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&ayı : 377 En ron Telgraflan ve Haberleri veren akşam gazetesi Telefon No. 20827 
lsl Nuruosmaniye caddesi. 

Bu kuponun onunu toplıyan okuyc • 
rolanmız SON TELGRAF'ın birinci sı
nıf dahiliye mütehassısı tarafından Be
şiktaşta tramvay durağında 59 numa • 
rada romaTtesi, pazartesi çarşamba 
günleri saat 15 den sonra muayene ve 
tedrvi edilirler. 

aletlerinin yeni Seçimin başlamasi arifesinde zulüm 
geçmeleri tahammülümüzü suiistimalden başka bir 

VelFilö te<dllbüırDerr: 
Orta Avrupada s~lhun baka
sı için çareler araştırılıyor 
Çekoslovakya, federal bir devlet 

kurmayı kabul edecek mi 7 
Bu meseleye dair Londra • Berlin ve Londra - Pa
ris - Prag arasında mühim müzakereler yapılıyor 
Bir itilaf hasıl olursa hemen dörtler misakı yapılacak 

Londra, 26 (Son Telgruf) - italya, lngiltere uzleşma müzakere
lerinin tesrii için 11e11i tedbirler almıştır. Bunun tek sebebi !ngilte
renin Avrupa sulhunu korumak karannda olmasıdır. Çemberlayn, 
nutkunda da söylediği gibi, Avrupadaki kart§ıklıklann Milletler C€· 

miyeti hariciTtde bazı büyük devletlerden mürekkep bir direktuvar Hiiler yeni ııergüzeştlere hazırlan an Alman ordusunu teftiş ederkeıı 
tarafıııdıın idaresi ile mümkün olacağı kanaatindedir. Onun için bu ' ·· 
hustıstaki pro3enin biran önce tatbik edil11.esi istcnil .. ,.;ktedir .• 1n- A ı •• f • 
c~k Almanyanın işt'.rak ~~mi~eceği böyle bir. t.eşekkülden müsbet manya n u uzunu 
bır netıce beklenemıııecegı aşıkıirdır, Bunun ıçın de · A1man11anm 

Ro1r.anın tavassut ve arzusu ile Çek meselesini mümkün olan sürat-ş k d "" k 
le halletmek için yeni teşebbüslerde bulunacağı ve btı teşebbüsleri ar a ogru yayma 
neticelenir neticelenmez tekrar !ngiltere ile iki taraflı müzakerele-
re başlıyacağı sanılmaktadır. Çekoslovakya meselesi hakkında şim- k d 
dilik yegane hal çaresi olmak üzere, vakti!? de mevzuu bahsolduğ·" a r a r 1 n a 
gil>i, bu det'letin idare sistemini muhtariyet esasına göre tensik eyle
mesidir. Evvelce bu fikre şiddetle mümanaat eden Prag hükümeti-

• • 
ımış 

. ı nin son vaziyetler dola11ısile bu şekli kabul edeceği tahf!lin ·edil· A l J • 1 fl b U 
mektedir.. man ıpıoma ar: 

Bu takdirde 1slavnler, Lehler, Çekler, .Almanlardan mürekkep • • • • /ı k gaye_qı 

dört federal hükümet kurulacak, dahili askeri, kiiltürel işlerde ta- temın ıçın are efe 
manıiyle müstakil olacak olan muhtar hükumetler umumi mesele-

geçiyorlar 
lerde .Prag i.le beraber yürüyeceklerdir. Hitlerin Romayı bir de\·let reısı 

ingılterenın Almanyaya bu şekli kabul eylemesi tavsiye edilece- . • • • 
ği ve bu hu.smta bir taraftan Berlin ile Londra ve diğer taraftan Slf&tlle Ziyaret etmesi kararlaştlrı dı 
Paris, Londra, Prag arasında müzakereler yapılmakta olduğu anlı::- Paris, 26 (Son Telgraf) - Almanya, Orta Avrupaya yerleş· 
şılmıştır. mek ve şarka doğru ilerlemek yolundaki programını tahakkuk 

• • • • • 
a 
D 

Müstemlekeciler yine 
işi azıttılar ! 

Hataydan gelen en son haberlerer--·--------""\ 

~öre intihab~t arifesinde bulundu _ Bu"'· y u·· k 
gurnuz şu gunlerde orada yme taş-

kınlık ve yağma hareketıcrı başla - Şef 
mıştır. 

Halk; bir zulurn ve fesat cemiye- ---
ti olan (İttihadı vatani) partisine gir Cumhurreisiıniz Atatürk'ün 
miye davet olunmakta "" bu par . Cenub vilayetlerimizde yeni • 
tiye girmek istemiyenler tevkif e- den bir tedkik seyahatine çıka • 
dilmektedirler. Bu meyanda Papto caklarmı üç gün evvelki sayı • 
köyünde Hasan Taban ve Eti Türk- mızda yazmı§tık. Bu haberimi· 
!erinden Şeyh Abc!ülhamid oğlu İs· zin teyyüd etmek üzere olduğu 
kender de tevkif olunmuşlardır. 

1 
öğrenilmiştir. Seyahatin tarihi; 

Öteden beri çabulculuf~ile tema- bugünlerde tcsbit edilecektir. 
yüz etmiş bir takım adamlar; ha- -
dise çıkarmak gayesilc polis kay-imalar; olur olm~ ~aneler:e kliy· 
dolunmuşlardır. Bunlar ve jat\dar- (Devamı ı mcı sahlfemızde) 

Fransanın Londra sefiri Korbcn dün Londrada hariciye nezare- ettirmek için çalışmaya karar vermiştir. 
tile mühim temaslarda bulunduktan sonra Orta Avrupa meselesi- Almanya, bir taraftan Avusturyanın Almanla•tırılmasına ça· ~·-
nin halli hakkında Londranın kat'i fikirlerini Bluma bildirmek üze- !ışırken, diğer taraftan da ı:özünü daha ilerilere dikmiştir. Buı 

Cihanın nazarlarını kendisine çevir. 

eliği İngiliz; Baş\'ekili Çemberlayn 

re Pa~e hareket ~imiştir, amda Macaristanda nüfuzunu çoğaltmıya ve kuvvetlendirmeye 
Hancı meselelerın nezaket kesbeylediği ;;ırada yeni bir buhrana çalışan Naziler bütün Balkanlarda siyasi ve iktısadi nüfuz tesis 

me~dan vernıemek üzere ayanın miimanaaiı karşısında mali talep- etmek karanndadırlar. Almanya; bu maksadına ermek için ev· 
.l~r>den vazgeçen Fransız kabinesi 11akında Orta Avrupa meselele- vela Romanya ve Bulgaristanla anlaşmak sonra diğer Balkan 

rını tetkik ederek kat'i bir karar verecektir. ( Deva mt 2 de) (Devamı ikinci sahifcdo) 

Osküdar başdan başal-.ı.._ 
güzelleştiriliyor t 

Bütün köyler de dahil olmak üzere imar faali
yeti yakında Osküdarı yepyeni şekte sokacak 

Frankistlerin son tayyare bombardımanlarmda bir evladını 
ana diğeri bağnna bas17or .. 

ispanyada: 

kaybeden 

Cephe yarıldı 
Şehrimizin en kalabalık ve en ması için üs1ı:·· d k 

u ar aymakam!.ığı 
güzel bir semti olduğu halde son za- tarafından hazırlan b .... k 

İ b ld k' . • an uyu prog-
manlara kadar stan ~ .a ı ırnar ramın tatbikine faaliyetle devam o
hareketlerindcn en az t<tıfaue et • lunmaktadır 
miş ve bütçesinin fakirliğinden do • Üsküdar .k ak • . 

kal ayın amlıgına tayın 
layı bir çok şeylerden mahrum • edildiği gündenberi b .. ··k ... 

<> küd - ak ·· . uyu enerıısı 

; ihtilalciler büyük bir: hızla 
'. zafere doğru koşuyorlar 

mış bulunan us ıır Y asının su- ile kısa bir zamand b ·· ·· o d K ı • 
ti • ll tirilrn . kalkın b a en uyuk işleri rta a : azanç arı çok aza1dıltı ıl eri süriilen ta\si arabaları Solda · taksilerin iki rakibi· tramvay ve 

ra e guze eş esı ve • aşaran Bay Lütfi, bu muhitin um- otobüs. Sağda da ; moda olduğu için biı yılda fiatı 1/3 ine~ bir foksi.Şoförler cemiyeti r~isi Sadık Öncü 
Alman kruvazörleri Frankist 
kıt'aları ve malzeme yüklü va
purları himaye ediyormuş Üsküdar =:z=;:":~~·.:;;:;yeni bir Maslak facıasına mey-T k. f h . d B umeyanda, bulçede tahsisatı ol- dan k a 1 m a m . . f .. 1 Barselon : 26 (A.A.) - Cumhu • rafından tahliye edildıği bıldiril < 

OV 1 aneSIU BU ::naa~~ı!~~rb:~~:!~kıb: • t• b tası .. iÇi n ŞO or er ce- :~;~:,r ~:::~::e::ı~~:ıe~:: m~~ee:ir~ihetten bildirildiğine göre 

Kaçanlar , vik e~esi ve daimi amele ~ilan- m ıye 1 azı ek l ıflerde bu 1 un uyor nin faikiyeti sayesinde Hueska mm Admiral şer olduğu tahmni edilen 
. !Jl<lsı, hızmet kamyonlarında ıstıfa- • 

... .___ takasında ilerledikleri kaydedil • bir Alman kruvazörü ile Move ti • . • ·. ~"f e11U1esi ve saire gibi şahsi kabili- ş f.. J k "' d 
Bunlardan biri. -.te~J!ın t -Y.et • .i.r~ tecrübeleri ile meydana ge- o or er ar mı e iyor, zarar mı ? Herşey mektedir. Biyalaro:ıı mıntakasında pinde iki muhrib dün sabah Pun • 
oldu dlgerlerl lsMabı- t}J1lmiştir. mücadele şiddetle devam etmekte . ta Sabina açıklarında görülmüştür, 
taca tutuldu (Yazı~ll.._,d,c.)~ ,'/ (Devamı i!:inci sah.ilPde) gibi Otomobil de modaya mJ tabi ? (Yazın dir. Tebliğde Ebre'nin cenubunda Şimali şarki istikametinde giden bu 

2 de) bazı mevzilerin cumhuriyetçiler ta- (Devamı .2 ind sahifemizde). 



2 - l!i c p· T t:: t r- p r " - 26 Mart 1~38 

Cephe yarıldı Yeni bir Maslak faciasına meydan bırakılmaması' Yeni tedbirler 
(Birinci sahifeden devam) jjansının muhabiri bildiriyor: için şoförler cemiyeti bazı tekliflerde bulunuyor MiUetle~B~::::;:~~:;~:fi~~:=.:. ~~ır~2:~::~~un,.~~a ~~~ 

gemiler yedi _tic.aret gemisine refa -ı Franko kıtaları dün saa.t 17 de Bu b . d 
1 

bil. b" 
1
. Cenevre : 26 (A.A.) - Çember - .. ,, .. Çek Almanların istekleri 

kat et kt dil d s t Evvelki gün Masfaktaki feci KIRILMAZ CAM İŞİ aoının a o omo ı ır ge ır va- , . 
me e ı er. arhajlo>i'u zaptetmişler ır. aa D"" t afta bel di . to- t dd t . . b tn !aynın nutku, bilhassa nutkun mil- Prag: 26 (A.A.) - Alman parti- ' 

B d tahrn. cd"ldi"ine göre b otomobil kazasının tafsiliıtım yaz- ıger ar n e yenın o sı ası a e mesının u ar 1aya se-
1 

ti . ı· "d 
1 

b 
ura a ın 1 

g . . '. 17 de,30 da bir frankist kıtası şeh- . _. . • . e er cemıye me aı o an kısmı u- sinin bir toplantısında, Haynlayn 
Alman harb gemileri MaJork ıstı - . . t• mış, bu meyanda bu yolun her se- mobıllere mahsus kayıtları arasın- bebiyet verdigıni ilave etmektedır- d .. .d b" . 

ke • kıtal re gırrnış ır. ne muhtelif kazalara sahne oldu- da bir de kırılmaz cam işi vardır. !er. ra a musaı ır şekılde karşılan - parlamentonun feshini ve Alman 
kametinde ~'.dE!_'.1 as rı ~r ve Hüklımet cephesi 20 kilometre ge- g· unu ilave etmiştik Şehrin c!ahi- Muayyen bir mühlet sonunda cam- 936 da (520) tane olan taksi mev- m~şt":·. . hukukunu muhafaza eyleyecek bir 
malzeme yüklu vapurlan hımaye · · 1 . . . Ingılız Başvekilinin Milletler C - , dal ilind · b · t· 

. nişliğinde yarılmıştır. Frankıstler !inde kalabalık caddelerde kazala- !arını kırılmaz çeşıtten ıntıhap et- cudu, 937 de (600) e çıkmış, bu ra- . . . . ' e (Sas 1 e yenı me usan ın ı • 
etmekt~:ler. h i arılmd.ı ayni zamanda Torralba dö Aragon' - ra mani olmak için gerek nakil va-' miyen taksilerin çalışmaları mene- kam 938 de (900) ü bulmuştur ki mı~e~~ r~lu ha~ında Fraru:ız ~.c habatı !apılmasını is.te~ştir. 

H met cep esA )y H ı da 1·.aal etmi ·!erdir. l sıtalarına gerek bunları kullanan, dileceJi de belediyece tamim edil- bu da bu tezayüdün zarar iddiala- İngilız hukumetlerı arasında b:r go- Bır Çek nazır ıstıfa elti 
Saragos · 26 (A. - avas a- u •b ' ·· b. rg·· t l' - d · p 26 (A ) s · · ' · idare edenlere dair gün yeni miştir. Fakat, şehrimizde mevcut rına rağmen ne kadar fazla bir ye- ruş ır 1 ı mevcu o uuguna aır rag : , .A. - ıhhıyc na-

Almanya nü/uzunı~ Şarka 
ru gagocak mı ? 

(Birinci ı;ahifeden devam) 

J v • ihtiyat ve vaki tedbirler aranırken olmıyan bu camlar parti parti gel- kim gösterdiğini anlatmaktadır. be.yanalı'.. Cene.~~e'ye .. sükunet ve~- ı.ırı Zeh istifa eı_miştir Muııı~~yh 
il O g Maslak volundaki bu ka7..alarm mekte ve gelir gelmez de otomobil OTOMOBİLLER DE MODAYA mış ve soylendıgıne gore, beynelmı- Alman sosyal - aemokrat partısıne 

mey' - , .gelişindeki esbap ve amil- sahipleri tarafından satın alınarak TABİ le! teşriki mesainin yakında yni - mensuptur. 
J lcrııı de tetkiki icap ettiği saklana- değiştirilmektedir, Taksi addinin artmasının mü-
ı mı;a'.'ak bir hakikattir. ?imdiy_e kadar üçte biri anc~k ~u him sebeplerinden biri de bu işin MAKİNEYE 

Alakadarların bu husustaki nr>k- degışıklıgı yapabilen otomobıllerınl modaya tabi olması ve her yıl mo- VER[R K EN 
k d d tai nazarları başka baş·· .dır: Bele- yakında bitecek olan mühlet karşı- del değişmesidir. 

devletleri üzerinde müessir olma arzusun a ır. .. d ·· d -
l da b 1 k Zere diye, burada çift yol yapılarak sın a cam muvare atının azlıgını Bu yılın en son model arabası A t f• th d h İ b" 

Ilu itibarla bu iki devletle ilk temas ar u unma ·.~ vus uryayı e e en oyra ır • . bari . .. t Kepler bugünler- bunlardan birin.in gelişe, diğerinin ileri sürerek bir müddet daha mü- maliyet iiatinin yüksekliğine rağ-
AvtL~turya fili koınısen ve cıye mus eşa1? d b' dönüşe mah. sus olm. ası .ve. bir isli.-. saadenin uzatılmasını isteyecekleri men bir yıl sonra o kadar e_skime- kuvvet d "·ı sadece fı"kı"r de Bükr"'-' ve Sofyayı ziyaret edecek ve bu zıyaretle~ en ır ay egJ 

..., b' t kta b seyahate kametle gıtme sıstemınm kabulu anlaşılmaktadır. ı den sırf şekil ve model demşnıesi sonra da hariciye nazırı Ribbentrop ızza şar ır .,. 
çıkacaktır. Ribbentrop Sofya.. Atina ve Bükreşe gidecek sorıra etrafında tetkikler yapmakta ve bu RADYOLU ARABALAR yüzünden bu kıymeti dörtte üç kuvveti 

tetkiklerin nihayete ermek üzere Belediyece taksi arabalarındaki miktarında kaybetmektedir. Demo-
Ankaraya da uğrayacaktır. · · ·. .. d ı k al b 

• • 
ımış 

Siyıısi mahfiller, Alman ricalinin yapacakları bu zıyarete bu- olduğu söylenmktedir. Fakat, he- ra yo arın az ara sebc iyet ver-
1 
de olan arabalar da takside kaldığı- Königsberg, 26 (A.A) - Hitler 10 Nisanda yapılacak olan büyük ple-

edi l nüz bu hususta ittihaz edilmiş bir diği ileri sürülerek bunların kal- na ve her sene yeni modeller ilave bisit mücadelesini dün akşam •Avusturya evi> nde söyledig" i bır nutuk-yiik bir ehemmiyet vermekt r er· dırılma hakkı 
karar mevcut değildir sı ndaki tetkiklere edildiğine göre bu artmayı da tabii la açmıştır .. 

• • • • • 
1 Diğer taraftan maltimatına mü- karşı taksi sahipleri de bu fikri ye- görmk mümkündür denilmektedir. Mumaileyh ezcümle demiştir ki: 

Hitler'in Roma ziyareti !prensliğinin başlıca iki siyasi fır - racaat eden bir muharrimize bu rinde bulduklarını söylemektedir- · BİR OTOMOBİL KİMLERE - Bazı şahsi menfaatler dolayısile Avusturyaya bir istikla.J. tahmil 
Roma : 26 (A.A.) _ önümüzdeki kası olan b~r~~~a pa_r~isi. ile va_~-j nokta etrafında. ~at veren ş_?för- ~er .. Radyo, ~ugün ~aks~ler iç.in bir ÇALIŞIR? e_dilmekte idi. Aranılan başlıca gaye, Almanyanın zayıflaması idi. Hat-

:\layısda Romayı Alınan devletı perver!er bırligı partısı bır rnıllı bır ler cemıyetı reısı Sadık Öncu bu ıhtıyaç şeklinde mutalaa edilmek- Nihayet düstur halinde gerek ta Almanyayı sefalete duçar etmek bile istediler. Avusturyaya karsı 
reisi sıfatile ziyaret edecektir. Bi- lilc kabinesi vücuda getirmek üze- yolun her zaman böyle kazalara ten zi!ade şoförü filcren meşgıı! ( otomobil sahiplerini ve gerekse şo- cebir kullandığımızı söylemek doğru değildir. Avusturyada şimdi;'.c 
naE"naleyh, kendisi Romada bizzat re hükiımette değişiklik yapmağa sahne oluşuna bundan şoför ve oto- edecegi ~azan da kurcalayarak uğ- förleri işgal eden şu nokta vardır: ka\lar hiç bir yerde görmediğim kadar büyük bil· sempati dalgası ile 
kral tarafından karşılanacaktır. karar vermişlerdir. mobil sahiplerinin müteesir olduk- raştıracagı cih~tle şimdiye kadar Bu meslek erbabına göre yeni sa- karşılandım. Avusturyayı fetheden hoyrat bir kuvvet değil, fikir kuv-

D·ger tarafdan, Napoiide Piemon- Vatanperverler birliği partisi bir !arını, ~u hususta cemiyetçe hazı_:- kazalara sebebıy.et v~rmedise bile, tın alınan bir otomobil iki sene velidir. Bir kaç. gün i~inde vücuda getirilen eser en büyük zaferle ka
·e prensınin misafiri olarak kalaca- tebliğ neşrederek prenslik arazisi !anan bır proıe ile beledıyeye mu- "._"bep olmak kabiliyetmde bulundu- acente hesabına çalışır, ki bu, mu- zandan harplerın netıcesınden daha büyüktür. 

gı n...ddetc~ de kral orada hazır bu- dahilinde nasyonal - sosyalizm teh- r~caat .edilmesi . k'.'1"ar~aştırıldığını gunu nazarı dikkate almak lazım- ayyen taksitlerin öde:ımesinin ifa- ÇekosJovakyad kı" AJ 1 - t 
ı r.3caktır !ilcesi mevcut olmadığını ve mem- soyle~ ve demışlır ki: dır_ <lesidir; bu müddeiten sonra da a manıaı mu -

f ,ransadaki büyük askeri geçide leketin müstakil kalmak azminde - Maslak yolu esas itibariyle dar Bilhassa taksi sahiplerinin Bay hurdalaşan kendi malzemesi ve şo- J k • • t"h b t J 
aıderhn ise kendisine Mussolini re- bulunduğunu bildirmiştir. bir yoldur. Bu yolun <Uır oluşu iki Şevket bu noktaYl ileri sürerek be- förün yevmiyesi hesabına çalışma- · a a yeOJ 10 1 a a yapı ffiaSJfiJ 

otomobilin yan yana ve süratle lediyenin fikrine bütün taksi sa- nın devam etmesidir. • t • ı 
ia .. ıt cyliyecektir. 1600 mevkuf var h 1 . 1 s 1 y o r a r 

k geçmelerine müsaade etmemekte- ip erinin ıştirak ettiklerini anlat- Şu hale göre, acaba her gün adet-
IH!er yine bir nutuk söyliyece Viyana : 26 (AA.) - Resmen bil- d" Faz! ı ak f kt dır P 

ı ır. a o ar yolun etra ındaki ma a · !eri artan otomobil sahipleri bir rag, 26 (A.A) - Südet Alman partisinin merkez bürosunun top-
Perlin : 26 (A.A.) - Hitler pa-ldı"rı"ldı·g·ı·ne go··re Anşlu•'uı1 tatbı"k•;n_ A- 1 h d k d k 1 d lan d 

• = gaç a ve en e e aza ar a İSTANBULDA NE KADAR hurda otomobil enkazına mı serma- tısın a bir nutuk söyliyen Haynlayn demiştir ki: z-rtesi günü futbol sarayında yapı- . . . . . . . 
la k b f t b .... k b" nu den berı 1600 kişı tevkif edilmıştir. mühim bir ıiınil teşkil etmektedir. OTOMOBİL VAR? ye koyuyorlar? - Dcvletın ve Çek milletinin menfaatlerine dayanarak yeniden 
ı: . ;r m:ıc~g e uyu ır - Bunlardan 300 ü serbest bırakılmış- Belecliyenin geçen sene bu yolun Kazancın azlığı; otobüs rekabeti :ı(-. umumi intihabat yapılmasını istiyorum. 

soy cyec ır. k !ani d b. - 10 yalnız Büyükdereden İstanbula di>- ve sair sebepler karşısında bile her YENİ SEÇİM Hatip, 81 mebus ve ayan azası çıkarmış olan ve 1.600.000 Alınan mün-l'thU.akil k.almak i ti ., tır. Geri a ar an ır çogu 
Prenslik - nisandan evvel serbest bırakılacak- nüş için kullanılması hakkındaki sene şehrimizde taksi adedinjn art- Şoförler cemiyetinin yeni heyeti tabibinin arzusunu temsil eden kendi partisinin ÇekoslovakYanın en 

tetkilcleri henüz nihayete ermediğin tığı görülmektedir. idare intihabı için yapılacak seçi- mu.·· h.im partisi olduğunu ehemmiyetle kaydetmiş ve şunları ilave et-Vaduz : 26, (A.A.) - Lihtenştein tır. d b" - ·· tte b ı 
en ız yapacagımız muracaa u Bu hususta izahat veren gerek me bu pazartesi günü cemiyet mer- mış ır: 

şeklin tatbikine imkan yoksa, yo- cemiyet reisi Bay Sadık ve gerekse kezinde başlanacak ve üç gün de- - Milli rlcvlet mefhumunun muvaffakıyetini temin etmek üzere 

Osku"dar gu"' nden Japon ya • 1';'.11 biraz daha ~enişleUrilmesin.i, otomobil sahiplerinden Şevket, vam edecektir. . son bir teşebbüs olaı·ak yapılan 18/2/9'n tarihli itilitf suya düşmüştür, 
• agaçların daha gerıde yenıden dıkıl Hakkı, Ahmet ve diğer bazı kimse- Perşembe günü reyler tasnif edi- Südtlcrin hareketine iştirak etmemiş olan Alınan sosyal demokratla---------=·--- melerinin teminini isteyeceğiz. !er bunun bir ticari ümit ile oldu- lecek ve taayyün edecek yeni ida- rile liberal demokratlar Südet Alman halkından sayılamazlar. Çek 

Gu··ne gu"'zelfeş.. Almanya, Fra.nko . diğer taraftan mühim 0ı.m bir nok- ğunu esasen meslekten yetişmiyen. re heyeti cuma günü işe başlamış hükumeti. dahilde sulhu muhafaza etmek istiyorsa Alınan akalliyeti-
ta da muayyen sürat meselsidir. işten anlamıyan başka meslek er- olacaktır. ne knr,şı güttüğü siyaseti değiştirmelidir. 

