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•• •• • Almanya ve Balkanlar ATATURKUN SIHHATI 
ıAlmanya Balkanlarla 
sıkı iktisadi iş birliği 

yapacak 
Büyük Şef Dün Geceyi Evvelki 

Geceye Nazaran Daha iyi Geçirdi 
Dr. Funk Balkanlar ve Türkiye seyahatinden 

çok memnun olarak döndü Neşredilen Resmi Tebliğlerin Metni Berliıı, 17 (A.A.) - Bay Funk 
Berliner l\Iittag~ Zeitunga yapmış 
olduğu beyanatta Almanyanm men 
sucat istihsalatını arttırmak için 
Rnlkanlardan mühim miktarda 
pamuk ve zeyti tohumlar satın al 
ması !flzım olduğunu söylemiştir .. 

Dün gece neşredilen tebliğ 
İstanbul, 17 - (A. A .) Riyaseticümhur Umumi Katipli

ğhıden : 
1 - Reisicümhur Atatürkün sıhhi vaziyetle ri hakkında m :.:

davi ve müşavir tabipleri tarafından bu akşam saat « 20 » de 
verilen rapor ikinci maddededir. 

2 - Bugün, dün akşamkine nisbetle daha iyi geçmiştir. 
Asabi arazlarda bir değişiklik yoktur. Nabız munta zam, 116; 
t eneffüs 20, hararet derecesi 37 dir. 

Müdavi doktorlar: 
Prof. Dr. Neşet Ömer lrdelp, Pı·of. M. Kemnl Üke, Dı". Nihat Re

~at Belger, 
Mütavir doktorlar : 
Prof. Dr. Akil Muhtar Özden. Prof. Dr. Hayrullah Diker, P rof. 

Dr. Siireyya Hidayet Serter, Dr. Abrevnya Marmaralı, Dr. 1\Tehmet 
Kamil Berk. 

Gündüz neşredilen tebliğ 
İstanbul, 17 (A. A.) Riyaseticümhur Umum Katip' iğinden: 
1 - Reisicümhur Atatürk'ün sıhhi vaziyetleri hakkında 

müdavi ve müşavir t a bibleri tarafından bugün verilen rapor 
ikinci maddededir. 

2 - · Reisicumhur ı\tatürk'ün duçar oldukları karaciğer 
hastalığı normal seyrini t a k ip ederken, 1& Biri - citeşrin 1938 
tarihine tesa düf ed en pazar günü birdenbire aşağıdaki arazı 

göstermiştir : 
a - Saat « 14,30 » dan « 22 » ye kadar gittikçe artarak 

devam eden umum: :zaf il · birlikte hazmi ve asabi araz. E u 
saate kadar nabız dakikada « 116 » teneffl:s «22» ve hararet 
derecesi « 36,5 » idi. 

Bilmukabele Almanya, Balkan 
memleketlerine madenleri işlet -
meleri hususunda yardım edecek
tir. 

Funkun Beyanatı 
B<wlin, 17 (A.A.) - E. Val

ter Fuıık, Berliner ~littngs Zeitun
ga beyanatta bulunarak Yugos -
lavya, Bulgaristan ve Türkiye ik-

tısat nazırlarını Berline davet \'e 
nazırların ela bu da\'eti kabul etti
ğini göylemiştir. 

Bay Funk, Balkanlarda yapmış 
olduğu seyahhati neticelerinden 

mütevellit memnuniyetini izhar et
tiktrn sonra şöyle demiştir. 

"- Siyaseten dost olan Yugos 
(Sonu 5 inci sayfada ] Or. F'unk Sirkecide uğurlanırken 

Eğer Katil Generali Peef öldürme
seydi Bu Adam Kendisini vuracaktı 

- - ..:=:::>· c:==----

b - Saat « 22 » den bu sabah saat « 10 >> a kadar yu

karıda ismi geçen araz kısmen hafiflemiş ve nabız dakıkada 
« 104 », teneffüs « 20 » "e hararet d erecesi « 37 » olmuştur. 

c - Yapılan muayene ve müşavere neticesinde tesbit ve 

tatbik edilen müdavattan sonra umumi ahvalde hafif bir sa

lah görülmekle beraber vaziyet ciddiyetini muhafaza etmektedir. 
3 - Müteakib sıhhi vaz'yet raporları neşredilecektir. Biıyük Şefimiz Ata türle' 

ATATÜRKÜN DUÇAR OLDUKLAR/ HASTALIK BÜTÜN YURTTA SONSUZ TEESSÜR 
UYANDIRMIŞTIR. YENi SABAH. TÜRK MiLLETiNiN BU BÜYÜK TEESSÜRÜNE 

Bulgar büyük elr.ileri Sofyaya caQınldı 
Belgradda çıkan Vreme gazetesi Sofya hususi muhabirinden al

mıt olduğu fU telgrafı netretm~tir: Gerek askeri makamlar ve ge 
rekse polisçe, General Peef'e karfıyapılan suikastin tahkikatına gece 
li gündüzlü devam edilmektedir.Bilhassa suikast hadisesine bizzat iŞTiRAK EDER VE ULU KURTAR/O/YA AOIL SIHHATLER TEMENNi EDER 

ÇOCufMeSilBsf 1 ~ • • • ~ 1 Yedinci Milli. 
Yazan : HüoeyinCahidYALÇIN BiR iTiZAR Tıp Kongresı 

tahit olanlar uzun İstintaklardangeçirilmit ve bunların birçoğu tün 
he üzerine tevkif edilmitlerdir. 

Tevkif edilenler arasında en en 
teresaıı olam Dejurni ismindeki 
gardiyandır. Tahkikata rağmen 

bu adam, Bulgar büyük erkfmıhar 
biye reisiı\i öldürten birliğe dahil-

Büyük Elçiler Sofyada 
Sofya, 17 (Hususi) - Bugünkü 

Türk vatanının nüfusu artma-
sını istiyor muyuz, istemiyor mu
yuz? bu suali aormak bile abes. 
Çünkü hepimiz bu feyizli ve kabi
liyetli mübarek toprakların daha 
milyonlarca nüfusu rahat r ahn' 

Makinemizin Geçirdiği Arıza ve 
Okuyucularımızla Hasbihal 

Dün Açıldı 
resmi gazeteler parlfmrnntonun a
yın yirmi dördünde fevkalade iç
tima edeceğini bildirmiştir. 

Acele olarak hükumet merkezi dir. Ve \'aka esnasında orada ge
Kadm hekimleri kongresi de nerali öldüren Krilofu kontrol al- ne davet edilen Bulgarbtamn Loıı 

bugün açılacak tındn bulundurmuştur. Vazife~i. dra büyük elçisi Momçilof, Berlin 
Ankarn. 17 (A.A.) - Yedinci Krilofun vazifesini yapıp yapma-ı elçisi Braganof, Roma elçi:;i Ilo 

milli TUrk tıp kongresi bugiin sa dığını kontrol etmek, yapmaclıgı menof ve Belgrad elçisi Popof Sof-yafatabileceğine eminiz. 
Jşte böyle bir arzuyu hisseder 

etmez, behemehal bir "çocuk me
selesi,, ile karşılaşırız. Bu mesele
yi muhtelif bakımlardan tetkik et

Gazetemizi basan makine, dün gece ani bir arıza geçirdi. Bu yüz
den dün sabah pek az gazete ba- aabildik. Birçok yerlere de gaze
te gönderemedik. Arıza ancak iki gün zarfında tamir edilebileceğin
den bugün gazetemizi düz maki· nede 6 sayfa ve bir renk olarak b t 
sabiliyoruz. 

at 11 de llalkevi salonunda top - takdirde kendisini öldUrmekti. 1 yaya gelmişler ve evvela kral son-

lallnlıştır. K t 'l 1 t d k ra da başvekil tarafından kabul a ı genera e a eş e er ·en c. 

1 

edilmişlerdir. 
l{ongreyi dün akşa mistanbula da tabancasını çıkarmıştır. Ve ka-

Bunu müteakip vekiller heyeti 
mek kabildir. Mesela doğum işle- Elimizde olmıyaıı ve iki gün 1 

rinden başlanarak çocuklarm sıh- zarfında mutlak ~urette telafi edi-1 
hat kaide leri altında biiyümeleri- lecek bu vaziyetten dolayı okuyu
ne. mektepte tahsi1lerine varıncı- cularımızdan ozur diler ken bir 
ya kadar birçok zorlukları hallet- noktayı ela kaydetmeden geçemi -
mek lfızımgelir. Ben bu ~ütunlar- yeceğiz. 
da yalnız bir kısım fakir ailelerin Makinemiz bozul unca diğer ga-
çocuklarına bakmak hususunda zetelere mürnc.aat ettik. Bize biri 
çektikleri istıraptan bahsedece - arkadaşlık göstererek yardım et -
ğim. Çünkü dertli bir çocuk baba- melerini ve gazetemizi bir gün için 
siyle görüştüm. Beni bilhassa a ra- olsun basmalarını rica ettik. Bu _ 
yıp bula n bu zavallı baba içini nun için hiç bir maddi fedakarlık
dökmekten, çektiği elem ve sıkın- tan kaçınmıyacağımızı ilave ettik. 
tıyı anlatar.ak, merhametli, hassas! Çünkii mak. adımız, ne kadar mad 
T ürk efkarıumumiyesinden bir di zar ar lara girsek bile okuyucu -1 
imdat beklemekten başka bir şey larımıza gazetemizi yetiştirmek, 
düşünmiyordu. kendilerini gazetesiz bırakmamak 

Ba na .anlattığına göre, kendisi- tı. Hatta Sayın Dahiliye Vekil i d e 
nin öyle muntazam tahsili yoktur. bu hususta bize yardım etmelerini 
:\1ütevazı bir aileden yetişmiş ve diğer gazete sahiplerine söyledi. 
ayni tevazu içinde yaşıyarak büyü- Fakat, meşru mazereti olan bir 
müştür. Şimdi, yeni açılan banka- iki arkadaşımız müstesna olmak 
!ardan birinde ayda elli' lira ücret- üzere, hiç bir meslektaş, hasis bir 
le ça lışmaktadır. Çiinkü kadroya düşüncenin esir i olarak gazetemi-
dahil değildir. zi basmak istemedi. Zir a başımı 

tan sonra J line geçen para ancak 

b 1 . d ht 1 1 gitmiş olan Başvekil Celil.l Bayara tile tevcih etmiştir. Bu sırada Kri- uzun bir toplantı '-'apmıs .. toplan _ 
aşına ge mesı e mu eme 0 aı vekaleten Sıhhat ve İçtimai Mua- 1 lof kendi~in" go" ·· d h l t iJ - , 

bu felaketten gayri meşru bir ıner I s ı rmuş ve er a a- hya Sofya polis mUdürü Preslav ·-
faat temin etmek, her gün karile·, venet Vekili Doktor Hülılsi Alataş bancayı kendi kafasma dayıyarak ki ve daha sonra da meşhur bii-

mesaisinde muvaffakiyetler dile - son kurşunu beynine sıkmıştır. yük elçil~r iştirak etmişlerdir. 
rinde kendisini daha sevdiren gaze yerek açmış \'e kongre rei~ pro - ,=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
temizi hırpalamak ve çıkmama,ıııı 

temiıı etmek gibi pek de asil olmı- (Sonu 2 nci sayfada) Çekoslovakya -Macar 
yan bir gaye gütmekte idiler. 

Onlar böyle hareket etmek su-
1 

H ER SABAH : • 

ı·etile gazetemizin geniş okuyucu KATMERLi Ihtı·ıaA fı ve Italya 
kiitlesinden bir miktarını almak FELAK ET LE R 
diyemiycceğiz, çalmak gibi vahi Frenkler: "Bir felaket hiç bir 1 
bir iimi-de düşmüş bulunuyorl ard ı . zaman yalnız batına relmez ! ,, 

Yeni Sabah, başına gelen fe- derler. Talihsiz Çin ülkesine de 
laketten ziyade arkadaşlarınm bu felaket üstüne felaket yağıyor. 
tnrz ı hareketinden çok müteessir
dir. Okuyucularımızın bize karşı 

gösterdiği bağlılık ve sevgi bu ıın

da bizim için en büyük teselli ve i 
istinat noktasıdır. Ancak bir, iki 
gün sürecek olan bu arızadan son 

ra onların bu itimat ve ~evgisine 
dayanarak gazetemizin da ha gii -
zel ve daha miitekamil bir şekilde 1 

çıkarmak jçin hiç bir fedakarlık
tan çekinmiyeeej{Z. 

Senelerdenberi dütman istila
sı ile pen.çeleten bu memleket da. 
ha geçenlerde seyli.p afeti ile kar
tılaftı, bugün de haber alıyoruz ki 
cenubi Çinde kolera salgını hü
küm sürmeğe batlamıf ve daha 
t imdiden binlerce kiti ölmiif. 

Temenni edelim ki, insanların, 
tabiat kuvvetlerinin ve salım hasta 
hkların biribirlerile müsabaka 
edercesine saldırdıkları bu bet -

baht toprak parçası bu katmerli 
felaketlerden sonra bir gün huzur 

- ---
Çekler Nümayişçi Macarlara 

Zırhlı Otomobillerle Ateş Açtılar 
Budapeşte, 17 (A.A.) - Ko -

marnoda Macar halkı tezahürler 

de bulunmuştur. Macar ajaıısıııııı 
yar.dığına göre, Çek jandarması 

t.ez~lhüratta bulunan halkı ~ifılı 1 
kullanarak dağıtmış ve bu yüzden 
birçok Macar y.aralanmı~tır. Ya -
ralılar arasında kadın ve çocuklar 
da v.ardır. Meydanlarda halkın üze 

Roma, 17 (A.A.) - İnforma
ziyoııa Diplomatika, lıir notasın

clıı İtalyanın ) 1acar - Çcko.slovn k 
ihtilafındaki ltalyaıı noktai ııaza
l'IIH izah ve teşrih etmektedir. 

Roma. )Iacaristanın ittihaz et
miş olduğu askeri tedbirlerin mu -
hik olduğu mutalAasındadır. Çe • 
koslovakya ile Macaristan arasın
\.'inki müzakereler yeniden başlıya 

Ru elli lira ücret tabii, lafzi za gelen ve herhangi bir gazetenin 
bir şeydir. Çünkü vergiler çıktık-ı~wvv"""'"""""'~ 

3~ li: a 44 kuru!tan ibaretti~. Ru BA$VEK/L /ST ANBLJLDA 
aılenın beş çocugu vardır. Kımse-

ve sükunete kavUfsun. 

Yajmurdan aonra hava açar.,, 

rinc z ırhlı otomobil lerle hücum <'· 
dilmiı;ıtir. Çek polisi her taraft 
Macarları tehdit etmektedir. 

cak ve l\lünihte takarrür etmiş o -
lan hal suretine mümasil bir hal 
suretine iktiran edebilecektir. Ya-

iz ölen kız kard8finin çocuıunu Ankarada bulunan Dün Presburgda kilise önünrl 
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. ~ Mes'elesi 

(C.a} ta.,,, 1 ine: sayfada) 

1;a basına almak mecburiyeti do -1 
lap•i;.'le çocukların •ay"ı ııl•.ır.1 I 
çıkmıstır. 

(ocuklann uabası gibi ıınııl'IC· 

ı·i d<' lıir tiitiin deposunda çnlışı
~ or. Fa kat aldkları para nrı·e ka
fi f' •Jdıilir? Yiyeceğe mi, ev k"r:ı 
~ı .a n1ı. üs" b~a mı. çocuklarııı 
mektep ma,.;raflarına mı? 

llnlini boyle anlatan vatandaş. 
f.ız çocuk yetiştirmekle bir gü
rı ~h .. Ien1i::-. ayıp bir ~ey yapmı~ 
gıbi tanıyor, kızarıyor \'e Höyler
• n e ~Jrler dileyordu. ---- :"<e yapalım, düşüncesizlik 

et' ik, fazla çocuğumuz oldu i~te '. 
ıl ı•ı rek gözlerini yere iğiyordıı .. 

- Hükumet fnzln çocııklıı ai
IPlPrr y.ırelı .. d.ı lıul nacaktı, 

ı "ıl tTJ • ·rıne (•fnırı!i ~iz nıi., , •. 
\ orıl m. 

