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SAILIK KUPONU 
Bu kuponun onunu toplıyan o • 

kuyucıılarımız Sem Telgrafın bl -
rinct sınıf dahiliye mütehassısı ta • 

rafın.dan Be§ikta§ta tramvay du -
rağmda 59 numarada cumartesi, pa
zartesi, çar~amba günler saat 15 den 

sonra muayene ve tedavi edilirler. 

USYA TUZAGA DUŞURULECEK! 
Garbde ve Şarkta 

ve •• ölüm 
Sovyetler aleyhine -bir ateş 
cem·beri hazırlanıyor , 

Başkumandan : Hazırız ve kuvvetliyiz!. Diyor. 
r.,..,.__-
ı., . " .. 

Askeri kulüpte Sovyct GenerallCl'i satranç oynuyorlar. 

.-·; ISiliih 
.:.J Altına 

Davet 
Avusturyada iki 
nıf asker silah 

tına çağrllaı 

., .. ı 

al-

Viyana, (Son Telgra{) İki sınıf es
nanın silah altına çağrılması heye -
can uyandırmıştır. 

Hükumet bunun usulcu yapıldığı -
nı bildirmekte ise de hakikatte Al -
ınanyanın bİı" darbesine karşı hazır
lık olduğu iddiası da kuvvetle şayi -
dir. 

Viyana 6 (A. A.) - Milli Müdafaa 
nazırı, askerlik yaşını yirmi olarak 
j tesbit eden son kanun mucibince 
1917 ve 1918 doğumlularmı a;::kerliğe 

Sovyetler tayyare tank ve motörlD çağ<rm•!lır. _, __ _ 

" An aşma güç 
Roma ve Londra 
Müzakereleri 

---·---
Paris maha ili ·· midsiz 

örünmektedir 
P 

nds 6 (Son elgarf)-Ya.-ın Londrada AJ!llanyn ile İn;ril
tereniıı ve 3 gün sonra da Romada yine lngiHeı·e ile Itaı 
yaıım resmi temasları yapılacaktır, İki devlet binnetice 

devletler ve heynclmilcl politika üzerindeki ni7.aları halle matuf 
olan hu temas ve miizakerelerin neticesinden Fransl'l ınah:ıfili 
asla nikbin değildir, AJmanyanın müstemleke, Avusturya, 

Sovyet Rusya meseleleri üzerindeki noktai nazar ve metalibin 
bilhassa Londrn - Berlin temaslarını müşkülata sevk etmekte 
devanı cd~ct•ği tebari.iz ettirilmektedir, Akdeniz, deniz kuvvet
lerinin müsa~iliği, İspanyadaki gönüllüler meselesinin de İn· 
giltcrc ile İtalya arasındaki müzakereyi akamete uğratacağl 
:ı~ıkça ifade edilen görüJer arasındadır, 

1op imalitın'ı arttlrdılar 
Deniz silahlarını da arttırıyorlar 

Balkanlarla 

fjçiler 
A a~ında 
Değişiklik yaplla· 

1Do kto rla rı n 
Mecburi hizmeti Bundan ınada tekmil evkaf rne -

kaydediliyor 
y 

caoı -
Berlin elçisi mebus mu _ 

eiacak 
Bazı sefırlerimiz ar;ısmda yeni 

bazı deği~iklikler yapılacağı kuv\·et
le söylenmektedir. Bu arada Belgrad 
sefiri Haydar'ın büyük elçiliklerden 
birine naklolunaçagı, Paris büyük el
çiliğimız müsteşarı Celal Hazım'ın or 
ta el çHiğe terfi ettirileceği \·e Bedin j 
büyük elçimiz Ifomdinin de mebus -
luklardan birine namzed gösterile -
ceği şayidir. ı 

K 1 d 1 k 
murları arasında yeni ve esaslı bir 

. tasfiye yapılacağı, genç, faal ele -a 1 r 1 a ca manlara fazla bir rol verileceği de 
kuvvet!~ söylenmektedir. 

Doçent ve asistan yetiştirmek 
bir proje hazırlandı • • • 

ıçın yenı 

Bu meyanda halen §Cluimizdeki 
camilerde hademelik, muenı::ılik e -
denlerdcn 65 yaşını tecavüz edenler 
ve okumak yazmak bilme~·en müs -
tahdemlcr tasfiyeye tabi tutulacak -
lardır. Projenin bu sene tahakkuk 

Ettirilmesine çalışılıyor 
_ ....... .___ 

Yugoslavyadakl 
Türklerin nakli 

Aldığımız ma - Yugoslavyada bulunan göçmenle -
lüınata göre Üni - riıı anavatana nakilleri için Cınümüz • 
vcrsitc rektörlü - 1 deki ay nihayetinde Belgradda bir 
ğü; Üniversitenin) komisyon tesis olunacaktır. 

1 başlıca ı:ı~v~ula • ı· Bu komisyonda, bilhassa göçmen • 

Tlirkiye ara5ında 

------------------------------------pasaport, ucuz yolculuk, ucuz otel, 
ucuz yiyecek ve.. Bol gezme 

Yugosıavyüde IOKs oır magazada aııs veriş 

Ayrıca Stokholm 'elçimiz Ragıp Kö
se Raif ile Luhey maslagatgüzarımız l 
Ahad'111 merkeze naklolunarnk yer- ı 
}erine merkezden yeni elçiler gön -
derilmesi de tekarrür etmiştir. Bcl
grad elçimiz Haydar Ankara.dan gel
miş '-"e bu sabah Semplon ekspresile 
Bclgrad'a gitmiştir. 

rından bıı mı teş - lcrin menkul ve gayri menkul mal -
kil eden (Doçent) fl ları ile diğer bazı mali mesclolcrin 
ve (asistan) mese· halline çalı~ılacaktır. (Yazısı 2 inci sahüemisde) 
lelerini bu yıl, ka· · · ===---'"""""'"''"'='"""------------

t'i olarak hallet-' Günün had 1 se~eri ,...,.....K_a_r .... s,,..ı ... s_ın .... ~~~~-E_!-_G._.R._A_F __ o_o_J_e_k_t_ır_ın_a_e_n __ a_k_I s_ıe_r_ .. __ .... f 
Fraf'ı bir defa 
Daha yeniyoruz! 1 
Sl\'astan Erzuruma doğru ilerliyen ( 

ikinci Kafkas hattile; muazzam Fı w 

rat nehrinden ikinci defa olarak şi
nı.cndifor geçmektedir. 

Bu ikinci telilki<le yapılacak köp· 
tünün; k[ırgir kısımları tamamile ik 
nıal olunmuştur. 

Yeni köprü 350 metreye yakın o
lacaktır. Bu suretle asırlardanberi 
nıemleketimizurşark cihetinde şimen 
difer hattı yapılm.~s~a ··mani olan 

Fırat nehri de ouınhuriyet naftasına ı.Jrt lversl te Datıçesınde genç 
rnukavımıct e~~~llY.~Mk gççit .. vermiı 
Olmaktadır. t · · ' tesinden başlıyarak Üniversiteden de-

\\ 

.. - :"". 

miye karar ver · -
miştir. 