1 Pa rıya;:ına bır dost uk Bunun için de Mecidiye köyü ;le , 

firiliyor . . , .. , . :~y~:rer:::ı:e::~:;~ni;: :rc: Et ucuzluğu vc jÜsküd_ ar HATA YD A 
Hey'ef ı gOnderıyar silerin süratlerini kontrol ettirmek İş Bankası, kasablar şirketi 'T' k jh (Birinci sahifeden devam) 

Polonya: 
B (B~ci s~ife:,:~cva:> Tokyo : 26 (A.A.) - Mebusan teklifini yapacağız. Fakta, buna da- belecliyenin iştiriıkile 250 bin lira l ev l an e- !eri, basmakta, masum halkı Litvan yadaki degv )-

l
u mdaesaı e aşagı us bın, - meclisindeki bütün partiler, yirmi ha cezri bir sistem olarak ta yol sermayeli yeni bir et kurumu mey- • d k l dövmektedirler. Bu meyanda Kırık-

yoı:: un n sonra en mamur ır sem . . . . . • boyunca iki kilometrede bir kısa dana getirilmktir. sın en açan ar handa da bir çok köyler; sebebsiz şı'klı'kten memnun f T ,_.. 1 .• 1 d Al ,.,_ mn kişılik muhtelit bır parlamento he - .,. Ü 
ı , o.,.,ane ıog un an enıua.,,...a . ve asfalt hendekler yapılırsa bun- İleride lüzum oldugu" takdirde· bu Evvelki akşam sküdar tevkif- yere basılmıştır. 

k d la uk sah d bır·ın. yetinin Almanya ve Ispanyaya dosu 1 ·· ti ·d 1 . ' h d b" f " h.di · ı .. .. .. 
a ar 0 n y arı anın a - ar sura e gı en erın arabalarını üç müessese 250 şer bin lira serma- anesin e ır ırar a ·sesı o muş, Ezcümle Arpalı ve Kirazlıdaki gorunuyor 

ıf b -f. te --"'- ye- luk ziyareti yapmasını hükumete k ti ·hı· ı· k d b · k k ı1 - d kuf b 
1 

d kt cı sın ır sa~ ıye ve ne~u.u . , teklif sa a anma ı ıma ı arşısın a u- dah k k .. b.. .. t ki eroın aça ç ıgın an mev u- baskınlarda ev er aran ı an son _ etmey· k laşt m ı dır _ ye a oyara ışı uyu ece er -
rıı !ıalıne konulmasına azmeclilmiş - ı arar ır ış ar · lunduracagından hem şoförü te- dır Iunan İbrahim, Ahmet ve Mustafa ra; bir şey bulununcıya kadar halk- Varşova 26, - Litvanyada kabi • 
tir Bunun ıçin evvela Üsküdardaki Bu heyet, mayıs veya haziranda yakkuza davet edecek hem de tedbir B. . t kkül. 1 . d ·ı· isminde üç arkadaş, tevkifhaneden tan bir çok kimselere feci işkenceler nenin değişerek Lehistanla uyuş -

ıka ak . . u yenı eşe ; nısan an ı ı -
butun yollarin yeniden yapı!ırcası- yola Ç c tır. lı ve ihtiyatlı bulunduracak ve sürati b h . t İstanbul' k blık firar etmişler ve akabinde yaka- yapılmış, zavallı kadınlar, günahsız malı: taraidarı bir partinin iktidar ... aren arıç en a; asa · 

1 na tan~·-ı·ne başlanmış ve bu yal- Meksika Japonya'ya yardım mı kendiligindn tahdit etmiş olacaktır. h ı· kt" B d . h anmışlardır. çocuklar, alçakça dövülmüştür. mevkünc gelmesi; burada büyük -...... .. . ayvan ge ırece ır. a ema, §e - B 
1 laı:la bütün büyük caddelerin iki ediyor? ŞOFORÜN KAZANCI rimize kasablık hayvanlar yalnız bu 

1
. un ardan Ahmet dün öğleyin Meşhur ve sefil haydudlardan Ko bir memnuniyetle karşılanm~tır. 

Vaşı.ngton ·. 26 (A.A.) - Harı·- Bir şoförün vasati kazancı bir li stanbul müddeiumumiliğine mii- ca,· İskenderun'un Hacıköyündeki Leh ültimatomu mucibince· iki tarafına ağaç dikilmesi kararlaştı- - teşekkül tarafındın getirilecektir. , 
rılmış r. ciye Nezareti, Meksikanın Japon - ra ile bir buçuk lira arasında h- r:caatle firardan na~. oldu~u 110 kadar köylüyü önüne katarak devlet arasında siyasi ve ilctiE'di 

Bu arada bu SOn b·ır ay ı·çın· de ü~ ya'ya 100,000 fıçı petrol sattıg"'ına halüf etmektedir Bunlar, yüzde Pı'ttard'ın kr..., nferansı soylemış ve derhal Üskudar mud- (İttihadı vatani) partisine getirmiş- .. . .. ' 
~ 20 h b" "' deıuınumilig"ine gönderilmiştir . • . . . munasebetlerın sur atle ve pek ya -küdarın muhtelif mahallerine ve u- dair olan haberin teyidini Meksika esa ıyl~ ücret almakta oldukla- . tır. Bunların akıbetınden hıç bır kında inkişaf l" _. h . 

. 00 f"d da .. :ı-;;ı· sefaretinden taleb ettiğini bildlı" - rından bugun azalan kazançlarının Memlekeketimize bir kaç konferans Malum olduğu _:eçhile üç suçlu haber alınamamıştır. dilmekteclir ey ıyecegı ta mm c-
mumı yollara 28 ı an ~ ır. b .... k b b" t b.. d"" verm üzere celb ve davet da eroın kaçakçılıgı yaparken tu- A 

15 
. d ılacak o- · 

Ü _ biti" mektedir en uyu se e ı o o us ve ıger İ . . . . yrıca, nısan a yap V tand •-Ltan . k t dil ki 
- Bundan başka • sku<Uır şe ı- . vesaitin rekabeti şeklinde tezahür ol~n. meşhur .. svıçrelı alım pro - tul.muş~ar ve mevkufen muhakeme lan intihabata fesad kar~tırmak i- a 8ŞUJL ıs a e ece er 
gı• _nın me.thalı ~e. ~ ve çamlar- bir aya kadar tamam olacak ve res- etmektedir. Binaenaleyh ancak bir fesor P'.tt~d; dun Ankara H~evın- edılmege başlanmışlardır. çin de çapulcu güruhları tarafın- Varşova: 26 (A.A.) - Mebusan mec 
la suslenmış, şehıtligın ıçıne uzanan m"ı kü dı apılacaktır. ailenin ihtiyacını kıt kanaat temin de yem bır konferans vermıştu·. Çarşamba gecesi üç arkadaş tev- d . d"d t t"b t d ...... 

1 
k lisi bugün kabul ettiği kanun Iayi-

şa y p f kifh - an şun ı en er ı a uşunu mc -
yolun iki tarafına; ekserisi erguvan Pek hlik li b. kil alınış olan eden bu para ile şoförlerin rakı ve . ro esör~. bu konferansında da; aneden savuş.m.agı kurmuşlar; teclir hası beş senedenberi Lehistandaı 

·· · ·· - dilc"l te e ır şe b k kili b ta 1 
olmak uzere bır çok sus agacı ı - B "d t . k 1 . d ok esaslı bır· şe benzeri sefahet işlerine dalamıya- ır ço ve erle mebuslar ve ta - u savvur arı ıçın gece olm:ısını B · . .h bd 

8 
. 

1 
h . hiz ayrılmış bulunan ve Lehistan aley-. . . . . . . ag a ıs e esı e ç - . bekl . . . u ıntı a a· urıye e ıne -

mıst':· Şehıtligın me~alınden me- kilde tamizle yenilenmiştir. cakları aşikardır. nınınışl dşahsBeıyetler hazır bulun - atın· demıhşlerkdır. dGecenın ekn dgeç.ksa- met edenlere t~vzi olıınmak üzere hinde faaliyet gösterenlerin esbabı 
zarlıgın merkezine dogru uzaııan yo. . • . .. .. .. OTOBÜSLERİN REKABETİ muş ar ır. , yaz ırkların ve me _ e er es erın uy u a ı en . . . . . , 
1 ., b 1 t A ' Üsküdar kazasına tabı butun koy d . t • ilk tarih . . k üst kat pençrele . . b" . . d para toplanması kararlaştırılmış ve mucıbe zıkredılmeksızın 1 olonya un .. a Jsına as anm1' ır. yrı- Ö A t ·· k"" b" KARŞISINDA enıye ın • ne aıt sen on rının ırırun e-

. !ere Ulu nder ta ur un ırer - · 1 · · ··k bu maksatla nüfus memurlarından vatandaşlığından iskatına dahiliye c Cam =~ ,.c cıvanna da; 1000 den Vaktile kazançlı bir iş olan şoför feraslardan dördüncüsünü teşkil e- mır erını so en kafadarlar buradan . . . 
f , - d k"l ·şı I büstünün konulamsı hakkında kay- 1 - d ct·· k .. t 1 d Pr arka taraftaki bahçe ınmış· • 1 mürekkep bir komisyon teşkil olun- nazırına mezunıyet vermıştır. - ı . t.' ~gacı ı ı mı ır. . ük ve otomobil sahipliği şimdiki en un u op antı a, ofesör Pi- ye er ve r 

\ ın.: D Jğancılard~. İıNahorda ve makam bay Liıtfı tarafından geçen halde hiç de tamam celp edecek bir '..ard; ezcümle Musteriyen devrine oradan saVllŞmuşlardı . muştu il. ka .. _ .. • 
A" et ç I~bi mahallelerındeki yol .ene yapılan irşat üzerine başlanan iş sayılmamaktadır aid insan bakayasını tedkik etmiş Fakat, firarından birkaç saat son- Ver en rara gore bulun memıır Acem ı hırsız yakayı 

- · · · · f ı· t b de devam edile - · . ' ra ış· lecligı"· suçun - ıı- ·c1r k !arın maaşlarından bu propaganda • l::.n d.ı . nlerce agaç dıkılmıştır. aa ıye e u sene Şehrin her semtine ucuz ve seri ve bunların bıze benzemediğini te- .. -~gır gını ı a . . . . .. .. . ele verdı 
. . . b. \ cek ve u.·ıru·aniye, Dudullu ve Sul- . .. bar" tt" . tir eden Ahmet dun ogle vakti teslim ve ıntıhap ıçm yuzde uç kesılecek-
Uskuo a:da elektrık lambasız ır . __ .. . d ·m1 vasıtalar teşkil eden otobus hat- uz e ırmış · olmuş tir şeklin" ani tir Pendik ve civarında son günler-

akt V on tan çıftlıgı koylerıne e merası e 1 lm t b"l ··şıe- .. . 'd ve ar ı atmıştır. . 
s ık•k dJ bırakılmıyac ır. e s - k.. b. b··sı ·· k ı k- arının yapı ası 0 omo 1 mu Profesor Pıttard an sonra pro - Esasen firar ha·dise · - · ct·· Dig"er taraftan Antakya ba<kon - de bazı hırsızlık vakaları oluyor • 

1. d K _ Atatur un ırer u u onu aca .1 . . b .. yük. b. kısın b.. .. .. . . . sı uzerıne un • , 
h.ır.., ç• ıde Pa~a ımanın an uz rı erının u ır ını oto us fesorun refilcası Madam Pıtard, An- sabah faaliyete geçe b ta Ü solosumuz Bay Firuz Kesin düıı du Faili meçhul kalan bu sirkatler-

K d ·ır tır ·· t · · tah il . - . n za ı ve s- ' . 
l•rcut, B 'INbeyi ve an ı ıye . muş erısıne v ettigınden oto- kara Kız lisesinde edebi bir müsa- küdar mu""ddeı·umumili""· b. Ankaray" gelmı·ştir d hır ı· 1 

1 ı Broı mamul bu büstler sipa- gı ıraz son- u • c sız e ıne ne geçerse onu a ıp 
k. ' r • onan kısma lamba ar ası - ris oluı n "' ve kaidelerinin de in- mobil sahiplerinin kazancı ancak habe yapmşıtır. ra diğer iki firariyi de yakalamış Bay Firuz Kesin intihab hazır - götürüyordu. 
m•\,ı; ıı.şlanmı~t ır. Ayrıca b.ışka yer-ı ,a~ına başu;runı-tır. m.asrafa tekabül _'.'tmekte ve bu Bundan evvel; Tütk Tarih Kuru- ve Üsküdar meşhut suçlar mahke- lıkları ve bu elim vaziyet hakkın - Pendikte bir evden iki manto U· 

,,.r,. .-ı~ '~ ele!ctnk lambası konmuş- • Kaidelerin el:afı güzel bir bahre yuzden. gere~ şof.orler ~e gerkse mu Asbaşkanı Profesör Bayan Afet, mesinde dün öğleden sonra yapılan da Hariciye Vekaletimizle temasla- fak tefek eşya ve çamaşır gibi kıy-
•ı• halinde tanzim edilecek ve çiçek!~- otomobil sahıplerı. az bır kazanç- dinlenilen mevzuu canlandıran v duruşmalarında kaçaklar 3 ay 15 er rına devam etmektedir. ıs· .. t b . h lıkl . 

'' l·u. ır kaymakamlığı, yıllardır nccektir la ilctıfa etmektedirler Madam Pittard'ın edebi ve içtimai gün hapse mahkfun edilmişlerdir Ha taydan gelen bu zulüm ve iş- me ~z o: erı . '.rsbı'. ··tar. nkı yta -
1 · b'r ta · Şehrı·n hemen her semtine tesmil b şekild Di«er taraftan fir h.d. . , k hab 

1 
. mi k . . pan oy ırsız ışı uyu ere o o -<

1 
• r-. blan ,.e gt'CC erı 1 

- A ·rıca bütün Üsküdar köylerinin ' hayatını çok mfilıirane ir e . " ar a ısesınc;e ence er erı me e etimız u - . .. 
1; ~ • , ,,,.., melce olan Karaca ) _ 1 t A b.. edilen otobüs hatl~a çalışan izah ve icmal eden mühim bir hi- ıhma! olup olmadığı hakkında Üs- muıni efkarında derin teessürler hu mobillere musallat olmuştu. Bugun 

hm, 1 •t.arlığının dört bir c tra- d.'.' yol.lan agaç a_n".:'ş ır,h .yrı~·a u- arabaların milctarı 200 ıi mütecaviz tabede bulunmuştur. küdar müddeiumumiliğince tahki- sule getirmekte ve sabrımızın suüsti yakalanan ve İstanbulda hiç bir sa· 

d ti , .1 "evirin ektedir tun. koylerde, koy~n şa sıye ı mfa- bulunmakta ve bunlar otomobiller- ·I kata başlanmıştır. mali şeklinde tefsir edilmektedir bıkası olıruyan hırsızın adı Zekeri-
•'' ~ u\:ıı a ' ' . nevıyesı namına bırer ccmeyva ı- le rekabet etmektedirler. 111 1 1 . . . ·-· .. ya'dır r,,. ·!ın duvar dibı ,.e Tunus d 1 - t . 1 uştur Bu köy Kurs gören mua m er n A lman b :>ksörU Bu sabah kendisı ıle temas ettıgımız · 

· · an ıgu esıs 0 unm · - Otomobil sah"plerinden B Hak •ı • 1 1 m a · · · E · t 1 t af d 
h •ı ,, '· ~dokı du\'arlar tamamıyle !erde, ' ·.er aile reisi efradı ailesinin ı - - .... e .er ne_ .. 8 ·· ' _ . ,amp i yon o l du salahiye•tar bır zat : . . . mnıye memu~ arı ar ın an u 

1 n:ıu lur . . . . . . _ kı bu noktaya temas ederek demiş- Buyuk Mıllet Mec1ısı, dunku ıç- Berlin : 26 (AA) _ Almaıı bok- _ Hataylı kardeşlerımızın zulüm zun zamandanberı arar.ılan meçhul il 

' her bırısı ıçın 10 ar meyva dıkmege (" k. · d t kt allimi e- · · h ak ı h ·· 
, 1 < .n içi:ıe de l>u sene 500 ü . Ü ır ı: tımaın a or a mc cp mu Y sörü. Heuser Belçikalı Roth'i yedin- ve işkenceye maruz bırakılmalarına ırsız Y ayı e e verınce er şeyı 

.vi ağacı dikilmiştir "'.~bur .. tut~uş bu suretle s: - Belediyeye yaptığımız müra- tiştirilmck üzere Gazi Terbiye Ens- ci ravntta ~akavt etmek suretile asla müsaade edemeyiz.. Demiştir. itiraf etmiş ve çaldığı eşyalardan 
kudar koylen 50 bınden fazla yem 1 (D 1 ) t d ı t t·t·· ·· d ıl kursa devam eden · L'skud.ır merkez ve nahiyekrın- - k t . caat e o muş arzın a yo cu a- ı usun e aç an dünya yarım ağır siklet şampiyonu Davet satamadıklarını memurlara vermiş 

d mey va agacı azanmış 11 
• suı·· · ·n ı·steclig"imiz izin ve- muanırn· mektebi mezunları hak- .. . · · 

'cin r "ıni dairelerin bınaları a . . . şıma u u ıçı . .. . unvanını kazanmıştır. lst:ınbul Cumhuriyet müddeiıunu _ tır. Çaldıklarını çarıkcılar da s81 
k .1 Bu hususta en ılerı gıden Reşa- rı"lmedi. Buna sebep te otobüo ev- kındaki kanunun 2 ncı muzakeresı- - ·ı - .. 

1
. h tt -ı d an:irlc yenı enmıştır . . -o- . . · .. nıiliğiaden . ıgını soy ıyen ırsız eşya sa ıgı a 

l:ıı c..imledı·n olm.k üzere Doğan diye köyüüdür, Halkı çok çalışkan safının vesaiti nakliye talimatname ni yaparak kabul etmıştır, rın ailesıne yardım olmak uzere • d 
1 

da .. t . ı· p lis 
cı' nn en ı ak rn bir no'<tasmda bü- olan bu köy, bu sene 10 bin fındık sinde ayrı yer tutmasıdır. Hal - Bu münasebetle Maarif Vekili her ay 25 er lira iLivei maaş veril- Tokat reisi Avukat Ruhi Tece - am arı gos erm~ ır. 0 yen. 
yHk \'e ·'' n sistem bir •İtfaiye bin:ı- ve 3000 den fazla vişne ve kiraz buki, bu suretle mühim miktarda Saffet Arıkan beyanatta bulurımuş mesının kararlaştırıldığını bildir- lioğlunun acele memuriyetimize hır"":'1 başka hırsızlıkları olup ol · 

zarar etmekteyı·z. ve kursadevam eden bu muallimle- miştfr. müracaat etmesi, madıgını araştırmaktadır. t • i~.ısnıa baslanmıştır. Bu bina dikmiştir. 

-



~- -
3 - S O N T e '- Q A •· 'it 

1 Ölüm ve Tahir 1 
S. M. Ç·· pon Yazan: 

Ölüm bahsi hepimizi korkutur. 
Roma müzakereleri İnsan faniliğine inandığı, ebedi bir 

İngiliz - İtalyan müza1'erelerınin ömüre sahip olamıyacağını bildiği' 
ne safhada olduğuna daır malumat halde, ölümü hatırlamamak, en kü
alınmıyor değil. Bu müzakerelerin çük, en hurda mahluktan, en bü
çabucacık biteceğini zannetmek a- yük alemlere kadar bütün mevcu

Her yıl, 1 milvon. liranuz dahilde kalacak ! ... 

4 büyük çay fa brik 
kuruyoruz 

ası 

Dış vapur hatlarımız 
Yunanistan sefer
lerine 7 Nisanda 

başlanıyor 
cele olur. Kaç senedir sürüklenip dat ufalayan ölümü unutmak ister. j '/il l k 
gelen ihtilafların tasviyesi; pek de Aldanmak ... İnsanların hayatı bu J.Vıem e efimize hariçten Çay getirtilmesine 
kolay olacağı benzemiyor. mastarla icmal edilebilir. Başımızı k b • d .. d d l k 

Deniz.110/ları idaresi; 
Mamafi gelen malıimat da; ehem- arkaya çevirip geçen günlerimize en lSQ tr zaman Q mUSQa e e i mi gece Hambur g miyesiz değildir. Müzakereye nasıl baktığımız zaman, bir çok boşluk· ,'-----------------------------------...;; ______ _. 

lskenderigege 
• I k başlandı, nasıl devam edıyor? ... İlk lar, birçok acılıklar, bitmez tüken- Memleketimizde en çok sarf ve mata göre; bu çay işini daha esaslı mize mühim bir gelir kaynağı ha-'llQpUr lŞıefeCe esas olarak öyle görülüycr ki; İ - mez teessüf v~ teessür sebeplerin- istihlak olunan maddelerden biri bir şekilde halletmek üzere Ziraat !ine gelmiş bulunduğunu anlatabil~ 

talya müstemleke noktasından ta - dn başka hakıkat olarak ne bulu- de; çay ve kahvedir. Vekfiletı yeni bir kanun projesi ha- mek için şimdilik Rizede bir büyük 

Bazı tüccarlar ve ihracatçılar; de- an evel açılması kararlaştırıJmış - mamile kendini tatmin ettiğini, Ha- ru~?. Ancak. gelecek gün.lerin hatı- Yalnız; çaya her sene 1 milyon zırlamıştır. çay fabrikası açılacak ve bu fab: 
nizyolları işletmesi müdürlüğüne tır. Denizyolları idaresi bu sefer - beşistanı aldıktan sonra başka bir rı .. ıçın _bugunle. yarın, bız.e tahaın- lira bir para vermekteyiz. Ve bu Bu proje; ziraat kongresi ruzna- rika müstahsil elinden işlenmiyen 
nıüracat ederek son zamanlarda va lere derhal başlaması için icabeden tarafta iddiası olmadığını siiylemiş- m~le fayık. gelır .. Ha~bukı, gelecek para her yıl hariç memleketlere çık- mesine de alınmış olduğundan önü- ve şimdiye !kadar geri vasıtalar/~ 
rur bulunmaması yüzünden yapıla- hazırlıklara hemen girilmiştir. Ya- tir. Müzakerenin başlangıcında; 1 · gunlerın bıze. getırdıgı yıne 0 ça- maktadır. müzdeki ay Ankarada toplanacak çok güç işlenen çayları satın alarok 
ı · ıyan memleket harici seferlerin pılan bu tedkikler sonunda evela; talya'nın bu suretle ortaya çıkmış mur, hep. aynı şey, daıma 0 alda:•· Hükümet; bu vaziyeti göz önüne olan kongrede bu ınevzu hakkında işleyecektir. 
t k ih 1 b İ . . f . . ekr ih olmas ti k ·t·b .. 1 cı silsılenın devamından başka bır- al k 1 k t· uht lif .. . z Vk. c rar ya 0 unmasını ve u me - zmır _ Pıre se erlerının t ar - ı ne ceye varma ı ı aıı c [ .. .. , ara mem e e ın m e mın- muhım ve esaslı kararlar verilecek- ıraat aleti, üç senede mahsu· 
? ;ında İstanbul - İzmir - Pire sefer- trası tekrar muvafık görülmüştür. müsait karşılanmaktadır. Daha baş- şey mıdı_r ".. takalarında çay yetiştırmek ıçın tir. vermeğe başlıyan çay ağaçları ÇCJ 

j . . b 1 . ' . . . h k 1 d d "dd. 1 ~ L Yer yuzunde saadet servet ça- t tkkl d R - ld k erme bır an eve! aş anmasını rı- Yenı yolcu ve navlun tarifelerı a- a yer er e e ı ıası o say .. ı, O'.l- ' ' e ı er yapmış ve netice e ize Ezcümle, çay yetiştirmenin halk ga ı. ça m.uhtelif mıntakala_rda i_lk 
. . dr il .. .. . lışmak koşmak velhasıl her <ey k d k ·· f b k ı ak c;ı etmışlerdı zırlanmıştır a e muzakereden musbet hır ne- ' . ' ' mınta asın a çay yetiştirme mum arasında taammümü için halk a rı aya ılave o ar yemden üc 

. . · . İs İ · t· 1 . . • bir ihtimalı hesap muadelesi ıizeri- k"" 1 - 1 ıl t a pa- b.. ·· k od f b 
Filhakika vaktile tanbul- skende- Vanurlarımız Yunanistan'a uğrı- ıce ede edılmek ımkanlarının da ku 

1 
B d ed un o acagı an aş mış ır. uyu ve m ern çay a rikası de-

. sef . . 
1 1 

.hr " k ort d kalk _ t h . ed"l k ne ru muştur u mua el e, sa- Bunun ··ze ·n Rized b"" .. k b" rasız çay tohumları tevzi olunması rıye erını yapan vapur ara ı aç yacaklarına göre yolcu ve eşya on- a an acagı a mm ı me - d t b" .. 
1 

d · b. h" b" u rı e e; uyu ır ha açacaktır. Ve bütün bu işlerin 
b d ted . Halbuk" .. k 

1 
. .

