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r ' SAYIS: ER Y~RDE 
r-SA'1LIK KUrONU -

Sayı : 382 En son T elgraflan .e Haberleri veren akşam gazetesi Telefon No. 20827 
lat. Nuruosmaniye caddesi. 

Bu kuponun onunu toplıyan okuyı.: -
cularımız SON TELGRAF'ın birinci sı
nıf dahiliye mütehcuısısı tarafından Be
şiktaşta tramvay durağında 59 numa -
rada cumartesi, pazartesi çar§amba 
günleri ıaat 15 den aonra muayene ve 
tedPvi ediliT!er. .. ··-

Harb mı;· sulh mu?. Atafürkün 

O- .. .. d k . 25 .. . . . Sıhhatleri 
numuz e l gun ıçın- Ulu Önderimiz bir 

b l 
buçuk ay istirahat 

de \ mutlaka e li olacak Ankara,e~~~~ler Riyase • \: ı ti~ur Genel Sclaeterliiinden 
· resm1 tebliğ : 

H'arb Çek hududfa ~··1ndan patlıya •. :::~:n ::~:':!'..7:e ~~.;· 
~ileceği gibi Piren , dağlarından ::!~u~d~~a:a~:~d~ursı:u::e~ 

d b şl b • ı • bir grip ge_çinnişlerdi. Ankaraya a a 1 ya 1 1 r avdetlerinde ip nüksettiğinden 
koıısültasyon ıçin Fransadan Pro 

• • lesör Fiesenje davet edildi Pro . 
Hatay hakkındaki teşebbüslerimizin cevabını beklediğimiz Fransa'nm Devlet Reisi bir Fransız müs

temleke alayına bayrak veriyor. 

lngiliz kabinesi 
En nazik dakika. 
arını yaşıyor 

fesör, tetkik ve muayene netice-

5inde, Atatürk'ün sıhhallerinde e Fran' sız.hu·· kuA metı·nden lıemmiyete şayan bir vaziyet ol -
madığı.nı tespit etmis ve kendi - Ha-

ier şey lspanya-
1aki vaziyetin son 
ıe kat't safhasını 

bekliyor 

1uselini ve Hitler bir 

daha kenuşacaklar 
Paris 31, (Son Telgraf) - Dün- >' 

l siyaseflndeki buhran henüz ve- , 
,Jmetini muhafaza etmektedir. Bu _ ,::;. • • • .: 
iin için Paris ve Londranın oldu -

,u gibi Roma ve Berlinin de g~zü İngiliz ve ftaın müzakerelerine sahne olan Roma'dan bir ı:örüoii!; 
spanyadaki harbin sonuna çevril -
niştir. Ve ... en başta İngiliz kabi - yan ed~ İntz • İtalyan müza - ve İspanya topraklarını taınamile 
.esi en nazik bir imtihan geçirmek kerelerınde ıfahede edilen sala- tahliye etmezler!I<! gidiş harbedir. 
e ve yine en nazik anlat'llll yaşa - ha rağmen İ1fa hükiimeti İngilte- İngiliz kabinesi de bu takdirde düş 
.ıaktadır. re ile tam biJlllaşma inız:ı edebil- meğe mahkfundur. Fransa tam bir 

Roma ve Berlin J'rankonım t" ., mek hususuıda yine eninde ve muhasara içinde bulunuyor. Hitler 
~nun~ İSJ>S".daki vaziyetin ka - ve Musolininin beraberce işledik • 
ti neticesinelik edecektir !eri plan Fransayı kıskıvrak bağ • 

_Muhabir ilata devamla diyor ladığı gibi İngiltereyi de müşkül 
ki: bir vaziyete sokmuştur. Hitlerle 

- Dünyalha mı gi<iiyor, har- Musolini Romada Nisan içhıde 
be mi? Bıını~ümüzdelti yirmi beş bir kere daha görüşüp son karar la
gün bize anacaktır. rıru verecekler ve yeni v:ıziyete gö 
Eğer A1mra ve İtalya İspanya- re hattı hare1'etlrini takarrUr ttire-

daki gönüllfİni geriye çekmez (Devamı ikinci sahifede) 

lspafada: 

lerine bir bnçuk ay kadar istira- ' ' · • 

ı~~::.___,;:~::ş;..__~:~i-kifi_ı:ön-rek ·----=··,tay için cevab bekliyoruz •• 
Kara borsacılar 
Tahkikatı af aydaki Türklere . karşı yapılan işkence ve meza-_ 
Mer•indekl şebekenin 

tehrlmlzde kolu yeJcmuş 
Mersinden meydana çıkarılan 

limin derhal durdurulması lazımdır 
bir şebeke tarafından idare edildi - C'. h .. k " f • •t 'LI f d k • •• f l k 
ğini haber verdiğimiz bir milyon li- r ransız ll ume l l e na ag a ı mus em e e-
ralık döviz kaçakçılığının şehrimizde • , • h tt h k tl . bı·rı"bı·rı"nı" tutmuyor, bu 
de bazı şahısların alakadar olduğu Clıerın a l are e erı 

<Deva~~2 ıncisahifeınizde> tezad içinde Türk unsurunun imha edilmesine 
./' 

I 

İstanbul muhafaza kumandanı 
Basan 

asla müsanıaha edemeyiz 
Son günlerde Hatayda müstem - da karilerimize bildirmi§tik. . hükumetimiz §imdilik Fransv: hü -

leke idaresi tarafından Türk halkı- Filhakika Cenevredc I'rt!rısız si- kumeti nezdinde icab eder! teşeb -
na karşı yapılan zulüm ve itisafla - yaset adamları ile yaptığımız an • büslerde bulunmakla iktifa e11le -
rın hükt1metimiıce pek yakındaı• la§maya taban tabana zıt olan Fran miye karar vermiJtir. 
ve ciddi bir ataka ile takip edilmek- sız müsteınlekccllerimn Hataydaki 

1 

Dan hariciyemiz resmen Fran • 
te olduğunu iki gün evt'elld sayı - tahrikatlarına daha faz!a göz yum- sa hükumetinin Hataydaki tahd • 
mızda hususi habrlerimiı arasın - manın doğru .olmıyacağını gören (Devamı ikinci sahifed"t 

Romanya 
Nazik 
Anlar 
Geçiriyor 

r= 

• 

SON TELGRAF 
W: uhterem okuyucuları için 
yeni bir hamle yapıyor 

Roııa, 
ri~i 

harekatın tes·jLord Loyd 
ihsas etmiş ! Bu sabah 

l Veni kabine çok 
Şiddetli ve esaslı 
Tedbirler alıyor 

Bu arada iki yeni rom:ıııa, değerli röportajlara ve ... okuyucula
ları için yepyeni bir tencvvu teşkil edecek fıkralar ve imzalarm ~ 
oeşriyatına başlıyacaktır. 1 

" . - ROMANLAR : -. ------
1 - Onun Gölgeal 

Bu roman gazetemiz için Hatice Hatip mastear adıyle tercüme 
edilen fevkalade heyecanlı bir romandır. 

Südet AJmenlan reisi H•ynlayn 

ve kati zaferini bekliyor. Londra 
Ii'rankonun muzaffer ol:ıcağına ar -
lık kanaat edinmiş olmakla beraber 
İtal an ve Alman gönüllülerinin İs
pan~ayı tamamen tahliye etmele -
rini Fransız hükfuneti ile birlikte 
Roma ve Berlinden istiyor. İngiliz 
kabinesinin ve politikasının geçir -
diği imtihan da bu noktada tekasüf 

ediyor. 
United Pres muhabirinin kaydet 

1 iği rnalfunata göre,, Romada cere-

Kaça,kcılar 
Kralı 
E•r•r Eroin, TUtUn 

1 • ' <eçakcllıOı J•P•n Ari 
ve karı•• yakalandı 

' 

Nisanın haftasına kadar hat'i 
neticenin istihsaline çalışılacak 

Frımko'nan ılonya'yı istilaya b qlaması Gzerine Fran~ız hududunu 

:tola bllf)ıyan Frıın sız hudud müfrezeleri 

• .J,.ôndra a1ı Telgraf) - Ha - mühim tedbirler almıya ba§lamış • 
< re tesri 1 ve kat'i neticeye tır. 

Arif ve 1<erısı Nimet 
(Yamı Z IDd ııııhlfemlzde) 

, evvel ıak ica b ettiğinin istihsaline en büyük amil olacak 
lıendlı:ine R)an ihsas edilme - ilan Kata!onyanın ele geçirilmesi 
si üzerine tJ. Franlı:o yeni Vl' (Dev~ % inci sahifemizde) 

Ankaraya vardı 
Kendi•I Ulu Önderi- Rusyanın Romanya t.u• 
miz tarafından da ke· duduna yaptığı tahşl-

bul edilecek dat ehommiyatll telak-
Dünkü sayımızda tayyare ile ki e dlliyor 

Adanaya geldiğini . ve oradan Bükreş 31 (Son 
trenle Ankaraya hareket ettiği- felgraf) Romanya 
ni baber verdiğimiz İngiltere - kabinesi istifa et • 
nin eski Mısır fevkalade kornJ- miş, kral yeni ka-
seri ve tanınmış İngiliz diplo - bineyi teşkilile 
matlarından Lord Loyd bu sa tekrar Patrik Mi-

:....-'D_e_v_a_m_•_2_1n_ci_s_a_h_if-em-iz_d_e>_.:ı con'u memur et • 

A k 
miştir. Yeni kabi

.. //zn kaça cısı ne daha geoç ele-

B • f manlardan mürek-
ZT sarra keb olarak tekrar 1 

V k l • kurulmuş ve Jıra -
ı a a andı ıın tasvibine ik 

(Yam% inci aahifemi~. 

tıran eylemiştir. ~~şvll Mlroiı 
Yeni kabinenin eskisi gibi eski 

Başvekili yoktur. Bımların hepsi 
teşkil edilecek olan saray şurası -
na aza tayin edileceklerdir. 

Yeni kabinenin partilere karşı 

daha şiddetli hareket edeceği, mem
lekette huzur ve sük\ınu temin ey -
liyecek mühim tedbirlere baş vu -
rulacağı ve memleketin milli mü
dafaasına müteallik yeni kararlar 
alacağı anlaşılmaktadır Esasen Al
manya'nın Avusturya'yı ilhak et -
meslnden sonra merkezi Avru -
pada daha faal bir rol oynamıya baş 
laması, bilhassa petrol Huleat an -
barı olması, Rusya ile hernhudud 
"•Jlıınrnası yüzünden en ziyade Ro-

(Devamı ikinei nhlfede) 

2 - 13 Numaralı Casus 1 
Bu roınandu lıel ııdrnilcl ca<us 13 ün ınacerafarmı biitün hU."11· 

siyetlerill' veren bir c-serdir, Ve allı ay içinde 7,500.000 nü,ha ba
.. sılrnış, 22 lisana (crcüıne edilmiştir. 

Terceme eden FUAT SAMIH'dir --
3 - Sultan Azizin hususi eğlenceleri ve 

zevki eri 
Bunu da M, Sami Karayel on beş yıllık bir tetkik ile vilcuile ge

tirmiştir, Sultan Aziz'in akıllara hayret veren hususi hayatını, ze•; 
ve eğlencelerini anlatmaktadır. 

Bu Romanları : 
Nezihe Muhiddin'in AHRETLİKLER, Sacide Ataç'ın 9 sene 
sonra, romanları takib edecektir. 

Ve .. bu yıl-içinde gazetemiz'de Etem İzzet Benice'den başlı1a
rak en değerli roınaııcılarmuzm eserlerini neşredec:eğiz . 

• • • Son•'.J!elgraf okuyuculan için Suad Dervi§'ln GÜN AŞIRI, Bür-

han Cevl:ıd'ıiı BİZBİZE Miinir Çapan'm TARİHLE BAŞBAŞ°A, M. 

Delikalem müsle;;;-;;;m'e yazacak çok kıymetli bir edibimizin GÜ -

NÜN İÇİ1'DEN, Elif Nacinin san'at ve fikir, Nusret Sa.Ca -

nm arada bir adlıırmı taşıyacak sütunlarını da açıuı~tır. Bunlar -
.. dan başka DIŞ J'OJ.İTİKA ve HALK FİLOZOFU, OKUYUCU
LARLA BAŞBAŞA, SORUYORUZ sütunları d:ı devam ede~ 
ve muharrirleri dalıa itina ile hizmetlerine dcv:ım edeceklerdir. 

Bunlardan başka okuyucularımız bjiyük bir rağbet gösterdik
leri SON TELGRAl'~ta daha özlü, itinalı ve çeşidli yazılar, nıak:ı

leler ve havadisler bulacak, onu bir kat daha sevecek ve sevdikleri
ne de yayacak, sevdirecek, tanıtacaklardır, 

Yukarıda saydığımız roman, fıkra ve yazılar pek yakın
da ve sırasile Son Telgraf sütunlarında bulacaksınız. 

• o • 
Son Telgraf, en iyı 1-ıikaye ve Rep0rtajları 

da ekuyucularına vermeyi vadediyer •• 

l 



_..;;2_-_;:S::..O.::..:.N;:..;..T.:E;..;L;;..;;;G;.;R~A;..;P;._-__.a_1~"'-'ı.tı'•~ _1iıe ' 

- Fransız hükômetindenı Lord Loid @ffeJlin; Hatay için. cevab · A!~ı:r!!:n •nam~ 
- - bah Ankaraya vasıl olmll§, İstas 

Ed b• l b · ı b ki• ·· yonda hariciye vekilim\zle İn -

Romanya 
Nazik anlar 
Geçiriyor 

Roma, harekatın 
tesriini ihsas 

etmiş! e ıya ır ı; e ıyoruz giliz sefir ve. sefaret erkanı ve 
meslek midir? . •\ • 1 diğer bir çok zevat tarafından 

Evet! kar§ılanmıştır:- .. .. ... . . . .. ...• (Birinci sahifeden e!evıı;::> (Birinci sahifeden devam) yana tat Stamuel ismindeki fngıııa 
Edebiyat bir meslektir. (Birlncl ııahifeden devam) kfunetl ve gerek l<"ransız h~~ - Lord Loyd bir müddet istira - manya'yı alakadar etmekt ·r. ı- Bu arada kat'i neticenin süratle vapurunun bombardımanından do-
Her bir satırı yüzde yüz bir sanat klltc dikkat naza-rlannı çekmif .ve ti Türkiye - Suriye arası~daki sı • hat etmiş ve öğleyin Rüştü A - naenaleyh kabine çok cezri islahat iBtilısaline en büyük amil olacak layı milliyet perverler nezdind&' -

eseri olan bir yazı edebiyattır. Ve bu mezalimden bazılarını mlsaı ııe yas! münaııebe~erin. tesisıne muva- rasın şerefine keşide eylediği zi yapacak ise de bu kabinede muvak- olan Katalonyanın ele geçirilmesi protestoda bulunması için BUi'- , 
l;u yazıyı yazan, yazabilen insanlar del.ti! zikrt'derek blidimıiıtir. fakat etmelrtP.dırler yafette hazır lııulunmuştur. kat bir istihale kabinesi addedilmek- için Franko, bu cephenin kuman - gos'daki İngiliz ajanına ta • 
tıpkı hekimler gibi, tıpkı avukatlar ôğrendiğima göre hükumet Bana hüklimetım .tarafından ve- Bundan evvel de meınleketl • tedir. danlığını bizzat ele almıştır Iimat verildiğini bildirmiştir 
gibi, tıpkı mühendisler ve il! gibi bu teıebbüslmııdm behmelıal is - rilen dir<;.kt~ m~clbınc~ dost ve mize bir kaç defa gelmiş ve ge • Yeni kabine ilk iş olarak bütün İspanya harekatının nisanın haf- Bombardımanlar devam ediyor 
birer meslek aahidirler. Birer ınes- tediği fiili neticql almak karann - kardeş Türkıy~ ile Surıy~ arasın~a rek Ulu Öderimiz Atatürk ve siyasi cemiyetleri feshetmiştir. tasına kadar bitirilmesi beklenmek- Barselona : 31, (AA.) _ Uç mo-
lek aahibi yılırlar dadr. iyi dostluk munasebetlerinin tesı - gerekse diğer hü.kWııet ricali - Diğer taraftan Çekoslovakya'nın tedir. törlü bet tayyare, Kastellan dö la 
Nasıl bir h:ım iyi hekim olmak SURİYJ: - TÜRKİYE sine me~ure:ı. geldim .. Ben~ bu if- mizle müteaddit temaslarda bu - muhtemel bir istilaya k'll'şı Rus - 1 • rselona : 31 ( ·~-A) - Cepheden Plane'yi bombardıman ederek 00 

ıçln mütemadiyen pratik gil..-ı::uye MÜNASEBATI teki vazıfem. sadec~ bır zemın ha • !unmuş olan Lord, bu defa da ya'nın Romanya hududuna tahşidat ~elen haberler, osl!er n i;cri Jıareka- beş evi tahrib etmiş ve bir çok ki-
vaktini kliniğine, yeni eserlerin te - Suriyenin hüldlınetiınizle temasa zırlamaktan ıbarettır.. cumhur reisimiz tarafından ka - yapmıya başlaması burada büyük tının biraz gevşemiş ve cumhuriyet şinin ölümüne sebebiyet vermiştir. 
teb!lline tıbbt tedklltlere ve i!Ah... memur ettiği fevkalade murahhas Hatayda vaziyetin normal olma- bul edilecek, müteakiben baş - bir al8ka ile takib edilmekte. icab- eller kıtaat':°ın biraz kalkınmış ol _ Diğer üç tayyare, Salu ve Tarra _ 
Hasretmi bursa bunu yapma • Adil Aslan Ankaraya geimiş ve ha- sı için, Suriye hükfunetl elinden vekil Celil Bayar ve d1ğer bazı eden mukabil tedbirler alınmakta- duklarını bildirınektectir gan'u bombardıman etmiştir. 
dan bii~\:;:tını ilme vak!etıne- ntır'ciy~:ıizAslle temaslarınıı başlamış - gTü~~~ği kada~ ç~~~·-Yalnı~'. ricalimizle hasbihallerde bulu - dır. Sendikalar ve amele fırkaları mü- Salamanka : 31 (A.A.) - Büyük 

, den ilim adamı nasıl olamaz.'18, ede- · ş· . an: . k eli r- gazete ennih e~:~-R gıdırma Bgo nacaktır. ... ·· ·•• ··• ···••• •·• •·•·•• cahitleri, hükiunet lltakamatı ile umunıl karargah tebliğ ediyor: 
b. tç 1mak h . d bul bır· - 1JDdiye kadar hançte en re, ortada bll?.t tll..u= var . u l · b' 1 .•. d b··'un ak Ar h 
ıya ı o evesın e unan V b mesaı ır ıgın e "' m ve mu - agon cep esinde ileri hareke _ 

. da alnız ed bi ta (h . .. kendimizi temsile hakkımız yok - da, Fransız delegesi Garo tarafın - T n al'a orsacı ar kavemeti tensik etınek üzere cep - ti devam ediyor. Cephesinin her nok ınsand) Y. . e ya asnvu- tu. Çünkü, hariçle olan b!ıtün ala - dan bir ihtiyat tedbiri olarak ve a- Ür kiye h h k 
cu .. etmelidir. . . kamız doğrudan doğruya Fransa hü sayişin temini maksadile alınan ka- (Birinci sahifeden devam) eye are et etınış~rdir. no~tasında bir çok kasabalar işgal 

Iyı yazı yazmak içın istidat ve bl- kOınetlne aitti. Fakat, şimdi, çok rarlardan ibaret olsa gerektir, diye Amerika hakkındaki rivayetlerin etrafından Cephede cumhurıYetçilerin tay _ ettik. Frankist kıtaat, Çinka ve 
raz da kültür kA!idir. Fakat büyük yakın bir att için gerek Türk hü _ tahmin ederim. dün yaptığımız hususi tahkikat bunu yareleri, asilerin taJYarelerinin fla- Matarrana nehirlerini geçmişler ve 
edıb olmak için istldattan b:1şka çok teyid ettirecek mahiyette görüle - liyetinl durdurmuştıır Ayni zaman- muhtelif mıntakalarda mühim mev 
bUyiilı: bilgi ve çok büyük Wtlir ll- Ticaretimizin lnklta· memiştir. da •tahkim• livalaJI teşekkül et - ziler işgal etmişlerdir. Bir çok esir 

zımdır. Ha rb m •. su 1 h mu '1i tını temin edecek yeni 1 Bu meyanda, İstanbul Gümrük - mektedir. aldık. 
Cahil edib olmaz ... İyi yazmak • t lcaret muahedes1 mU- leri Muhafaza Başmüdüriı Bay Ha- Burada gönüllü klYdı için sarfe- Barselona : 31 (AA.) __ Milli mü-

ancak bilgi ile olur. .zakerelerl bu hafla ı san'a müracaat eden bir muharri: dilen faaliyet azamı derecesini bul - dafaa nezareti tebliğ ediyor: 
Bir edib her şeyi bilen bir adam- (Birinci sahifeden devam) Sovyet Rusya da Alman va Lehls - başlıyor rimize başmüdür bu hususta kendi- muştur. Hatibler, saıaklarda halka Muharebe, büyük bir şiddetle de-

dır. Edib filosof değildir amma fel - ceklerdir tan orduları ile muharebe etmek i b' h ·yet verilmek- sine muhafaza umum kumandanlı- hitabeler irad etmekti ve ahaliyi mü vam etmektedir. Barbasiro mınta _ 
sefe bilıniye, romanoı değildir am- Harbin Çekosl?v~kya. hud~dla - mecbU:iyetinde kalacak_l8:1'dır. te Ho= ~ki;e e~~erika ticaret ğın~ ve ?~ükler VekBl:tinden cad~~e!.e davet etmeJted.irler kasında asiler, topçu kuvvetinin ve 
ma ruhiyattan anlamıyamecburdur. rında patlaması ihtimali oldugu ka Beliti, harb bu saha ıçınde kal - ed . .. ak 1 . önümüz henuz bır ış ar olmadığını soylemiş Butün fırkalar ve l'§kilatıar, dal- tayyarelerin yardımile Monzon ve 

dar P . da "l teki . d d • ınuah esı muz ere erıne d . . ki . 1. Ll' 
Edib müverrih olınadıiı halde bir ırene g an e erın e e mıyacak saga sola sarkacaktır. :Röy . haf b 1 ktır B müza _ ve emıştır : mt surette ıç una ngınde bulunan Binsked'e kadar ilerlemişlerdir 

' · b la beki b'lir H b' ya 1 h' b. · · ·· deki ta aş anaca · ıı B M · d ıl b' k .. ,_,,_ üzah' müverrihkadartarihbilen,politika- aş ması ene ı . arı. ve e va ım ır neticeyı goze almak-· . 'dar .. Am ika'dan ge- - u, ersın e yap an ır a - hu .. umete m ereıetınekte ve Fraga mıntakasında cumhuri et-
cı olmadığı halde bir siyasi gibi po- sulhu .U:rcih etmek sırası Hıtlerle tansa sulhu idame için bazı fedakar,~~e~e:;.~t ş=r~~:e d: Ankara'da çakçılığa aid bir tahkikattır. Hiç bir cephede istikrar vücJa ~etinnek f- çilerin şiddetli mukavemetine :.~ğ _ 
litikadan anlıyan ilı:tisadçı olmadığı Musoliniye kalmıştır lıklara katlanılması daha makul ük' 11 f b' . af t il . t· H~ suretle şehrimizde alakası bulun - çin tedbirler almaktalırlar. men Frankistler Alkarras'ı işgal mu 

ı H . l tercih ttiklerini de tel"'-'-' dil b bl da .. m e e ır zıy e ver mış ır. ~ al·'- ilın . - ,A ' . halde iktlsadl davaları yadırgamı • angı yo u e ........, e en se e er arasın go . . . b .. ak 1 h k duğuna dair bana m wuat ver e- Bır prot~ vaffak olmuşlardır 
g .... llül · İ d çekip çek ··ı kt d' ıyet reısı Telı u muz ere er a - İ . 

yan bir kelime ile iyi edib çok oku- onu en .. spanya an . - ru me e ır kında azetecilere vaki beyanatın - miştir. Döviz tedarikinin yalnız s- Londra: 31 (A.A )...1.Müsteşar Bat Ejuve mıntakasında mevzilerimi-
yan çok duşun.. .. en adamdır. me~:kle gost.er~ceklerdir·,:. Çek Almanlarının kat'i lalebleri b. hg d . . k" tanbulda değil, Mersinde de yapıla- !er Avam kamarasınP. ya~tığı be- zi islah ettik. 