"'vct d 0 di ı·p anlattı. ÜniH 
"t kıı lıir t Jeb«vi m<mur "tmiş 

!Pr. lı 'r talr"e ik' aile hakkında 
t· kat r.'.l m. . Bunların C\·inıı 

<le J:.Pl . · lor. ~cşgul olmuşlar. not 
l.ır almışlar. Sıın ·a kendi,ine bir 

mck up y .zmışlar. :\Hikıifat vaa
ılclm, !er. Ve filhakika bu müka
fatı ılı verm'~lcr: -Cç 1 ir·ı! 

llu tlc halık yardımdan lı ıh

cler1<crı ıulcr!ııde kindarane lıir 
.ı · z ı .ıarıltı'! yoktu. Biliı k• · h 

10 mi 'nett.ırlık e<~r· varılı. f'ol 
l'\ iı ' K cH_\'or'1tı ı: z ha ı '·ırl 

J.ır, g ıı' mUz i alılıla• l''akal. t~l 
ıl ı· < le sin,z. madcli cih ttcn pel 
l k ·r y:ırdımı «lm:ıclı, cled' 

'/ ti'' lıu bahanı'1 ha\"nrl' rı 
r ı, ı k f cclbrd~n nok a t" · 
ıuı, •ali'l1 lıği \'e mahcubivet • ı· 

Ti c lıir hak elaya etmiy ınım 
nıerl•amet istiyorum, cli.ı·orıln 

.llenılekelin bizim gibi çok çotıık 
1 ı ni lerı• arım.ı.,ııı ve alak.ııl:ı ı 
ı!r . ın ynh·arı,-orııın, di.\·orıl 

\~c konı~uları bir aile v ırr.r 
l'ı.al'ı kucn ·~e gidiyorlarn1ış. J{eıı 
ılıl0r evılı•ı cıknrk ıı üç çocu1<l ı 

•111 odaJ. ,ı ka:>a.mnktan b:ı::.k ı y ı 

ıac.ık bir ç re lıulamam ,lar (o 
uH:lar•ıı finlinc bir de~.__ı su hir z 

PKmek, hirka; zr~ tin 1ıra \:'J 1 
r'e•lerınis. Bu küçük çocuklar. ka 
nal o<lanı içi•ıde biitü11 hti)·acJ ı 
•ı hep hJ kapalı oılacla tatm n r 

fH'erek ak,anıa k:ıdar yarı nr, b 1 
kım"ız. m!ihmel bir halele blıyo,·
hr. Çiinkii ana baba iki•i birde" 

id:p çalı masalar, bu orlayı \"P lıı 
kmekle zeyt ni de bulanııyac 

lar 

n.uır. gelen baba çocukların r 
k ı•,..ıak "mkıiııını bulamndıkl:ınıı 
d ı lıii) ::k lıir acı i,e anlatıy •d 
,, ı.ı ui çocuklarımıza yük,ek tııh 
s nrm'\·elim. Fakat lıirazıcık 
1 r <t'y ele okutmadan olur m.:' 
< 1 ıı·orılu. :\kktep k:taplan o ka<l,. 
ı. lı.ılı ki. !fer •ey pahalı. Rıııılnrı 

.ı ıı•inr mukabil aylığım !Hl I' 
l lkııru~. Kadroya dahil cleı•:·ir· 
Yar n da iş biti, derler beni k·· 
ı ' •• edebilirler. 

f;dz P.rinde h~r günkii Vtlkn'l 

J· t dcrnmlı \C gittikç~ art1n ·ı· 
» ır v rakrı'1 karaıılık lıiizıı•· t 

ıı lıab:ı Za\•allı hayatının hütıi 
. cı ık'r.rını rlökmekten •anki J ·, 
eralı <!uymuştu. 

-- 8iz bir kere bizim halimi· 
kase bilcliriniz. elbette rrrh• 

met Prlerler, hizi rlü•üniirler, ıh· 
\ataıı nııı üliıvvu cenabıııdaıı n 
Pfk·ıbnılen ümiılini ke.<m;vorcl · 

lhlJ le fakir ve çok çocuklu 
ı·•n en çok muhtaç olduk! 

l ı ·ıJırr cocuk bakıme\'ler' olclu ··ıı 
ııu iJü,·e ediyordu. Ana lıalm 

q ·ken çocuklarını bir bakı 
ine, bir çocuk Lahçesine •ı·,·d 

d u·J "Jcr Vl' .tk~amları or:ıclan •1 ı 
13r cek•ikleri istırabın bü;·iik b" 

k nıı h.ıfifliyecek. 

S. 1ra, hıç çocuğu oln11)rnıı be~ 
k r ıır rııPnıur ıle üç, dürt ve ıl~ho 

-.la çoe klu bir memurun ıı mi 
•zifcde ayn· maa~ı almalaıını ·,.,. 
,. ıl •knı bulmuyor ve çok çotuk 

hı ~ nıurlara ~o~.\·etenin Lil': z (1 

fl l. conıPrt davra11masıııı rira f.l(_J! 

lor V<' tekrnr tekrar sü,,·J v 
ır k ı eğ'il merhamet! 

I1iımem 1 >tı talihsiz Jı:ı h<'l 
1 Uer i kari rlerecede ız ıh r 

1 ôm ıni? Vaziyetin belagatı 
; • "adar mUteeRs:r etti ki l» 
' n kııytleılebilıneğe r ıı 

111 tm vazifemi rapmıs ~.1 
rm. 

P- lıa karşımda "Hak değil 1 
mPt !,, derken ben ;ç:n1<f,-.., ,~ 

ııiivo•,lur : ~ferh'ımeF hı ı·ıl . 
l n l<r o . etP oııra bir lt~k r' 

Tıp kongresi 
ün açıldı 
(Battarafı 1 inci aayfada) 

ıesör Doktor Refik Sa; dam ıı ıt 

t<Ul'.1 soylemi~tir. 
Bunu n1üteak.p riyn~et di\',11u 

ntihauatı yapılarak riyasete ııro

f•süı· Refik Saydam, ikinci rei•lig< 
l"·ofc"'"" Abdülkadir • ·oyan. um 
mi katipliğ~ profesör Doktor. ·u -
r t•iıı Onur, fahri rei,Jiklere fi: 

mutay Başkanı Abdülhalik Ren 
da. Genel kurmay Başkanı !ar 
al Feni Çakmak, bütün Hen\ 

\. ekile azalarile İstanbul üııiver 
te"i rektôrü profesör Cemil Bil 
Doktor Nurettin Ali Berkol, D ık 
t ıı- A'1m Arar, General :\fnzllı 
llay6an ve celse reisliklerine Dok 
tor Hasan Başkan, Doktor Yal 
Orhan, profesör Hayrullah DikP'" 
profe,ilr T~vfik Saji:lam. Profc ı 
Siiren•a IIıdnyet, Doktor Rıışl 

Çap~ı: Doktor Seyfullah Fikr 
Doktor Rıfkı Toygam, profe•ôr 
Doktor :\1azhar Osman seçilmi 1<' 

dir. 
Kongre açılış celsesine nihayet 

ı·erirken basta Ulu Önder • .\tJ -
\ürke, Büyük Millet l\Ieclbi Reis 
Abdülhalik Renda, Başvekil Celal 
Bayara, ve Mareşal Çakmak'a 
karşı derin saygı ve bağlılıkları 

nııı bildirilmesini karar altına al -
mıştır. 

Kongrenin bugün öğleden Aor 
ra akdettiği ikinci celsede, proft' -
sôr doktor Hasan Braun, doktor 
Kemal Hüseyin Pilevnelioğlu, Dr 
Şerif Eğeli, profesör Mazhar Ü>

man Uzman, Prof. Server Kemal 

Tokgöz, Dr. Nurettin Onur, Dr 
Kemal Şakir Saracoğlu, pı·of. E ' 
fik Sağlam, Dr. İ. Gökçe, Dr. O 
:nan Şevki Çelik muhtelif mevzu. 
lar üzerinde ~öz alnııslnrchr. 

Kongre yarın saat !) ıla mesa
isine devam edecektir. 

Kadın Hekimleri Kongresi 

ikinci Türk kaclııı hekimleri 
kongresi yarın saat !l.30 da Halk
evi salonunda Sıhhat ve içtimai mu 
aveıwt ı·ekili Doktor H.ılusi Alata
sın ba~kıınlığında açılacaktır, 

B!ltün Türkiyecleki kaclnı hn ... 
talıkları nıütehas~ı8larının ,~t;rnk 

etmekte olduğu bu korgrede go -
rüşülecek mevznlar ara ıııda (.' 

na•ül uzuvları kanserlerile müca -
dele, ağrı'!z doğum, düşüklerin de 
tedavi•iyle nüfusun çoğaltılması, 

hornıutlarla kadın hastalıklıırıııııı 

tedavisi vardır. 

MAHKEMELERDE 

Mahkemede Bayıldı 
Dün asliye birinci ,ufh ceza 

mahkeme"inde bir hadise olm ı<
tur. 

Liılelide oturan Hayri ism ıııle 

bir eczacı 14 senedir Pvli oidıığıı 

karı<ı Hamide ile arasında lı· lı 

yan miiııaferet üzerine Maşukr i 
miııde uir gnç kadını metrl"i• tut -
mu~tur. 

Bunu duyan Hamide İzm ·re k,ır 
mış ve o da bir erkeklt• lwr.ıl•r İ 
tanlıula gelmi tir. 

• 'ihayet karı koca lıirilıiri a 
leyhine "zina., clava:-11 nc;mı~l:ıı

clün de birinci sulh ceza nıahk<'ıne
sinde bu davaya lı<ıkılırken Hami. 
de ile :\fa~uke kaqılaşınca arala
rnıcla lis•ııı kaı·gası başlamıstır. 

Ham;de 14 sen!'lik koııa.lıııı 

metresi ile yanyana görünce, hem 
hunun ve hem de kavganııı tesiri
le üzerine fenalık gelmi~ ve mah
kemeden dışarıya çıkarak kapının 
önüne dü~müş bayılmıştır. 

Genç kadın etraftan yetişen 
lrr tarafından ayıltılmış, mahkf! 
nıe ~ahit celbi için talik olunmu 
tur. 

Tashihi karar hlebi 
Tan gazete~i sahibi Ahmet E

min Yalman ile Recai • 'üzhet Ba
han ve Avni Bayer ara~ındaki mu
hııkeme neticesinde mahkumiyet 
kararı alan ve temyiz tarafından 
bu karıırı tasrlik olunan Recai Nii> 
hel Baban dün adliyeye miir~ra
atle tn•hihi karar etmi~tir. 

Davaya bugiin a•liye birinci rr 
za mııhkeme~inde lıakılacak ı•r e 
r ık hemen temyıze sevknlunac·ık 
tır. 

KÜL TOR iŞLERİ 

(iNİVERSİTEDE 
Üniver,ite dil imtihan'arı dü . 

yarılnııslır. Dünkü li,;an im ti ha -
nındn. nıııv.~rfak nlnnlrn· clı)rPnt -
lik imt'hanına girebileceklerdir 

:: 

1 O ser\elik sıhhiye 
Programı 

C . . T .. \ 
i . r r an 1 ın . amırı. 

kUYUCillanm.z r Başlıyor 

I~ En evvd Ebder yeti~tirmek 
i i ele alınacak Ame.eye de 

Diyor ki ~ 
taksitle rı 

ı mi e mu!ıt ç c ınileri 
• s~ · i _ b • ı ı 

r e bılt Jn qneli'< Eıhhıyc pro1;ramıl'

J~ ehirlerd köy ebe mckt<'pleı i 
• ılın.ısı <la y, rd> Bıı mektepler
e!< n bir t rn · de t. •anbı u ac la
~~ktı ı t rbul tıcı d"ye rei.• r ı 

j alış veriş kolaylığı 
~ gösterilemez mi ? 

Jf GCYP koyaea':l I •r:ı ı! · <. mil ri ta-

rıi ıt~llf D'·ınırt<~ bundan eV\el 
bu lııısust.ı;. t f kler yapmır. v« bır 
proı ney<l. na getirmişti. Sılıhiye 
V, kaleli J 0tnnbulıln Köy Ebe mek
tclıı nça ıı:'ı sırada bu projeden is-

J Bakırköy bez ve pamuklıı ~ 
.! nwn•ııcat fabr'kasıııcla 2Ul ını- ti 
~ maracla kayıtlı "Ömer Erlaıı,. 
ll ınzasile aldığımız bir mektup- ~ 
~ ta deniyor ki: ~ 
J "Üç scnedenberi burada ça- ~ 

ı f:ıılP coil •·ektir ~ l"l\·orum. Yerli mallarından f 
]!tı ııro ey a(~re küylPTUC O}{,I· - lt 1 k r •· ta•oitle bir kışlık pa o ama 

ın ıı , ''ilZıl kız•r-, t ı. irdl ki has- ıJ ·ıı . 
' "' i•teclim. Fabrika ı aresı me-

l•,tlıarı"I dl'n i'"imlc toplatılacak l k ~ ' ı nııır •ııııfından olmıyan ara ·e-
v k nc:· erinl' elıcliı;c .rıteallik ,J , 

I" falet veremireceklerini sö,-le-
' r kr vcrılccekti: ). diler. Halbuki bu gibi kolaylık- t 

:lluayycıı tedris m "ddeti tamam J4 l:ır:ı biz daha muhtaç bir \'ll· ~ 
!JnüJktan onra bu k_ ızlar lcöy_l.erı_- j k ~ 

ziyetteyiz. Aldığımız bir aç , 
ne c 1;ı1ac:ık ı·c cbchk yapacakıaı- ~ lı 
dır. Bu suretle köylen.cki doğtım a kuruşla ihtiyar anneler, ba a- ~ 

k l:ır gcçindirmeğe çalışıyoruz. , ışlc ı in ,ın· Lir &eki &okulaca ve 
b ı Taksitle alış veriş kolaylığı bi- ~ clo'•um I' khrı zi) adel• :.ış u u- J 

" ze de gösterilse amele sınıfının 
n~caktır. l 

perişan ve kılıksız gezme e- '1 

Kaptan ve Makinist 
Cemiyeti Kongresi 

ı Temmuz l!l34 tarihi~de k 
rulan kaptan Vl' nı.ıık;ııi•tlcr cenı -
yeti n ıe~ıııc· yıllık kongre d n 
toplanmıştır Kon.ı-re nıüııas oe 
le buriklere t zım t gr.ıflan cc
kilmcsine karar verile! kten -ıra, 

t ca·~•i lıalıriyc mek•elJini tc•i e
drıı Alıdiillınmit '<aci k.ıı tan mer
humun oJiin vı}diillU Ü!lrlf' hPr ~r 
nr nı11ra. iın yapılma~ı ela kararla.., 

tırılmı ır. 

"\'"archn1,ı uhtaç vc\·a iileıı 

1 rinin de önüne geçilmek gibi iç- p 
I t mai ve insani bir vazife yapıl- ~ 
~ mış olmaz mı? .. Bu hususta ta- N 
j va sutunuzu dilerim.,. U 
ij Yeni Sabah: Bu okuyucu- f 
~ muzun dileği cidden tetk;ke ~ u drji>er 'llÜhim bir meseledir. r 

Bu" •ıı yalnız bez fabrika•ınd:ı 
j ıleziJ lıillımum Türk isçisinin 

men; aati bakımından müsbet ~ 
i hi• ekilılc halli için aid ma- r 
j knnıLn emirler vermes•ni di- ~ 

~ lcriz. 1 

~--...,-z- '"'!:-~= ~-."""',ll 

Ekmek ucuzliyor 
Birinci ekmrk 9. 7 5 , ikinci 
ekme'• 9,25 kuruş3. i'ldirildi 

s~~ gı ~ıcr·I<' istanbula bolca 
nlil~ arc'n hı ğday gel"neğc ba~lam1ş 

' mir ettirecektir. Bu e tı;eye 

bu işlere narcanT. ı t-;:Lr~ konan 
prıra miktar g .... Çt n o>ı kınctcn zi

yedPdir C.elecek se'ıeki tlmir nıa·· 
rafı ılaJı,ı çogaltılacnktır. lstaııbul 
l)c 1 cdıyt ı im~tr mıidür ı .Z...:~ , Va
.o rın l' idn re ı r ,~her ••. u ,lt 1 ~ "\ br
ra ber t m ı dH e ' rı b re 
birer ry<'.:.• eli l dir \' k:ı lt · rı 'r
laı ı ı· .. ını de yapıl k • ır( k, 
}ıaKınd" ı,Ha.r or l ı uıı CJ. n ıın'\r şu-

besi mii< .lrü Zi~a a iza. . .ıt v ek l 
tedir. 

Camilerin tetkikleri bır ayn ka-
dar tnmnlan:ıc.ıktır. Ge'ecck sene 
biitcl'yc konacak par~ ı c 1'u cami 
vc vakın11 a ait ce !!'de cın tami
rine '":CGill'cektir. 

