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&AclLIK KUPONU 
Bu kuponun onunu toplıya:ıı o -

kuyucularımız. Son Telgraf'ın bi -
rinci sınıf dahiliye mütehassısı ta -
rafmdan Be§ikttı§ta tramvay du -
rağında 59 numarada cumartesi, pa
zartesi, çarşamba günler ıaat 15 den 

sonra muayene ve tedavi edili'rler. 

RS ORKU TEKRAR BAŞLADI! 
Hitlerin projelerini birer birer tahakkuk ettirmeğe 
başlaması, Fransada derin bir heyecan uyandırdı 
Avusturya işine müdahale imkan ız görüldüğünden Fran
sa, Çekoslovakyayı aynı itkibetten kurtarmıya çahşıyor 

Almanya, Çekosloval<yaya karşıda hareketemi geçiyor 
------------------------------------------------------------=-------·--------------------, Bratislava 14 ( A. A.)- Alman kıtaları Çekoslovak hududuna 
rının yerine Alman müfrezeleri ikame ve Tayyare meydanlarını 

ge erek bütün Gümrük postala-
işgal etmişlerdir. 

iki tarafh müzakereler : 

Ü ifil gJ Ü 01t ®> IF ~<dl®> : Alman-ingiliz mDzake· 
Halk "Çemberlayni istemiyo
ruz,, diye bağırmıya ve nüma-

1 

releri yakında tekrar 
başlıyacak mı? 

yiş yapmıya başladı ! 
İtalya ile esas müzakere
lere yarın sabah başlanıyor 

Bütün Avusturya, mütemadiyen Alman tanklar• 
ve motörlü kıt'alari l e dolduruluyor. 

Yeni bDyOk, Almanya k uruluyor !,. 
ine 

Yeni 
'"'ararlar 

Veriyor 
Çekoslovakya 
Muhafaza 
Edilecek mi? 

A lman Harıcıye Nazı r ı bu defakl Lono ra seyah atinde 
verilen zlyafetıeraen birisinde · 

Roma 14 (Son Telgran - Avus ·ıdıktan sonra Alman hariciye nann 
tUMJa hadiseleri normal blr şekil at- (Devamı 2 inci sahifemizde) 

... . • r ı t ;+ 

ispanyada : 

• . Londra 14 (Son Telgraf) - Ka-
binenin bııgünk."'ii toplantısında 1 
beynelmilel vaziyeti ve bil1ıa8sa A 
ı•ustıırya meselesinin bugünkü §ek 
Zile çekoslovakyanın atisi hakkın-

• da mü1ıim müzakerelerde bulım -
cltığu öğreııilmi§tir. Ayni zaman -
da Avam kanıara.mıda Ceıııb r -
layn taraf mdan bu hususlara dair 
verilecek izhatın ana 1ıatları tes -
bit olunmU§tur 

Kat'i hezimete 
uğramamak için 

Avusturyanın Aımanyaya ıınak eoilmec;,ı mun a~eoetlle tezahürat yopan 
Avusturyalı Nazi gençler 

Viyann 14 (A. A) - Almanyaya il- 1 
bakı dolayisiyle Avusturyarun artık ! r a n 5 a d a : A m e ri k a : 
milletler cemiyeti ile alakası kalına-

mıştır. Anşlosun ilanı ve Sen jermen B h Bu"yu''k denı·z 
muahedesinin 88 inci maddesinin ip- u ra n 
tali <lolayisiyle Viynnadaki Alman 

makamlo.rı harici bir ihtilatdan kork- Manevralarına 
maktadırlar. Dün Avusturyanın is - B •tt • 
tiklali lehinde "erilecek reylerin 10 ı ı 
nisanda otomatik bir şekilde anşlus Başladı 
lehinde olarak verilccği tahmin· edil-

Curnhurige fcilerin mukabil 
bir taarruzu bekleniyor I 

Cekoslovakya hakkında Fransa Londra 14 (Sıtn• 

ile yapılan istişareler üzerine Fran Telgraf) - Ev -
sanın endışelerini tatmin edici bir velce Frankonun 
vaziyet alınacağı, fakat Avustur • mart ayında ka -
ya meselesinin müdahaleyi mu - ti taarruza geçe -
cip beynelmilel bir mesele t eliikki rek İspanya mese• 

1 .._ed_i_ım_ı_·,ı_er_P_li_i _aı_ıl_as_·ıl_m_a_k_ıa.d_ır_. _ _,. lesini devletle _ 

Aziz ölü rin müdahale -

sine hacet bırak -mektcdır 1 - 1 
Müntchiplerin yaşlnrının yirmiye halk cebhesl hUkQmetl (A.A.) - Amerikan deniz manevra- madan ve bu yaz 

Leon e.um, nihayet biri San Pedro, - Kalilorniya • U , 

indirilmesi n;zilerin ekseriyeti te - B • • t j.,. gelmeden önce kurablldl ları bugün Amerikan donanması ku- ugun e e f ınin etmeleri ihtimalini kuvvetlen - 1 mandam amiral Bloh'un riyasetinda nalledeceğinLbil -

dinnektcdir. . Paris.14 (~n Telgraf) - Uzun sü - başlamıştır, M df b k 'd dirmiştim. Filha • 
iktısadi sahada Avusturya ıktısa - ren çetın rnuzakerelerden sonra sos- Manevralara 160 dan fazla gemi f ene ~ ra 1 1 kika Franko bek • 

di hayatı tarsin etmek, ış programla- yalistlcrin lideri Blum, radikallerin 500 tayyare, 3.SOO zabit ve 55 000 ~ lenen bu büyük ta 
rı \'C ndustri metodu ile işsizliğe bir ve komünistlerin de muza.heretini te ker iştirak etmektedir · as Cenaze alay ı merhumun arruza geçmiştir. 
deı ceyP kadar çare bulmak husu - rnin ederek nihayet yeni bir halk cep Manevralar hakkında büyük bir ıereflne llyık fevk • ll Hükumetçi _ 
sunciakı Alman azmind( n derhal is- hesi hükumeti kurmnğa muvaffak ektumiyet gösterilmektedir Hiçbir L de bir merasimle ler neye uğradık • 
tifade edecektir. olmuş ve dün yeni kabine reisicum- g t . f t - f 'har k•t y a ll dı 1 bilmeden d t . d'l . . aze ecı veya o ogra cının e a a arıru 

Almanya nskeri kıtalarını hudud - hur tarafın an asvıp c ı mıştır. iştirak etmesine müsaade edilmemek- On gülnük bir rahatsızlıktan son • "te di · 
. . . d' - . k'ld .. .. C h . ı· 140 k mu ma yen rı -ları dahılindc ıstc ıgı e ı c tak - 3 uncu um urıye ın ıncı a • tedir, Harekat1tı esasını büyük Okya- ra dün sabah saat 10 da vefat ettiği- · 

· d b'l - · i · Al k • · d d'k ıı · l'd · · cat etrnektedır -sırn e e ı ecegı çın man as erı ış- bmesm e ra ı ·a ı;rın 1 erı yıne nus sahiline yapılacak bir taarruz teş- ni dünkü sayımızda teessürle haber 
gali herhalde devamlı olacaktır. E - hem başvekil muavni hem de milli kil etmektedir, v~rdiğimiz yiğit asker büyük ku • ler. . 
sascn Avusturya ~.e Alman. garnizon müdafaa vekili olarak kalmış, mali- Manevralar Nisan nihayetine kadar mandan ve Çanakkal~ kahramanı ~a~afih cum 
l~rı arasında bir mubl:.dele sıstemı der ye nazırlığını bizzat Lcon Blum de- devnm edecek ve Büyük Okyanus a- General Cevad'ın cenazesi; bugün me hurıyetçı İspan - . ~ ... ~~-=· 
Pli edilmektedir. ruhdc etmiş, haricıyeye eski başve · dalar grupu taarruz ve müdafaa ha. ıasimle kaldııılrmştır: ya, ordusu kati lııtııaıcııer slper le rde düşmanı tar assud 
~ (Devamı ikinci sahifede) killerden Pol Bonkur getirilmiştir re9tetıerine aahne olacaktır. 1 (Devamı Udnri sabifAJde) (Deva ı ) e d erken 





Havuzlarda yaptlan tetklkler: 

Havuzlar derinleştirilecek KaS1mpaşa 
Hasköy önünde nhtım yapılacak 

a - • o .. T e L G il A" - 14 Meri 1938 

Köy · kalkınması 
Fitlstln tetkik Hükumet yeni bir proje hazırlıyor 

-Halk Filozofu-, 
dfyor ki: ,, _____________________ __ 

Bir masat ve 
bir rüya heyeti .. 

Geçen sene temmuzda gönderilen Başta İ.staııbul olmak üzere diğer[kontrolün~en ~~ken koylerde her Masal: 
heyet Filistinde nasıl bir idare kur- bütün şehirlerimizin ~ ile ~s8:5lı yapı, ~enılen ol~de yap~aktadır. Masallara - bir varm!ş bi: yok, -
mak lazım olacağına dair bir rapor surette meşgul olan buldimetiıniz, Bu yuzden hergun ~yn bır ~~n - muş - diye başlamak adettır. Bır 

u... •• .,,.ft .. da daha sor i İŞ go .. rülebi- vermişti. Heyet Londra'ya döndüğü memleketimizdeki tekmil köylerin ~ ~tmekte .. ve köyler dahılınde müspet ile bir menfiyi bir me~·cudi-
flilt'ıi.L.klt' ..ı zaman bu raporda tavsiye edilen ça- de muntazam bir program t.ahtmda hiç sokağa ~adüf.o~~· yetle bir ademi yanyana getirere_k · ~ bir şekı"kJe 4:~ibat yapılacak relerin bir çok itirazlar uyandırdığı umran edilmesini kararlaştırmıŞ ve işte~~ ~Je ile, köylenmız - bir hakikatı iml ederken heme~ bır 
llilAi tel U malUm.dur. Filistin aylardanberi kan bu maksadla, köylerimizin imarına de, şehirler ~ıbı muayyen im~ pro- inkir ile bitirmek masa,,arda aciet-

. 'al sahne im ..+ d · bir kan jesi hazırlanma- gramlarına gore imar ve tamım olu- tir ... al olmıHı hakikatlar irin Tersanemizin Jb · · .. inde lardan bir çoklaıanın çatladığı ve lı bır çek v.ak ara o u:l~ur. aır wı pro ga • ı.111.as _. . ~-
. k ~ışın~'!! bir ..... ı.-1 ............ da .... düğü .... görüle_ Bu sefer gerünen cihet şudur ki Mil- başlamıştır. nacaktır. . .. .. daha doğru ve daha yerınde olan bu 

tetkikler yapma_ uzere .cuu.uuJ.y& - ~~-w• çuru . . :-..ı~ ka . . . . . Bu suretle. hiç hır koyde, koy ev - muk dd · bir Avusturya mısah-
dan getirilen mütehassısların tav - rek brmlarm derhal değiştirilmeleri letler Cemıyetı .~mma Şuuw,r.-_ - Bu proJe, yak~a ~o~tesını ik- lerinin ve diğer hı :tın lstenildıği a emeyı . isabetsiz-

sı . ._. u"" ="- ilk olarak Xasunnıacsa kararla~nmıtır · dar o memleketi ıdare etmekte olan mal ederek katı şeklini alacaktır. "b" . . .. 1 lŞUılın _ na baparlsıen tekerlememn b .. 
,,,_ ~ :1"-S- r'--Y • +_ • . • • l . . b" t" gı ı gelişı guze ' yap asına musa - u ·. .. lenemez Dün varken ugun 

hawz fabrj)gılan ile Baaköy .ate1 - Bu İ§ arasında havuzların l>ir .wgıltere, Fılistın mese esını ır ne ı- Köylerin imarı, başlı başına bir d lunrn kt gı soy . ----1 ol 
......... ~ .. 1- lıra~'""-ak fikriııiedir a e 0 ayaca ır. yok oluveren her §eY artık u.....- -

yelerinin önüne büyük bir .nbıl:lm m mıktar yenileştirilmesi ve ~ - oeye __... • mesele olarak ele alınmıştır. Ve bun- Köy evler-inin ve köylerin planlan V he asal "bi ondan 
şası kararlaşmıştır tilmesi de kabil olacağından ileride Geçen sene yapılan tetkikattan son da çok süratle hareket edilmesi de da muavven ve resmi mimarlar tara mahuştur. ekeist rdi~. gı bır" var 