Bu maksadla ha. 
zırlanan proje sa
yesinde hem as~
tan ların miktarı 

arttırılmış olacak. r 
hem de tam jste -
nilcn randımanı 

verebilecek do _ • 
çentlcr kazcnula
caktır. 

Bu muhim pı-o

jeyc göre; en zi

yade doc:ent ·ve 
, asıstana jJ1tiyacı k ı. ı 

kızlarım z ·ı u ·urcla,__i reswıler iıy 11 <ic iseyi icsbit ediyor. Sağdan baş~ayaro.k, Istanbulspor kulübü on ikinci t;ıldönümiJ. 
olan Tıb Fakül -ı ııii ı·erdiği. balodcı ktıtlııluJıor, Köprüdeki beton ki§eler yı1zılıyor . . Yenicami meydanını dolduran arabalar 

(Devamı 2 inc:i sahifemizde) tel; köpriilü istani.nılı' 



• - 808TEL8RAI' - 8 Mart 1938 

' Doktorların· mec- ~~~~~gn~arla Sovyet Rusya çem-11 * ~~~: m~:E~:: mü-~ 
b im h• t• ber içine alınıyor müdürü Bay HaUI Ethem rahatsıı urı ızme 1 Arasında ""=u~.!"~inn Şükriı Kaya· Mu· 

k ld 1 Aralarındaki gamimiyet ve- ittifak •nutukta: hittin Ustündağ vasıtasile kendisi • 1 Yor • (11~1 'n!J/ rtlmı tlft,o.,.) a 1 rl gittikçe bir kat daha kuvvetlenen • •- Faşizmin ve emperiyalizmin nin hatınnı sordurm~. 
dost Balkan meml~ketıeri balkmm İ~ya'n~ ~arpte~i uyuşma Y~~ _c•-fher türlü tecavüzüne ka~ı hazırız. * Muhtem şehirlerimizde yeni 

. . mütekabilen birbirlerini ve birbirle- nşmekrını ken~ı menf.na~lerını dun- Ve ... kuvvctli~iz. Harbi kendi top - yapılacak olan abidelerin teklifile Gü 
(1 irlnc •nhif11dt>n de"am) 'husus~ ~u ız~hat~ ver~i~ rinin payitaht ve şehirlerini grüp ve yanın k~nşıklıgından ı~tı~ad~ ede - raklarımwn içinrle değil, dışında yap zel San'atlar Akademisinde bir jü-

rece ile mezun olacak gençlerin tA- ~ nıversdenuzd:ıu iliml= tanıyabilmeleri için yeni bir karar rek temm etmPk gayesı~ı ~melde mak iktidarına da dalına sahip bulu- ri meşgul olmaktadır. 
bi olduklan (mecburi hizmet) kaydı fesorlerden, onlrm yüksek . :•-~ /verilmiştir. beraber So\'yetlf'r a.leylı:ndeki kom- nuyoruza dt>miştir.. * İzmir Valisi Bay Fazlı Güleç; 

den· talebeden daha ziyade istu.a1e .. . . h 1 ,_ da b. t--.. -- tamamlanma- - rd . . · kaldırılacaktır.. ' _ _ _stakbcl Bu karaca gore memleketimız a P•ıuun ır 0&n1.udJ.1 Sovyet Rusyada son gunlc e tay- vilavet ışlerı hakkında Ankaraya gı-
Bunun yerine; mektebi ikmal eden edece~; kürsülerin_ mu nam - kile Ywıanistan, Yugoslavya ve Ro.. sını kolayla tırmakt dır. yare. top, tank zırhlı otomobil in~aa- dcc~kıir. 

·1 1 b . zedlerı doçentlerdir. Bu muhterem . k b'l S B ku d :..~ l Vo- ~ "b" -..c 'k ta d b h • k K ı· .. gençlerden seçı en er mec urı su •

1 

k k d ha m:ıny:ı halkı arasında mute a ı ve ovyct ş man anı ''re a tı :ırttıgı gı ı Vmu mı yas a a rı * Atmada çı an a ımerını ga -lıkt alak u] kl hocaların etrafında ço t ço a . '-·---.. ktır . •. b . ta .. ·1 kt a· . s ..... _ b' Balkan .. . . rette asistan an on aca ar - - . .. 1 . tan t toplu seyybaUer tertip o.um.a;a • roşılof askerı lruluptl' u·aa ettıgı 11' mşaa gınşı me e ır. zetesı elimı.1t1C ır wııversı-
fazJa doçent, duzıneıer e ams op- j b' k · I dır. Artık· h ıka h k' · ~ Turistik ve toplu pasaportla yapt. - tesi açılması hakkında ır te iı te 

Bu suretle, \ugfüıe ~c::dr.?' kE:yfi - 1lamhyız. .. d ' ker ç b n . e ~ 1 lacak olan bu seyahatlere iştirak e- J · • ,....... ye 
1
• L.,, 

1
• bulunmaktadır. 

]etten ziyade kemmiyete ehemmiyet 1 zalara gon erme mec urıyetı a - decekler için bu üç memleket demir G DO" ~ . r' ye p n ,,,. r 1 * Son bir ay içinde şehrimizde ye-
vcrilip her çıkan doktoru; kazalara I dırı~alıdır. . . yollarında, vapurlarında; otellerinde - • 

1 
1 nJden 13 ev 8 apartıman, 5 dükkan ya 

göndermek mecburiyeti de kaldırıl- r..ıt_iden buna.ıhtiyaç vardı. Fa - karşılıklı olarak yüı.de elliden fazla tıp 71 rh 1 yCjpıyor ar pıtmış ve 138 bina da tamir olun -
mış olacak bunun yerine genç me • kat şımdl. 0 i~~aç kaJmamıstır V~ tenzilat yapılacaktır. #{.,, muştur. 
zunlar kendi ihtisasları dahilinde bi- madem kı bu. ıh~ı~açtan uz~~laşt~. Tramvay ve sevahili mütecayire * Şehrimiz Ziraat Müdürü Tah~in 
rer şubeye memur edileceklerdir. Mu Artık _taıebenm ıçınde pek ıyı yetı_ vapurları ~bi küçük vesaitte ise A nıe ri kalılarııı iddiası~a ile Büyükdere fidanlığı müdürü Itr 
ayyen asistanlık müddetini ikmal e- şenlerı ayırmalıyız. bu seyyahlar toplu olarak mecca - rahim, Balkan memleketlerinde tet 

den bu gençler; Kariyer Akademiye Aske.rihekimlerden,tıbtalebeyur- nen seyhat edebileceklerdir; J!Ö-r~ bll Ceb zırhllSldlr kikatta bulunmak üzere yarın sa -
de girecekler ve bilahare doçent o - dundan yetişen bir çok gençleri, a -ı fstanhuldaki bütün müzelerle parkı bah şehrimizden Bulgaristan hare -
larak istihdam olunacaklardır. Ayn- deta birer şubeye memur etmeliyiz. lar ve diğer şehirlerimizdeki buna Tokyo. 6 (A.A.) - Bahriye erka- feJleri Japonya'n.uı büyük zırhlılar' ket edeceklerdir. 
ca bu projede doçentlerin ehemmi • Senelerce çalışsınlar, temayüz et - .mümasil yerler sergi evleri Bal - nmdan bir zat. havas ajansı muha - insa etrneğe başladığı hakkındaki ha-ı *Yakında tesis edilecek olan De -
yetli surette terfihleri ve maaşla • sinler Doçent olsunlar Geri kalan kıs kanlı seyyah gruplarına serl8tçe a- birıne •Japonya. super drctnavt in - berin doğru olmadığını havas ajan iniz Bank'm İstanbul şubesini Bay Ta. 
nnm arttırılması baklanda da bazı mı da daha derin bilgi ile adedi gün- çık bulunacak; toplu .eyahatlenle bu şa etmemekt<.'dir. Yalnız gizli bll' tıp- sının muhabirine söyleyen Japon r1- bir Kevkebin idare edeceği anlaşıl · 

