mır ıgı 1 
Fa~a~· 9 5 sa eden ve devleti Osmaniyeyi har- lb t dı 0

.t ~sınınk ık biliy ete e tiril Yüksek ehliyetnanıelileı-, 1/11 I 5,t~nalma Ko"'i.,onn ilanları LOKMAN HEKİM kapalı zarfla eksiltmesi yaıla _ 
kava ve _mart sabahları ar - be girmemesi ve girerse itilaf dev - , ura. a ış gorece a ye gc - 938 de yedek subay okulunda bu - . . . . . . J cağı ilin edilen Kütahya tayya _ 

... y.apılan d tışman forseleri püs !etleri tarafını iltizam etmesi hak -ıml!ltı. . . . lunacaklardır. iki No. lı ~e~lerının ~eş- (19) un~u sayısı çıktı. (Kahve re alayı komutanlık binası i -
~~~itu l up, de başlınan ihraç hare - kındaki sadarete takdim ettiği layi- Donanma ıkıncı kumandanı ~if 2 - Deniz sınıfına mensup olan fi muel6ince tamın 18 Nısan ve ~ya n~beten ~aha faydalı ve atı eksiltmesinden şimdilik 
k yarım k alınca artık iki fırka ha takib etmiş; ve ... bundan sonra ,bey ~e bu mıntakaya memur. edil - kısa hizmetlilerden: Ehliyetname - 938 pazartesi giinü saat 14,30 da ~':'11." <24> ıçlrl var.) (Akşam yeme- vaz geçilmiştir (790) (1841) 
t ~ndısınc: yapıbcak işin b~rada des nezaretten ıstiskal gören, nihayet de mışti. Bunun zırhlıları1'.1 teşkil eden sizler, 1/ 11/938 de, Tophanede levanın iim.irliği sa- g_'."ı yeryemez yatmamalı, sonra fe- '••• 
roycr hucumuları ile imkan bul tal" "f . . .h t buld _ jBarbarosla Turgud, bırer hafta o im k . ık k lakl!t olur. Uykuya ve sabah kah 

d k b ğ - • ım vazı esının nı aye ugu• tak d .. b 1 k la ak! Orta ehliyetnameliler 1/1/939 tın a a omısyonunca aç e - - Al ull . d bul 
u ca o az medhalini saran, ve.. kendisine bildirilen Limbos tası ta- ı "':ın a a ~o et eşe a c ar; ve:· de deniz hazırlık kıtasınd;. siltmesi yapılacaktır. Keşü be- valtısına çok ehemmiyet verme!H) ~ . u cıvarın. a unaı:ı kı-

kuş uçurtmayan düşman donanma rağı toplamış, talim heyetiyle bir - l distroyerl~rın an,a ~hlısını _teşkil Tanı ehli etnameliler 1/3/939 da deli 2027 lira 71 kuruştur. İlk (Taze ve kuru üzüm, hem gıda ve taat ıçın 70,00? kilo sığır ctı ka-
safların, zararla r verdi _ h ilkte b d k mi k . edecekler .... Mes udıye, kale enle - Y . • . . 152 lir 8 k t hem de şifadır') (E h ka ılma palı zarfla eksiltemeye konul • 

rmege as - ura an çı mış me e etme . d d . .. r· d kal ak' V Yüksek ehliyetnamelıler 1/ 5/ temınatı a uruş ur. · v ama p - tur Eksil . . 