Dıger bazı ihtımallere gore Al - p • 31 (AA) H 1 il da il assa emıştır ı. bil ği d ...... 1.. b ktan -=============s~~~==~==~==~~================ Bütün bunları öğrenmek bunları .. . . rag : , . - ayn ayn e b kid 'Ik ml ket ece uşunu urse u no ın -
benimsemek ve bir san'at eseri ha- manya Çekos'.ovakya uzerınd~kı ar mebuslardan Növrit, yeni intihabat l•-akCTen.ukiu şaril t~ ı tme .. zake muhakkak şehrimizle alakası bulun- MAKi.NEY E 
linde aksettirmek i in bütün bir ö - . . . . . , yap masını ıstemektedırler. . . . . ı uguna daır olan rıvayetlerın ma - ~--_,,..;;..;;.;;;;;,.;~;;: 

zularını tatmın edinceye ve Italya ıl . . 

1 

o ar ur ye e ıcare mu e- d • . . . 
Ç da Ingiltereden ıstediklerını kopa - Resmı· ak t .. .. resme gırışmış bulunuyoruz. Bunal hl t· .. h dil k 1• VERrR K EN mür 18zımdır İ . m ama namına soz soy- . .. . ye ın şup e e me azım -

. nncaya kadar spanyadakı kuvvet - lemeg-e ı·ru tt b .. ,benzer bır muzakere halpn mem - lir ş· dik. h ld b b d . 
Ve b' .. • b' ış· e vakfeden ada- . . . 1 k" se a ye ar zevat,, u mu - . . . . ge . ım ı a e ana una aır H•tJ ''B• d J J • b 

ır o~ .ır . - !~~ çe~yecek er VP ye ı;nu ye- nasebetle, ! leketınuzle .Ingı~ter~ arasında cere- bir emir verilmemi tir. E"er Veka - 1 er I~ ev et erın aşına ha b 
mın her şeyı o ışten beklemesı şe di yuz bıne varan ve Franko ordu - l T .. . . yan etmktdir. Hıç şuphe yok ki, ye- ş g , .. l 

fi · ikbali -bre · b''•h pa . . . - eşrıı ıntihabatın mebusla- . !et ve Umum Kumnadanlık bu hu- • ) • k 
re ist '° tı ve ı ... are - sunu da kuvvetlen ıçınde buıun - .. • jni ticaret anıaşmasue •rurkiye ııe gaı esı ÇI ~m k • t · d• 
rayı da bu meslekten kazanması la- durmakla daima bir tehdid vasıtası rın teşrıı vekaletlerinin hitamı ta- A ik dak' ti • .. !susta verirse tabi' için mevzu ve e- a a 1$ emıyoruz 1yor 

rihi 1 ik' mer a arasın ı carı munase- . . b.. . ' ' 
zımdır. Buna itiraz edenler bulunu- olarak kullanacaklardır O an 1 seneden evvel yapıla- b ti . b' inici af . ık' lmır verırse ta ıı tahkık~t ve takibat Kolonya 31 (A. A'f- Pi b' 't hakkındak' 

. . . . . . mıyacağını, e ~re genış ır ş ın anı ve- için icabeden tedbirler;n tatoikine . ~ .ıs~ - ı propagandalarına devam 
yor. Ilıyorlar ki . Almanya şıındiki halde Çekoslo- .. . . rılnuş olacaktır. Yalnız şurasını kay . . devam erlcn B. Hıtlerkendısının pek begendiği tezini şu 

5 
ti izah 

- İyi bir san'at eseri her zaman vakyada yeni seçim yapıhnasına, 2 - Komun ıntihabatının ilkteş - dedelim ki, mevzuu bahso!an kle- geçil:cektır. ve tevsi tmiştir: ure e 

para kauınamıyor. Başka meslsıkler Süqet Almanlarının kabinede mü- rinde .yapılması icab ederken Sü - ring anlaşması değildir çünl<ü Ame- ka~::;;. taraftan.; Mersindeki. tahki- Na.syonal - SosyaDt rejiminden evvel Almanyanın zelil bir vazı _ 
de hayatımızı kazanırız ve gelip e- hiın bir mevki almalarıııa ve Çek detlerın Çek aleyhdarı bir tahrik rika mali siyaseti her türlü tehdida- _ mahallınde genışletılmek - yete duşmesı, bu reji1in teessüsüden sonra Almanyanın kalkınması. 
debiyat sahasından paramızla iste - devletinin Sovyet Rusya ve Fran- yapm~ için intihab mücadelesin - tın kaldırılmasına matuftur. Yeni te oldugu bıldırıldi.kte ve kaçakçı - Av~sturyaya ve ilimal Çekoslovakyaya telmih eden Führer ·şöy-
diğimiz yazıyı neşrederiz. Para için sa ile olan ittifaklarını bov.ırak fa - den istüı:deye kıyam etmek iste • 1,anlaşmada tarif te ili .1 Tü k lık hakkındakı evrak tamamlandık- le demıştir: ' 
yazmadığımız için güzel yazı vere- şist bir rejim dahllinde idare olun- diklerini.göstermiş olan Tebliğe ve ihracatının Am:r~;a.ı~~h: kolar _itan sonra bu işl.~ alaka~ar suçlular Şeref.hlssesine mı:k olan bir millet, sırf Alınan olduklarından de-
bi.liriz. masına ve bu suretle Çekoslovak - Şanov hadiseleri dolayısile tehlr e- ·JıkJa gır· mes· t . 1 ak y mahkemeye veruecekJerı beyan e - layı kcıtdı vatandaşlaıl.a fena muameleler yapııması karşıs d ı• 

. .. dil . • ı ı emın o u'mlc ve bu dilınekted' k· . .1 ın a " -
Bunlara verilecek cevab şudur: yanın taınamiyle Alman nufuz ve mış oldugunu hatırlatmaktadırlar suretle Türkiye ·ç· d dah f 1 ır. ..yd '<alamaz. Bız, dır devletlerin başına harb gailesi çıkarmak ·s-
- Yu baylar edebiyat sahası mi- siyaseti içine alınmasınada taraftar Mesele, muallak bir halde kalmış - Amerika malı mıü:; ~ etm:k :~ temiyoruz, yalnız vatatlaşlarımızın Alman sulhuna kavuşmalarını i~-

rasyedilerin h;vardalık edip para bulunmaktadır. tır, ~ak.at hükılmet, prensib itibarile, kanı hasıl oıacaktır~yaa Mu·· nhal tıyoruz. Cenabı hakkıJıu işi başarmak için beni intihap etmiş oıma-
yiyecekleri bir sefahathane değildir. Çekoslov~a, AI_'.nanyanın ~u bu ıntihabata karşı muarız bir va- sından dolayı. b~htıyarj.. .Alman milletinin de intihap sandıklarına ko-
paral 1 . . k tarz hareketı Çek hukume.ti nezdın zıyet almıştır şa··· k vazıfcsını ifa et~SJ.Iti istemek hakkını kendimde go·· .. 

arınızı cep erınıze oyunuz ve .. · 

1 
M b l kJ • ruyorum. 

. . . de Sudet Almarılarının reı;;Jeri va- H tta hük' . . . t ' • b d e US U ar in •'te d~ • t"h b ·ı eserıerı:uzı ellerinize ~···.Ede- sıtasile te bbüs haline sokınakta - a umetın bu ıntıhabatı pek s an ııu l nrsas: a gı. re ' ın 1 a atın yenı en-
biyat hır davadır. Edebıyat bı.r ga- dır şe :akında y~ptırmak arzı.ısunda oldu- IJ , iJ ı Münhal olan mebusluklar için bu • • 
yedir. Bir gaye uğrunda ya ölü - Şik T .b.. De li H •alt' gu zannedılmektedir, zira belediye paza g .. ·· · th b ıl kt neSJ meseleSl 
nür, ya o tahakkuk ettirilir . ,ago hnb~l ve. y .... e.l . ın meclislerinin siyasi bakımdan teşek- Artık tar"ıhe Karı.ş1ı N r dlunubın .'. a···ıydap aca ır. : · sıyas mu a ır erırun goruş erıne kü • amze er ugun og e en so'1ra i - Londra 31 (A A.) -Siyasi mahafil amele fırk d.. . 

Ed!psen burada kal. Aç kal, sefa- nazaran da, Almanya ve İtalya ıs· _ 1 tarzı, hıristiyan - sosyal Alman- lan olunac:.ktır . . 1 h . . , h asının un neşredil-
l mış o aıı ve arıcı siya!' akkında yeniden intihabat ıl 

!et çek, Öl amma edib ol... Başka panyayı da ellerı·nde ve kuv\•etle - ar. ın m. uhalefete geçme!erbc!tın be - B . İ K Ankara mebuslug.,una İş Bankası eden tevb·ın "'-ı·ru·n ı:ı· t-b b yap masıru taleb 
h lih ugiın; stanbul ambiyo, Nü - . -'llU ı u Ye atası teşkil etmekte oldu - nu be ·a mesle"e kaçma! İnan bana edip ola- rinin eınrın· de bulundurmakla Fran rı, a azırda vaziyete uyı;ı•n bulun Umum Müdürü Muammer Erdin E.tmcktedır. gu ) n 

6 kı'.it ve Esham tahvilat Borsasının İs- • 
rak ölmek edebiyatçı olarak ölmek sa ve İngiltere üzerinde bilhassa marnaktadır. tanbulda son günüdür Yarım asır _ v

1
e diğer münhal mebusluklara da; • :~ğer ~mele fırkas11ıı sözüne bakılacak ve mensupları harhi ister 

başka bir meslekte o meslek erba - tazyik yapnuya müsaid vaziyette Bazı ahvalde belediye reisligini hü lık b' . ·ı·k 1 bo ktı sad Vekaleti müsteşarı Faik telakkı edilecek ve B. fınberlayn sulhu tems·ı ed dd 
1 b . k' . . , ır mazıye ma ı o an "a - K . Ü . . ı er a o unacak olur 

1 ile rekabet edip hayatını kazanıp bulunmaktadırlar. umetın bır koıni<f'ri deruhte etme" . b akş d .t.b 3 urdoglu niversite İktısad Fakül- sa bu fıkra, !ntıhabatta·931 intihabatında oldugu· .b. b . d .. 
b .. .. . . ... . .. .. ~ mız, u am an ı ı aren sene . .. . . . .. gı ı u yuz en mu .. 

urada amatör olarak yaşamaktan Çunku, İngiltere kendı hayatı men tedir. Butun mesele, yeni bhrika _ m''dd ti k t 1 ak . b tcsı Dekanı profesor Ömer Celalle essır olacak ve hezımel Ugrayaoaktır. 
t u e e apa ı ac ve yenı or - .. .. S 

çok daha tatlı ve çok daha serefli- - faatleri haleldar edilmedikçe mu - ın gçen sene olduğu gibi harici va- sa yar Ank 'd B kil Cel'l uzum kurumu müdürü İsmail Hak- etahiyettar mahaJı loberal fırkasının efk' . . 
• . . . , ın ara a aşve a k . . . . k Jl arı urnumıyenın hoşu-

dir. Para kazanmak için yazı yazma harebe yapnuya taraftar değildir. zıyetı tehlikeye ilka etnıesi melhuz Bayar'ın riyasetind ıJ cak 1 ının namzedlıklerinin kararlaştığı ~::.tmıyecegı -orkus e takririn tadilini istiyeceğini tahmfo etmek-
fakat yazdı"'~ yazı sana getirsin Fransa muhasara altındadır, yalnız olmasına binaen bir intihab mücade- 'ı bu··yük· b . le yapı ak o.an haber verilmektedir. 

5~ 1 · ır merasım e açı.ara çalış -
Çl\nkü şöhret ve şeref getiren yazı dır. Almanyarun cenubi ş~rki Av- esı y_:ıpılmas'.nın mümkiı..'1 olub ol - lmıya başlıyacaktır. Borsanın bura _ Al 

1 
.., 

İ sana para da getirir. Çünkü her rupasında karş,,.:nda. duracak. ve madıgını tayın etmekten ibarettir. da kalmış olan iki memuru da bu ak tın kaçakçIAigl 
kıYriı uı k" din Çekoslovakyayı ıstilasına rr anı o - ki . 
t b· e.. eser er veya geç .n eılacak bir kuvvet yoktur T •• k" M şam trenle Ankara'ya hareket c- Leon Sisak Man'lkyan isminde bir 
:a ı )UZ hin!edce oJ..:uyucu bulur. • . . ur ıye- ısır deceklerdir. ermeni saraf alfın kaçakçılı" _ 
~ • · tmaktadır Çekoslovakyayı korumak ıçın İ b gı ya 

t! .,u eserı yara .. A stan ul borsasının Ankara'ya nak parken yakalanmıştır. 
Kend~ varlığının o meşhur (fildiş;) :.:er~eı!°ı:e:d Ru~:ııu~· Iıar~e rasında li.hakkında Türk parasının kıymeti- Yapılan araştırma.fa ü _ 

Hük.ü.,.,et taraftarla• aınele fırkası takrır· . . uh f k' . . . ının m a aza arların 
mev!Gmı ta!'ınden baş~ hır netice tevlit etnu'ye - · ·· t ı , ,.. cegı mu a easmda bu-
Iunmaktacurlar. B. Çor,. tarafından ifade edil B ç b · . . .. . 'ı. . en ve . em erl~yn'ın 
fikrıne tekııbul edebılef' hır sıy· aseti g0··stere fik· ı · h b . . . n ır erı esa a dahli 
eden d.aha makul bır tır0 ırın muhafazakarları tefrikaya düşi.ırmeğe 
daha zıyacle yaıayacağı Ylenmektedir. 

kolesınden taşmak... ece ır 1
• u ru koruma kar · d · , · d 400 al · 

takdirde de Fransa Alman İtalvan Hariciye Vekilim· · · u.. arnamesın e tac!ı!at zcıın e tın ';ekmış ve yapılan K k J ,Sı 
İçın· d dı"'" · !nd tişdi··· ' · • ızın m.ı..•ır seya - yapan karar d d.. h · · •-·ka L aça Çl ar 0 fl ' e yaşa 6~• ıç eye gın muhtelit İspanyol orduları ile ve hatine başlamak üzere· . . a un şe rımıze teb - t .. ı~ı tta eo.1 Sisak'in bu altın - V Qe er 

'devrin mensup olduğun milletin, _ da ti . d ' Nısan bi - liğ olunmuştur. Bu suretle (Kara lq:·ı nereden aldıı'ı S•,rul,ıu<'tt zaman 1 ""' 
küt! . hald ye erm en şehrimizden Kahire b ılık) d • ., Kra 1 A k l • enın, sınıfın estetık hayatı, içti- e ben de sana söy!lyeyim edi - hareket edece"ini d" .. • ye ors~c a şehrimizde tamam e - '" ~lu eskidenbe•. kcr.dısinde al - n ara e çısini 
mai davalarına ses olabilmektedir. bin de amatörü ouııaz. haber ver . t'fı.. ünku sayımızda ~ olduğundan alakadarlar tef- t.'1 bulunduğun 1 ve rıunları sat _ Dün akşam TahtakıJe meşhur 

Onu yarattığın gün, tabi de, naşir Genç nesil niçin el'an kendini ta- . mış . tış ~e kontrol için icabe:ien bütün ınal<ia olduğun.ı s~ylf'm· tir. tfa - sabıkalılardan Şaınlı R1etin eroin Tayin e ltı"ler 
de, okuyucu da, para da, şöhret de, nıtamadı çünkü asıl bekleyişi bil - Bu münasebetle gazetecılere be - tedbırlerı almışlardır. 1 , . .. ış sattığı haber alınmış velıııan ter _ .. . 

f . . bul M f' . •• h ' < •trıne muracııat edıl< rılerde Lcon ,, s vyet hüku t A ka şere de bulabilirsin. mıyor cebınde yirmi lirası oldu mu yanatta unan ısır se ın me - rık . tibatla kendis~ Haver \ "~rnet ve .0. _. ~e ı, n ra büyük 
Fena yazıların pazar bulması iyi- kendı eserinin kendi naşiri oluvor.lmed Elcezair'li, iki devlet arasında- Plv1111art" bol b'r't var ' 

1
· zengınkoldı~•.ı fakat kazanç diğer suç ortagı Tontoırelal suç elçilıgıne terentıev Aleksi Vasiliye-

lerın okunmadığına delalet etmez.. ator mecmualarının etrafmda ı samımı munase etlere ışaret et- ar Umum mıidi.irlü~iinden: . 1 • .. 
1 

. · • üstünde yaka anmış ar · Arab A- vıç i tayin etmiştir. . 'Am .. - k' • • .. b . İnhisar! . yo ur.un endllerınce şüpheli ol 1 1 ~ . , 
. . . ik . . . H 1 . ' uı~unu soy em ,t~raır b ld • 

Her ıkısınin de ayn, ayn pazarı var toplanıyor.. t ten sonra demıştır kı: a en memleket ıhtiyacını karşı- · rü dışardan as! ıgını dığı va- Terentiev 1902 de Moskova da doğ 
dır. Onun ı·çın· okuyucunun ona emni- - Evvelce imza edildiği dostluk, lıyacak miktarda bira mevcut oldu- R "d F"I" kit elinde tutfugu eroi~aketini ka muştur. 1918 den 1926 senesine ka-

ğu d eı ı ıstin heye. t · ~ı d K ı . ?kuyucu ya çok kötüyü, y3 çok yeti kalmamıştır. Ve bu böyle kal - ikan_ıet ve tabiyet ~uahedelerinin n an son zamanl~rda ~~.a stoku_ • • • rısı Nime e ver~4 Ve • Yeni ara- ar ızı orduda kumandanlık et _ 
ıyıyı sever elverir ki bu yazı erba- dıkca da 0 edebiyat aleminden silik teatısı bu seyahat munasebetile Ka- ~u~ azaldığı veya tükendıgı yolunda tıne memur edıldı sına sokmasını. soyle,Jır miştir 1931 senesinde diplomatik ka
bının elinden çıkmış olsun. Yani proıbir gölge gibi gelip geçecektir. hire'de yapılacaktır. Tevfik Rüştü ıntışar eden yazıların hakiki vaziye- Londra : 31 (A.A.) - Müstemle- Nimet paketı k'lynul sokarken riycrine başlamıştır. İUc defa olarak 
fesyonelinin elinden.. 1 Edebiyat meydanı kendini tanıt - Ar_:ıs'la 9 nisanda Kahirede buluna- te tetabuk etmediği tavzih olunur. ke nazırı Ormsbi - gor Avam Kama- memurlardan Yusut (afından gö Ankarada Sovyet sefaretinin kati 

cag B ah t M rülmüş ve. dışa_r~ cJedilen iki liğine tayin olunın tur 1 ~32 P-
O kuyucunun sevmediği yazı mak için herkesin arkasından ba - .. ız. u sey a ısır mıllelinin B" rasındaki beyanatında Sir 'I'omas kadınla Nı~~tı~ .uzer.ltanrnış, pa-