maddeler vardır. . . ~güne Ç<_>ğ~an hasta~e, dostlarımızdan hiç bir duhuliye üç- te hu~ hup ~i y~prr.akta - calinden biri Wabndan yapılan bulmak-m:liiiiEtadırl!i!!ll!!!!.liilil•------e:::a 
Oniversitenln hayati mahıyetınde d~se~I~rı.mı.zde, ~t~larından reti alınmıyacaktır. ~ dır· demş ve Japonya nın Jn.'Qat pr~ beyanatın Japorılarm l4,000 tonluk ._ 

bulunan bu doçentlik ve asistanlık muhıtlerını ıstıfade ettırsınler Aynca, gümrük muamelatında da gramını gizli tutmak kararından as- .. • • . • dair L.I •d • 
meselesini ve projeyi Maarif Veka- Mektepten yeni çıkan pek çok gen- Balkanlı seyyahlar; hudutları~~ ıa vaz geçmeveceğmi. zara sürpnz- ceb knlvazorJ~ mşa ettikl~ id ll Q m l l g 6 
Jeti ehemmiyetle karşılamışbr. Ya. ci mecburi asistanlıkta alıkoymak girdikleri andan itibaren kendılerıne Jerin husule getırcc~itesbJeıin bü _verilen Amerikan haber1erinl tey. A.1 • J k 
kında tatbikata geçilecektir. projesinin bu sene içinde fs'af edil- büyük kolaylıklar gösterilecektir. yük kuvvet farklan ile muvazett.? te- etmekte oJduğWlU beyan etmektedir- ıwere ge gıuece 

Üniversite profesörlerinin hepsi de; mesi büyük arzumuzdur. Bu usul Bu guruplar, memleketimize ge- minine mecfar olacağını bevan et- 1er Bu kruvazörler •l>oyçland• pli - önümüzdeki ayda Akdeniz .sahil -
doçent ve asistanlık meselesinin an-,vasi mikyasta tatbik edildiği tak - lecek diğer yabaneılarqı usu~ tab~ mişlir. .nmdan mülhem Alman plinlanna gö- ]erinde bir eeyahate çıkacağım ev • 
dk bu suretle kökünden balledilmif dinle bak görec:ıebiniz Universite - oldukları hüviyet ve ikamet mud~~tı V~on, 6 (A.A.) _Deniz_.. re inşa ..clillnektedir. velce haber verdiğimiz (Hamidiye ) 
olacağı kanaatindedirler. E2eümlelniz nasıl ba!ka bir kaşayişe mazhar tahdi<latından da muayyen ve mu · .&S:= ~ ,. , = - kruvazörümüzün bu seyahati mayıs-
profesör Doktor Mazhar Osman bu ıolacaktır.• tekabil sartlarla istisna edil~~er E i Dı·namı·ı, barut ta baflayacağı anlaplmaktadır. 
===========================:ve beyanname venne mecburıyetm- VteTıme Elyevm havuza çekilmiş olan Ha-
Mezar t Şiarına I Maar'"f Vekı" (J" de bulunmıyacaklardır. _ midiye bavmdan çıkar çıkmaz bü _ 

a Bütün bu vesait ayru esasta; Yu- ıVJ Q s rafları Kap sal tün Akdeniz ııabilleriııi dolaşacalt bu Numara kondu Ş'lrk bn'v::rsı"tes·rnı' nanistan, Yugoslav ve Romen hü - A zaf .. .ıılı '"Or 1 k meyanda Tunus, Fas, Cezair, Girid, 
• • a • J kumeti tarafında da mutekabilen tat- T ~ · Ucazlı yaca Kıbrıs adası, Manilya, Napoli, H:ım-1stanbu1da terkedılmış K 'd' bik olunacaktır. . . .. burg limanlannı da ziyaret edt"f!ek -

edi'memi bütün me- urmaya g. tvor Balkan ~ahatieri; mahalli turing Dahiliye vekaleti _IDell\lda-limız - • tir. 
Ş • ·ıdi Vanda tesis edilmesinin kararlaş - ve otorr.obil klüblerinin himaye ve de nüfus adedini çogaltmak r.ıaks:ı - tiUkOfttete muraca~t eden 

zarlar elden geçırı tırııdığını evveıce haber verdiğimiz nezareti altında tertip olunacak ve dile evlenme işlcrmi Jı::olaybıştmr~ madewdter va muteah· Ş hi M r I 
_Belediye reisli~i taraf~d~. tt;k - (Doğu Ünivcsıtesı) hakkınd.ı tctki - i~tirak edeceklerden çok cüz'i bir uc- ve evlennx: masr~!lanru azaltmalr ı- bitler na dly- rlar 9 r 8C IS 

~_şubelere verilen ~~ uzeı:ı~ katta bulunmak uzere Maarif vekili re~ alınacaktır. . çın. başladıgı faaliyete cWv8m etmek- Aldığımız malfunata gi>re büyük toplanıyor 
bulun m>arbklann bırer ccdvelinın Saff t Arıkan bugünlerde ·Vona gi-. Öğrendiğimize gorc bu .eyahatler- tedir. • • .. yol inşoat işlerile ve madenlerle, taş Şehir meclisi önümüzdeki ı;arşam; 
yapılmasa ve mezar ~~ nu - dec~tir den birincisinin; mayıs ayı içinde ya- 1 Aldıgı~ız :malumata gore bu h~ - ocaklarile uğraşan kimseler huku - ba günü fevkalade olarak toplar•a -~am hakkındaki faaliyet so- Kendisine bu aha .. h - pılmıw kararlaştırılmıştlr. Bu malı:- susta ycnı bır ~arar dah.a vailmış - mete bir müracaatte bu1unnmşbr - caktır. 
na gelmif bulwunaktadır. . rey . tte mute as satla şimdiden esaslı harekete geçil- tir. Evlenmek ısteyen çıftler, başka dır . uı. ..A.+-ıı-.. ... olan 

Her tubeden bu it için ayrılan me- sıslardan mürekkep bır heyet de re. . . ba"''"a yerlerde ve tehirlerde otur - . Viliyetçe ıuzum a-auU&.t 

fakat edecektir mıştır, ot- Ba lamwta dün kendisile görüşen bu içtimaa sebep, et piyasamnn.Jarr-mur ve hademeler. mezarhklarm bu • .. • . . . . . Birinci Balkan seyahatinin Peşte'ye duklan takdirde bunı.rın e•lerıme . iınize maruf bir maden_ . . . . 
Jundukları mahalle ve IOkaklarJa (Dogu unıveraıtesa) nın bu 