r etmektcn iba ı et olduğuna hük - yollanmıştı: rtaınb ;b.emırb.uhskualn e __ ,:c. : .:··· 939 da deniz komutanlığında,bulun- Şartname vu keşfi İstanbul Ko - malı, maneviyatı kuvvetli bulun - muş ' temesı Vizede as-
metmışti Fak t 5 ıı ır sa ı e v ....... esını gore- • . be . d d mal ') (H kim . keri satınalma komısyo· nunda 
k t , · a martdeki hare- O tarihten itibaren bilfiil Osman- cekti!. .. Zaten onun hareket kabili- ınak üzere sevkedileceklerdir. mutanlıgı ınşaat şu sın en 16 ur ı . e gelinceye kadar . .. ya 
t e ın, de nızde <le ka.r~da da akame lı donanması amiralliğini eline alan yetni azlığı ve ... modelinin eskili - 3 - Demir yol sınıfına ayrılan k.ıruş mukabilinde alınır. İs - ne yapmalı? İnsan şiddetli soğuk pıla~, Şartnamesini gor -
de ugrad ını gor'"n ltılaf kuvvetleri Alman amiralı Şoson da derhal işe ğinden başka yalnız göğdesinl sa _ kısa hizmetliler Afyon demir yol ta teklilerin şartnamesinde isteni _ nasıl alır?) (Lokman Hekimin ö _ mek ıs~yenler her gün komis -
onruıırıası bunun, denızden zorla - başlıımış, ve -ilk talımlerini de dis- ran ve ... gü~erte kısımlarına bile b göndenlcceklerdir. len vesaikle beraber belli saat _ ğütleri!) ( Yüzlerce hastalıktan, Y_ona ~uracaet edebilirler, Ek -

:;,,~e boğazı ~cçmekten büsbütıin troyerlerle gece hücumlarına has - teş~il edilmekten uzan kalan zırhı uruna . . . te komisyona gelmeleri 1789 _ milyonlarca mikroplardan nasıl sı~tmesı 29/4/93_8 çarşamba gü-
azar elnı~. bunun yerine ön- retmi•tı . - . . . 4 - Kısa hizmetlileruı hanrlık kı 475 kurtulmal ?) (Dilin. . d dakI nu saet 15 dedir Muhammen ce ~. L • · 1 .., · •• da çelik degil demırdendi... bd bul ak . ı · ızı, u arı - • 

vaın~Ps.:~~ı~'~acla karada, dew:cıe Fakat, b.u gece hücumları İngiliz- Mes'udiyeıılıı, Çanakkale önlerin- t~sı ve ~e~~ e ~a~ !!arı ta~ ••• nızı muhafaza ediniz!) gibi çvk kıy- fiyatı !8200 li:.a. ilk te~~tı 
; leri kıtaları~ a, .ss ızc yerlerde Turk;lerinkine hiç de benzemiyordu ... Al- de bir yüzer kale haline konulması- rihten bU: ta a elvveaka~._ er mua Süvari binicilik okulu için a- metli misaller vardır!. Lokman He- 1365 liradır, Munakasaya ı~tırak 

ın ı.ıurnuna sokularak tab· . b h melelerını mamanı uzere ve - kimin b .. h edeceklerin bildirilen günde ve 
bır gecede hazırladıklar . . 1man gece ıyesı ~ ususta şu e- nı ilk defa ortaya atan amiral Ozi - sikalari le birlikte Fatih askerlik lınacak 30 ton talaş 6/ nisan / u nus asını okuyanlar yüz- ta . edil , . 
ııı talık•m ctmı.şlc ' K ı mevkilerı sası kabul etmişti... Ingiliz tarzının dom olmuştu ... Bu amiral, gerek Şo- b . Y üracaatları ve zamanın 938 çarşamba günü saat 15 de de (50) hastalıklardan kurtulurlar' b. yın en eksiltme saatınden 
sir i ıı ı azalttıg' ı - t ... :· aranlığın te- aksine, hücum edecek distroy.,r, va- lsonun himayesi ve gerekse Türk ka dşu besulıne m anlar hakk d k : Tophanede satınalma komisyo _Tanesi 7,5, senelik ve ciltsiz kelek: ırktsaalarte~el t.eminat ve teklif 

.. -.ın anında b · fıl ill . a unrnıy ın a anunı me up ile ieııbed · 
• cede kumlan , te:.is edil .. ır ge- Y~-. ot a, hedefın yakınlarına gel rargahı umumisinin itimadı sayes~- takib t yapılacağı :ıaıı olunur nunda pazarlıkla eksiltmesi ya- siyonu (100), ciltlisi (125) kuruş - ikin v· en saır ve • 
n'ııharcbe hatbrı artık Çen duşman digı sırada bütün projektörlerini he- ide sözünü yürütmüş; Mes'udiyeyı, a pılacaktır Tahmin bedeli 600 tur. Divanyolu No. 104 Lokman He- sa k _ızede askeri satına! • 

· anakkale def · · ·· · 'h h bd k ••• · · ma omısyonun:ı tevdii 
mı· uharldebclerının müztrıinleşmiş şek ve :~~;;:::ı:':cr:~seetktig~?a~dketaudrbeır· t raa~~ ;rl3 :: ~~rpa~I~~::yv:··c:~~ Fatih Kaymakamlığından: lira, ilk teminatı 45 liradır. Şart kim. (791)' (1842) 
ını a ırmış ve 1 Düşm ku • ·· · k · da ZAYİ · 
lc ı i bu mıntakad~· mütem':ıı vvet ked~~n pençesine düşen farenin, ne indiği, sonsuz istirahate çekildi-) l - 938 nisan celbınde: n~m~ ~~İ=~ı . o~fuon. 1 daki - ~~esıa. - Ko_rnelia nam Kadıköy sulh ıera dairesindPn: 
ı 1 .. . . zarar- kedinin gözleri karşısında manye- ği noktada demirli bırakıldı... . ıfın 3 . , . gor e · S erın sa - arın m urlerı zayı ettik, Ye- .. . . 