1 
a e ır go ge en, ır ıçten, ır se- ça'· fı"danlıgı· tesı·s olunmuştur ve en kısa bir zamanda dışarı mem- be .. d 1 _ 

olan mallarımız ve u meyan a bil- trolünde ne şekilde muamele yapa- ır. ı; muza ere erın ı er- t b. f d b tir , · ş sene ıçın e o acagı kuvntlQ 
hassa canlı hayvan ihracatını; bu cağı hakkında bir de talimatname lediğine dair malumat gelmekte - raFp aln,f ır sı ıtr a.n ı faretb. k 

1
. Bu fidanlıkta: uzun ve ihtimamlı leketlerden çay getirilmesini önle- tahmin olunmaktadır. Vr, 0 mcsu/ 

dir ... ese e, sana , şıır, en ır e ı- b" "d yec k t db. ı al k ı 
•derler kaldırıldıktan sonra mun- hazırlanmıştır. İlk sefer 7 Nisanda · Şu halde Roma hükumeti bu me ile cemiyetin bütün zeka çalış- ır mesaı en sonra çay istihsaline e e ır er ınması arar aş- tarihten sonra hariç memlekctlPc· 
tazaman Yunan vapurlarile yapıl _ yapılacaktır. Bu surette 15 gün son- sefer İngiltere ile ciddi surette an- ması didinmesi uğraşması orul- başlanmıştır. tırılacaktır. den yurdumuza çay sokulmıyaco': 
mıya. b.aşlanmıştır. Fakat bu son ra Denizyolları vapurlarile evvela !aşmak e"'.el~dedir: Londra'daki İ- ması'. üzülmesi,' enerji sar'fe~mesi, Diğer taraftan aldığımız mallı- Çay işinin köylümüze ve ç!Jtçi- tır. 
sene ıçınde Yunan vapurlarına fev- İzmirden Yunanistan'a yolcu, eşya ~yan sefırının muzakerelcre ze - bu seraba, bu sıfıra, bu hiçe bir sa-
kalade işler çıkması yüzünden bu ve canlı hayvan sevkiyatına mun-~ hazırlamak için aylardanberi hiplik miftahı oymak için sarfolu- Gençlik ve 1 Çok garib 1 Bir eşarp 
vapurlar da limanlarımıza uğramaz ta.zaman başlanacak ve bilahare İs- gos:erdiği gayret ve faaliyet; neti- nuyor. Bunun için, aşkın, paranın, 
olmuşlar bu yüzden bazı ihracatçı- tanbul - Pire ve diğer yabancı hat- ce~ız kalmıyacağı benziyor. tahakkümün, cebrin büyülü kuvve- limnasfik Bir Ug."runa bir 
br ve canlı ahyvan tacirleri müş- !arın bu meyanda Hamburg, İsken- Itaıya'nın başka taraflarda gozu tinden istifade ederek,bütün açılmaz J 1 

l:uı variyette kalmışlardır. deriye postalarının da tesisi için olmadığına dair tngiltere'yi tatmin kilitlere bir maymuncuk uyduru- Bayramı Müracaat Kadın yandı 
Bu müracaat ve vaziyet ayni za- tedkikat yapılacaktır. , e~ek isteyişi, diğer taraftan pek yorlar. Hatta göz yaşlarından, ci-

r.1anda Denizbank Umum Müdürü İzmir - Pire seferlerini şimdilik filli ve maddi bir vaziyetin de ica- nayetlerin pıhtılaşmış kanından bir Dün gece saat 10 sıralarında C - • 
Bay Yusuf Ziya Öniş'e de bildiri!- yalnız (Konya) vapuru icra ede _ hıdır... anahtar yapmaya çalışıyorlar. 19 Mayıs şenllklerlnln Şehrimizde ne kadar şıkapıda Onniğin meyhanesinde. l" 
miş ve memleketimize mühim mik- cektir ve şimdilik haftada iki sefer Habeşistan alınmışsa da buranın Cemiyetin üzerine kanat geren programının haurlan• balık kılçığı varsa vak'a olmuştur. Tafsilatı şudur 
darda döviz getiren bu hattın bir yapılacaktır. ümid edilen servetini işletmek, ele talih dediğimiz kör, rastgele kalp- masına batlandı isteniyor Kazım isminde biri yanında Le-
============================ geçirmek için; nesillerin gayret ve !erimize avuç avuç elem, keder, Şehrimizde 19 mayıs jimnastik Brükselden ticaret odasına ge - man isminde bir kadınla Onnij!m 

zahmeti Jazıındı. Hal böyle ve he- busran, mihnet, acı, zevk, neşe, şe- bayramı hazırlıklarına başlamıştır. len bir mektupta maruf bir firma- meyhanesine gıtmişler ve içme.-., 

sap meydanda iken İtalyanlar ken- tart dağıtıyor. Biz de bunların öl- Öğleden sonra şehrimiz kültür eli - nın bizden 100 000 kilo incir satın baş~am~~lardır. Birıız. sodnra arala · 
Memurlar ve tekaüdlük -

Bütün memurlar her 
"' di kuvvetlerini daha başka yerlere çüsüne göre, derin bir oh çekip, fı- kf" ]"" .. d d. kt"" B T ' rın a ır eşarp yuzun en kavp 

UÇ dağıtarak yeni bir takım faaliyet sa- sıldıyoruz: ; ;( u; gun. e ~e d 
0
;. ay evt - almak istediği bildirilmiştir. çıkmış ve Kazım bıçağı çekt.ğı g:-

baları arıyacag·a benzemiyorlar - Bahtiyarız! un un rıyase '.n e. ıse v~ ora Ayrıca; İsveçli bir firma da ala- bi kadının kafasına saplamı' ve a· 
• okullar beden terbıyesı muallımlerı .. • • 

d b
• h h" Ahmed Rauf ... Fakat, şurası muhakkak ki, haki- kadar tuccarlarımıza; şehrimizde ne gır surette yaralamıştır. sene e ır Si 1 muaye- M h . . kate karşı.~~~ talihden bir kaç ke- toplanarak.~ayram b'.'""ırlıkları hak: kadar balık kılçığı varsa alacağını Katil hakkında kanuni takibat Y• 

U 8Clrl R eşyasına re daha koruz. kında goruşeceklerdır. Bu seneki . . . . pılmış ve 35 güne mahkum olmuş-

t A b" t t ı ki göz diken insafsız Dünyanın hangi karanlık köşe- jimnastik bayramının diğer yılla- bildırmıştir. tur. neye a 1 U U a C a a r Dün Salih isminde bir adam Ti- s:inde, hangi ~ ~kağ'."da d~.laşır: ra nazaran daha parlak olmasına ça-

renle gelen Yugoslav - Türk göç • ~dolaşalım, bızı beklıyen nobetçı lışılmaktadır. 3 7 bin Şehrimizde 5000 
y; hk 

..,. h k menlerinin eşyaları arasında gö • daıma: . "' 

enı. a amı ,· tı·va eden t A ail' yüzlerce yılların bir aydınlık zerre- L. l k b A"I d 1 e a- züne kestirdiği güzel bir av tüfe - - zr . si gibi eriyiverdiğini görmüş, pen- ıra l ono 1 eye ma a ye ""dl .. k • • d •• •l"" ğini alıp kaçmıştır. Neden sonra far Dir. Yakamızdan tutacak olan d "htTll ink ı-
U u nızamnamesı un fil ayete kına. varan göçmen derhal hadiseyi onun korkunç elidir; simsiyah bir çeresin en-~e 1 1 

a er, ne 
1 

ap- flırsızlıg"ı Verı"lecek 
el, ölümün eli!... lar, ne degışmeler, neler ve neler 

t bl .g" l d polıse haber vermiş ve Salih yapı- Zeka' sevgı· şeref .. h seyretmiştir. Onun için, o hiç bir fe- 7 ki i Ağ C h e ı o un u lan ar tır d ' ' ' şan, para, şo - ~ ' ır eza m• . 
aş ma an sonra ele geçmiş - . la.kete, hiçbir acıya yu .. reg· i sızla- dl 

tir. Suçlu hakk d k 
1 

tak. ret, gıırur, aşk ve l!'tiras... Yaşa- kemeslne veril ler 
ın a anun ı • makta bunla Al' ·· ı b maz Anaların babaların, eşlerin B d d .. t ı İzmi · 

Mülki memurların sicilleri üzerine reisleri, bulunmadığı halde baş mü- bat yapılmaktadır. r var. a, guze ' u~- ' un an or sene evve r ıs-
k

. f !arı anladık ya sonra ne var? B çocukların matem içinde kalacakla- kan dairesinde esrarengiz bir vak'a 
tekaütlüklerinin icrası ve tez ıye va- ettişler, kaymakamlar vilayetlerde • . . ·d . · ' · ır 

Çok çocuklu 40 bin 
Aile mUklfat talet ile 

müracaat etil 
Sıhhat ve muavenet mıidüıfüğü 

magı ıtıya edıncn k d. · · uk b" k kür" k t k s rını hesap etmez. Sevdiklerimizi im k t• t 37000 l" rakalarının tanzimi hakkında ka - merkez teşkilatına mensuplar yük- • en ısının ve - ç ur'. ır aç e opra ... on- o uş ve ıyme ı am ıra 

bul edil 
. e şehrimizdeki sek a·m· 

1 
b k 

1 1 
k ya karısının emlak ve serveti ve ai- suz hır boşluk, sonsuz bir yokluk yanımızdan, aramızdan çeker, alır tutan 55 adet mübadil bonosu garip altı çocuklu annelere ikramiye ve-

en nızamnam ır er, aş onso os ar onso- 1 . . h .. k"" . b" ··t·· ·· ·ı k ı d d 
al

"k d 
1 

lmi t• losl ' esının er gun u sarfiyatı geliri i- getıren ırkaç toprak değil mi? ve mezara go urur. bir şekilde kaybolmuştu. rı me suretiy e yar ım a bulun· 
a a ar ara ge ş ır. ar. 1 ··t · l B h · • B" ı k ı ı T mag· a d tm kt d. Badema mülki memurların si _ G" . . . . e mu enasıp o mıyan memurlar • u acı akikate ragmen herkes ciy e yaman, an ı bir kati , a- O vakittenberi devam eden tah- evam e e e ır. 

. . .. . .. tlükleri bu ni ızlı tezkıye varakaları ıkı dan kendilerinin veya karılarının bir yuva kurmaya çalışır, koca, ba- hirin otuz üç yaşında oluşuna, itikat neticelenmiş ve bu suçla zan Mu~telif vilayet sıhhat müdür 
cillerı uze:.:=a:e göre icra e~ :y zkzarfında hazırlanacaktır. Gizli servetlerini, yaşayış tarzlarını gös- ba, ana, büyük baba olmak ister, gençliğine, doğurmak üzere bulu- altına alınan 27 kişi mahalli ağır lüklerine şimdiye kadar 38 ilii 4( 
w.mn~e u er e ıye varakası doldurulacak me- teren bir beyanname istenecektir. zengin olmaya savaşır,, fazla para nan bir eşi bulunduğuna, tekem- ceza mahkemesine verilmişlerdir. bin çok çocuklu ailenin müracaat 
dilecektır. . . b" . . murun tezkiye amirleri maiyetinde Beyannamede gösterilenleri ispat _ kazanmak hırsıyle birbirinin gözü- mü! etmiş bir insan oluşuna acıya- IV!"ahkemeye verilenler şunlardır: "ettiği tahmin edilmektedir B 1 _ 

H.e'. m.emur ı;; 7:~yen. ~~c'. en az altı ay çalışmış olması şart - edemiyenler tekaüde sevkolunacak- nü oyar. Sonra ölümden de kaçmak rak, ·kabe• si fazilet, •mihrab• ı Iskan katiplerinden Mustafa 8 10 b" . hr. . d · una 
ve ikincı derec e e .'.ye amırl .erı tır. Ayrıca her üç senede bir sıh - !ardır. ister. Hepimiz hem yağa cTüken- doğruluk olduğuna saygı göstere- Mazhar, Müze Katibi Meh - rınaktad- ını şe dımız e bulun-
tarafından her sene numune erme hat rapo d alın ak · tedi 1 h k dil .. . .. • m ır. Ve bunlar an yalnız l?O 

.. . . . . arakası dol • . ru a ac ve rap - Memuriyette kalması, amme hiz- me.• em an e •Aman sonme!• rek, ona soğuk ve kanlı elini uzat- met. Tevfık, Suleyman oglu Musta- . . .. • . ~ 
gor hır gizli tezkıye v lecektır. Garaza bınaen veya hu - meti menfaatine uygun görülm. deriz. maktan utanır mı? Bu yaman katil- fa, Ismail oğlu Süleyman, Rız:o. Do- aıleye 50 şer !ıra mukafat verilmış· 
durulacaktır. Bu varakalarında hak 1 susi bir maksatla hakikate uygun memura en yüksek memur t ıyen Biz ölümden kurtulmak, onu den böyle bir farilet beklenir mi ğan, eşi Behiye, sabık iskan katibi tir. Mütebaki 5 bine yaklaşan ai · 

il· r aktır lmı u ara - 1 l d · d 1 1 v '' ın ı yas • . O yan mütaleaları yazdıkları an • fından mahrem tebliğat a ılır v unutmak istediğimiz halde, ölüm hiç? Feyzi, iskfın katibi Feyzinin eşi e ere e ma a ya veri mesi karar 
Şur~y.ı devlet ~e ~':'an~ muhase- l~şıl~cak amir veya müfettişler bi- bir sene daha tecrübe ed~ Vefa~ bizi ~utur mu? zavallı Tahir! ... Aramızdan bir Mün~e, anası Ayşe, ko.misyoncu laştırılmıştır. Bu madalyaların ve 

bat reısı daıre reıslerı ile aza_ları ~u rıncı defasında vazifelerini suisti _ 'eden memurlarla , 65 ikm 
1 

Asla!... dere gibi saf ve berrak süzülüp gi- Tahsın, Mehmet İzzet, Kani karısı vesikaların çoğunun tabı ikmal edil 
nizamname hükümlerine tabı değil- malden takibata maruz bırakılacak den dolayı tekaüde s ' :a~ını nl a - Aşklarımızın, saadetlerimizin, fe- den zavallı dostum! Hayriye, İbrahim Behçet, Emlak ko miştir. Mütebaki madalyalar da 
dirler tekerr .... h lind · ·ıı ' ev 0 una arın laketlerimizin, gıırurlarıınızın, ı·d- m· z · K. · ·ı F · · uru a e sıcı en tekaüde ve bir daha devlet hizmetin · Dün herkes seni söyledi, senin . ısyoncusu ıya, anı og u eyzı, darbhanede henüz basılmaktadır. 

Gizli tezkiye varakaları doldura- sevkolunacaktır. Birinci derecede miyecek şekilde vazif d e rılgır - dialarımızın, hayallerimirin ve alı- . . .. .. .. Istanbulda Papazyan İstefanos, İs-
ak . 

1 
unlardır amir" kil e en ay an- la.ksızlıklarımızın üstünde daima ıçın acı goz yaşları doktu, fazilet- ta b ld af V .1 p •1 Bu madalyaların Cümhuriyet bay. 

c amır. er ş . . kal t m .. - • ı .ve ". ol~n m~murlarla umu- ların mahrem tezkiye varakaları ta- k !erini saydı, meziyetlerini sıraladı. Benyoug·ıuna dsaarrpoııs· laiksıten apmasu··teokgaı~t' ramında tevzi olunmasına çalışıl-
Başvekil, vekili:.'• .. ve e .. ..us mı. müfettı~lerın musteşar, vali ve mamen imha ve sicilleri itibarile te- ayıtsız ve galip bir vaziyette çır-

teşarları umum mudurler, mudur - sefırlerın sıcilleri üzerine tekaüde kaüde sevkolun ülki pınmak hakkı yalnız ölüme, onun Ben de mezarına kürek kürek top- Ali Kani, Aksarayda Fazli, Esat, maktadır. 
!er, şube müdürleri, valiler, el - sevkleri icra vekilleri heyeti kara _ hakkınd 

1683 
an m 

1 
k memurlar affetmiyen eline verilmiştir Bu iti- rak attım, ben de topraklarını göz Beyoğlunda Hakkı, Beyoğlunda ko- Şehrimizdeki 5 bin aileden maa· 

!ah t ·· ı il a numara ı anunun 6? b 1 eli bilir" · k' · anıı· h yaşlarımla ıslattım. Ve içimden se- · p d -çiler daimi mas .a guzar, a~ rı .e yapılır. İrtikap ve irtişa şüp- inci maddesi hükmü tatbik oluna~ ara ye ız ı, ıns gın a- mısyoncu eçor. a diger şehirlerdeki madalya ala· 
elçilik müsteşarları, teftış hey etı hesı altında bulunan kumar oyna _ caktır, ~i yuvası, hakiki evi mezardır.. ninle beraber öldüm. Muhakemeye yakında başlana- cak ailelerin 10 bini bulacağı tah. 

·~ Ölüm; karşısında yüzlerce ve Münir Süleyman ÇAPAN caktır. min olunmaktadır. 

Köye geç dönüyorsunuz bu 

akşam? ... 
Ayni dalgın vaziyeti muhafa -

za ediyordu kadın: 
_ Saçlarımı yaptırmak için sı-

ra bekledim .. 
- Daldınız! 

- Düşünüyorum .. 
- Neler düşünüyorsunuz? 
- Bir çok şeyler ve hiç bir 

şey ... 
Tren süratle ilerliyordu. Bir 

müddet ikisi de başlarını pençe
reden tarafa çevirerk, zaman za
man aydınlanan, kararan cam 
üzerinde geri geri kaçan gölge

leri seyrettiler. 
Sonra ayni zamanda karar ver

miş gibi başları pençereden ay
rıldı. Yavaş yavaş dönen başları 
birbirlerinin gözlerini yakaladı. 
İkisi de göz göze gelince gülüm
sediler. 

Semra: 

- Barışmış olarak ayrılalıro! 
Dedi. 

- Dargın değiliz ki. .. 

Fakat bana çık kırgınsınız! 
~ Yalan söylemiyeceğim ... 

Dogru ... 

- Haksızsınız amma ... 
Suat, doğruldu: 

.. - Her şeyi bildiğimi bir üçün
cuedd~f~ tekrarlamama müsaade 

ınız. 

. -: Ben de bildiklerinizi söyle
yınız de izah edeyim t klif" . .ki , e ımı 
ı nci defa tekrar ediyorum 

- Ne lüzum var buna S~ey
la hanım ... Pardon, dilim alışmış
ta. · · Semra hanım ... Niçin bunla
rı uzun uzun izah edeceksiniz? 
Şurada Bakırköye ne kadar yer 

ka~.dı? Böyle uzun bir masalı üç 
dort dakikanın kalıbına nasıl dö
kebilirsiniz? 

_. - Evvela Bakırköyde inmiye
gım. Şayet müsaade ederseniz 
size Yeşilköye kadar arkadaşlık 
ederim. Sonra, bildiğiniz şeyler 
o kadar çokmu ki, izahı uzun sü:
rer diyorsunuz? 

- Yeşilköye kadar arkadaşlık 
etmek için, müsaadeyi galiba me-

DEILü GONILCM 
r 

YAZAN 
NUSRET SAFA COŞKUN "'\ 
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murdan almak icap edecek. Hem 
ne diye rahatsız olacaksınız? Ge
lelim izah meselesine: 

Vaki olacak hücumlar karşısın
da hazırlıklı bulunduğunuzu tah
min ediyorum. Maamafih buna 
rağmen sözlerinizin enini da -
.kikaların boyuna sığdıracağınızı 
sanmam. Bırakalım bunları ... 

Genç kadın içini çekti: 
- Peki ... Madem öyle istiyor

sunuz? 

- Teşekkür ederim ... 
- Niçin teşekkür ediyorsunuz? 
- Niçin etmeme mi istiyor -

nuz? Bir münakaşa kapısı açıp 
birbirimizi hırpalamaktansa, böy 
le hiç olmazsa daha az kırgın ola
rak ayrılmış olalım ..• 

- Yalvarırım sana, Suat, 
hakiki ismini saklamandaki mak
satla gidişinin sebebini izah et. 
Beni üzmek istemezsin değil mi? 

Bir hayale dalmış gibi, gözleri 
kompartimanın bir köşesinde ta
kılı devam 1 etti: 

- Ayın bizi koynuna aldığı ge
celeri, nefeslerimizin birbirine 
karıştığı dakikaları hatırla... Ne 
kadar kırgın olursan ol, bu kadar 
meraklı bir azap içinde kıvran
dırma beırl ... 

- Bunlar o kadar merak edi
lecek şeyler değil ki ... Hem ga
yet basit ... Zekanız bu kadar kü
çük şey !er karşısında aciz mi gös
teriyor? HB.diseleri kafanızın için
de bir filim süratiyle çevirirseırlz, 

Hepsini bir an içinde halletmiş 

bulunursunuz. 
- Ben zeki bir kadın değilim, 

bulamıyorum sebeplerini ... 
- Kendinize iftira ediyorsu

nuz! ... 
- Çok zalimsin Suat ..• 
Semra darılmış gibi omuzları

nı kaldırdı. Oturduğu köşeye bü
züldü. İstediği yapılmamış bir 
çocuk jestile dudaklarını büktü, 
gözlerini oğuşturarak: 

- Çok üzüyorsun beırl! 
Diye sızlandı. 

Bu hareket, onun takındığı bu 
safiyane ve masum kılıklı pozis
yonlar Suatlı, baştan aşağı değiş
tirmeğe kati gelmişti. 

Titredi. 

Bir heyecan onu kolları arası
na ald.L 

Sonra kanapeden kayarak ona 
doğru eğildi. 

- Bana elinizi verir misiniz? 
- Hayır, dargınım size ... 
Kadın hareketlerinin erkek üze

rindeki müsbet tesirlerini gör
müştü. Ve bir erkeğin nasıl yu
muşatılacağını çok güzel biliyor
du. 

Suat tekrarladı: 
- Elinizi veriniz bana! ..• 
Emreder gibi konuşmuş ve ok 

gibi saplanan bir bakışla kadını 
baştan aşağı süzmüştü. 

Semra derhal elini uzatmıştı. 
- Nedense, sizin arzularınıza 

mümanaat edemiyorum. 
Suat duymamış gibi, elini avuç

ları içine aldı: 
- Dinleyin, dedi. Madem bu 

kadar ısrar ediyorsunuz, sordu
ğunuz iki suale cevap vereceğim. 

Bir saniye durdu. İçini boşalt
tı. Kadının parmaklariyle oynu
yordu. 

- Niçin mi gidiyorum? 

Derin bir nefes daha aldı. 
Gözlerini yere indirerek devam 

etti: 

- Sizin için ... 

Gözleri hayretle açıldı kadı
nın: 

-Benim için mi, ne diyorsu
nuz? 

- Evet... Sizden kaçıyorum. 
Unutmak için... Karşılaşmamak 
için ... Sizi yeni günahlara sürük
lememek için ... 

Gözleri yaşarmıştı: 

- Size çok haşin davrandım 

Buna karar vermiş değildim Çok 
ıstırap çektirdiniz bana ... Karşı
laştığımız zaman belki de gayri 
ihtiyari hırpalamak, hıncımı al
mak istedim. Şuurumda ihtiliil 
var. Şimdi yavaş yavaş sakinle
şen bu ihtilfil içinde galip tarafı 
seçmeğe başlıyor gibiyim. Bunu 
farkettiğim dakikadan beri de, 
görüyorsunuz hiddetim damla 
damla eridi. İtiraf edeyim: 

Sizi hala seviyormuşum meğer. 