• · _,.~ Fil" tind b" b" J J b setm en gı zaman « -JltiJhassa Kammpqa fabrikalarının bugünkünden daha büyük gemilerin l'3 venlen .. a~ .... a; ıs e ır ı - kararlaştırılmıştır. fından hazırlanacaktır Vf! ancak her bir km d" b.,..,1.,n bilir 
· aki A-.... Yah d" "k" h"" • m.ış yo U§l> ıye "'''i4 ... ua · 

rıhtım1armm eekqJe*d w bh' çok de havuzlatılması mümkün olacak • ~e r P. - ~-ı- ve u -~ - .ı 1 u. Çünkü şehirlerimizdeki in§aat, hiç köyde, plinlı tarzda inşaata izin veri- Masallar böyle başlar ve c.onlar &-

yenlerinin de eN''ii' ,pr:ülmiiştür. tır. Ayni :r.amanda havuz ağn;1anmı kUmet iesıs etmek, ve Kudus_ ıle mu- olmazsa belediyelerin küçük bir lecektir. mi muradına> diye biter. 
BmıJarın in§& ve tamiratına bugün kcq>atan tesisatlanla da bazı cleği§ik _ kaddeıı makamlann bulundugu yer - ~·· . 

ıerae derhal ba§lanacaktır. likler yapılacak ve daha çabuk iş gö- le~ de doğırudan doğruya ı~~~ ida: Gemi Kurtarma 1 Denı4z ,,.._ı.caret u;:& ve göıler kapalı iken görü 
A _._; ha-·-1--ının da bazı -m---· •--:- edilecektir Havuz su- resmde muhafaza etmek gıbı hır ça ~ 4 1 bir h leti dir Kuvvet as • yrıca e-- ıv&.&UU. .n.&.uue11ı M:.UUU • • ed"li d Sen leni beri en a nevm . 

tamir~ta ihtiyacı ohlu~ ~aşı~ş - larmın ~a çabuk boşaltılması için ::ı.:;r: Ya~:;~e;·arası:da~nihti- Şirketi Lisesinde rmda olduğunu unu.tarak adalet u~· 
tır. Bilhassa havuzlarm ıçındeki taş - de tedbirler alınacaktır. ~ . . bundan kestirme bir kusuna yatan Şuşnıg kor~~ç . ?ır 
=:: lafnı halli ıçın - V •ı •k J - ··rdü· B -yada beynının ıçın 

M- •lJA k bir meseled" e m çızme ı, wı 
* F++eiiiiii*+*- usul bııhmup bulunan:uyacağı suali- Tehllstye ldaresln• ı ~· enz l ıer nıd ykaa glo : uı~sı·1::.'-lı bir takım a: 

uze ve 1111 ı 9 MART nMe cevkkakç v~eb.ayn . dır. ballanm••• için ted· İktl.sad VekiletiOrtaköydeki Deniz pamlann dolaşmıya başladıklarını 
uba ._.._, ır şey varsa, o a klkl h d yd Par "tsiz dyol ga 1 <Q•.Alg laTlmlZ ks · t" t kil eden Arabların bu er yap• yor Ticaret lisesinin memlekete yükesk u u. azı n ann ye 6' , -w _ ı~ e erıye ı eş bilgili d · adam · · · • te- fasih bir Alman şarkısı söyledikleri· 

Gur• eş bayramı taksim projesini istemedikleri, ve İktısad Vekaleti tarafından Mali.ye · · · eruz · tedbirı. yletiştimıl akesınıtır B ni iı:ıitti. Gayet iyi almanca bilinesi· Müze ve milli saraylarımızı bü - bu üzden bir çok vukuatın çıktığı- • . . . mm ıçın yenı er a ac • u ~ 
tün halkımızın ziyaret edebilmesi i- 'Y V eküeti.nden dt!"i'ır alman gemı kur arada mektebin çok mühim bir noksa- ne rağmen bu şarkınm mlni.smı an· 
çin hükUınet buralardan alınmakta o s· .. dır. . . . tarma §irketiııin de tahlisiye cmum nı telafi edilecek ve amelt tatbikat- hyamadı. Fransua Jozefi bir ayna 
lan duhuliye ücretlerini mühim bir unu oldu 1 Taksim proJ~S~~ ,.esrarlan ~ µıüdürlüğüne bağlanması etrafmda lar için bir vapur satın alınacaktır. karşısında sakalım trq ederken Vt. 
nisbette indirmiştir. tulmarr:nştır; ~ıli~ ~ sahil tetkikler yapılmaktadır. Deniz Bank Şimdiye kadar çok eski bir yatla ya- kocaman bir kartalın g~a bir 
Hatıl hükllınetin bu teklifinin es- .. _ .. Yahudıler'e, ıçer_ıdekı dağlı~ kıs~ı müdürlüğü aynı maksat üzerinde ça- pılan ameli derslerden; laztmgelen pervane takan.k çeblde'§tiğini ve 

babı mumbesimle; <Umumi surette mü Ankaratla Guet ~u tarafın- da Ar.ıMara verilecek, 'Klldus gıbl lışmakta olan bu iki müessesenin bir faydalann elde ecli1emedr· anlaşıl derhal bir tayyareye kalb oluTerdi -
zeleri hetlkesirı ~i için; zi- -dan tertip ve halkevl salonlarında merkez de İngiliz idaresinde kalacak- elden idaresile daha çok faydalı ne- mqbr gı - ğini gördü. Rüya bu. Rüyada insana 
ya.retçilerden lüç para 81mmaması a

4 
muvaffakı:y.etle deıvam etmekte tı. Fakat bütün Filistin Arabları bu- ticeler elde edileceli kanaatindedir. • . olamaz gibi eelen şeyler görülıir. 

zımgeldiği zikrolunmuş fakat bu yer- olan güreş müsabaka1armı Ata - nu kabul etmiyeceklerini bildirmiş- Tahlisiye ummn müdürlüğü bugüne Ba gemi ahnchktanL ..ıra bilha~ a- Vupıig güne, doğarken gözlerini 
teri bir mesire halinde herkesin ziya- türk -9 mart 938 akşamı yüksek lerdi. Proıjeye göre bu yeni şekiller kadar yalnız kazaya uğnyan deniz • derslere .P ewımmi~ verile • uğuprarak uyandı. Penceresini aç-
ret eyfemeSi de; .onların bakmı ve huzurlarıyle şereflenaimrişler ve ancak iki sene sonra tatbik edile - vesaitindeki yolculan, Jaırtanmya ça • Senenm yansa ~ızde geçi - tı. Bir boru.an tıesi ardmda bir mı -
intizamına nrar ıvereceği göz önü • serbest güreşin tamimini irade bu cekti. O zamana kadar da zemin ha- lışmakta idi. Şimdiden soma her iki ri1ecek ve~ dip~ ~ zıka ve bir Alman müfrezesi sokak. 
ne abnarak mmelerin meccani yapıl yurmuşlardı. zırlanacaktı.Fakat uyanan itirazlar ve kurtarma işinin de birden yapllma- tan ~ ~en bat- tan geçiyu:du. IWyasmı kimseye say-
madığı bildirilmiştir Bu lıal ve şerefli Mdise üzerine Filistindeki vukut üzerine İngiltere sı yoJcular ve gerebe vesait için çok başa öiretilmif · liyemedi. 
Yeıi "'karara g6re; (Topkapı müze- bugün beş kulübün setahiyettar hükumeti yeniden bir heyet gönde - iyi olacalrtır. Çünkü yalnız uhiller- Her ıüyanuı ardından şu temenni 

si sarayını ve miişteniilltmı ziyaret mümessileri Güneş kulübü merke- r.erek orada tetkikat yaptırmıya lü • de tahlisiye istasyonları olan tabli- Bagiin Tıbbige §Bl'tbr: 
edenlerden ellişer kuruş alınacak _ zinde Güneşliler başkanı. Bolu say .. .. t""r Filistinde senelerden siye umum müdürlüğü gemi kurtar- •Hayırıdır .inşaUah ... • 

1 C d Abb G
.. ,., 4 mm gormuş u . _ ... .,. ....._ ~6'1>,._~ 

tır. _Halbuki balen bu 6 araylarm bir avı eva as urer ın rıya- beri idarenin ba§mda bulunan İn _ ma şirketile birl~ştikten sonra bir B - .. ~LAJT u 

dairesini ziyaret için ayrı ayrı 50 şer seti altında toplanarak şerefli hu T f k.aade komiser~ sıhhi vaziye- kaç tahlisiye gemisi.ne de sahih Oıla- f!.gramı 
kuruş ahnmaktadır. _ Ayasafya mü- zur ve yüksek teşriflerinden dola- f.: 1 ev. ·ıe "stifa ederek istirahati- cağından yolcuların kurtarılma işleri V. il ı Toprak bayramı 
zesini %iyaret edenlerden 25 şer ku- yı Ulu önder Atatürk'e şükran ve ~ =- ~trnŞür de daha çok selamete girmiş olacak- A il U LQftl gar Ayın 2l inci pazartesi gi.inii toprak 
Muz almamıktır. tazhnllerint arza ve kulüb:terinde çın • :~'- :ı.- ." T --ı- 'da . tır. Ayni zamanda senelik nridatı 'f'lbbiwemıizin ........... 1 .... -~ 
--y best ·· ki leri t .._-r._ Y.eııı *eı.ıu& uc::•_.. .uuuuı:a ışe . . .,, -..---. 3-.. bayramıdır. 