ara hırpal~nıp da, umıdsız ve sön- kedinin gözleri kD.r ısında man a- İkinci fırka distroyerlerle hiıcum Pıyade sın ın _ı6 ıla 329 dahil atte komisyona gelmeleri . nilerini yaptıracağımızdan zayi mü- -~ Gülbenkin kirac:uııu Kadı-
guıı bır vazıyelte kaldığı sıralarda ışık yağmurunun aı:ında kalan ~e- talimlerinin yeni ve projektörlü şe- Jandarm~ ve denız sınıfının 316 (468) (1732) hürlerin hükmü olmadığını ilan e- koyunde ~od.ı caddesinde kain 99 
0
1 sm..nlı fırkalarının destroyer fi - defe hem distroyerin t 1 1 teşkili tini" . ·ce tatbike başlamıştı... iJa 333 dahil, *** deriz, numaralı dükkandan tahliyesi için ic 
olaıı da gece h mi op ary e a e ıyı ıf · d birik raya yapbgı" taki ·· · kir ıM h 

1 ucu an için hazır- açılır, hem de hazırlanan torpitolar (Devamı var) Harp sanayi sın ının 316 ili 333 liri No. lu dikimevin e · · - Teresia ve Kornelia P uzenne ac e 
anı;,: orlar ... Hen•,, bir kaç ayda el- dahil miş olan 11 bin kilo kösele kır- mcd Llnıiye usıı!en gônJerilen talı 

de eLtıgı' h b ' ZAYİ Tıp f kült · d al li · · hal ı) re mu are elere, talim1ere gö Gümrük sınıfının 316 _ 332 dahil, pıntısı ile 1118 kilo kürk deri _ - a es~ ~n mış ye emrının en mezk r mahal-
ustaıarı olan Almanlardan çok Tu·· rk Hava Kurumu .. l' t 316 ·1· kırpıntısı 21/Nisan/938 per - oldugum 908 numaralı huvıyet va- d .. ıı başka mahafü gittiği ve ika -

daha fazı Gayrı ıs am era ın ı " 329 da- akaaıı · ıı· y · · 1 ık t • L h a muvatakıyet gösteriyor- . şembe günü saat 15 de Topha _ r zayı e ıın. enısın ç ara- nıc ı; .... ıı azırasınuı meçhul olma _ 

lardı B O y o K p ı y A N G o s u hil, • .. . nede levazım funirliği satına! - cağımdan eskisinin hilianü yoktur. st t•asebile me?.kur tahliye emrinin 
Bundı nev 1 0 Dogumlularından henuz asıı:er - . el Ö Aks t bl·- ed"l ed... ..b .. · . . ve smanlı donanma- . . . 1 . , ma komısyonun a açık arttırma mer oy e ıg ı em ıgı mu aşırı tarafın 

sı Ingılız t ı · Iiklerını yapmamış o anları • sılah . . . d il 
-k h'~ •m heyeti ile çalısu- _ 1 1 akt ıle satılacaktır, Hcpsının tahmin ZAYİ_ 1921 _ 1922 ıl d Ç an ver en mı>~ruhattan anlaşıldı-

en gece ucumıarı iç· 1 • Alt atına a ınac ır. d li . . y ın a en- ğı b"ttar •c , M h . 