IDcvamı var) 
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Lehistan - Litvanya 
On sekiz senelik dargınlıktan sonra silah 

patlamadan istek yerine geldi ! 
Leh ordusu ilk hızda karşısında 

Sovyet kuvvetlerini bulacaktı! 
Bu gün şimali ve şarki Avrupa harb 
tehlikesini atlatmış bulunuyor 

Avrupada şu son günlerde bir tirebilir; 
·ıarb çıkıvercceğinden bahisle kor- 2 - Fakat Litvanya herhangi bir 
:unç bir surette kehanette bulu - 1 ihtiliıiın diğer surette hallı çaresi 
ıanlar dedıklcrinin olmadığını gö • : varken harbi göze alacak değildir; 
unce elbette memnun olmuşlardır. 3 - Kuvvetli Lehistan da; her • 
Çunkü harb felaketinin uzak kal- nangi bir harba girmektense diğer 
asını herkes ister. O kadar ki Lit-

1 
suretlerle maksadına varmağa da -

ınya Le Lehistan arasındaki ma • ! ha doğru bulmaktadır. 
um mesele çıktığı zaman bunun da ' Lehislanın Litvanya'ya yolladığı 
ır harb yolu açacağını söyliyenler notada istediği şeylerin; yerine gc-
<ı tara( arasındaki ihtiliifın halli • tirilmesi Litvanya için imkansız sa-
c doğru gidildiğini gördükleri za _ yılacak şeyler değildi. 
an ister zayıf olsun, ister kuvvetli Şimdiye kadar iki memleket ara-

lsun bugün hiç bir tarafın Iıarbı smda siyasi münasebetler kesilmio 
.öze aldırmadığını takdir etmiş • bulunuyordu. Lehistan bu mi.ına . 
rdir. Senelerdenbcri Lehistan Lit- ~ebetlerin hemen te.sis cdilmesiP 

anya arasında ihtilaf vardı. Litvan- = .. istedi. Çünkü; diğer ihtilaflı me 
a Lehistan hududu içinde bulunan Litvanya relslcı..ımnuru - ve aııesı selelerin halli için; tek vasıta ola 
lilnon'un kend · "d Jd • · • k h d 1 · • ·· . . ıne aı o ugunu id- malum surette Avusturya'yı alıver- vanya'ya kat'ı bir nota yolladığı an- ra er şey en evve sıyası rnuna-
ıa _edıyor. Litvanya kaç seneden - mesile Orta Avrupada vuku bulan !aşıldı. Buna ültimatom dediler, no- sebetlerin yerine gelmesi lbımdır 
•erı Lehistan'a karşı kapamış, 0 • fevkaladelikten sonra daha neler ta dediler. Fakat dikkat edilecek Lehistanı.rt' notasını ültimatoma ben 
unla her türlü münasebetini kes • olacaktı? .. diye beklenirken çok bir nokta var : Ültimatom deyince; zeten şey ve ortalı.ğ'. heyeca~a k~p. 
ıışti. İşte geçenlerde Almanya'nın geçmeden bir de Lehistanın Lit _ hatıra hemen •ya hep, ya hiç!• düs- tıran hal; bu te~ıfın kabulu ıçın 

turu gelir. Eğer böyle bir ültima - •48 saat• dıye hır kayıt bmunması· 
tom kabul edilmezse etmiyen taraf dır. Bu müddet zarfında; Litvanya 
harbı göze almış oluyor değil mi? hükumeti cevabını vermiş buluna 
Lakin ültimatom sözünü kimse a'•- 'caktı. Buna karşı Litvanya hükurne. 

Meşhurlar ve Sinema 
Dünyanın tanınmış 
adamları mesela 

b 

zına almak istemiyor. Çünkü geri ti: 
dönülmesi zor olacak bir çıkmaza Hayır, ben Varşova hükumüil< 
girmek kimin işine gelir. Ültimato- siyasi münasebeti iade etmek is!E 
mu gönderecek de harbı göze alma- mem! .. diyemezdi ve dememiştir 
lı ki kat'i şartlarını bildirsin, kar _ ,Jki memleket arasında hem siyasi 
şısındakine: hem iktisadi hiç bir münasebet bu· 

Hitler, Musolini 
rında sinema nedir? 

Şu kadar saat sonra cevabını ba- lunmasın, birbirlerine şimendifeı naza - na ver!. .. diyebilsin. işlemesin, hatta, mektub ve telgra. 
.. . • . . bile bulunmasın!. .. Bu asırda Av 

(Madam Ruzvelt) en ziyade Şir
'Y Tampli sever. Ve sevimli artis
n filimlerinden hiç birisini kaçır-
az 
(Mö.;yö Ruzvelt) te sinema dos
ıdur. Dostlarını, beyaz saraya da
ct ettiği zamanlar mutlaka bir si-
ema müsameresi verir. 

Bugun ıse; dogrusu ya, hıç hır ta- d ik" mi k t d 
00

. .. .. .. .. rupa a ı me e e arasın a y· 
raf harbı goze almış gorunmuyor. 1 1 ·· k b" d lı . e sene erce surece ır argın ğ , 
Onun ıçin Lehistan hükumetinin · k. ·· ül" . d 

0 . , ım an gor emıyor u nun içiı 
Lıtvanya ya yolladığı şey ültinıaton, L"t 11 b ·. t b"' h ld ... . . . ~ ı vanya ı ar u gayrı a ıı a C'r 
degıl, notadır dedıler Bu ış Aıman- ... · 

1 
d. 

18 , · . . vazgeçmış er ır. sene eve! Vil 
yanın Avusturyayı alması ışıyle de h . L h k d z · 
.. 
1 

.. 
1 

. no şe rı e uman anı elıgosk 
0 

çu e:.nıky~r. A al tarafından alınarak; Lehistan hu 
' Çun u vustury ılar Al - . . 
1 , dudları ıçıne sokulduktan beri; Lil · 

, '."an!a ya karşı ~arb edecek değil- vanyalılar Lehlilerle her türlü mü 
ıerdı. Halbukı Lıtvanyalılar mem - b t k · ı d · Fak . nase a ı esmış er ır. at arad<. 
leketlerıni yabancı olan Lehlilere h b h l" kt ı·k. t f b" b" ı . ,. .. ar a ı yo ur. ı ara ır ır e-

HiKAYE 
Hayatta bir defa 

Yazan : Meliha Mc.dencioğlu 
Istırap kokulu, karanlık sefaletin il Iariyle avunmak istedi, Meral artık nasibinin karanlığı içinde ı 

sembolü bir oda. Karanlığın kor- ölmek cennete gitmek orada Ce- rak uyurdu. 
kunç vahşiliğine karışan bir kıçkı- mille buluşmak, kırık emellerini Yağmurlu, karanlık, ağlayı 

rık sesi. İçinde yanıp sönen bir acı orada yaşamak. · gece odanın karanlığını 

ile kıvrılan genç ve güzel bir kız ••• az gideren titrek ve kir 
sefaletin aeılariyle hercümerç ol- Meral babasını hiç bilmezdi. An- kandil ışığının yanında yer 
muş ince bir vucut, acı bir öksürük miş bir yatağın içinde sönen 
le ince omuzları sarsılarak inliyor, f

1 
• san enkazı, yanı başında n 

parlak sarıya yakın mat bir yüz, bu cağını şaşıran zavallı ve gü 
yüzü bir kat daha güzelleştiren ma- kız hayatın bu çetin merha 
nolyaya benzeyen dudaklar ve yaş- liği içinde elleri yüzünde h 
!arla örtülmüş bir çift siyah göz, bu rak ağlıyor. Allah denilen 
acı dekora gömülen talihsiz kız kuvetle yalvarıyordu. 
harpte babasını kaybeden ve ciğer- ' Acı ve kanlı bir öksürük 
!erini parça parça çıkaran veremli ' !ık odanın koyu sessizliğini 

ölü bir annenin tek bir kızı Meral- ' yor, ciğerlerinin son parçala 
dir. paran anne, uzun bir iniltid 

Bu gece aç, ışıksız ve ateşsiz ya
tan Meral, küf kokan karanlık oda-
da göz yaşlarından başka kendine 
yakın hiç bir şey görmiyordu, on
lar gözlerinden taşarak yanakle.rın
dan süzülerek, inen jçinin zehirleri, 
parmaklarında kururken dudak.la-
rını ısırarak omuzları sarsılarak acı 

hayatın acı cilvelerini düşünüyor. 

ra çökmüş yüzünde iki kara 
lik gibi fersiz gözlerini zorla 
kızını aradı. İnler gibi: 

- Meral... Genç kız hayk 
hasta kadının üstüne yığılıyo 
İskelet eller kızının bulu 

kumral saçlarında dolaşıyor. 
- Ölüyorum Meral... Kızını 
Genç kız annesine bakıyor. 

Ölümün soğuk pençe! 
ki siyah deliği kaparken 
lı öksürükler içinde zava 

Beşeriyetin bu knyu hissizliği 

içinde içinin duygularını lıaykıra

mıyan Meral, saçlarına doı,. naıı ın

ce parmaklarının :,:ardı mi le kllktı nesinin kuvveti hem maddi hem dının son nefesini de aldı..· 
M '·ık Bundan sonra Meral en a 1ç vücudu bir külçe hahnd, ay ışı- manevi kudreti ancak erah 

- b"l · d · k ı d ler yaşadı. Yalnız ve sessiz Iının ı e gıreme igi aran ık o a- mektchi bitirmesinP kadar yetmiş-
la boş ve soğuk yatağını aradı bu- lı. Fabrikada çalışarak bir evladı- lı içinde yuvarlanan genç kr 

d h t ı d b h f 1 annesinin yerine kondu ve f ama ı, a ır a ı, ir a tadır çıka- nı zorla büyüten zavallı kadın kızı- .... 
. ld - I b ik d . da tutun tozları arasında g 
ı ıgı a r a an sonra ış arayıp ııı 14 yaşına kadar getirdikten son- . . bir 

.a bulamıyan Meral her şeyini sat- . . . _ sı:ah. renk.it . hayatı b 
, kt ll .. ra sıhhatının bozuldugunu, zaman Gunun bırınde sıyah geceli h 
.ı an sonra za va ı vucudunun 
:!

. 
1 

• . • • _ zaman gelen sıtmalardan anlamış· ufkunda Salapin pembe r 
ın enecegı sıgınacagı yatagını da • . 

5atınıştı, günlerce aç gezen genç lı, gi.ınden güne sararan ve çöken dogmaga başladı. Kızıl renk! 
'nz en nihayet bir köşede kıvrılıp yüzünde sefaletın merhametsiz sı- bahlar .bu .. güz~! başın üs 
!uran yatağına koştu insanlarda!! nırlau içinde l>üyüycn V<' gittıkçe emellerını ormege başladılar 
~elemiyeıı yardımı eski bir yatak- güzelleşen kızına ya~I ı gözlerle ba- nkanm kımsesi.z değerli bir 
a buldu, onu sattı ve üç gece boş kar, on uhasta bakışlarıyle okşardı. olan Cemd geı·~- kıza nişan! 

-nidesini doyurdu, soğuk tahtaların Gözlerinden sebebsiz yaşlar !arını teklı! ettıgı zaman Mer 
.izerine kıvrılan zavallı genç kızın (:ıoşanan hasta kadın. Ardı kesil . şündu: HayaUa ilk defa sevi~ 
:ludaklarında bir isim yanıp söndü miyen bir öksürük, kuru bir öksü- ılk defa sevılıyordu. Demek 

. · lık ömrüniın tek yıldızı C 
- Cemıl, karanlık odanın köşesi- ıük fırtınası içinde kalır yıkılan M d B. h f 

. . . . • l emnun u ır a ta sonr 
0 ı delmek ıster gıbı dalan genç kız bir vücudun acı ölüm müjdecisi ku- · 

h t k 1 k h 
şanlanacaklardı ve o gece gel 

., u gece aya ının aran ı atıra- rtı öksürükler içıııde çırpınarak, ~ . . . . . 
lakct bır mıkrop gıbıdır, hır 

41--BENJAMfNO 
En DüyüK muvaffaKlyeti GERALOİ'\JE KATT i."' 
cevirdiğl ve ··unutma beni,.. '"Ave Maria., ve 
'"Saadetim !;'en~in,. fllmlarlnden Dırı aeta 

güzel, oaha sevioıll ve mu51Kııl oıon 

KAL B i i\1 S E Si 
Şahesert bı.; hafta SAKARYA shema 

sındeı-

BüyüK bir zeıfer kazanmakta ve Dütü, 
re1<orıarı Kı-mal<.tadır 

mıkrobu onu ne kadar yok e 
çalışsanız ölmez fakat öldürür 

Gene yağmurlu bir gece 
bır evın buğulu camlarındlıı 

cazlı bır ışık yağmuru sokağıı 

dırımlarında dinlenıyur. !IIer 
şil elbiseler içinde muhteşt·ııı 
cın güz~! dalları üzerinde yül 
manolyalar kadar ine Vl' ba~ 

dürücü, gözlerinde parlak 
dudaklarında hasta gülüşleri 

!aşıyor. Yüzukler takıldı. 

Bu münasebetle bir vak'ayı ha
rlatalım: Birkaç sene evvel, Av
upa devletlerinden bazıları, Amc
ıkaya olan harp borçlarını ödemi
eceklerini söylemişlerdi. 

karşı silahla mudafaa etmeyi: ica- (D 7 . · h"f · d ) .. 1 evamı ı nc ı sa ı emız c 
· hında goze alabilirlerdi. Bu nok - ============================================ 

Dört saat sonra acı bu s.:s 
hıssikablelvuku, fena bır hab 
ren kötu bır ses ... 

- Meral koş ... 

Ruzvelt, bir ziyafet tertip ve İn
iltere, Fransa, Almanya ve İtalya 
efirlerini davet etti. 

Yemekten sonra hangi filim gös
crildi, biliyor musunuz? •Altın 
rayıcıları.• Biraz manidar değil 
"? ~l .. 

INGIL!z KRAL SARAYINDA . 
İngiliz veliahtı prenses Elizabetle 

(Devamı 7 inci sahifemizde) 

Yine alıştıklarını yapıyorlar, söz dinlemiyor -
lar. •balık baştan kokar ... • derler. Çok doğru. Mek
tebin müdilrü, baş muallimi "disiplin 11 e riayetk&r 
değil ki, hademeler olsun. Kendi kendime bir sani
ye düşündi.ım: Beni hangi bey ... Bekliyebilir? Ne 
münasebetle? ... Burada hiç bir erkekle tanışıklığı-
mız yok ki! ... Hizmetçiye sordum ... 

- Kim bu efendi? ... Talebe velilerinden birisi 
"? mı .... 

- Bilmiyorum efendim ... 
Ded.i 
- Peki öyle ise ... beklesin dersden sonra ... 

Dedim, hizmetçi gitti. Beş on dakika sonra ela 
teneffüs zili çaldı, dersden çıktık. Ömerin gelip 
mektepte beni arayacağı hiç hatırıma gelmemişti. 
Koridorda rast geldiğim hizmetçiye: 

- Nerede o, beni bekliyen adam? 
Dedim. 
- Bahçede efendim ... 
Ce,·abını verdi. İyi ki, 
İçeriye gelsin ... 
Dememiştim de, ben bahçeye çıkmışım, öğle ü

zeri, güneşli bir hava. Bahçede biraz ilerledim. Ömer 
gözüme ilişti. Bir aşağı, bir yukarı dolaşıp duruyor. 
O da beni görünce sanki kendisini: 

- Aman nerelerde kaldınız efendi?... Uasreti
J)iz cana işledi' .. 

Diyerek sel3mlayacakmışım gibi sırıtarak ve 
tehalükle yanıma geldi, 

- Rahatsız ettim amma, ne yapayım?. Sizi gör -
ınedcrı yapamıyorum ... 

tayı Varşova hükumeti anlamamış 
·j '.:!eğildir. İşte Avrupa'nın şimali şar
t kisinde silahlı bir kavga çıkması -1 

nın da bu suretle önüne geçilmiş ol-ı 
~ du. 

il Y~ni gelen Avrupa gazetelerinin 
1
j 

l ı bellı başlarında bu Lehistan - Lit-
vanya meselesinin iç yüzüne dair\ 

1 ~eşriyatı hülasa etmek lazınıge .

1 
lırse şu noktalar göze çarpıyor : 

1 - Litvanya icabında kendin; 1 

müdafaa edebilmek içi o; ister is -
temcz sil8ha sarılma~·ı gözüne kes-

,.o : 82 

Tarzında biçimsiz ve manasız bir cümle ile söze 
başladı. 

Ben de buna gayet kestirme mukabele ettim: 
- Pek ala ... İşte gördünüz, artık gidebilirsiniz ... 
Dedim. Bunu söyler söylemez kaşlarını çattı: 
- Tabii şimdi gideceğim. Akşam evde uzun uza

dıya konuşuruz. Bilhassa yeni evinizi öğrenmek ve 
İskilibe geldiğimi size haber vermek için buraya gel
miştim ... 

Dedi. Sözlerine bir iki cümle daha ekledi: 
- Eşyam handa. Niyetim doğrudan doğruya evi

nize inmekti. Fakat, eski evden çıkmışsınız. 
Cevap verdim: 
- Maalesef sizi evimde kabule mazur olduğum 

gibi burada da fazla konuşmaya vaktim yok. Birkaç 
dakika sonra, derse gireceğiz ... 

- Niçin beni evinize alamıyormuşsunuz? 
- Evlendim de onun için ... 
- Ya ... Kiminle? ... 
-Kaymakam beyin oğlu ile ... 

NEFiS · ŞAHANE ._ 
ve GUZEL FiLMi 

Y Sinemasıo:ia 

s·zi bekliyor MELEKveSARA 
MARTA EGGERTH 

FRITZ VAN DOi\GEN. PAUL HÖ.<blGER -
THEO LINGEN LUCIE ENGLICH 

Uzun bu salondan yeşıl etı 

uçuşarak koşuyor. .. Odaya gi 
O ne herkesin ağwıdJ •Cem 
ye bir isim dola:ııyor... Kal 
yarıyor. Ah ne fcoı, ne kö'.tı 

zara Cemili bir kanap,• üzeri 
lırınışlar ... Gözlerı rum açık .. 
kız saçlarını yeşil çiçekle'•<' d 

SAR 1 ZAMBAK saçlarını yolarak yalvarıyor .. 

1 - Cemıl... Cemılc ne oldu. 
leyin Allahaşkına "! 

Bugun ~aat 1 d~ tdleDe matın - s i v r ır. • Doktor geldi anı bır sekı"ı 
• ~ , .. · - • - • ... ~k . ... • ı. ~ ten öldüğüniı söyledı. 

Tuhaf, şaşkın bir eda Ömere hakim oldu, tekrar 
tekrar sordu: 

- Demek evlendiniz ha? ... Evlendiniz! ... Garip! 
- Evet evet evlendim ... Hayret etmeyiniz. İşte 

yüzüğüm ... 
Dedim, yüzüğü parmfğımı gözüne sokar gibi bur

nunun ucuna uzattım. 

Ben parmağımdaki yiizüğe ne kadar güveniyor
sam( o da baktıkça o kadar şaşırıyor, renkten renge 
giriyordu. Birkaç saniye, böyle kendi kendine ne dü
şündü bilmem?... Sonra: 

- Peki nikahınız kıyıldı, her şey oldu bitti mi? 
Dedi 
- Niçin soruyorsunuz? 
- Öğrenmek istiyorum ... 
- Öğrenmesiniz de olabilir ... Hem bu kadar ko-

nuştuğumuz yeter ... Çok rica ederim, gidiniz Ye bir 
daha beni görmemek Jçin verdiğiniz sözü tutunuz. 

- Siz sğylemiyebilirsiniz. Fakat, benim için her 
şeyi öğrenmek kolay ... 

. . ___ ..., 
- Olabilır. Amma "beyhude zahmet olmaz mı? Öğ

renip te ne yapacaksınız? 

Cemılin üzerine kap~n:ın k 
ve baygın başı kaldırdılaı. 

böyle yağmurlu bir gcC<'d" m 

Ömer , burada sertleşti, kalın, sarkık 
nızla büktü: 

bı:·ıklarını ne ağlayan genç kızın nışaıı 
de böyle bitmişti. Nasibı gö 

aJaka- dökmek. mukadderatı acı çe 
ten başka bir şeyi olmıyan 

olsay· 
Merali aç ışıksız ve soğuk bır 

- Öğrenıp öğrenmemek te bana ait .. Sizı 
dar etmez .. Eğer. bizzat kendiniz söylemiş 

dınız daha iyı yapardınız ... 

Dedı Yarı tehdit, tam bir asabiyet . 
ni tarzda mukabelede hiç gecikmedım: 

- O halde bildiğiniz gibi yapın .. 

nin sabahı ağzından taşan bı 
Ben de ay-

yığını He ölü buldular. 

Dedım, yürüdüm, arkamdan seslendı. 

- Vicdan hanım evinizı nereye nakl.ettiğinızı söy
lemedıniz? 

Bu sualine de biber gibi cevabını verdim· 
- Bu da size ait değil. .. Sizinle hiç bir münasebeli 
olmıyan, nişanlı bir kadının evini öğrenmeye ne 
hakkınız var! 

Hiddetle falso yapmışım. 

- Bak gördünüz mü? ... Öğrenmek istedığim şe
yi öğrendim. Daha ev Ienmemlşsiniz, nişanlısınız ... 

Dedi; acı acı güldü Halbuki, ben evli olduğumu 
ileri sürerek emri vaki yapmak, büti.ın ümit kapıla
rını birden kapamak istiyordum. Bu silahı kendi ağ
Lımla hasmıma kaptırdığıma çok müteessir oldum. 
Teessürümü belli etmemek için, hemen, kendimi to
parlıyarak: 

- Hepsi bir hesap ... Ha nişanlı, ha nikahlı. Mak
sat bir erkeğe hayat vadetmek değil mi? 

Dedim. Yanıma sokuldu, kulağıma eğivp te mü
him bir şey söyliyecek gibi başını uzattı : 

MELiHA MADENCiO<j 

Türkiye 
Polonya 
Ticareti 

Polonya Klering i ~ 
mUmessill tüccarla 
mızla temas etmek U 

lstanbula g eld i 
Türkiye - Polonya tıcaret ı 

ması dahilinde iki memleket · 
daki ticari mubadelcyi arttı 

maksadı ile tetkikler ve ihraca 
latemaslar yapmak üzere Eğ 
takasına giden Türkiye - Po 
klering işleri mümessilı Bay JI 
İslanbula gelmiştir. Burdaki 1 

carlarla da görüşecek Ankara 
çecektir. 



• 

5 - SON TEL Q q 1\ w - 26 Mart 1938 

Casus mektebleri Filistinde Yahudiler 1 Ona anne diyebilir misiniz ? 
. 

Nasıl ça lışıyordu? Birgün Ester sokakta Öldürüldü .. iki çocuğunu ·öl dür-
:Genç bir Alman kızının idare ettiği Ahmed de ayni akibete uğramak-dükten sonra kendini 
ı mektebde gizli talimat verenler kim? tan kurtulmadı.. .. .. ~~~~~~~:~m ~~!~~. ,, .. 
' rı henüz kalabalık değil... Birden- dokuz yaşlarında ve büyük garaj· 

Posta Pullarının husu-"Qie/den çık.arken jozef hain bire, cadde üzerindeki evlerden bi- !ardan birinin şefldir. Zabıtaya ver 
rinin altıncı katından yere birşey diği ifadede şunları söylemiştir: 

. e 1 • d • t•f d bakışlarla beni süzüyordu .. il düşüyor. Sırtında, sade bir gömlek - Karını, çok iyi bir anne idi •• 

(• ~ıyet erın en ıs ı a a bulunan bir kadın ... Kanlar içinde, Beni ve çocuklarını pek çok sever-
~ - Güzel, çok güzel' ... Fakat, bu- dilerine ... numaralı oda tahsis o - ka bir şey düşünmüyoruz ... • kaldırım üstünde yatıyor. di. Son zamanlar akıl müvazenesi 

1 
nun ilanihaye devamı kabil mi? lunmuştur ... • diye bir şerh verilir. · Ester'e, beraber Kudüs'e gitmeyi Geçenlerden birisi, telefonla za- bozuldu. Ara sıra kriz geçiriyordu. 

edı• ı•yormUŞ •• Bahtiyar mısm Esler ? •Akşam ofunca; umumi yatak - teklif ettim: bıtaya haber veriyor. İki dakika Hatta bir gün bana: cÇocuklarımı-
Koloninin hakiki bir do3tu ol - haneleri terk ederler, odalarına gi- - Tel - Aviv'i görelim, sonra... sonra gelen (Can kurtaran) otomo- zı, sonra da kendimizi öldürelim .. • 

maklığım dolayısile bir kaç gün derler. dedi. Tel - Avive, 1909 da; kum sa- bili kadını, Piyete hastanesine gö- demişti. 
Umumi harpte Almanların açtı- Jeketlerine aid olan pullar mühim- ayni havrada kalmamı teklif ettiler. - Hepsi bu kadar mı? ... hasından başka bir şey değildi. Bu- türüyor. KEDİ YARIŞI 

lı casus mektebinden bahsedilir • di. Bunların mühim olması aslı Tabii reddedemedim. - Evet, daha ne istiyorsunuz;? gün tam mô.nô.sile asri lıir şehir - Zabıta memurları tahkikata baş- İngilterede, (Portsham) da kedi 
len bu mektebi idare eden 26 yaşın- şundan ileri .geliyordu: Jozef Marks İlk gece, ben ve Ester'le bahçede Ziyafet, çalgı ,eğlence mi? ... Bu - dir .Nüfusu da 90 binı geçmi~tir. lıyorlar. Binanın kapıcısı: yarışlarına mahsus bir (Yarış ma-
öaki Şıragmuller ismindeki genç eğer Avrupa pullarından bir tanesi- oturduk. Tatlı ve ılık bir şark ge- rada öyle şeyler yok!... Geniş caddeleri, büyük bahçeleri, _ Yukarıda iki çocuk var. Aca- halli) vardır. Yarışlar, tıpkı tazı 
kızın şahsiyeti de anlatılmıştı. İn- ru Holandadaki dostuna yollamış i- cesi. Güzel bir mehtap \"ardı. Sor- ~- - . ba onlar ne oldu?. .. yarışları gibidir. Kedilerin boyun-
iiliz mtabuatından son günlerde ca- se bunun manası şu idi : !ngilil · dum: Diyor. Altıncı kata çıkıyorlar larında, muhtelif renkli kordeliilar 
f..sluk mevzuu üzerinde bir takun lerin dretnotu çıktı .• Eğer Afrika -Bahtiyar mısın Ester? ... Apartımanın kapısı arkadan kilitli. vardır. Hepsi bir sıraya dizilir. Ve 
~ayanı dikkat yazılar çıkarken; bun- pullarından bir kaçını yolluyorsa Genç kadın, başını bir palmiye içeriden ses veren yok ... Kapı kı- makineden yapılmış bir farenin ar-
ları hüliisa etmek ve •Son Telgraf•! bunu manası yine İngilizlerin bir nin gölgesine -dayadı, gözlerini yıl- , , rılıyor. Ne acıklı manzara bu... k~sından salı verili~. KedUer, haki-
pkuyucularına bildirmek; her hal- kaç kruvazörü yola çıkmıştır de - dızlara dikti \'ekarla cevab verdi: Gayet güzel döşenmiş yemek kı sandıkları farenın peşınden olan 
ile meraklı bir mevzudan bahset - mekti. Şimali Afrika pullarının ma- - Bahtiyarım ... Hülyamı yaşı - salonunda bir ceset: Küçük Simo- ca kuvvetlerile koşarlar. 
ı:nek demektir. nası ise İngiliz muhribleri dell'ek - yorum, ve her geçen gün; kendimi , nin ... Zavallı çocuk! Kanlar içinde YOLCULUK EDEPLERİ 

Alman kızının ismi o kadar meş- ti. .. Fakat; söylemiye lüzum yoktur hasrettiğim gayeye doğru yeni yüzüyor. Kafası parçalanmış. Elin- Japonya münakalat nezareti, im-
hur olmuştur ki Umumi Harbde ki Jozef Marks aynı pulu her va - bir merhaledir. de bir mürekkepli kalem var. Ba- paratorluk dahilinde işleyen tren-
muhtelif memleketlerin birbiri a - kit yollamazdı Mesela İngiliz dret- Ester sustu. Çok müteessir ol • basına mektup yazıyordu. Hatta şu lerin vagottlarına şu levhayı astır-
leyhindeki casus faaliyeti devam e- notlarına dair malfımat vereceğı muştum Bu mukaddes yerden garip cümle ile başlamıştı: cSevgili ba- ıruştır: 
i:ierken Şıragmüller'in mektebin . zaman Avrupa pulları yollarsa da: bir sihirli hava yükseliy~rdu. Kar - bacığım!•... el - Yolcuların iki kişilik yer iş-
İden pek bahsediliyordu. Harb • bunların yine Avrupada; başka baş- şımda duran kadın, 1rtık bir asri . Yanda, yatak odasında bir başka gal etmeleri kat'iyyen yasaktır. 
öen sonta ise casusluğun bir çok es- ka memleketlerine aıd olmalarına Halontzot değildi Boczin tarlada •,; ceset daha: Yedi yaşında Andre- Tren kalabalık olduğu zamanlarda 
rarı anlaşılmış, türlü türlü kitab - dikkat roer, hülasa kendi üzerine başakları toplıyan heırışerisi, As -

1 
nin ... Onun da kafası parçalanmış .. 