Umuma -'-'- 'Olmı .1:.ıı.er bütün ser gureş e p eşıuuue ve ,...,_ tu~---ı çok fazla olan genu kurtarma firke- ba-.- '-·--- lmtJmasıacaktlr Sa- • 
~ ~ 9 t -"1.~ Gür ba 1 'başlıamişbr. Paskatya yor .ı.ann.uan tind -1..ı ectin---1- ~ ..... -1-ıa .-.;.Ln r- .,...._. • o gün y.apılacak mel'aiİ!n için bir 

mÜllelerle, agık miDıe haline konmuş mar 6 ......... eş yraroı 0 a- Fiüstıin' giderek ahali" d en c:aıe ·~ ~· =-au at 2 de bütün bbbıi.yetilıer ve yüksek program ha.zır.laııım§tu-. 
taribt mn8ıar " Umim 'dlumnuş -a- rak kabule karar vermişlerdir. -sonra ~. ~ m e !erdeki fener ve tahlisiye istasyon - tahsil ~ tJ'niversit konf 

tet!k.i~ .g~~~r. ~ . yetin e- lannın takviyesine çalışılacakt.r. Bu genç 5 .. e erans Her sene olduğu gibi bu sene de 
ren yeıteıılni ~ tlcrefi de; !O k:u- Mezbaha sas ıtıbarile taksım proıesıne taraf- .. . in tahu-· -d:;...t:a;,; salonunda toplanacaklardır. Halkalı ziraat mektebinde büyüt me 
ruşa mdirilmiştir, - Halbuki balen bu lduw al ı.... . . tatbi- gun ıse ya ız: &Dıye mu •.• u~· - .. .a .. """ • • on~ - Bil dar o gu, y nız va proJenın .. "d t '--· -.ı-... L.1.fi .J-.... Toplan--. unıversıfe .-.a>ru • rasim yapılacak, da.tli olan viliyet 
müzehm!en ekperiSi 'Ye meseli '(ua- nun varı a ı; llill'L& ~ ... - g~ .. 
rı İslAmlye) .a.m ofW1H) 1ttniı§a ge- katı~ neler yapılmak tazımolduğu- mektedir. sel ile tıb fakültesi dekanı Nuredd\n erkanına, fe]air meclisi aalarma, ga-
zilmekte ildi. - 9ılihl,e mazeterin4en Resimleri DU araştK'acajı seylemeldedir. Fakat Ali ve talebeden bir genç söylev ve- 7.etecllere. ve dijel' -- ile davul 
yine eskisi tfi>i htç bir iicret alm - tetkik heyetmin oradaki işi aylarca l•t1k111 Lisesinde mezun• receklerdir. Bu akşam da Tokatlıyan zurna ile gelecek olan köylülere ku-

mıyacaktır. Yenldu fndlrjlmeel süreceğe benziyor. Bunun neticesin- iM" toplenbrt salonlarında bir tıbbiye gecesi yap- ~aı:ı:~=~köy yemekle-
Yeni lgmtmn Biler •ijlmrı bir hu- UıU...U .,,., de verilecek, hazırlanacak ~aporla İstiklal lisesinde yetişenler cemi - nacaktır. Bütün tıbbiyeliler ve me -

susiyeti de, ulusal bayram .gün1erin- MıemleketillliEde haptı ucuı:lat • ~~i en esas1ı noktalarda taksım pro- yeti, her sene olduğu gibi bu sene de mıılan bu toplantıya davetli bulun O gün, memleketin hıer yerinde 
de ve ummnt 'V~ bafta tatili za - mak y l d . k 1 ril Jesınden ayrılıp ayrılmıyacağı o za- 16 mart ç•,._.,,.,ba ııııinü mektepte __ .._._ ... _.ar - toprak, istirahate terk ol,uucak ve 

-.r- o un a yenı arar ar ve - .. . - r-·· ı:o- 1W1A~11 • bayram her jehirda teait olunacak 
manlarmda plı;anlıi cNtdi,.e iiçret- melaeclir. Bu iımuata lbelediyeie e _ man gorülecektır. bir ~zunlar günii tertip etmi§tir. -
terinden ayrıca bir tenzilit yapıl- hemmi)ıetli tetkikler -yapmaktackr. Abmecl Rauf O gün, on beş yıldanberl bu kül - Dert ••-w• ,_ıır_. ----------
masını Amir bulunmasıdır. Dijjer taraftan 6elediyıe. .et uctız _ tür ocağından yetişen gençler mek - Deri ADa.Yf.inde görülen küçiilmelı:!!!!!U:>!!!.!!!!!!7 •!!!tı.ı!!!crt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:U!!!S<f!!!!!ı(.!!!ıa!!!.J.!!!!!!!~. 

Ba bbil ~; -miiz~ 11tlbati - lujırmuı piriiaüz ıbir tekilde llaı'IR - Trak gemisi tepte toplanacaklar, aynen talebelik ha.t"eketinin sebeblerini tetkik için Muharrem 1 Mai 
ye içımtlem :aynaa ,_.. .,.arıya yak-- ki için etten ahmnakta olan mmA- NiHftda geliyor zamanlarında olduğu gibi derse gı - bir .. dd Ueııberi tetkikat .ko 
1aşan iJir ~ tmztl duoar.ak - ha ıres;m~ bir :rm1rUr .daha hı. • recekler, bir talebe gibi okuyacak - . mu e - yapan 11ı---t_1 __ _... ___ , __ _ 
tır. dirmeği dil ··nmektedir Deniz yollan idaresinin Almanya - lar, müzakereye kalkacaklM", tenef - mısyonun ~la~ r~porlar yarın Y• 1~.i& Ay 3, Gün73. Kasara 127 

Di,Aer...,.,.,, bıılen mekte1' 'ta1e- şu ya si.par.iş ettiği vapurlardan 1Rı füs yapacakm böylece eski talebe • Ankaraya gondenlecektir. 14 Mart ı Pazartesi 
beleııimien bBe miiJIBleri ~ -et- d lad fi aym 18 inde teslim edilmesi 1izım ge lik günlerinin hatıralan ile bq başa Bu raporlarda komisyon, büyük de1ı .. -----------
mek ~in bir ~t abnmakta iken rlPan 8 Ythl8 ım Trak gemisinin bazı sebebler yü-- bir gün geçirdikten SODra akşam ye- ri fabrikalarından alınmakta olan Rami sene bap 
badema a}81tmmn -*'ıeb talebe - devam ediyor Eifıdea teslim müddeti gecikecek - meğini mektepte yiyeceklerclir. yüzde 10 istihlik vergisinin kaldırıl- ı-----.... --~---11 
sinden. biç ıhtr .,._ a1mmıyacaktır. Xaradeni74eki fidietli mmna ele -ı tir.. Maaınafih bu .oıı on bet gibıil te- Yemekten sonra temsil salonuna masını ve bu suretle yalnız muamele 

Aynca, ;kıt~ WWde 'ft&t Be 1Rl - vam etmektedir oariz etmiyecekür. Alınan fabrika - çıkılacak, burada ilk ve 80lft mezun .• 1 - d fark _.. _ _ı_ 
~~- 1...&A v b. h .. t ... ; ... elli li ..__ ı...:-- •• 1 kl b" d vergısın n yuz e on mm 01.-wawa 

baylmdan, ~- '°Pft ıuuue Bogazda ır çok vapur .dışarıy.a ~ l~ er geçen ~ ~· ra .,_, - -~- so~ ev ~erece. er, ır e pi - kalması !dini il!izam e+-i..+ı ... 
ValdUar 

gelen .(~ ._ auiaril cemiyet- ak için beklemeldedi. Karaılenizııle mınat \•erecekler.dir yes temsil edilecektır. §e ~"~~ 
... ..... cL 

-----------..1------t 
6 13 12 00 

1223 610 
leri üyelerill'dan, ıaanebt ~tebrer sefeırc!e bulunan vapurlanmı7.dan ar Maamafib gemi ı:WoaD. içinde ıuıı. htanbuld te kin edil k 
talebe ve :isci curuıWwuıoıd• hmusi serisi de limanlara sığınmışlar.dır. nınza gdmif olacaktır. Tuk'ı al - *An.bir& feki,. ti1J'lltnmı mtiıtleri hesa*bl ~:ı..a~--- ftdecemfivergi' 
müsaadeyi ılıail :11111'at ._ ilim mtin- 'Fırtma yüzüm!en vapur seferlerin- mak .için bv"m laepet Sideceii fioC memleket aeyMsdtıi miteakip Bağ- annın ııu.uarmm yon j 1543 930 
tesiblerinden e nmml ~ a1Ba- -de 1e1Brler de -ohnıikta&r. ru dejilciir- Esuen .inpatı takip et - dad& gideceklerdir. . . liraya yalan oldulu anlaşılrrnştır. 
firlerile, maiyetiıadekilerle Wh-m - Cumartesi pnü 'limanımızdan "Mer mek üzere Almanyaya gitmiş olan * ~ ifııliee fılı•dif e- * Balgıaristndc vepılan mebua m ' 

18 14 u JJ 

ı ll 
darlarınaan hiç bir duhuliye - J'Qılr eıak 'pıılfta fıııhttaıtt fazla - gemicl'lertmiz bu ilk vapuru buraya den 16 mart gÜnii yapılacak ihtifal.e tihabatında muhalifler eberifldl Jm-1 ~ 4 n 10 24 
alınmıyaciılmr. : lapnasından geri bırakılmıştır getireceklerdir. .aid pı-ogrca tesbit olunmuştur. . •. zanmaktadı,-lar. • . • •• ... • ..• lli;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;iiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiii~ 
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İlk zamanlar bu benim için çok ağır. 
bir hareketti. Fakat neye alışılmı -
yor ki .. 

Küçük bir batda başladım· çalış-
mağa. ... 

İlk .geueclelı -..mm rağbet gör-
düm. Ma•Jana m&ı dolaşa -
rak şarkı .,._.""" m 'biri • 
nin kucağına otfu.mak halkın çok 
hO§una gidi,m*. GJttlılge Uliuı -
dım, J'Ükllek ieklft'ede '-1 '"I -
tıın Rariain 9l ıbiiyü'k ıtJarlat 1 ' 

MüzilrJııııUstndp ~dmı-· Her 
yeni mukavele imzalarken şart ko.. 
şuyorchua: 

Katiyen, ne oyundan evvel, ne 
sonra Gar mfijtcilmWıin aramm 
karışmayacaktım. Odama çiçek 
gonderenk, )yllagt •JenJer, Blet
ı sleri olmak .içİll ettim 8l!l'IJBtlıl!
rıni yoluma fedaya razı 
olduklarını bildirealer... .Ne .İll -

sanlarla, ne tip erkeklerle karşı -
laştım bilseniz... Bir insan ta -
savur ediniz ki, çamurlu ve ba -

tak baliae .... .bir ---.. 
çiyar. Al Jn-·etekleriNrı va -

iDELi GONLCM 
Kon.npaam W.klectiikü ihsas e

den bir tavırla patronun )'Ü1.ÜDe 

bakıyordu. 

r------------- YAZAN 

Patron, bıemile Pdağınm arka
sını hşıyarak ve gözlerini Suadla 

NUS ET SAFA COŞKUN 
Jerik1erl •asında dolaştıra dolaş -
tıra onu, davet edişindeki anaksa -

dı karar tıf6brı eden bir hikim 
ağlrhja ile ir.aha girişti: . ..._ ______ ...._E. O E B { ROMA N:70---------' - (D•- "'81') 

pmUl'lanmaması-, kirlenmemesi- 1emiz bir .laz aııtuğw inanammz 
ne, hiç olmazsa iizerine yine ~- B.iJ.mUrerum lliçin?. *1 inanda" -
di topuklarından çıkan ztıosia - • mak istiyorum. Hiç olmazsa bir "* 
nn mçranıanıasına imkan var mı?. insan bana inanmış, beni oldııq\lun 

Elbette yok 'değil mi?... Fakat gibi bilmiş olsun.- Ve yine~ 
'1etı ba. 1lliındln bir tek müstesnası• rum kl, bu bir 1ıek iDWl mabak -
yıın. Her "an -yuvarlanmak, düş - 'kak siz ola~. çünkü siz, dolaştı. 
met tehlikesi olan bu korkulu ğım milyonlarca niilnshık aca bir 
5ıelda en ufak bir 11yak kaymasına, kıta içinde, insan adı ile yaşayan -
baş dönmesine nraruz kalmdan lar arasında, insalı huldttğulll ilk Hı 
aerime 1tir -damla olsun çamur &ı;- S'JllHZJDIZ, 

ratı:naftn senelerdenberi }'iirüyo • -V-
G1 Dl• An. Bmdarı mze niçin anlatıyo • 

'l'llJB'! Gazeteaiıı ... diififO"'. 
İiayoıwa ti. .. Yfti 1edlrir1er w l~ .,ı.. 
Giıdim ............ ki, liz 'ben1m Sua4 Sadi, bit .nmllarriria CJllaa. 

na girdiği zaman, onu iki ortağı ile 
beraber ortadaki yeşil çuhalı ma
sanın bqında, bir takım hesaplar 
yapark.eı buldu.. 

o kadar dalgındılar ki, Suadın 

kapıyı açtp içeri girdiğini bile duy
mamışlardı 

B • -----~-··· - enı ~ ......... ......-.... 
Uçü ele kljıtlar üzerine eğdik -

leri kaf.alarmı kaldırdıJar, ycrgun 
gözlerile ona bakarak selimiadı -
1ar. 
Baş mutmrir elle )Mriötdakf san

dalyeye ~ ipı'et eder • 
ken: 
-~BaMbey! 