51~ kadar temdit olunması çok muhte - muamelelerinin tescilinde, kadının; ~ ~~ _ 
1 

. tir· zimi ıçm yeniden alınması ıcabcden 
hududJannı mufaml surette göste - üniversitesi halinde olması daha mu- ld. B ahate· Edime 1stan _ kocasının yanına ve es-.keğin de t· - cımn fWl arı soy emış · . tedbirleri müukere etmek ve aynca 

· ı k ed' me ır. u sey ' ' ı p tl c madde fiyatlarının ııı- · tihl • k t kd. · kıymet konmyonun rir birer cedvel hazırlayarak ~czar - vafık görti me t ır. bulla beraber diğer §ehirlerimizden dının nüfus hanesine nakli için yal- . ~ a. a~ı 1 . •. • • • • ıs a a ~rı . . -
1ıklar miıdürliığüne gönder~lerdir. Bu ~ Van gôlü 'kıyılarında de ~ edilebilecektir. Diğer ikin- nız pullu bir ilmühaber alınmakla ik dı~lmcsı rıca~ıle hukumetımıze ~a~ da bo~lan ?ır yere yem ?ır ma 8() -

Bu suretle İstanbulun şchır budu- muallim, mutehauls ve talebenin ~ ci seyahat de Yunanistana yapılacak, tifa olunacaktır. ugımız bu murac~ıe kar!ı,. bu •. lfUl çilmesinin l.fu2m ~· 
du dahilinde bulunan büyük. kü - turacakları ve yavaş yavaş çoğala • d t m·· ttefik memleketin bir çok [ Ayni kaza dahilinde oluran çift • hüsnü suretle neticelendınlEcegı va- Bu husustaki davetıyeler. dün ak· 

os ve u be'..,.._ ~- •--• ~. lflek ve metruk islim mezarlık· cakları bir kasaba ve şehidn temeli şehirleri ziyaret edilecektir. ilerin nakil muamelesi için pulJu il -, dini aldık. '8JD vali ve MO ..... ..,e re.ı:" wacum • 

larınm hepli, ayn ayn gezilmekte atılmış olacaktır. önümüzdeki aylarda da Yunan. Ro mühaber vermek mecburiyeti kaldı- Yani fiyatlar yakın biı· zamandaldan tekmil azalara tebliğ olunmuJ -
ve tesbit olunmaktadır. men ve Yugoslavyalı dostlarunızm 1s- rılmıftır. mubakak indirilecektir. Ve bunda tur. 

Aynlan memurlar, hes' mezarlık - R h t yapılanltanbula ve diğer şehirlerimize toplu r Bu suretle çiftler ilmühaber mas - gecikmemelt lazımdır. Çünkü patla. 
takl taşlarm acledlni ayn ayn göste - u sa sız seyahatleri bqiıyacalWr. rafından ve pul -ndan kurtul - yrı nıaddeie.-ln (ly~tlan ancak 2 -ı s 
ren muazzam cedveıter de yapmış - ı• t V f Balkanlı dostlarımızın İstenbul'a muş olacaklardır. ne evvel temit edilmiş ve bundan! aç Saça, 
laıdır. .. . . nşaa .mı a geldikleri vakit tereflerine muhtelif' Muhtelif kazal~da oturan çiftlu- sonra.~ ~~u.ı ~~ -, B b ' 

Mezar taşlarının uzenne bırer sıra Şehrirrnzin bazı ~mtlerinde yapı- eğlenceler. müsamereler verilecek, den alınacak ilmuhaberlere ile yaJ- na ragmen e>tan ıkı serıelık tarıfe tat.- aş aşa .. 
numarası konmuştur. lan yeni inşaat ve tamıratm, beledi- kendilerine müzelerimizle beraber ruz 35 kuruşluk harç pulu ya~ıştırıl- bik edilmrkte bulunmuştur. Üsküdarda Toptap mahalJesinde 

Bu iş~ her mezarhktaki b3§ taş- yeden alınan ruhsatname dahilinde büyük fabrikalarımız, meldeb1eri - ması kati IÖl':iİllllıiJUi. HatSa bu yüzden bazı kimsclcr!n 37 numaralı evde oturan, §Oför Ya -
larının yukarı ıwım.lanDa kınnm ikmal edilmediği aöriiJmüştür. Bu hu miz, hastahanelerimiz ve sair muh - kaçak dinamit ve barut y.ıptıkl,ırın.t ,arla efi Saime. SaimeDin ~' 
OOya ıl•, v.;rilen numara~ar, .uzun susta belediye reısliğjnden bütün şu- t..lil ınüeolıeoıelerimlz de ziyaret etli- Yeni icad bir tayyare ve lıuııları ekser yerlerde çok ucuza Makbule, Yaprın annesi ŞerW. cl\in, 

muddet .sabıt ka1-lı ıekikle işaret belere bir tamim gönderi!nıişt;r. Be- rileeektir. . . Yeni iead cıllınan bir uçuş maJdııe. •tmok suretile hem kaç.,kçılığa ayni ~vin ü~ katında ·~~n kimse_edilmiştir, . Jediye şubelerinden Jll!len baD mu - Tarihleri pek yakında tespıt edile - sini gefüen bir Amerikalı ııehrimize hem de; hazine bakkın>n k>ybolma- sız kiraetlaıda'.' Bed~ ·~. bır Ayrıca bu. suretle nunwa verilen ameleli evrııkm 1etlriklnden. bazı in- eek olan bu ziyaretler aırıuımda Is - cimi tir. sına sebebiyet verdiklerini işfü;-o - kadım el birligl ile dovmuşl~or.tır. 
her taşın tarih veya yazılan, sırası-- . t haatsız veya tanbul belediyesi; geçen festivallere g ş . . . . . . ruz . İki kiracı taraf arasında oteden • 
le bir deftere kaydolunmuştur pat ve tamira ın nı . . • . • bek Bu malcme ile; hiç pilotluk bilmi- · j beri soğukluk bulunmakta ve ka -

Büyuk mezarlıklarda binl~e tq ruhsatname hilafına yapıldığ• ve ık- .ıştırak etmiş olan ıaz ve zey grup yen bir adam 5 - 6 saat içinde mü • Diğer taraftan bazı maden ve taş b kısım Bedi ile fak ••. tef k 
bulunduğu ve bunlann her birinin mal olunduğunun anlaşıldığı bi~i - ları gibi mu;ıi ve ~aruf oyuncuları - kernmel bir tayyareci olabilecektir. ocak ifletenler de, pahalı~ğın. -1 la alık maku:mlaru r 

yazıları, bir defterin dörtte bir veya rilmektedır ve şöyle denilmektedir : mızı şe~~e dave;. ed~ v_c B~- (Kör uçuş) makinesi ismi verilen bu !dan dolayı bol mıktarda dınarutlka~~~~i:;ufak bil' me~leJerderı o
yarım sahüesinı işgal ettiği için bir cBu vaziyet mıntaka fen rrcmurla- k~ ~ ır er şere m~ ~~ - makine ile ayni zamanda gece ka -1 bulamamaktadırlar-,, tür.. Bedia ile ağız kavgasına gin • 
tek büyük mezarlık içm 50 kalın ctef- nnm vazıfelerinı hakkiyle üa ct:ne - telıf musamereler tertıp 0 

u - ranlıkta ve sisli havalarda inip kalk- Öğrendiğımize göre t:nzilat nis ·ı u, C ysaı:Jırm annesi c..,rift> pa _ 
delaI ·-·nd te1t ? tır · bit ed.l k uz r l ,şen şo or -Y- ~ ter tutmak ica.bet.miftir. diklerine et ettigı en er · 1 . ik daha k mak ~ok kolayca mümkün olabilmek- beUen tes ı mc e c o an tırd yı ilui gotürmüş, kendisine .iş'.A-