(ar neşredilmiştir. Alman casus ne suretle olursa olsun en ufak bir sureüsin karısı, tam bir Yahudi i- Her yerde kan, kan ... Yerler; kol-

ınektebinden çıkarak İngilizlerin şüphenin hı le konmasına mahal ver di. · E'ster.. ve Küdü ste - Y'e hUd l -kadın ıarı.. tukların, kanapelerin üzeri, duvar-
• :veya Fransızların hepsi de. işle • mezdi Holandada bu pullardan çı- Ya aşk? Yahudi r uhu ve sır r ı binaları vardır. 

Ertesi gün kümesten, bır sepet Ester, memleketin; ehemmiyetli Siyonist istihbarat bürosu katibi 
dolusu yumurta ile gelen Ester'i yerlerini bana gösterm~k için, bir olan sevimli bir madmazel, dikkate 
görünce sordum: kaç gün komiteden izin aldı. Bir - değer maliırnat verdi: Memleketin, , ~ • 

- .. Ya aşk?... . tikte Mırşmar, Halemek kolonile - milli Yahudi ajansile; İngiliz fev-
Gülerek se~ab \'erdı: .. .. . rini ziyaret ettik. Niimune çiftlik- kalfıde komiseri tarafından idare o-
;:- .~k ~ı. ... Bunu duşuuebıle- !erini, bağlarını, bahçelerini gez - lunduğunu, arazi bedellerinin; dün-

ce H \b ~·'ar mı sanıyorsunuz?... dik. Ziraat mekteblerini gördük. ya Yahudileri tarafından tesviye o- 1 1 
b 
.. a ku 1

• ge~.ç . bır. 3danıın daima Her yerde, herkes çalışıyordu. lunduğunu söyledi. İstatistikleri, • 
ızı ta ıp ettıgını, bız nereye gider- afikl · .. · 
k k 

. • . . - Bize, çalışacak kul lfızım. Zi- gr erı gosterdi. 
se ar amızdan geldıgını fark et - K d'" · · • · ı· T . . . ra her şeyi yeniden yapmak mecbu- u us e gırmemız pek kolay ol -
mış ım. ıpı, hıç de vahudiye ben- ' d · .. • · ... . d .. · . riyetindeyiı. ma ı, Ingiliz fevkalade komıserı or 
zemıyor u. Guneşten sıyahlaşan be- f. 'd ·ı· t · ı· 

· A bl b fik' d• ı ı ı are ı an e mış ı yaz tenı, sarı saçları \·e mavi göz- - ra. a.;, u ır 1..: o masa ge- ,.. ... . · . 
!erile tezad teşkil ediyordu rek sizi memleketlerini, topraklan- Kagıtlarım:z dıkk~.tle t.c~ o -

O lı ld : nı istila etmekle ittiham ediyorlar lundu. Ve ikı sıra nobetçilerın ara-
a e, şu sarışın delıkanlının · d g k hr · dik s ' 

daima bizi takip etme ·ine ne • Sizin çalıştığınızı istemiyorlar!... sın an eç~r~. şe e gır . o -
, ma · kaklarda buyük bir kalabalık var -

na \"ermelı ?... -Bize verdikleri arazi; bataklık-
dı. Ester : 

- J<>zef mi? ... Belki, bir gün ko- tan başka bir şey değildi! ... Değe- B .. dır . 
l k 

· d b' k · ı· ld - ugun cuma , dıvarı zıyaret cam o aca ... rın en ır aç mıs ı para a ılar. .. .. 'd liın .. .. .. 
Ş • gunu, gı e , gorunuz ..• 

Alay mı ediyordu? Onun bu ikayete hakları yok! ... Bizim ver- _ 
Bir çok dar sokaklardan geçtik- ' ~ 

mütebayın sözlerinden bir şey an _ diğimiz paralarla; Filistin halkı zen- t ( ik. 
l 

. . . . en sonra ş ayet dıvarı) nın bu-
amıyordum gın oldu. Fılıstıne gelen Yahudile- 1 d • 

. · . . . . un ugu yere geldik 
-Sız de Fransızların şairane fikir- rın sayısı; 400 hını geçtı. Fakat A - Ü t" tt k 1 · " 

finde sonuna kadar muvaffak ol - karılan manilar üzerine Alman · 1 · ' b s us e onu muş kocaman taş- • . . ıs- er~ vardır. Buradaki aşkı; memle- ra ların da sayısı arttı. 600 binden .. . 1 ·!':"._.;;..ı.....,ı.ımırıı.. __ _ 

A lman casus mekteb ı binası 

eşyalarını yanına koymak veya teş
yie gelen bir dostunu yanına otur
tup konuş rnak ta memnudur. 

pıuşlardır diye iddia etmek kabil tihbarat şebekesi de; malumat sahi- ketinizdeki gibi ıri teFkk· ec1· milyonu buldu Yakınımızdaki köy- !ardan yüksek hır dıvar... . •' • 
Heğildir. Çünkü bunlardan bir kıs - bi oldu, İngiliz donanmasına aid Hak'k 

1 
" ı ıyor- lül d b' . . : k Yüz binlerce ziyaretçinin elleri • r b' k af sunuz. ı aten oradaki aşkın zev- er e ızı orne tutup çalışmıya . .. 1 . . .. . d Çılgı n kadın v e cocukları 

ı:ıu yakalanmış, ır ısını muv fak haberleri elde ederdi. kleri kıskan 1 kl d başladılar nı, yuz erını surmesın en taşlar, bö 
1 

, Ç ı arı var ır Fa _ · • d t• il'lı . , .. lar hep kan içinde ... Pençerenin iki 
Dlamamıştır. Bu Y e olmakla be- J~zef Maks ın epey zaman devam kat burada, bunu düşüne~ek bu _ - Şu halde münaferete sebeb ~ e a ~ a ~bıbedı .pard lıyord~. S1.1 • kanadı da açık .. . 
~aber; düşünülecek mühim bir nok- etmiş, hiç bir aksilik çıkmadan pos un! 1 ? eyman ın ma ın en bakıye ka- 3 

C 
d k d +. ll . • n a meşgu olacak vaktimiz vok- ne.... lan bu taşların .. .. d yüz!" 5 yaşında ve aktl müvaznesi bo-

tıı vardır: a~us a; ne a ar cesur, ..,. pu arı sayesınde Holandadaki tur. . - Bizden nefret eden halk d • . . on~ e, erce zuk bir kadın olan Yovn Galuva 
n e kadar zeki olursa olsun; etten, Alman casus teşkilatile muhabere Jozef güçlü kuvvetli bı'r delı"·an- ··ı· fi d' B l ' ak e Yahudı dua edıyor, aglıyordu. büyügu"" o b' kü ..... di ' 
k emikten bir insandır. Onun da a - edi durmu tur .. . " g'. ' şe er ır. un aı-, topr !arını Ester ve Ahmed . . n • ır, çugu ye yaşın-
~-· f oldug"u zamanlar d .. P 

1 
h' ş kObr~ada Joz~f Mark lıdır. Ben de oyleyun. Her halde ço- bıze satarak aldıkları paraları ku _ · Otelde seyahat ark d 1 • d da ıkı çocugunu canavarca öldür-

"' var ır ... sın a ey ıne çı a ılecek lııç bir cuklarımız d b' . 'b ' a aş arın an dükten sonra d k d 
t böylece kaydedildikten şey yoktu Fakat?... . . .. a ızım .gı i ola~aktır. marta, zevkle yedile, bitirdiler. Şim- genç bir kadın: _ pençere en en ini 

c2 - Kondoktör, bilet yoklama
sı yaparken uyur gibi görünmek 
ayıptır. 

c3 - Fena koku neşreden elbise

ler, paketlerle vagonlara girip otu

ranlar cezaya çarpılacaktır 

kayeye devam edilebilir Evet fakat İn iliz E .. Gelını~, gostereyım sıze ... • di bu topakları bizden geri almak - Gemi süvarisi; Dansing palas' sokaga atmış .... 
r;.Jmüller mektebinin yeti;tir- servisi "jozef Mar!s·ın faa7i~!;i::: y~~~ ~::;:i g~~işdP.encere!i bü- istiyolar. Halkı l~yh'.mize ay~kl"."- da bir balo tertip etti. Gelecek mi- v:~~~.:..'!::~~'.:~ '::a~::!ia ~a:~ •5 - Yolcuların, vagonda s_arkı 

ci._,ı Alman casusları arasında en birdenbire nihayet vermi tir Hi _ g~ u~ .u. dııyorlar. Halbuki bız kendılerıle siniz?... mi e . .. 

•4 - Kadınların, vagond~ elbise 

değiştirmemeleri mercudur. 

meşhur olan· Jozer Marks'dır ki bir sey elde edememekle§ b. b ç kalb'B.urası, kol~nımızın merkezi ve anlaşmaktan, dost yaşamaktan baş- (Devamı 6 mcı sahifede) ·ı· ş ... Ç kiç, kurek, tencere, maşa, söylememeleri ve lokanta vagonu-
' ' era er ıdır : Beytul Veled · 1 a... na .. il · 

bu adamın faaliyeti h~m uz~n sür- Holandaya bu adamın muntazaman cuk yuvası... ' yanı ço Az sonra karakola celp olunan pııama e gıtmeleri de yasak-

r,iiş hem devam ettıgı muddetçe pul göndermesi ve oradan pul al _ B" ükl . F A Y D A L 1 B 1 L G 1 L E R •• ı ~:=;========;~;=~====~~t,;;;ır~ .. ~··=================== . H . uy ere mahsus bınalar çok sa- v; 
n· .. affakıyetıı olmuştur. er rneş - ması nihayet; nazarı dikkati celbe!- de oldugu· h ld < eremlı"ler M 
1 d' .. h b . t' .. a e çocukyuvası)·çok G ar ng l 

. casusun ken ıne g~re ~u a er~ mış ır. Şuphe üzerin sorguya çeki- süslü idi. ' az kaçmasl 'Bunlara, gayet ince talaş karıştır- Q 0Z ar!/-:_ 
' .ıtası olarak buldugu hır usulu len Jozef Marks· pul koleksiyonu • uı ,.. y 1 Hava ga;ı borularında hazan kü- malıdır A · d b • B • 

• v .. • • er er muşambalı· duv 1 .. . . ·rasın a ır ır 
'armış. Jozef Marksın buldugu u - nu gostermış, bu sayede ticaret et- yağlı boyalı .d. B .kl . ' . ar ar çuk delikler açılır. Bunlardan ka- Yazı masalarının veya k ti' 

l d 1 k 1 ks. d tig" in. an! ı ı. cşı erın uzerınde f . ıyme ı J f • k 
su e posta pu u o e ıyonu ur. ı atmış. hakikaten· kendi beyaz tül cib. likl . . çan gaz; ena bır koku neşrder. etajerlerin ve sair bu gibi şeyle s atıstı· Mu··racaait 
ı · h b d i ilt ed üzerind İ · · ' ın er vardı Mını mi- K -numı ar esnasın a ng er e e ngilızlerin şüphesi kuvvet ni bebekler 1 d .. .. .. umpanyanın memuru, gelip tamir rin yarıklarını kapatma!· için b'. 

-·liyctte bulunan Jozer Marks i - lendirecek bir şey bulunamamıştır. yuncaklarile y:r :~ e surunuyor, 0 - Minciye kadar; bu deligi kapamak, usul daha vardı: ' ır Hastaların çoğu hangi Marangozlar cemiyeti İktısad ve-
bu pul koleksiyonu kadar kıy- Bununla beraber yine Jozef'in bu- Ester'! Y yorlardı. kokusunun önünü almak lazımdır Elli gram gayet ın· ce d . t meslekte ?.. kaletine mühim bir müracaat yap _ 

ı d • e, asma dallaril "! · emır ozu Ve em .. d l C · t' t 
,li hiç bir şey olamazdı. Hakika - un ugu yerden kaldırılarak başka gelenen b' e go · Fakat, delik nerede? Bunu bulmak (eğe döküntüsü) iki gra '· r . muca .e e emıye ı 1

ra - mıştır . 
. . bir yere .. t.. .. ır taraçaya çıktık . . . . ' m amonya~ fından ıdare edılmekte olan Er<>n • B .. tt 

1 de koleksıyondakı pulıar na - . go urulmesi ve orada göz Bir çok kadınlar kucak 
0 

• ıçın muin veya kıbrıt kullanmayı - tuzu, iki gram kükürt çiceği ve bi- .. • u muracaa e mobilya imalii -
· olduğu için bu koleksiyonu me- hapsı a~h.~da bulundurulması mu- rulara meme ve~· 

1 
l~rında yav- nız. Bu çok tehlikelidir. Şüphelen- raz suyu karıştırıp macun. haline ge- ~;~) s~natoryomunda geçen .sme tında kullanılan kontrplak ve tah-

lılara göstermekte Şıragmüller'- vafık gorülmüştür. _ M ıyor.ar 1• Ester: diğiniz yere; biraz koyu sabunlu su tiriniz. . . . asta muayene ve tedavı e - taların çok adi olduğu, halkın bılc 
talebesi olan bu Alman casusu Jozef Marks Alman'! b rak 1 uayel~ saatlerde işlerini bı- sürünüz. Derhal kabarcıklar hasıl Bunu sıcak sıcak delik . dılmıştır. B~ların altmışı kadın ve bil.e aldatıldığı bildirilmektedır. 

d arın un - ır ar, ge ırler Çocuklar .. 1 S , , )er 176 sı erkektır Iktısad vekateti b .. 
tereddüt etmiyordu. Posta pulu a- an evvel geçen günlerde ' verirlen So . . . . ına sut o ur. aatı ve muslukları kapatı - !ere bir bıçakla sürünüz Üzerin - . . .. h . u muracaatı, e-
lıp satmak, bu yüzden para kazan - Telgraf. ın bu sütunlarında ba;:~ ler. Ha;at t:;: ~ı~e ış~~rıne gider- ruz, eğer, delik, borunun ucunda i- deki fazlalıkları da bıçakİa alınız. t :~ ~as~~:ı~. mesleklerıne gore s;~:ıy.e:ıe naz~r'. dikkate alı_nış ve 
mak kadar tabii ne olabilirdi?... d.ilen Antverp casus mektebind e ni zamanda ı ıç degışrıı~z. Ay - se bu kısmı kesip atınız, sağlam ye- • a sıı:'.ıı.şoy ır. . 1 komisu ışın tetkikı ı.çın hususı bır 

İşte Jozef Marks' da İngilterede, tıştirilmiş en ileri gelen casu:ı:re lır Kadınlar ç:~~ılır, yenılır, yatı- rini; yeniden bağlayınız . Yok, eğer Prizlerden çok istifade cdilebT d 3 hak~~· .6 su:a:, ~ a";:k~t, lrı k;~ rango~:~ ~~ aedil~ek bazı ıııa-
kendi Almanlığından ve casusluğun dan biri olarak şöhret kazanmıştır- ıaŞınca (Çoc~k :.,u:a:; :amanı. yak o:tasında ise; kes·~·ek kabil değil- Adi ceryanlı; bir prizden ı r;ı~k m:h~=lif mıe:ure 150 t~:car u~e::zacı muşlardır r ya avet olun -
dan hiç kimseyi şüpheye düşürmek- Bu mekteb daha ne kadar d . doğururlar B' h ft ) a gelır!er, dır. Şu halde delıgı, elektrik pil - istifade etmek meselıi aynı z ik' . k d • d' . k 'k l ' r . 

· · ul k tt'? M evam · ır a a on gün son lerini sarm!'.lk . . k 11 ti 1 1 d ' ' aman- ısı a ır.. ve ye ısı er e o mak &. sızın p oleksiyonu ile pul top - e ı.... ekteb tesis edildig·· çıkarlar Ço ki b' ra .. .,. ıçın u an an >eze a iki lfımba ve bir ütü kull k .. 9 11 . 11 · k 32 . Meşhur Ope r a ~. 
ı zaman . cu ar urada kalır bu kapatınız veı sık E"' b . anma uzere mua ım, rı ız, sı er-

layıp satmakla meşgul bir adamdı'. onun idaresini eline alan ve rada büyür... ' b ıca sarınız. ';:er; u ısterseniz, ona muzaaf bir priz ilii- kek olmak üzere 43 talebe 14 ç'ft' L irik Şan tözü • 
u · H bd b' f k 26 ° za- ezden bulaıııazsanız· kalın anba ve etm kt k 1 • 

1 ı, mumı ar e ıtara alan Av - man yaşında olan Şıragmüll , Aile h t d r. k. _ d'l ' - e en o ay bir şey yoktur 14 küçük san'at sahibi 3 ii kadın OLGA SOMOG YI 
rupa memleketleri karşısında Ho- in de tabii seneler geçtikçe yaşı~~.- mek aya ı nı a feda ettiniz de- a~ :g~l 1 

e sarar ve sicimle sıkı Veyahut, sadece pilleri; tecrid ·c- 20 si erkek olmak üze;e 23 işçi 4; Yunan Opera sı 
landa da vardır. Vakit vakit .Jozef yümüştü' ... Daha kaç sene bu me~- _ .. Ha ı b d ~.ı .ı .. aglars~nız gazın kaçmasının dersiniz, yani biribirinden ayırır - kadın, 7 si erkek olmak üzere 5Ô iş~ 
M k I . teb· 'd . . - yır. ura a her şey sade _ onunu a ırsınız. sınız . tenoru 

ar s Iolandada hır takım adres - 1 1 are ct!ı? ... Buralarını Ingiliz- Jeşitirilmiştir B' d 1.k . .' sız hasta tedavi edilmiştir. 
ı t -· . - ler de k · · b' . · ır e 1 anlı ,.e bır e Bızzat yapaca· d h' · 
ere pos a pulu gonderırdı... Buna .pe ıyı ılemıyorlar. Çünkü genç kız evlenmive kar . , gınız a ılı hatlar Bunların bir kısmı yapılan tedc-ı 
karşı da yine kendisine bir takım Um. umı H.arbdeki casus faaliyetin komitenin kit b t.. . ~r verırıce Tahtalarda tulanı yarıklar ve de - gayet kuru tahta çubuklar altın - vi neticesinde sanatoryomdan iyi -

d . . e a e ıne muracaat e- likler dan geçmelidir F k t d k . . 
pnst. pulları yollanırdı. Jozef'in ko- aır Ingılız matbuatının son neşri- derler, karı ve kocaolmok . ted'k T h d . . . · 

3 
a • 1 kat edı - !eşerek çıkmışlardır; hır kısmı da 

leksiyonundaki çeşitlere luç diye - yalından öğrenebildiğine göre; bu !erini söylerler. Koloninin 
1~ f 

1 
." a talar an . husule gelen ;.

12
' çıvıler tellere d.okunmasın. Bü- bala tedavi görmektedir. 

cek yoktur ... Fakat bilhassa, ı\vru- pek şayanı dikkat bir şahsiyet olan ne: e terı- yarıklar ve de~kler renklı sa- un aletler parafınlı tahtalar üzeri-. Bu 236 hastadan 68 i devlet ve 
pa. ı\frika ve şimali Amerika meml (Devanu 7 inci sahlfed ) -Filan· fUanl b' .

1 
. . kızla veya dogramacıların kul- ne .~esbıt olunmalıdır. Tellerin bir .

1
müessesat hesabına 168 de kendı he-

e • a ıı eşmıştır. Ken- !andıkları tutkal ile kapan:ıbılir . leştıgı yerler; bezlerle sarıJm.,lıdır. sabına sanatoryomda yatmı~lardır. 
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Mart 

1938 t T • h ltJiiffiılfllillftLJd 
Sevdiğimiz, sevmedi- Turizm ve seyaha arı_ ~:::::.::::"~';:.::::..:::::~·:: 
ğ i mi z erkek ı er büroları kanunu Beşeriyetin tarihi, ~~;;. .~:;~:~:=;!:: 

ki . . K'ıbar cessur cömerd, d (d • 1 k k 1. 1 zaman ve parasız ncşredecegız. Bı· Sevdi erımız : ' ' Dostumuz Yunan hükumeti tu .- ıy~rler yapmak a agcı ı ·atuk~ ~ ve yazı ar ze gönderilecek iş ilanları 2 gün ÜS• • • ' k ki rizm işlerile uğraşan bürolara daır bu) ne aıddır. Tayyare ve y . • tüste tekrarla neşrcdilecektir. hırçın iYi kalbh er e er... yeni bir kanun neşretmiştir. Ve bu\ıübleri, tayyare veya yatla gelmış . 
204 

İyi bir aıleden yetişmiş, teroiyeli, 

' d'kl . ·z· Kendı'n'ı begu enen korkak bürolar, (matbuat ve turi_zm müs. seyyahlam kolaylık_ için .n:ıeydan - Tarih alimlerinin ortaya attıkları bir tarihi eı:er de ~J~~ıp~a::..:~: orta mekteb mezunu, 18 yaşında bir Sevme 1 . erım 1 • ! . 1 ' teşarlığile) bu müşteşarlıga merbut !ar ve lıman.lar, ıla ... gıbı faydalı bütün iddialarına göre •Beşeriyetin nadakı mazının . etlerin ilini, içti- genç Türk kızı iş aramaktadır. Her 

k b Ya~u 1 erkekler ve jigolo ar (turizm işleri müdüriyet•) nın kon- yerler yapabılırler... tarihi yazının icat ve ihtiraile baş- anlatıp geçen m~ fiili serleriyle işi çevirebilir. hoyrat, ararsız, a 0 

trolü ve. nezareti altın_a ko~ulmuş.· Gurupların ve eşhasın istifade te ladığını. ileri sü~mekt~~ler. Ha- '.°ai, s~:~ nokta an ' e ~u genci i~t~dam etmek is~iyen· 
- - tur. Yem kanunda, turızm buroları' \mini maksadile tenezzuhler, seya • kikaten beşeriyetın tarihi yazının ısbat e . h b . t· tarihi lerı gazetemız ış ve halk rntunu OYRADA ERKEKLER . . • dd • Binaenaley eşerıye ın . . .. . . ·• KOR",..,, ERKEKLER H kiye ayrılmıştır. haller tertip etmelerı suretı ka • icadile başladıgını muhakkak a e . . eden tarihin ne va- muharırrıne muracaat etme.mı rı ~ 8 T · b.. !arı) yani memle- .. d llil b. ta zda is- esasatına gırışm . 