b ı . . . ın on arın ka- ıncı keşı·de 11 Nı'san 938 dedı'r 2 - Deniz sınıfı için içtima ünü be e 684 lira 16 kuruştur, Ilk gelköyü Rum ilk karma okulundan . ve 1 ıp < __ ıra. J e med La -

" ett ıııı s.stem, Karanlıkta (M .. _, - • • lO/ . / 938 paza .. _ g t 
9 
teminatı 51 lir:ı 31 kuruştur, aiml!l olduğum tasdiknamemi ka _ r.ııye _bır ay muddetl~ ilanen teb -

da.~ai beyliye ismi verilen ~e g.:::e'ı Bu keşidede: d d n.ıs;'u sınıftan ~d!ıunu saak Kırpıntılar Topha!J-ede Dikime - bettim. Yenisini çıkaracağımdany es ~ıgat ıcrasına ksrar verilmiş oldu -
mudafaa demek olan şekilde : ki 1 a _ırob delleri 9/Nisa /93~erece__ -~ viDde görülebilir, Isteklilerin bel kisinin hükmü yoktur gundan mumaileyhin mezkUr müd 
~emi, butün ışıklarını söndürü; 200.000 ve 50.000 ckrın ea kadar kabulnedT gunu li saatte komisyona gelmeleri, Kandilli Hammal H.üseyin sokak det za~ında bu babdft bir itirazı 
olanca hız ı ile hedefe do" 1 a şamın ı ır. (4 ) ( " varsa ıcraya bildır· ed . .,,. · 

gru sokulu Bundan soma be:lel alınmaz. 78 184.>) 2 No. da : Yorgo Sigala el . kan m ıgı takdırde 
yer ve. muayyen mesafeye gelin- lı"ralık mu·· ka" fatlarla: . . ••• muam eyı unıye d"vam olu -

k 1 · 3 - Pıyade, ıandarma harb sa- DANS PROFESÖR" nac gın-dan k yfi ·-ce ovaıı arında lıazırlac:!ığı torpit0 . . . .. .. . . ', Ordu hastahaneleri için 2400 u a e yet telılıg m.:..ka -
1 t d 20 

nayu, gumrük ve gayrı ıslam eratın . , . . . . rnın k · lmak ·· · 
arını '1 ar ı ... Karanlıkta atılan bu O QOQ 40 OUQ 25 000 20 000 . . . ... 21 / . / 938 9 ıla 2700 metre patıska 19 nısan Parıs Sendi.kat Nasyonal dana a aım o uzere ilan olunur 

torpitolar, ekseriya hedeie isabet et • , • , • , • ı:t~~a ~';;'r:;ardan ~:~l ve~ecs~~t _ 938 ~lı günü saat 15 de Topha- cemiyetinde.'.'_ birincilik kazanan ZAYİ . 1932 sicil nu•naralı ara-
n ~z, ve . Iledefden başka yerde in• } 5 000 1 O 000 L• } k k .• ıbed. elleri 20/ nisan/ 938 g··e .. eak nede Istanbul levazım iim.irliği dans ~rofesoru Kemal Sami Bayer bacılık ehliyetııamemı· 1 bett• fılak C'den torpil, hedefın no"" betcı· _I, ıra 1 ı· ramı".. rın unu lına k . ka her gun sabah saat 10 d akşam <ay ım. 

• , • l şamına kadar alınıp bundan sonra satın a omısyonunca pa- . an Yenisini alacağıından ~'tisinin hük 
[ lJ B · d } lı zarfla eksiltmesi "apılacak - dokuza kadar dershanesı talebeleri- ·· k 1 -

oyaz a Osmanlı donanmas ı ye er Vardır. alınmaz. J ne açıktır. mu a mamıştır. 
ayni ırka.mıın_ vaziesi dar geçitler- 5 Ta.,iıı olunan · ı· ·· ·· tır. İ Ar b T h 
den geçecek duşman sefinelerı·.,e '· ı·r 1 1 -:. . ıç una gunun- Tahmin bedeli 16200 lira ilk Adres: Beyoğlu stiklfil caddesi 69 " acı " ır 
1 " Biletlerinizi avın yedinci gününe de m_~ellefleruı dşubede bulunma- temına' tı 1215 liradır. Şartname numara Kemal Sami Bayere mü - ' 
ııucum yapacaktı, Öyle bir hücum ' I 1 t gunun j . nl s rr 1 f 

· ı ç ba k d b -, - - d 1 k arı ıç ıma e ge m1ye er .. . k . da .. racaat etsinler on ~ gra 
' arpan tacak, malımu:lıyacaı,, a ar ayı erınız en a manız endi 2850 sayılı kanunla ceza görecekle- v~ nu:ı;ıunesı omısyon go - -. - -- . - ~, 
malımuz1C!ftacaktı, 1 ı~ rülebilir nı ihale tind b" menfaatinız iktizasıdır. rinden buna meydan bırakılmama- . : . • saa en ır saat evvel 

R. Y. l•••eııiııiiıiıliıillıiııiıiıılıiiiamıiiiiiiii:ıiiiiıi:ılııiimiılı•m•••••••ııııl' ı tebliğ ve ilan olunur Isteklilerının kanw-.! vesika -ıkomisyona vermeleri 
• larile beraber teklif mektuplan- (1849-471) 

Sağlık servlıl 

Tafsilat bekleyiniz 
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Yuvalarına ve hanenizde ve bulundukları yerde 

Haşarat uyanmadan FA Y DA • • serp nız. 