1936 
ya kadar İzmiruşde S. ," deı: 

nefret ettiği yazı, o mutavassıt yazı ğıranların yaşayabileceği yer de -
0~:.n~ri kardeş Türkiyeye bes - ır sabıkah hırsız Reid Kuatrinin Filist~in taksimi ket sütyenının ıçınderllcroış,müsa- O\ yet baş 1 

t.. d . . . 1 . ledigı hıslerın en canlı bir şekilde k 1 d . . konsolosu ola ak ı ama or yazısı ır. ğıldır. Orada başını dık tutan aı, ya ';t an 1 meselesini tedkike memur komis _ dere edilmıştır. Arap Arifin aş·;ı . . r ça ışrruştır 1931 
Kendinden pay biç eğer hastala- "İşte ben bu eseri yarattım. Beğe - tezahürüne vesile olacaktır. Dün ı· d b' kut k d . . . . . . . dükkanında yapılan !~ !oir araş- de. n. şımdiye kndar da Moskcvada hı • e ın e ır u or ela çarşıda yona aza tayın edildığını bıldırmış-

nnc~k olursan tıp fakültesini bitir - nen gelip alsın,, diyebilenler, bek - Bu s':y~at esasen dost ve l:ard~ dolaşan sabıkalı lursızlardan Em' tir Komi~yonun yakında Filisctinde tırmadan sonra. ına ın altında rıcı~~ komiser~ği birincı şark ŞU· 
dıkten sonra tuhafiyecilikle haya - lemesini sabretmesini biler.lerin olan Turkiye - Mısır munasebetlerı- ik. . b m yapılmış hususı (zu dedikleri besının genel direktörlüğü' vazifesinJ 

, ıncı şu e memurları tarafınd h k ed • · ed ·ı kted · tını kazanmağa başlamış olan ve kendisine inananların bir gün h - nin daha ziyade inkişafına mesut bir .. .. .. .. .. . an are et ~>eegı zann ı me '~· gözlerden 859 paket ce 18 paket yapmıştır. 
bir hasta tedavi etmek istediği za - nılacağını ve gelip aranılacağını vesile teşkil edecektir. Arada halle gorulmuş ve. §~phe uzerıne yaka - SON TELGRAF : Rd, Hatay J.D • kalın köylü ve 92 ad ask~r sigara ""''=.,,...,,......,,.,.,.,....,...,,..,,,.,.,,,,,....,, .... 
man üstelik cebinden para çıkarıp zanneden mağruruların barındığı muhtaç en ufak bir mesele bile yok- lanmıştır Emının kaol kutusunu üc- tihab ya.;asında lehimize yapılan ta- sı çıkmıştır. ne benzer malı'.iın olınıyan eroine 
o hastaya tediye ederek bir dokto - tutunduğu, hi.ıkümran olduğu bir tur. Çünkü her iki memleket te sulh reden çaldığı ve başka hırsızlıkları dilat üzerine bu komite başkanlığın Sonra memurlar }in Pvine git benzer 3 paket bulmuşlar ve mü • 
ra kendini tedavi ettirir misin? meydandır. ideali yolunda en samimi şekilde e- olup olmadığı tahkik edilmekt<'dir. dan üç gün eve! istifa etmiş idi. mişler orada yaptıkJl araştırma - sadere ederek tahlillıaneye yolla • 

iliiyle doktor olmaz diyeceksin. O SUAD DERVİŞ lele yürümektedirler da ne olduğu maJü,tlınıyan eroi- mışlardır 

;r. \V. 
B h 111d1at• a yata\e.n 

\\ aya\. • 

' 



; 

• 

3 - s o N TEL o R •• p - 31 Mart 1q1s 

Esnaf ve san'atkirlara müjde 1.. : !\ 1 l 
•• •• ' L' .. t~u_.(;}.1;-Kuçuk san atlar kanu- Çekosıovakyadaki 

Dun. UD filU••zaker Si.De Almanlar 
İngiliz başvekilinin geçen gün 

b ı d 
söylediği bir nutuktan sonra orta-

a Ş a n ı lıkta nisbi bir sükfuı hasıl olduğu 

görülüyor. Mesela nutkun Alman -
yada nasıl karşılandığına dair öğ -

lnebolu vapuru faciasının muhakemesi 
,::,::;:=..:.:.::=-:.=ıı:.=:.=....;;~~;.:.:;.:..;.:.;.....; 

bitti 

Suvarinin, çürük bir tekne 
ve verilen emirlerle faciaya 
alet ed.ildiği iddia olundu 

D .. B .. ••k M .1, 1 f ı • • JI 1 renilen malUınattan şu netice çı - A kl un uyu ı ıe mec ısı ıv.1a- kıyor: o sözler belki tenkid edil - 29 vatandaşın ölümüne sebeb olan cı ı ., E •• • f d f J miştir, fakat umumiyet itibarile 
arı ncumenı tara ıfl an eu- iyi karşılanmıştır. Çünkü İngiliz kazanın son celsesinde müdafaa yapıldı. 

ll[Ha/k Filozofu-, 
diyor ki: 

' ... 
Aldanmak ' 

Gerçi aldanmak güzel şeydir. Za-
I ten hayat baştan başa tatlı bir ~l -
d:.nıştan ibaret. Ardından daıma 
bir sukut hayalin kovaladığı "Al -
danış,, insanlara muvakkat bile ol
sa mademki neşe ve şetaret veri -
yor, mademki bir teselli ve bir o
yalanmadır. Zaten ha.yatın kendisi 
u tarifin içinde değil mi? 

Ve mademki aldanmak, sukutu 
hayale karşı evvelden yapılmış bir 
sigortadır. Şu halde korkunç değil
dir. k "k • • • •ı k k b • politikasına dair şimdiye kadar Al- 1 

ı ıne gırışı en anıın ısa ır manlarca bilinen esas noktalarda Karar 2 M a 9 ısta J .. .. l.. ., • k hiç bir değişiklik olmadığını bir İnsanlar ki birbirlerini aldatarak zamanua gurur uge gırece kere daha anlatmıştır Hakikaten . . .. . . . arzın sırtınd:ski misaferetlerini 
İngiliz başvekili, memİeketinin her Bundan. b~ ~aç _sene evvel ~ir mes~e rağıı;ıen cG~minin başına gıt lik mudaf~anemil_e cevab ~ermıştır. mümkün mertebe hoş geçirmeğe 

.. .. d"" t ··zı bekl • Yalnız ~vvetle ümid olundu • hangi taahhüt altında olmoyarak gece vaktı buyük bır yolcu ve yük demır ah diye emır vermek, Bay Halid Tevfik; bu mudafaana- çalışırlar. İnsanlar ki birbirini, al _ 
Butün esnafın or go e e ' . kal balı" il M · d İzmir' 7 - M li surette avarya y · d üml" • • . . d k k ll - ·· )(anunun bazı maddele - harekatında serbest kalmayı tercih a gı e ersın en e ee- uvazene a esm e eze e · datarak hakikate varmak ısterler. 

diklerı ve bu meyan a çıra , a a, guna gere lir lim . k ılınak 18zım elirk alnız · k ı .. .. .. 
· i "bi mutavassıt zümre ile sanat ri ve ezcüıtıle ~ırak ve işçilere malı ettiğini söylemekten çekinmemiş • ve ana gırer en an - .. g en Y 15 e e - ·Birinci kaptan; çürük te~e Eşref saat beklemeden her gun y~ 
~~ ~snafın biran evvel mevkii tat susu her ilJlalathanede muhakkak tir. Bununla beraber Berlin maha • sızın batan •İnebolu• vapurunun fa ~ attırılmak, e işletme müdürlüğünden verilen pılan bu iş için bir yevm mahs . 
bika konmasını temenni ettikleri kurs açı!Jl'ası mecburiyeti. hemen filinin şurasını da takdir ettiği an • emirlerle faciaya alet edinmiştir!ı yoktur, amma yine nisanın bırıncı 
(Küçük sanatlar kanu) nunun kısa tatbik oııınamıyacaktır !aşılıyor ki İngiltere böylece ser - ve beraatini istemiştir. gününü bu itiyadlarının bayramı 
bir zamanda yürürlüğe girme;i için Bu ]<UfSlar için, aylık bir müsa - best kalmayı istemekle beraber her- Halid Tevfikten sonra 3 üncü kap- yapmak isterler ve birbirlerini da -
icab eden faaliyete girişilmiştir. ade veri.l«:ek ve sonra tatbikata hangi bir suretle olursa olsun her tan Raminin vekili avukat Nuri Fet ha geniş bir mıkyasta aldatırlar. 
Aldığımız malfunata göre kanun geçilecelltir. • şeyi bırakmış orta Avrupa işlerine, talı müdafada bulunarak müekkili _ Yarın nisanın b'.r,idır. Ben sadece 

projesinin Büyük Millet Meclisi en Esns.I ve sanatkarların bu kanun Orta Avrupada olan ve olacak şey- nin gemide emir \'.ulu olduğunu ve size puvason davril den d~ha ha ırı 
cümenlerince tedkikine başlanmış- mucibince bir im~ana tabi tutul- lere ka:şı ~a~yle lfıkayt. kal~ : verilen emirleri dinlemekten baş _ sayılır azızlik yapmak . ıstıyoru!"· 
tır. malaf' h~ında~ı kayıt da böyle cak değildir: Yın~ 1914 de~ ~bı ka yapacağı mesuliyefü bir işi ol _ "Yarın aldanma~ınız,, dıyorum. lil-

E ··ınl . d"" d if bir fasıla ıle tatbik edilecektir Avrupada bır felfıket baş gosterır - d • .. 1. k b t' . . t danmaruza manı olmak suretıle a!-zcu e proıe, un e maar en · ma ıgını soy ıyere erae ını ıs e- .. 
.. · t af d t t'-'k 1 ve ondan sonra esnaflık ve sa • de bu kıyamete Fransa girmiş bu - d" danmak zevkinizden sızı mahrum 
cumenı ar ın an e ıu o unmuş- İn ı 

t »fırlığında terfi ihtısa· s :~ lunursa gilterenin de bu kavgaya ederek muziplik yapıyorum. 
ur. nav> ' ve ~· - . . . Bundan sonra avukat Sinan ve · z ~-

Dünkü toplantıda küçük sanatlar t.i}ıanla kabil olabilecektir karışması ihtımalı pek çoktur. Kaı ..ıılık bir gece vakti ansızın batan ve içindeki yolculardan 29 unu Sül Ali hk. . . . HALK FiLO ,C • ;; 
Bu noktaların sarih bir surette an . ık ııul .. ili İn b 1 eyman ma umıyetı ıste -

kanun layihası, on beşinci madde - ~yrıca kanun, esnaf ve sanat - 1 ıldıktan · AJ b _bedbaht cesedile karanı ara gom en• e 0 u vapuru• ··· nen işletme şefi Zekeriye ve De _ El"f N ·n·n dün 
Bine kadar tetkik olunmuştur kBflarm ve bu kabil iş yerlerinin aş _ sonr~ man mat ua . . . b k b .. 1 a c 1 1 

Maarif encümeni bu madde e ka . . . . . . . tının vardıgı diger bir netice daha ciasmm 0 vakittenberi devam eden~ 8 - Tahlisıye sandallarını hazır - nız an ın uzun oylu mudafaasını k ki konferansı 
- . y . )lilllayesı ıçm yenı ve ehemmıyetli vardır ki o da Çekoslovakyadaki Al uhakemesi artık karar safhasına amağa ve mayna etmeğe yeltenen yaparak Bay Zekeriyanın işletme şe a Ş8 m . 

dar yaptıgı t~iklerl~ 15 nıaddeyı ıııaddeleri ihtiva etmektedir. manlarm vaziyetidir. mlm. tir M~emenin İzmir ağır- gemi mürettebatını yolcuların tela- fi sıfatiyle Mehmet Ali kaptana çek- Arkadaşımız ressam ve muharr:ı 
de kabul etmiş ve gerı kalan mad • Ez üml" kü"çük. t ge ış • t""" t 1 n Elif Na i geçen halta ıahatsızlıgt 

• • • •• C e esnafın ve sana - Bu mevzuda İngiliz baş vekilinin d ıl elki günkü. •• re! §3 düşeceğinden ve panik çıkaracak- ıgı e gra ardan ne kendisinin ve c , 
delerın tetkikı bugun bırakılmış • .. . . cezasın a yap an evv 1 • . d ı ısile telı·r edHen ionforansını 
tır ıı:arlarm muhtaç oldukları kredi me sozlerı Çekoslovakyadaki Alman e- sesinde müddeiumuminin iddiana - ]arından korkarak mezkur sandalla- ne de ıdarenin mesu.J olmaması i _ ~ ay . . .. 

· .. . .. . selesi de bu kanunla esasından hal kalliyeti için elverişlidir. O ekal - mqsiııe karşı avukatlar müdafaa lrı indirtmekten menetmek, cap ettiği iddiasında bulunmışlar _ dun ak~am, saat 20,30 .da Emınonu 
Bu ve muteakip encumenle:lll ıedilecektir liyetin vaziyetini yeni baştan göz - 1 9 - Kazanda (130) libre islim ol- dır Halkevı salonunda veıdı. 

tetkiki bittikten sonra proje, Bu • . . . . . . d · k Jeli"" · yapmışlardır. . d • . . Salon mnrnJü.etin Ii'<'; ve sar. ..ot 
yük Mili t M li . h t• . Şımdiki esnaf cemıyetlerının a - en geçırme zamanının ge gını Müddeiumumi· faciadan· clnebo-

1 
ugu ve demırı attıktan yarım saat Son olarak söz söliyen Denizbank . · . k .. "d 

e ec sı eye ı umuını 'ı . . . . söyliyen Alman matbuatının umu - ' ' sonra b tm .. b kil. .. iı!emme m· . .,:,ı.t· bır ço gu?ı t ze-
yesine sevk olunacak ve bir an ev- acagı yeru şekil de kanunla tayın . . Ju• yu idare eden başkqptan cMeh - vapur a asına gore u ve ı avukat Husamettin Süley _ d k 

1 
balık b" lik k·tı 

hali 1 şt mıyetle neşrıyatı orta Avrupada müddet içind t isliınl b. Hal" T va ve a a ır genç ı e -
ve! kesbi kanuniyet edecektir ve o unmu ur .. .. .. .. . • .. • med Ali• nin de mesul olması lazım . e mevcu e ır man ıt evfik'e cevap teşkil e _ sil dolu bulunu ordu Bilhass~ rcs 
======..,,;======::S':===============Jbbougunulmgozı: ~orunh ehn nısbbı sükfuıh un geleceğini iddia etmiş ve aşağıdaki buçuk mil mesafede olan karaya o - den müdafaasında geminin çürük ol mle .. JYS '.tl Ak. d 

Y h 
z ası ıçın er angi ir are - turt ak h · 1 • sa ar ve guze an a ar a e -

22 k • . . en'ı ayvan e g's' - .. 10 tedbirsizliö vak'asından dolayı m ve ıç o mazsa sandallar madıgıru gemi çürük olmuş olsaydı . . . ' - . . . 
ışının v r 1 1 kette bulunrnıyacagını gostermek - . . . . . . mayna ettirilerek yolcuları kurtar- daha evelki seferler • ırıısı taleb"'' cçgerlı res.;amırı kon-

tedir. tezıyesmı taleb etmıştır. . • . . de batması la- !.-ı ;msını Jj uemiye gelmişlerdı. 
vara 1andıg"ı Ve hayvan kayıd Çekoslovakyadaki Almanların va .1 .- ~dığı ti~et ~asın~ ge - :: ıınkaru varken yapmamış ol - zımdıddıy~brek fac.ı~ bir deniz ka- Arkadaşımız alaka ile dinlenen bu 
1 1 li . . . . .. .. .. mmın muvazenesını gozetmıyerek ' zasın an ı aret oldugunda ısrar et _ k f d . H iki . b. 

M 1 At zıyetı ıçın duşunülecek şeyler an - . . .. .. 10 _ Gemiyi karaya otıırtma 
1 

miştir on eransın a. a a resmın ır -Feci bir kaza uame a ı cak sulh ve siikfuıun hudud dahi_ gelişı ~:ı yüklemek, eşya!= hac demir atmak y p birine karşı daima dargın kalr.ıasın-
Meınleketinllzin her tarafında hay linde olacak şeyler görünüyor . men buyük ve sıkletçe 87 olanları ı Müddeiumı:min. b .deli ~ahkeme, Mehmet Ali kaptanın dan şikay. et ederek, bununla r:1ü -

T tlu 'IOIUnda çok ambarlara ve ağır eşyayı yukarı koy ın u ı asını a- mudafaasını yapması için 2 M d 1 t · ı· 1~ .. . 1, lk 
urgu van kayıd muamelesine yarın başla- Ahmed Rauf mak vukat Bay Halid Tevfik 44 sahife - bırakmıştır ayısa c. e ele ,bn·~t ~zımg.e "'!Jını ve .. ı .. 
acıkh bir otomobil nacak, 15 nisanda ikmal edilecek - ' . • evlerı e eledıyelerın mo'lleketın 

k.za.I oldU tir H · · d t nzil•t - Yı • h fl 2 - Vapur Antalyadan harel:etın- her tarafında sergiler tertıı1 ctıncsi 
. . ayvan vergısın e e a ya enı a arımız . . .. . D . il d A 

Evvelki gün bütün bir ın~t hal pan yeni kanun dün resmi ceridede de muvazenesızlık gostererek bır ta emJryo arın a merz*ka z"le lüzumunu söylmiş ve ressamların 
b akan bır oto- B •• .. k b • /ı l raafa yattığı halde !imana dönüp bo bö" ı b" f b 1.• h b 1 kını teessür içinde ır neti - intişar etmiştir. Bu yeni şekle göre uyu ır llZ . "' T 1 T . ye ır s~ er er ı.ge. azır u.un -

bil kazası olmuş ve bu kaZa .. at, eşek ve katırdan vergi tamamen " şaltma~e yeniden istif ile ağırları • ·amam ayıcı .1 icaret duklarını ılave etmıştır. 
8 hafif olmak u J/ "l ambarın alt kısmına hafiflerini de Halk · d cesinde dört ağır, 1 - kaldırıldığı için artık bunlar kayde- erı eyor .. işler M m resım en anlamamasının 

22 kişi yaralanmıştır. Kazanın dilrniy kt" s. d lın . uste bırakmak veya kısmen eşyayı u""zakerelerz• korkunç akıbetleri üzerinde duran zere . bir gen ece ır ıgır an a an vergı t" . . dı ık .. 
sebebi kamyonun ehliyetsiz ç de hemen . d" il . ti Demiryolu inşaatımızda faaliyet ıcarıyeyı şarı Ç arıp guverte - ressam ve muharrir arkadaşımız 

, .eli y yarı yarıya ın ır mış r. dk. ükl · h fifl t k Şark D->mlryrlları ban• A lk h tarafından idare edilmesı r. ara - Bum;hd ·t·b . k artmıştır. Sivastan Erzincan Erzu - e ı Y erı a ememe , mer an eyetl ile dünyada, bizden başka bu noksani-
kırılan b~ enı ı arenmerınos oyunun 3 Y ld "dk. fiyo .. u:ı·J, ve d "ı<":H hat gö U 1 .. 1 ı anlar kol ve bacakları - dan 20 t"ftik k .d k rum ovalarında doğru uzanan de - - o a gemı e ı muvazene- -- • u • r ,me er .,aş ıyor le kalmış bir millet kalınadıg·ını e _ 

an aJıların ço ' ı eçı en 25• oyun ve · · likl · kt · · 1 · U l '' ''"t· 1 Am ·k ·· • !ar ıztırap içindedir. Yar kıl keç·d 40 • d 
3 

mıryolu inşaatı hattın 237 inci kilo- sız erı eşya a arma ettırmek gı- a rı;, D .ın b 1:.':.!Ç arı erı a hukumeti ile yapılacak sefle işaret etmiştir. 

gun• u genç kadın ve kı ar dadan 75 d d 100 metresinde Kemaha tesadüf eden ı ırsı e unma , emın edil.yor o an ıcaret an aşması müzakerele- Elif Nacı'nin konferansı umıımi · z1 teşkil et ı en • sıgır an 5, man - b. tedb" ·zlikt bul k t · 1 t" 1 ı 
• . ..yle ol • , eve ve omuzdan 4 T hl"k • . . . . 

mektedir. Bu feci hadise şo kuruş alınacaktır. 23 X 300 kilometre uzunluğunda bu- . - e 1 elı anlıyarak gemıcı - Hükumetimizin eline geçmiş o. - rın~e hazır b~Junmak üzere şeh _

1
bır takdir kazanmış ve alkışlanmış , . 

muştur: Birinci. taksit müddeti koyun, kıl Junan tünellerde 942 r:lehliz açılmış lerın baş altında yatmaları nı ve lan demır yolların, eskı şırketlerceıh rırnıze gelen tıcaret heyeti Ankaratır -;:::;· ;:::;;:::::;:::::==:.;:::;;=====:.; 
Pazar günü sabahı Turgudludan keçi tiftik m . d d 840 metre kadar yapılmış 635 metre davlumbaz altında hazır bulunma- mal cdılmiş olan ıhtiyaçları nafıa ya varmıştır. r: 

· og·ıu Ha • ' ' erınos, eve ve 0 - !arın t bih t · - · · · ·· · · · ·· 1 ~3· 7 H•crl H54 < 16 - 17 yaşlarında Rasını 111uzlar için h • . kemer örülmüş 785 kaim ayak ya _ ı en e mesıne ragmen ya - vekaletmm yapıcı elı ıle gunden Bır, ikı gun içinde Amerikalı mu - : ı 1! 
. . 6 uınaralı ot azıran, sıgır 'e man- kın b. r .d. . . .. .. Moharrem M t 

sanın idaresmdkı 2 n .. ıda için eylı'.ıl a 1 ilk haf pılmıştır. Kemah istasyonunda iki a- ır ımana gı ıp gemının mu - gune tamamlanmaktadır. rahhaslarla muzakerelere başlana _ " 
murekkep Yarının tası - v · · b. k. · 1 28 t8 

büs, kadın ve erkekten d al dır. Ancak Maliye Vek'l t" . mele barakası bir fen memuru ve azenesını esas ır şe ilde temın et- Bu cümleckn olmak üıeıe Şark caktır. "ı..-==---.;.._ __ ....;,..:;_ 
. . 11 arasın an a .. a e ının mem rneg"'i hat d . .. .. . . ~ ı ı . . - -bır kafileyı maha e kı leketin iklim şartla .. b bir yolcu binaları inşaatı tamamlan ırın an geçırmemek, demır yollarının butun banlıyo ve Amerıkanın turk mallarına bü •

1 
Yıl 19j8, Ay 3, l;un90, ·'- nı" 144 ak t .. h · ·n kasabamıza ya n rına gere azı 5 - İşletme şefliğind ld • . · ··k b" ah · -· 

r enezzu . .'ç'. .. ·· ·· tü mıntakalarda koyun keci ve tiftik i- mıştır. Yine bu mıntakada 340 bin . en a. ıgı e - Edırneyc kadar olan lstas~·onları, yu ır m reç olabılecegı, ınem ., ~1 Mart 1 Perş .. l)ı b::ı Sinancılar koyune goturmuş r. çin taksit zamanıarı:ı t · metre mikabı top·ak kazılmı• 13800 mırlere makul sebepler gostererek büyük bir suratle güzclleştirilnıc"e leketimizde yetişecek bir çok mah- 1 

--------..:..-.;.:;,.:... 