_ 
7 

_ - - . ( urızm uro · tiyede men olunmuştur. Müteşeb- dersek btınu mu ~ . ır r . •t ba ladığını ve mebdeini tayin ca ederız. . . . _ 
• rkekten çok nefret ede- Hoyrat erkek, her vakit mı .~oşa ket ıçinde veya dışında seyah~tler bisleri 15 günden üç aya kadar ha- bat edebilmek ıç'.° evveleınırde :ebil!ek için de evvelemirde yer 205 Tecrübeli bır muhasıp ış aramak 

Korkak e. On ··rdük. mü bü- gı·tmez, sevilmez?... Evet, biliyo- tertip ve bunları ıdare eden mues . p·s ve 1 000 - 3 000 drahmi para ce- (Yazının hangi tarihte, ne zaman .. .. ılınakta olan beşeriye- tadır. Türkçe, fransızca ve daktılo r . ğrenırız u go . ki . ı ' • ' • bilini yuzune yay ~z, ı .. · .. rir o · bizee rum Ve işte bunu içindir sıze seler, ıl akt ve ne suretle başladıgının P . . bdeini bilip öğrenmemiz bilir. Birinci derecede referansı var 
tun vucu~.W:Ouz ur~ed~ ' çok' sert, terbiyesi nosan, görgüsü 2 - (Yolcu acenteleri); yalnız bi- zasıı_ıa .çarp ac ır. . anlaşılması) lazımdır. Yazının ta: ~n ilk ~e dır. Arzu edenlerin, Galata Büyük 

gayrı tabııdır, ~İll şe;den çeki· az son derece kıskanç olmakla be- !et veren müesseseler. Hükümetçe ~usaddak ce'."~et. - rihe tekaddüm ve hakı rüçhaniyctı la~':~'.~· errihin adını taşıyıp ilk Hendek hanı birinci katta GO :ıu • 
Korkak ad"';ill,~ mes'uliyet- raber bazı ince, nazik kadınların Bu ikincilerin; seyyah celline ve !er, !aln'.:' ~endi azaları le aı.l crı • olduğuna göre bu alemşümul sua- f ~v azan cHerdob (Ben bu marada David Asa'ya mürlcaat • nır, korka~-. T ftan ürker, ve teveccühünü, hatta muhabbetini ka gelen seyyahları gezdirmiye sela • ne, uç gunu geçmemek şarfüe te • ilinize hangi kuvvetli bir tarih ~- de ~tar yken benden önce yedi !arı. 

ten.: Ha13:1ar'.."1 e:ı ıra K kak adam miyorum. Bilinemez neden, bazı hiyetleri yoktur. (Turizm bürosu) nezzühler seyyahatler tertıp ede - mi varsa kalpleri tatmin edecek bır ~ ılyazar 
1 

şıyan Adem oğula- 205 _ 20 yaşında genç bir kızun. 
sükunetle ınkar efrak. to~ç bir şey kadınlar, bu gibilerde bir letafet, veya (yolcu acentesi) kurmak, ev- 1bilirler. Mekteb idareleri dP, ta • tarzda bize cevap vermeleri lazım- bın Y evvlı~ ya . n ak yazıyo- Yeni ve eski türkçeyi biliyorum. 
ara sıra atar, tutar a ·· 1 ler . . rının var gına ına ar • 

bir cazibe bulduklarını soy er · velce kurulmuş olanları devam et • !ebe ve velilerıne mahsus tenez • dır. d . ve fakat ebülbeşer ola· Daktiloda pek serı yazıyorum. Bu 
yapamaz. d . . ak.ardır yalan· Bunlar; şüphesiz tezat kanununun tirebilmek için; (matbuat ve turizm zühler tertibinde serbesttirler; Görünüşte pek basit olduğu ka· rakum.t) e:gım~ş ız (Adem) in hangi hususta derhal imtihana hazırım. 

Korkak a am, rıy ' 1 d b hsetmek iste- • - tl b. kik tini. d ·nleş r anı • ·· 1 d R. d alandan başka mü- zanan erkek er en a müşteşarlıgı) na muracaa a ır (Turizm büroları) açmak istiyen- dar bu sualin ha a erı • d ld gun· u kat'i olarak bildir- Resmi ve gayri resmı muessese er-cı ır ıya an, Y . k 1 ariz ruhlu ka- ı· dı k ı· dır Ta a am o u . . d f · il"·· ktur tesirıne apı mış m ruhsatname almak azım r. ler teminat akçesi olarak, hükt'.ı - tirmek ve inceleme azım . • . t• de çalıştım. Elimde bonservıslerıın 
a aa s ... " yo · dır el (t · · 1 · ' b. hakikati ve memış ır. ı · 
Korkak adamın bizi kızdıracak dınlar . Bu ruhsatnam er; urızm .~ erı met kasasına 120 bin - 200 bin drah- rih ilmi daima • ıze • • . İşte bu büyük tarih babası (Here- vardır. Kanaatkiır bir ücret e ıı 

öfkelendirecek öyle halleri vardır Ben; sadece ka.balıktan, nez_aI<et- komisyonu mahsusu) nun .. muta •• mi depo etmiye veyahut bir barıka uzak mazide geçen beşerı hadısatı dot) un bu sözünü teyit eden ·Zey- arıyorum. Arzu edenlerin acı_:csi:l1 
ki ... Mahcup, sıkılgan ve budala_ er- sizlikten başka bır mezıyetl~rı ol· leası alındıktan sonra verilır. Ala- kefaletnamesi vermiye rııecburc.lur- anlatan ve bilhassa. k~anlık.ta .~a- dülbelhi> denilen bir Türk müverri· için •Son Telgraf• iş ve ~.alk sutunJ 
keklerden daha ziyade sinirlendırır, mıyan ve bunu kurnazca gızleme- kadarların yolsuzlukları, kanuna ay 1 t 

1 
") . . t . t lan bazı hakayıkı bıldiren bır ilim h. d bundan 1002 yıl evvel yani vasıtasile •F. z .• ya muracaatları-

1.. ·· bil b uretle bız . .. .. 1d.. • .. an lıır (Y o cu acen e erı ıçın eınrua . k k tr ha ı c . çıleden çıkarır... nin usu un~ en ve u s • .. .. kırı hareketlerı goru ugu z~m ak ·esi 50 bin drahmidir olduğuna gcire ço uvve . ı me :- hicretin üç yüz elli üçüncü tarihin- nı hürmetle rica ederım. . 
Onun hesabına biz utanırız. Kor- kadınları ığfal eden, tuza~a duşu- verilecek cezalan da; bu komısyon ç . . '. . !ara istinat ederek beşerıyet ~- de yazdığı kitabu bed'ültarih ad • 206 _ Evvelce muhtelif mek -

kak dam· cebin menfur ve pek ze- ren hoyrat erkekleri tasvır edece- tayin eder. Temınat akçelerı gayrı kabile ha- hinin ilk mebdeini tayin etmek la- lı d cBeşeriyetin ilk meb- teblerde muallim vekilliği etmiş 'o 
a ' ' • · • . dd ·zdir Bu para yalnız cezalar ve . . al h ·· t d tı eser e . 

lil bir şahsiyettir Korkak adam; ar· gım. Komisyon; aşagıdakı zeva an cı . • • . ' zımgelir. Bınaen ey mus ene a d . H zreti Adam olarak gös _ bir bankada ransenyeman şefı ol.•-
dı • h ·ı ·· ·· fakat turistler tarafından talebı melhuz nl 1 t ·h· afahatı ka eı a fi tık sevmediği, sevmekten usan gı Zira, iyi bir ta sı gorm~ş, mürekkeptir: . . . asarile a aşı an arı ı . s. • terili orsa da bu ademden evvel ni- rak çalışmış yeni ve eski har e· 

bir kadına göndereceği veda mek- fıtraten kaba yaradı!~ b': .erkek, Turizm işleri, sergileı:: kaplıca _- tazmına1'.' ~arşı olarak hıfzedilır. bul edere.k ~unun .har~cınd~ kalan ce y~binlerce adem oğlunun gelip vakıf, hesabı kuvvetli, yazısı düz . 
tubunu yu·· zlerce kilometre uzak- muvakkat bır zaman ıçın bızı alda- !ar müdürleri, asayış musteşarı, şı- Herhangı bır sebebden dolayı taz • her hangı soylenmış sozlerı ve bu t•.. . e be?ki hilkat adem hak- gun·· lise mezunu bir genç her hanc;ı 

' d d b. ·billi e · ak · lır b ·kd ı ı · h he geç ıgını v tan postaya atar. Ekseriya a res tabilir. Sonra, bir en ıre cı Y • mendiierler işletme müdürleri, tı- minat çesı ıı.:a. sa u mı arın, bapta yazı mış eser erı emen • kındaki kütübü mukaddesattaki bir ücretle her hangi bir yerde i; 
bırakmadan kaçar, gider. Bazan bu tini meydana koyar: Hoyrat, ne de careti bahriye müsteşarlığı idare nihayet bir ay ıçınde tamamlanma- men kaydi ihtiyatla dinleyebiliriz. ad min en son batından zulıur aramaktadır. Kimsesizdir. Kefil ve

kötü haberi götürmesini dostların· yapsa hoyrattır. müdürü veya bunların mümessil • sı lazımdır. Aksi halde, ruhsatna- Çünkü: Tarih beşeriyetin bütün ed:n adem olduğunu• beyan etmiş- rebilir ve her yere gider, Arzu e
dan birine havale eder. Bu; bir kalabalık içinde bizi iter, !eri ... me hükümsüz addolunur, ve iki ay hiidisatını asarile isbat eden bir ay- tir denlerin cSon Telgraf• iş ve hal:: 

Bu gibi erkekler, daima terket- asansöre atlar ve kapısını burnu· Ruhsatname alabilmek için Yu • sonra da kat'iyen geri alınır. naya benzer. İnsanlar kıyafetlerin- İıu itibarla bütün müverrihlerin sütunu vasıtasile Sadiye müracaa· .. 
tiklerini söylerler Terkolundukla- muza kapar. İşte kabalığın en kü- nan tebaası olmak, rüştünü isbat et- Ruhsatnamesi alınan bir adama, deki vaziyetini ve eşkillini nasıl bir hilkati adem hakkındaki mütalaa- !erini rica ederim. 
rını itiraf etmek mecburiyetinde çük nümunesi... miş bulunmak, askerliğini yapmış, iki misli teminat akçesi yatırmadık- ayna karşısına dikildiği zaman bü- !arı kafi ve müsbet bir şekilde ~ 
kalırlarsa, kendilerini terked:n ka· Hoyrat erkek; tavır ve hareketle- ve parasını istediği gibi kullanmak- ça yeniden ruhsatname verilmez. tün incelikleriyle görüyorsa hakiki barüz etmiş olmadığına ve binaena-
dını aleyhinde söylemedik soz bı- rinden ziyade sözleriyle bizi incitir, ta serbest ve ahlilken dürüst ol - leyh indi bir mütalaa mahiyetinde 

rakınazlar. Öyle fena isnatlard.a bu· yaralar. Kaba sözleri, muameleleri mak şarttır. F" I" • d y h d" I olan bu hükümlere dayanarak ta· . .. .. .. . 
lunurlar ki dinlenilir, ~yle bır. ~: daima kalbimizi rencide eder,. kı· Elyevm icrai faaliyet eden bütün 1 1 s tın e a u 1 er rih yolundan yürümek doğru de- .. saa~ 18,30 Eminonu ıa.n; E~ı 
ziyetten kurtulduğu içın kendisıru rar. Bunlar. başkalar'.'111'. ~e .bı11'.as- yerli ve ecnebi turizm büroları ve ğildir. Hilkati ademin mebde~ ta- gosterıt kotu tar~~ ~r, temsı ~ 
tebrik ederler. . . sa kendilennden çekmdıgımız kım- yolcu acenteleri müdürleri veya yin edebilmek imkaru pek muteas- 19,15 Konferans • Uruvemtc n~ 

Korkak adam; alçak ve ceb~dir. selerin huzurunda söylemek, yap- mümessilleri kanunun neşrinden i- (5 inci sahifeden devam) \mıştım. Kendi kendime: · sir bir keyfiyet olmamakla beraber mına Doçent Nusret <_Zaman nedır)'. 
Dalına arkadan söyler, ~erkesı zem mak brsatını hiç kaçırmaz. tibaren nihayet iki ay zarfında mü- Dedi Ester'e sordum: - Zavallı Ester!... her hangi bir faraziyat üzerinde de 19,15 Borsa haberlerı, 20,00 Sadı 
meder, herkesin aley~de _bulu- Hoyrat erkeğin sözlerinde, hatta racaat ve ruhsatname almak mec- - Beraber gelirsin, \!eğil ıru?... Diyordum. Bu faciayaya ben se - yürüyerek mütalaada bulunanları H~şses v~ ~r_kadaşları ta: . rından 
nur. Ve bunları öyle guzel sozlerl~ iltifatında bile aşikar bir yapmacık, buri etindedirler. - Nasıl geleyim? Esbum yok. beb olmuştum, ihtiyatla dinleyebiliriz. Türk musikısı ve halk :. ı. kıları, 
süslr ki ... Hücuma, ~arruza, hatta sahtelik vardır ki bu bize bir haka- ci'urizm büroları) ile (yolcu a· Saçlarım da muntazam değil... . _Büyük bir vicdan azabı içincle Hulasa beşeriyet t~ meb- 20,30 Hava raporu, 20,3~ O er Rı· 
uzaktan olsun cesareti yoktur ret gibi gelir. centeleri) nin muhacirlere bilet ver -Adam sen de! Bunun ehemmı • aglayordum. dei hakkındaki muhayyelat kalp - za tarafından arabca soylc • 20,45 

Korkak adamın dostluğuna ~a H t erkek -bu en tehlikelisi- meleri memnudur Bu gitıi bürclar, yeti yok. Roblarımdan birini sana ....................................... !eri tatmin edecek ne bir senet ve Semahat Özdenses ve arh daşları 
- il z· her hangi bır oyra ' · d t r b af d Türk usikisi ' halk guven emez. ıra o, . . dir- hazan cesur görünmek sevda- yunanca veya herhangi bir ecnebi veririm. Saçlarını a, o e ın er • Ertesi günü Hayfa'ya dönecek . ne de bir mesnettir. . . . tar ın an m - • . • 

meselede dostunun tarafını iltı~ ' d.. r Bu haliyle bizi celp lisanile (milli) tabirini kullanamı- berine düzeltirirsin, olmaz mı?... lik Otelin önünde duran otomo • Eğer bilfarz beşeriyet tarihının şarkıları (Saat ayarı), 21:1·, Klası!. 
"daf d Tıyneti sına uşe • · · d Fak t · bildi"· · (Ad ·· ik. · N · Halil ' ' arka· ve onu mu_ aa .e emez. eder cBizi müdafaa edecek kabilı·lyacakları gibi bunun fransızcası ve lstemiyerek razı ol u. a' ro- bile binerken; uzaktan bir delikan- mebdei olarak gı~ız em Türk mus ısı : urı ,_- . 

bozuk, ahlaksız kimselerle be:aber ett~ ... • bir adam olduğuna hük- İngilizcesi olan (Office), italyan - bumu giyip aynaya bakınca; elle • lının hain hain bana baktığını gör- aleyhisseliim( ı kabul ediyorsak o~- daşları tarafından, 21,50 Or. .cstra · 
olmayı tercih _eder. Bın_ıa ra~~~ ~ederiz. Biz kadınlar, bu tip_te, y~-ı cası (Officio), ve almanca (Amt) ı rini sevinçle birbirine vurdu. düm. Ve derhal tanıdım. : Jozef!. .. dan önce yaşayan insanl~rla tarih ı - V~r~ : ~ra~yata Fantr ·ı, 2 ·-~ 
bıraz sonra gıder, aleyhin~~ soy • ni cesur erkekleri çok severız. Za· da kullanamazlar. (Turizm büro - Kudus'ün en kibar bir eğlence ye- Kudüsta ne işi vardı? ..• Buraya devrile yaşamakta olan ıı:s~ar-~ Ti! Suvıt asıpsıyen, 3 - Lopc~ : 
nılen_ dostu~ıu ~ulur, .kendisıne k': fııruzı, yorgunluğumuzu onların !arı) ve (yolcu acenteleri) koınisyo ri olan Dansig Palas, seyyahlarla niçin gelmişti?... beşeri ihtiyç ve zarur~t.lertn_'. ~el~fı Galito pasodoble, 4 - Pus:~ : ldıl 
şı muteca~ b":. vazıyet t.~; kuvvetli omuzlarında d~enın:- nu mahsus tarafından hazırlanan dolmuştu, Şarap, şampanya içiyor- Şimdi, hakikati anlıyordum. Jo _ için (yazı) d~en bu ilim ~uşun~l- çiğan, 22,45 Aıan shaberle: ı, 23,00 rın, aleyhınde soyleyenler.ın ı mekten hoşlanırız. cArbedecı, gu- · deye iktiran eden bir kanuna !ar, dans ediyorlardı. .. . m~ ve kürreı arzın her bır kıta- Plakla sololar, opera ve ope. et par· 
rini birer birer haber ver':; .B.u ~- rültücü erkekleri müdafaaya kadar v~r:~eff ve kontrol olunur. Boş bir masa bulmanın imkaru zef', arkamızdı::° Kuduse geldi, ~s • sında meskfuı olan bütün ırk ve çaları, 23,20 Son haberler 'o ertesi 
retle dostluğunu isbat ettıgı ıddia- gidecek değilim. Bu gibiler cHiç g Kanun; aykırı hareketler, yoktu. Etrafa bakarken birdenbire te'. le A~~~ ı·. ~:ınsed~'.ken gor • milletler kendi ~tri kabiliyetl~rine günün programı, 23,30 Son. 
sında bulunur, tcfahur eder. Bazan, kimseden korkmadıklarını. .. • bıze A - 100 - 10 bin drahmi para Ahmed Kasbajı'nın yalnız bir ma- du. ~er ikısını, oldurdu. Zavallı göre muhtelif sıstemde yazı ıcada t 
bu dostluk namına arkadaşlarıyle .. t ek ı·sbat etmek için şunun· . . ezal dırı!ı T k .. .. sada oturdug"unu gördüm Kendisi- Ester.... b••laınış ve ilmin miftahı olan bu ve esasları hakkında bazı mesne 

• k t .... gos erm ' cezasile c an r. e errurun- . ..., . . ed·ı k !erine en zı-?°~ştugunu, rabıtas.'.°' taht es ~mı ı la, bununla -ve lüzumsuz yere- ni- de bu cezalar bir misli arttırılır ne doğru yürüdüm. Bizi görür gör- ihtiyacı bertaraf edip bu sayede ya- ıttıhaz. ı ec~ t v~ ese~ lan Reva-ıddia edecek kadar kus ır. ıra, ık maktan kavgaya atılmak- .. .. · • kalkt L k ı • zı ilmini her tarafa yaymışlardır. yad ıtımat gos er ece o 
korkak adam, cesur ve mert adam- zatanç ~ezle;. Birçok kadınlar, B - 15 gunden uç aya kadar ka- mez Bayaga ı d e e l Binaenaleyh tarih devrinden evvel mizül ahyan, ile ibni halkanın ve 1 

• h 1 vkle- ç patılır - uyurunuz, ma am... • f. tüTa dl erleri ile arla oynamaktan oş anır, ze h d akıllı dirayetli, yüksek ' . . . D di E t 'l Ahmedi b. b. 1 . H. yaşayan milletlerin de sureti kati· ve ıya yan a ı es . 
. em e • . C - Ruhsatiyeler bır daha .gen e ser e ır ır erme u••mm Q · uhakk k d- edd .. ü1 ·· t h.b tülmesnu:·c fı nır. . - .. - tahsil görmüş kadınlar tanırım kı . . .. al prezante ettim. Ester bundan pe!c ay yede yazıları oldugu m a a urr . mun e ı a . . 
Korkak adam; sakin go~unur. ~a- ibi kaba ve kabalıklariyle in- ve:ilmeın~k u~re mır. .. • '. . ddilmekte ise de bu bapta beyanı galatatiılmeşhure gıb.ı ese~ler ~c 

kat bu sükfıneti, gevşeklikten, ıra- bu g k d tahrik eden kav- Isımlerı aşagıda yazılı .m~esse - memnun .. o~adıgını mıa eder bır Karşz fedbir mütalaada bulunmak ancak çok ilk yazı (hattı süryanı) o!dugu gos-
desizliltten başka bir şey değildir. sanı •hız ırtan, keklere karşı takdir- selerden başka her hangı bır te • tavırla yuzume baktı. Anlamamaz- esaslı ve müsbet bir malfımata terilmiş ve bu eserlere dayanarak 

orkak adam; asla ı e enmez. 1 .. h nlıklarını saklamazlar. ş • u u · ' ' S '• hl 8 Vek"letl milhlm muhtaç olduğumuzdan dolayı kat'ı hat ve hattatan, tu e u a a eyn 
K • h.dd tl \gacı• oyra er ekkül (kul .. b) .. nvanını kullana- J•ktan geldim Oturduk Ahmed se- • hf t··ıh tt t 

P k . . . . . .. • k d erını, ayra . yahat hatıralarını anlatmıya baş • 1 .• ~ a .. .. d h t .. lk.tap 
e ıyı bılır ki ruzgara arşı u- H t kek· cesur yiğit ve maz. . . I I I I ve esaslı hiç bir surette soz sarfet- tezkeretülhattateyn u e u ı 

rulmaz. Binaenaleyh, daima her- mer~Y~~ :~am' suretinde karşımı· 1 - Yunan turing ve otomobil !adı .. Ester d:; Parıs'ten, Parıs ha~ ve as~~ ı em r er ver yor mek yolu olmadığını kemali acizle gibi buna benzer bir hayli eserler 
kesle hemfikir görünür mütalaası- . .. •. . . kul .. b.. yatından bahısler açtı. Tıpkı; eskı Bazı vilayetlerde bu sene geçen . . . 

1
• mgeliyo d (Süryani yazısını) ba•ta göster-' za çıkar ve bu halile yuregımızı çc- u u. . . . . . 

1
. h ıtıraf etmemız azı r. e • 

nı kabul eder Çünkü zati bir fikir ' 2 T are kulübü bır dost gıbı konuşuyorlardı. Bır a- senelere nısbetle fazla leke ı um - T ih. ile başladıg" t nazari işlerdir Binaenaleyh kadim Mı-. ' ler - ayy • . .. .. 
1
_...l: 

1 
... . . ar ın yazı · m . 

bir mütalaası yoktur .. , k k ~'- 3 y t kulübü rahk kalktılar, dans ettılcr ma gorulme"ı.uır. Hasta ıgın su ay- . .. de tarihin başlangıç dev- sırlıların (Heyeroglif) yazısından . Halbukı hoyrat er e , nauuen - a , E . . . . . . b. . 
1 

ld yesıne gore 
Korkak adamdan bütün kadınlar . . ahte ld • 4 _ D gcılık kulübü ster; muhıtın tesırıne kapılmak- tı en zıyade ıtler vasıtasıy e o u- . d amakta olan insanların da bambaşka olan bu Süryani yazısını 

cesurdur. Cesaretının s 
0 

u a · t k dini ku t t E k. • d hh t k"l t• bit ·· nn e yaş ·· · 
nefret ederler, istikrah ederler. En • u anlamakta gecikm~yiz ve bu, Bunlardan maada herhangi bir an. en r aram3m_'.ş .. ı. s ı gun an sı a ve a e ınce mu • ne gibi bir yazı kullandıkları da he- Orhun, Yenisi, ve Uygur yazıları gı 
sakin kadınlar bile, kork~ ada~'. ~ için pek acı, teselli kabul et- müessesenin (milli), (kulüb) ve ~'."ıs'lı kadın olmuştu. Guluyor, se cadelesine i~timam ~dilmesi vu,a • nüz kat'iyetle tayin edilememekte- bi aralarında eşkfili huruf itiba~iyle 
korkaklığı karşısında sükfınetını mez bir inkisarı hayaldir. (Yunan) tabirini kullanması mem- vınıyor~u. yetlere tamım edilmiş ve bu muca- dir. şu halde bu yolda bir hayli farkları pek azdır. Yalnız baısten 
muhafaza edemez, çileden çıkar, o· ani hoyrat adam, bağıran, nudur. Şimdiye kadar bunları kul- Ertesı sabah, Ester oda kapımı delenin ne suretle yapılacağı hak - mütalaada bulunan tarih alimelri- 153 yıl önce Arabistan sahasında 
parlar.. me ·~ okuyan, tehdit eden bir şa- !anan müesseseler ve guruplar ni • vuruyordu: kında izahat da verilmiştir. nin bu meseleyi kestirememeleri de hükümet kuran tabail! Araptan 

T'azan bu gibileri sevdiğimiz, hem hısiır ki ilmiyane tabirile cSıkıyı hayet üç ay zarfında firmalarındaıl, - Ne çabuk kalktın, Ester... Son zamanlarda bir çok vilayet- işin esasatına ıttıla peyda edilme- (Hamiriler) ile Süyaliler zamanın-
' çok sevdi~iz olur. Fa~at son- görü~ce sabun köpüğü gibi ... • SÖ· matbu kağıtlarından bu kelimeleri - Hava o kadar güzel ki... !erde bu işle sıkı sıkıya uğraşılmak- mjş olunamamasıdır. da şarki Asyada mevcut ~13'.1 Uy-

nefret cderız. Hemen daıma onu ner kaldırmak mecburiyetindedirler. Bana, şehri gezdirmek için gel - tadır. İstanbul belediyesi de bu ta- Maheza yazı ilmi ilk önce Asya kurluların yazılarından iktıbasen 
sever~en bile nefrt .cı:iz. . er- Hoyrat erkek; ancak za~ bir Aksi halde 15 gün hapis ve 1,000 • mişti. Yorgunlu~dan bahsettim: Jimata göre bit mücadelesi yapmak kıt'asında yaşayan milletlerden bir yazı icat edilerek (Hakkı Hami: 

~'.2ı sven, sevmesını bilen bır kimsenin karşısında kuvvetli, ve 5,00 drahmi para cezasına çarpı - - Sen yalnız gıt, gez!... için gereken tedbirleri almıştır. doğmuş ve daha sonra Avrupa. rı) namı v~rılcn bu yazı Hazretı 
kegın hemen hemen .her hatasını, metindir, zorludur. Biz, ne kadar lırlar. Öğlen yemeğinde buluşuruz, dedim. Bundan başka memleketimizde o- Arabistan ve sair kıtaata yayılmış- Muhammedın .vefatına kadar Ara-
her kusurunu _affederız. Öfke ~e zaaf gösterir, nezaketle davranır- Hususi otomobil veya otokarla Gülerek çıktı. tel ve han ve buna benzer misafir _ tır. Binaenaleyh her millet fıtri ka- bistan ve Afrika sahasında revaç hıddetle yaptıgı yolsuzluklara goz sak o o kadar çok kabalık eder ne- . 1 k hl mi h 

1 
. d b .b. h 

1 1 
biliyetleriyle ve istedikleri şekilde bulmuş ve fakat bu yazı tarzı tah-t Hod • • ' Yunanıstana ge ece seyya arı · Zavallı Ester' ane erın e u gı ı aşere er e ge- . k.l . . . 