Onlar bir daha dirilmezler ve bu sene tahtakurusu, pire, sinek ve bütün haşarattan rahat edersiniz. 1/8 15-114 25-1/2 40-1 litre 65 kuruşa: 

.. Jr--. Y A Z G E L i Y o.~ ~ . 
Kulağınıza kupe olsun! K o s TÜM veya PARDESUNUZO 

~N MÜOHİ$ 
\STiRAPTAN 
cr,O NRA · • · 

.. l'. 

TAM NC.~'E 
"~ S\HHATE 
KAVUŞMAK 

Şehrin en mütenevvi ve en mükemmel 
çeşitlerine malik bulunan 

Yalnız GALATA'DA Meşhur 

EKSELSYOR 

E 

Büyük elbise ticarethanesinden tedarik ediniz. 

BAYANLARA Mahsus 
Mant0ların envaı ve külliyetli miktarda 

ÇOCUK 
Rekabetsiz 

Kostümleri vardır • 
fiyatlar yalnız Galata'da 

SELSYOR' 
Bulacaksınız. 

DA 

Saç bakımı, gUzelllğln en birinci tartıdır. 

PETROL NiZA ft1 
Kepekleri ve saç dökülmesini !sdavi eden tesiri mücerrep bir ill 

!!:=================================-::;;' 
İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

8000 Top 660 X 700 25 Tefrikli Sigara kağıdı 
25000 Top 660 X 700 30 Tefrikli Sigara kağıdı 
25000 Top 660 X 700 35 Tefrikli Sigara kağıdı 

1000 Top 480 X 650 45 Tefrikli Sigara kağıdı 
1000 Top 660 X 700 50 Tefrikli Sigara kağıdı 

ÖksUrenlere ve 
göğUs nezlelerine KA RA HAKKI EKREM 

1 - Yukarı~a mıkt:ır ve eb'adı yazılı 60,000 top tefriki siğatl 
ğıdı pazarlıkla satın alırıaeaktıı·. 

II - Pazarlık 14/V /938 tarihine rastlayan Perşenbe günü saf' 
de Kabataşta levaıım ve miibayaat şııbesindeki alım Komisyonundı 
pılacaktır. 

1 

kullanmakla kabildir. 
Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti sür'atle düşürür. 1 
Baş, diş, sinir, mafsa~ adale aR-rıları ancak NEVROZIN :Jlmak 

suretile çarçabuk defedilebilir. 

Kat'i tesir -
ı I cabında günde 3 kaşe alınabilir -

Saçlara gayet tabii surette is

tenilen rengi verir. Ter ve yı-

kanmakla kat'iyyen çıkmaz. 

Bütün dünya sergilerinde sıhhi ev

safı haiz saç hayaları arasında bi· 

rlnci ııelmiştir. Saçlan ve cildi 

kat'iyyeo tahri~ etmeden istenilen renkte bo

yayaıı yegine sıhhi saç boyalarıdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEY06LU • ISTANBUL 

. -:-· ı .. 
•. 

' . 
@---5~~, . , 

• .'GÜVEN 
ANITI 

' ,, 1 
TÜRKİYE İS BAN KASI • - ........... ~ ... 

- t Emin"" ~Ylalmc~=-~~-~-- d al 1 
İstanbul asliye dördünciı hukuk stanbul asliye beşinci hukuk onu m ıı ur ugun en -

ll - Pazarlık 14/IV /938 tarihine rastlayan Perşembe günü 5$~ 
nabilir . 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte i 
güvenme paralariyle birlikte yııkarı da adı geçen Komisyona geırııfli 
liın olunur. ·1037• ••• 

2 adet 2000 kilolıık baskül 150 X 200 cm. Platform eb'adında: 
fen şubesi. 