·1 d"kte nsonra akşam • ı eırımuz ve a- • , b . . b ., M 
Oroda egen ı d t d r- gustos aylarının ilk haftası olarak metre mikabı toprak kazılmıs 13 800 u mır_ ıca_ ~ın yapılmasına imkan çalışıldığı gı:-i, Aydın istasyonun - sullerc karşı Amerikalılar tarafın -ı imar Sinanıı yıldö1ümü 

saat 18 de Turgudluyailav e ckied tesbit etmesi muhtemeld. t .k.b f 1 te ·eı· 'k 1olmadıgı bıldırmek ve fazla yük al- da, sevrı s,fer ehemmiveti bakı - dan büyük bir rağbet gösterılme - l!-------:--------
zıl kuş den en mev e ır. me re mı a ı men ez er m ı a- kt . t• · . 

lerken Kı yo n süratle gitme .;lıları, derhal Vak'a hali" .. d zılmış 6200 metre mikubı istinat du-jma an ım ına eylemek kabil iken mından yapı:ması zaruri olan bir sinden dolayı kuvvetle ümid o -
Vakitler v .... ı:ı Eual ki inişte kamyonu , il ma ıne gon e- yapmamakla vazifesine kllr k b · ı 1 ktad 

. d yag·murun yolları r en otobüslerle h""k• d k varlarda temel hafriyatı yapılmış - .. · şı a - etonarme geçıt ınşa o unmuştur unma ır. 
sınden, o sıra a u umet o to - yıtsızlık gostermek . B .. .. . . 11• ı. • a. d. 

h li getirmesinden ve şo-rununmuayenehanesinenakledil · tır. . ' Ayrıca ışletme randımanının art- u muzakereler bu unııdı tahak l l~------ı-=-~-==-~ 

f~~':.'urehl~ n~iz ve acemi olmasın- tir. Turgudulu müdd · . _mış 23.500 metre mikitbında tünellerde 1 . 6 - Pelikan feneri civarında fren- ması bakımından da, Sandıklı is - kuk ettirecek ve bilhassa üzüm, in- Güneı S 45 
orun ıye · · · d eıumumısı ve · gilerden fazla iktard · · t .. C l · · · dalı f ] "' 
dan otobüsün devrilmesine ve ıçın J~ arma kumandanı hemen talı - de hafriyat yapılmıştır Yapılan bir m a su gırerek tasyonunun su ihtiyarı da düşü- cır ve u un er~mızın .a aza ..,~(; 12 '-8 

ıı 14 

s 47 
de otuza yakın insandan y~i iki - kikata. ba~laını~lar ve yaralılara bü- tahmine göre 15 inci kısım inşaatı müvazenesizlik gittikçe çoğalması nülerek burada yedi bin beş yüz Ji- miktarda Amerık_aya satabılmemi - lkiojj 
sinin yaralanmasına sebebıyet ver-~ hır laka göstermişlerdir. Hü _ Z00.00 liraya mal olacaktır Demiryo- suların pasakül lumbarından hücu - ra sarfile 250 metre g·-r.işliğindc, ~mm edecektır 

15 ~2 

miştir. Şoför ağır yaralılar arasın : kumet belediye ve askeri doktor _ Ju bu çalışma ile hazfran içlerinde mu üzerine ikinci kaptan gemiyi ka bir betonarme su deposu vücuda da, bu-gu-.-. n-k-i.ı-. -i-h-ti-y-aç-ı"'a"'r"""k"'ar"""şıs"""ın"'d•a 
dadır Otobüs parçalanmıştır. Fecı larırnızın yaralılara ilk tedaviyi yap Kemaha, Cümhuriyet bayramında .raya oturtmak istemesine ve bun - getirilmiştir. icab eden noksanlar büyük bir sü _ 
kaz-ian haberdar olan halk yara - mışlardır. Jda Erzincana kavuşacaktır. 1 dan doğacak mesuliyeti kabul et • Diğer bütün istasyon ve hatlarda ratle hazırlanmaktadır. 
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hayaller aydınlanıyordu .. Kafatasımın içinde harab bir 

ev gibi çökmüş bulunan hafıza -
mm ankazı arasında, beni aydın
latacak bu, tanımadığım yerde 
bulunuşumla, sakatlaruşımın se
bebini izah edecek, çizgiler bı -
rakmış bir intiba bir iz aradım. 
Yürüyeceğim bu izlerin üzerin-

den ... 
Beni hakikate götürmesi için.·· 

Vücudum kıpırdamıyordu. 

Zekamı olsun biraz doğrult -
mak, ayağa kaldırmak istedim. 
Yavaş yavaş düşünebiliyordum. 
Şidetli bir rüzgardan sonra 

birbirleri üzerine eğilmiş başakla

rın dinlenişini andıran bir ürper
me hissediyordum beynimin ıçin

de ... 

Tam bir hafıza toplayış değil 
bu!. .. 

Şu~umun zaptedildiği idrak -
leşmış yegane ihsas dehşetli bir 
çarpışmaya maruz kalışımdır 

Birdenbire kontak yapmış bir 

elektirk tesisatı gibi her tarafı _ 

mm simsiyah kesildiğini gözü • 
mün önünde dünyanın bir dön -

me dolap hızı ile döndüğünü ve 
karanlık içinde kendimi kaybet-
tiğimi .. . 

Evet .. . 

Ancak bu kadar hatırlıyabili -
yorum! 

Ondan sonra eski ve harab bir 
sinema makinesi gibi, hafızam, 
beynimin ortasında dönen bu fil • 
mi koparıyor. 

Y A Z A N -------~----1 ... ı ____ N_u_s_ ~ ~: B ~ ! ~ ~ A ~ ~ ~5 K u,_N ___ _ı 
Şakaklarım uğulduyor 

Ve ... 
Gözlerimin önünde bir takım ma 

nasız şekiller uçuşuyor 

Yumuyorum yine gözlerimi!. .. 
Bir ayak sesi. .. 
Yumuşak, gürültü çıkarmaktan 

çekinerek yürüyen bir insanın a
yak sesi... 
Kapı ... 
Ağır ağır açılıyor. 

Gözlerim de beraber ... 

İnliyorum!. .. 

tebessüm yanaklarını dolduru -
yor 

Memnun ve sevinçli bir gül -
me bu .. . 
Şefkat dolu bakışlaıla eğiliyor 

üzerime Ellerini birleştiriyor. 

Sevincinden ne yapacağını şa-
şıran bir hal var üzerinde ... 

Konuşuyor ... 

Anlamıyorum dediklerini. .. 
Çünkü, italyanca söyliyor 
Kafamı, ancak söylediklerini 

bakıcı olmalı ... 
Fakat burası şüphe yok ki, bir 

hastahane değil! 

Yine yalnızım! 

İki taraflı bir ıztırab içinde -
yim yine ... 

Her tarafım sızlıyor. Ve nerede 
ve niçin burada olduğumu an -
layamıyorum 

Düşünememek ... 
Öüle diyorlar, yahut öyle di -

yordu. Şairin biri... 

Oo ... Bu feci ... 
Şuurlu bir düşünemeyiş, daha 

doğrusu dizgini ele almak ... İs -
tediği zaman düşünmek ve his • 
setmek. .. 

İstenilen bu olsa gerek! ... 
Dışarda ayak sesleri... 
Bir değil bu sefer ..• 
Bir çok ... 
Kapı. .. 

Birbirini koşalarcasma her tür-
lü itinayı unutarak içeriye dalış ... 

Gözlerimi aralıyorum .. . 
Yine ... 
Hastabakıcı .. . 
Genç bir kız .. . 

Şişman, ağzı pirolu bir adam!. .. 

Genç kız karyolanın önünde diz 
çöküyor 

rak Fransızca soruyor: 
- Nasılsınız? ... 
Dudaklarımı kıpırdatmak i•' i • 

yorum. 
Hayır! ... 
Birbirine yapışmış, a~1lmıyor . 
Ağzım paslı ... 
Gözlerimle masın1n üzerirH· ... 1tt 

sürahiyi gösterdim. 
Genç kız hemen fırladı. 
Çabucak etrafa saçarak barda . 

ğı doldurdu. Sonra hastabakıcıya 
meyda nbırakmadan, sol kolunu 
başımın altından geçirerek beni 
doğrultmağa çalıştı. Ve dudakla
rıma yaklaştırdığı bardağı ... 

Ancak iki yudum içebildım ... 
Beni, yine itina ile yastığa bı -

raktı ... 
Başımla teşekkür ettim. 
Su, birazcık olsun ağzımdaki a· 

cılığı gidermişti. 

' 

Düşünme ve hatırlama kabili -
yetim mecraları açılmış bir kanal 

gibi muhtelif istikametlerden 1<a

famı kuşatmağa, hafızamın ha -

reket mekanizmasını doldurma -
ğa başladı. 

Başımı saran sis dağılıyor, ,;ılik 

Bir müphemlik karanlığında 

bekliyorum bunların birbirine ek
lenmesini. .. 

Düşünmek te ıztırab vermeğe 
başladı ... 

Tekrar beynim zonkluyor. 

Baş ucumda beyaz göğüslüklü 
bir kadın duruyor. 

Yüzüme bakıyor benim! 

Gözlerimiz karşılaşınca, du -

daklarının yanından fışkıran bir 

anlamadığımı ifade edebilecek bir 
işaret için kıpırdatabiliyorum. 

Bir ok gibi fırlıyor odadan ... 

Şaşırıyorum. 

Burası neresi? 

Bu kadın, muhakkak bir hasta-

"Düşünememek, hissetmemek 
en büyük saadettir!,, 

Belki ... 

Fakat şuurun stop edip 

bir daha kımıldamamak üzere 
kırmızı fenerlerini yakışı ... 

Yorganın altında kalan elimı 

bularak çıkarıyor dışarıya 

Gözlerinin içi gülüyor 

Arzuladığı en büyük saadete 

ermiş bir insan sevinci var üze -
rinde ... 

Sarı, dalgalı saçlarını sallaya • 

Yaşlı ve şişman adam başucum
da mütemadiyen ellerini oğuştu
ruyor, genç kızın etrafınıd~ per
vane gibi dönüşünü gülümslye -
rek seyrediyordu. 

(DeYllllll var) 
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Binanı n 7 inci katı n
dan düşen bir kadın 

16 haffadanberi ,1.__ -------- -..! 

Yugoslavya ltalya 
elele verecekler! Bundan sonra 

ltalya . Yugoslavya muahedesinin yıldönümü münasebetile iki taraf 
gazetelerinin neşrettiği yazılar çok heyecanlı ve samimi oldu ! 

Avusturya Almangaga geçince italga - Yugoslavya 
devletleri arasında manalı 

dostluğu
görülügor nun kuvveti A _vrupa 

• 
B. M ussolinl. top başında 

:örüyorum amma, bu da ne kadar sürer? ... İşin bir 
le tersliği tuttu mu o zaman seyretmeli gümbür ~ 
üyü! 

Kayın babamın aklına bir şeyler gelmiş olma
ı ki: 

- Vicdan, ağabeyini çok seyrek görüyorsun, A
lamcağız, bilhassa seninle görüşmek için buraya 
;eldiğini söyledi idi ..• 

Dedi. Buna da hemen hazır ve yalan bir cevap 
,u]up verdim: 

- Zaten; ben onu hiç sevmem. Bu "antipati,. ba
ıa annemden intikal etti. Çok fesadcı, iki yüzlü, a
lemizin şerefine dikkat etmez bir adam olduğunu 

nnem daima söyler ve ondan nefret ederdi. Ben de 
>ir kaç senedir kendisini görmemiştim. İstanbulda 
ıir iki defa görüşmüştük. Bilmem o zaman da 
ıe işi vardı da Sungurludan kalkıp İstanbula gel -
nişti. 

Annemin hatıralarına çok hürmet ederim 
Bu cevap ve takdim gelecek hadiselere ~arşı 

ta bir telkin mukaddemesi addedilebilir. Ömeri fe
a tanıtmakta menfaatim çok büyük değil mi? 
Dün gece kayın babamla ailem hakkında da epey -

e konuştuk . Babamın Karadağ muhrebesinde şehit 
lduğunu biliyorlar. Binbaşı Hidayet bey. Annemin 
" on beş sene evvel lekeli hummadan öldüğünü 

ôylemiştim. Kaymakam beyin araştırdığı noktalar, 
ilhass aakrabam olarak şimdi kimler var? ... 

- Ömerden başka akrabam olarak kimseyi ta -
•ımıyorum. Ar.nem öldilğü zaman çocuktum ve ya
• mektebinde idim. İhtiyar bir teyzem vardı, O da, 

'lil:!Mi:t~R1 
Roı 81 1 

öldü. Babam Iraklı imiş Onun ailesi hep Bağdadda. 
Ben hiç birisim bilmiyorum Kendı kendim '"' 
!et parası ve ekmeği ile büyüdüm, yetıştım . 

Dedim Hepsi yalan amma, böyle demeyeyım 

de: 
- Efendim babamı bilmiyorum annem kendı

sini gazle yaktı, ben darülıicezede büyüdüm. kapı 

kapı dolaştım, sonra mektebe verildim ve bu Ömer 
bey ağabeğımiz genç kızlık hakkımı da bana çok 
gördü ... 

Mü diyeyim? ... 

Öğleden so~ra 

Ne kadar sevinmiş, ne kadar!.. Şen , çapkın, 

kahkahalarla dolu bır mektup yazmış , Oldukca gül
düm. İyi ki, bu mektup babasının evden arattığı 
gün gelmemiş, Benden başka birine okutacak tek 
satırı yok 

Hele, on beş gün kadar izin alıp ııeleceğini ha-

ber veriyor Buna çok sevindım Ne iyi Ne ın~ .. . 
On beş gün baş başa verir, bütün yorgunlu,:umuzL 
alır, dinleniriz 

Ah.. Bu Ömer de olmasa hiç derdım kaırrıı~·a 
cak.. Yaln ız içimdekı yerlı ömrümlr berı;bcı 5Ü -

rünüp gide r. büy\;h derdin m dinmesıne nt a,·un 
masına, n< sökülüp çıkarılmasına ımkiın yok Bu 
derd : Benırr. kınim . Bütün insanlara. bütün m"' cu
data , yer~ göğe. heı şeye . Buı -.. "· bir adı da : lztı

rap Taliım in zin·esine yedi başlı bır ejder gibi çö -
ken ve mukaddcratıma kanad geren bu talısiziık itı

timal bugün beni mah\·edecek, ben ona dokunamı -
~-acağım bile ... Bazan, göğüsümün ortasından bu 
kin dolu hislerin coşkun bir lav ateşi gibi fışkırdığı
nı ve vücudumun bütün zerratına hukmeıtığini du
yarım. İşt<- o zaman: Dünya gözlerimin onünde kü
çülür, küçülür, maskaraca bir çöküntü gibi kalır 

ve ben sonu gelmiyen şuursuz bir heyecan!• hay -
kırırım. Bu haykırış, belki bir nevi hezeyan ... Bel-

E9yalarla fant•zller : 

Usturanın Marifetleri 

ki de bir başka türlu s.r'a nöbetı. .. Fakat içim bo -
şalır karumdakı zehır akar, göğsümün orta yerinde 
katılan ıztırap yumağı yumuşar-, gözlerim aydınla

nır . . 

8 haziran 

Tehdid . Tehdid Tehdid .. 

Sankı ne olacak?. Her şeyı söyler beni mahve
dermiş! ... Varsın söylesin Ben zaten mahvolmuş . 
ken dirilmiye toparlanmıya çalışan biriyim. Büs -
bütün mahvolsam yerır bu yüzünden öbür yüzüne 
göçsel'J' de ne çıkar! Neticeden ben değil, bütün be

şer , say . fazilet insanlık korksun! Yoksa bir Vicdan 
dünyanın bütün boş çukurlarını dolduran kemik -
!er arasında kaynayır gitmiş!... Ne ehemmiyeti 

var " Eğeı canımı çok seviyorsam· Benı kendılerine 
çeken fakat aldatan bütün insanlık ve tekamül 
mefhumlarına ben de hiyanet edebilirim. Ben de ba

na benzemiyen insan saflarına çabucak karışabilirim. 
:\liha~·c t bır gece Ömerin koynuna girivermek her şe

yi hallctmeğe kafidir. Bunu beyle yapınca ne kaybe
derim? Vücudumdan bir p&rça mı eksilir, sıhhatim -

den bir şey mi feda olur? ... Hiç bir şey olmaz? Bütün 

korku: Bekaret korkusu değil mi? Bende o da yok. 
Ömerle sabahlamak veya sabahlamamak benim için 
birdir. O halde neden sakınıyorum, niçin kendimi bu 

kadar sıkı sıkıya yalnız Ömerden değil, herkesden, 
her gözden saklıyorum? Faziletsizlik olmasın, ahlak
sızlık olmasın, seciyesizlik olmasın, ismete vefasız -
!ık olmasın ... Diye mi? ... 

Y~zan : FİLE 

tıyor. Ve hakime yalvarıyor 
- Benim suçum yoktur diyor 

Ben bu kızla içli dışlı olduktan son
ra onun emrin.den dışarı çıkmaz -. 
dım. Yoksa ben daima efendimin sa 
kallarını keserek onu güze'. leştir -
meğe çalışan keskin bir ıısturayım. 

Bizi, tıraşcıların kullandığı dile 
benzeterek insanların tahkir etme
lerine bakmayınız. Eğer bende in -
san öldürmek hırsı olsaydı. Hergün 
kafamı biley taşına çarpan sahibi • 
me irası zarar ederdinı. 

Hergün onun gırtlağına dayanı -
yordum. Bır defa bite onun kafası
nı uçurmak aklımdan 'bite geçme -
miştir. Halbuki bu balıkçı ile ne 
alilkam vardı . Onun yüzünü bite ilk 
defa görüyordum. 

Böyle kafasını kökür.den tıraş et
mek ben de istemezdim amma üç 
sene evvel bu sarışın yahudi kızını 
siz bile görmüş olsaydınız tıraşa hiç 
kabiliyetiniz olmasaydı bile baştan 

ayağa kadar bir ustura kesilırdiniz. 
Ben. sinek kaydı tıraşların kahra -
manıyım . Ben adam oldürmek iste
mezdim. Beni Musanın kızı bu hale 
getırdi. Suçum yoktur hak.im efen -
di. 

Diye yalvarıp duruyordu. 
FİLB 
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Nezake'e :arafet Mektebi! ŞEHİR MESELELERİ 
=-~~-Sayın Betla•:· ~!<llders~~ e~k~kleri Hamamcı l~rl_a elediye 

Bu 
tesh·~ml• ogrenebıllrsı ız. e_rasınd a k ı ihfililf na-

sı I halledilecek? ~ 

Belediye hamam 
ucuzlatma işini 

Hamamcılar da su 

ücretlerini 
düşünürken .. 
paha l~ l .. -
rlar ! 

• 

ileri sürüy 
, 

"J# 

sıhhati ile alakadar bulunuşu niha 
yet bu ücretin en az bir hadde bu 
lunmasını istilzam ettirdii;; ı len b 
hassa semtlerine göre bun! rda bı 
parça daha ucuzlattırılma kabil olu 
olmadığı hakkındaki tedkikler ile; 
letilmektedir. 

Su meselesi etrafuıda hamamcılar 
ne diyorlar? 