Yeni hükumet 
bina projeleri 

Bazı vilayet ve kazalarla ek
ser nahiye tıinalarının e,ki, çürük 
çarık, ahşap ve kötü manzaralı yer 
fer olması goze çarpmakta oldu -
ğunclaıı, uu binaların yerine hüku
metçe yenı, modern ve beton biırn
lar yaptırılması takarr•Jr c'miştir. 
Bunlar için yeni tipler tesbit edi
lecek, evvela vilayetler, sonrıı ka
zahır, daha sonra da nahiyeler bi
nasızlıktan kurtarılacaktır. 

Bundan scnra ela yeni ko.1 oıln

ları. jandarma karakolları vesair 
lıükümele ait binaların yapılnıası
na b~u;;lanacak, resmı dııirelt!r!n bi
nalarının hem hıikıimete ait nlm:ı
sı, ihtiyaca uygunluğu, hem de gi\
rünii~te güzel olmaları temi" edi
lecckt'r. Karakollar, kö» rıdaları, 

nalı ·)·e, kaza vf' dla.\ ı>t bını1l~rı 

Vl' rliğc>r dairelerin he"" 1 iri iC"İll hu 
su i +ipler tesbit eli cektir 

'ADY > 
ANKARA 

ı 8 B. tetrin 1938 Salı 
(Öğle neşriyatı tecrübe nıtt h i 

yetinde olarak yeni stüdyoda ya
pılacaktır. 

Öğle ne,riyah: 
Saat 12,30 Alaturka plak ne~

riyatı, 13 haberler, 13,lii karışık 
plftk neşriyatı, 14 "on. 

Aktam nep-iyatı: 

Saat 18,30 Karışık plak ıw~rı
vatı, ı !l,15 Türk mu•ikisi ve halk 
Şarkıları, (Hikmet Rıza). 20 saa• 
ayarı ye arapça söyle\·, 21.1 O ha
berler, 20,15 Türk mu,iki<i {Mu
zaffer İlkar ve Müzeyyen Scnar), 
21 ~an plftkları, 21,15 
lon orkestrası: 

stüdyo Ka· 

1 - Drigo: Esmeralde. 
2 - Lanner: Die Ko,.;eııden 

:1 - ı!artin Uhl: Endilch Allein 
4 - Link: Pfannkuehens. 
22 haberler ve haYa raporu 22. 

15 son. 

İST Aı'IBUL 
Ak,am netriyatı: 

18,30 Dans musikisi (pltık). 

19 konferan<: Fatih Halkevi namı 
na, Doçent Hıfzı Vclılet (Türk mr
d~ni hukukunda boşanma), 19,!lO 
inci ve arkadaşları tarafından 

Türk musikisi ve halk şarkıları, 

l!l,55 borsa haberleri, 20 Suzan ve 
arkadaşları tarafından Tiirk mu•i

ki<i ı·e halk ~arkıları, 20,40 ajanı 
haberleri, 20,4 7 Ömer Rıza Doğ-
ruf tarafından arapça <ö)·leı·, 21 
saat .ayarı: 

1 - Müzik: Lejer. 

2 -Cazbant. 

21,30 Cemal Kamil ve arknda~
ları tarafından Türk musikisi ve 

halk şarkıları, 22,10 hava raporu, 
22,13 Fasıl saz heyeti: lbralıinı 
U)·gun ve arkadaşları trırafından. 
22,50 son haberler ve ertesi günün 
programı, 23 saat ayarı, istiklal 
mar~ı. son. 

100 bin lira .... 

nw iP taşların aile' ine ı·ardıın 
ecli mek iizcre srııe sonuna kıuhr 
lıe vüz l ra talı sat kalnl edil 
miş .gln1i zal- u11ın 1 n es .,J \:e • ı 
urJu 1)ir şe 1 lcl çnlı:-.malar ha ı<ı
m ndıın ı.abitan vaz,ı'f tn'ima+r.a
me ı1ıı aliikaı •r ,-nak mla e.ı hir 
a ı evvel •• ı• zimi ve tıotlıik k 
ma•ı icin yapıl.ıc.ık çalışma! ır e<
n.ısııııb yı>ri idare heyetine, mün
tehip ılığer bir heyet n de iştirak 
ettirilme i t.1karrıir etrıistir. 

tır Borsada uıığılay fiatları ılii. 

mü . un bir miktar ı • uzl ımıştır. 

J " bel<'<tiyeıle toplanan narh k'l

r:!İo yen- bu ucuzluğu nazarı itiba

ra nlm.ş, ekmek fiyatlarım ucuz
letnıı. ·tır. 

-·-Karubiikde yapılacak 
Kıyme!indebir ıılet hast'lhanede 

kayboldu 

RP ııclan sonra yeni" idare heyeti 
seçilıı·i. tir. İılare heyeti rl'isliğinc 
e•kl dcni7. yollan enspektür(i Şev
ket, ikinci rei•l ğ C mhuriycf ı·a 

pur•ı süvari. Süreyya .Gür"u· re<s 
Vl'killiğıııe kııptaıı :"<asuhi, umumi 
katipliğe Karadeniz vapuru ba~ -
nıak nisti Kazım Cüneı·. muha,ip
liğe lıiı nci .ııı~ baş ak•ni•t • 'ec
mettin Gii,lalar. azalıklara birin
e, ııııf lıa• makiıı st Zeki ! ü ·ük • 
oğlu I~rzur11n1 vapuru siivari~i ).f:ı 

h ir, Şirket ihayriye kaptanlarınd:;n 
Hayrı Günör. ihtiyat makini t Nu
ri Öğüt. Karadeniz vapuru süvı1t·i•i 
<;vıı:ai I>engiz, Bartın \'apuru siiv -
ri · s, fik Pamir, Akay ldare•i ha• 
makin tlerindcn Yekta Akıncı 

lıaş makin ,tlercleıı füiheyl l't'ykı>ı·, 

Sadıkzade siiı·arisi Cewlel, ıniira

kıplıklere de Ke11an Özi• "" Rur
han kaptaı lar secilmi~lerdir. 

l{ongrc. ölüm sandığı VP \"ar 
d nı işJ .. ıi hnkkıııda da lıazı karar
lar almıştır. 

Sahte Pasaport 
Viyan:ıdaıı s:ıhtc pa ~aport l:ı 

Şl•lırirnizc gplerck yakalanaoı Yn
hucli Huıro \'eyzmaıı, ıliin ikinci 
sorgn hfikimliğ'nde istöcvnp olun
muştur. 

Sorgu ıı ·hayetındP ınıımailcı· 

rin gayrimrvkuf ıılaark mııhak 
ıne ,i kıırarlastırılnı"tır. 

ı.; rinci nevi ekmek kilo<u on k~ 
n <tarı dokuz kuruş otuz paraya 

ikinci n«ı·i ekmek kilosu fi 'nt
' ık kuru•tan dokuz kurus oı para

ya ındir mi•tir. Fra.ıcala fiyatı ip· 
k ı etliln'ı<lir. Ru sabahtan itibaren 

ekmeği yeni fiyat üzerinden almı

y l lı .ı ı ;ız. 

n-· 
• 

u ı.arh l1n bcs gün için mu
ır. On hcs P'Ün snn!'R tekr· r 

lop.ıın.ıt•ak olan narh l·onıiR\onıı 

bıı· by ruüvrridatıııa göre fi)alhr
tb !Uıoıı.ı göriiı~c değisilclik y.ıpa

ct' ktır. 
vvvv 

MÜTEFERRiK 

inş &t 
Karahükte memurın ve amele i

kametgiıhları, şehir hastanesi V!' 

mekkp ve rn r •ri tesısat yapıla· 
caktır. Şchirdli' mlit L ı ·ı Prost 
bir müdd~t eV\·el Kvrabt '<r ı;itmiş, 
tctkik·1t vapn-ıı~tı. Pro t. lıugünlcr
dl! I{arabükün i. a,. plUnını haz1 -rla
makla meşgul bıılunmaktadı 
~~ ~ "'V'V'V'V'V'V 

Et fia tl:ırı 
Et komisyonu dıin P.ıııtiıle top

lann1ış. karaman ve s ttr '9e dana
nın çokluğunu göz önünde il'ılı•n

clurnrnk fiyatları hi" miktar ucuz 
latmı~(ır. Karamanın ıero..keı <le 
kilo u 40 kunıstan 3B ur )il, 

ğ'ırın perakende kilu:ıu ~7 I.11ru 
tan 25 kurıı a ınd"rilıııiştir. Diğc 

Hamamcılann kongresi 1 et f"y:ıtıarıııch bir dcibiklik yıı -

Belediyeyle hamamlara ,·erile- pılmanıı~tır. 

cek ~u meselesini matluplarına 1: minönü meydanı 

muvafık sekilde h:ılledemiyen ha- Eminiinüııdu Selanik bonnır.r -
mamcılar cemiyeti idare heyetilc ş«,iııin bulundnğu arla yıkılmak Ü· 
hamamcılar arasında çıkan ihtiliıf' zeredir. nuradaki diikkfın miiste
ı clit:l'siıırle istifa eden idare heye- cirleri, yerlerini tahli~·e etnıcınek
tiııin yerine yenisi seçilmek üzere 1 te ısrar göstermekte oldukların -
hamamcılar cemiyeti umumi heye- dan dükkan ve mağazalarının et
linin eltin toplanması mukarreı·cli. rafı tahta perde ile çevr;ııni~tir. 
Diin, ekseriyet olmadığı i~ n toıı- nt· dükkan ve mağazalardaki ıııiis 
·ıııtı )"apılamamı~. yeni idare hr- tecirlPr mecburen yerkdni t;ı.hlı 

yeti •eçilmek üzere heyeti umumi· ye t'ılt'c 0 klerdir. Bir iki gün kn -
yp toplantısı 21 te~rinievvele tehir 1 dar hu ada da ; ıkılnı.ıg·ı tıaşla 
eılılmiştir. nacaktır. ----- -ı 

1 

• 
ı;ıı 

TÜRK F ST 

iz ir Leled Y<Si, İzm re Re\' -

ya ceiu ·#On İz ir e 1-uazz.nın 
\E' 1, dP.r , t, r '"el vautırm·l a ka 

lı • ~eye tarafından gtizıle geçi

ri ıni~tir 

Şehr:mizd· "nlunan Alıoı~ıı ti 

mudiirü l em:ıl %.ya t.ır· fındaıı k.ı 

bul etİiı'li~lcr, Jir mÜdı\e( Üf" tP 

k ılnrnk ı:urusmu:l~rdir. 

Haseki hastahanesinde bulu -
nan ve kanserli hastaları tedavi 
etmeğe yarıyan 100 bin lira kıymı• 
tindeki küçük bir radyom aleti e\· 

velki gün Fatma isminde bir kadı
nın icap eden bir yerine konulıluJ, 
tan biraz Ronra e~rarengiz bir );lt'

kilde kaybolmuştur. 

Nöbetçi doktoru ameliyatl'.111 
bir saat geçince mezkur ıileti al -
mak üzere Fatmanın yanına gel -
mi~se de; aletin koydııji:u yerdl' bıı 
Junmadığını hayretle görmü~ttir. 

:"<öhetçi d'lktor, 100 bin lira -
lık hir illetin böyle bir sa:ıt İrt'ıi

'iııde kaybolmasına telii~ cılcrek 

derhal şeflerine, lazımgeleniere n• 
çalınmak ihtimalini de dü~iiııPr«l, 

polise haber vermişt'r. 

J-[cr ::-eyden e\'Yel ha-;t'1ntn \',ıt· 

makta olduğu koğuş alilok:ı altın 
ıılınmı~tır . 

Sorguya çekikn ha3ta lı:ı> .ııı 

Fatma; bir aralık halaya gittiğini. 
başka bir yere çıkmadığını bevan 
etn1i~;üir. Bunun üzerine radyomun 
bulunduğu yeri ke~f ve giıster•r 

lıir illet getirilmi~ ve bu fılet •a· 
yı·.~inıle radyomun halanın nwcra
'ıııa r!ü~tüğü anlaşılmıştır!. .. 

l\'iha;et, uzun müddet ııi{raşıl
ılıktnıı sonra bu kıymetli ve nadir 
iılct mecradan çıkarılmıştır.!. .. 

Bu gece 
Nöbetçi Eczaneler 
Bu gece nöbetçi olan eczalııı

neler şunlardır: 

İstanbul cihetindekiler: Aksa 
rayda (Pertev), Alemdarda (Ef 
ref N e,et), Beyazıtta (Cemil), S 
matyada (Rıdvan), Eminönünd 
(Ben Sason), Eyüpte (Hikmet A• 
lamaz), Fenerde (Hüaamettin) 

Şehremininde (Hamdi), Şehzade 
batında (Asaf), Karagümrükl 
(Fuat), Küçiikpazarda (Hulusi 
Ilakırköyde (latepan). 

Beyoğlu cihetinde kiler: la~'· 

lal caddesinde (Dellaauda), Ga . 
lntada (Hüaeyin Hüsnü), Taksiı. 
de (Limonciyan), Pangaltıdıı (Nr 
ı;ileciyan), Be,iktatta (Nail H. 
!it). 

Kadıı<öy, Boğaziç; ve Adnla 
ıl.ıkil~r: Osküdarda (İskclcbaıı 
Kadıkö ünde Moda M k z 
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Filistinin Taksimi 
Projesinden Vazgeçildi 
Filistinde Toplanan İngiliz Kuvveti 
25,000 i buldu, Taarruza Geçilecek 

Kudüs, 1 7 ( A.A.) - Filistinde umumi vaziyet aittikçe . fenalaf
ın.ktadır. iki lngiliz nakliye vapuru ile Hayfaya yeniden Maltadan 
~e lskenderiyeden 2400 İngiliz subayı ve askeri gelmittir. Bunlar Fi
lıatinin muhtelif yerlerine taksim edilecektir. Bununla bu hafta zarfın 
da Filistine gelen lngiliz askerlerinin aayısı altı bini bulmuttur. 

Filiatin Taksim Edilmiyecek tedir. İngilizlerin Filistinde bu 
Londra, 17 (A.A.) - Oaily He- gün 25 bin kişilik bir kuvveti bu

tald gazetesi Filistini taksim siya- lunmaktndır. Bunların 17 bini !n
Setinden vazgeçildiğini ve milli giliz askeri, 2 bini İngiliz polisi ve 
:1'.ahudi ocağının haddi asgariye 6 bini de Yahudi gönülliisürlür. 

1ndirilmesine karar verildiğini bil 

dirmektedir. 

Amerikanın Fikri 

Vaşington, 17 (A.A.) - Hari
ciye nazırı Hull, Filistin meselesi
ne karşı Amerikanın ittihaz ettiği 
tarzı hareket hakkında kencli~in -

İngilterede ~-fi I ı 
Mecburi Askerlik flrl/RJ:LAi.BAflB 
th~~~ l~~!.~.r0~rdr g•- vize Ve Kırklarelinde Yapılan Kazılar 1 

zetesinde Pertinaks, diyor ki: lyı' Netı·celer verd'ı 1 

"Çekoslovak seddi bir kere yı-
kıldıktan sonra artık merkezi ve 
şarki Avrupacla Alman imparator
luğunun önünde hiç bir mania kal 
mamıştır. Serbest bir saha vardır. 

Devletlerin hudutlarını çizen
ler, yirmi sene evvelki mağluplar
dır. Hcrşey onların önünde serfrfı 
ediyor. Fakat pek yakın bir istik
balde onlar, bir unsurun kendileri-! 
ni durdurac.'lğını ve kendilerine: 
"Oraya kadar daha ilerigine git
mek yok.,, diyeceğini görüp işte -
ceklerdir. Bu unsur, Fransnnın ve 
lngilterenin teslihatı, bilhassa ha
vni teslihatı olacaktır. Fakat bu 
askeri gnyretin müsmir ve her han 
gi Lir Gltimatomun tehdidinden 
masun olabilmesi için Fransız ve 
İngiliz kabinelerinin ilk iş olarak 
mukavemet arzularını mesela 
Frnnsada iktısadi teşkilatın islfıhı 
ve İngilterede mecburi askerlik ih 
dası gibi p:ırlak icrnat ile izhar et-

Meydana Çıkarılan Lahitlerde Ce
setlerle Birlikte Çok Kıymetli 

Eşyalar Bulundu 

den malümat istiyen parlamento 1 

azasından Fisk'a bir mektup gön-, 

meleri icap eder.,, 
Çörçil'in Radyoda Verdiği 

Nutuk 

--------

Düşünebilen 
Millet 

Bu seferki belediye intihapları
na halk görülmemiş bir şekilde a
lfıka gösterdi. Ve en ileri, en me
deni memleketlerde bile görüle
miyen bir nisbette intihaba istirak 
etti. Bu hususta lzmirde bir de re
kor tesis edildi. Yliz bin kişi bir 
gün zarfında. re) ini kullandı. lz
mirin nilfusu ve iş zamanı olmak 
itibarile şehirde halkın azlığı gö
ze alınacak olursa bu raknmın ifa
de ettiği büyük mana, kendiliğin
den derhal belli olur. 