Tahriri bıten mezarlıklara ait rur .etmemesi bundan sonra ruhsat- lBuk se yahadtaher, bg~tt .. kçe . ttsı B~a' tedir. dinamit, barut \e kapsül gibi ınad - rakı eden Saimcniıı an~sile birlqe-
defte ler derpey d • pıl · t tamirattan da pı aca ve a uyu nıspc e - d l · · ve ucuz fiyatları pek 

r pey ogruca ınezar • sız ya an ınşaa ve kanlı halk kütlelerinin iştirakle ter- Makineden; İngiltere, Almanya ve e erın yem k rek Bedianın üzerine hücum ctın11 • 
hk ar mudürluğüne göııderilmjştir. mıntaka fen m murlaruıın. mesul e- . 1 ktır Fransada yapılan tecrübeler de çok yakında ilan olunaca tır. ler ve Bediayı dövmi.işlerdir. 

Tesbit olunan ~ taşı yazıları dileceğı ehemmıyetıe teblig,, olun - tı~: ı:~ıe; dost ve müttefik Yu - iyi neticeler alınmıştır. Uç kişinin karşısınd& mukabele e. 

ar nda çok kıymetli yazıJara da maktadır. nanistanm muhterem Başvekili Me - İngilizler 200 Almanlar 30., 1taı- Borsanın Ankaraya demiyen ve saçı başı oyllinan Bl.!dia-

tesaduf o!UlUIUlŞtıır. • taksalı'm söylenıiı olduldan veçhile; yanlar 150 ve Praıımzlar da (Kör U- taşınması nın feryadları üzerine polis ~etişrı~~·, 
YllAredere ald • 

111
"

8 1 
de bu 3 dost Balkan hükiimeti arasın çu§) dan 100 tane mnarlamışlardır. . . . b _ ve kavgacıları ayu·arak uıcrıtcze go-D&riitfef&kada bu wlr ve hibe edllemırecek da _..ı kayıtlarının ve binneti- Amerllıalı tayyııred hm maldneJen Şebrim!~ ~bıyo ve nukud or ~. g ü"nkü toplantı Bazı vılayetlerde, zaman zıtman vi- =Uarın kaldınlmasma doğru hük1Unetimiae de abnak üzere bu sası) nın onklum~eı;ı ay b~:_.~ Anlı Bediayı döven Saime. Makbule ve 

la et lind bir k h- ce .karaya na P.dileceğini Y•-·NS-· . haklarında bıt ılı.lıl..tm Bugun ~akmm 64 üncü Y ~mva en ısrnının mu yeni ve esaslı bir adını atılmış ola • sabah Ankaraya gibniftir. Bu münaaebetle malj e vetl!etin- Şerife za yap . ı 
yııoo.:rdiftir. . . telif maha~lerc _ v_eya kimselere tah- caktır. Döoiifte Sskişehire de uğnyacak den bazı temennilerde ~lunmak ü _ son~a ~f'Şh~d suçlar mahkcme.."11le 

u mektebin eski ve sıs olunduğu gorülerek bu hal, Da - ta. zere bir bana heyeti yarın Ankara. veri.lmjşlerdir. 
)'t:ni mezunlan saat on bııçn\tan fti. biliye vekiletinin nazarı dikkatini • • • J k • hareket edecektir TRAMVAYLARDA DÖVOŞMB -
baren mekteplerinde toplanmışlar - celbetmiştir. f ı/ısiııı.ue 1 lkbeed YekAletlndeft ya'D-

1 
rimİen -n-ı.rr.... . . LER! 

dır Bu münuebetle dün veUıet ta - ...__ aeente e -~r o- Üsküdarda Arpacı hanında oturan 
Saat 11 de hep bir anda ynkan .... nfından viliyete bir emir gönderil - Çarnı_c:malar --··•11t1•r ... .,. Jan bu heJe! bilhassa ~ni Ankarc1 151 numaralı vatman Ahmel Doğu 

lona kılın ve bazı nutuklar - - . r ~ . Mart ayı içinde .... ut umumi banmmn payua il intibakı, 8Cl:ll - dün, sefer esnasında 9ebebsiz ~r~ 
len çı • 

11 

""7 mittir. Xaıliio 6 
(A. J\J - Merkezi ~ ı..,eıı toplımtılanm ~ olaa U., ııbmor .., wrallann lıorta ile kendisile münııkapya &irilen Se • B=-da -t ız de 1ı1r ~ Bıl mıirde, lıiitüıı villJet ~ • - -. ~ mulıarelıQe uç lıiitlin .Ancmlm FkeUerin 1ıa lçt1 • milnuebetlerl lıaktuıda malfye "" • balıattın J\t:ar isminde bir geı:çle 

k ~ ma ~ ve mabfuzlJell mm. alay ile altı tanare iftb:ak etmlftir • ınalsında hazar bulanmak here İk· kiletbıdeıı bazı ricalarda bulunacak- kavgaya tutuşmuş, Acar yolcu, Ah -
me • rile, ~ devlet ....ıı &llıl -.., J\olJenleD IO kiJLnio ö1dtlrlıldjljll ve tısad milfetl§leriııdea 1ı1r pnıp lıa • ıır met Do· clövmÜf J\hıııedln flk'-

Gece de lılr mü•nwe ft1ileoektlr. ve l>ıo--ı.,.h lııı blıll lılç bir .... IO lıltlııbı ~ ~ oldajğm halde esir günlerde Ankaradan plırinıbıe il • i.tanı.uı IMınuı 31 mart üpmına yeti ~: tutuıarak takibata bllf • 
.. , .. Uaelerind•• , . .. bn katiyen teberril w hibe suretile edildiği bildirilmektedir. lecektir, kadar faaliyette bulunacak w yeni lanmııtır 

........ Ca•l,.tl•I• bafka1arına verilmemesi bildirilmif- Tayyareler Kum el Fohm ctvanıı- Müfettişler bütün firketl~ top - borsa bir nisanda açılacaksa da me - * LaJ~liden inmekte olan Tcpka .. 
llo119r ... r l tir. clald bpbala= etmif olan: Jantılan bitikten soma raporlanın murlann milhim bir kısmı gelecek pı • Sirkeci tramvaylannda vatmın 

Bunıa kız w erkek 1i8eJerinde ,.. b ~teyi yer çtkannak daman vekalete vereceklerdir. hafta Ankaraya lfdeceklerdir. Abdullahm idaresindeki arabaya a • 
ti§enler cemiyetinbı yıll~ ~gresbııi Adı•el• .W. bu DDttaları §lddetle bombar sılan Aksaray sakinlerinden 17 181-

bu sabah aaat 10 da Emmonu Hal - m.. 8 ( .. .a ) _ Dün iinlver- etmektedirler. 38 ~ d-...!-•! .. e 1-...mı Yemen veliahli lannda İsmail Batmaz ile arkadqı kevi salonlarında l§tır u,,ana • ~, Fırar eden çeteler mlihlm ımktar- m~e ııcı;U1UC URU. 