Bu hususta tedkikat yapan bi 
muharririmiz muhtelif hamam sa 
hiblerile görüştüğü sırada su me . 
selesi etrafındaki düşüncelerini sor
muş bunlardan İstanbul tarafında . 
ki hamam müstecirleri bugünkl 
malzeme pahasının ve su fiatının dr 
fazla olduğıınu ileri sürmüşler ve 
demişlerdir ki: 
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Beşer·ıyetin tarihi a ar s e a birv:~~~eb~~~~~:: b~~~d:~: ~~:!:~ ;:~::;,zinarı::k~:e~ 

' adetti. Krallar, ava veya başka bir !arını her gun bu sutunda ~unt~-

1 .. b" k ere gittikleri zaman yanlarında zaman ve parasız neşredeceğiz. Bı· Ve Yazı ar (Mar ) filının. i yapanlar ih- yorlar Bu şarkı, Parislileri galeya-ıkral, duşman kumandanına ır me Y tlak b· .. b 
1 

d rurl d ze gönderilecek iş ilanları 2 gün ÜS• 
seyyez • ·. . .. .. .. . .. d . mu a ır cuce u un u ar ı. .. . . 

• til•' h k t• k ışan bazı şahsi- na getırıyor. Gonüllulerı alkışlarla tup gon erıyor. c·· 
1 

. ..ksek b. tuste tekrarla neşredılecektir . 
.., are e ıne ar .. .. mülılet uce erın sarayda yu ır 

. . , il .. 1 k 1 1 ks yetleri sinemada canlandırmak iste- karşılıyorlar. Şereflerine eğlence- İhtilalciler, kra~a uç gun d'" mevkii ve krallar kraliçelerin i.ize- 209 - İlk tahsili olan ve çok ka• 
İşte (H.myer ıbnı Seyyad) na - n en ve mutenazır o ara a e e er . 1 dir !er tertip ediyorlar. veriyorlar. Bu muddet zarfında uş . d b" ül.. ' d naatkar bulunan kimsesiz bir genP 

b · k bb ı · d ··rülm kt ı mış er 1 rın e ır n uzu '1ar ı » 
n ndakı bir arabın icadı olan u camı u e erın e go_. . e . e o an İntihap. ettikleri eşhat;, tarihin Kralcılar, (Tüileri) sarayının av- mana karşı müdafaa tertibatını a - İspanyadan Pol . adan '1eya kıza ihtiyacı olan iş sahiplerinin 

• a , (Yemen) San'a) ve arabıstan bu yazının da muhterıı Alı hın Yah- . . .. .. r· orlar ' ony . .. 
' b 1 R ") dlı b" An d 1 T .. k.. kaydettiği yıldızlar değildır. Mute- !ısına iltica ediyorlar. Bomye karı- masını soy uy · Rusyadan gelen bu cüceler, az son- Son Telgraf ış ve halk sutunu vası• 

ı:asının her tarafında revaç u - ya umı a ır a o u ur u - • nf t d.. 9 A" t s dan hiP bir ce- ta ·ı B (S d" ) ür . t 
• . . . · d.. vazi genç cesur, şahsı me aa u- şıklık esnasında genç bir kızın ha- gus os .. · aray • ra efendilerinin mahremiyetine gi- sı e ayan a ıye ye m acaa • •naga ve bıliıhare (kalernı arabı) ye ur. ' ' . k Kral ı d uhafızları . ı · ed · 

. şünııllyen vatan.,everlerdir. t k t .. ül vap yo ·. ' av u a m rerlerdi- Bırinci Fransuanın Gran arını rıca erız. 
;evrildikten sonra İslamiyetin ilk Yakut Ruminin hocası olup iç A- t t eden evvel ya ını ur arıyor ve ona gon ve- teftiş ediyor Maiyeti (Yaşasın kral) dlı ·· . . h h 210 Orta mektep mezunu bir 
aşlang.ıcı bu yazı ile başlayıp hic - nadoluda Yakut sani diye şöhret a-' Bunları_ prazan a eBmtili· zabto'. riyor.. diye bag·ırıy.or Bu sırada (Yaşasın Jan ~ . Gc~~eslı çok zellti ve. ?şso - gencim-Askerlig"imi ikmal e•tim 

. . . d d b.. .. .. .. 16 ncı Luı sarayına, as n Kral d k aı· · ·· · bet ıdı. uze fıkra ar, hıkayder · · • rctın yırmı bırıncı yılına ka ar e - lan ve utıın yazılarda ustadı kul b" .. talırn· Bü- saray a, ve r ıçenın nu- millet') sadaları işitiliyor. İhtilalci- • . . .. d.. .. Evvelce muallimlik yaptım. Her 
\ am elmc"e başlamı tır. tanınan (Abdül Mü'minı· Safi ed - !ıınduğu geceye ır goz a. · fuzu altında .. Kraliçe (Mari .t'.ntu- · .. . anlatır, kralı eglendırır, gul urur- . . . . 

g ş y ük" b" k ku b. telaş fıı·ar hazır- !er saraya hucum edıyorlar. Koca d.. M · d .. Med· · · N· 'k" hangı hır ış yerınde y3zı ve ayak B d (h t k '-'") dcnı· din) h edi be · · ta Y ır or • ır • . . . u. arı o ıçmın ınası, · ın- , • 
1 un an sonra a ıt uıı - zu ur p şıncı asrın or - ant) halkın zaferini, ızzetı nefsıne avlu bir mezbahaya dönüyor. Kral . . M . . . .. · 

1 
. . . 

len vazı d - tur Bu yazı Bas - larında şöhret alan bu koca sanat • lıkları... b" d b .b. t l"kki edi B cı Hanrının ervılı, Katerın do Me- ış erınde her ne verır!erse m:nnet 
ır • (K"~g)mu~ . ·d Alelkwi) k" .. t azıl k Sahnelerin biri, kral ve kraliçe- ır ar e gı ı e a yor. un- kaçmak istiyor. Fakat, yakalanıyor. diçinin Bezoni de böyle... ve şükranla kabul ede-ek seYc se-
anın u _e şe rın en, . . ar m~ esna y ar.y~ış ve ço nin ve maiyetlerinin teHişını göste- !ardan kurtulmak için düşman or- arısı ve çocuklarile (Tampl) kule- ve çalışmağa hazırım. Arzu eden 
namında hır zat tarafından ıcad edı- kudretlı çıraklar yetıştırdikden son 

1 
Tk 

1 
h dusu kumandanı Dük dö Brunsvike · h ı Az ihtilfil 

1 1 k . . f 1 ak 648 d f t t . t• riyor. Maliyeciler, po ı ı acı ar ep sıne apso ıınuyor. sonra • ı • k ' t" muhterem insaniyetli ;~ sahipleri -
hattı kufi) adı verilmiştir Bu yazı- (Hattı d" an) den·ıen bır· yazı gö sarayd ... .. .. . . nin Son Telgraf iş ve halk sütunu 
ıp mı:_m e etme ıza e o ıınar ra e ve a e mış ır. a müracaati tavsiye ediyor. mahkemesinin kararile kendisi ve o·ışçı 1 san a ' 

ıv 1 Kral· kral" · dostlarının kaçıp Bu· butun Fransızları çileden çı- karısı (Marı Antuant) ıdam olunu- . .. nın dordüncü hicri asrın sonlarına zümüze ilişir. Bu yazının mucidi . '. ıçenın .. .. ' . .. .. vasılasıle Candaşa muracaatlarını 
kadar de\ am ettiğini ve kullanıldı- Türk tirandazlarından (Matrakcı gıtmesınden çok memnun ..• ?~~ karıyor. Hep bırden mudafaaya ha- yor.. . . . • , Otuz asır evvel yazılan ve bugun rica ederiz. 
ı:ını göruyoruz. İslamiyet sahası ge- Nasuh) denilen bir zattır. Bu yazı bu adamların Fransız h~n~sını zırlanıyorlar. İşte fılmın mevzuu bu tanhi vak- Laypeik üniversitesi kütüphane~'.n- 212 - Lise tahsili olan 30 yaşlarında 
nışledıkçc bu yazı da genışlemiş, ve Osmanlı hükı1meti zamanında ve soyduklarını, umumun nefretını ka- Karısının sözünden çıkamıyan dır. de saklı bulunan.bir papirusa gore bir genç iş aramaktadır. Hes;,bı, eı 
nıha et arabislan kılasının her bir Fatih devrinde başlıyarak kanııni zandıklarını· biliyor. Kral, yeni fi- k z f (Dişçilik sanatı), eski Mısırlılarca ki ve yeni yazısı, ahrir ve ifadesi 
bucagına }8Jllmağa b:ışlıyarak bir zamanına kadar (berat, ferman, na- kirlere muarız değil. Kabahat, hep Neza et ve ara et malılm idi. çak kuvvetlidir. Kimsesizdi··. Bü-
hd~J .. sa_ hattZı kı1fir:ın_ \'C ona ta- me, buyrultu gibi i~lcrde kullanıl- etrafındakilerde ... Eğer onlar olma- Finikeliler, Rom~lılar, Y~~anlılar tün gece ve tekmil gün çalışabilir. 
r t n (!ınn) ve (Turkıstaıca) ka - maktadır Bu hat divanının aynca saydı, belki netice böyle olmazdı. M e k t e b ı· ve Çinliler de dış çekmesını, teda- .,,. __ tk. b" .. t d 
rl k .. ·· ı·· · ) b" dil . . .• d. apmasını ,,....,aa ar ır ucre e razı ı. ar uzanıp sar mış \'e uç MUS u - bir de (divan kırması ta ır e en Bastilin zaptı ve 16 ıncı Lüinin vi etmesını ve sun ı ış Y . . 

an mılietine inhisar edip müslü - bir yazı vardır ki bıınun mucidi idamı ile biten büyük ihtilal nasıl pek ala biliyorlardı, Çürüyen dişle- Arzu -~denlerın Son .Telgraf ış ~e 
manhk .ılcminin ana yazısı olarak (Amasyalı Taç beyz.ıde) ailesinden hazırlandı?... . . . . ri dolduruyorlardı. Kemikten veya halk sutunu mııharrırl :vasıtasile 
kabul edilmiştir. ve kanuninin hizmetinde bulunan . . . . .. .. (5 inci sahifeden devam) kıp çoktur, Bunlara, yermde hır te- fil dişinden yaptıkları sun'i dişleri (Sabır) ismine müracaat etmeleri 

• . . . . Filmın bıdayetınde bunu goruyo- . · Vils . k kl · hayran bessum·· tat! b" ·· 1 g ı b al- · 1 Bu yazının hurufat eşkalı ıtıbarı- "Mehmet Çelebi,, dir.) Bu yazılar . . . Mıssıs on, er e erı ' ı ır soz e a e e Ç ince altın tellerle bağlıyorlardı. O rıca o unur. 
, . . . ruz: Marsilya cıvarında oturan hır t k · · t tbı"k' kolay mak l'znndır ı·şın' · azüesın' · mu- ·· ·· · · · · < • Uugur Ti.ırklerının• yazılarına arasında en zıyade yazılmasında ve .. .. . . . . ve meftıın e me ıçm, a ' • · 1• v ı sıralarda Avrupada, olülerın dışle- 212 - Daktilo ve hesabı kuvvetlı, 

k . . ti k d .. kü" • koylu, (Kahrı), zengınlerden bırı- b. k ··-··tı . . hafaza etmek isteyen memurlar ·ş . ·ıik d ço yakın bir benzeyış vazıye ne o unmasın a muş lı..t çekilen si- . .. . . . .. .. .. ... . . .. ır ço ogu er verır · . . • ı - rini kullanıyorlardı. Dışçı sana- evvelce müteaddit yerler e çalışmış 
bakılırsa hatlı küfinin ve ona ta - yakat) denilen bir yazı vardır. Bu nın guvercınını oldurdugu_ ıçın ku~ ·Bir erkeği asla takdir ile temaşa çiler danna, herkese karşı nezaket- tı, geçen asrın sonlarına doğru çok yedinci sınıfa kadar okumuş bir 
kaddüm eden (Kalemi Arabi) nin yazı Fatih Mehmedin evkaf kitabe- rek cezasına ç'.ılıyor ... ~~dakı eder görünmeyiniz. Zira bundan l~ muamele etmek me~buriyetinde- tekemmül etmiştir. Bugün Ameri- genç kız iş aramaktadır, Ehven bir 
Uygur hattından çevrildiğini hiç tinde bulıınan Amasyalı Müeyyid kalyonlardan _ bırıne gotürülurk_e~ hoşlanmazlar. ~aln~z, hayretle ~a- d.ırler: ~aı:ın ufak hır nezaketsiz- kada, bir günde ağızdaki bütün diş. ücretle çalışacaktır. Arzu edenlerini 
şiıphesiz kabul etmemiz lazımdır zade (Hüsameddin Çelebi) tarafın _ kaçıyor ve daga çıkıyor. Orada iki kıyor ve kendilerınden fevkalade liklerı ışlerınden çıkarılmalarını !er çıkarılmakta ve yerine yenileri . h k .. 

1 
b 

· · ·b· b" t mucip ol ış ve al sutıınu vasıtasly e ayan) Arabların bu hatta malıir üstadı ldan kad edilmiştir. Tapo, evkaf, ve genç ihtilfilciye rastgeliyor: Bomi- birşey bekliyormuş gı ı ır avır ur. konulms($ıdır. (Sacide) ye müracaat olıınınası. 
olarak, Abbas hükümeti bükı1mdar- malıye, kuyudatında kullanılmak - ye ve Arno ..• Marsilya hapishane- alınız ... • Nevyorkun büyük mağazaların-

larından (Elmuktedir _Billiih ~afer tadır. İsl~iyetle başlıyan ve düne sinden kaçan iki politika nıahk\ı- !alebelerinden birisi, bir .. g~ dan birinin direktörü_~~ gün b~a: ltalya ve Yugoslav ta- AÇIK ~ERE • 
ıbnı Ahmed) in vezirı ve aynı za - kadar carı olan yazılar alelı'.ımum mu... Missis Vilsona telefon eder. Dunya •Satıcılarımızdan bırısı dıkkatsız- . •. ~ 
ınanda katıbi olup 288 hicri senede kaide ve uslı1p itibarile birbirini tut Köy papası, kendilerine acıyor. c~ şöhret'._~!~ bir~!~ ~iy'.'1°etle- Jikle birşey çaldırırsa birşey söyle- kımlan 13 seneden son- BayanS H~yr~ye, Bayan f; 

1

cran ~ 
zuhur eden (İbni Mukle) dir. maktadır. Fakat san' at noktai. na • Yiyecek veriyor. Kabri iyi bir avcı. rıne geldıgını, ke~dıs_'.11.e soyliy~.e~ meyiz. Fakat, müşterilere karşı Bay~ adiye, mektuplar . w ;ıl 

Bu zat, süliıs, nesih, rey hani, hat zar_ında Arabların kUfi hattı. Irani- Kıış tutuyor, dağda yaşıyorlar. söz bulmakta muşkülat çektıgını ufak bir nezaketsizliğini gördük mü ra tekrar karşı la- mak uzere her akşam :_;ast lJ • l9.3Q 
rıka, muhakkak, tevkil der:ilen ya- lerın talik hattı bizdeki yetişen sa Gümrük" .. k"t"b' 1 Arn k eki söyler. Missis Vilson derhal cevap hemen yol veririz ... > demişti. · arasında İş ve Halk sutunu muhar-

t._. 1 aııoan oço z, ,.dın · ·· ·· ·· · ed · zılann mucididir. na .... r arın her zaman yazıların - • . . • verir: .Yemekten babset ... • ı .. a Binaenaleyh, büyük mağazalarda ŞaCaklar :_nnızı gormenızı rıca erız. __ _ 
d "'stünd" Fak b çok malumatlı tam hır ınkılapçı N sıl 1 ? B .. ··k b. ··· 

Ve bundan sonra 413 tarihinde ö- an u ur. at ıından gayri . ' İ . ·· şaşırır: • a o ur. uyu ır aıı- büyük bürolarda bir melek sabrına - - 1 il 
1 . • . bel (..._ bütün hatl ·· ilik Bomıye de amele... çlerınde en kte bahsedilir" . h" • . . . ._..,._. -ı-" , ~ en ıneşahırı hattateynı ara an ,.,_ . . a~ın guze , ve vasıfları . . • . me yeme n mı ıç · ·:-" ve fevkalade bir nezakete sahip ol- Belgrad muhabınımzden:rvrz ')•'yi . 
nibbevva) gelir. Bu adam k\ıfi hat kaı~e v~ ıstif şekilleri itibarile Türk yaşlısı Kabrı. Pap~, sıyası vazıyet Missis Vilson hiddetle: •Sen, bennn mak, sinirlenmemek, her ne suretle Beynelmilel futbol müsabakasın-
tının cşkiılini güzelleştirmek, ve bil s'.'.'1 atkaria_rının nanu bütün müs • h.~kında kendılerıne haberler ge- dediğimi yap! ... Der, telefonu ka- olursa olsun asabiyet göstermemek da İtalyan ve Yugoslav takımları Şehzac'.~bac:ıı 
hassa zamanına kadar noktasız ola- !um~ aleminde mümtaz bir tı'.ıyor. Bütün amelenin, köylüniin par. lazımdır. arasında 4 Sonteşrin 1925 de Padu· v 

r;ık kullanıldığı anl_aş'.~an bu ~azıya me~kı kazanmıştır. hukümet~en, hükü~et adamlarının Kadın_ bir sıras~ı getirir, yemek- :Mektupla gösterilen nezaket.. ada bir maç yapılmıştı. İtalyanlar TUR."~ f4 
nokta ,koı:rr.~k usulunu v~~ edıp ya- ~ınenal~yh yazıl:""ın en son telci.- ı~_ar~sızJıgınden şıkayetçi olduğunu iten bahıs açar. Alım ~unda~ oçk Missis Vilsonun aldığı mektuplar bire karşı iki ile galip gelmişlerdi. TIYATL )3U · 
zı san atınde arab meşahırı arasın - m~ devrı 840 tarıhinde Amasyada soyl_uyor.· hoşlanır ve yeme~e d"1'.' bır çok arasında cidden dikkate değer ve- Aradan on üç sene geçti. Bu gece saal 
da bu ikı zattan başka namdar baş- dogup 927 tarihinde Üsküdarda ve- Bır gun ufukta bir duman görü- şeyler anlatır. Dıger mısafırler de .k 

1 
d İ t b. . al ç·nı· o zamandanberi bazı siyası es- 20 3() 

ka bır kımse yetışmemıştır fat eden ve babası Buharalı olan yorlar. Ası koylüler· zenginlerin şa- karışırlar. Gezdiklert men,Jeketle- b" h t bak h . ı~ d 
1 

bap dolayısile iki takım bir c!aha Sanatkar NAŞ T ve arı· 'a§llll'I 
. . . . . . .. .. 1 . . sı a ar var ır. ş e ır mıs : .ı ı , İ , 

1 ... ' . . ır as a ıcı emşıre, ... o ar 
randa ise • Umad) adlı bir zat (Şeyh Hamdullah efendi) denilen tol arını yakıyorlar Jrin yemeklerıne, lokantalarına daır 

50 
ti be b ak t k karşılaşmadılar Hakkı Rüşen, Eyu .. b Sal i, - .r,,_ · sen e ra er nez e ursunu · ,tUl.KJI 

zuhur edip (ha~tı talik) . denilen ~u bu kudre'.li hat~a~ bütün yaz'.ları ıs- Kabri ile papas köylerine dönü- birço~ sözler söylerler, güzel vakit takip istediğine dair bir mektup Ahiren İtalyanlar, 22 Mayısta Mi- birlikte 
yazıyı ıcad etmış ve hakikaten mus- !ah ve kaıdelerını kuvvetlı hır teme yorlar. Arno ve Bomiye Marsilyaya geçırırler. gönderir: landa bir maç yapmayı teklif et- M dm 1 Mi _ p -~ 
t b. k ·· 1 b ·ı ih y k hah · d k · ı · ı a aze çe enç.,., \ ~ryete esna ır udret gostermiş, ve yaz - e ag amış ve c an hattatlaı;ı ara- "d' 1 .. .. . eme sın en alp ış erme.. . . 

1 
y 

1 1 
d b t kl"f' . . . . • . · 

d .., _ .. _ • d k . . . gı ıyor ar. Hükumet kuvvetlerıyle .. .. ·Bu parayı aç Çinlı çocuklarına mış er, ugos av ar a u e ı ı sının ıştırakile ı.,. yazısı butıın müslurnanlık a - sın a enclisıne ( Imamülhattayn ) . Soylenecek soz kalmadı, murave- ' b .. ük b" · ti k bul t 
lemine tan 1 t t . dedirtmiş" t· T k d kaf çarpışan vatanseverlere iltıhak edi- k il t hlik . .. t eli . sarfedecektim. Fakat, yeni vali tef- uy ır memnunıye e a e - İki oyun birden . Ko··r pı·.,est ' e ınmış o up sana arı - ır. op apı a ve ev 1 B ku t . re es me e esı gos er mı, . .. . mi !erdir · • 
hı yo··n d b .. yük. b" k "hr isl3m.iye mu·· le . d b zıl yor ar. u vve !er, eskı kafalı za- fik" 1 . 1 dır k . . t 1 b·~ tışe çıktı. Yakında muessesemıze ş . Sevd 11 pansı"yonu ko:nedı· un en u ır mev t ı az ze rın e u ya arı . . 