Gazete, bu kararın Vudlud ko
rnisyomma tebliğ edileceğini yaz 
tnakta ve kabinenin komisyonun 
ı·aporuna mlisteniden Yahudi mu
haceretini iki sene mliddetle ya ta 
nınmile men veya asgari hadde in
dirilmesini tavsiye edeceğini ilfi-

1 

Ve etmektedir. 
lngiliz Taarruzu Batlıyor 

Londra, 17 (A.A.) - Nevs 
Chronicle gazetesinin lskenderi -
Yeden aldığı bir haberde Filistin-! 
deki İngiliz kurmayının bu hafta 
İ~incle Arap çetelerine karşı bilyük' \ 
hır taarruza geçeceği bildirilmek-

dererek, Vudhedin riyasetindeki ı 
komisyonun raporu gelinciye ka -

dnr bu hususta hiç bir karar itti -
haz edilmiyeceğine dair İngiltere 
hükumetinden teminat aldığını 

bildirmiştir. Hull mektubunda Fi-

Londra, 17 (A.A.) - Çörçil 
dün radyodn AıneriJrnya da veri
len bir nutuk söylemiştir: 

"Çörçil,, muhtelif iki isimle 

mezarının Tonozu 

... Tiir~ ta~ih kurumu tarafından j ll'sil'iy)P çökmliştlir. nu mezarda\ 
u111versıte (ılk zamanlar) tnrih do- gene bir hükümaar ailesine mah-

ç:_ııti dokt~~· A:i~ ~Iüf!din bnşkan-1 sus olup içerisinde nltııı yapraklar
lıgıııda, muf~tı~hk mımarı Maz- . la çevrelenmiş bir taç, iki altın bi
har Alta~ın ıştırakiyle Vize ve !ezik, bir altın ylızUk, iki nltın kii
Kırkla~ehnde yaı~tırmnkta. olduğu1 pe ve kıymetli lnşlarln dizilmiş bir i 
kazılaı, sona ermış ve hafrıyat he-ı paııtantif ve birçok bronz topr k 

Son kazılarda meydana çıkar l:ı.n A 

İkinci olarak itiraf etmek Jazım 
dH'- ki, belediye intihapları için 
hiç de fazla rekliim yapılmadı. 
Başka memleketlerde olduğu gibi 
ne büyük mitingler, konfernn~lnr 
tertip edildi, ne de sinema ve ga
zete gibi neşir vnsıtalarından ge
ni:;; ölçüde i:>tifnde edildi. Binaen
aleyh yapılan bu kadar az propa
gandaya mukabil elde edilen boı 
parlak netice, hm· şPyden evvel 
hnlk1mızııı yüksek bir içtimai ~e
viyeye varımş olduğuna delfıll't 

eder. 
fi<'yini seve seve kullanan bir 

millet, içtimai rüştünü idrak etmi~, 
cemiyetin t omuzlarına tahmil et
tiği vazifeyi hakkilc kavram15 hır 
mill('t elemektir. 

listinin vaziyetini büyük bir dik _ 
katle takip etmeğe devam edece
ğini ilave eylemektedir. 

zikredilen fakat ayni şey olan ııa
zilik ve komünistlik gaddarlığın
dan bahsettikten sonra Amerika . 
lılarn hitabederck dl·mişlir ki: 

Biz tekrar silahlanmak mecbu
riyetinde bulunuyoruz. Fakat hu 
kafi değildir. İngiltere asırlık .ana
nesnden \"azgeçerek bütiin vatan-

veti şehrimize dönmüştür. ' a ' • 
11 

t' b 
1 

k \T' 
1 

cam asnr bulunmustur. Biribirine \ 
Düşünebilen, ne btediğini a 

çıkça bildiren. kolile birlikte kafa-

Amerikada 
Yakalanan 
Alman Casusları 

ltalyada 
eye ııı u yı gere · ıze<. e ve k k 1 A ' B pe ya ııı o an ve h "v"kl · 

gerekse KırklareJiıflle ynı.ıtığı kn- ı k' . il . a·· o. u erı 
1 T k k 

.. 
1 

.. . • yaıımc a ı uç ncu 1ger kiiçük bir 
zı ar ra ya u tur ve taı·ihi ıçın 1 .. "'kt 1 k 

k b 
.. ··k 

1
. 

1 
. ıoyu e vnpı an azıda gene hü-

sıın dn işleten bir millet için ise is
tikbalden korkmnğa ve endişe et
meğ<' Hizum yoktur. Faşist Aleyhtarı 

Bir teşekkül 

ı daşlara milli bir rnzif e tahmil e -
den bil' kararname neşredecek -

ço uyu, w· e ıemnııyet uı·zecler .. · . 

h
. tt d' · kurndnra uıt oldug~ 11 aıılasılnn l>iı· 

ma ıye c ır. · Atntürk rejiminin millete ka

zandırdığı en büyük şey de i:;;te 
hudur! 

Kolon, "Panama kanalı,, 17 
(A. A.) - Askeri makamlar Ran
dolf kalesi civarındaki snhil mü
dafaa tertibatının fotoğraflarını 
çekmekte olnn biri kadın olmak 
üzere dört Almanı tevkif etmişler 
dir. Bunlar isticvap edildikten son-ı 
ta kalenin muhafız kıtası kuman-

danının emrile hapsedilmişlerdir .. \ 
Yapılan tahkikat neticesinde mev
kufların casusluk cürmil ile itham 

1 

edilmeleri lazımgelip gelmediği 
tebeyyün edecektir. 

Şarki Hindistanda tiren kazası 
Londra, 17 (A.A.) - Kalklıta

dan gelen bir habere göre, şarki 
Hindistan ekspresi Patnaclan 90 
kilometre mesafede henüz bilin -
miyen bir sebepten dolayı hattan 
çıkarak devrilmiştir. 30 kişi ağır 
surette ynı·alannnştır. 

lrlandada Mitink 
DuLlin, 17 (A.A.) - Landon 

Derryde İrlandalılar milli bir mi
ting yapmışlardır. 

Aralarında şimali İrlanda me
busları da bulunan hatipler şima
li lrlandanın da cenubi İrlanda 
cumhuriyetile birleşmesi lehinde 
hararetli nutuklar söylemişlerdir. 

İrlanda reisicumhuru dö Vale
ra mitinge gönderildiği •bir lflesaj
da 1rhm<la ikiye ayrılmış bulundu-

ğu müddetçe İrlanda ile İngiltere 
nrasındaki münasebatın normal 
bir şekilde istikrar bulmıyacağını 
kaydetmiştir. 

Yugoslavya intıhabatı 
Belgrad, 17 (A.A.) - İntihap 

lllücadelesini açan B. Stoyadino
viç, bir nutuk söyliyerek merkezi 
Avrupadaki son hadiselerin Yugos 
lavyanın harici siyasetindeki isa
beti teyit etmiş olduğunu beynn et 
llliştir. 

Yugoslav Başvekili, şöyle de -
\'anı etmiştir: • 

:\Ulthiş f eliiket esnasında fırtı
na, devletleri sürükleyip götürdü
ğü ve onlnrın hudutlarını değiştir
diği sıradn biz, kendi memleketi

mizde sulhu korumağa ve hudut
larımızı muhafaza etmeğe mu -
vaffak olduk. Eğer bundan başka 

Roma, 17 (A.A.) - İtalyanın 
şimalinde faşizm aleyhtarı bir te
., ekkill meydana çıkarılmıştır. lr
kan yahudi olup Triyestede mu -
kim bulunan ve birçok şubeleri ih
tiva eden bu teşekkülün reisi olan 
profsör Ôjenya Kolorni tevkif e
dilmiştir. Kolorni, İtalyada ve ec
nebi memleketlerde ikamet etmek 
te olan diğer Yahudilerle siyasi 
münasebetler idame etmekte oldu
ğunu itiraf etmiştir. Diğer birçok 
Yahudiler de tevkif edilmiştir. 
Bunların arasında bilhas.ı.;a eski me 
buslardan Filipson vardır. Tevkif 
edilenlerin kaffesi hususi mahke
meye verilmişlerdir. 

Faşizim aleyhtarları hakkın :la 
gazetelerin tefsirleri 

Roma, 17 (A.A.) - Gazeteler 
reisi profe~ör Ôjenyon Kolorni o
lan faşizm aleyhtarı teşekkülün 
meydana çıkarılmasının ehemmi -
yetine işaret etmektedirler. Gaze
teler, maznunlm·dan ekserisinin 
Yahudi ırkından oldukları nokta
sında israr etmekte ve bu maznun 
ların faaliyetlerini muhik göster
mek için mazeret makamında 1 _ 
talyanın ırk siyaseti takip etmekte 
olduğunu ileri sürmiyeceklerini 
çünkü bu siyasetin Yahudi aleyh
tan siyasetin takibine başlanılma
sından mukaddem bir devirde tat
bik edilmeğe başlanılmış olduğunu 
yazmaktadırlar. Gazeteler, maz _ 
nunların bir ibre tdersi teşkil ede
cek surette cezalandırılacaklarını 
ilave ediyorlar. 

tir .. , 
Amerika Hava Kuvvetleri 

Bir Miali Artıyor 

Nevyork, 17 (A.A.) - Associ
ated Pres'in Amerika mahafilin -
den öğrendiğine göre, harbiye ne
zareti mebusan meclisinden Ame
rikan hava kuvvetleri mevcudunu 
4000 tayyareye çıkarmak için tah
sisat istiyecektir. Bu takdirde A· 
merika kuvvetleri şimdikinin bir 
mi~li daha artmış olacaktır. 

Amerikanın hava kuvvetleri -
nin yeni kurmay reisi general Ar· 
nold'un bildirdiğıne göre, bunlaıı 
sonra yapılacak tayyarelerde tay 
yarelerin büyüklüğünden ziyade 
süratlerine ve diğer bazı unsurla
ra ehemmiyet verilecektir. Gene -
ral Arnold, uzaklardaki askeri 
mahaller için 4 motörlü tayyarele
rin inşasında ısrrar etmektedir. 
Bu tayyareler meselil Havai - Pa
nama, ve A !aska garnizonlarının 
takviyesi ne tahsis edilecektir. 

Meksikada bir 
ihtilal hareketi 

Meksiko, 17 (A.A.) - Sonora 
ayaletinden gelen haberler dolayı
sile resmi mahafil, bir nebze endi
şe içerisindedir. Bu ayalet dahi
linde amele teşkilatları, v.alii u -
mumi Roman Jakupiciyo'yu inkı
lfıp ve amele aleyhinde bir siyaset 
takip etmekle itham etmekte ve a-

Fransada mali tedbirler ı 
Paı·is, 17 (A.A.) - Salıihiyet

tar mahafil, bazı gazetelerde M. 
Marşandonun mali projeleri hak
kında intişar etmiş olan malUma
tın ne yakından ne de uzaktan hü- ' 
kum etin niyeti ve tasavvurlarına 1 

temas etmemekte olduğunu bevan 
etmektedirler. · 

yaletin askeri kumnndanı olup \'a
lii umumiye düşman olan general 
Tafoya kaballeroya müzaheret ey 

lemektedir. 
Diğer taraftan valii umumi, ge

nerali çiftçi halkı silahlı isyana te.ş 
vik etmiş olmakla itham etmekte

dir. Çiftçi halkın Elmayo vadisini 

istila etmiş oldukları ve halihazır 
da federal kuvvetlerin karşısında 
bulundukları söylenmektedir. Mil

li müdafaa nazırı, ihtilafın müsel
lah bir niza şeklini almasına ma

ni olmak için tayyare ile Sonora'ya 

gitmiştir. 

Nazırlar, bu meseleyi henüz 
miizakere etmiş değildirler. Bina
enaleyh bu husus hakkında geçen
lerde B. Daladier'nin yapmış oldu
ğu beyanat ile iktifa etmek mu _ 1 

vafık olur. İki tayyare çarpıştı 

Vizedeki kazılar kasabanın ce- nt mezarı bulunmuştur. <la.ret 
ke:;if Lir kiil tnbalrnsiyle oı1.üHi o-

1 

nubundaki ovada (Ilacı Boğa) \'e 
(Düzova) köyleri civarında mev- lan bu mı•zardn ymıık hayvan ke-

cut e t b 1 h 
.. k miklcri ve bronjdnn at gemlerine MURAD SF.RTOu""LU 

v sayısı o uzu u an oyü ·- r • 

l 
. ni l p.n. rçalar bulunmuştur. \ =::;=======:.============== 

erın dört danesinde yapılmış ve ayrıca Vizenin tarihi kaleleri etek \ · ıze ka:-;.abası içinde ve tarihi ı• d 
)erinde ve (Çöml~kçi tepe) de son Çömlekçitepede yapılan kazıda spanya a 
dajlar yapılmıştır. 

1 

milfıttan sonra ikinci ve Uçüııcii as- ı 
Höyüklerde yupılan kazılarda rn •it olduğu anlaşılan garet bü- Dahili Harp 

5,5 metre kutrunda (9.50) metre yük bir bina temelleri bulunmuş- Barselona, 17 (A.A.) - Cum
lı uriyetç.iler tarafından neşredilen 
bir tebliğde yalnız Ebr mmtaka
sında hafif top ve tüfek ateşi teu
ti edilmiş ve Endülüs cephesinde 
düşmanın Nertice Grajo ve l\Iar -
ten Alkaid mevzilerine karşı yap
tığı bütün taarruzların püc;küriltl
müş olduğu bildirilmektedir. 

yüksekliğinde bulunan A höyii- tu.r 
ğünde 6 metre derinliğine inildik- Gayet geniş IJlok taslarınc.lan 
te milattan sonra birinci asra ait yapıhrn bu binanın bazı t~s sütun
olduğu tahmin olunaıı ve munta- lan ve garp yüzü yarıı~ daire 
zam yontma ta~lardan yapılmış şeklinde ve gene sütunlu cılcluğu 
bir mezar odasına rastlanmıstır. ' mevcut kaidelerden \'ı• i;dcrindcn 

Bu taştan mezar odasınn~ sark 1 belli olmnktadır. 
tarafındaki yüzünde iki tar fı 

0

mer Binanın zemini ekli , e geniş 
mer sökeli ve üzerinde gene mer- taşlaı-la döşelidir. Bu binanın bir 
mer tabanlı ve ön tarafı yekpare mabetten ziyade bir saray olduğu 
masif bir taşla örtülü bir kapı \'ar- tahmin edilmektedir. 

dır. 
Vizenin tarihi kaleleri etekle

Taş odanın içerisinde duvarla- rinde yapılan kazıda ise fevkalfı
rın alt kısımları Lugünkü serpme de ehemmiyeti haiz ve büyük bir 
tabir olunan tarzda .alçı sıvalı ve binanın revak kısmını teşkil eden 

emer erden birine rastlanmıştır. bunun üzeri 30 santim eninde ve k 1 
kırmızı zemin üzerine \'azo ve ne- ı~ · 

1 

~eml:'rın listiinde \'e etrafında Ro-
b_a~i resimlerle sü<>lü firizli \'C bu ma mimarisinde tezyinatlı firiz \'C 

fırız çerçeveden itibaren bütün arşitra\'l:ıı· bulunmu;;tur. Bu zen-

Gön'illül r mes~le~i 
Barselon, 17 (A.A.) - .Millet

ler Cemiyeti tarafından ecnebi gö
nullülerin geri alınmasını kontro
ln memur komisyon saat lö de Bar 
selona gelmiştir. Komisyon azası
nı kabul ede11 Dekayo hükumetin 
komisyonun işlerini kolavlastır -. ~ 

mak azminde lrnlundu;-,unu siivle-• . 
miştir. 

tonoz tavanı mavi zemin üezrine · · · gın mımnrı parçalara göre bu bi-
yıldız şeklini anchran beyaz ro- ııanın biiylik IJir mabet veya büvük zar bulunmuştur. Kubbeli mezar 
zetlerle süslüdür. Lir sanny bakıyesi olduğu tah~in adını alan bu mezarlardan birin-

Odnnın zemini dört köşe tuğla- edilmektedir. 1 cisi 1829 ve diğeri 1870 te Ru~lar 
larla döşemeli olup şark tarafında tıarafından açılmıs ve mezar oda-

Heyetin porgramında bu vıl 
ve kapının hemen yanında gene ç· 

1 
• sı içerisinde bulunan ~ kalfü-

öm ekçitepe ve llisaraltı civarın- ı taştan ve üzeri frenk tertibatlı bir d 1 rı mıştır. Bununla beraber hc'-·e-
a yapılacak kazıların Lir ::;ondaJ' " 

lahit bulunmaktadır. h tin sistematik ve esaslı bir surett• 
ma iyetinde olmasına göre elde e- 1 " 

Bu Hlhit açıldığı vakit içerisin- ı·ı b yaptığı araştırmada çok kıvmetli 
d 

c ı en u büyiik neticeden dola\•ı " 
e milattan sonra birinci asırda Vi k " (Seranit) parçahırı ve mezar 

0
• 

·azının gelecek yıl ela devamına 
zede Roma impataroluğunun ida- k 1 dasmın tabanında da henüz açıl-arar veri miş ve mevsim dol:n-ı- . 
resi altında tesis edilen krallardan · 1 k · mamış bir (at mezarı) bultınmuş-

sıy c azıya son verilmistir. 
birine ait Lir ölü bulunmuştur. il · tur. nuııdan bnşka a1·geoloJ"i ba-

cyet Kırklareli mıntakasııı-Yakılmış bir halde bulunan bu d k kınımdan çok büyük bir kıvmet a 'i iki höyükte yaptığı kazıda . 
ölü başında hükümdarlara mah- \'e ehemmiyet arzeden bu mezar _ 

t f 1 
milfıttaıı evvel dördüncü asr"' \'e 1 sus ve e ra ı a tın bayraklarla süs- · ... arın resim VP pliinları Trak\'a u-

lil bir çelenk, sağ tarafında kabza- Trakyacla .Makedoııyahların hıi- mumi miifettişlik mimarı l\t~zlır-ır 
b 

kim bulunduğu devre ait ı"kı" me-sı yanmış ir kılıç ve ayak ucunda A itan tarafından alınmıştır. 
genehükilmdarlaramahsusgümüş ~==~~~~~~==~==~====~~~====~~====~==~~==~ 
ve demirden bir zırhlı elbise, ka- KARIK ATÜR: 

-· 

bir şey bile yapmamış olsaydık bu, 
milletin bize 11 kanunuevvel inti
habatında itimadını bahşetmesine 

kilficli. 