Toplantı büyük~~ t · · • sitede nasyonal 105Yalistlerin bir da harp malzemesi terketmişlentir Laspezya : e. (A.A.) - Bir İtalyan Roma : 8 (A.A.) - İtalya kıralı, Orhan Sanlı kontoktör Omum içeri 
. idare h'll;tll marşını sôrleyen bir il"UP ile vatan- • denizaltı gemisi Tmo adalarında yap- Yemen kıralı İmam Hahyamn otıulgirip bilet almalanm ~yleybıce iJd ~e geçllllf:_~~ senekiba et eye: pervarane bir mnış söylenen b!.· grup * Tiran eJçilicfijM tayin ectnmlf tılı dalma teerilbelerinde 83 metre Prens Hüseyni kabul etmiş ve dün delikanlı bir olarak Osmam dW -

ti raporu UJLunwUf, ve zı emen ffak ı.- ....1 ........... _ --a.ıne abkoy mil ler suçlular yakalanll'IJI w mlc1· Dilerde bulunulduktan sonra yeni 1- arasında pek o kadar vahim olma - oln Bay Fuad yann tchrimizden ha-fderinlile bdar inmeye mun ° !gece_._,, _ _,..w 1™i • d . ş ~i. ·1nı· tir 
dare heyeti seçimi yapılmıştır. yan bir takım arbedeler olmuştur. rekt\t edecektir. \ mU§tur. mU§tur. · eıumu ge verı 1• 
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Kazanç vergisi için 2 mühim emir Mahkemelerde •• 
Serbest meslek erbabının 
sınıf ifirazlarırıın kabul 

edilmemesi bildirildi 

1
-Halk . Fllozoru-ı 

dJyor ki: __________________ .... _____ ___ 

ispanyadaki "gönüı- Sustalı ile f.evkifhanede ge- ... ~EYDAN ... 
lüler bahsi Emınonu meydanı merelesı g:ttı.k-" k 1 b• d •• v •• •• k h çe uzuyor. Ve daha da uzamak ıstı -

. t_sp.~nyadaki gönüllül~~ri geri çe~mek çen an 1 J r og UŞU n a • dadını da göst0riyor. Mesele : Ye -
ışı oyle kolay olacaga benzemıyor. nicami gibi güzel bir san'at abidesini 

Bu meselenin İspanya'ya hariçten ' h b • ' meydana çıkaı·mak ve şehrin en ka-
yardım _başlıyalı ber~ n~ıl uzun~Ü- r aman arı esa verıyor •. !abalık ve merkezi bir noktasını ge-
?akaşalara .yol açtıgı atırlar ır. . ni bir meydan.la süslemek, moloz -

5 • • d f h ·ı { ıgan Istifa eden Ingiliz Hariciye Nazırının ş . . . sene ıçın e a Sl o unam /İspanyadaki İtalvanlarm geri çekil - Ot h ·ı· ·ı k . d-kk A lardan temizlemektır. Bu kaaar ba-

k ·ı . d t k mesisindeki ısra;ı da unutulmamıştır. omo l ı l e şe ercı u anına sit bir işten çıkan o kadar karışık 
azanç Ver gz erz e QT l o çekildikten sonra italya'ya karşı • •• h . h .. b l d meseleler var ki adeta nesillerin h:U-

t k .h l k daha yaldaşn:ak ister bir vziyet a_ - gıren şo/ or apıs ane yı o g a ı ledemiycceği bir _muğlaklık __ a~·zcdı .• 
Q l 0 Un m l g Q CQ lan şimdiki Ingilterenin bu «göni.tl- . yor. Yıkılacak bınaların ıstımlakı, 

lü• meselesini Roma ile nasıl bir an- Bundan bir iki ay kadar evvel !s-1 alacağım! bu iş bittikten sonra hedmı, d·ıha 
Serbest meslek erbabının kazanç la~dadır. .. . hışma suretinde başarabileceği ise tanbul tevkifhanesinde bir kavga ol- Diye çıkışmış. İki mevkuf kavgaya sonra arkadan çıkacak tekmil bina-

vcrgileri ve tahdidi icap etmiyen va- Dıger taraftan mulcaahlııtkrlc ç:~an ne kadar merak edilse yeridir. Al- muş· cina"t,•etle maznun ag~ır cezalı tutuşmuşlar. Yusuf eline gecirdiği ~ların yeniden istimlaki \·e bunların 
• ·-1-~1 il tiliı.fl f · d h · e öde · ' J • 

giler hakkında dün Malıye v~ e-
1 

ar ne ıcesın e azıney .. - man'yamn İspanya meselesinde bir mevkuflardan Halil ile Yusuf bir ya- bıçakla karnından yaralamıştı. ·ne meudaılla :ıbı'r]e ile mütena-
. d d f d ı ~ iki .. l · · •e m hkA old kları taahhut be- . ven .J , ' ' tın _en . _e tc_r ar ı_ga . . mu 1ım ve mı) . a um _u . veı·-lneticeyc varılmasını istediği çok söy- tak meselesinden kavgaya tutuşmuş- Evvelki gece, Bahçekapıda Iş ~p yerlerirı Japılması." dükkılncıla _ 
yenı emır gonderılmış.Ur. dellermden bazı yerlerde kazan lenmiştir. Fakat Roma ile Londra a- Iar neticede Yusuf sustalı çakı ile Bankası karşısında l::öşedeki şekerci~ . ·a kl d .. 