1 
• . . 

yumar, pek çabuk unu uruz. • zaketsizlik gösterir Ekseriya, hiç . . . il .. . d L • h stal kl 
1 

d b. mydana konulan bu yazılarda en rır ve eş a ıtıbarıy e umuını ıstı-. . . . . d" . th t · safır etmek ıçın yo ar uzerın e eu- B k ,,,_. . .. .. .. Id çen a ı arın yayı masın a u - d . k b. kild 

1 
bınısını, kendi ken ını me e me- beklemediği, hiç ihtimal vermediği . . y t • u, en....,ını son goruşum o u: .. . • . . . ziyade kıdemi haiz olan (Orhon), fa eye arzedılece ır şe e o. 
si.ni hoş gö~. F_akat, cebb~eti- şiddetli bir muhalefet ve mukabele ~ye ın~ı ·~ey!~st:'.anıo::O Ak~ üzeri dar bir 'okakta cese- Y_uk bır amil ol~uğu ve ~urnı~et ~- (Benisi), (Uygur) ve (Eti-Hitit) ya- madığından bunun ati için daha 
nı, korkak!ıgını asla mazur gorme- karşısında hemen yelkenleri suya rıng kulub~} ' • clinı buldular!... tibarıyle bu muesseselerın temız bır zılarıdır Bu yazılardan bazıları ile- faydalı bir hale konulmasını arzu 
yiz. Bu; hiç bir şeyin silemiyece~, indirir. metreden yüksek yerlerde sıgınacak Garip bir tesadüf; ayni gece; tald'.: b~lundmulmasının ~n büyük rideki ~azı tarihçeleri bahsinde eden Ha:ıreti Muhamme~ derhal 
unutturamıyacağı bir kusur degıl z· h t adam korkaktır Ve • . ·ı· f Ahmed Kasabjida katlolunmuştu sıhhı bır ıhtıyaç bulundugu dıkka- izah edilecek ve birer örnekleri ka- ilan edip şekli hurufatı ısliih edecek 
mi? .. zahirır~, .. o.~r~ .. her zaman karak- mege cesaret. edemıyerek bı ka klası~ Her ikisi de otel' b. il .. d . te alınarak, umumi hıfzıssıhha ka- riine arzedilecektir olanlara büyük in'amda bulunacak b . . ı gorunuşu la titrediklerı bu kaba er e erı , ın ıraz erısın e; . • . • . . . · • • 

Korkak adam; er veya geç ızı t · mu··tenasip değil· dir . . . B .b. k ki omuzlarının arkasına s pi b. nununun verdıgı salahıyetle vila - Yazılar hakkında yaptıgım bütün !arını vaad buyurmuş ve bu yazıyı LeJ. .. kü.l . ti erı . pek aıa bılırız u gı ı er e er, a anan ı - k .

1 

. d Ebe d ~ aya sokar, muş vazıye ere Bunl . t nl huzurunda . k. .. • h·ı k. rer hançerle öldürülmuş·· t .. ı yeller ve belediyelerce otellerin ve tetkiklerimde yazıların iki kınına Beni Tasam abı esın en e , B uhakkakt ar, pa ro arı umumıyetle urnaz, muraı, ı e ar u.... H.. H K 
1 

S f 
atar. u m ır .. kkil • d 1 . . . H . . .. . . , hanların çok sıkı bir kontrolu al - ayrıldığını görüyorum ki birisi kab uvvez, uttı, e emen, a es, 

Korkak adaıru, yolunuzdan defe- korkudan muteve . :"'e ~ur ar, gevşek. ve ı_radesızdirler. er_ za- Katil, hıç ş~ph~s".', n.ansıg te b~- tında bulundurulması, yatak ta - Jelmilad ilerisine kadar uzanıp gi- Kareşet adlı 6 Yahudi deruhte edip 
diniz. Muhitinizden, mümkün oldu- ~efes ~lmaktan çeki_nirler. Ail~ °':.a ı;ıan hidd~t~ı, ve kudurm:1:bı ;:· raber dansettiklerını goren Yahudı- kımlarının, abdeshanelerin temizli- den yazılar, diğeri de badelmi!ad muvaffak olarak güzel bir uslfıp 
ğu kadar çabuk uzaklaştırınız. Böy gında ıse arslan kesilir, a~ pusku- gırırlar~ .sogerler ve s~y . · - ]erden, !yahut müteassıp Arab - ğine dikkat edilmesi ve diğer sıhhi Hazreti Muhammedin Kur'an lisa- icad ederek ismine {Kalemi Arabi) ı d - b bul rürler Sanki kudurmuş bır kuzu- lasa bızım hazetmedıgımız nefret 1 d b" · ·di . . 
e a amlarla munase atta un- · . . . . .. .. '. . .• . . '. be- ar an ırı ı cihetlerin de devamlı mürakabe al- nile İslamiyeti intişara başladığı namı vermışlerdir. ( Devcmı tıa1' J akta b. f d b. ti ık durlar Bu gıbılerm evınde huküm ve ıstikrah ettıgımız şeylerın z b . . .. · 

1

• zıl 
m n ır ay an, ır ne ce ç • .. · . . a ıta tahkikat yaptı, ifadelerimi- tında bulundurulması sıhhat veka!e devre kadar gelen yazılardır Yu- Kadim Türk ve Is 0ın ya arı - imk • kt Bö. ı 1 · 1 suren ancak korku ve dehşettır. men hepsı onlarda mevcuttur. . dı . . . · .. h 
' .ısına an yo ur. Y e erıy e Kar keki zı al . Fakat katili bulamadı tince hazırlanan bir taıniınle tebliğ karıda aneylediğim gibi Islamivet- mute ıs"" 
ciddi bir rabıta tesisi ümidi de boş- Ve, biz karşılarında kadınların, Sonu yarın : arsız er er ve B d . b. . .. d · k 

1 
• olunmak üzeredir ten önce kullanılan yazıların ~ekil OSMAN FEVZİ OLCAY tur, abestir. çocukların ağız açmağa, söz söyle- jigololar... en, erın ır yeıs ıcın e 3 · 

.. . ko navaıaru.ı.o, - ......... 
K l) yaşaS47u., •• , -- • '·· \lu türkulerıne, '! t ....:-ına . \rültG.r ltur:ı.car.., 

.,-

haıa, .. •tmiştir ·--



No.29 Yazanı Rahmi Yağız •· ' tA L U M A T ---..,..·----v E S 1 K A V E Komodor Ramiz, Sevkiyat kumandanı Şükrü TercUm• ve iktibas hakkı 
RESiM VE.REN: Pala,Donanma başkatibi lhsn ve S!izli ve.,kalar.. mahfuzdur. 

--------------~ 

Meşhurlar ve 
Sinema 

26 Mart 1'l18 

(5 · · bil • d d ) tebinin ög"rettig"i kaidelerin hepsi de İstanbul Komutanlığına bağlı 
(4 üncü sahifemizden devam) mcı sa emız en evam . . • .. . ·· birliklerin hayvanatı için 1300 

küçük hemşiresi sinemayı pek çok kız; bir zaman gelmiştir ki birden . gı~_Iı oldugunu soyleınıye hacet gtor- dönüm çayır kiralanacaktır. Ça-
. Mil< M d b" k b ı tık f ali et saha· muyorsunuz. Bundan bahseden n-severler. Bilhassa ey ouz an ıre ay 0 muş, ar a Y . . yırı olanların çayırlarını tesbit 

hoşlanılar Bunu seyrederken kah- sında görülmemiştir. g~ler de her :13.ld~ A_'.ı_tverp_ mek- ettirmek üzere 31 Mart 938 Per· 
kahalarla gül" erler tebınde Şıragmullerın ogretmış ol · be .. .. akşamın kad· 

. Antverp d • d .. t 1 h . . buldukl şem gunu a ar 
SİNYOR MUSSOLİNİ ugu us ur arın epsını a- F dıklıda K tanlık tınal 

. . Antverp'teki mektebin öğretme u ..• diki · · "ddi t eseler ın omu sa -
Sinemaya çok ehemmıyet verır rını, ogren erını ı a e m K . lmel . 

. · sullerinden dün bahsedilmişti : Ca- kt. y ln b. k k .d ma omısyonuna ge erı. 
Bu sebeple geçenlerd, Roma cıva- . . . .. . • gere ır. a ız ır . aç a ı e va_r (1483) 

d b
. H li d t . tt" Hükü . .. • sus yetıştırılmek uzere hır genç ta ki· onlardan ehemmıyetle bahsedı- -.----.-. ______ ...ı,_;;;.;;:::;;;.ı._ 

rııı a ır o vu sıs e ı. .• . . . . . . • Ist b ı u ·· ·· · ı ' . dımi 
1 

ıl b • bııdır kı tahsil derecelerını geçır • yorlar· Şıra=ı.iller talebesine şo··y- an u çuncu ıcra menıur u~un-

' 
• d metin yar y e yap an u asrı . . . , b".. d . 

Pt Jak Gayyar in 1 are stüdyoda bir çok filimler çevril- mış, orduya alınmış, hızm.~te tayın le öğretiyormuş . an· . · a an - mektedir. Her halde sene sonlarına odilmlş bulunuyordu .. Boy le hır 1 _ Birisinden bir m:ılıimat al _ Evvelce İstanbulda Sadikıye. ha-
do • u i asa a ıkarılacaktır \genç; Antverp mektebıne yollandı- mak istiyorsunuz : Size bu malıi • nında 12 numaralı yazıhanede ıken 

ta h te 1 b ah I• r ı• • I t:ös~ y Mu~l~i, en ziyad~ tari- ğı z~~n. or_ada kapalı bir otom~bi- matı verecek adamı bulunduğu ye:- halen ikametgahı meçhul bulunan 
• hi ve parlak dekorlu filimleri seyr- le bındirilerek etrafını görmeksızın den çıkarınız. Mümkün olduğu ka - doktor Yusuf Kemale. 

etmekten hoşlanır mc~tel> _binasına götürülü~or, me~- dar onunla uzaklaşınız. Mümkün ol Dairemizin 35/2312 numaralı dos· 
GENERAL ŞANG-KAY-ŞEK tebın ıçınde otomobilden merek bır\duğu kadar; onu fena yollardan ge- yasile Eleni aleyhine ve 500 lira • 

jeplin 
düşman fahtelbahiri Mayın tarlasına giren 

topçular tarafından da 

Çın orduları başkumandanı, Şir- odaya kilitleniyordu. Üç haftalık çirerek, bilhassa geceleyin böyle fe- nın maa fa.iz ve masarif tahsili h•k-
ley Tamplin hayranıdir. böyle kapalı bir hayat esnasında; ~ na yollardan dolaştırıruz. Ağzından kında yapmış olduğunuz takibatı ıc-

keş/edilmişti STALİN YOLDAŞ yalnız.; fotoğraf ve harita almak bir şey öğrenmek istediğiniz bu a- raiye üzerine borçlu sıfatında bu -
Sinema seyretmekten zevk alır. işlerinde bilgisini ve bilhassa 5Ür'at dam böyle yoruldukça kendini git- !onan ve yukarıda ismi geçen şahıs 

hay• Fakat bazı Amerikan filiınlerinin ve maharetini arttırmak için gelen gide tutamaz olur. K~dini tutama- tarafından vaki itiraz üzerine mez -
gösterilmesine müsaade vermez. öğretmende~. başka. kimseyı göre- \ymca, gev;edikçe; artık size karşı kıir itirazın reffine dair merciye vu 

HER HİTLER mıyordu. Dun bu cihetler etrafile yalan söylıyemez olur. ku bulan müracaatını7. ve bu su . 

Safirin baş tarafındaki gözcü 
''ırmağa başladı: 

aklını kaybetmiş gibi 

• ayinler 1.. Mayinler 1 .. Eyvah •. mahvolduk f •• Sinemanın ehemmiyetini takdir anlatılmıştı. Bugünkü bahis üç haf- 1 Sonra casuslar için şu kaideyi de retle icra tetkik merciine gıyabı-
eder. Buna rağmen, yabancı filim. ta sonra bu genç casus namzedini öğretiyor : Öğrendiğiniz şey; ruzda olmak üzere yapılan murafaa 

Günler ce B<>zcıı ada öoüıı- ~ 1 lerin sansörden geçmeden gösteril- ne olacağı halısıdır. ne olursa olsun kendiniz bu- neticesinde müstenidi hacız ve icra 
i:' !e fır<al lJe'deyip de bula• imesine müsaade etmez. Bazı geceler, Üç haftada öğrendikleri sıkı bir na eheınmtyet vermeyiniz!. .. El.- senet münderecatını güre borçlu E-

mıyan, bütiln günlerini Marmarada , Göringle beraber umumi sinmalar- imtihandan geçirildikten sonra mu- de ettiğiniz bir malıimatı bildirir - leni tarafından satmıya vait eU ı~i 
yapacak.ları denizaltı korsanlıkla • l dan birine gider. vaffak olduğu anlaşılan genç casus · ken onu alelade bir şey gibi bildi · gayri menkul için pey akçesi olara!c 
rının zengın· ve rengin hayalile da- Her Hitlerin sevdiği artistler, ilk defa olarak karşısında 26 yaşla- riniz Mesela İngiltere'nin (Ports- 500 lir · ld • . M . . • · a vermış o ugu ve gayrı men 
lıp çtkmak talimlerine hasreden iki aks kardeşlerdir. rında bır genç kız olan Şıragmülle- mut) limanında 15 tane top gördü- , _ , .. ..dd t fınd t 

GENERAL FRANKO . .. • rd k ı<wun muayyen mu e zar a e-
d;;<man tahtelbahıri Safir ve rı goruyo u. Bu genç ızın; nasıl ğünüzü haber verirken bunu Port- f • h kkı lm d • "dd. _, Millicil · k d · . . errug a o a ıı:rıru ı ıa q . 
(12 E) bu bürwtü arasında Bog· az'· ~ erın uman anı, sınemayı olup da casus mektebının başına smunt'da güzel bir yemek yediğıni- . kik ~ . çok Fır t buld · . . .•. .. lemış ve tet olunan senet bcyı 
dan geçip Marmara'ya gırmeye kal- sever. sa u mu, sıne- getırildigı dun yazılmış ve pek şa- zi ve 15 şilin sarfettiğinizi söyliye- . .. .. .. . • ·. 

maya gider Eğlenceli filirnleri seyr d"kk t 1 b kı hsi vaıt teahudunu nıuhtevı oldugu go-
kışmışlardı. . · yanı ı a o an u zın şa ya- rek anlatınız. 

eder h kkınd k.f al. ilin rülmüş ve resmi senetten gav. ri mr ı 
Boğazın dip sularında · tı a a a i m umat ver· iş-. Alman casus mektebinde Şırag -

t · · haf kulun bey'i vadi mutel>Pr oln>a: ına 
Safa ünde onun 600 metre geri • ti. kı ilç tada kapalı bir suret- müllerin öğretmiye dikkat ettiği di 

Yeni · mebni alacaklının umumi hüküm • 
sinde (12 E) olduğu halde ateş sa- neşrıyat te devam eden dersler; casuslukta ğer mühim bir kaide de şu olmuş-

.1k ··h· h ıl !er dairesinde mahkor;,eye müro • 
hasına girTPişler Kumkale önünde UYANIŞ ı mu ım mer ale say ıyordu. Fa- tur: 
sıralanarak Boğazı kapayan mayın Haftalık resimli Uyaruş (Serveti- kat iş yalnız el çabukluğu ile resim Bulunduğunuz yerde kendinizi caatında muhtar olmak Üzere •ı.ri 
tarlalarının cnsından geçmiye ha • funun) mecmuasının -son sayısı İs- çekmek, yine el çabukluğu ile bir göstermek hevesine kapılmayınız. itiraz talebinin reddine 7 {3/ns t.ı-
ıırlanmışlardı. met İnönü enstitüsünde çalışan kız. harita çizivermekten ibaret değil- Orada başkalarından daha zeki, da- rihinde karar verilmiş olnıasına 'e 
Boğazdaki mayın hatları muhte • larımıza, Fransız şairleri Şarl Bod- di. Bir casus için pek elzem olan bu ha becerikli olduğunuzu göstermi- bu hususta tarafınıza tebliği icap 

lif zamanlarda değiştirilen geçit • ler ile Pot Verlen, sahne sanatkar- malılmattan sonra asıl öğretilecek ye kalkısmayınız. Bil.lıas:;a casusluk eden kararı mezkiır ikametgahı ha-
lerden h.ışka hi; bir yol bırakmıya- larırruzdan Naşit ve Eyüb Sabri, si- şeylere sıra geliyordu. Bunu Şırag- i§lerinde hakikatı kendinizin bul- zırıruzın meçhuliyetine binaen ~·ir-
cak suretk yapılmış Alman mayın n_ema yıldizı Birigit Helme ait ori- müller yapıyordu. 26 yaşındaki ca . muş olduğunuza iyice emin olma- mi gün müddetle ilanen tebliı;ine 
mütehassL«l.ırının ehemmiyet vere- ıınal resıınler ve yazılarla intişar sus kızın karşısına getirilen genç dıkça yeni bir şey icad ettiğinizi icra hakimliğince karar verilmiş ol-

rek ıneydıllL. getirdikleri bu ka . lıazır bulu- ettı. . casus narnzedine ögr" ettig"i şeyler bir iddia etmeyiniz. makla keyfiyet malumunuz olmak 
Boğazda korselere ,·e denizaltılara karşı kullanılmak için B dak 

pama da biri su sathında olmak ü- u sayı ı yazılar şunlar.dır: casusun insan avlamak için öğre . İşte böyle mühim bir şahsiyet ol- ve bu husustaki merci kararının ta-
nan Türk destroyer motill asının en yeni gemilerinden Mukadd b (P 

zere ekli iiç kat mayın kullanılmış- . es ta anca rof. Afet) neccği kaidelerdi ki bunlar taınami dug"unu gösteren bu 26 yaşlarındaki rafınıza tebliği makamına kaim 
Berk Satvet destroyeri Hangısı haklı? (Gavsi Halid o . . 1 ·· · · tı. .. B••"ll,,rdan en üstteki patla • so .. • . . •. zan- le ruhıyata taal!Uk ediyordu. Şı • Alman kızının; her talebesine ayrı bulunmak uzere keyfiyet ılanen tcb 

yınca onun 5 metre aşağısındaki i- oıu.,.ermek şimdilık atlatılmı~ Sa . gümbürtüleri arasında boğuldu. Bu- d Y}' şur tel~kkilerı (Hulusı Dos- ragmüller; bu kaidelerı yavaş ya- ayrı öğrettiği kaidelerden bazıları ltiğ olunur. (35/1312) 

k 
ogru) lkı ıubıle ve iki sanat!<" ·· · · · inci derhal daha yukarı birincinin fir burun buruna geldiğ• mayindcn nu ıkınci ve üçüncü: (N S ar vaş oğretıyor, karşısındakinin bun- bunlardır. Antverp mektebindeki Beyoğlu Birinci sulh hukuk hiik.im-

. ~·"· da 
1 

At 1 usret afa Coşkun) gazete resmı la . . ..• . .. • edi". . . . . 
yerıne ~y~r'.. o__ .. ateş ~nirse ~tı kurtulmuştu ... Bir kaç ~etr~ torni s· - eş.... % sanlıt (Nihat Pınarlı A rı ıyı~ ogrenıp ogrenm gını ~n- ~le~e~ ~ırb~lerini tanımadıkları liğinclen : 
met.re nlttaki uçuncu en uste gelı - ıtan yapan sefınenın suvarısı Jak Emırleri takip etti... K . N di . . ) · yrıca lamak ıçın son derece dikkat edi - bırbırlerını gormedikleri evvelce H . uhak ..... 