1 
ır erı can an ma ıçın et ır- • . İ . .. .. a ı ar 

rvlemışlir. (Hattı talik) adı verilen görebilirsiniz. bıtlerın kumandasında bulunuyor. çare vardır: Yemekten bahsetmek .. gel~ek. Çocuklarının .b'.'"~o~ eksik- talyanlar ııın bu, .. d\IDy~ kupa -
2 

perde 
İ d ld '"~· anlı İhtilalciler şehrin istihkamını Ad" k ı ff kı ti lerı var. Bunların temınını rıca ede- sına hazırlanmaya buyük bır Iayda-yazı ran an yayı ı.,-~ yo- Kadim Türk ve İsi" ıl .. • ı urs arı muva a ye e ge- *** 

LZ am yaz arı mu - zaptetmeğe karar veriyorlar. Borni- çiren talebelere Miss· V-l ru- ceğim. Bunu büyük bir nezaketle sı olacaktır. 
. tehassısı ıs ı sen, .. 1 k "kk . . ı ıa ı------_,,,..,...,,,=:;;;=c==::=\ e . ye ve Arno, deniz kenarındaki (Sen ha, kalbe ait şeyleri öğretir, ve ken- soy eme ' rı atını c<>_ 'ıetm~k - ı 
Yukarıda cins ve nevilerinden Osman Fevzı Olcay Nikol) kalesinin zaptında büyük bir dilerine elli kitap ismi verir, bun- zım. İşte bu se~eple, _sıze '.11'.'1"acaat Bir san, at . 

bahsetmekte olduğum bu yazılar tP (' cesaret gösteriyorlar. lan dikkatle okumalarını tavsiye edıyorum. Benı ten vır edınız ... • gece Si 
şınci hıcri asıra kadar gerek Ara - yenir Kale kumandanı (Sen Laran) ka- eder. Bu kitapları, dikkatle tetkik Missis Vilson, kursları gönderir, Bir kaç sene evvel Çamlıcayı i -
bıı;tan ve gerekse Dagdad, Basra, Jl I çıyor. İki sene sonra kendisini j ederlerse her hangi bir mesele hak- tavsiyelerde bulunur, ayni zaman- mar ve güzelleştirilmesi için teşek-
Musul, Irak, ve İranda devanı 'dP - JY~ese/e/eri (Goblenç) de görüyoruz. Bir taraf~ kında viıkıfane idarei kelam ede- da parayı da iade eder. kül ~den cemi~et her s:ne ç_am1'ca 
gelmekte olduğu görmekle beraber (5 • . h•t tan Fransa diğer taraftan Prus a bileceklerini söyler. Vali, hasta bakıcı hemşirenin ne- ve cıvarında binlerce agaç dikmek· 

ıncı sa ı eden devam) ' Y M. . . . te ve 
0 

c· · · · · 
ondan sonra esaslı bir usul ve kaide Od . ve Avu t dul ıssıs Vilson, insan istedig" i za- zaketine karşı red cevabı veremez. ıvarın ımarı ıçın sessız sa-- un fıyatlarının .. k kr·· s urya or arı arasında • d . . . . .tl 
ye tabi olarak ve san'at tarilıın.ie h. . yu se ıgt, harp b 1 M .. tt f"kl man trene binip Şikagoya gidebil- Yetimhanenin bütün eksiklerinin asız ve ıntızam daıı·esınde ç ış -
bir ınevki vermek kudreti 'I' • kler fe ır suyu mecburıyeti ile su teda- t aş ;m:;-- b u : ı er de Avus diği gibi isterse nezaket zarafeti de alınmaısını emreder. maktadır. Son zamanfarda bu fay -
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TEPEBAŞINDA ŞEHiR 

TiYATROSU 
Dram ve Piyes kısmı 

Bu gece saat 20-30 da 

flDANAKI 
Yazan: Pandeli Horn 

Terceme ed~n: Fahri Kuliıı 

••• 
Eaki Franm tlyatroıuııd 
ŞEHiR TiYATROSU 

KOMEDi KISMI nasip olmuştur. • ·.ikin":1 dahi fiyatlanması, kira, ver urya or u~ e era er.. öğrenebileceği kanaatin,dedir M B benzer daha birçok tcşek- dalı ve verimli cemiyetin çalışma51 
'l'ürlr m·ıı, •T'< ~··-...,fıtri ze'-'~k ""jı,ı;;tahdem ücreti ve mütefer - Harbın bıdayetinde Fransa ordu- ramın elinden birşe·ı kur;ulma: küru:'ektupları vardır. Missi• Vil- nı yakından göre vali Muhittin Üs-

bılı<•eUJ h "" a -n d su bozuluyor G .. ··llül k · ' · 
d ' e er §eyde muvaffak 1 _ rik iır.!'r a hesaba katılarak · onu er açıyor- der. Şikagoya gitmek için bir tren sonun kurslarında muammalı bir tündağ bu kurumu himayesine ka-

kaukları _gibi bunda da büyük h 
0

. _ tetkik v~•}eası icab eden (üc - !ar. Kral hükümeti müşkül bir va- bileti almak kafi geldiği gibi neza- nokta vardır. Bir taraftan nezake- bul etmişler ve bu cemiyete Jazım 
lar \-Ucud arJ zıy te d ·· ·· ·· k dıınl · k 

Bu &'ece aaal 20-30 ek 
Bir kavuk devrlldl 

Komedi 3 perdo -
nı fıil' a getirmekte oldukları _ ret) ıneseleki tetkikat lehi - e uşuruyor. eti öğrenmek için de • Nezaket tin nasıl olduğunu gösteriyor, ta- gelen yar arını esırgememe -
ler. 

1 
eserlerıle isbat etmektedir _ mize hallediJnlazım gelen bir Marsilyada ve bütün Fransada mektebi• ne girmeyi kafi görür. vırları, söylenecek sözlerin ifadesini tı;<fule_r. Her 5'.'ne y~pm'.ş olduğu 

Yazan: Cr.lal Nüsıhlp otla 

noktadır Esa.S: "Ün bile idare hoşnutsuzluk büyüyor, kralın ac- Her gün gönderilen yüzlerce te- anlatıyor. Diğer taraftan nezaketin bır musamere ile bu ışlen ba~araıı 
İşte mıl 1.. nlık d · · n . zinden d.. d d k f di - . cemıyet bu sene de her senekınden s uma evrınin inti - etmeyen bu .. ı"ha zıyade u- ' uşmanı ur uraca J.:uv- şekkür mektuplarına bakılırsa Mi- er oldugunu. tekrar edıyor: Ta- . . im .. . 

§arından •t·b Os ucrct l - . t• 1 d - b"" .. .. daha ıyı o ak uzere Fransız tı -ı ı aren manlı devrinin cuzlatılırsa b ·'" •sında, ı - ve ı o ma ıgından bahsedıliyor. Vi- ssis Vilsona hak vermek liizımdır. il gorunm1ye çal1şınız.• diyor. Son- d b 

••• 

HALK , 

OPERETi sonuna kadar yazılmakta olan bü - çinde kalaca; zara~ j, »iyet - !ayetlerden birçok gönünllüler Pa- Nevyorkun maruf doktorlarından ra da vücudun kuvveti durınken y_atrosun a -6_ şubat çarşam ~- gkece
tun yazıların T · ki tar mız mu_.;:; •1. . - ğ . . . sı tertıp etmış ve memleketın ıy-

ur er afındsn ya ten kurtulmak . . .~ nizi rıse yollanıyorlar. Maksatları kralı biri Hysteriquie hastalarından biri- sag aya a vermeyı tavsıyeden çekın tli t t kküllr .. bir ara • .._ :;ııL Teııı.lilleri 
vaş Yava.1 ıslah ed ld"ğ· . ıçın mu, ~ lis .. ' ııllyor Bir üml . - 1 k .. me sana eşe ıru y.. Ku"Vcuııu , ... yı nefise ar 

1 1 ın'., 'le sana - kapatmaktan başka çare ;ıe'- mec ı mudafaaya mecbur etnıek .. ne bu mektebe devamı tavsiye et-
1 

.. · . . c eyı soy er ." şo~- toplayarak bu işte muvaffak olmı- •••ANauı. · , 

ve bu h asınd.a mevkı aldığını ' Demektedir! y •.ı:. Marsilyada 500 kişilik bir gönüllü miş ve neticesinden çok memnıın :. s°.yley_ınız, nazarlarınızı şoyle su- ya çalışmakta şehrimizin bir incisi Bu akşam Kadıköy Süreyya si • 
ususda dmlenmeden yo ul er. _ . kalmı tır zunuz, dıyor. .. 

madan büyiik b. ! . ' . r - Su fiyatı me 1 . u teşkıl olundu. Arno, Bomye, ş · olan Çamlıcanın bu suretle guzel - nemasında Büyük gala: 
finci asrın so ır aal?et devrı be- nıamCJların s~ esı etrafından ha- ta~ Javel de bunlar meyanında Missis Vilson, nezaketin yaln1z Zerafet mektebi leştirilmesinin ve imarını gören ka . a .... ınilU dansl 
ladığı gorülm:::::ı~ ıtı~are.n b~ - se hamamcıf:e ce:den ve gerek- rft& ·ordu. Taburun i.k. de topu nazariyatını göstermekle kalmaz. •Nezafet mektebi• nin gördüğü dirşinas halknnızın da bu eğlenceli 1 - ~- ~~- revusu .,, fıl' 
yük yaz.ı us·· tad 1 ır. Türkun bu - yapıJm 1 talb! ytı tarafından b,\\'j1 K,-ı ordusu şarkısı) nı •" Hususi hayatında da tathil< eder. rağbet bu, ve bu gibi mekteplerin geceye iştiraklerini temenni eder Halk turküle ı 

7 ı o ıırak ilk hıırnled ış 0 an erin reddedil k • . _,idün ~y- d ğm b p - k · ak h EMİR · Şehabett· Eh" e le ber b b me ı\\\:ı.> çıktılar Ailesi çok bahtiyardır. Koca•ı 0 asına se ep oldu. rogram ço zengın olar a - 2 - opereti ın uzzer Yakut bini Ab- a er u husustaki müracaat;" a, be · . • M" · Alm zırlanmıştı Kı metli sanatkar Na 
dullah Rumi) şöhretile tanın belediye iktisad müdürrr .1 ,..an umandanı, (Muvasan) Mr. Vılson, karısının saye • 1ssıs . a Arşer de bir ·Zara- . Ö · Y • 1 Nisan cuma akşamı Pangafu 

lan bu zat (hattı rnuhkak) ;;~il~~ i~aresi .~endi salahiyetl:ri~i~ ed::;:.: ,,...,_ ":~i·hati ·~:~ Marsilya gönüllü- s~d_e ahlakının büsbütün değişti~i- fet ~e~tebu açtı. . !~~~. :~:ve: ar~:~~~!~~=:~ op;~ Kurtuluş sinemasında Büyük su • 
yazıyı icad etmiştir. (698 de iılm .. - lınde gorınemekte ve her daire b'ş- . P_ . '. ·..., . ILiyon)a nı ~yler. Me~ela, evvelce otomobı1- Mıssıs Arşer; sarışın, çok zekı ve zen in v~ ete numaraları ile süs- vare S Attila revüsü ve Şirin Te)'2Ef 
tür). Ve bunu takiben in .. ll_§ lı başına bu işi tedki.k: edemenı lı lerı, Ron vadisını geçtileı, • ~ le gıderken, ışaret memuru •Dur!• çok şen bir kadındır. Beşinci cad- g. . Y . 
en mümtaz san' tk• 1 y e Turkiın tec\ir. e - vasıl oldular. Bazı yerlerde hrudet:"\ince sinirlendiğini, ağzından dedeki bürosundan Amerikanın bü- lenmıştır operetı Orkestra - Bale. 
dullah Sı er f" a ar arından (Ab - Yıkan . . le, bazı yerlerde de hararetle k.uşı- 0 

• .)lir küfür kaçırdığını, şim- tün ehir!erine hususi telefon telle- -- --- -----
lllih)h t Y e ı) vardır. Bu zat (ne- 1 m~ mes_elesının şehrin umu. !anıyorlardı. Ahali .. ··uw mutlaka' •.. ot tabii gördüğü"nu·· . ş dır vaffak olmanın sırrı bu... !ehemmiyet vermiyen bir kadın, h~ 

at ının m h staı m sıh.hatile alak d • . , gonu erle be- d" · b • · • rı var . b'" .. . . 
!arak a ır u arından o _ a ar oldugunu ı - rab (Re d ı ıse unu gaye. . ffak Evvelce uyuk bir mağazanın yatına ehemmıyet vermıyor deme • g "st 1 ı · ·· er n or usu şarkıs) ·· "'" M. · v·ı n muva ıyet ·,· o erı nıektedir erı SU11?rek bu husust h ı nı soy- söyler ıssıs ı so ' ı,ın .. bayaa memure . 1 M' . A it' 

Ve bundan . naf . . . a amamcı es lüyorlardı. . ,...;;rı . ..,ıarın nezaketin kafi olduğunu sö ler hal- mu sı o an ıssıs r- ır. 
y-•- b" • sonra Hattı Halebi)nin ının 1/ilrlerını belediyece tedkik A .. .. .. . Nezaket mekt,.cflne yazıJe.. . b··'-' Mi . A e . fkr" bY .. b'.. .. şer; birçok kadın!ann tuvaletle•i'le İşte bıınıın içindir ki uzun mü<h 

.,...,,e uyük hocası <A ıl ( ettirmek ·· h z sonra gonüllülerı (Fontenb- • alı a~.x .eının wu ssıs rş rın ı ı us utun . . .. . 
Dled Seherverdi) ve ~it~ :n Ah." beledi .• uzre. ama~cılıır cemiyti !o) da görüyoruz. Parise yaklaşıyor çogu, hayatı~ııeti~deş bulu"an].ı.r- başkadır. Onıın kanaatine göre, bir e~e~ı~et verm.~m~lerı yuzu_n·'c' det düşünmüş, çalışmış ve bir ·'la; 
lftl bu yazının buyük tis;af! ~~ı- .. Y eye yenıden muracaat ederek !ar. Heps' heyecan içinde... Halk =~:~:da ~ı:zektt" çoıc et.em- kadın ne kadar nazik olursa olsun g~ttikl~rı yerde husnu kabul gurme- rafet ve şıklık• usulü vazetmiş ve 
!raca Şehabeddin A an ucret ıneselesile birlikte su fıatları kendilerinı nas 1 k 1 ak• . r.1. N ·ıc olanlar uek ~a- zarif ve şık olmadıkça bu nezake- diklerıne ve teşebbüslerinde mu- bunu ıılllyonlarca kadına öğretmıl 
llolla bdullah) ile . . d . . . . ı arşı ay~c .... mıyet ~rı ır. a7> . • y· b" t . . . . afi k . İdris) olup hattı mıisenna ~ının e tedkikinı ıstemek tasav - (Ren ordusu şarkısı) nı söyli:yerek buk 1§ billurlar. Şüphesız, kadınl1- 'f:, ır e~ırı, ehemmıyetı yoktur· v . a olamadıklarına dikkat et- ye başlamıştır. , 

de vurıındl,dır. (Sentaııtuan) ınahallesinden geçi- rın çoğu güzeldir, şıktır. Fakat, rr ...._,ıkhk, ı~te saadetin anahtarı, mu- mışti. Onıın fikrine .. 



• 

, 

7 - 80NTl!LGRAI' - 31 Marl 14t 

ihfoavetlerve toplantıları 1 g·ıı eye ku·· ıaA h lst. Levazım Amirlili ~ - n 1 er ~atınalma _Komlavonu lı.i. lan 

ASKERE DAVET • d • d Idareleri Istanbul levazım l;. 
k~likl::~nim;:~:~:çino~ae~~:d: g 1 y 1 ren a a m ~i~l!~~n~~=f~5/=it 93;ç:ı 
316 - 329 dahil piyade, 316 - 333 da - kil"t . . d b tev ma günü saat 15,30 da Tophaneı 
bil janıiarma ve deniz, 316 - 33~ da- (5 inci sahüeden devam) ~an ~sus_ teş_ .. a ı ıçın e u de lvazım amirliği satınalma kôi 
bil harp sanayii 316 _ 332 dahil güm k- .nevsimi gelmişti Londra san - kü keyfiyetı buyük bır darbe ol • . . 

' · ç·· k .. Mull · f r · t· mısyonunda kapalı zarfla e}:sılt-.. M.-A;;:,..=L~U::....:M:::._A T No. 34 Yaza Rahmi Yagv rz rük 316 - 329 gayri islam eratın sev sür dairesinde mektupları okuyan muştur. un u erın aa ı~e ı - . . 
~ - n 1 ke tabi oldukları bir istihbarat memuru, önünde yı - ne nihayet vermekle Alman casus r:ıesı ya~ılac~ktır. ~ahının be~e-
Y E s 1 

K A v E Ko~odor Ramiz, Sevkiyat kumandanı Şükrü TercUm• ve iktibas hakkı • .. .. ğılı duran mektuplara kartpostal - şebekesi büyük bir adamını kay - lı 8250 lira. ılk temınatı 618 lıra 
~ESiM VEREN: Pala, Donanma başk&tibi Ihsan ve gizli vesikalarM mahfuzdur. 2-Deniz eratının toplama ~~nu 10/ !ara bakarken bunların arasında betmiş oluyordu. Muller olur ol - 75 kuruştur. Şartname ve nü • 

1 - - nisan/938ve diğer s•nıflar ıçın top- ühim bir kısmının da Avrupanın maz kolay yetişir casuslardan de - ~unesi komisyonda görülebilir. • t• b 1 hı d k• h b !anma günü 21 nisan 938 oldu ':una ~tarar memleketlerine gideceğini ğildi. En ziyade işi gücü İngiliz do- isteklilerin belli saatten ':ıir sa· re z 1 s 1 1 z 1 r 1s1 n a 1 a r ~re ~el v~rec~kler t :ıanrna göt·m~. dikkati büsbütün uyanmış nanmasını takip e~erek öğrendi~i at evvel k~nunt vesikalarile be
gıınlerınden bır gun evve!ı5ıne ka- tı. Bunları okudu, bitirdi, elden çı- malfunatı vermek uzere Mullerın raber teklif mektuplarım ko • 

m I • • k • t• dar mal sandıklarına bedcLerini ya kardı. aldığı malfunatı bildirmek üzere misyona vermeleri (469) {173~~: e c 1s1 şu a r a r 1 ver m 1 ş 1 : tırmış bulunmaları ve bu tariht<.~n Lakin önünde bir gazete vardı. tu~tuğu usulü öyle göz ~örünmez . . . ••• 
sonra bedelleri kabul olunmıyacagı Bunun hakkında henüz hiç bir ka- murekkeple yazı yazıp gondermek ldarelerı lstanbul levazım a i 

nan olunur rar veremiyordu. Gazete bitaraf değildi. 150 ton arpa 15/4/938 cuma gÜ 

alfada bulunan 19 nakl·ya gem"ıs"ındek"I 3 flfk8Jlk ••• memleketlerden yollanıyordu. Fa - Bu senede İngiliz istahbaraı şe - nü saat 15,45 de Tohanede ıcva 
Ü Beyoğlu yabancı askerlik şube - kat adresi, şüpheli olan adresler - bekesinin sansürü tarafından tutu - zım amirliği satınalma komis • 

kııvvet Çanakkalede karaya çıkarılacak I s~~::8ni::c:~~=~d:•;~;~de sı- ::~~;:~:~~:görünürü Felemen ~:n ~:~~i:ı;::~ı;ı:ı~::::~ ;~~:a~:.alı ~=~ksi~::rı 
1 nıfından, yoklama kaçağı olarak şu- Hiç bir fevkaladelik yoktu. _Fe~e- du .. Bunu ~aş~a biri_ yapmıştı. Mul - 8100 lira, ilk teminatı 607 lira 

. beınizde muayene edilen 316 ila kat çok geçmeden bu gazetenın o - lerın asıl ihtısası hıç renk verme - 50 kuruş~ur. Şartname ve nü ., 

I• sta b 1 1 k d d 329 dahil ve jandarma ve deniz sı- lesinde berisinde göze görünmez deiı Londra gazeteleri ile bir ~ ~unesi komisyonda görülebilir. n u a g e ece onan m a a nıfından 316 ili 332 dahil doğumlu - mürekkeple yazıl~ bir takım ya - ufak tefek i!Anlar neşretmesi ıdı: isteklilerin kanuni vesikalarile 
ıar alınacak ikmal edilmezse 333 do zılar olduğu İnt\liz sansörünün içi- Bunlar çok defa şöyle bir şey ara - teklif mektuplarını ihale saatin· b Ü y u- k t o p 1 a r ı• 1 e sa r a y 1 ğuınlularla temin edilecek. Ve harp ne doğmuştu. Git gide şüphesi ar - nıyor, böyle bir şey lazım, eğer deri bir saat evveline kadar ko
sanayii sınıfı için, 316 ilfı 330 dahil tan sanstir kimyevi bir takım mad- birisinde filan kitabın bir nüshası misyona vermeleri. ( 470) .1734)" 

t h d • d d k ı silıih altına çağırılacaktır delerle gazetenin üstündeki gizli ya varsa artık piyasada kalmamış o - ••• 
1 e 1 e ece 2 - Yoklama kaçağı suretile şu- zıları meydana çıka~_ş, okumuş- lan böyle eski bir kitabı ~et~~ sa - Suvari binicilik okulu için a -