Dedi. Beş dakika teşrif etmenizi 
rica etmiştim. •• JTiZAB 

Suad, patronun ortaklarını se -
llmlayarak gösterilen iskemleye i- TeJriloıııııa .ıtl• ~ iı:&5wmıda ""' 
IM.N, tUaef bal ~ -~ bT!f • 
~.... -·..tı7". Dönlıiilıci ~ _,._ Bu üç k; .. nik idare heyeti aaııe - •• ..,.. .,.._.~ 

~ t!> lHI. .... ~. 
tenin fevkalide zam.anlannda böy- ·-
le toplanır, kararlar veriderdi. Su- • Bt-kıelc •icU.eriaitl üti ,.wu: • 
ad, ,tne ehemmiyetli bir mueleye •-11, '*P Mr akçe ~· ve 
parmak konduğunu anl".!,mtşb. bütün aözlerinin 1Mrtikat etioedl bit' 
Masanın üzerine yayılmış klğıt - yalcın cımbal4jı fçillde hftdisin.e tak

lara &öz aıtJjl U!MD bunların mu. dim edildiğini bUcm W Mfn•ai ini • 
buebe deftedertnden çıkarılmıf clemiTr mukcıoemet ~· 
'helaplar, ıueteniD gündelik satıf- l>.,.._na 6eoetw• bir W. içiw. .. 
1anm g6atereD cedftller oJdniu.. Olcı ...,.ı..ı ;im k ..,şua -
-~ .............. .. 
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Ameırök.a 

güneşin bir saat e'·vel ana inmesini bekliyorum. 
Gözlerimden durmadan y:ış boşanıyor! Kendi kendi
me Allaha, peygambere, hayata, hilkate, tesadüfe, 
her şeye isya.ı ı:. 'iyoı .m: 

- Yarabb:, he:.im ne kabahatim "ar? ... Çilem ne 
zaman dolacak?. Kurtulus giinti daha çok uzakta mı? . 

- Ömer iceriki od.da sızıp kaUı. İki s:ıat ev -' . 
veline kadar birbirimizi kovalndık k~valadık, en ni-
hayet: 

- Ömer, haydi se11, ; ;!.: scöir:n üzerine uzan, ben 
de yanına gei.ceğim ... 

Dedim, buna ikna ettim, ya.ırdım. 2:ıtcn, istese 
de karyolamdakindcn başka yata1< yok, Sedirin üs -
tünde yatmağa mecLıı-. Kaldırıp yatırıncaya kadar 
çok üzüldüm ya! Minderin üzc•ine •ızımıııca bir kaç 
dakika: 

- Geliyorurr .... Scyııı1ayım ... 
Filan diye 'lyalaudı~l, oııu Ja oyaladım ve en son 

kendinden geçti, gözler:oi istese ıie istemese de ka -
payıp uyumaya mecbur kalr!ı. Bu uyumaktan ziya
de: Sızmak. Ben de onun sızdığıııa iyice kanaat getir
dikten sonra, ayaklnrımın ucuna basa b •. sa odadan 
dışarıya çıktım kendi odama geçtim,kapıyı kilidledim 
geniş bir nefes alc!ım. 

Şimdi dua ediyorum; 
- Uyanmasın. 

Eğer, uyanır ve! 
Beni aldattın Vicdan, nerede'!!n?. 

Diye kapımı zorlarsa ne yapayım?... Açmanı. 

Kuvveti yeter de kapıyı kırarsa boğazına atılacağım, 
gücüm yettiği ka,far sıkacağım: Merdivenlerden yu-

\il~!Ml:BI 
ıNo; 70 1 

''arlayacağım. Bunu ben yapamazsam, o yapsın, o 
benim boğazımı sıksın ... O, beni boğsun ... Daha ne 
olacak? ... 

Gün doğdu. Güneş yükseldi. Bütün şehir uyandı, 
Sokklar kaynaşmıya başladı. Sürüye katılan davar 
sesleri, koyun melemeleri, çarşıya çıkan erkeklerin 
ayak kabı takırtıları, mektep çocuklarının konuşma -
ları, ev kadınlarının komşudan komşuya seslenmele -
ri, kulakları dolduruyor. Gecenin mutlak, kimsesize 
kimsesizliğini bir kat daha öğreten sükutu yerine bu 
kaynaşma ruha ferah veriyor. 

l\lektep zamanı geldi. Bir iki saat soma ilk derse 
gireceğiz. Erken amma, şimdiden sokağa çıkabilirim. 

Usulca kapının ;ırkasındaki sand;lyelerı kaldır
dım, yerlerine yerkştirdim, dışarıya çıktını, kJrşı 

odaya geçtim. Ömer daha uyuyor, Ağ,ının kenarla -
rınd:ın minderin üzerinr. mide bulandıran salycler 
akını~, yer yer birikmiş. Smatı rakının zoru ile adeta 

HiKAYE 

Yazan: 

NUSRET SAFA 
COŞKUN 

morarmış göz kapakları şişmiş, r.ildi katılmış, Bu 
manzarayı gördükten ı;ıınra, s:ırhoşluğ<!n fecaatine 
büsbütün iman ettim. Ne diye içerler'! insana dehşet 
veren bu hale uğramaktan korkmadan ıçkiden zevk 
alırlar! ... 

Seslendim: 
- Ömer ... Ömer .•• 
Baktım duymuyor. Hem bağırdım, hem dürt • 

tüm: 
- Ömer ... Ömer ... 

- .................... . 
- Ömer kalksana ... 
On dakika kadar dürttükten ve bağırdıktan son• 

ra, nihayet biraz ayılabildi: 
- Ih ... ne var? ... 
Başını yastıktan kaldırıyor, gözlerini açıyor, ge

riniyor, fakııt bir türlü kendini şöyle toplayamıyor. 
- Haydi ... Haydi kalk.,. Öğle oldu. 
Üç dört defa da bunu tekrar ettim. Uyumasına 

fırsat ve vakit bırakmadım. Sordu: 

• • 

- Sen ne zaman kalktın? ... çok geç y:ı":n"tık 
değil mi?.:. İyi uyanabildin!.. , 

- Ben erken kal kını ya alışığım da .. . 
- Nasıl bari rahat uyuyabildin mi? ... Se!ı. ,ok 

ynrmadıM zannederim ... 

- ······ ··············· 
Cevap vermedim, ıfülerlmi sıktun. /\.bdal. Galib.ı 

beraber ·attığımızı zannediy'lr. Bu hayal zL'miıı..:r. 
yer etmi,! Maamafilı ,bozrnaaım. Nasıl biliyor'a 'i) .;. 

, ~üşünsün ... 

- Beraber yatmadık. O, senin ahınoklığm ... 
Diyeyim de yine başıma belayımı satın a.ayım? .. 
Beni karşısında giyinmiş, sokağa ~ıkmağa hazır 

görünce, sersemlikten durulmayan, çap~kh gözlerirJ 
vğuştur2, oğuştura: 

-- Bu kadar acele mi çıkacağız? ... D:ıha erken &i
bi ... 

Dec'h, penct!reclev sokağa baktı, Söz olsun diye de 
yemin etti: 

- Vallahi de erken, billahi de erken. l!iliyorum, 
beni buradan çarçabuk savmak için böyle yapıyor -
sun. 

- Hayır ... Mektep zamanı geldi de ... 
- ........... . 
Biraz durdu, sonra: 
- Peki öyle ise ... 
Diyerek yerinden kalktı, yüzünü gözüııJ. yıl:a

rnıya çıktı. Bitkin, uykusuz, perişan, Yürü~ken sal
lanıyct1-, meşe kütüğü gibi esniyor Hoş, bu da o nevi· 
den bir insan ya.!. Ocağa attığım meşe odlmu ile bu· 
nuıı arasında ne fark var? 
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Umumi harbin ı 
• 

·ıngilizlere göre Filistinde bu1Holi u ...., _____________________________________ ...;::::_::.; 

lijW 

dığı son f eıa .. unu 
gün casuslar cirid atıyor .• ketten sonra bu isimde bir 
Dünkü _ve bugü~kü casus arasın-· film çevrilmeSi lilzımmış ! 

dakı fark daglar kadardır!. . -:- .. .. 
7.C::~:~rt~~ı::~~~:~i:;~~:a~= Bu"yu"k mı_·icadeıeJerin ~ds.ız Yalnız_ bu _fılmde goze çarpacak buyuk 
tinin ve zabıtasının tnkip ettiği, ~P- a i Q fevk ala" de'ık-
hc üzerine sorguya çekilen bir iki 1 
kadından bnhscdiliyordu. Casusluk. kah amanla 1 " larından şüphe edilen bu kadınların r r 1 casus ar m 1 ş ~ ı ı 
cürümleri sabit olup olrnıyacağı ay1·1 

1 er 
meseledir Ancak vakit vakit casus - , ·· , 
1 k · d d ~ 

1
: k . casuslukta muvaffak oldukça cur e_ paratoı u Londra'ya gitmişti Alman 

u mevzuunun uyan ır ıgı a a a ıle . . . İ . . ·a· ·· · · 
d .. tb t d b'. k . ltı de artilgı ıçm ngılızlcrle gı ıp go- [mparatorunun arkasından bir çok 

unya ma ua m a ıı ço neşrıyat .. ..k .. d k · 
.ı..l ğı lfı d U A ruşlu ten sonra artık goz en ·ay - lngiliz sivil polisi dolasıyordu Bu 

yapuuı ma m ur. mumı harpten . • · 
sonra casusluk maceralaı., ad . _ bolmuştur. Hülasa Yafalı Yahudinin polıslerclcn biri bu sırada söyle bir 

.~n aır ya b .. . . . . .. .. . 
zılan kitablarm sayısını kimse bile _ u ıKı taraf arasında bu gıdıp gel - şe~ goruy?r. 
rnez dense mübalağalı değildir, Şimdi meleri devnm etmiştir. Yafadaki şe- I~paratorun pek yakın olan mai:. 
İngilterede yeniden bu bahsın tazelen beke de o kadarlıkla kalmamış ... A- yetmden biri Londra'yı dolaşmıya çı 
diğini görüyoruz. İngilterenin gizli ronson'un bir kızkardeşi olduğu yu- ı kıyor. Şehrin muhtelif semtlerinde 1 

istihbarat şebekesi için sarf ettiği pa. karıda söylenmişti Kııkardeşilc diğer ıdolaşarak cesim payitahtın şimal ta
ralar düşüniilerek alınan neticeler bir kaç arkadaşlan bir şebeke teşkil lrafı.nda bulunan işçi ~ah~llclerinden 
düşünülmekte ve neşredebilecek ka- ederek casusluğa devam etmis, ~<'<,;ıy.?r. _Orada kendı. hnlmdc ufak 

1 

dar ne söylenecekse buna dair malu• )Jr duk~anı bulunan hır berber vardı. ! 
mat verilmektedir Alman_ Imparatı runun maiyetinde o-

Bu yeni neşriyattan anlaşıldığına ,ı~:ak Iı~giliz payitahtına gelmiş olan 
göre Umumi Haıpte §Öhret kazan- böyle hır adamın oradan geçerken o 
mış casuslar bir tarafa dursun, İn • 

1 

kendi halindeki berber dükkanına uğ 
gilizler hesabına çalışnış ve pek zf· rı.ya~ ~~rb~r~e ko~~ş~ası birden -ı 
yade muvaffak olanlarından birisi . hır': ~ngılız sıvıl polısının nazarı diki katını celbetmekten geri kalır gibi i 

değildi!. .. Ufacık diikkfında ne ko .ı 

nuşulduğunu kimse bilmiyordu. Fa -ı 
kat ingillz polisi meseleden hiç kim
seye renk vermemiştir. Bundan son-1 
ra artık bu kendi halindeki berber de 
muntazam surette takip edilmi§,fakat 
o da hiç bir şey anlıyamamıştır. 