Romanya kralınm doğum günü 
Bllkreş, 17 (A.A.) - Kralın 

doğumunun 45 ci yılı tesit edilmis-
1 .. 

tir. Hükümdar tarafından sara -
yın matemi dolayısile şenliklere 
ait programın son derece mahdut 
yapılması suretinde izhar edilmiş 
olan arzuya rağmen yıldönümü, 

hakiki bir milli bayram gibi tesit 

Dclroit, 17 (A.A.) - Uçuş hn

linde iki tayyare yerden 100 met

re irtifada çarpışmış ve tayyarele

rin ikisi de infilak etmiştir. 4 kişi 
ve bir de 3 buçuk yaşında bir ço
cuk yanarak ölmüştür. 

malar, beş tane .giimüş kupa, iki 
altın yüzük ve bunlardan başka 
hakikaten çok büvük bir def{er ta
şıyan ve şimdiye kadar eşine pek 
az tesadüf edilen miğferli bir mas
ke bulunmuştur. Bu maskenin ü
zerinde allııı kak:nalı l>ir deni:t. ila
hım tasvir eden çok sanatkfu·aııe 
yapılmış kabartma resimler ve 
maskenin iki yanak kısımlarında 
gene kabaı·tma olarak altın kakma 
!ı el tasvirleri bulunmaktadır. 
Bunlardan başka mezar odfünnın 
içerisinde tunçtan bir büyük şam-

1 

rlaıı, vazolar, el feneri bir kandil, 
kaplar ve topraktan küpler ve bir 
çok cam asar bulunmuştur. 

Japonlar ilerliyor 
Tokyo, 17 (A.A.) - Domei a

fonsının bildirdiğine göre Japon 
kıtaları, Hankeu üzerine ileri ha -
reketlcriııe devam ederek bugün 
Yangtse nehri sahilinde Tayehe 

olunmuştur. Bu da kralın hali ha
zırdaki tehlikeler arasınd~ Ruman 

göstermekte olduğu 

Leh cumhurreisinin seyyahati 
Varşova, 17 (A.A.) - Reisi

cumhur bugün Cieszyn Silezyası -

na yaptığı seyahati tehir etmiştir. 

Yalnız hilkOmet erkanından bazı 
zevat ve bu meyanda ticaret ve sa-

İkinci (B) höyüğünde ise ta
bana inildiğinde yanbaz iki mezar 
bulunmuştur. Kadına ait olduğu 
anla ılan bu mezarlar genis yay-
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VI 
Geç vakitte kendime geldim. 

Ortalık kararıyorken gozlerim 
açıldı. Mantom çıkarılmış, ço
raplarım çekilmiij. Tam bugün
kü kar~ılıklı halimiz gibi.. Yine 
karşı karşıyay1z i\1ehmet beyle. 

Beni ya ağına yatırmL,, soymu~. 
ve baş ucumda oturarak bu çıp

laklığımla benim gelişi güzel, kim 
bilir nasıl vaziyetlerle yattığımı 

seyrediyordu. 
Gözlerimi açıp şaşkın şaşkııı et

rafa ve sonra da kendisine baktı
ğımı görerek: 

- Ne oldunuz yine Seniha ha
nım! Ha.ta lığınız tekrar mı gel
di yoksa• Aman mazallah.. Ma
uıllah .. 

Yatakta doğrulduk.. Yorganı 

omuzlarıma çekip göğ•ilmü kapat
tım. 

- Hayır, dedim. Ufak bir bay
gınlık .. 

GU!dti ve biraz da sitemli bir 
mana ile: 

- Pek de öyle değil ama. Daha 
fazla hırçınlıktan herhalde. 

Kaltkı, aynalı dolabından bir 
ipekli kombinezon çıkarıp bana 
uzatarak: 

- Ben gidip gelinceye kadar 
l.ıunu giyiniz Seniha hanım!, Yeni 
doktorunuz gelecek .. Bu çok müs
taid bir gençmiş. Anneniz tavsiye 
etti. 

Dedi ve C>dadan dışarı çıktı he
men. Kombinezona baktım. Ten 
1·engi, gayet yumuşak ve incecik 
ipektendi. Onu giydiğim zaman 
kalktım ve aynalı dolabın onune 
geçerek kendi kendimi uzun uzun 
seyrettim. Bu daracık ve ten ren
gi ipekli içinde; ben adeta arkam
da hiçbir şey yokmuş gibi: Çırıl

çıplak görünüyordum. Kilfir şe~· 
o kadar da yaraşmıştı ki. Bu te
maşaya kendim bile doyamaya
rak aynadaki biçimli, müşekkel 

endamımı böyle saatlerce seyret
mek istiyordum. Fakat dışanda 

bir ayak sesi olunca kendimi kar
yolaya dar athm. Henüz yorgfllıı
mı üzerime çekiyor<lum ki kapı 

vuruldu. Seslendim: 

- Giriniz!. 
Genç bir doktor yüzbaşı•ı önde 

:Yiehmet bey arkada içeri girdiler. 
Doğru >'atağıma geldi, kibar, na
zik bir eda ile keyif, hal ve hatır 
Rorarak elimi sıktı. Fakat bana 
öyle bir bakışı vardı ki gayri ih
tiyari gözlerimi ve başımı çevir
dim. Mthmet bey de bunun farkın 
da olmalı ki hemen araya girdi? 

- Nasıl doktor bey! Bu vUcut; 
hastalıkları devirecek kadnr gür
büz ve genç değil mi? 

Doktor böyle bir suali fırsat bu
larak duyduğu hisleri dökmeye 
can atar gibi bir acele ile karşılık 
verdi. Sözlerini söylerken bana da 
manalı ı:wı.ııalı bakıyor ve sanki 
"ne demek istediğimi anlıyorsu

nuz değil mi?,. demek istiyordu. 
- Şayanı iftihar bir hareminiz 

var beyefendi!. Maşallah çok top
ludurlar ve herhalde kuvvetlidir
ler de .. 

tutup nalızımı dinlemeye başladı;/ 
- Yalnız nabız fazlacadır. E-. 

ğer müsaade edilirse .. Yorganı in- J 
direlım de kalbi dinliyeyim bir 
kere. 

Nasıl yorganı aşağı çekip iııclir

climse .. Doktorun rüzü birdenbire 
kıpkırmızı kesildi .. Beni hnyrııı 

lıil' bakışla süzüp yüzüme. ırözle
rime bakmadan kendini alamadı. 

Dakikalarca süren bir yüz ve 
göğüs temMı ile birbirimizin nte
~ini alıp veriyor gibi idik. Fakat 
bir müddet sonra doktor endişeli 
lıir sima ile kalktı \"O dolıra ılobra 

söyledi: 
- Hiç sıkıntıya ve zora getiril

miyecek ve böyle bir şeye taham
'k 1 mili edemiyecek derecede nazı · 

bir kalbi vardır hanımefendinin .. 
Küçücük bir üzüntü derhal 

darbanı ve deveranı teşdit eder ve 
Allah saklasın kan boğması; kalb 
sektesi gibi arızalarla lıir ölüm bi
le tevlid edebilir. 

Bunun için daimi ve mutlak bir 
sükunet ve istirahat lazımdır. Ve
receğim reçetede derhal yaptırıl

malı efendim. Ben birkaç giln son 
ra yine gelirim. Hem vaktimiz bu 
gün pek dar; hem de vereceğim 
iliıçlraın neticesini anlayalıilmek 

için mufa;sal muayeneyi o gün 
yaparım. 

Müsaadenizle hanımefendi!. 

GeçmİJ;I olsun. Yakında ~izi sapa
sağlam kaldıracağız inşallah. Esa
sen yatacak bir hasla değilsiniz .. 
Yalnız üzülüp, heyecanlanmama
lı. Allaha JRmarladık efendim .. 

- Teşekkür ederim doktor bey 
güle güle .. 
Anlıyordum ki.. Doktorun heye

canı benden fazla idi ve mu1ye
sini falan da onun için yapama
mıştı biçare .. 

Onlar odadan çıktıkları zaman 
ben de hemen yataktan fırladım. 
Tekrar aynalı dolabın önüne geç
tiğim zaman - neye yalan söyliye
yim? • doktorcuğa hak verdim. 
Çünkü gördüğüm ve seyrettiğim j 
~u pek genç; on yedi yaşındaki 

genç irisi güzel kızın kar~ısında 

hele bu ipeklilerin yaptığı açıklık 
ve renklilik kar~ısında tahammül 
etmek, heyecalanmamak mümkün 
değildi. Bahusus bu adam da dok
dotun yaşında ve güzel, kuvvetli 
bir erkek olursa: 

Karyolanın ayak ucunda -her 
halde Mehmet bey tarafından

milhmel bir atılışa uğramış bir 
gecelik duruyordu. Uzanıp aldım. 
Bu da yepyeni daha hulis ipek
ten, zarif, kıymetli bir şeydi. Gi
yinelim, pencerenin önüne olur- ı 

dum. 
Park yavaş yavaş boşalıyor, 

park bekçisi de kapıları kaııı.tı

yordu. 
Ben onları seyrederken omu

zuma hafifçe bir el dokundu. Dön-
1 

düm. Bu annemdi. Birdenbire onu 
yine kar~ımda görünce her tarafı
mın titrediğini hissettim. Fakat 
belli etmek istemiyerek gülllmse- j 
meye çalıştım nedense?. O da ha
fif bir gülUmseme ile bana bakı- ı 

Uzandı .. Bileğimi gayet hafif ve yordu: 
nazik bir surette iki parmağı ile (Sonu var) 

Derhal \'aziyet alarak onlara, 
kurdtıkları biltün fırıldaklardan 

haberdar olduğunu bu şekilde iki 
yllzlillUkte devam ederlerse neti
cenin kendi aleyhlerine olacağını 

va Fayoalın kalabalık bir efrat ile 
Akabaya geldiğini de ilaveyi unut 
mıynrak sözlerini, Audanın eline 
sıkıştırdığı yükte hafif pahada a
ğır lngiliz altııılariyle bitirdi. 

23 ağustos 1917 tarihinde E
ruir Faysal beraberinde 400 kişi

lik muntazam bir tabur, Fransız 

mitralyözlerinden müteşekkil bir 
takım, tanklar, ve bizzat kendi ef
radı olduğu halde, İngiliz amiral 
gemi i Euryalus'un gece gündilz 
gözden uzak tutmadığı Akaba ko
yuna yerle~tiriyor. 

I..anens ayni zamanda İngiliz 
hava ordusunun da yardımını ve 
m üzaheretini temin ediyor ve lıu 
münasebetle Akabadan kırk mil 
mesafede olaıı Kııntiya mevkiine 
bir tayyare sahası hazırlattırılı-

Demiryollarıııı tııhrip ve uçur
ma i~lerini •on derecede mükem
melleştiren Lavrens ufak ufak çu

kurlar kazdırarak oralara elek
trikle ateş alabilecek mevaddı talı 
ribiye ve Osmanlılann vukuuna 
ihtimal veremiyecekleri yerleri in
tihap ve onları beklemedkleri an-

da zuhur edecek nagihiini vakalar 
karşısında bırakacak şekilde ha
zırlattığı bu çukıırlaıw yanlarına 

da mitralyözlü tilfek islimnline lü 
zumu kadar alışmış olan yerliler
den ufak gruplar yap'1rak bunları 
yerleştirdi. 

Lavrens mütemadiyen bir müş
külle karşılaşıyordu. Araplara ih
tiyatlı davranmağı bir türlü öğre
tememişti. Herhangi bir sevk ve 
mühimmat treni ele geçirilip uçu
rulduğu zaman bu adamlar ihti
yatla hareket ederek yağma za
manı gelinceye kadar beklemek, 
ve yağın.aya başladıkları zaman 

YENi SABAH 

Sinema Yıldızları Bir 
Arada Nerde Görünür 
'' Genç Duglas, Morlenin Kürkünü 
Taşıyor. Con Kravfort Konstans 

Benet'le Kolkoladır,, 

Con Kravfort bir baloda 

Halivudda bütün şöhretlerin, 

ne kadar tanınmış artist varsa etim 
lesinin bir arada göründükleri bi
ricik salon, büyük bir filmin ilk de 
fa olmak üzere gösterildiği suva
reye tahsis edilen sinema salonu-

dur. Mesela fasılasız üç •ene di -

dinmeye ve (50.000.000) frank 
masrafa mal olan "şu fani dün
ya,, filmi ilk gösterildiği gece si
nema meşhurların bir meşheri ha
line gelmesine sebep olmuştur. 

Mevzuu itibarile Çinde geçen 
"Şu fani dünya,, filminin meydana 

getirilmesi için hiç bir fedakarlık

tan çekinilmemişti.' Bunu herkes 
gibi sinema aleminin psrlak yıl -

dızları da biliyorlardı. Binaena -
leyh Foks müessesesi bir tecrilb<• 

mahiyetinde filmi göstermeğe ka
rar verdiği gece Holivudun biltün 

şöhretini bir araya gelmi~ oldu-
lar. ' 

Film "Kahtey,, in muhteşem 

ve fcvkalı1cle mlidelıdep ~ıılonlurın 
da gösterildi. Binanın önünü ke<if 
bir halk tabakası cloldurmuştıı. Sa 

lonun Çin muhitine benzemesi i
çin hiç bir fedakarlıktan çekinil
memişti. l\Iademki filmin mevzuu 
Çinde geçiyordu, müessese filmi 
gö~terdiği salona da Çin çe~nisi 
vermek istemiş ve bunda muvaf
fak olmuştu. Kapının önilnde du
run metrodotelkuvvetli bir oparlo
run yardımile salona gelen sinema 
yıldızlarının isimlerini sayıyordu: 

- Marlen Ditrih, Klark Gaybl 

Yazan : LEON BOUSSARD 

cesetlerini soyarlarken aralarında 
kavga ve dmltı çıkarmaktan vaz
geçip uslu, akıllı i~ görmeğe alışa
mamı~lardı. 

O zamanlar kendisinde Eliza
betvari bir maceraperest ruhu bu
lunduğunu inkar etmiyor bilakis 
kemali cesaretle bunu itiraf bile 
ediyordu. O an geçtikten sonra 
vicdan azabı ve üzüntü duyuran 
bu yağmalar, iıısiln cegetleri, uçu
rulan kol ve bacaklar, kafalar, 
iş başında iken hiçbir şeyin bLili 
kıyas olmayan bUyiik bir zevk ve 

ve eşi, J oan Kravford 
Bennett ... ilh ... 