1 adet 250- 300 kiloluk baskül : Tütün fabrikaları şııbesi 

1 - Yııkarıda tartma kabiliyetleri yazılı 3 adet baskül §lll'tnaııı' 
ri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 12/IV /938 tarihine rastlıyan salı günü saat 14 de 1 
bataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya'! 
caktır. .. 

III - Şartnameler parasız olarak her gün s3zü geçen §Ubedell 1 

nabilir. 
IV - Eksiltmeye iştirak etmek istey~nlerin fiyatsız tekliflerini 

buna aid resimleri münakasa gününden bir hafta evveline kadar yıi9 
da hizalarında gösterilen Fen şube ]erine vermeleri lazundır. ..ı 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte %7,5 •· 
venıne parları ile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ~ 
olunıır. (1592) 

••• 
1 - 21/Ill/938 tarihinde ihale edilemeyen Gaziantep Müdürliit· 

bağlı Akçakalede yaptırılacak İdare binası inşaatı yeniden kapalı ' 
ıısuli'e eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 10606 lira 81 kuruş ve muvakkat teminatı 7~ 
liradır. 

III - Eks:ltme 11/IV /938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü ' 
14,30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki alım koınisyol' 
da yapılacaktır. Kapalı zarflar münakasa günü en geç sat 13.30 za )'.J' 

. adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukbilinde verJll' 
olrnlıdır. 

IV - Şartname ve projeler 53 kuruş bedel mııkabilinde lnhif" 
Levazım ve Mulıayaat Şubesiyle Gaziantep Başmüdilrlüğünden ve' 
çakale Memurluğundan alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve vessl~ 
İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek aynca vesika almalan 11~ 

VI - Mühürlü teklif mektubunıı kanuni vesaiki ile V inci madd' 
yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve mııvakkat güvenme parası -1' 

' mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların yukarda yazıldığı 1 

hile münakasa günü en geç saat 13.30 za kadar adı geçen Alım ıco~ 
yonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olması lazımdır. :j 

mahkemesinden: mahkemesinden: makta ·olduğum 2103 sayılı ma:ış 

Jlazine vekili Fııad Sedad tarafın Müddei hazineye .. iza .. fe .. t_le .. İstan - cüzdanımla tatbik mühürünıü zayi K t . . l"" • [ 
bul uhak t d 1 tımıfın o~rva uar ıçın uzulJlu olıµı 875 tane tek taraflı rıün.une pliiğı 

dan evvelce Şişlide Meşrutiyet ma- m ema mu ıır ugu ettim. Yenisini alacağımı ilan e - açık eksiltemeye konulmuş ise de belli ihale gününde b"iren bulunmadı-
. . • dan Kasırnpaşada Aynalı çeşmede . -

• allesınde Zeki paşa sok.'."gına çıka- Surııri caddesinde 65 numaralı ha- erım. ıı_ından ek~ilteme 7/~/938.ııer~embe gününe uzatılmıştır. Bunfaıı,\ hep -
cak_ patikada Mahmııd agamn bara- nede mukim gümrük memurların • Topkapı saı:ayı müzesi m~urla - s:'.'e _ 1_s_:ı1 lira .. b~del -~ın ~d.ilmiştir. Listesile şartnamesi leva=ıı mü-
kasının bitişiğindeki evde oturmuş d "i"· İsmail u.L•- . . • nndan emekli Hacı Beşir aga durlugunde ı;onılebilır. İsteklıler 2490 Numaralı kanunda yazılı vesika 

. an o u .<utAAı varlSl ve <ıg- • ve lH r 83 ku lıık ilk · 
Makbule aleyhine açılan tahliye ·ve lu Necmi İsmail aleyhine ikame 0 • Mahkeme sokağl 3 numaralı ev • ıra ı:_ıış temınat makbuz veya mektubu ile beraber 
ecri misil davası yangından sonra lunan 1092 lira alacak davasından de sakin Abdülaziz Akçapan yukarıda yazılı gunde saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 
büroca • yenilenerek mahkememizin dolayı müddei aleyhin mezkUr ika- İstanbul d' ro·· .. . (1840) 
938/ 80 k dedildik t • L •• d il d . o uncu ıcra memur -

7 numarasına ~y - me g ..... a g_on er e:ı avetı:e bor?" luğundan: r 
1en sonra müddeialeyhin yazılı ad- lunun bu ıkametgaıu terk ıle hır . . . 