Tabiidir ki İmparator Lonclra'da 
çok ~almamış, Almanya'ya dönmüş -
tür. Ingiliz istihbarat şebekesi artık 
şunu anlamış oluyordu : Londra'nın 
simalinde işçi mahallesinde dükkiln 
açmış olan bu berber - harpten ev _ 

'velki hcsabla - nyda 1 İngiliz lirası 
kadar kazanabiliyordu. Fakat bu işin 
,öriinen tarafıdır. Berbere Alma~ya-: 
- ın mektuplar geliyordu. Berberin de 

· takım mektuplar yolladığı da o
.yordu. Bu mektubların bir kısmı 

Güzel l<aoınlar umumi l1ar· ?ıtaraf memleketlere yollanıyordu. 
bin glzli muharebelerini Ingiliz istihbarat şebekesi gelen ve 

kızıl oudaklarının ateşıle giden mektupları hic belli etmeksi-
ke~anıyorlaraı zirı ele geçiriyor, aÇıyor, okuyordu. 

aldıkıa 1• t A , Bu hal az zaman devam etmemiştir J 
rı ma uma ı ronson a vere- . . · 

var! 

rek ı ·ı· 1 b'ld' .1 . . t . Aradan senclC'r gcçıyor, nıhayct har-
ngı ız ere ı ın mesını emın . • 

. . bı umuını patlak verince İngiliz po- . , 
etmışlerdır. li . . ·ık . . b b b H olıvud un başına gelenleri hepiniz • duydunuz. 

Fakat bir gün her şey altüst olnfuş, ısının. ıB ıbşı;.· u ehr beri yak~!~mak Me§hur sinema yıldızları ölümle karşı karşıya 
. h . . . v. o uyoı. er eı ın mu a C're ettıgı ver- • . 

nı ayet bu şebekenın haııılıgı mey - 1 1• ld ğ 'b' . J kaldılar hatta bır masaya oturup poker bile oyna-
dana çıkmıştır. Aronson'un kız kar- ~r ma um 0 u u gı ı, Ingilterede-- dılar ••• 
d . d .. . . kı Alman casus sebekesi çoktan an _ B . . 

bir türlü içki için, güzel kadınlar m·asmda saktıyan toy 
gençler gibi kendine gelmekte güçtük çekiyor • 

Fakat altüst olmalarına rağmen akıllanna gtlen 
ilk şey film çevirmek oldH. Bütün yıldızların ve Holi· 

~ın en şuphe edılmıye bnşlamıs • 1 1 k .. d . ere ket 1:ersın bıraz §ans, biraz da sefalete göz 
tır. J :;;.~ agrald'~.z~n zam~n ~nberı takip yumdular ve partiyi kazandılar. Ölüm; hamdolsun onla- vud'da ya§ıyan figüranların ~tirakilc «yıldızlar eğle· 

Casus kız nihayet yakalanmıştır. 1 c
25

c ıgın hen Ybl~ dan a sayısı ge- rm hiç birini yenemedi. niyor,, isminde bir film çevrilecekmiş. Hatta bazı film 
A . , . · . çen casus ep ır en yakalanmıs- O k k · · · · ronson un sonradnn bır çete teşkil t J os oca sınema §ehrımrı modenı bmaları kibrit şirketleri bu filmin 'lntt1ıakkak surette bir çok. f cvkalô. • 
ederek rru;tgeldiği Türk'leri ö!dür - ır. kutusu veya iskambil kağıdından evler gibi küllahı ya. deliklerle dolu olması için limited teklifinde buf.m _ 

vaı mış kı bu da .,a !"Onso:-. isminde oir !düğünü söyliycn İngiliz gazetesinin (Devamı 6 ıncı sahifemizde) na vurup toprağa karı§tılar; şimdi Holivud bir gecede muşlardır .• 
Yahudi imiş! ona verdiği malumat da burada biti-

Aronson - Bu isim Yahudi adı ·A- yor. ı ı• 
ron• dan İngılizceleştirilmiş olacak! - f ngiHzlcrin \'e diğer devletlerin n a n b · ı k 
denilen bu Yahudinin bir de kız kar- meşhur casusları! a 1 ece 
deşi vardır. Aronson Filistinli bir . Londra gazeteleri Aronson~u- i~gi- 1 

genç Yahudidir. Yafalı bir Yahudi. lız ve Fransız casuslarının bırıncıle
Kız kardeşile beı·aber Yafada İngi - ri sırasında say1yordu. Fakat İngi -
li?.lerin hesabına bir casus scbekesi liz hesabına çalışmış olan Aronson ne 
kuron Aronson bu işte çok ~uvaf - Fransızdır, ne İngiliz ... Onun için A
!nk olmuş Londrnlı Sunday Ekspres lrons~n ~i?ilcr.ini bir tarafa bırakarak 

misiniz ? -varisli bir dava! 
gazetesinin tazelediği bu bahis etra- asıl Ingılızlerın Frnnsızların ve bun- , 

. • .. ıar n k . d Al ı . t' t'. Flander de Termon adlı bir köy -fında verılen malumata gore Aron _ ı aışısın a man aıın ye ışır- .. .. • hunun istirahati için kilisede 500 ayin 
. . .. . . miş ld v ı l l' Bu koyun ortasından iki nehir geçer son'un e\·ıııde bır de yuksek rutbelı o ugu casus ara gc me ı... 1 . .. .. . · yapılmnsını temin ettikten sonra: 

1 t f k b" ·ı U · H Bır çok koprulerı bes de mahkemes· Alman subayı oturuyormuş. Aronson ş e u acı ır tarı 1: mumı ar- • :ı: 1 - Servetimi kardeşime ve yeğeni. 
b' b ı d v 914 · 1 vardır. Son zamanlarda büyu"k b" yavas yavaş bu Alman subayı ile ın aş a ıgı scnesı yaz ay arm • .. ır me terkediyorum. Diyor ve 5 milyon 

:.: d b' · t ft ı· · · "L• şohret kazanmıştır Buna da sebep konw:mıya başlamış. Nihayet git gi- a u ara an ngılızlcrle x ransız - . · f kadar bir mirr.s bırakıyor. Faka!, 
de o~un kağıtlarını karıştırmıya 0 _ lar diğer tarafından Almanlar bir - ~a Delfıno ?~Iay adlı bir kadınııı kardeşlerinin de yaşlarının ilcrlediği-

b. ı · · ··ğ k · · rnırası meselesıdır kumıya kadnr işi vardırmıştır Daha ır erının esrarını o renme ıçın var • ni düşünerek şunu iluve ediyor: 
sonra hiç belli etmeksizin askerliğe, kuvveti erile uğraşmışlar ve çeşit. çe- .. Anna. Delfino çok sakin bir ömür j - Kardeşlerimin vefatı vukuwıda 
askeıi harekata dair safdurunlukla şit adamlarla bunlara muvaffak ol - sureredı. Ve 84 yaşında öldü. Bundan bütün servetimin varisi yeğenim Ed-
sorulmuş bir takım suallerle Al _ mıya savaşmışlardır. Bir hesaba gö- daha tabii ne olur değil mi?... var olacaktır, Şayet yeğenim de ö • 
mandan malfımat almıya başlamıştır. !re 1914 de böyle muhtelif mcmle - Fakat ölmezden evvel kim bilir lürse onun varislerine kalacaktır. Ve 
Aronson'un böyle hiç bir şey bilmez ketlcrc mensup ve birbirlerile mü nasıl bir fikre kapılarak vasiyetna • ıonunda şwıu yazdırıyor: 
gibi bir tavırla sorduğu suallerden !cdele halinde 2.000 casus vardı. mesine sıkıştırdığı bir cümle bugün - Şayet ye5enim, biluvaris veint 
Alman subayı şüpheye düşmemiştir.! Almanya1nın yalnız İngilterede 26 4760 dan fazla varisi arasında ihtilaf ederse servetim, uzak akrabalarım 

Casus Aronson, iyilik gördüğü casusu bulunuyordu. çıkmasına sebep olmuştur. arasında taksun edilecektir. Bundruı 
Türklere son derece düşman oldu - Fakat şayanı dikkat olanı şudur ki Bu cidden meraklı bir hikayedir: 10 göbek uzak bulur.anlı:u· bı1e bun • 
ğundnn işi dnha ileriye götürerek el- harp başlar başlamaz İngilizler bu l\ladmazcl Orlny'm vasiyetnamesi dan istifade edecektir. 
de ettigi mnlumatı bir an evvel İn - Alman casuslarını, snnki ellerile koy_ Vaktile gayet dindar yaşlı bir kız - YEGEN EDVAlı NEREJ>g --
gi1izlerc götiirüp yetiştirmeyi düşü- muş gibi, birer birer yaklnyıverrniş vardı. 1840 da doğmuştu. Yalnız ve Anna Delfino, hu kndor ihliynta 
nüyordu. Filistin sahilinde ilerliye - lerdi , sakin bir ömür sürüyordu. Biricik neden lüzum gördG? Bunu kimse bil 
rek nihayet İngilizlerin elinde bulu-! Çünkü Almanlar harp başlamadan düşüncesi tam bir hıristiyan gibi öl- miyor. 
nan yl.!rJC.re kaçmış, Yafada'ki evin- çok evvel casus olduklarını belli et- mek ve ölmezden evvel akrabaları _ Fakat, 13 Haziran 1925 <le, yani va-
de oturan Alman subayından, ken - mişler, İngilizler onların arkasıııı hiç nın atilerini temin etmekti ... Nikola siyetnamesinin ihzarındıın bir sene 
di<-ini h~ç şüı:heye düşürmeksizin el-ıbırakmamıştır. Bunu yazan İngiliz· ve Jerom adlı iki kardeşi, bir de ye- s~n.ra \:er~: e~:iği z:ıman kardeşleri 
de :tt~ğı malumatı vermiştir. gazetesi işi; şöyle hikfiye ediyor : ğeni vardı : Edvar... I peıtıno Orlay·ın ye~enl bılavarıs olrn1~w b~lunuyorlar. Ifa -
Lakın Aronson bununla kalmamış, IHarb çıkmadan çok ev\•el Alman İm-1 83 yaşına geldigvi za t . . v d , 1 .. . . . . . . yatta, yalnız y ltr:nı Erlvar kalıyor. 

man no erını Jçagır ı '"e son arzu arını soyledı. Va-ısıyetnamcsmı dıkte ettı. İlk evvel, ru. (Dl•Yor.u G ıncı snhif .. ıfo). 