Kanstans 

Genç Duglas Fayrbanks, l\Iar- 1 
lenin kürkünü taşıyarak salona 
girmişti. Con Kravford ve Kon!'! - ' 
tans Bennet kol kola idiler. Şura
sıııı da derhal ilave edelim ki bu 
tecriibe suvarelerine gelenler 

filmi görmekten ziyade ilk temsili 
görmeğe gelen sinema yıldızlarını 
görmeğe geliyorlarmış. 

" ideal ,, bir filim 
kumpanyası ... 

Amerikan sinema ve film mcc
mualaımdan biri (İdeal) bir film 
kumpanyası kurmak için hangi sa
nntkı1rlann biraraya getirilmesi la 
zımgeldiği hakkında bir yazı neşret

miştir. Buna nazaran (tdcnlJ ~üper
vlzörler şunlardır: 

David Selznick, Ubalt Disney, 
Korda, Z:ımuck, Rene Clair. 

Rejisörler: 

Frank Kopra, Cukor. 
Sanlltkiirlar: 

Garbo, Katrin Hepbuın, Charles 

Laughtoıı, Marlene Ditrich. Janet 
Macdonald ,Norma Şerer, Myrna 1 

Loy, William Povell, Charles Boyer, 
Annabella, Robert Taylor, Clark 
Gable. 

Tabii ve tatbiki imkansız bir 
şeydir. Her sahada ve dünyanın her 
tarafında olduğu gibi Holivudda da / 
gerek prodüktörler, gerek rejisör
ler gelekse sanatkarlar ara~ında a
mansız bir rekabet vardır ... Bunla
rı bir araya getirmek hiç te kabil 
cleğildir. 
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bilmiyen bir hırs ve şiddetle alabil 
diğine etrafa saldırıyordu. 

Fransız yüzbaşısı Pizani ile be
ra\ıer birlikte hazırladığı bir ufak 
sevk taburu bir aralık az kalsın 

150 ki~i Arap askerile kendisi de 
dahil olmak üzere Maan şimalin
de Osmanlılara esir düşüyorlar
dı. Hele şükür, bu vartadan yaka
Rını kurtarabilmi~ti. 

Bu suretle, Osmanlı demiryol
lnrı hatları üzerinde giristiklel'ı 
işler l.ıiraz bozulur gibi olmuştu. 

Medine, gUnden güne daralıvoı· 
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Zavallı Kızlar 
Osman erkenclen ovaya gidi

yordu. Ali dayıların bahçesine ge
lince çitten atlıyarak içeri daldı. 

GU!süm inekleri ve mandaları sıı.

lamak üzere kuyu başına inmişti. 
Onu evde bul.!lmayınca Osman 

içinden Lir küfür savurarak i~ine 

ıreç kalmamak için uzaklaştı. Kö
yün en helalı, en hovarda delikan
lısıydı; sataşmad!ğı kız, yapmadı

ğı rezalet kalmamıştı. Bir kaç kı
zı lekelemiş, bir de katil cürmüıı
ılen ııltı yıl damda yatmıştı. Şimdi 
de G lllsümün ba~ına bela kesil
mişti. Mutlaka oııu kötü maksadı
na rnm eylemek istiyordu Evnl
kilc·rine yaptığı gibi ona da "seni 
alacağım,, diyerek nişanlı,·acak, 

scınra yüzüstü bırakacaktı. 
Fakat onu tanıyan Gül•üm süz 

lerine kanmadı .. Daha geçen yıl 

ablasının başına gelenleri unutma
nıı'ilt. Sekinenin Mustafa, ''<eni 
alacağım,, diye unu kandırmamı~ 
mıydı? Bereket birçok mahkeme
den sonra onların nikiıhlarını güç
bela kıydırmışlardı. 

Osman o günü Giilsiimü göre
mediği için kızgın kızgın çalıştı. 

Akşam soluğu gene onlarda aldı. 

Kız evde yalnızdı. Annesi kız kar 
deşini alarak komşulara geçmişti. 
Gülsüm bir yandan saçta bazdır -
ma pişiriyor, bir yandan da kızart 
masııu hazırlıyordu. 

Osman onu yalnız görünce se
vindi: 

- Kız, dedi, saba hl eyin seni 
aradım bulamadım. Neredeydin 
öyle erken? 

Gillsüm Osmanın böyle apan
sız eve girişine içerlemişli. Yüzü
nü ekşiterek cevap verdi: 

- Nerede olursam olayım, sa
na ne? 

- Kız pek kafa tutuyon bugün 
lerde sen. Beni günaha sokacan 
sonra .. Gel şu kafadan vaz geç te, 
dediklerimi yap ... Yoksa? .... 

Böylece yarım saat konuştular. 
Fakat Osman bir netice alamadan 
ayrıldı, gitti ... 

Birkaç akşam Osman gene, o
vadan dönüyordu ... Gülsümün a
nası o gün darı soymak için Musta
fa Mollaların tarlasına gitmişti ... 
Bu fırsattan istifadeyi aklına ko
yan Osman yolda gelirken şöyle 
bir plan hazırladı: 

"Şimdi Gülsüme anasının gece 
de tarlada kalacağıııı, ve onlara 
yiyecek çıkınını oraya kadar gö
tiirmesini bana tenbih ettiğini siir-

)erim. Ötesi c]p lıenim lıileceğiın 
iş .... ,, 

Evin önünden geçerken durdu 
ve seslendi: 

- Kız, Gülsüm ... Bana bak bir 
az .... 

Gülsüm, çitin ortasından başını 
uzatlı. Osmanı görilnce kızdı ve; 

- N' e o, gene bir şey mi istiyoıı 
diye sordu. 

- Anan bu akşam gelmiyeeek
miş .. Gece de dan soyacaklar. Bıı 

na tenbih etti: Gdlsüm yemek ge
tirsin bize dedi.. Hadi sen de ça
buk davran. gün batmadan yola 
çık ... 

Osman bunları söyliyerck, ve 
içinden hınçla gülerek uzaklaştı. 

Gülsüm yemeklerini hazırlnnıı~ 
w yola koyulmuşlu. :Ylolla i\lu'
tafalarııı tarlasına dönecek ayrı

ma yakl1ştığı zaman çalıların ara
.sındun biri sıçrıyrak üzerine tıl

dı.. Bu o domuzoğlu domuz Os
mundı. Demek onu tuzağa düşür
müştü. Kız bir an şaşırdı. Bağırıp 
çağırmağa vakit kalmadan Osman 
onu sıkıca kollarından tutarak ağ
zına koca bir meııdil soktu. Ve o· 
r:ıcıkta hazırladığı alına bindire -
rek onu alıp götürdü. 

Üç ün sonra, benzi sararmış 
ve bitkı bir halde Gülsüm, Umur
lunun arka yollarıııdan geçiyordu. 
Köye uğramadan doğruca Aydına 
yollandı. Köyüne hangi y(izle gi
recekti? 

Aradan ultı ay geçmişti. Bir 
gün Aydına gitmiştim Pazardan 
öteberi almak için çarşıda dolaşır 
ken birden Gülsüm gözüme ili~ti. 

Yüzü bü8bülün sararmış \"e çöke
cek kadar zayıflamıştı. Ayakta 
zor duruyordu ... Yanına ,·aklaş

lım: 

- Kız, nen var, dedim, hasta 
mısın yok~a? 

- Ah, sorma, bey dedi. Ne et
tim de köyden ayrıldım. Başıma 
bir dert geldi. Kötü şeymiş .. Ko
naktaki doktor bana bakıyor. Her 
hafta iğne vuruyorlar... Daha da 
böyle dört yıl iğnelenecek mişim. 

Bunları söylerken gözlm·i ya
şardı. Büsbütün bitkin bir halde 
devam etti: 

- Aman bey, ne olur, beni gör 
düğünü köydekilere söyleme .... 

Sonra gözlerini yere indirerek 
hayattan ve cemiyetten fırlatılmış, 
çıkarılmış boş bir varlık gibi sar,;ı
la sar,ıla uzaklaştı. .. 

Hikayeci 

YARIN AKŞAM ~ E elki artistlerin ismini henüz 

MELEK~ tanımıyorsunuz Şöhretlerini 

henüz duymadınız 

ı------~- BiZ SİZE HABER VERELiM: 
BU SENE VENEDIK BEYNELMiLEL FİLM SERGİSiNE 

FRANSA NAl\11N~ CÔNDERILEREK BİRl~CILIK 
MÜKAFATINI KAZANAN 

Sinemasında 

( Günahkar Kızlar ) 
( Prison Sans Barreausk ) ( Parmaklıksız Hapishanesi ) 

FRANSIZCA SÖZLÜ, BiR SAN'AT VE DEHA 
ABİDESİDiR. 

Genç kız Rolünde : Corinne Duchaıre - Direktris Rolünde 
Anıe Ducausk Doktor Rolünde : Roger Duchesne 

Numaralı Koltukların şimdiden aldırılması rica olunur. Telefon 40868 
Dikkat : Harikulade heyecanlı ve in.ani bir mevzuda olan bu fili
min FRANSA ve AVRU.>ADA kaznndıO-ı müthiş muvaffakiyetten 
sonra, hemen fngilizce•i yapılmış, İNGILTERE ve Al\I ERIKAD da 
emsalsiz birragbet görmüştür. 

Allenbi de Filistinde il kve mu
nzzam olacak taarruz\ harekete 
girişmeğe hazırlanıyordu. 

* 
Tayyare ile karargahı umumiye 

giden Lavrens son günlerdeki akın 
ları, aldığı tertibatı etraflıca izah 
etli. Şimdi yapmak tasav·ıurund:ı 

olduğu akın, çok cesuran" ve tcn
likeli bir iş olmakla beraber fay
da temininden hali kalmayacağı 
için ne yapıp yapıp, Osmanlı ordu 
sunu Şamdaki üssülharekesinden 
tecrid ile Allenbinin lütuf ve ama
nına koşturmak gayesini güderek, 
tamamile düşman tarafın arazisi 

miralay Bremenin Türkler hesa
bına casusluk yaptığını idda etti
ği ve Emir Faysalın da: 

- Bu adamın deli olduğunu lıi

liyorum, fakat namusundan şüp

hem y"k .. Kendinizi büsbütün salı 
vermeden bu adamı kullanabilir
siniz .. 

De<liği Emir Abdülkadir de ol
duğu halde Lavrens hareket etti. 

Gazayı durmaksızın bombardı 

man eden Allenby taburlarının u
zaktan uzağa gelen top seslerini 
dinliyerek Auda ile bir münaka
şaya dalan Lavrens tekrar sevk 
hazırlıklarına başladı. 

olan Yormok vadisinin 
noktada ve Akabadan 

birleştiği Bu aralık bir muzafferiyet da-
150 kilo- ha vuku buldu. Nevkumb Osman-

metre mesafede bulunan Derııaya 
doğru demiryolu hattı üzerine doğ 
ru l.ıir akın yapacaktı. 

27 teşrinievvel 917 tarihinde 
yanında, köprü tahrip etmekte 
mehareti bilinen Ali Elhüseyin, 
Akabad 

lıların eline esir düşmeden evvel 
İngiliz kuvvetleri önünde Osman
lıları yollarını şaşırtacak kadar 
bir mucize daha yaratıyor ve bu 
suretle Allenbinin kuvvetleri mu
zafferane ilerlemekte devam edi-
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l 
Siz de ruhunuzun tahlilini, hayatınız ve tabiatmız hakkında mu

f aaaal malumat isteraeniz iaminizi, doğduğunuz tarihi, günü ve müm
kUnse saatini yazarak gazetemize "Ruh tahlili,, rumuzuna bir mektup 
Yazarak müracaat edin. Mufassal ve hususi cevap için 6 kurutluk pul 

i l~ve edilmelidir. 
Rumuza da cevap verilebilir. 

Nuran Sarı (:içe.k J llie size büyuk zaraı ıur getirecek-
tir. Tcrkediniz. 

Üsküdar: 
Çok yaramaz hırçın bir çocuk

&un. Bununla beraber ca.Iı .. kansın. 
Curttkar ve hadit mizaclı olduğun 
gıbi ihtiı a ve tt.:eııniyi 'ahi bir şey 

~!arak tC'lfıkki ed<'n;in. He\ es:ıt \ r 
l:Yfınc tfı.bi olacaksın. Bu yhzden 

r~ı: zarar göı eceksin. Yalnız bir i
Yıligin varsa o da bedbaht kimse
ı •Cle yardım etmek istiyeccksin. 
Aşk ve Revdada ifrat clerececle o 

lacaksın. Ji::beveyniı.ız sizin terbiye
niz hu"'n"ıında biraz ciddi davran-
1llalaıı lfı.zım geliyor. Bunu ihmal 
ederek ehemmiyet vermezlerse si
ze fenalık etmiş olurlar. Bilhas~n 
evki tn.biinize olan meylinize mfi.r.ı 
?~rn:ılannı tavsiye eder ve aşağıd.ı
ı.ı hallcı den fariğ olmanızı hatırla· 
tırım: 

l --- Keyfi mizaçlarınızı kati /"J' 

1crkediniz. 
2 --- Zılıırı ve kalbinizi rahat ,.z 

edecek kitaplaı ı okumayınız. 
3 --- lleı şe~ in ifratı çok ~.:l ar 

\'erect'ktir. 
1 --- F{'lzla şeylerC' malik ol. ak 

fikrinden vazgeçiniz. 
5 --- Yalan söylemr•yiniz. 

Süleyman Dinçer 
Gebze: 

'Şen YP zevkli safnya diişkiin ol
dukça giizel yaşaınağı seversiniz,. 
Oldukça yakışıklı olduğunuz gibi 
aşk ve muuabbet hissi de sizde faz
ladır. Herşeyde kendi nefsinizi dü
şünürsünüz. Baznn ihtiyatsız hare -
ketıeriııiz sizi felakete sürükler. l"i 
kiı· ve tasavvurlarınızda fazla takip 
Yoktur. Teşebbüslerinizdcn çabuk 
tısanırsınız. Hiçbiı' şeyde ebedi ka 
tal'ınız yoktur. Sizde başlıca obur
luk, tcnbellik, hased ve kin pek bü
Ytik bir mevki tlıtmuştur. Talihiniz 
Cok iyi ::ı.mma ihtiyatsız hareketle
l'inız buna mani oluyor. Bunları ter
kt'tmek şartile sahibi servet olursu
nuz. Şimdi size tavsiyem: 

:1 --- BaşlnclıE;1nız işte sebat cdi-
tıi:ı:. 

2 --- Gcı ek dostlukta ve gerek 
düşmanlıkta ifr:,ı derece hareket 
etrnck. 

3 --- Bir işe başlamadan e:vvel 
onun c.ınbetini uı.ı ,unmek lazım. 

4 --- ıyı:niıı: ı·avictır, çok y:ı-
~al'sınız. Sıhhatiniz<' itina etmezse
t•iz ciğ<'t'lcı inizin har-tnlığa i:ıtidaclı 

Vardır. 

Mazhar Tevfik 
Pnngaltı : 

3 --- Zc\·k ve saf ;a düşkün ol
duğunuzdan i1ratına \ armayınız. 

:3 --- Size tcvdı edilen sırrı ifşa 

etmeyin. 
4 --- Jyicc clüşünmC>dcn bir i.,c 

~tılm:ıyııı. ElrnE rbiııJc zar .1r g:'rür
siinüz. 

5 --- Aceleci old .ığunuz için sa
bn ı.: ·.nız. I3u da i ti!:baliaize ma
nidir. 

Ta.v İ)cl"rıme riayet ederseniz 
hem .:ahibi servet olur ve hem de 
çok yaşarsınız. 

D. Kartal- Üsküdar 
Kuvvayi akliye ve bedeniyeniz 

iyi<lir. Şekli zahiriniz gibi edalısı -
mz. Açık yiireklisiniz. Yalnız bazı 

keyfi hareketleriniz vardır. Çiinkü 
ne yaparsanız iyi telakki eder ve 
herkesçe de iyi tclilkki edilmesini is 
tersin iz. Nefsinize fevkalade itima
dınız vardır. Her işte önayak olmak 
istersiniz. 

Evlilik hayatınız, intihapta al
danmazsa.nız mesut ve bahtiyar ola
caksınız. Bunun için de mümkünse 
(mayıs) ayında doğmuş bir kız: 
bulunuz. 

Talih size ticarette yardım eder. 
Sanata sülük etmeyin. Cevv~tsınız. 
Birçolt işlere teşebbiis etmeyi se
versiniz. 

Böbrekleriniz zayıftır. Sinir has
talığından sakınınız. Az yemek ,.e 
az içmek suretile sıhhatinize itina 
ederseniz çok yaşıyacaksınız. 