resine gönderilen davetiyede Mak • semti meçhule gittiği ve elyevın ne Paraya çevrılınesınc karar veril -
bule isminde kimse olmadığı, tanı- rede olduğu bulunamadığı beyaniyle len kantar, terazi. tezgil.h sairenin 
yan bilen bulunmadığı meşruhatile bila_ !e~liğ iade edilmiş v_~ -~iiddei birinci açık arttırması 8/4/938 tarihi 
iade edildiğinden istek veçhile müd ve~ılının _kanuna uyg~ gorülen_ ta- ne müsadif cuma günü saat 9,30 da 
d 1 h .1• t bl" t i! lebı veçbı hakkında ılanen teblıgat İstanbulda Kuruycmişte Çobançeş-

ea ey e ı anen e ıga asına ve ifasına ve tahkikatın 21/5/938 tari-
bu husus için kendisine bir ay müb- hin .. dil . .. .. me sokak 40 sayılı mahalde paraya 

e ~usa cumartesı gunıı saat çevrilecek ve kıymetinin % 75 ını 
!et verilmesine ve tahkikatın 5/ 5/ onda ıc_rasına _karar verilerek bu bıılr.ıadığı tak::!irdç 2 inci arttırma 
938 persembe saat 14 de bırakılma- babdakı davetiye varakası mahke - . .. 

' d" anlı · . sının 12/4/93G tarhıne tesdüf eden 
sına karar verilmiş olduğundan yu- me ıv anesıne talkı kılınmış ol- .. .. . 

duğundan müdde"ale h N b . İs- salı gunıı aynı ıı Uıalde ve saatte 
karıda adı ve adresi yazılı müddea- m ilin. b gun·· ı ytt ecahkmı yapılacagı· ilan olunur. (37 /6389) a u ve saa e m eme -
aleyh muayyen gün ve saatte malı de lıizzat hazır bulunması veya ve-''."". ,,,,,,,,.,,...,.,_,,..., __ ,,,......,....,....,....,....,....,...,,,,,.. 
kemede hazır bulunmadığı veya ve- kaletnameye haiz bi.r vekil gönde _ uzere keyfiyet hukuk usul kanu -
kil göndermediği takdirde gıyabın- · esini aksi takdirde kanuni mu _ nunun 141, 142 inci maddeleri mu • 
da tahkikata devam olunacı>iı uanlamele üa edilecegi malumu olmak cil>ince ilan olunur, (937/2134). _ 

olunur. (938/780) 

TÜRKiYE KIZILAY CEMiYETiNDEN: 
30.000 metre kutil 
40.000 ,, pazen 

İsimleri yukarıda yazılı iki kalem eşya a)Tı ayrı veya b;r
lil<te satın alınacaktır. Aliıkadarların nümımeleri görmek ve 
şeraiti tnlamak üzere Yeni Postahane karşllil!lda Kızılay ha -
nmda 

KIZILAY DEPOSU DIREKTORLOGONE 
Müröcaatleri ve 8 nisan 

teklü mektuplarııu mezkLır 
f:ia cuma gıinU ak"ı-lmına kad 

direktörlüğe tevdi etmeleri 

ür. Hafız Cemal· 
Lokman hekim 

Dahiliye ınUtal'ıassıst 

SATILIK HANE 
1 1''ener, Ba.kidede sok:.k 14 fJ.;§1 
ralı hane satılıktır. İçindekiler' 

racaat. J ,--------' 
DOKTCR 

Ali Rıza Sağlaf 
İÇ HASTLIKLAııl 

M'ÜTEHASSISl 

Hergün Bcşiktaşta tramv•Y ~ 
desindeki muayenehanesinde 1 

Pazardan başka günlerde öğleden 15 den sonra hastalarını k:ıbııl 
sonra saat (2,5 tan 6 ya kadar İstan- . der. ,J 

bulda Divanyolunda (104) nıımaralı '"""""''""'"""'"""'"""'""""""'""""""~-" 
hıısusi kabinesinde hastaiarını ka - c S•hip ve nep-iyatı idare ,ı111• 

f bııl eder. Salı, cumartesi günleri 
1 h kiki ~ muharriri 

f

sabah .g .5 • 12• saatleri a ·. • fı - ETEM İZZET BENlCt"' 
karaya mah:.ustur. Muayenehane ve ı;ı 
eve telefon : 22398 • 21044. SON TELGRAF MATBM 