_..._ _ 
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(EsM bir akşamcının detterıncıen 

- Osman Cema1 Kayaıt1 

Hüseyin Deruniismini duyanlar, 
ger/erinden /ulamış/ar, ilıtigarın 
ellerine sarılmışlar, şapur şupur 

öpmige başlamışlardı 

Her ıeyden bir pafç_! ========================--

Milli küme macla
neticeleri ! · ' rının 

Güneş·Alsancak maçı 4-2 Güneş 
leh.ine garıita kaldı. Beşiktaş 

Mııhaf ızgücünü 7 - O gendi 
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BUGÜ1\'KÜ PBOf'iRAM 
Saat 18,30 Plakla dans musikisi, Umumi meclisin 2/3/938 tarihıli ve 26 sayılı kararına tevfikan, be • 

19,15 çocuklara masal : Bayan Nine, lediy:e tenbih ve yasakları maktu para eczası tarifesine (azami fiattaıı faz-

19·55 Borsa haberleri, 20 Rıfat ve ar - laya her nevi ıet satmak yirmi beş lira cümlesi altıncı mükel":-er fıkra ola
J kadaşları tarafından Türk musikisi ve rak ilave edilmiştir. 

Y R halk şarkıları 20 30 Hava raporu Al~ı- , • .. . .. MALOr 

VESEKA 

AT - No. 17 azan 1 ahmi Yag" iZ 2033 o·· R, tJ af d Ar b J <ıAadarlarm maıumu olmak uzere ıla nolunur. (B.J (1410) , mre ıza ar ın an a ca 

Ko;;o·d=o_r_R.,·~-· m-i-z,-S-;--~·ici;;tk:-;:a~~Şükriil TercUme ve iktibas hakkı söylev, 20,45 Belma ve arkadaşları ta- Urfa Vilayeti Daimi 
Pa a,Do~~,!!~~!.~!!!!::~~~ .... ~~ik ... a..!!!:.:J mahfuzdur. rafından Türk musikisi ve halk şarkı-

VE 

a ·ı i ve Ham· ·y 
ları (Saat ayarı) 21,15 Fasıl Saz He - E •• • d 
yeti: İbrahim ve arkada~ları tarafın. llCUffielllll en : 

• dan, 21,50 Radyo Fonik temsil : Sti.id- Memleket hnstah. nesinb 9 7 mali yılı ıhtiy~cı için alın .ık 13r.7 li-
yo Orkestrası reiakatile (Karmen) . • 

alev sacan topları : 
22 45 A . lı b 

1 
. 

23 
Pl~kl 

1 
' ra 15 kuruş tahmın eb dellı 157 kalem alat ve edevat ve eczayi tıbbiye 011 

, Jans a er erı, a a so o- .. .. . 
Iar, opera ve operet parçalan, 23,20 beş gun muddetle açık el~sıltemeye konulmuştur. 
Son haberler ve ertesi günü programı· Bu işe "el mı '·kat temınat 101 lira 85 kuruştur. 

... ~ bal1a karşı tatlı uykusunda nazia gevşeyen 
Odesayı korkunç salvolarile uyandırmışl~rdı : 

~Son. İhale 12 /3 /938 den ba~lamak üzere on gün uzatılarak 21 3/938 tar!-

Tl YA TRQ1 AR-, hine tesadüf eden ıpazart si günu saat 10 da vilayet daimi ene menince 
_________ .__ ____ ..; yapılacaktu·. 

Ve.. Karadenizde harb başladı ! 
irl rin, harbin ilanı gününde 

el cçirilmesi; mürettebatı coşkun 
vınç havasına kaptırdı... esir -

lem b. sına toplanan bayhriyeliler 
1 tı n tetkık ed ·) orlar, şimdiye ka· 
drtr görmedikleri bir acibe seyreder
n , çevıriyor istihfaf. 
la o ları uzüyo lardı? 

Boy le ilk hamlede bir siırü esir 
ver bır mi 1 in muhariblik hakkın 
d n slıphe e•mek bu aslan yavrula
rının hakkı gıbi telakki ediliyor; Ya
'.iUZ c.: n ~ :vrılan diger esir dolu fili
kah.ıı n ait oldukları gemilere yana • 
şıslaı ı dürbünlerle uzaktan görülü
yordu ... 

\ 4\1\ 

• 

Ertu "!9u; 
Sadi Tek 

TiYATROSU 

Bu gece (Kadıköy Süreyya} 
da (Bu masal böyle bitti) büyük vod 
vil 3 perde 
Çarşamba (Üsküdarda) (Unu ulan 

Adam) 3 perde 3 tablo. 

• 
;~

lilml~ Eski Fransız tiyatrosunda 
11 · ~EHlR 11YATRO~U 

1\ 
111 ,1 KOMEDi Ki~ vll 

Ullllll~I Bu gece saat 20-:>V d! 

Dalga 
Komedi 3 perde 

Pazar rüoü gündüz saat 15,30 da 

• 
Şebzadebaşı 

Yavuz bunları bize (1) ve Turgud'• 
a bırakiıktan sonra tekrar döndü, 
Karadenızin engınleri"le dümen doğ

~ . reı Şosone blla kayao c•rt lt-at emri. 
TURAN 
TlYATROSU 

ı ulttu Donanma, arniralın emrile Bo- Bahriye Nezırı Cemal Paşanın Barbarosta buluna. 1 
gaz'a Büyükdcreye avdet etti Ya • rak llc!ın herb gecesi aononmaya ısoar etttgı eml· 
vuz'un aldıgı esırler Rus donanması- ""''U """ • 
na mensup bahıiye askerleri değil -{d?lu _idi ••• Tasviri ~fka:.~. birinci ~- Barbaros'a yaklaşan Preveze gam - jjılllUIDtılnllll'lllUlllHI Bu gece saat 
di Yavuz ilk cevelanmda Karade - hüesınde Kayıer'ın buyuk ve w botu Rus destroyerlerinin yüzer tor- 23,3\l da 

nkli Sanatkar NAŞİT ve ark1daşl:ıı·ı 
nız'ın (kanal) (2) ında rastgeltliği: re · resmi göze çarpıyor, büyük pun piller dökmesi ihtimaline karşı ihti- H kk R .. .· 
Çariçe OJga (3) isimli bir Rus trans- tolarla dizili manşetinde Alman or- yatlı bulunun. Demişti, Bütün bu a ı uşen'. ~yub Sabıı, Rıfh 

İsteldilerin ihtiyaç listesmi görmek i.izc>re İstanbul Sıhhat Müdüı i-

ğünc ve eksiltmeye giım k :i ·n de · zü ge n gün 'e sa tte :t • tl r:·-

le birlikte Urfa vil"yeti daimı encümerune baş vurmaları ilan olunur. 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜ PiYANGOSU 
Albncı keşide 11 • Nisan - 938 dedir . 

Bu keşidede : 

200.000 ve 50.000 
liralık mükafatlarla: 
200.000, 40.000, 25.000, 20.000 
15.000, 10.000 Liralık ikramİ· 
yeler vardır. 

porunu tutmuş, gemiyi mürettebatile dula.."lllm Fransız topraklarında sür'- tehlikelere aldırmıyan filo, şiddet - M d 
1 

. bırlpıkte f . . 
b ] . . d k . a·· .. atle ile 1 kt ld w p . ,. b' 1. b' _ a maze mıçe • ençe varyet sının 

1 ır ııdc esır Cl ere gerıyc onmuş- r eme e o ugu, arısın ır ı ır poyraz futınasına ragmen Bo- . . • . 
. İ ' . kaç g·· d . al d"l W• ···a 1 . - ıştırakıle tü ste r itler; Çariçe Olga mn mu un e ışg e ı ecegı mu1 e eru- gaz'dan çıkmış; Karadeniz'de sekiz HALK GECESİ 

Bi:euerinizi ayın yedinci gününe 
kadar bayilerinizden a{manız kendi 
menfa atı rıız iktizasıdır. 

rettcbatı olan 32 kişilik ilk Rus esir- yordu... saatlik bir cevelandan sonra tekrar ----------------------------
K" b Localar 100, her yer ~r. paradi ;ı-0 ~ ( 

lerı kafilesı idi. Esirleri bıraktıktan oşe ~şiarında gurup g~~up kü- Boğaz'a dönmüştü ... Yolda Şile ön - SEFAHATİN SONU l~hı·sarlar u. Mu··du·· rıu·· gv u·· nden·. 
sonra kahıaınan krüvazörBarbaros ve melenen lstanbul halkı muvezileri lerinde Midillinin de Boğaz'a gel - =======·-===== &.a 

Mıdilli ile birlikte Odesa önlerine var bekliyorlar; gazeteler kapışılıyor, ha- mekte olduğunu gören filo; altı gün- DEVR.b.:DILECEK İhTİHA BER~°TI 1 

mıs scıbahın ilk l§ıklarile berabeJ." vadisler yüksek sesle okunuyordu. dür donanmadan ayrı bulunan 4 ba- . cAteşli silahların kovanlarını çı - 1 - İıiaremızin G..ızrnntcp ha:; müdurlüğüne bağlı Akçakaledl.? şaıt -
şehri uzun menzilli korkunç topla • DONANMA KARADENİZDE calı arkadaşlarını da beraber alarak karmağa mahsus tırr. .1<::. hakkında. nam V:? projesi muc;bince y ıptırılacak İdare binası inşaatı kapalı zarf u
rm1'1 sayurclugu gülleledc se!amla • Bu heyecanı yatıştıran yeni hava- içeriye girmişti ... Yavuz, Midilli, Ha- ki ihtira için alınmış olan /. ;.:ayıs suliyle eksiltmeye k%muştur. 
mıya başlamıştı, disler halkın neş'esini yerine getir - midiye, Peykişevket, Berkısatfet, 1932 tarih ve 1672 numar..ılı ihtira 11 - Keşif bedeli 10606 Jir.a 8) kuruş ve muvakkat teminatı 795.51 li· 

ODESA BOMBA lUll\IA.~ rniye kafi geldi... Gazeteler Osmanlı Muaveneti Milliye, Gayreti vataniye beratının ihtiva ettiği hukuk bu ket· roc.ur 
EDİLİYOR donanmasının Karadenizdekı Rus Taşoz, ve Samsun Haydarpaşa önü- re başkasına devir ve 'Yahut mevkii IIT - -:ksıltme ~!l / Itl I 938 ~arihine rastlayan pazartesi günii. saat 16 

Alaca karanlıkta neye uğradığını limanlarını bombardıman ettiğini, O- ne gelmiş demirlemiş, Turgutla Bar- fiile konmak için ic:ıra verilmesi t k- da Kab::ıtaşda levazıu ve J."iü~c.yaat şubesindeki alım komisyonunda yapı-
şaşıran Odesa §ehıi bombardıma _ de5a'nın Yavuz tarafından hırpalan • baros Büyükderede kalmıştı... lif edilmekde u1.:nalla bu hususa faz- lacal:tır. Kapalı zarfüır mi;na!:asn günü en geç saat 15 e kadar adı geçen 
nın dl'h~ctı karşısında altüst olmuş, l~~ğını 1smi Urla'ya çevrilen büyük 21 Teşrinievvelde Amiral verdiği la malfunat edinmek isteyenlerin Ga- alım komisyonu başkanlıgına makbuz mukabilinde veril.mi§ olmahdır. 
limandaki gemiler demir ke::.erek bi- oır Rus ı!akliye gemisi yakalandığını bir emirle Büyükderedeki gemilerin latada, Aslar. Han. 5 .uıci kt 1 - 3 nu- iV - Şartname ve pro.it-ler 52 kuruş betlel mu.kabiünde inhisarlar le-
1 er tat afa savuşmıya baslanuşleır ya-ıyazıyorlardı. Haydarpaşa önlerinde yatan filoya maralara müra.caat eylemeleri !lan vazım ve mükyaat şubrsiyle Grıziantep başmüdürlüğünden ve Akçakale 
gaıı "lleleı, yer yer yangınlar yıkın- 18 Teşrinievvel Cumartesi akşamı iltihakını emir etmiş, Turgut'la Bar- olunur. memurluğundan alınab:Jir. 
tılnr meydana getirmişti... ldonanmaay gelen bir telsiz şifrede 10 baros bu•emre uyarak harekete geç • - V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin frı,ni evrak ve vesaikini in-
Bır kaç dakika içinde mah er<fon _torpito ı;nuhribile 4 tahtelbahirden tikleri sırada Bahriye Nezaretinden 1 Harici Askeri Kıtaab 1 hisal'lar inşaat ş.:ıbe~e ibr .z ederek aynca vesika .almaları :L.V.ımdır. 