S&baha karşı boğaza varacak olan bemizde muayene edilen ve deniz sı tu;,. Yazıla~ _şey _kısa ı~: .• taw o~a~ men_ınu~ edil~~gı tar- Iınacak 30 ton talaş 6/ nisan 'f 
bu kuvvetlerin Anafartalar, ve Kil- nıfına ayrılanlar bedel için müra - E,. harfinın şımale gıttıg, 201 ta- zında hıç kımsenın şuphesını uyan- 938 çarşamba günü saat 111 de 
:e mıntakası.nda karaya çıkarılaca• ı ~ • caat edenler 9 nİsan 938 akşamına rafından yollandığı bildiriliyordu. <lırmıyacak olilnlardı. Bu i!Anların Tophanede satınalma komis -
gı zannedilmektedir •• " • ' kadar bedelleri kabul edilecektir. E ne idi? ... Kimdi? ... Bunun ev- neşredildiği gazete nüshalarını d lıkl ksiltm . yo 

vela bir harp gemisi olması, bu ge- Muller sarar, bağlar, postaya verir- nun a pazar a. e .esı ya. 
Kolordu karargahı bu haberi alır ' 3 - Diğer sınıflar içın 30 nisan minin falan yerden falan yere di. Hem de sansürlerin her vakit a- pılacaktır. Tahmin bedeli 600 

:~::. ~Mhalartb3unu31 sabkıtahı'alarad"•tınanın:amim ~--·'~· 9b3ul8 edilak.şamınekt~ k;ıdar bedelleri ka - gönderildiğin! anlatmak istiyorlar çıp bakabileceği bir tarzda sarar lira, ilk te~atı 4~ lirk adır. Şartda 
" ..,. • , ec ır gibi bir zan hatıra gelirse de İn - verirdi. Bunlar çok defa Holandaya name ve nu_munesı omisyon 

:uhteınel ihraç hareketine karşı 4 _Şubemizde muayene edilme. giliz casus şebekesi bu meselenin yollanıyordu, Oradan da Alman ami görülebilir. Isteklilerin belli sa -
&zırlık!ı bulunmalarını tavsiye e• tte k · im 1 · 

"" yip de transit suretile şubelerince bundan daha çok mühim oldugun· u rallerinin eline geçerdi!... Evet ... a omısyona ge e en . 
~- ( ır Ç . • muayene edilen, 316 ila 333 doğum meydana çıkarmıştır Mullerin Londra gazetelerinde neş- 468) (1732) 

e... anakkalenın bombardı- > !ular şubelerinden mahalli müret - 201 den maksad İngilteredeki 11.1 rettiği ililnların manası vardı. Bun- İstanbul ı· .ki . 1 k k ah ınanla siirülınüş tarla haline gelen ~ . . .. .. . . - 1 t il" d . as ıye ı ncı ıu u m 
to akJ tep ıstenilmek uzere bugunden ıti - man casus teşkilatının başı veyahut ar n~ ız .o~asına, denız. kuv kemesfnden: 

.Pr arında 0 
gece başlıyan bil- haren şubemize müracaatları ilan başlarından biri olacaktı. E de bu vetlerıne daır ogrenılen en yenı ma • . • 

Y\Jk hareket ve hummalı bir faali- olunur. teşkilata mensup olarak onun emri lıimatı bildiriyordu. l kBeyoglunda Yeşıll .so~akgınt dad Me-
yet başgöstcrmiş; çıt çıkarmadan lt d 1 b Artık Mull il İ nız· . all e apartımanının ıncı a ın a o • k nl k , , a ın a ça ışan ir adam olmak la • er e ng amır e-

\eara ; ta yürüyen kıt'alar, siper- harıcı f'.sk.:n h.J a.l<lı zım g<?liyordu. Tahkikat, yavaş ya- ri arasındaki işaretler, üstü kapalı, tur~ Mari ~gado~lo. ~arafından 
. ""• egonaklara gelen, yerleşen, llan:a rı vaş yapılan tetkikat nihayet mese- kimsenin şüphelenmiyeceği kelime- hazıne aleyhine açtıgı ıstihkak da -
·arttırılan yeni kuvvet, ihtiyat alay- -ı !eyi meydana çıkarmış, Lıgiliz ca _ ler neydi? Bunun uzun uzadıya taf vasından dolayı davacı Mari Aga-ları ertesi sabahki büyük' ve kanlı d l d t k · Bir çiftine tahmin edilen fiatı susları bunun iç yüzünü bulmuş _ silatını vermeğe imkan yoktur. opo o namına avç name ar ·ası -(tnticadeleye koşuşmağ ·· .. eğ 
b 1 a, uşuşm e 470 kuruş olan 150000_ çift kun-ı lardı, Mesela Muller "kiralık ev arıyo- na mumaileyhanın yazılı adresin • 
i ~ &nufiardı. · · dura kapalı zarf usulıy_ le sat_ ın E den maksad İngilterede)ti Al • ruro,, diye bir ilan veriyordu. Bu den üç sene evvel çıktığı ve elyevm 

• 5 Mart gecesi Çanakkale ce"- alına kt Ş t 35 li 
h . .. ~ ca ır. ar names_ı . ra man casuslarının ileri gelenlerin - il8ııın bulundug" u gazete de Holan- nerede oturdugu" malılnı olmadıgı· • esınin en canlı, en hararetli ve en 25 k b d 1 
f ı b uruş e e m_ ukabılinde sa __ - den biridir daya, oradan Berline gidiyordu. Fa- na dair mübaşir tarafından yazılan aa ir muharebe """"•i oJm...... .• tılmaktadır Tali 1 h 
Dah .. -~ ...,.~ · P er er gun Hakiki adı Muller olan bu Alman kat kiralık ev ingı·liz donanmasına hte •ft•••ılmış h ine '-"' a grupla beraber havayı bir 'ev K · .. J bil. . şer n ......., ve az ve......-
kaladelik sarmış; burada topla:•n o~syona . nıuracaat c e ır- nihayet fngilizlerin eline geçmiş ve aid bir şeydir, !ikin etrafı ile neyi nin kanuna uygun görülen talebi 
ve aylardan beri her dakika b !er. I~ temı~atı 31950 liradır. ıdama mahküm edilmiştir. , anlatmak için kullanılıyordu? ... Bu veçhile bir ay müddetle ilanen gı-
lenmiyen, bilinm.i foğaz forselerine karşı koymak içinKildülbahir önlerine gelen Osmaı.. I~al~sı 14 Nısan 938 Per~mbe Mullcı: !'aka.~an_makla İngiliz ca- cihetleri İngiliz amiralleri herkes • kar bliğin k rilm _ 
bh?ir ·t .. 1 .. yen, duyulmıy"'·ı filosunda kumandanın teftişi gunu saat 11 de yapılacaktır. sus teşkılatı buyuk bir muvaffakı -ıten ziyade merak ediyordu. Muller Y~P da:1 ted tahkike. arar velik 

çeşı 0 
Um.le karşı karşıya Eksiltme' · kl · 2 90 yet gösterdıg" ı kadar İ gilte d k. d bah dil kt. mış 01 ugun an abn ta e • bulunan bini . . ye gırece erın 4 sa n re e ı en yarın se ece ır. dildi .. 

10151938 
t 14 d tahkik t 

b • ere~ on binlerce ınsan İhraç için bütün ~plar yapılınış,,mış, bütün gece süren bir deniz yılı kanunun 2 ve 3 üncü mad- gı saa e a 

iç:~::u:.~· ifadesi zor hisler hazırlanmıştır. Yarın şafakla bera-jyolculu~undan sonra şafakla bera- delerinde yazılı vesaikleri ilh ' • U M h8kim.i huzurunda hazır bulunma• 
H k ış kalmıştı._ ber harekiıta girişmek için deha! ışe•ber bogaz sularına gelen transpor- teminatlariyle birlikte teklif ln lİSar ar • üdürlüg" Ünden: sı veya tarafından bir vekil göndec 

er es az konuşuyor- agır bir • ı B d ··nl · d E k d ı mesi aksi takdirde tahkikata gıya• 
küt, tuhaf bir a·ır b İııııc . su- başlanabilir! Bu akşam, müstemle- ar_ ozcaa a 0 erın e şe a a a- mektuplarını ihale saatinden en . . . _ . _ 
ra hayva 1 hg • aş ~a- ke kolordusu yola çıkarak sabahle- rı ile Hayırsız adalar arasında de- az bir saat evvel Ankarada M. 1 - Şartnamesı mucıbınce 24 ton mazot cAgır dizel yagı• pazarlık.. ben devam edileceği tebliğ maka • 
h;fif .. n. ara atta okşar gıbi esen yin ih c t bb.. tm lidir rnirlediler. Biraz sonra nakliye fi- M V k"l t• S t im K . la satın alıl"acaktır mına kaim olmak üzere illn olu • 

ruzgara bile gar· b. . ra a eşe us e e . 1 d ıl b . e a e ı a ın a a omıs- · (
9371412

) 
lık veriyoı'du. ıp ır sessız- Maltada, nakliye gemilerinde ha- ~sun.:"' ayr an ir istimbot ~'': yonuna vermeleri. c767• •1578.. _ II - Eksiltme I/IV/938 tarıhine rastlıyan Cuma günü saat 14 de ı.n;.;.ur;;.;..;. . ...:;..;...;,_.;... _ _ _ _ _ __ ~ 

H . . . nuz gun ağarmadan amıral gemısı- ••• Kabataşta levazım ve mübayat şubesindeki Alım Koınisyonund yapı- İstanbul Asliye 4 ilııcll lnıkllk nuıı.. 
erkcs, her şey düşünüyor· top- ber ve emır beklıyen kuvvetler bu ne doğru süratle gitti. . . Jacaktır. kemesın· d- •• 

rak siperlerd ' Vıze cıvarında bulunan kıtaa- - p 
ağır a e, kazamatlarda (1) telgrafı alınca hemen yola çıkarıl- (Devamı var) tın ihtiyaçları için 70000 kilo _III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı- Hazine avukatlarından Nüzliıll 
k. ğır yem kesen,, burunlarında- == sığır eti kapalı zarfla ksilte habılır. 

ı to~?alan sallaya sallaya forklı- ~t 1 B '"7 . e m_e IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 erk tarafından Seyfi aleyhine açı.•' 
Yan SUVari atlarından rütubetli kış 1 a ya inanın ' inci yedkonukım.uştutr. Elmaksılktme. Vı- güvenme paralarıyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmele- lanıd' _Seyf245in7inllrazlm49me~ı:ı.:._.~~ 
gecesinin ruh ürperten izli". _ y J ze e as erı Fa ına onus:vo - ri ilan olunur (1 o ugu _ ... ...,..... hCUı #. 

de cündilzka ateş faaliye:::, ;~~- ugos avya Katından düşen n_u~da .. yapııa?aktır. Şartname - · ••• 446) m~ tahsili ha~kın~ dava Jlrlll j 
gunluğunu çıkarmak iste .b. A l s· k d sını gormek ısteyenler her RÜn 1 - 21/III/938 tarihinde ihale edilemeyen Gaziantep Müdürlüğüne hali sureti tebliğ edılme!ı: llzere SllJ!f 
Uyuklı>ıuı, iri, ejder ağızlır topf:,.; n aşması ır a ın komisyona müracaat edebilir - bağlı Akçakalede yaptırılacak İdare binası inşaatı yeMden kapalı zarf finin önce oturduğu KadıJı6yOııdf 
k_<>dar her şey ertesi günün dehşe- (4 üncü sahifeden devam) (4 üncü sahifemizden devam) ler. Eksiltmesi 15/4/938 Cuma usulile eksiltmeye konmuştur. Dalga ~kağında 28 numaralı ha • 
~nı hesaplıyor gibi bir hal taşıyor- kaleler neşretmektedir. Yalnız sıya- görüyorl:ır: Kadın, döne döne kal- günü saat lfl da yapılacaktır. lI - Keşif bedeli 10606 lira 81 kuruş ve muvakkat teminatı 795.51 neye gonderi!ınl§ ise de mez!ı:Or ey.~ t . . si sahada değil iktısadi sahada da dırımın üstüne dii~üyor. Yerler ka- Muhammen fiati 21000 lira mu- liradır. __ ... de buJıınamamıı v. otunıwııl§ ol-~ 
. rezıstıbl zırhlısındaki harp ınecli- iki tarafın münasebatı daha geniş- na boyanıyor. Halk kendi kendine vakkat teminatı 1575 liradır. III - Eksiltme 11/IV /938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat duğu ve Roınanyada olduğu zan • l 
~ a~ ilstü dağılırken şu kararı liyecek görünüyor. Hatta İtalyan mırıldanıyor: •Zavallı kadın: ..• Er- Münakasaya. iştirak edecekl~rin 14,30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki alım looınisyonun- nedildJlindeıı .. hııhsi~e tebliğat ya.• 
ermışti: gazeteleri yeni vaziyet karşısında kekler şapkalarını çıkarıyorlar. Bo- bıldırılrn gunde ve tayin edilen da yapılawtır. Kapalı zarflar münakasa günü en geç sat 13.30 za kadar pılamadığı mübaşirin verdiği ger}i. 

- . ~altada bulunan 19 nakliye Yugoslavya ile İtalyanın Twıa sa- Yıın!arını_ eğiyorlar. Şüphe yok, öl- eksiltme saatinden bir saat ev- adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukbilinde verilıniş den Seyfiye bir ay müddetle arzu • 
gemısındelti 3 fırkalık kuvvet sa- hasında yeni bir müvazene kurma- du ... Polıslerden biıi eğilıyor, he- ve! teminat ve teklif mektupla- olmlı<lır. hal sureti ve davetiyenin tebliğine 
bahla beraber karaya çıkarıla~!.. !arı lüzumundan da bahsediyorlar. nüz yaşadığını görüyor. Derhal has- rile icap eden sair vesaikin ko- iV - Şartname ve projeler 53 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlaı re muhakemenin 2/5/938 pazartesi 
Donanma şafakla birlikte monti- Bu neşriyat manalıdır. Tuna saha- taneye kaldırıyorlar. Baygın bir misyona ·tevdii. •781» •1726• Levazım ve Mubayaat Şubesiyle Ga;dantep Başmüdürlüğünden ve Ak- saat 14 de bırakılmasına karar ve • 
~rlar~ da iştiralrile tabyeleri bil- sında müvazeııe kurmak demek or- halde ameliyathaneye götürüyorlar . ••• çakale Memurluğundan alınabilir, rilmiş olmakla dava olurum Seyfi • 
Yuk bır ateş baskısı altında bulun- ta Avrupa işlerinde yalnız bir dev- beyaz masanın üzerine yatırıyorlar. ~~arhisarıııda_ bul~nan ~ta- V - Eksiltmeve iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve vesaikinl gün kendisi ve a vekili ma1ıkemııo 
duracak ve bu ateşin himayesinde !etin istediği gibi hareket etmesini Llzımgelen ameliyatı yapıyorlar. at ıçın 115000 kilo sıgır eti ka- İnhisarlar İnsaat Şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları lizımdır . . y 
karaya çıkan kuvvetler boğaz sırt- kabul etmek demek oluyor. Kadının yüzü bembeyaz.. Tıpkı palı zarfla eksiltmeye konul- VI - Mühürlü teklif mektubunu kanun! vesaiki ile v inci madded~ Y: ge~~ıği v~ davaya cevab ve-
lannı ;·-• · b. ··ı.. ·b· muştur Eksiltmesi y· d k rilmedigı takdırde muhakemenin ~- ettikten sonra Osmanlı İtalya ile Yugoslavya arasında ır 0 u gı ı yatıyor. Günler, hafta- • · . ıze c as e- yazılı eksiltmeve iştirak vesikasını ve muvakkat güvenme parası veya . 
!'1bye!erin.i. eller~ geçirecek ve bu geçen sene martta bir anlaşma ya- !ar, ~~lar geçiyor, derin bir baygın- rı satına lma konusyon~rı~a v~ - mektubunu ihtiva edecek olan kanalı zarfların yukarda yazıldıi>ı veç- gıyabında yapılacağı ilAn olunur. 
~aile tabii neticest olarak kendili- pılmışsa da Adriyatik denizine dair lık ıçınde, kımıldanmadan yatıyor. pılaca_ktır. Şartnamesını gor- hile miinnkasa l?ilnü en geç saat 13.30 za kadar adı gecen Alım Komis- 938/1161 
gınden açıl-k boğaz yolundan do- iki devlet arasında mi~ak imzalan- _Diımğı sönmüş, fakat yalnız kal- mek ıst~yenler her _gün komis- vonu B.-kanlıihna m•kbuz mukabilinde verilmis olması lazımdır. clfi60• İstanbul altıncı hukuk mabkeme 
nanına Marmaraya girecek· Mar- t Buıı yıl d.. .. .. ıd· bı hafif hafif çarpan bir yaşa yona muracaat edebıL .. rler. Ek- s· altıncı hukuk dairesi d 
nıarayı geçecek ('!) İstanbuİ ··nı . ~ ı .. 1 ;' la onumu ge L ölü!... yan siltmesi 15/4/938 cuma günü sa Eyüp icra dircsindcn: !müşteriye aittir. Biı-inci arttırmada ı • . r. en: 
ne "aracalı: (!) sa:ı-ayı büyük oto e;ı- ya ı e aı::::ı vyba arasında ge- On altı haftad at 15 de yapılacaktır Muham- Rıdvanın Sabiha Ali Hatice ve kıymetin yüzde 75 ini bulursa müs- Hulusı tarafından Fatihte Fevzi 
rile tebııit ~k ve münferit P ~ çenanlaşsene en ukmisakın bu eserleri gö ··lm. anb sonra hııyat men fiati 34500 lira, llk temi • Sıdıka ile Şaylan mutasarrıf olduk- terinin üstünde kalır. Aksi halde paşa caddesinde karakol karşısın -
(') """--~ su manın o zamana adar şayanı ru ıye aşlıyor. Vanak- . . . . . .. .. .. .. . daki cephede Ferdanenlıı ı..... 
· :-~ mecbur kalan O dikkat ··rüld .. ğü. A !arı solgun d dak!ar . natı 2588 liradır. Münakasaya !arı Cıbali Sıvrı koz Kuçük Musta - en son arttırmanın taahhudu yerm- - nu • 

manlı . s- go u ve vrupa mat- u ı penbelesıyor . f k d ki . d k lm k .. tt 15 .. maralı evinde oturmaktıı. iken ha 
r . ~IU'&tor!uğu. ittihat ve te- buatında birçok neşriyata yol açtı- ~zlerini açıyor, hastanenin İıe a~ ış .. ıra e . ece _erın bildirilen fa paşa sokak eski (30) yeni (44) e a a uzere ar ırma gu~ . -
akki hülrum.etı de yola gelecek (!) ğı unutulmamıştır. Şimdi İt 1 duvarlarına hayretle bakı Y gunde tayın edilen eksiltme sa- No lu arsanın derununda 20 araba daha uzatılarak 16- 5 - 938 pazartesı len ikametgüı.ı meçhul bulunduju 

boylece Lord K· " yan yor. t' d b" ·· ·· · ttc ılaralı: ihal · anlaşılan Münevve al hine 
1• ıçnerin parlak (!) gazeteleri bu yıl dönümünü tes'it Şimdi artık h . .. . h a ın en ır saat evvel teminat ve taş bulunduğu halde 179/8 metre gunu aynı saa yap eı r ey açı -

P anı da yerini b··'---L er şeyı goruyor, er teklif mektuplar·! · ed katiyesi icra edileceğinden ipotek lan boşanma d d d · 
har ı.. . ..._ ve ... Mu- ederken harare1li neşriyatta bulu- şeyi işitiyor ve anlıyor Fakat me- . . . 1 e ıcap ı>n "'lurabbaında olup, ııuyuun izalesı sah.b. 

1 
aklıl . avasın an a ıcrayı 

e...,nın bu kötü gı"'""· '+'u• İ . . · • saır vesaikiıı komisyona tev·'" . ı ı a ac arla ırtıfak ve dig· Pr ·h k · 18/4/938 . -Jetleri le ~. ı.U<U. dev nuyorlar. talya harıcıye nazın ramını anlatamıyor, güçlükle sbz uıı. <çın arttırmaya çıkarılmıştır. Kıy - . . . . rı:u a emesı . pazartesı gu-
ceıı:· o'n1ar ~ harp talil Yenile- Kont Ciano ile Yugoslav başvekili söyliyebiliyor. On altı haftadanberi • 778• •1693• meti muhammenesi 672 lira<lır. Şart ~lac~ ~ıplcrının cayrı menkul r.u saat 15 olarak tayın kılınmış ve 

' a güler yüz göste ı~ s din · has uzerındekı h~klannı hususile faiz d ü · ·· ··dd tl ,.. Harp . rece,..u. Doktor toya ovıç arasında tel- tanede yatan bu kadın daha bir Adalar sulh mahkemesinden· namesi 8/4/938 tarihinden itibaren . . . ave yenın on gun mu e e wa -

sonra .::::aılisıt bu kararı verdikten graflar çe~tir. Belgr~~da çıkan çok haftalar tedaviye muhtaçtır. A~.S:.ar terekesine tcrkedilmi~ 0 _ divanhaneye asılacaktır. Birinci art ve masr~a d~ır. ıdd~~-mü_s~t ~en tebliğine karar ~erilmiş _oldu. 
şifre telgraf,_ .MaitaY_Jt derhal bir Vreme gazetesınde bu munasebetle Yapılan tedavi, gösterilen dikkat lan olu Fatma Soidenin mütebaki tırması 30141938 tarihine müsadif evr~aril~ bır~te. yırmı gun ıçın- gundan mezbure Munevvenn ta • 
.satar., fUn ~ektırdı .. Bunda hula- h:ırıretli neşriyatta bulunuyor. ve ihtimam sayesinde hayatı kıır- terekesi 7 /4/938 tarihine müsadif cumartesi lrinü saat 10 d 12 de daıreınıze bildirilmeleri aksi h:ı1 yin olunan gün ve saatte İstanbul 

Her ,,_,"' !Yordu Görülüyor ki Avusturyanın Af. tarılmıştır. perşemlı~ günü saat onda Heybeli k d tıl -•-tır A~-- an . ye de hakları tapu sicillerile s.ıoit ol - asliye mahkemesi altıncı hukuk da-
~-ı yo Unda· - ' t f Cebel kak 7 N a ar sa ac<\A ..... .,,maya gır -

var! Uünt:a ,. ___ _' musaı ırsat ın:ınya geçmesi üzerine ortada yeni Javya münasebatınm d.aba kl Sil o. lu e•td(? satıla - k . . k kı . .. madıkça paylaşmadan hariç .kala _ iresinde hazır bulunması ıü:·· EllJlllİ 
1 -una t•-i tab b. . sı aş- rağından talip olanla hal!· me ıçın onan ymetın yuzde ye- akları fazla aı· . 
erde ve Türk . . ~ ye- ır vazıyet varılır. Bu vaziyetin de ması için edilen teşebbüsler ve bü rm ma ı . _ . . . c ve m umat isteyen - ve bu babdaki davetiyenin bir n 

de müessir ~1~ _üzerin- siyast ve iktısadi bir takım cephele- tün bu tezahürat ve ne . t - mezkıirda hazır bulı~cak alaka - di ~uçugu nıs~ünde temınat ak - !erin dairemizin 938/592 No. lu dos- hası da mahkeme divaıflııneıı!M ta 
lfOstel'Dll§ ve.. ri göz önündedir. İtalya ile Yugos- manalı değildir. şrıya az dar menıurlara nıuracaatları ilan çesı alınır. Birikmlş vergi, vakıf yaıııııa müracaatları ilAn olunur. lik kılındı· ,..._ 

olunur. (6379) icare hl.sıredarlara rusuın telllllye 938/592 olunur. gı belli olıuk iU.me .._ 
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Yağlı ve acı badem, yağsız kar ve yağlı gece ve gündüz ... 
yagsız yarım 

• 

HASAN KREMLERi 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 

gençleştirir, gençleri güzelleştirir. ihtiyarları 
Hasan ismine ve markasına dikkat .. 