· · · · · · ka · · k ·1 ecı·~· ·· ··1 · ı·· ' · n şımdı en ne yapaca arını u -Bırmcı emırde; kazanç vergısı - gısı ·esı m ıgı goru muş ur. 1 rasında bunun etrafında vanlacak Halil'i karnmdan yaralamıstı!... Hafız Mustafa ve oğullarına ait şe- 1 : • . · . . . k' be 
nunu bazı maddelerini değiştiren Hazine hakkmı ziyaa uğratan bu bir anlasmanın sekline Berlin lakayd Sultan Ahmet birinci s~lh ceza ikerci dükkanına çarparak kepenkleri- şunmelerı, bına sahıplermın ıra .. -
2751 numaralı kanun mucibince sı - hareket~n doğru olmadığı ~~e bad~ma kalacağ; hiç be~zemiyor. İspanya iş- mahkemesinde bu dava nihayetlendi-' ni kıran ve vitrinleri parçalıyan Fa-ldnlleri üzeri~d-~ yaptıkları aşı_rı ~'1.~k
nıflara tefrik olunan scrbcs: mcs - b:-1 kabıl muam:-lel~rle m~te~hıtl~- lcrinc müdahalesi, İtalyanınkine nis-lrilmiş, ve ... eli bıçaklı mevkuf Yu - tih-Şişli hattında işliyen 4315 numa- s:ltm~lcr, butun bunlar Yen.:cnmı -
lek erbabının; sınıflarını .ta}:1~. m:ıa- n.? kazaı:ç vergıl_crı~e tabı ol..uklaıı betle ikinci derecede kalan Almanya suf, arkadaşı Halil'i yaralıdığı i~in, ralı otobüsün şoförü dün Sultan Ah- n~.n .. bır _mcy~a~ı. ortasında go~~ 1~?ş 
melelerine itiraz ettiklen gorüldu - dun !"fa~ye v~kale~n~e~1 .n:rter - vakit vakit bu mevzuu .etrafında söziağır cezasından başka (26) ay fazla met sulh ceza mahkemesine verilmiş, goruneb~mesı ıçm_ bul~ı:an musku:
ğü halbuki bu kabil itirazı ve tem- darlıga bır emırle bıld.~nlın~ştlr. söylemekten ev sözünü geçirtmek is- hapis yatnuya mhkum edilmiştir. yapılan duruşmada gerek şoför Hay- ler ve mucadele edılmes.ı ıcab~d~n pv 
yiz komisyonlarınca tetkikinde ame- _Bu \rergi; h:zinenin ~emıye m~- temekten geri kalmamıştır. Hadise, bir yatak yüzündendi .. talı, rinin ve gerekse kaza etrafında yo - rüzlerdir. YC\ii bu iş kolay bır ış de-
li bir foy?a olma.:lığt bildir~mekte kum .bulun_dugu ~ahhut bedellerın- İtalya ile Almanya İspanyadaki gö liye edilen bir mevkuf, İshn.k ismin- 1 Iun solundn giderek Hayri'ye yan - ğildir. . , .. .. 
ve mcslekı teşekküllerle beledıye he- den -~e kesilccektır. . . .. nüllülerin geri çekilmesini esas iti- de diğer bir mevkufa yatağını ver .ılış manevra yaptırmıya sebep olan Bu yuzden çıtrnn rnuşkuller. h~r 
yetlerinin sınıf kararlan hakkında Dıger ~.araft:u1 vergilerın ~ururu barile kabul ettiler diyebiliyoruz. Fa miş; Halil de yatağı İshak'ın elin - taksi şoförü Mustafanın birer gün ha kesi şaşırtmış bulunuyor Hatta bır 
hiç bir itiraz Ye temyiz müracaatı - 7.aman muddetı hakkında verilen em kat Roma - Berlin mihveri buna kar- den almak istemiş· iki mevkuf ağız pislcrine, birP-r lira ağır para cez- ara mahfilin yıktırılıp yıktırılmama
nın kabul edilmemesi cmrolunmak- r~ g~re 934. ~en sonraki kaz~ç. ":~: şı bir şey elde etmek istiyor ki o da kavgasına başlamışİar; bu sırada on sına çarptırılmalarm ve üçer gün de sı üzerinde münakaşalar yapılac~_k 
tadır. gılerı: vcrguun taha~kuk ettı~ıl~ıgı şudur: Fransa - İspanya hududundan lan ayırmıya gelen Yusuf'a Halil: icri san'attan menedilmelerine karar kadar bıle yine bu şaşkınlık aldı yu-

Bu emre göre; sınıflara taksim hak yılı takip eden malı yılının ı~tıza- gönderilen yardımlar İspanyadaki hü - Sen ne karışıyorsun! Yatağı ben rüdü. 
kında verilen kararlar mutlak oldu - sından başlıyarak beş sene tahsıl 0 - kılmet lnıvvctlerinin muvaffakıvetle Gerçe plfın ve para bu işte bü • 
ğundan badema, lıiç bir serbest mes- lunmazsa müruru zamana uğrıyack-. çalışılmaktadır. Eğer İspanyadaki İ _ "C' 'C'I d yük rol oynuyorsa da asıl mücadele 
lek erbabı ve hatta mükelleflerle be- tır. . . . !talyanlar bir miktarda Alman kuv - r akir r ıor ya a edilmesi liizımgelen şey bizce kafa-
raber maliye varidat daireleri dahi 934 den cvv:lkl vergilerde ıse. ~u vetleri geri alınmak isteniyorsa Fran c l • j o. j l • . larımızın, zihniyetimizin değismesi -
bu hususta hiç bir itiraz ve müra • beş_ sen.:l.ik m~uru 

1
zaman ;crgın~ı sa' dan da İspanya 1ıükumetine yar- en tl Z e e T l n Q S l m rQ n Q Q l ye f l dir. Bu meydan er geç açılacaktır. 

caatta bulwıamıyacaklardır. katileştıgt tahrıhten ıesap 0 unaca - dım edilmemeli diyorlar. Londrada 

ı V /d l k D d Ve açılmalıdır da. Şimdi bu muaz -Bu emrin yanlış tefsir olunmaması tır.. . . • toplanan ademi müdahale komitesi - .f\. Q l7l QCQ evam e igor zam iş üzerinde faaliyete girisilirken 
için derhal şunu kaydedelim ki diğer Hızmct erbabındun alınan ıktısadı nin simdive kadar ne zorluklarla uğ-
bütün esnafların kazanç Yergisi hak- buhran vergisile bunların haricin_ -'rastı~"'ı m;uumdur. İspanva işlerine kiralan yükseltmek ,.e müşkül çıkar-

1 d 1 k ~::. J - l!eledı"ve re·ısllg .. i allka· f" makgibibirtakımaçgözJüye:ıçıkgöz kında itirazları hakkı bakidir. Yu -ıde kalan ar ana man azanç vergı - müdahale etmemek kaidesi çok şe- ı PIAjların kabine ıaUart -
k ı b . t t 1 d 1 r bu hususta yeni lerin fırsatı ganimet bilerek meyda-karıki emir yalnız serbest meslek er- si de ayni hü üm ere ta 1 u u a - killere gı"rmiş çıkmıştır. İspanya'va ar 8 a indirilecek 

- .J b" • d" . . m boş bulup şimdiden at koştunmık babımn kazanç Yergisi sınıfları hak• caklardır. asker gönderenlerin mukabilinde bir 1r emtr ver 1 Floryanın bugünkü imar ıslerme . . . 
• takım menfaatler elde etmeden bu Şehir hududu dahilindeki fakir ve bir marttanberi başlannnstır. 4 ıstiy~ıı muhtekırler; 

C'# h 1 y; {ı . n l n kuvvetlerini geri çekmiye razı ol - kimsesiz cenazelerin ne suretle kal- BeJediye bu yıl plaj me\•simine ka- Işte . as:ı müca~_ele . cdil.c · ..,e g ya ıara a o ya mıyacaklarım kabul etmek mi.iş - dırılacağı hakkında bclcdıye reisli - dar deniz hamamlarındaki bi!tün istemelerı, ış:e :ısıl ~uca.dele cd.ıcllc: 
l kl - "' 3 d ku"ldu"r. k b" ı · b d • b" kild cek ~ey bu zıhnıyettır. Bızcc cvv a en l·kolag l ar im arı sene e ğinden alakadarlara bir C:'mir \"eril - a ıne erı, eton an asn ır şe e - . . sinekleri kov-

Ahmed Rauf . . . tamnmlarnağa çahsınaktadır bala konmak ıstiycn 
mıştıı. • · . . mak lazımdır 

G •• f ·ı k B •t k =============== B .. b k b'l hır .. lüm Avnı zamanda beton kabmclerm · 
OS eTl ece l ece C' dl uku eıd11re gore; l~l-ad.ı h .~ lger~n seneki fiyatlarından şi.kayet c- Halk Filozofu JOY a arı \' uun a en CV\Te JJ\.!' e ıyt! ('Kım- "" . • ........................................................ . 