bir numune gösteren Odesa'da sanki ıbaret bir Rus filosunun :~aradeniz'e gelen müstacel işaretli şu şifre her. ifanlart VI - l\1ühJrlü teklif mektubunu, kanunt ve~ik ile V incı ınat.d-..ie 
kıyamet kopmuştu ... İlk harp günü - açıldığı haber verilmişti... 19 Pazar kesin gönlüne bir hüzün doldurmuş- ~nılı eksiltn eye iştirak ve~ik~sını ve muvakkat güvenme parma veya 
nim ertesinde Türk toplarının nam- sabahı Karadeniz'e hareket için emir tu: Müteahhit n:ım ve hesabına scı .. mektubunu ihtiva edecek <ılan lrnpaiı zarflarını yukarıda :ı·azlldığı VC'.,;hile 
lıılarını karşısında bulan bu duşman alan donanma Boğaz'dan çıkarken (Devamı var) tın alınacak olan 12000 metre mı.ln..ıkasa günü en geç saat 15 e kadar J\lım komis:·onu başkanlığına mak. 
limanı büyük bir korkuya kapılmış, (" 1 • H I K A y E yazlık elbiselik kumaş pazarlıkla buz mukabılinde verilmiş olması laı.ımdır. (1206) 
ve çok gc>çmeden bu korku Karade- yeıızr eksiltmeye konmuştur. Tahmin 
nizdcki diğer Rus liman\'€ sahilleri- 'T'.· Karımla e~len bedeli 37080 l_ira oluP. ilkte Fen memuru alınacaktır 
m de sarmıştl. 1. l ya trosu mınat parası 2781 lıradır. !halesi J 

Daha o gün Rus sahillerini kaplı- K 22 / mart / 938 salı günü saat 14 nhisar~ar Umum Müdürlüğünden : 
yan Tül'k topla:ı ~-oı:_lrnsu o kadar şid Şehzadebaşında apJ dedir. Şart~?me parası 1~6 ~u : Antep ve Diyarbal{ır İçki fabrikalarımızda ça!ı1tm11ak üzere aşa-
detlı olmuştu kı butun kıyılarda ışık- Yoldaşıyız f ruş mukabılınde M. M. \ ekaletı gıda y'lzılı evsafı 1,aiz fen memuru alıncktır. 
Jar söndürülmüş, şehirlerde (gcli - • satınalma komisyonundan alına - ' . . . . .... -. .. 

ı ) •··- d b" k k 
1 

sak caktır Ek ·ıı . kl . 1 -- Dıplomalı eczacı, Kim:rager veya zıraat mektcbı alısı .r.nstıtu ,, yor ... ı.<u.c.ın a ır or uı ç ·a. (4 iinctl sahifeden devam) , sı meye gırece errn b 1 k 
l ·· ·· ·· ı·· 2490 1 k 2 ., .. .. mezuııu u unma , sı a mış yurumus u. Kapılandığımın üçüncü günü koca- sayı ı aııunun , a tını'U •Y• • 

Yavuz, Odesa'yı korkunç salvo _ sı telefon etti, yeni bir hizmetçi gön- maddelerinde istenilen belgeler- 2 - J\skerlıgını yapmış veya tecil edilmiş olmak. 
}adle yaugın yerine çevirdıkte:n son- deriyorum diye ... fakat bunun mu _ le birlikte ihale gün ve s:rntindE(. 3 - Ya~ı otuı. beşten yukarı bulunmamak. 
ra yolu tutmuş, Boğaz'a dönmüştu... hakkak evde alakonulmasını istiyor, Ankarad~ M. M. Vekaleti satınal- Askerliğini yapanlarla son üç seneyi mesleki te~1erdc eeçinniş bulu-

Muzaffer bir edanın veı-cUği gö - ısrar ediyordu. Ben dışarı çıkmıştım. ma komısyonunda hazır bulun - nanlar veya lisan bilenler tercih olunur. 
rülmiye değer süzülüşle ağır ağır Dönüşte sevgilim: maları. (750) (11'70) . . .. . •• 

Bogaz sularına giren, İstinye koyun. - Gelen hizmetçi biraz güzel ... am DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI Yu-~rnrı~a _yazılı evsafı. haız olanların S .. Jhat raporu, husn .• hal kagıdı 
da Bo<ıaz'ın serin ve gölgeli goğsüııe ına tehlikesine ragm· en tutttım El' Ot t'k t 1 ·ı·hı ka ve tcrcumeıhaı varakaları 1le en geç 31/3/938 güni.ine k:ıdar idaremiz 

b • ı • oma ı a ış ı sı a arın pa - . . .. i . (1409 yaslanan gemi düşmanın bu hareke- her şeye yatacağa benziyor. Kocamı ğını kapalı vaziyette tutmağa mah- memurın şubesınc muracaat etme erı, ) 
tc vereceği cevabı tahmin ve ona gö- da bir hayli meşgul edebilir. İşi pi • sus gaz tazyikli çalışma tertibatı• 
re icap eden tedbirleri almıya ha7.ır- şirmiye kalkayım deme gözi.inü pat- hakkındaki ihtira için alınmış olan 2 
ıandı. ıatırım. mayıs J.932 tarih ve 1686 numaralı ih· Satınalma Komisyonundan : 

Ayni günde Babıfiliye verilen ülti· Ertesi gün kapı çalındı. Ben açtıM tı'ra berat ibt' tt'ğ' h k k b . . · 
ı . . . . . · ıınn ıva e 1 1 u ıı u Mektebin 937 senesi sonuna kadar ihtıyacı olan 170(0 kJ.? ekm,.k açık 

matomlarda ngıltere Fransa ve Ro- Elin~e.bavulu paketlerile gelen hiz- kerre başkasına devir ve yahut mev· . . . . . , . . , 
manya'nın da Osmanlı devleti aley- ~~t~ıyı karşımda gördüğüm zaman kii fiile korunak !için başkasına ica- eksıltmeye konulmuştur. ilk temmatı 141 lmı \e b_e~er kilosUııı.n mvh ... n 
hine harbe giriştikleri bildirilmiş, pa- du~up bayılmadığıma, cilfilı taşlığa ra verilmesi teldjf edilmekte olmak- men bedeli 11 kuruştur. Eksiltmesi 30/ 3 / 938 tanhıne r·tsthyan ~uşaru-
yitahtta harp haberlerinin hasıl ettiğı yuvarlanıp kafamı bir billfu kase gibi la bu h fazla mal. t edinmek ba günü saat 14 de yapılacaktır 
~ormal bir hareket alın~ .Y?rümüş- t~la buz e~edi~e ~hayret: isteyen!= Galata.da,~ Han .şartnamesini görmek isteyenlerin hergün ve cksiltemeye giı~ceklc • 
tu. Sokaklar bomboş gibı ıdL .• Çar- d~yo:.u~. ~ıç~ m~ · ... Nıçın olacak ı- 5 inci kat 1 -3 numaralara mm·.acaat rin belli gün ve saatte Giimüşsuyunda mektep binası dahılindeki k 1mis-
şılarda, kahvelerde toplanan esnaf Vasfi Rıze Zobu ki gozum yem hızme~i benim eski 1 ı i ilin ol 

e halk harp hakkında dedikodulara karımdı. ey eme er ımur. yona müracnatları ilan o1unur. (1399) __ 

girisiyorlar; muharebenin neticesini Şehir tiyatrnsu san'atkarları, pi - (Yarın bitecek) 1 ı· t Le A • ı· "'j DEVREDİLECEK İHTİRA BERATIIDEVREDfLECEK ldrtPA 'BERA'it 
~ d .. ı 1 kim· b · yeslerde kendilerine sufle eden suf • S • Va ZI m mır ıgı ~ . . . . . 

. e_ e:ı .soz ere ı. ~ mevsım .. . ., . . keti olarak ka detmed . S:ıtanalnıa IKo.rnıs o,u 1 aa'ar• «Bakraçlı ceph.ıne elevatörlerine cA.nl~iJ ıçin ve Jll§aat malzcmesı 
ız harbı ıyı buluyoı·, kımı sonunu lorlerı Sadi ye hır cemıle yapmak is- ~. Y en geçeınıye - mermi vermek için mü .. tamel emni· ohırak ltul!enılan mamtJ5.tı. haklü!1· 
ena görüyordu. temişler ve Şehzade başı Turan tiya- cegı_z. Beylerbeyi SH. Transit depo • ·et tertibatı• hakkmdııkı ihtira için dAki aıtara için alınm11 olan :: 1 brt 

Birinci ikinci hatt~ üçüncü tab'ı trosunda bir müsamere yapmıya ka - ~ır defa Şehz:dcbaşı hnlkma karşı sunun Elektrik tesisatı 16/3/938 !ıı 1 14 !/art i931 tar'lt ve 1$136 tarih -ve 2127 numar<ılı ihtiraı 
yapan gazeteler harp havadislerile rar vermişler Sevimli san'atkar Na- daı!1"1a yabancıhgını muhafaza etmiş Çarşamba günü saat 1A. SO da nmış o an . ~ ~ . b -ıı ili... µ.·•. • k k b k 

1 • olan Şehir Ti t b ı ı . " . ]?<14 numaralı ihtıra Lerntının ıhuva e:r. nm ı.ıva ehıgı nu. u u er~ 
(1) Barbaros'a. (2) Kanal : Deni- şid özcan'ı aralarına alarak Şehir ti- d • h ya rosıı.nun u ıa ka Tophanede Levazım .amu·lıği sa- "'*·-· huk k b k b k d L 1 • • ı. t 1 1 . d c·· f d'l ogru akereti ve Şehzadebaşı hal . ettıgı u u .erre aş ·asına e- 1 re a.<>,{asına c.ı~vır ve yas.u mcv ,., 

m tam ortasın an ~cç ı~ı. ar~c ı en yatrosunun Behzat, Neyire Neyir, kının ,hu artistleri kendi aralında gö; tınalın~ kom_ısyonunda P:c)""'t~lık. - \Ü' \ eyahut mev!di fiı1c için icara fiile konı-ıak içL.. icara vc ... iJme..ıi 
evhum hatta vcrılcn ısımdır. (3) Vasfi Rıza Zobu Hazım Körınükçü 1 . N . , la eksıltmesı Jap1 cc·•l'- ı.·. Y,:r.>,::ıf • , • 

ık k t 1 .. 1 b R • 1 1 me crı ve J. nsıd le beraber ayni sah- b d 1. 200 1. -ı , . • ·ırı 1. v ~ilrrıe ... i teklif edılm1:kde olmakla teklif ed"iınckte lm~.: a tJU husu -ı 
çı ış a e e geçırı en u us ge- . a· Ş d e e ı ıra, ı r... temu:a~! .J•ı ı- •. . 