İki tehlike işareti :f 
Nezle ve baş ağrısı 

Üsküdar İcra memurı•ığundan: .... . 
Üsküdarda Ayazma mahallesinde Bostan sokak ~o. 43 de .ı:;~ 

Jale borçlu üsküdarda Hoca Hesnahatun mahallesınde Servıl 
sinde 80 Nu. da Safiye Münirenin Üsküdarda Hoca Hes~ahatun ~ 
J · d """•vilik' sokag"ında eski 62 yeni 78,80 No. lu sag tarafı Ç 
esın e ·-= İ · d ·i]ı 
camiişerif sokağı ile Nail hane ve bahçesi s~l tarafı .. ı:rnail l 1 
arka taralı Osman ve Saadettin paşavereselerı bahçes~ on tarafı 
i\m ile mahdut sırf mllk ve tamamı 2062 lira kı~me~ı . muh~= 
bahçeli evi açık arttırma ile sablmasına karar verilmıştır. V az ~ .Soğuk algınlığı -

nın bu ilk alamet-

lerlni 

Grip in 
ile bertaraf et -

mezseniz bir çok 

ağır hastalıklara 

tutulmak tehlıke -

si baş göstermiş 

demektir. 

Gri pin 
Kolayhk Terzievi 

ZO - 25 liraya 

1 

Safi yün müntehab yerli ku-

ÖKSÜRÜK 

t:n muannit öksürüklerle bron· 

şit, astm, ve boğ'maca öksürü

jtünün ht'i i14cıdır. Göjtüsleri 

zayıf olanlara vikaye edici te
siri şayanı dikkattir 

Bütün Eczanelerde 
bulunur. 

lngiliz KANZUK Eczanesi, 

BcyoJu, l•tlnbul 

Ş U·R U BU 

maşlardan ısmarlama kostüm/ ~l•••••mm::a:=•llll••••••••••••••••.I 
en sağlam malzeme kullanmak 

Bütün ağrı, SlZı 

ve sancıları der -

hal dindirir. Gri· 

pe, romatizmaya, 

diş, sinir, 

adale, bclağrılari-

le kırıklığa kar . 

suretile en müşkülpesentleri son 
derece memnun bırakır. Bir 
tecrübe sözümüzü isbata kafi -
<lir: 

Sultanhamam Münevver han 
birinci kat numara 1 - 2 

şı bilhassa mües - --:" · 

sirdir. J LJ N 1 Q R YELEK CEBi 
FENERLERi 
Tc.şınnıası çnk 

kolay, ışığ• çok 

!:~::;;etli •:e kend<si 

çok şık. Yelek ce· 

bine ·;e kadın çan-

tasına girer. Halis 

Krom taklitleri 

Saç ba'r.:ımı, g ·· zelliğln enbirincl şertıdır. 

P~T ~~OL iZAM 
Kepekleri 've c;~ç' dökti~me,..i·ıi tedavi cde:ı tesiri milcerr~p l..ıir i:açtır. 

İstanbul Sıhhi Müessese!er Arttırma 
Ve Eksiltme Komisyonundan: 

zırası: 

Servilik caddesindeki 80 Nu. lı kapıdan girilince methal: 

:1-~ethal. f ldD 
Malta döşeli bir pabuçluk üzeri muşammalı ahşap so a, so 

bir kapı ile girilir Bodrumdan mutabağa tahvil edilmiş bacaSJZ ' 
ni çini döşeli mahal, bunun solunda 7 basamaklı m.~rclivenle 5 
kat arası bir oda, bu methalden girişte cepheye tesaduf eden kl 
di ven vardır. Sağındaki merdivenden orta kata çıkılır. Sold~ 
bodrum ve mutbağa tahvil edilen kısım üzerine tesa~üf ede~. , 
viyesine bir sofa ve solunda bir kapı mahallinden geçılerek bır Jı 

üzerinde ufak bir hela ve salonda orta kata çıkılan merdiven ve 
koridor üzerinde bahçe tarafında içinde yük ve dolabı olan ufak. 
vardır. Bodrumda mutbağa tahvil ·edilen mahalden bir ara kapı iJe 
!erek zemini kısmen malta döşeli vebir kuyusu olan ve yan soM 
Nu. Jı kapısı bulunan zemini toprak bir dehlizden geçilclikten so~ 
nadan hariçte bir mutbak vardır. Methalin solunda bulunan me 

den orta kata çıkıldıkta: 

Orta kat: eli .. . ıc 
Zemini muşamba döşeli bir sofa solunda mer ven uzerıne . 

eden hel.i ve musluk, sokak tarafına nazır birbirine muttasıl. j};ı 
sofadan <'amekanla geçilir ufak bir koridor mahalli ve bu karıdO 
riPde bir hela ve alt katta rabıtası olan bir merdiven ile bahçe ~ 
da yüklü dolaplı bir oda ve bu koridor üzerindeki merdivenle ıı: 
ta çıkıldıkta: 

Üst kat: 
Bir koridor, bahçeye nazır bir oda, ufak bir hela ve ~orido 

muduk -doldurma suludur- ve koridordan geçilen ufak hır sofa ( 

kak tarafına biri ufak diğeri büyük iki oda vardır. • 
Binanın heyeti umumiyesi ahşap olup orta ve alt katta eleJc11 

sisatı mevcuttur. üst katta elektrik ve su yoktur. Terkos teşkilaU 
dır. Bodrumdan mutlıağa tahvil edilen mahalde hava gazı tesisaU 
aır. B:nanın cepheden sola tesadüf eden merdiveni ile helalarına 
şu tarafına pencere açmak suretile ziya temin edilmiştir. Bina 
cindeki rnutbaktan bahçeye çılolır. 

Bahçe: . . . . . ııı 
i tecrübe ediniz. dikkat. Leyli tıp talebt yurdu tabcleri için yaptırılacak olan 930 çift yaz- Mutlıağın arzını takip eden hır mahalden gırildıkte komşu 

icabında gUnde 3 ka9e alınabllı"r, lık · k · k ••.•. 1 k !arının arkasına tesadüf eden kısımda genişleyerek içeıislnde üıel 

vardır Markaya 

'" s ı d osu· Voyvoda Cad No 30 ıs arpın açı ...,...,.ı tmeye onulmuştur. 
--------------·-------------- a ış ep . . . l -- Eksiltme: Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlü- neke kaplı iki kümes ve kısmen telle çevrilmiş kümes ve " 

Uyu~turııcu maddeler İnhisarı bedellerini beş sene zarfında öde - İstanbul ikinci icra dairesinden: ğü binasında kurulu komisyonda 13141938 Çarşamba günü saat 14,30_ üc c<>viz bir çam üç erik üç incir ve bir dut ağacı ile ve bir de, 
mek üzere aldıi;ı 1934 ve daha evvelki seneler mahsulü Konsinye Af • Sultanahmet isak paşa yeni Ak - da y«pılacaktır. • ağacı mevcut olup bahçede eşçarı müsmire ve gayri müsmire ı:ııe 
yonların Bakiye ür senelik taksitlerinı· def'aten o"deyncnktir. bıyık caddesi 15 numaralı hanede 2 ''1 h r· t B' 'f · tur. Etrafı komşu duvarlarile mahdut ve bir tarafı bir metre kada! , , , - " u ammen ıa : ır çı t ıskarpin iç,n 460 kuruştur 

iken elyevm ikamet". ahı meçhul A- 3 M kk duvar üzerine tel çekilmek suretile çevrilmiştir. 

UYUŞTURUCU MADDELER 
iNHİSARINDAN: 

,, - uva at garanti : 320 lira 85 kuruştur. 
li Yontara: 4 - İsteklilerin ·artname ve nümuneyi her gün Çenberlitaş civarın- Mesahai sathiyesi: 

Sami Pekine İstanbul il:inci no- d F t t" b · k d 1 553,29 M.2 127,58 M.2 üzerine bina inşa edilnll.'ştir, . . J a ua paşa ur csı arşısın a eyli tıp talebe yurdu merkezinde gö- dcı 
terinin 11/3/936 tarih ve 3777/521 b 'l 1 _ İ<bu gayri menkulün arttırma şartnamesı 4/4/938 tarıhın 

re ı ir. Ve şartnameyi de parasız olarak alabilirler. ' ti 
numarasile imzası tasdikli sened 5 İ haren 937 /5588 No ile Üsküdar icra dairesinin muayyen numar 

- steklilcrin cari seneye ait Ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı ; 
mucibince hasbclkefale borçlu ol - k d 1 b 1 1 herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla 

anun a yazı ı e ge er ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz ve- ' 
duğunuz otuz liranın ma~ faiz ve b k k b mat almak isteyenler işbu şartnameye ve 937 /5588 dosya numat 

ya an a me tu u ile birlikte bern gün ve saatte komisyona gelmele-
yonların iki senedeııberi verilen taksitlerle takriben nısıf bedelleri te • masarif tediyesi için voki icra taki- ri. ·1627• memuriyetimize müracaat etmelidir. .,j, 
diye olunmuştur. bi üzerine tebliği muktazi ödeme 2 _ G~yri menkul 4/5/938 tarih çarşamba günü saat 16 da Üsk 

Senelik satışlarımızın % 30 una iştirak ettirilmek suretile bedelle -

ri ödenmekte olan 1934 ve daha evvelki seneler mahsulü Konsiyc Af -

emri ikametgahınızın meçhuliyeti A d B İhsaniyede Şerif bey Çeşmesi sokağında 16 Nu. lı adliye binasınd' 
Mezkiır Afyon sahiplerine mahza bir yardım olmak üzere geri ka- dolayısile tebliğ edilememiş ve mer- , r a a Ü yük Fark Var ' küdar ıcra memurluğu odasında üç defa bağırıldıktan sonra e~ 

lan üç senelik taksitin 1/Nisan/938 tarihinden ı'tı'baren def'aten öd' en- cı'ce ı'Jan' en tcblig" ine karar verilmiş p tt ih ı d·ı· A k ttırma bedelı' muhammen kıymetiJI ertev ı;rcuk pudrası, simdiye kadar hiçbir benzeri tarafından tak- ar ırana a e e ı ır. nca ar 
mesine karar verilmiştir. tir. İlan tarihinden itibaren 20 gün lit dil · · de 75 ini bulmaz ve satış isteyenin alacag"ına rüçhani oları diğer 81 

.e .. mer.ıı;,lır. Bu pudıanın, en büyük meziyeti bilhassa çocuk cilt- al 
Alakadarların ellerindeki ayniyat makbuzlarının sıra No. !arına na- içinde 'fy~kdarıda yazbılı borcut maa - lerı ıçın h~.'1"1anmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde lılar bulıınursa bedel bunların o gayri menkul ile temin edilmiş 

masan o emenız orcun amamı- bulunmar:ıa•·•iır. ]arının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhÜO 
zaran aşagı· da gösterilen tarihlerde İstanbulda İdaremize müracaatları h ı na veya bir kısınma veya ut :ı a - ki kalmak üzere arttırma ...... gün daha temclit edilerek 19/5/'if' 

caklının takip hakkın~ bir itirazı - PERTEV ÇOCUK PUDRASJNJ rih Perşembe günü saat 16 da Üsküdar, İhsaniyede Şerif bey çcşıı lüzumu i!an olunur. 

İstanbul haricinde müesses oldukları için bizzat müracaat edeme

yeceklere aid olan bakiye bedeller bundan evvel yapıldığı gibi banka 

vasıtasıyle kendilerine havale edilecektir. 

Muayyen tarihlerde makbuzlarını ibraz edemeyenlerin müracaat

ları tediyatın sonuna bırakılacaktır. '1570• 

No. 

1000 - 1015 
1016 - 1030 
1031 - 1045 
1046 - 1060 
1061 - 1075 
1076 - 1090 
1091 - 1105 
1106 - 1120 
1121 - 1135 
1136 - 1150 
1151 - 1165 
1166 - 1180 
1181 - 1195 
1196 - 1210 
1211 - 1225 
1226 - l240 
1241 - 1255 

1258 - 1270 
1271 - 1285 
1286 - 1300 
1301 - 1315 

1 
4 
5 
6 
7 
8 

11 
12 
13 
14 
15 
18 
19 
20 
21 
22 
25 

26 
27 
28 
29 

Tarihi 

Nisan 938 
> > 

> > 

• > 

> • 
> > 

> > 

> > 
> • 
• > 

• > 
> > 

• • 
• • 
> > 

• > 

• > 

> > 

• > 

• > 

• > 
501 - 520 2 Mayıs 938 
521-5403 >. 
541 - 560 4 • • 
561 - 580 5 • • 
581 - 600 6 
601 - 620 7 

• 
> • 

Gün 

Cuma 
Pazartesi 
Salı 

Çarşanba 

Perşenbe 

Cuma 
Pazartesi 
Salı 

Çarşanba 
Perşenbe 

Cuma 
Pazartesi 
Salı 

Çarşanba 

Perşenbe 

Cuma 
Pazartesi 

Salı 

Çarşanba 

Perşenbe 

Cuma 
Pazartesi 
Salı 

Çarşanba 

Perşenbe 

Cuma 
Cumartest 

nız varsa yine bu müddet zarfında kağında 16 No. lı adliye binasında Üsküdar icra memurluğu od' 
istida ile veya şifahen icra dairesi - Şiı;ınan vücutlü yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudün iltL yapılacak arttırmada bedeli satış isteyenin alacağına rüçhani ol 
ne bildirmeniz, bildirmPdiğiniz tak v~Jcrıııda ve ~L'ltuk _altlarmm ~işiklerinc karşı bundan daha mü ssir \ ğer alacaklıların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacakları ~ 
dirde yine bu müddet içinde 74 bır pudra l.cmız J..~1edılmcmıştir, undan fazlaya çıkmak suretile en çok arttırana ihale edilir. Bol 
üncü madde mucibince mal l:eya - O d" w • ( bedel elde edilmezse ihale yapılmaz. Ve satış talebi düşer. 
nında bulunmanız ıa.zımdır bey:m - nu ıger adı Talk Pudra) ları ile 3 _Arttırma bedeli peşindir. Arttırmaya iştirak için yukarıdıı1 
da bulunmazsanız hapısle tazyik o-1 kar•ştlrma J metin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesi veya milli bir bııl' 
Junacağınız, ve hakikate muhalif be - • yı n l il. 

1 

- teminat mektubu tevdi edilecektir. 
yanda bulunduğunuz takdirde ha- . . 
pisle cczalandırılacağınız borcu ö _ lstanbul asliye 6 ıncı hukuk mah-1 Adalar sulh mahkem~sinden. 4 - G&yri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya 

demediğiniz veya itiraz etmediği _ikeme~ınden: . • 1 Büyükadacll Zağnoç paşr. soka mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesih olunarak kend~ 
niz takdirde hakkınızda cebl'i icra_ Melek tarafından IIarbıye Halas-lgın_ da 43 N 1 d .. 1 S h evvel en yüksek tekllite bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle 

~ . . o u e,· e o Pn e er ve ... ı im bul.un hemen 15 .. -' 
ya devam olunacağı 938/921 No ıu kar Gazı caddesıııde 40 numaralı Ak . ga razı o ursa ona, razı o az veya mazsa gun 11'1' 

h . .. t k t d ' H-'' . saray cıvarırıda Murat paşa ma- le arttırmaya mL-.. ıJıp en nAL- .arttır.ana .ihale .edilir. İki ihale J ödeme emrinin tebliği mak~mına anenın us a ın a J<lZl ~v>yenm . _ .,._. ...-

k . 1 ak .. ·ı· 1 nezdinde iken ikametgahı m""huJ hallesınde Cerrah sokıl{mda 12 No daki fark ve geçen gun" !er yüzde 5 den hesap olunacak faiue ve 
aım o m uzerc ı rtn o unur -') .. 

bulunan Veysi aleyhine açılan bo - da ölen eczacı yüıbaşısı Fazıl ve zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın ınemuriyetimi.zce alıcıdl 
Bakırkö ysulh hukuk hılkımli -

ğinden: şanına davasında tahkikatı muay - zevcesi Fahriyenin V>rekPsine va _ sil olunur. 
İzmirde tayyare alayı subayı Ad- yen bulunduğu 8/3/938 salı günü ziyet edilmiş olduğundan alacak id- 5 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alfıkadarlann ve irtifak 

. . saat 15 de yapılan ilanen tebliğe . sahipleı inin gayri menkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz vt 
nan nezdınde emekli kaymakam Sa- . .. dd . 

1 1 
hk ed diasında bulunanların bir ay ve ve-

dull h 
.. dd . h . . . . ragmen mu eıa ey 1 ma em e rafa dahil olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren 20 gün 

a mu eı azıneı malıyenm. _ raset iddiasında bulunanların üç ay 
aleyhinize açtıg"ı alacak davasında hazır bulunmadıgındnn gıyabcı. tah . . evrakı müsbiteleriyle birlikte memuriyetimize bildirmeleri icnP 

ı··k ta d l k " h.d ş zarfında vcsaıkile ve f'SyPya ve e\•i Aksi halde hakları tapu · ilil b ' t ı d k t ş bed ı· il gösterilen adreste bulunup tebligat .ı a evam o unara ,a ı e - . _ . . sıc e sa ı o ma ı ça sa ı e ın 
yapılamadığından ikametgahınız kure Fethi Nuriye dinlenmiş ve kıralamaga talıp olanların da 11/ 4 !aşmasından hariç kalırlar. 
meçhul bulunduğundan ı 5 gün muameleli gıyab karnrmın on beş 938 tarihine müsadi( pazartesi gü • 6 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak ihale karar pullatl 
müddetle ilanen tebligat icrasına giin müddetle ilanen tebliğine ka - nü saat onda mezkılr 43 No 1ı evde pu ferağ harcını ve 20 senelik vakıf taviz bedelini vermeğe mcctı 
karar verilerek duruşma 7 /5/933 rar verilerek bir nüshası da mah _ hazır bulunacak alfıkndar memur • Gayri menkulün nefsinden doğan müterakim vergiler tanzifat ' 
cumartesi saat 10 a talık edilmiş _ keme clivanhanesine talik olunmuş !ara müracaatları ilan olunur viriye ve dellfıliye resmi vakıf icaresi borçluya aittir. 
tir. Yevmi mezkurda mahkemeye ve mahkeme gününün 30/4/938 cu- (G3S

2
) 7 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttınna şarl 

bizzat hazır bulunmanız ve yahut martesi saat 10,30 olarak tayin o _ sini okumuş ve lüzumlu malfunatı almış ve bunları tamamen ]tal 
bir vekil göndermeniz. aksi takdir _ lunmuştur. Müddeialeyhin tarih ZAYİ - İstanbul deniz ticareti miş ad ve itibar olunur. 
de gıyabınJzda mahkemeye drvam tebliğinden itibaren 5 gün içinde i - müdürlüğünden almış olduğum re- Yukarıda gösterilen gayri menkul, işbu ilam ve gösterilen al 

olunacağı tebliğ makanıınıı kaim ol tiraz etmesi ve aksi halde nıahke· is şahadetnamesini zayi ettim. Ye- şartnamesl dairesinde satılacağı ilan olunur. 

mak üzere hukuk usulü muhakeme meye kabul olunmıyacağı tebliğ ye nlsini alacağımdan eskisinin hük _ Sahip ve neşriyatı idare -ectenBaşmUharriri 
len mevaddı mahsusasınıı bınaen rine geçmek üzere ;ilin olunur. mü yoktur. ETEM tzz ET BENİCE 
ilan olunur. (938/54) (6383) İdris o,W.u KBınU BASILDIGI YER; SON TELGll.AF HATBAASI 

J 
..._ ____________ ..__~--------------------------------------~---..... ._~-~~~~~~~~------·-··_'_:6~V~•~C_:~~·="":::::~=a~ı ----_:~:::..~8on~:!!_D yarın .... -