Herşeyde sabır ve sebat göı:;lcr
menizi tavsiye ederim. Talih .size 
yaverdir. Sevki tabii ile hareket e
derek muvaffak olacaksınız. 

Hasan Papuççu Oğlu · 
Bartın: 

Hoş meşrepsiniz. Hulıisiniyet sa
hibi olduğunuzdan açık yüreklı Ye 
hatırşinassınız. Bawn keyfi hare -
ketle aklınıza gelenı yaparsınız. Ay
ni zamanda dost in~ihabındn, çok 
defalar aldanırsınız. Çalışmayı se
versiniz. Fakat sizin için ticarette 
muvaffakiyet yoktur. Nefis sanata 
teşebbüs ediniz (musiki, re;;im ede 
biyat) gibi. 

Evlilik hayatınızda bahtiyar ola
caksınız. Nefsinize düşkünsünüz. 

Mümkiin oldu~ru kadar erken evle
niniz. Sıhhatinizi suiistimalden mu
hafaza edemediğiniz takdirde bir 
ço. astalıklara maruz kalacaksı -
nız. 

f'ize tavsiyem: 
1 --- Az yemek yC'yiniz, içki vii

cudul1w ıı tahı ip edecektir .. 

(Ba~ta.-afı 1 inci sayfada) 
lavya, Bulgaristan ve Türkiye Al
man hududundan Karadenize ka -
dar imtidat eden bir nevi Balkan 
mihveri teşkil etmektedirler. Bu 
keyfiyet mevzubahs üç memleket 
için muazzam iktısadi teşkilat pro 
jeleri hakkında müzakerelerde 
bulunmağa medar olmuştur. 

l\1eselfi: Yollar, telefon kablo-
ları inşası vesaire ... Avrupanın ce 
nubi şarkisi için Tunanın haiz ol
duğu büyük ehemmiyetin neticesi 
yektiğerini tabii surette ikmal e
den Şimal denizi ile Kal'adeniz a
rasında ve iktısadi bir saha viicu
d~ getirecektir. 

Avrupanın cenubu şarkisi ile 
Anadolu hemen hemen Almanya 
nın bütün muhtaç olduğu şeyler. 
maliktirler. 

Dr. Funk, yapmış olduğu mıi . 
zakerelerin mevzuunu bu üç mem 
leketin istihsal kuvvetlerinin Al -
manyamn yardımile ve müba-delc> 
leri teksif edecek tarzda nasıl · 
kişaf ettirmek meselesinin teşkil 
etmiş olduğunu ilave eylemiştir.,, 

' 

Nazır, netice olarak demi~tir 

ki, yapmış olduğum sc~·ahatte Al
manyadan bu memleketlere giden 
kuvvet cereyanlarını muvaffaki -
yetle tetevvüç etmiş olan miiza -
kerele1:le tnrsin edilmiş olduğu ka
nan tile clönd Um. 

Sahte Müfettiş 
Bu açık göz 3000 1 ra ceza 

kesmiş 
"Ahmet., isminde bir adam 

kendisine ".Maliye müfettişi., silsü 
vererek Tahtakalede Snlamonun 
dükkanına gitmiş ve onun vergi ka 
çakçılığı yaptığını söyliyerck ken
di::;ine 3000 lfrahk bir vergi tahak
kuk ettirmiştir! ... 

Sahte maliye müfettişi, bu pa
rayı bir an evvel ödemesini veya
hut tahsilinin geciktirilmesi için 
kendisile uzlaşmasını da ilflve et
miştir. 

Bu vaziyet üzerine Salamon Ah 
medin maliye müfettişi olduğun -
dan şüı)heleıımiş ve komşuların -
dan Hayime mür.aca.at etmiştir. 

Hayim; iki sene evvel kendisi
nin de ayni suretle dolandırıldığı
nı bildirerek hemen Salamonla be-

raber dükkana gitmiş ve orada 
bekliyen Ahmedi tanıyarak iki 
sene evvelki dolandırıcının bu .a
dam olduğunu arkadaşına söyler
miştir. Snlamon guya para teda
riki için Ahmede biraz beklemesi
ni rica etmiş ve derhal merkeze 
ko"muştur. 

Çe oslovakya 
acar ht·ıafı 

ve a }'a 
(Baş tnrafı 1 inci sayfada) 

rücu edecek, diger mıntaknlar i ~ 
plebisite tabi tutulmak lfızımgele 
ce1<tir. 

Bu mc~eleler halledildikten 
..;onra hal~ a, Çc:koslo\ nk hudulla
r111ı garanli edecektir. B. Mu..,::ıoli
ninin ı:. Ş\ nvkov~kiyi kabul t'ttigi 
e~nada mumaile~ h bu takdirde Bo 
hem~ anın llnh .ın do tlugurıa gü
venebileceğim o.} lem iş olduğu ri
vayet edilmektedir. 

Alman ve İtalyan Noktai 
Nazarları Muhalifmiş 

Paris, 17 (A.A.) - Pelit Par· 
sien, Macar - Çekoslovak müza -
kereleri hakkında şöyle yazıyor: 

lt,alyn ve Polonya hükfimetleı 
liacari:stanm metalibatına ku\ 
le mıiznharctte de\am etm kt 
Fakat Macaristanla P-0lonya r 
::ıındh. tnıi:;;terf'k lıir hududun t 

line mmirız olnn Almanya ha 
reketini değiştirmişe benzemiy o . 
İtalya ve Alman~ a, her ik" · el 
Macar - Çt:'ko lov k mıizah l't er'
nin pek ~akında tekrar h lama-

Muhakkak Kendi menfaat" · 

Ye · , 
Dio emeyi 1 c meyıniz. 

f eşhi u : 

t 

t n\ irat m ğaza.ı.ı, G~lata, Vo} voda Caddesi 

p<' u · i t nbul. Tahtaknle Menaşe Han 59 - 60 
k tin .. hczo ~chirlerin<le acentalzırımız. vardır. 

l ez c, Grip, • 
onıatızma 

ve bütün ağrılarımıı derhal keser. 

günde 3 alınabilir. 

---~ 

. M .. dürlüğünde • • 
ı husu unda mutabık iseler de Al 

man ve ltalvan tezler; • rn ı ıda biı 1 
yakınlaşma elde edildı.}' • bt'nze - l _ ld. em zin Yavşan ve Çamaltı tuzlaları için memur, amele ve 
miyor. Maamaf h mutava ~ıl bir . ~ . 

1 
. . Jjzu mı d. h fıi \ uk naklınde kullanılmak uzere satın alınacagı ve 

suretı hal bu unnrn l ıhtıma 1 ı km - · . . . . 
lj d B

'lh B d t 27 - L - 938 t. rihinde ihale edilecegi ılan edıleıı 2 adet kamyonetin 
ve e var ır. ı a a, u Pf" e-
nin L temekte oldugu Rutenyanın şartname> ind · t llilfıt ) apılac:ığından yeniden açık eksiltme)'C konul-

duğrudan doğruya ::.\1acari!.it'.lna il· nlll"lur. 
il - .1uhammen bedeli beheri 2100 lira he abile 4800 lira \'C hakı yerine bu ilhaktan e\ \el or 

da bir plebi:it ytıınlm:ı ı mPvz ı 
hah.., olmaktadır. muval~k temina ı 360 liradır. 

Polonya da Macar lşile lll k ı 26 - ~~ - 93 • tarıhine ra. Uuyan çar atnba unti ant 
Meşgul 14 de K tı. t. ta J " zım \ e l\Iübayam . ube indeki alım komi yonun-

Varşova, 17 (A.A.) - Poloı <. y ;,ı,11la aktır. 
) a hariciye nazırı Bek, İta 'a \ lV Iundd 1 -;;artnamelcr pa ·asız olarak her gıiıı sözü gt•çcn şu· 
Rumanya btiyük elçileriyle Ma( lıcdt>ıı alınabılir. 

' · l r.ık eiml'k i tiyenlerin katnloglarile karuf;eri, ric;tan ortn elçisini kabul etmiştir. \ E ıltn 
dahili tak-.imatını gö~terir bir plan ile benzin ııarfiyatını gö~
ı ı tc>klifkrini ihale gfüıiinlcn 5 gün evveline kadar lııhhıar-

Siyasi mahufilde zannedild' ,.· 
ne göre bütün bu mülakatlar l\T 
cnr - Ç<'koslovak meselesi etr: 
da cereyan etmiştir. 

Südette Refah Baharı 
Pek Yakın 

\ 

ıu ine veı meleri ve tf'kliflerinin kabultinü mutazamnıın 

malan lazımdır. 
e 1 leı:·n ek iltme için tayin edilen giin ve saatle •, 7.5 

O ing, 17 (A.A.) - B. Hen - 1-.U (' birlikte ) ukardı adı geçen komi ~ona gelmeleri i
(7312) 

l.ı ol 11 1 lc>in dün 160.000 ki i huz•u·ur. 
hir nutuk söyliyerel{ suaet me 
lek tinin yakmda bir refah balı 
nna kavuşacağına kani bulunduğu Cınsi Miktarı Muhammen B. 

Beheri Tutarı 

L. K. 

Muvakkat Eksiltme 

teminatı Saati 
mı öylerniştir. 

• 
lzmirde • 

ecı 

Bir öl .. ı ı 
İzmir, (Hu"'u i) - Kahraman 

lardn oturan 62 ~ :ışlarında Yu 
Oglu Azman geçenlerde elinde : -
teş yakarken birdenbire ate~c k~.
p.rnmış, vucudiıniın muhtelif y ı 
1 er:ııdc>n yanmıştır. O gQndenb 

L. K. S. 

Sicim 5000 kilo 
;\ltihüı kur- loOO ,, 

74.-
27.50 

3700.-
412.50 

L. K. 

277.50 
30.n4 

10.30 
11 

l - 'Y ul,.mia cim; ,. e miktarı yazılı 5000 kilo sicim ile 1500 kilo 

ın'hur J.ur~unu 13 - X - 938 tarihinde ihale edilemediğinden nçık rk

iltmekri on gün t mclit c>clilmif;tir. 
II - Iuh, mmeıı bedcllerile muvnkkat teminatları hizalarında 

o terilmi.tir. 
III - El~ ·1tme 22 - X - n38 tarihine rastlayan cumartc> i giınu l1i 

laı n la , azılı wtlerdc> Kabat ,ta Levazım ve ıniilınyaat . ulw ·nnı 
ki alım kom' onunda yapılacaktır. 

ô ii (IÇ€'11 ıh 
IIulihııniyl't al ibi, a ık :ı-üıckli 

Ve hatırf>inas ol<lugunuz gibi hayı ı 
ııevC'r ·iniz. Bazaıı da keyfi harck<'t 
l(' aklınıza geleni yapar~ınız. Bu da 
ı;i~in :>nrnrınızı muciptir. Paraya c
heınıniyet vermez ·iniz. Bir ;ı.z da ncf 

2 --- Kcnrlinizi yoracak !]Cl:i!de> 
çalışmayın. 

Merkezde kendisine numaralı 
mazbut pnrnlnr verilmi · ve dük -
kfinına dönüp de, bunlal'l sahte 1 
maliye müfettişine vereceği zaman 
hemen içeri giren memurlar tara -
fından Ahmet ciirmiimeşhut lın -
lincle ynkalanm1ştır. 

ri evinde hasta yatmakta olan • 
rek ~ ar.ıları ka.nırrE>n olmu. tur. 
m.ııı, kimsesiz olduğundan 1'a ' 
lı[rını komşulara bildirmek "mk. 
nı bulamamış ve tedavi edilmn 

Zavallı ihtiyar evvelki glin fe 
bi rsurctte ölmüş ve adliye talı'· 
katından sonra ihtiyarın defni 

1 \' S im -;;artnnmesi hn ılin }lara ız olarak 
d<'ll lı ıahil C(• ri r:ibi l\ÜJılUnelc>r dl göri.ilebilir. 

V l tC'klılerin eksiltme icin tayin edilen glin ve ~ant1 C' 7.~ ~ıı 

inizc ma~lfıpsumız. 
\'.ıl, .. ile sıhh.ıtinizc "tinft cdcıck 

Ruiiı;timal <.'tmcmi seniz bün~cniz 
aglnmdır. Çok yasamanız i< in si

u- rıunlan tavsiye edıyoı um: 
1 - SizdP nezfi dimaği tehlike:-;i 

olıluğmıdan az yemelisiniz. 
2 --- Dermansız kalarak f:ekilde 

ltl'ndinizi ~ onnayınız. . 
3 --- Fazla hiddet, tehevvür, bo-

2tılınıya mlisteit olan asabınızı tah
tiH edeceğinden bundan son deı c<·c 
n.kın nıalı~,ınız. 

Bunlara dikkat etmek sarti1<' \"İl 

Clldtinüz daima zinde kalacaktır. 

1 
İhtiyni. ız hareketleriniz dolayı i 
hayatınızın tchlikcyC' maruz kal

l'nası muhtemeldir. tnat sizin için 
fenn.dır. Ayın beşinde doğduğunu
<:~ gore biJayeti h ıyatınız müşkü
latla geçmiştir. 

Selman - Beşiktaş : 
Hür ve rcrbc~tliği scvdiıYiniz i

' ın kim• nin Jmnrnnda ı altınJa ya
ı·y. m:ız mıız Hele • fü.• içinde ~ ·ht. 
1t ı ~ ı ırcı, t • o1ıt!l rnhşmayı sever-

1\ı ıb. r~i!has 'l fıl' lİ ticaret c.-iz 
nıa1ı uı; pibidil'. l\lanevh·atınızııı 
ku\ vclli ulmaı:n ha-ıC'bile ·t .. ılih·n· 
l'!İzp yiiv<>rdir. H <'r tesebbii-.ıinüzcl 
n1uvaffnk ohmnınuz.' 

3 --- Asabınızın bozulmak tchli
k .i olduö-undnn hiddet, telıen·Ur

d !l h:ı.tıyen sakınınız. 

4 --- lhtiyntmz hareket etmeyin. ı 
5 --- Meslek olarak sanayi nefi

S('j i intihap cdm pek büyük muv:ıf-
fa l iyetlcr dde edeceksiniz. \ 

Avukat Şakir 
Gonen: 

Mektubunuzda çocuklarınızın is
milc· kız veya eı kek oldu!;'U yazıl

manuş olduğundan ıı.ıhlarının tah
liline imkan bulunamamıştır. Lfıt
fen bu noktayı tasrih ediniz. 

IHSAN AKI 

~ ~ ~=-'~" .. ~;.·~ 

Dr, 89sinı Rıışen ~ 
~ llalıiliyc ,ı ·tel .:·'-hl 1 
~ 1 lerır{iıı fı) lı d •ı "vnı-.ı lıaslııl.ı· b 
M t'll\l t,alnıl Pd~ l'. U 

\{ 
Çaı ,ı lwpı 

Alıımh ) 
~ 

---oı---

Kcc afiını bırakıp dosf u ile 
gezmeğe gitmiş 

Fatihe oturan Nuriye dıiıı gP

ce kocası Sabahattin evde iken biı 

bahane ile dışarıya çıkımş ve Şeh 

zadebaşında kendisini beklıyen 

dostu Kazım ile dolaşmağa ba 

lamıştır. 

Karısının gece vakti evden ay 

rışından şüphelenen Sabahattin de 

gizlice N'uriycnin arkasını takip 

etmiş ve onu dostu Kazım ile ciir

mümcşhut halinde yakal:ıın1şbr. 

nu aralık genç kadm koca ın- 1 

hakaret etmiş ve kencfüıiııi kara -

koln davet eden polis Osmanı d 

tehditle clövmeğe kalkışmışbr. !... 

Hem suçlu hem güçlü Nurh·e 

biraz sonra merkeze götiiri.ilm~ş 
ve dün CÜl'mümeşhut • muhake 
mesine verilmiştir. 

Dördi.incü sulh ceza muhakeme
si Nuriyeyi tevkif ederek tevkif
hnneye göndermıştir. 

DeT'İZ Hnstn· anesi cilt v e 

zührevi hast:ıhkhr mütehassıst 

r o· TOR 

Feyzi Ahmet On ran 
Pazardan maııda her gün 3 

den sonra hastalarını kabul 

eder. 

r1h~at \eril mi tir. ----
İstanbul Asliyc-Mahk~si Al 

tancı Hukuk Do.iresinden: 

\ nm p ral ı ·ı birHı.te yukarda adı geçen komi;;yon:ı 'elme!Pl'I i ·ı• 
(7G01) 

o ıı ur. 

dı 

I - Yeni ..... tırılacak çektirme). ·Tekne,, ) ~ konm k ı ,('rı. 
c. rı 8 - X:l - 93~ tarihine ih \ cyahut a)ni t'Y nft.n b lu l. 