(u 1 ) 
. . Şevkıye May, Be ın .. taytzer, Malı- ne e bulunmalarıdır. d K 'f , . . k . bu husua fazla mal ımat ewnmek is- fazla malumat ~·nm"'1 ır-teyeı1.crm 

sıne o zaman r a 1snu d R b" d ~ r ·r tl . H .. 1 ra ır. e~ı \C ş .. 1rtnmn~sı -0mu 
erilmiş, istiklaJ muharebesinden son mu_ . ıza_g~ ı cgcr ı aı ı:s erı, u - Yarınki Salı günü akşamı Turan ti-ıyonda görülebilir. L~i.,ek,ilcrin tcyenlerin Galataca, Aslan Hn:ı 5 in- Galatada, As!an Har. 5 lnci kat 1 - 3 
a Sey.risefain'e geçen vapur Cum • lec~. ~ı~~ı-nnı oynıyac~kl3:"mı.ş. Bu ha aytrosu~un cinimi .mü_şterlleri böyle, belli satte Komisyonn gekne _ d kat ı - 3 numarnlarn mli!'<lt'tWt ey- numaralara müraca:ıt cyhrnelı:> ·ı i-
llriyct ismini almıştır. K v i ben ışıtıncc mutlu hır tıyatro hare-lınutlu hır gece ge.ç:ı.rnıış olacaklardır. ileri ( 455/1377) lc~eleri ilan olur ur. Hin oluımr. 

-------·-
Yüksek ftffühendis Mekt~'>i 
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Yuvalarına ve ·lianeniide ve bulundukları yerde 

Haşarat FAYDA uyumadan • • 
serpınız. 

Onlar bir daha dirilmezler ve bu sene tahtakurusu, pire, sinek ve bütün haşarattan rahat edersiniz. 1/8 15-1/4 25-1/2 40-1 litre 65 kuruşa. 
, ______ ..... , 

Siz de bu kremden şaşmaymız ! IRADY~~~ 
BALSAMİN KREMtERİ 

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

; •. ... • • ... ~ ••• _.... ~,,; .... 1 

GRIPIN..-ı-
Nezıe, Grip, Bronşitıe tekmil ağrıların -1 

yegane ve en kuvvetli Hacı ? ı 

Harat"etl sUratle du,urur, 
UtUtmaden Heri gelen ra• 
hatsızhklar1 önler, mideyi 
bozmaz, kalbl yormaz, 

böbreklere zahm'-I 
vermez. 

i---- <«·•- --

Diş Doktoru 
Madam 

Marie Svelberger 
Hastalarını çıırşamba ve per -

şenbeden mada) her gün saat 9 
dan. 18 e kadar, Beyoğlunda lstık
lal caddesinde 108 numaralı Lük
sem burg aparttmanının 7 numaralı 

' 

dairesindeki hususi kab!nesindel 
kabul edeceğini arzeylu ••• ..,...._ ___ ....., __ ...,. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

KREM BALSAMiN 
Uzun bir tecrübe mahsulü o

larak vücude getirilmiş yegane 
sıhhi kremlerdır. 

O. f h t . · G R 1 P 1 N 
ış ere aya varır 

cTop cephelerine mahsus amudi 
mahrecli bakraclı elevatörlere oto • 
matik boşaltıcı• hakkındaki ihtira i· 
çin alınmış olan 14 Mart 1931 tarih 
ve 1229 numaralı ihtira beratının fu .. 
tiva ettiği hukuk bu kerre başkasına 
devir ve yahut mevkii fiile konmak 
için icara verilmesi teklif edilmek • 
de olmakla bu hususa fazla mallı .. 
mat edinmek isteyenlerin Galatada, 
Aslan Han 5 inci kat 1-3 numaralara 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

KREM BALSAMIN /# "'ANCAK Romııtizma ve mafsal a§· 

Şöhretini söz ve şarlatanlık
la değil sıhhi evsafını Londra, 
Faris, Berlin, New York güzei
lik enstitülerinden yüzlerce 
krem arasında birincilik mü -
icafatını kazanmış olmakla is • 
bat etmiştir. 

KREM BALSAMIN 
Gündüz için yağsız, gece için 

fağlı ve halis acı badem ile 

Her sabah ve akşam, her yemek -
ten son.ra mutlaka fırçalamak şart 
tır. Bu usulü şaşmadan, muntazam 
bir metodla takib edenlerin dişleri 
mikroblardan, 1ıa.staııklardan mu.
haf azaedilmiş olur, paslanmak -
tan ve çürümekten km·tulur. Her 
zaman temiz, parlak ve gii.zeı o • 
larak kalır. 

Sabah ve aı,tşaın her yemekten 
sonra dişlerinizi fırçalayımz 

"'t .':. -. ... r •'f ' • '• : ' ..,_~ ,.. • - •., • 

yapılmış gündüz ve gece şekil- ı -----
Lcri vardır. ' DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

KREM BALSAMIN; ötedenberi tanınmış hususi vazo ve tüp şek-
linde satılır. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ cOtomatik atışlı silahların fişek a.. 

BEYOGLU _ ~ST ANBUL tıldığı ande şarjörlerini çıkarmak ve 

• 
aynı zamanda kapağını kilitlemek i-
çin tertibat.. hakkındaki ihtira için 

.. L ~ • "İ; • , ... . ... .ı. ......... (I• ! \' : ... • . • ... .. ' . 

Gümrük 
lstanbul 

Muhafaza Genel Komutanlığı alınmış olan 2 Mayıs 1932 trih ve 
• 1675 numaralı ihtira beratının ih • 

Satınalma Komısyonundan : tiva ettiği hukukun bu kerre başka-
1 - Gümrük muhafaza memurları için 50 tane kaputa istekli çıkma- sına devir ve yahut mevkii fiile kon

dığındaıı yeniden eksiltmesi 18/3/938 cuma günü saat 14 de yapılacaktır mak için icara verilmesi teklif edil-

2 - Tasınlanan tutarı 575 lira ilk teminatı 44 liradır. mekde olmakla bu hususa fazla ma-
. .. .. . . liimat edinmek isteyenlerin Galatada, 

3 - Şartname, evsaf komısyondadır. Gorulebilır. Aslan Han 5 inci kat 1 • 3 numara • 

4 - isteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzlarile Galatada !ara müracaat eylemeleri ilan olu-

İthalat gümrüğü binasındaki komisyona gelmeleri. (1360) lnur. 
ÖksUrenlere ve 

eösUs nezlelerine 

. • ? 

KATRAN HAKKI EKREM 

GÜVEN· 
ANITI 

• 

T .. RKİYE İS BAN KASI 
• 

rllarını durdurmakta kat'I 

tesiri haizdir. 

T aklidlerinden saKınınız ve her yerde ısrarla CRIPJN isteyiniz. 

İcabında gUnde 3 kaşe ehnnblllr. 
' . ,.._ . : . . ... . . ":., • • • .... .:· • ...!; ... ~. • .. .. ,..· ;·-.. •• ~oe.~ > --~I!' ~"' • , •• ·_: • 

. . ' ~:. =-~ ->ıh"-·~' •..• 
· r .;.:;-:'.'$, .~ <" .ı • "1' 

-v .a··~... . .. ,_ .. ,... .. . . .. . . . 
i~ . - . ···· ·-ı· ··· .... ·.· ..... -.. ·ı. ",ı .... 

Adeta Bir Mucize! 
Diye Bayan İnci İtiraf Etti. 
Bir hafta zarfında tamamen değiştim. Şimdi on sene daha genç 

görünüyorum. Bütün arkadaşlarım beyaz ve nermin cildime gıpta 

Bayan İncinin tedavi göı 
meden evvelki hakiki 

fotoğrafı. 

Yalmz 7 gün kadar, bu 
tecrübeyi yapınız. Siz 

de şayanı hayret bir ten 
temin ile daha genç gö • 
rünmüş olursunuz. 

"Benim için haikaten 
bir mucize oldu.,, diye 
Bayan İnci beyan ediyor : 
"Hafta zarfında bu derece 
şayanı hayret bir tarzda 
deği§eceğimi zan ve ümid 
etmiyordum. Bütün arka
daşlarım daha genç ve da
ha sehhar göründüğümü 
söylüyorlar. Cidden bu ca 

Bayan İnci kullandığı bü
tün güzellik levazımatlnı 
arkadaşlanna tavsiye e .. 

diyor 

Bayaıı lncinin güzellik 
leevazımatı kullcmdıkıan 

7 gün sonraki hakiki 
fc,toğratı 

zip tenime gıpta etmekle 
beraber nasıl temin ettiği
mi de bilmek istiyorlar. 
Bu da gayet basittir. Cil
din hakiki unsuru olan 
Tokalon kremini kullanı • 
nız. Siz de benim gibi 
gençleşip cazip bir ten te
min ediniz . ., 

" ' Bayanıann Nazan Dikkatine: 

J UN 1 OR YELEK CEBi 
FENERLERi 
•• Taşınması çok 
kolay, 1şığı çok 

kuvvetli ve kendisi 

çok şık. Yelek ce

bine ve kadın çan
tasına girer. Hafü 
Krom taklitleri 
vardır Markaya 
dikkat, 

Satı~ deposu: Voyvoda Cad. No. 30. 

$ ~ - - _o __ _ , __ ~--
~ ~ 

.ANTİVİRÜS İLE. TEDAVİ si 

PATI 
iç VE DIŞ BASUR MEMELERil'll 

BASUR MEMELERİNiN HER TÜRLÜ l 
İL:ıH~PlA~l/V/, CERAHATlA('/111$. 

FlSTUllERI AZ ZAMA/'llJA EYi EOER 

' • • 1 • • .,. ~.J ~ .. "" ....... 

ACELE SATILIK HANE 
Şehzadebaşında İstiklal lisesi 

arkasında Köşe başında çift kapı 
9, 7 No lu ikiye münkasım altı 

oda terkos, elcktrikve tatlı su ku
yusunu havi kargir hane maktuan 
üç bin liraya satılıktır. Görmek 
istiyenler içindekilere muamele i
çin de Şchzadebaşı Letafet apar -
tımaru altında Darüttalim kıraat
hanesinde Bay Ahmede müracaat 
etsinler. 

DANS PROFESÖRÜ 

Sendikat N asyonal dans 
cemiyetinden birincilik kazanan dans 

profesörü Kemal Sami Bayer her 
gün sabah saat 10 dan akşam dokuza 

kadar dershanesi talebelerine açık -
tır . 

Adres: Beyoğlu İstiklal caddesi 69 

(Dr. Osman Şerafettin apart• 

manı) No. 5. Te:efora. 2ı55; 

---------------------·---Dr. Hafız Cemal -Satm aldığınız Tokalon kremi vazo!arının büyük 

bir kıymeti vardır. Onları bayiinize iade ettiğinizde 

beheri için beş kuruş alacak, ayni zamanda kıymet -

tar mükafatları bulunan Tokalon müsabakasına işti

rak h~ını veren bir bilet takdim edecektir. Gele -

cek nüshalarımızda ilan edeceğimiz Tokalon piyan

gosu ikramiyelerini okuynuz. 

Lokman hekim 

Dahiliye • mütehassısı 

Pazardan başka günlerde ögieden 

sonra saat (2,5 tan 6 ya kadar İstan -

I bıılda Divanyolunda (104) numaralı 

! hususi kabinesinde hastalarını kaLul 

....... ~~~~'"""'!''!""""~......,...~~~ ...... ----- 29- eder. Salı, cumartesi günleri sabah 
Sahip \;c ı 'l . yatı idare e 1Jen ö ışın <.111arrı rı 

E ı EM İZZET BENİCE 

Basıidığı yer= EBÜZZIY \ MATaAASI 

.. 9,5 - 12» saatleri hakiki iıkaraya 

mahhsustur. Muayenehane ve evete
lefon: 22393 • 21U44. 