Ik 
. . . D . d "" .1 . k enrne a rın hır hikayesi Ali .• . . azme m emat mudurıyeti -

yor, ı mayının yerını alıyordu. / Gaillard sancak tarafındakı rnıuya eruze uşen mermı erın çı ar- K 1 M • yordu. Tabudir ki Alman casus mek yazılmıştı . K··~"uşd K 
.. . d ki - ula .. ema eramın şiiri Tagorda · nın unuı a ara oğlu sokak 44-

Kumkale onlerıne gelen Safır mo- doğrnu manevraya başladı... Bu ı arı su sut rının arasında dur- B h • n . 
. . . b. 1 fak k .. a çevan tefrikası sanat d ·· İLE İH 45 N da mukim Foti oğlu yani Mi-

nılörlerle tabyaların ateşle cılveleş- tornistan, bir tornehid , bır tornıstun ın er u . utuya benzeyen, gu- mızdan haberi ' .. . unya- ID -tı t 1 t 1 l DEVRED CEK TİRA BERATI haid.lıı hin . 
1 tiklerı bu ~ada arlık rnyıın all'."a !daha ... bir tornehid daha ve rot \ neşle ayna aksi meydana __ getiren - er, aktualite v. s. • av:: er V3 op an 1 ar cMeyve usareleri, süt ve benzer- . do~ e açdığı altı lira yet-
' gırmıye, gızlice buradan geçmı_re ya doğru yollanıldı.... uhaf şeyın yavaş yavaş yükseldı- .. . • !erinin evsafını islfilı ve mııhafaza- ıruş_ kuruş alacak davasının 
karar verdi ... Kapiten Jak'ın çını Suyun altında bunlar olur, kaçak gını sudan çıktığını evvelll. bir sı- dan:Bakırköy Halkevı B<ı§kan!ıgm· !arı• hakkındaki ihtira için alın - c~ ~uruşm8ı:ındaki müddeialey • 

mavı gözleri bir defa daha-son bir denızaltı Marmara'ya dog- ru yüz . rık şeklinde denızin iıstüne çıkan mış olan 31/1/936 tarih ve 2163 nu- hin ikametgahının meçhu!iyetin" 
b ( d bi '- ı d b 16/3/938 Cumartesi günü saat 

tlefa daha-etrafını süzdükten sonra meye, yol almıya çalışırken Os _ u su ur ni) nin altından da ~ e.~za e aşı maralı ihtira beratının ihtiva ettigı"· mebni gıyap kararının onbeş gü:ı 
k 1 b • d 21 de evimiz salonunda (Sıtma ve 

tahtelbahir saya daldL. Denizin yü- manlı bataryalarile sabah şaka • ~p um aga . vücu una . ben.~eyen T~R AN Güneş Kudreti) filmi gösterilecek- hukuk bu kere başkasına devir ve- müddetle ilinen tebliğine karar ve-
zünde bir konserve kutusu kadar yu !aşması yapan İngiliz monitörleri b1:. taht.~lb<iliir teknesının yüksel- TlY A TR OSU yahut mevkü fiile konmak için ica- rilmiş olduğundan muhakeme gü • 

la tk b
. kta öste. • J . . dıgını gorduler tir. "lm · t klif dilin kte ı 

var c ır no g ren perıs - Tıirk toplarının ısabetli atışların • · . . Bu gece saat Herkes gelebilir. ra verı esı e e e 0 - ·nü olan 21/4/938 aut 10 da mahke-
kop uzaktan farkedilmiyecek bir \dan ürkmüşler, geldikleri yere Boz- DÜŞM~N TAHTELBAHIRI 20,

3
\l da ••• ~ b~ hususta .fazla m~ılmat e- meye bizzat veya bllvekale gelme-

iz btrakıyor, korsru:' ~ahtelbahir mak ca adaya savuşmuşlardi. .. Düşman :;;~~h~~!yun üstü- Hakkı Rüşen, Eyüb Sabri, Rıf- ... Bakırköy Halkevi B~lcanlığın- dinmek ısteyenlerın Galata da As - niz gıyap kararı makamına kaim ol-
sadını eltle etmek ıçın delice bir ha- kı b 1 d . lan Han 5 ncı kat 1-3 numaralara mak üzere ilAn olunur. (38135) 

keti g ·esine doğru yürü d Çavuş görüyor ne çıkınca burnundaki ufak topile ir ikte. an. . müracaat eylemeleri ilan olunur 
re e ay yor u. Ateş fasılası yapan Türk topcu - tabyelere ateşe yeltendi; tıpkı ateş Madmaz~I _Miçe · Pençe! varyetesi- 'n /3/938 Pazar giınü saat 17 de ... Beykoz Sulh Hfildmllğinden 

Sa(ıc mayın ta;"l~arırun arasına !arı tekrar tarassuda başlamışlar~ bo d kal b" k b nın ıştırll.kile · Tango oskestramız tarafından bir Bakırköy Sulh Hukuk Hilı:imli • An d ı Hi d K 
ginnk yılankavı bır rota takibile 

1 

. · arasın a an ır a re in son sav- · k .1 . ğinden : a o u sarın a örfez cadde-
. " . . sırada Orhanıye tabyasının taras . Jetine benzeyen bu hareketini Türk Eden bulur, inliyen ölür on.ser verı ccektır. Herkes gelebi- .. . . . . si Cami karşısında Vasıf yalısınd:ı 

geçıttc ~eyre ba~larnşıtı. Iki tara - sud çavuşu suyun yüzünde mayin topçu zabitinin yeni bir: 29 Mart Salı akşamı Turan tiyat- lir. Muddeı bazıneı maliye ile müd - mukim Nüzhete : 
fında korkunç _ hır durumla tıpkı i.0- hatlarının arasında yüzen ufak, yu- _ Ateş!... rosunda sanatkar Eyüb Sabri jübile Davetiyeler Evimiz bürosundan deialeyh Yeşilköyünde Şevketiye 
lüm ~eti seçilen ~-k~l kemiğinin var lak bir şey görmüş, bütün dikka- Emri, bu emri de gök güriiltüle- si_ (Büyük bestekar Necip Celal) Şe- tevzi olunur. mahallesinde Bulvar sokağında 47 Hazineye izafetle İstanbul maliye 
üsliınc oturturmuş_ ır _ıskelet ka • tile oraya bakmıya başlamış; ya . rine meydan okuyan bir gümbürtü hir tıyatrosu sanatkarları, Naşi! ve *** No. lı evde mukim müddeialeyh muh~~mat müdürlü~ tarafından 
fasını anrlıraı mayınlerı tahtelbahir n d ı d "" b .. ·· ·· · t t · il d "" arkadaş! ] Jk Türkiye Kızılay Cemı"yetı· Emıno· ··• Ayşe Faize ve Ulvı·ye ve Uurfada aleyhinize_ . açılan 32 ıı_ra 83 kuru • .. . . ın a o mıyan ur ununu ıs e mış- e ort topun patlaması takip etti. . arı 1a opereti, Ertuğrul tah 
mürettebatı t~ylerı urpererek seyr.1 ti ... Çavuş bu nokta gibi ~ismi göz- (Devamı var) Sadi Tek heyeti, Turkuvaz varyete- nü Kaza Şubesinden: askeri hastahanesi baş hekimi Yu- şun sili hakkındaki davanın 21

1 
cdıyorlar, perıskopun takozlarını i- den kaçırmamıya uğraşıyor bunu si, Macar balesi.. Ti.jrkiyenin en Kazamızın 1938 senesi umumi suf oğlu İmail Sıtkının müştereken 31938 

de olan duru,<masında ikamet-

ki elılr sımsıkı tutan kaptan Jak bir şeye benzetemiyor onu gözün . Lehİslan kıymetli okuyucusu birlikte bir ge- meclisi 26/3/1938 tarihine rastla- mutasarrıf oldukları mezk:Ur evin;. hınızın belli olmaması hasebile i-
(Gaührd) bütiin dikka~ini gözle . den uzaklaştırmarnıya' çalışıyordu. . cede bir sahnede, bu muazzam ve yan Cumartesi günü saat 14 de zaleyi şuyuu davasının yapılan mu- !Anen tebliğat yapılmasına ve du • 
rinde f.P.ksif etmiş gemırı ~"Ürütüyor Yavaş yavaş ilerliyen bu konserv~ Lii vanya görülmemiş programın bitleri şim- dördü~cü vakıf hanında kam İstan- hakemesinde müddeialeyh Ayşe tiunışmanın 18/4/938 Pazartesi sa-
bo bel"ı berzah~dan hır saniye_ ev-J kutusuna benzer şeyin durduğunu .. . . . diden gişede satılmaktadır. . bul Tıcaret ve Sanayi Odası salo- Faize ve Ulviyenin ikametgll.hlan at_ 1~ e b~kılm~n~ karar veril-
vel kurtulmak _ıçın gay:e~ edıyor, geri geri gittiğini tekrar durup ile_ . .. __ (4 u.ncil sahifeden devam) ••• nunda toplanacakbr. !meçhul olduğundan evvelce i!Anetı mıştir : o gun vaktlııae bizzat veya 

tahtelbahir yüru!~r, . ~ruyor~u ... 
1
riye doğru gitmiye cabaladığını hay rıle dovuşmuyor, fakat dargm bu- ;~IJI TEPEBAŞINDA ŞEHiR Kaza ınıntakasında kayıtlı bütün l tebliğat yapılmış ve diğer müddei. 'vekil vasıtasile mahkemede hazır 

Burundan denızın ıçını, gemınin retle gördü ... Buna bir mana ve . ıw:uyordu.. TIY A TR OSU Kızılaylıların toplantıda ruwr bu- aleyh İsmail Sıtkının da ikametga- bulunmanız !Azımdır. Gelmediğiniz 
rota>ııu tara:sut .(den _gedikli bir • remedi ... Bu sırada sabah güneşinin . Işte geçen gün; hudu~d~ hir_ ha • ~ ıı !ffi Dram ve Piyes kısmı lunmaları rica olunur. hının meçhul olduğu berayı tebliğ veya vekil dahi göndermediğiniz 
denbıre büyqf bır telaşla haykır - ışıklarile bu cisimde bir zıya aksi dıse olunca Varşova hukumetı ha- llıııııııdil Bu gece saat 20-30 da ••• gönderilen davetiye zahrına veri _ gibi mazeretinizden dahi mahke -
mıştı· . hasıl oldu ... Ve tıpkı bir ayna tu _ rekete geçti. Ortalık yeniden bir f 1 o ·A NA K 1 Sultanahmet kapı ağası Fenerli len meşrubattan anlaşılmış ve ta_ meınizi haberdar etmediğiııiz tak . 

- M3\•inler, mayınler!... Rota tuluyormuş gibi 0 noktadan fırlı _ kere daha karıştı Lıtvanyalı!ar Vıl- Pazar ıünü gündüı. aaat lS,30 da sokak numara 33_ de yede~ ölçme ! lep v~e ilanen tebliğat icrasına dirde davanın delilleri toplanarak 
sancaı;.1 bir _kı\Tıntı ya~t~ ... Mayi - yan bir ziya hüzmesi ça,·uşun göz- ı nonun Lehistan'a ge_çtiğini k~bul e~- *** yarsubay Saf_fet oğlu 328 Saim Ara- , karar verilerek yevmi muhakeme 71 duruşmanın gıyabınıula olarak ne . 
ne dogru gıdıyoruz ... olume koşu- !erini kamaştırdı. Biraz ~vel i3tet· ı rrtedıkçe_ ve bu gerginlıkte boyle su- Eski Frıııısız tiyatrosunda sın, (46499) ıle Sultanahmet Akbı- 5/938 cumartesi saat ıo talik kılın- ticeleneceği ilanen tebliğ olunur. 
yoruz' • tiği dürbünü eline alan çavuş o nok ~~p gıttıkç~ harb tehl,ikesi yok de. ŞEHiR TiYATROSU yık m~nden, Cihan" oğulla- mış olduğundan yevmi mezkıirde 938il"4 

Kaptan Jak Gaillard bu lakırdıyı taya bakınca bunun hızla yilrünıek- i ğildı .. Şımdı Lıtvanya nın Lehistan- KOMEDi KISMI rından pıyade subay M. Cemil oğ- mahkemeye gelmeniz veyahut bir _ 
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Safu hüyük bir hızla önündeki zabitine haber verdi... unun a era er Litvanya ıçın E nu saat de Doğancılarda Hal.ke- 1 

bir olum ~mboline koşuvor, ara • Derhal 
0 

c .
1 

Lehistanla siyasi münasebata giriş- rtuğrul vi salonunda toplanacağından şube- cari duruşması: da müddeialeYhm i-
. . ı ısme çevrı en batarya ek ·· - 5 d" · k tiı ·· 1 k t ·hının h 11:------ı---:-----dalö ~ıl metre mesafe sanıyelerle dürbünleri bunun ne ld • m , muzakereye başlamak; boyle a ı Tek mıze ayı uye erin vaktinde gel- ame ga meç uliyetine meb - 11 

(40) .
1 

(JO) a (25) e dÜ}Üyordu \ite anlatlıl S ~ u_gunu za- bir nota üzerine kabul edildiği i • meleri rica olunur. ini müddei vesaik ibraz ederek ila _ 
• • · · · ar. uyun uzerınde yü • . . . TlY A TRQSU ka Kaptle<ı Jak Gaillard koştu sür"alle zen pe isk - .. d k çın zora gelse de Lıtvanyalıların ız- 8 nen gıyap ran tebliğini istemiş ve 

maltın~,..~ seslendi: ' yan ku:ru.::: g~:u:ıar: kaçırmı . zeti nefsini inciltecek gibi görül . Pazarte:a (Kad k"" =:~:~irinci Sulh Hukuk Hiıkim mahkemece de onbeş gün müddet-
- Tcırni•tan. verdi· ' p a umanda! memektedir. Çünkü kendi milli b.. .. ı oy Süreyyada) le gıyap kararının ilanen tebliğine, 
Safırı tı hızı kesildi; bir d~kika ye- T . . . . hududları içinde istiklaline malik o- uyük suvare: _Hazine muhak~~t ~~düriyeti • !tarar verilmiş olduğundan muha -
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s 53 

Eza l 

sa. d. 

11 27 
s 53 
9 23 ' 0_~ıar 0 nok_ taya _çev_ rıldiler, 111- lan Litvanya·nın istiklaline doku- A K T Ö R K İ N nın Galatada eski gümrük muhase- keme gu··nu·· olan 21/4/938 saat 10 da 

rinde ~ırdı, makinelerin büyiik şang hl t dild 
gl

··,mo..- t·· .. d d a ar anzım e ı; nişan alın·ınur bir cihet ı::örülmemektedir Hü Salı (Bakırköy Miltiyadi) çar- be kll.tiblerinden ve Galatada Mi - mahkemeye gelmeniz veya v~kil A"•ııM l.' J) 
""" usu arasın a ya,·aş yavaş ı zabitin: - , · · Ü ·· . · · ' ~ -

"et,·ıe b 
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d • . ... 
1
d.. T h !asa; Avrupa'nın şimali ı:arkisin- şanba ( skudar Hale) sınercıaların- takidı hanında 4 N. da komisyoncu göndermeniz gıyap karan maka Ya•- 20 ~' 1 J 4 

., mıye aş a ıgı gorıı u... e _ Ateş' . . · d -, '"' "" 
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1 Kumandası dört topun şıddetlı mış oldu..... ÇAM SAKJZJ 'bır lira kırk kurUf alacak davasının nur. (938/36) f.:-=====.;..-..-~---.:.ı 



S0ğuk algınlıkları her 
türlü hastalıklara yal 

açabilir. Fakat bir 
kaşe 

HASAN HASAN' 

.GRiPiN 
Muı.temel rahatsızlıkların hepsi-

Meyvaözü 
Midenin iyileşmesi 

Barsakların faaliyeti 
Hazmın kolaylaşması 

iştahın ziyadeleşmesi 

Neş'enin art~ası 

ıhhatin düzelmesi 
Hasan Meyva Özü ile kabil

dir. Çok saf meyvalarm ~ 
terinden istihsal ve istihzar edil
miş olup .mideyi ve barsakları 
ıslah eder, temizler. Ekşilik, şiş

kinlik, ağrı ve inkıbazı defeder. 
İştihayı tezyid, hazını kolaylaş

tırır. 

Her yemekten bir saat sonra ni önlediği gibi nezle, grip, bron -
şiti de kısa bir zamanda izale eder. yarım ila bir çorba kaşığını ya
Harareti süratle düşürür. rım bardak su içine karıştırarak 

Gripın, ağnların amansız düşma- ve köpürterek, içenler, mide ra
rı ıdır. Diş, baş, sinir, adele, roma - hatsızlıklan çekmezler- Her sa-

GAZOZ 
MUZ 
ÇiLEK 
ViŞNE 
LiMON 
KAYISI 

il il ozu 

ANANES 
SiNALKO 
ŞEFTALi 
PORTAKAL 
MANDALiNA 
FRENK Üzümü 

tizma, mafsal evcaında kat'iyetle te- hah aç karnına bir çorba kaşığı 5 40 u • I' 60 k 
~i: g::~:et~: ::.~~il~. taneye ka- müleyyin ve ikisi .müshildir. Ço- Ş~şasi 2 iki misli dort mıs 1 r. 

1. b d ·· d 3 k 1 · b·ı· cuklar yarım tertib almalıdır. 

Basan Gazoz Özü Hasan Meyva 
Özünün evsafında olmakla beraber 
çol< lezzetli şampanya, gibi nefis -
lir. Hasan Gazoz Özü şekerli ve mey 
valı olup kolaylığı ve ucuzluğu se
bebilc A vrupada karinolarda içki 

ve şampanya yerine isitmal edil -
mektedir. Büyük aileler misafirleri
ne Hasan Gazoz Özü ikram ediyor
lar. 

ca ın a gun e aşe a ına ı ır. --------------- ----------- __ _ 

~------ -~' 
Bir inci sınıf o peratör 

or. CAFER TA YY A P ASTIL ANTİSEPTiK 
PARIŞ 

Kadın ş ı pk a FA.BRiKASI 
Siparişle tüccar !ara toptan çok 
ucuz, zarif kaC.: ın şapkalr•r ı satı

lır, 

Dimağ ve •estetilt• gencleş -
tirrne cerrahisi mütehassısı 

Paris Tıb Fakültesinden mezun. 
Gene ve ihtiyarlarda, yi.iz, alın , 

boyun buruşuklukları, sarkık çe
ne, meme, karın düşüklükleri a
meliyatla güzelleştirilir. Erkek 
ve kadın ihtiyarlar gencleştirilir. 

Muayene : Öğleden sonra 5 den 
8 e kadar. Beyoğlu Paramakkapı, 

Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli 1 han No. 1 

Zührevi ve cild hastalıkları 

or. Hayri Ömer 

Rumeli han, No. 1. 
Öğleden sonra I!eyoğlu Ağacami 

karşısında No. 13:f Telefon: 43595. -
Harici Askeri K.ıtaabı ; r. .. : . 

ilanları -
. . . . d "l f-:-: Soğuk elgınlığı, Nezle ve •a!1eHUs 

Bır çiftıne tahmin e ı en ıatı 
470 kuruş olan 150000 çift kun- yollarile geçen hastalıklardan ko-
dura kapalı 7.arf usuliyle satın rur, grip ve boğaz rahatsu: " ıkla

alınacaktır. Şartname~_L _ 35 lira rında, ses kıs ı klı f ında pai< f<ıydaılıdı:-
25 kuruş bedel mukabılınde ~a- . i N G i L i z K A N z U K E c z A N ES i 
tılınaktadır. Talıpler her gun 
Komisyona müracaat edebilir
ler. İlk teminatı 31950 liradır. 
İhalesi 14 Nisan 938 Perşembe ıı-------------------·----·--
günü saat 11 de yaP'llacaktır. ı· h• } U M .. d.. ı · .. d 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa n ısar ar • u ur uğun en: 
yılı kanunun 2 ve 3 üncü mad- ---·------ ---- ----- --- - - - ---: 
dekrinde yazılı vesaikleri ilk 1 - Şartname ve krokisi mucibince 2 ten yük taşıyabilecek 938 
teminatlariyle birlikte teklif modeli bir adet kamyon açık eksiltme u. uliylc satın alınacaktır. 
mektuplarını ihale saatinden en II - Muhammen bedeli 3100 lira ve Muvakkat teminatı 232.50 li-
az bir saat evvel Ankarada M. radır. 
M. Vekaleti Satın alma Korniş- IlI - Eksiltme 28/3/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 16 
YOnuna vermeleri. c767• •1578• da Kabataşta Levazım ve ınubayaat şubesindeki alım komisyonunda 

*** yapılacaktır 
Kor Birliklerinin ihtiyacı için iV - Şartnameler parasız otarak her gün sözü geçen şubeden alı-

iki pavyon yapılacakbr. İhalesi nabilir. \ 
31 Mart 938 Perşembe günü sa- V - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesailt ve % 7,5 
at 16 da Çorluda Kor Kararga- güvenme paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
hında açık eksiltmesi yapılacak- yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (1406) 

tır. Fenni ve hususi şartnamele- ••• 
rini görmek isteyenler Ankara ı · · ·· · · ve j ta b 1 l • . likl . I - daremızın Paşabahçe muskırat fabriltasında şartname ve pro-

s n u evazım amır erı . . .b. t ıl k k t · ıf · b" 1 · t ık k 
satı lm k . d Ç Jesı mucı ınce yap ır aca an ar ve ı aıye ına arı ınşaa ı aç e -na a omısyonun a ve or . 1 
lud;ı ,0 Satınalın K . !sıltmeye konmuştur. I 
nu ,, r bilir" 

1 
a omısyo- n - Keşif bedeli 4391 lira 69 kuruş ve muvakkat teminatı 374 38 

n•ıa ~ore er. . · 
İlk . 2640 ı· . lıradır. . .. 

pey parası ıradır. Is- m _Eksiltme l/IV /938 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de 

matekdl dlerl k_ıı 1.un~bel2 
1
ve ~ ün~ü Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya-

P. ennoel<l ge er ıle bır- ılacaktır 

K S gun ve saa . e orlu IV - Şartname ve projeler 25" kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar likte belli ·· tt ç jp · 
?,r atına!1na Komısyonıına levazım ve mübayaat şubesinden alınabilir. 

muracaatlen. •1638• •771> v _Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve vesaikini 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

İnhisarlar İnşaat şubesine ibraz edPrek ayrıca vsika almaları lazımdır. 
VI - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ile V nci 

maddede yazılı eksiltmeye iştirak \'esiltası ve % 7,5 güvenme parala -
' CaJ!"aloJ!"lu Nuruosmaniyo cad. l riyle birlikte yukarıda adı g~en komisyona gelmeleri ilan olunur. • 1460• 

(Dr. Osman Şeralettln aparı. DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI Diş Doktoru j 
manı) No. 5. Teleloıı. 2255.> •Yağ ve gaz kuyularındaki ça - M d ============== murların muamelesine ait islahah a a m 

D OKTOR hakındaki ihtira için alınmış olan ""arı'e Svelberger Ali R 24 Mart 1926 tarih ve 407 numaralı 111 
ıza Sağlar ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk 

İ Ç H A S T L I K L A R ı bu kere başkasına devir veyahut 
M Ü T E H A S S I s ı mevkii fiile konmak için lcara ve-

Hastalannı çarşamba ve per -
şenbeden mada) her gün saat 9 

da-.ı 18 e kadar, Beyoğlıında lstik· 

Dokt0r - Operatör 

Orhan Mahir T oros 
Kulak, Boğaz, Burun hastalık

ları mütehassıs ı 

Taksim, Abdülhakhamit Caddesi 
Geyilt Apartımanı No : 1 

Her gün 15 - 19 kadar 

. . 

~> .· -1( 

1 1 

P)yasamıza yeni çıkan 

FRANSIZ PÜROLARI 
Fr-ansız rejisilo akdetmit olduğu mUtekabllf· 
lfet esasları na müstenit mukavele mucibince 
lntılsa rlar idaresi islmlerl aşağıda yazılı dör t 
muhtallf marka Fransız purolarının memleke• 

tlmlzdo satılmasını kabul etm iştir, 

Diplomates 
Philipinos 

Beheri 45 kuruş 
,, 

Voltigeur Ekstra ,, 
Nikotinsiz voltigeur,, 

25 
16 
20 

,, 
,, 
" Bu Pur olar ilan tarihinden itibaren piyasaya 

çıkarılmıttır. 

Fransız Rejifi, Türk sigaralarını evvelce 
Fransada satılığa çıkarmıştır. 

GUVEN 
ANITI 

•• • 

H rilroesi teklif edilmekte olmakla bu 

d 
_ergü~ Beşiktaşta tramvay cad- hususta fazla ma!Umat edinmek is- ıaı caddesinde 108 numaralı Lük

esındeki muayc:nehanesinde saat b 7 ı teyenlerin Galata' da, Aslan han 5 sem u.Tg apartımanının numara ı 
15 den sonra hastalarını kabul e - nci kat ı _ 3 numaralara müracaat dairesindeki hususi kabinesinde TÜRKİYE İS 
der. eyleme~eri ilan olunur, kabul edeceğini arzeı,ıl,,,-, .• ~ - , 

Uyk u suzluk, asabi ö 
sUrUkler, asabi zalfı 
lık , baş ve yar ım ba 
ağrısı, baş dönmes 
ba ygmlı k, çarpı n tı v 
s i nirden ile r i gelen b 
tUn ra hatsızlık la rı 1 
e der. 

'~~ 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERA 
•Çamurlu mayilerin gaz ve ya 

kuyularında tatbilti usulü• hakk ı 

daki ihtira için alınmış olan 
Nisan 1932 tarih ve 1394 No. lu ilı 
tira beratının ihtiva ettiği hukuk b 
kere başkasına devir veyahut meV 
kii fiile korunak için icara verilme 
teklif edilmekte olmakla bu husu 
ta fazla malUınat edinmek isteyen 
)erin Galata'da, Aslan Han 5 ci ka 
1-3 numaraiara müracaat eyleme 
leri ilan olunur. 

Kolayhk Terzievi 
20 - 25 liraya 

Safi yün müntehab yerli ku· 
maşlardan ısmarlama kostürn 
en sağlam malzeme kullanmal< 
suretile en müşkülpesentleri son 
derece memnun bırakır. Bir 
tecrübe sözümüzü lsbata kafi ' 
dir: 

Sultanhamam Münevver ban 
bırinci kat numara 1 - 2 

(İst. Levazım Amirliği i 
1 Satın alma Komi• vonu lian'•r!,_.... 

Dikimevleri için 2750 kilo itı 
ce 800 kilo kalın makine yağı il_< 
200 kilo _gres yağı müteahJıl 
nam ve hesabına 29/3/938 sııl 
günü saat 14,30 da Tophaned 
levazım funirliği satınalma ko 
misyonunda pazarlıkla eksilt 
mesi yapılacaktır. Hepsinin teJı 
min bedeli 1143 lira ilk teminat 
85 lira 72 kuruştur. Şarinarı1' 
ve nümunesi komisyonda göril 
lebilir. İsteklilerin belli saati' 
komisyona gelmeleri. 

(453/1375 

*** 
Kuleli Askeri Lisesinin Su dı?" 

posunun üstünün keşfi mucibitı· 
ce örtülmesi için 28/3/938 Pa · 
zartesi günü saat 14,30 da ToP
hanede levazım funirliği satıtl' 
alına komisyonunda açık eksiJI' 
mesi yapılacaktır. Keşif bede~ 
345 lira 40 kuruş ilk teminatı zSı 
liradır. Keşif ve şart.namesi kO' 
misyonda görülebilir. İsteklile' 
rin belli saatte komisyona gel ' 
meleri. (454/1376) 

••• 
İstanbulda bulunan birlikle! 

ile Hadımköy, Çanakkale ,,e 
Geliboluda bulunan birlikleritl 
un ihtiYaçları için 1400 ton ka ' 
dar buğday kırdınlacaktır. J(a' 
palı zarfla eksiltmesi 28/3/938 
Pazartesi günü saat 15 de Top ' 
hanede İstanbul levazım amir!;, 
ği satınalına komisyonunda ya · 
pılacaktır. Tahmin bedeli 9249 
lira 62 kuruştur. İlk teminatı 
697 lira 12 kuruştur. Şartname
si komisyonda görülebilir. İs ' 
teklilerin kanuni vesikalariy!C 
beraber teklif mektuplarını i.]10' 
le saatinden bir saat evvel ko ' 
misvona vermeleri ( 452/1351). 

Sahip ve neşriyatı idare eden 
Baş muharriri 

ETEM İZZE'J.' BENİCE ..• 