Be iktas Akaretler 33 No. da 1e 
ikamet eden .. ·L'dim tura.fından 

kocaı;ı olup mukaddema Sirke ... · 
T 

\.(' 

art me e- i tirildiginden y niden açık eksiltme>) e koıım ı 

il !\IontaJ da d.ıhil olrluğu halele muhammen bed •r 130 

m..ı\.ıkkllt t~minatı 322.50 liradır. 
ramvay caddl'-.\ Dervi."?lcr sokak 

l=>O N'o. ela ikamet ctn:ıc.kte iken IH - Eksiltm<' 2 - XTI - 938 t rihine rastlıyan cuma güniı ~ a
1 

11 
hale nikametgahı meçhol Celal a- de Kab ıta ta L va.ıım VC' Miibaya~ şubesindeki Alım komi ~on ımh 
leyhine açılan ihtar ve boşanma v.ıpılacaklır. 
d~va..;ıııın icra kılınmakta· o1an t .h 1 ıv _Muaddel ş:ııtnameıer pı>rnsız olarak her giin siiziı ITf'Ct'n ~u-
kıkatmda: müddeialeyhin iknmet- b clL'n alııınbilir. 
giihmın meçhuliyeti hasehilc çı- · · kn. ı k d . . Y :\1akiıw .rn ton hamule ile teknC'yr 7 mıl sürat tC'mrn cckc k 

• l 1 nca U\ C'tıveııın muhakeme t . . .. . . , ) do,·anluınesine a ılma"Jll" . k . .kun eth' tam l>ızel olr.rnk artı le Şul ter. \ ıdop, Do:ı- çc> 1\1. \\ . h., 
' ' .. \ e e~ k 1 d b" • l 

fiyetin 15 gtin mudd<'tle ilanın~ ~e l>o) çe \'<.'Ikcr, Emayen, 8kondi~ a. El\·a mar a arın nn ırı o nc~ı. 
tal~kikntııı 8 - 11 • 938 snlı sa.at 10 ı H'\ hut ~. ni e' afta buluna ~mu~telif n~arkalarclan mevaddı muhar
talıkın<' karar Hrildiğinden aliı gp ril P arf vatı 11 .ız olanı tercıh edılecektır. 
cen Cel_fllin ye' mi nıuallilkta m~ııh-ı \ ı i. t klilcrin kanırnt:1ı ke dilerinden aranılan veı:..aik ve c, 7. 
kem mızdr hazır bulunma ı lliz:u- uH·nmC' p. rnl ıİ\ ı birlikte ek 'itme için tayin edilen gi.ın ve aal e 
mu kblifr ) riıw p·eçmek i.i7er{' , ıka la clı gt>çe ı komi ) ona gelmeleri ilan olunur. (7600) 

Hin olunur. 

TP. f;( 
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ier"' : • 
{ s k 

iZ r : 

r i 
s T I 

b l ·5-
· ı B t 
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ı Idaremiziıı Edirne bas mi.idürluğline bağlı Bnbae kide ~ar ııa-

l rı.<' , l' 1 roJe i mut'ıbince yaptırıLcık barut depo~m ve bekçi e i lll'« ::ıt 
lt.tr ıki i biı d 11 1 1 - X - ~38 taı ihi n de ilı nle edilmedhdndcn nçı k eK l -

Ml' 10 giııı temdit c>dılmistir. 

1 lI K ..,jf bedeli ~arut cleposmuın 3112.27 lira 'e bPKÇİ evi "ıı 

l ır. 

2.08 it'a ld cem'an 5304.:35 liı'a \'C' mm nkkat emin ıtı 397 ~:~ l'r 

Lk "ltme 2-1 - X - C)38 • r:~iıw racıtlıya ı paınrte"'i rdııu 
• r bataşta Ln azım ve mi baynat . ube.siııdekı ahın komi \o 

\ pılacaktır. 

:?aıtn.ıme ve projeler 27 kuruş bedel muk tbilinde lnhi • r 
n 1 ıdürltigu LC'vazım VP )iuba) ant ~ubesile Edirne> B:-ı Mt -

l' mal ı.llı inhi nr idare inden alınabilir. 
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• 
r 

ldeal radJJOJJU ŞÖJJle t.ıısaJivur ederdiniz 
Bir düğıııeye basar 

basmaz istediğiniz~ 
istcısyon karşııııza çı

kac<ık. 

' . 

Dün hayal gibi görünen bu hadise 
bugün bir hakikat oldu ve R. C. A. 
bu sene bu mucizeyi size takdim 

ediyor ... 

' l 

Her sene radyo tarihinde yeni bir 
merhale kuran R.C~~: nın yeni 1939 
radyoları geldı. 

Bu radyoların her biri en son tekem
müıatı haiz tekniğin birer harika
sıdır. 

En müşkülpesend olanlar bile, cazip 
kutusunun güzel hatları önünde hay
ret ve heyencanıarını saklıyamıya
caklaroır. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra niçin RADYOLiN diş macunu 

kullanmalıdır? ÇÜN.KÜ 

Güzel Yüz 
ıçın ilk şart 
güzel diş 

r, .. l puuze Diş 
için ilk v ~ en 

esaslı şart da 

RAOYOLİN 
!1.ullanmaktır 

1-
R.C.A. 1939 modellerinin bazılarında 
bulunan bir tertibat sayesinde radyo 
bır sihirli kutu halini almış bulunuyor: 
bır düğmeye basar basmaz, istedi
ğiniz istasyon karşınıza çıkıyor. 

Mıl:robları Yüzde 100 öldürür. Dişleri fı rçanın gıremediği 
~ıl ~, lere kadar nüfuz ederek temizler, parlatır, Diş etlerini 
:ii besler ve ha-;talanmalarına mani olur. 

~ Sabah, öğle ve akşam her yemekten mora kullanınız. 

ı• 

9& modeli 

8 Lambalı 

• ; . 

\ 

' ' 

• 

,,NIAGARA" 
modeli 

5 Lambalı 
T.L. 130 

su tertıbat ıle mücehhez olan el· 
hazlara ayrıca uzaktan ayar terti
batının tatbikı de mümkündür. au sa
yede. köşenızı terketmeden, uzak
tan bazı istasyonları çaldırabilırsiniz. 

Radyo sahasında elde edılen en 
büyük kolaylığı teşkil eden bu tek.!i· 
mül, yalnız dünyanın en mütekamil 
radyosu olan R.C.A. da bulunur . ..... __ ~ .. .. 

Taksit 
Fiyatı 

TL. 

.... 
ıı; .. . • - ·~~ 

' 

Nafıa Vekaletinden: 
25 Te~rinievvel 938 salı günü ' aat 15 <le ,\nkararla Nafıa Vek• 

" · !alzeme Müdürlüğü o<la'1nda toplanan )lalzeme Eksiltme Komi· 
• ıı nda ceman 1820 lira muhammen bede li ll aydar»a~ad.ı dnç attır 
,ı .ı •slim ~artiyle kuru gürgen ağacıııclan )'apı mı~ 7!10 adet tahta k~ 

·!ıinin açık eksiltmesi yapılacaktır. 
\1uvakkat teminat l :JG.50 liradır. 

,•;ksiltme ~artnamesi ve teferriiatı Aııkaracla Xafın Vekfdeti ;\[nl· 
,<eım• Müdürlüğünden para"1z olarak alınahılir. 

j,ıeklileriıı mu\•akkat teminat ve <artname,inde vazıh vesikalar! 
oirlikte ayni gün saat 15 de mezkür komisyonda hazıı: bulunmaları Ji' 
zınıdır. (.1207) (726;,) 

, U:\JUTMAYINIZKI -=-lllm:ıl--
Her Ay b'r ıayy:ı• e l'ıya go bil ti edinmekle en karlı 

:•; erc!en bir' ne gi riımi 5 olurşurıuz. 

Size tueddüd etmeden mi'ıraca ll edebileceğiniz tanınmış 

ve mevki yapmış bir piyango gişesi'lin adresini haber 

vereceğiz : 

MALOL CEMAL GiŞESi 
İstanbul iş Bankası karşısında -----• 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 
ı--------"ı Dumlupınar şehir yatı okulunda bulunan ve hepsine 1278 lira 20 

, .. BOURLA BiRADERLER kuruş bedel tahmin olunan 66 kalem eski ayna, battaniye, su küpii, 
pulluk, mintan, caket, pantalon \'esaire gibi köhne eşya satılmak üze 
re pazarlığa konulmuştur. Eşyaların lietesile şartnamesi levazım Mü 
dürlüğünde görülebilir. İ<tekliler !l5 lira 86 kuruş ilk teminat makbuı 
veya mektubile beraber 20 - 10 . n:ı8 cuma günü "aat 14 buçukta Dal 

ISTANBUL A N K A R A Z M R 

mi i:ncümende bulunmalıdırlar. (İ) (7182) 

--'--==--=--====-====---======-~ • Göz Doktoru 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
"Sirop Pectoral,, 

Eski ve yeni bütün öksürükleri geçirir, balgam söktürür 
bronşları temizler, nezle ve gripten korur, gö •üsleri zayıf 

olanlara bilh:ıssa şayanı tavsiyedir 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
Reyoglıı lstanbul 

V AZiFEYE DAVET 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzurumda Gurup inşaatın ıh ikmali 

işidir. Keşif bedeli: 245 983 lira ·19 kuruştur. 
2 _Eksiltme 2 . 11 . 938 çarşamba günü saat 15 ele Nafıa Veka

leti yapı işleri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapı-

NURi FEHMi 
İstanlul ll•!ediyesi kuşmna~ 

Ayber \ Apar. 

ilan 
lacaktır. ; 22058 numara ile lstanbul sıcillı 

3 _Eksiltme şartnamesi ve bu na müteferri evrak altı lira on beş Ticaret bürosunda tescil kılınmış o-
kuruş bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. lan Yüken Türk Lımited Şirketinin 

4 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13 549 lira 17 kuruş- tasfiyesine karar verilerek Sirkecide 
luk muvakkat temınat vermeleri ve Nafıa Vekaletinden alınmış ehli- Köprülü handa tüccardan Ali Uzun-

Tiyatrolar 

TURAN TIY A TROSU 
Halk sanatkarı Naşi!, okuyuc 

Semiha .\lişel varyetesi ilk def· 
olarak Bedbaht Atıklar 3 f 

Dans, Solo, Düet 

- Göz l~ekimi-llıl . -----
Şükrü Ertan 

Cağaloğlu Nuruosmaııiye cad. No. 
5 !Jr. Osman Şerafettin apartmanı 

yet ve&ikası göstermeleri lazımdır. Bu vesika eksiltmenin yapılacağı köprü ile Bahçekapıda Celal Bey ha 
günden en az sekiz gün evvel bir bılida ile :-lafta Vekaletine müracaat- nında 6 numarada avukat Hüseyin Üsküdar Hukuk Hakimliğin • 
lan ve istidalarına en az bir kalemde 150 bin lira kıymetinde hu işe Avni Kiper'in tasfiye memuru tayin- den: 
benzer bir iş yaptığına dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika iliş- !erine 26 7, 1938 tarihinde şüreka. Vefik Palmiı' vekili avukat Hı 
tirilmesi muktezidir. Bu müddet zarfında ve<ika talebinde bulunmıyan nın ittifakiyle karar verilmiş oldu- samettin Giray tarafından lzmir 
]ar eksiltmeye girentiyeceklerdir. ğundan Şirketten alacaklı olanlarla de Al<ancak Puntax deniz ham;1 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını ihale günü olan 2 • 11 - 938 sair bir guna hak iddia edenlerin ni· mı yanında eski rıhtım direktôr · 
çnrsamba günü saat 14 de kadar eksiltme komis~·onu reisliğine makbuz hayet bir sene içinde mumaileyh avu- Giranın kız kardeşi Gabriyel ale\' 
ın ukabilinde teslim edeceklerdir. Postada olacak gecikmeler kabul kat Hüseyin Avninin yazıhanesine hine açılan boşanma clwa•ını'• 

lstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden ; ı edilmez. (4317) (7483) müracaatla talep ve isbat eylemeleri yeYmi mahkemesinde ilfınen tebli 
Yıllardanberi tevliyat vazifesıne alaka göstermiyen ve adresi ida- y ---- ve bu müddetin hitamında Şirket gata rağmen mahkemeye gelmi 

remizce belli olmıyan (Bezzezistanı cedit kethüdası İbrahim ağa) vak j Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı mevcudünün şürekaya taksim ve tev J>en mücldealeyha hakkında gıpJ' 
fı mütevellisi Ayşe A!iyenin idaremize müracaatla Vakfa aid mua- İstanbul Satınalma Komisyonundan: zi edileceği Ticaret kanununun 445 kararı ittihaz edilerek tahkik;ıt 
meleyi takip ve hayır şartlarını ifn etmesi için ilanen vaki tebligata 1 Tasmlanan E k s i J t m e n i n inci maddesine tevfikan ve ikinci 28 · 11 - 938 pazartesi günü sa;ıl 
icabet etmediğinden kendisine ilan tarihinden itibaren on beş gün da- E,yanın cinsi Miktarı tutarı ilk teminatı Tarihi günü saati nevi defa olarak iian olunur. ona talik ve bu bapta yazılan gt· 
ha mehil verilmiştir. Ru müddet zarfında da gelmediği takdirde hak L. Kr. L. K. Hali Tasfiyede Yüken Türk Limited ) ap kararı da mahkeme divanh ı· 
kında kanuni muamele yapılacagı ihtar ve tebliğ clunur. (7!;6!l) Şirketi Tasfiye memurları nesine asılmış olduğundan müclclc 

Kadın iskarpinı· 26 eift 119 60 !l -24-10-938 pazartesi 11 açık AI' U k" .. H" · A n' K'ıper • _ __ ~ _ _ _ __ > ı zun opru, useyın v 1 aleyhanın yevmi mezkürcle yinC 

İstanbul C. Miiddeiumumiligw inden : eksiltme ıtelmediği veyahut vekil gönder· 
Eğer takımı 173 tane 10380 00 77!) - 24-10-938 .. 15 kn- D H f c J 

ı,ıanbul ceza ve tevkir ederi hastahaneleri için alınacak süt ~alı zarf r. a iZ ema mediği takdirde ve bir daha mah· 
4 • 10 · !.138 tarihinde eksiltmeye konulmuş isi' de komisyon teşekkül 1 _Yukarda yazılı eşyanın gösterilen gün ve <natlarda nevilerine kemeye kabul edilmiyerek gıy:ıbıı' 
!'demediğinden tekrar eksiltme\•e konulması zaruri görülmüş oldu- göre eksiltmeleri yapılacaktır. (Lokman Hekim) rla tahkikata ve muhakemeye rıe~ 
ğundan 9400 kilo halis inek • tii 12 -10 · 938 gününden itibaren tek - 2 - Evsaf ve s,artnameleri komisv. ondadır. Görülebilir. vam ve icap eden karar ittihaz w Dahiliye Mutah,ssısı lunaca·ı tebl'" k k ·nı 
rnı. ek0• ı'ltmeve konulmu0.,tuı· · ki · k ] fi k 'it · · b·ı k · · 'g ıg mn ·amıııa nı ·' ' ' ı 3 - Iste ilerin o giın apa ı zar a e sı mesıne gıre ı me ıçın 

Su··ıu··n muhammen bedel 'Jlll J kk t t · t 70 ı "O 3 d ı · h' k .. ? k 1 , olmak üzere ilan olunur. rıı. nıuv.ı a emına ı ira ;ı bir ~aat evveline kadaı· 2490 sayılı kanunun . 2 nci ma c esı ti munce Her gün - den G ya ar ar rıas-

kuruştur. Eksiloct~m=e~;2.~7~-~10~~9~3~~p~e~r~,e~mllb~n~g~il~ıı~iıl•:a;a~t~1~4~d~e~S~i~r:ke~c~i~d~e-~h,:n.~tı~r~lıiy~a~ca:k:l~a~rı~te:k~l~if:U::ırt~c~.k~t~u~p~la~r~ıı:ıı~G~a~l~at~a~es~k~i~i~th~a~l~a~t~g~iı~·m~ı~·iı~·ğ~iı~· ~b~in~a~-J.~t:n~la~ı~ıı~ıı~D~iv~a~n~y~o~l~u~nd!~!)<.j~·~~1~0!4.n:u~-~iiİ:i~i:i;:;'5iill~İiiiia:(~lil2:1:2~):ıiii 
ir efendi oka. ı 