. . . . 1 ıctildiği için bilhassa aileler için haf - Yumnrta ihracatımız 
1 fi t lel·ı·nce defın ı·uhsatı,~esı vt>nlece <l · · ·· Bu sene memleketimize Kaphca ve ote ya la• LJ kk d • ... talık ,·eyn aylık kıraya vcnlcn bu -

da. ha çok turist geleceği rında veni tenzllAt ya• ı-,ı Q ln Q genl ve zabıtaca fakir ilmühaberi alına- yük kabinelerin fiyatlarında teı1ziıatl . .artayo~. . . 
tahmin edHiyor pdması karerlaştırtldı B ·r emı .. r . yapı aca t ır. • . ~ nacaktır 1 1 1 t ı Isnanyadakı son dahılı hadıse]cı· · 

l Bunlar yapılmaksızın cenaze ara -ı Pl~jları:ı asri bir ş1:ki1dc inŞ.'.151 bit·- d_en sonra, yuı:ıurta ihrncatımızın c~ 
Seyyah mevsiminin ynklaşıtı.ası Yalovanın imarı işine bu seneden baları talep olunamıyacaktır. tikten sonı·a otellerin yapılmasına zıyade yapıldıgı memleket olnıal,. 

münasebetiyle şehrimize bu sene itibaren hız verilecek ve mlitehassıs k ! f ı· 1 A t 
tnuhtelif memleketlerden geçen sc - Prost tarafından hazırlanan proJ·e · ti'r Soy adı olmayan evra ı Sokaklarda geceleri a. nsızm ölcnlbaşl.:ı.nacaktır. Yalnız in~a edibcek \•ası spanyac an vus uryaya geç -

muameleye koyanlar1n fakir ve kimsesiz cenazeler de so::.:ak büyük otel bugün tren hclttmın ol - mış __ ·. . .. .. , n~en d~ha ~:ok .turist geleceği talı - üç senede tamamen tatbik edilmiş o- d - . , 
1 

• d d · 1 Turkıye menşelı butım mallara ou 
nun cdılmektedır. lacaktır·. şiddetle cezaland1rlla· ortalarında bırakılmıvarak sed!yelcr-, ugu yeıc.;e yapı acagın an emır - ... · ' ı yolunun Nafia vckfüeti tarofın1an meyanda yumurtalarımıza da buyuk 

Bu cümleden olarak dün Bcyrut Yeni yapılan büyük otle 'fennale .c.aklarAı ~il-~iri.l~i le en yakın karakola mJdolnnacak buradan kaldırılmasına k~dar bu iş. biı" alaka ve rağbet gösteren A\ us · 
tan linıaıumıza gelen Fransız Ban- 'tı d k 1 ahasının baslan , - Dahılıye vclrnletı d_un_ vüa)~cte so- ve defin ruhsatiyelerile f.lkru hal l geri bırakılacaktır 1 turya hükümeti bu kere 'umurtnla-

. .., . . k' gı ne en ap ıca s • gı ya dl arı hakkında yem bır emır ver - . .. · . · · · - . . w ' •• 

dralı Tco!il Gotier vapuru ile 50 ı- cı olan yerde büviik bir meydan va- . . ılmuhaberlerının tanzırnınden son -1 Şimdilik küçük ı;ansivon seklinde rımız ıçın ayırdıgı konten,,anı m:ırt 
şilik bir turist kafilesi gelmiş ve şeh- pılacakt~r . . mıBştır: . d 1 t 1.r . d . ra daimi sur<"tte nöbette bu tunun ce-! fakat beton oteller yao~l::lcaktır Ay-1 nihavetine kadar temdit ettiğini bil-. • . . · u emır e mu 1 e ı rcsnu aıre - 1 ' - • • 

ruı bir çok gezmeğe degcı· yerlcrmı Bunun için şimdiden hazırlıklara lcre verilen ~vrak ve nöııderilen rı~s- naze garajından araba istenebilecek- rıca bu yıl bir kaç eğlence yeri ya - din•.iştir. 
dolaşmıştır. başlanmıstır • h b h 

0

1 clı tir pı1ması da karar]astırılımştır Aynca bu yumurtalar üzerinden . . --.: · mı mu a eratta er şa 1sm soya nın · • • • . _. .. , 
Ayrıca Martın 15 ınde lunanmuza Meydanın bir tarafı otomobillerin 1 d • b . t·d husu.sı takas da yapılab1lec0gı dun 

1 b muntazaman yazıma ıgı azı ıs ı a- ._. · ·· - d d 
geleceği haber verilen talyan an- durmac;ı için ayrılacaktır Aync~ • ~ Yatakla vagonlar teş"ıUHI * Emınonu mey anın a yıkıla • Ticaret odasına bildirilmi!-'tir 

. • . . _ · !arda da sovadlarının bı.ııunmadtgı - .. . . . . . · · 
dralı Sa.turne transatlantıgı ile 4o0 meydanın ortasına Atatürki.'m bü - .. ··ıd·.'- .. . t dil ktea· genicletlyor 

1
cak dükkanların sahıblermnı kazanç Diğer taraftan Isveç ve A\ ustur _ 

nın goru ugune ışare c nıe ır. ~ . . . . • . 
seyyahın gelecem haber Yerilmekte- yu"'k bir heYkeli dikilecektir Kaplı - B d tek il . h b t Bcvnelmilel yataklı vagc.nlu şır - vergılcrı hakkında alakadarlara ye - yaya yapılan yumurta ıhracatı da 

b. ~ • a ema m resmı mu a cra - ... ~ 
dir Bu se,ryahlar Amerikııdan gel- calar sahasının ag-ar·sız 'llan kısımla· . . ..ı ..ı ı·eti Tüıkiyedcki tec:kil.;tını daha niden tebliğatta bulunulmuştur. mütemadiyen artmaktadır. · ·' ~ ta ısmı gecen her sahsın soya•ılurı ua ~ ~ -
~~w~~k~~ı~~a·r~m~u~~~hl~~~di-~m~al~u~~~ m~~ff~riy~~ci~t~~~Hvff~stir.================~============= 
hlar teşkil etmektedir. kimi yapılacaktır. ve isfidal~ bütün resmi evrak - ne Bunun için memleketimize ycıniden İstanbul Valisinden 

Satirma vapuru burada 2 saat ka- Ayni zamanda otel Tc..-.ı-ma.liıı önün~ kadar müst~cel ve mühlm oltır~a ol- yataklı \'C lokantalı vagonlar getiri- " 

lacak ve aynı güni.in akşamı Beynıt'a den geçerek genişletilecek mb mbbbısun - soyadım ihtiva etmediği tak - lecektir. Umumi Meclis Azasına 
doğru yola açılacaktır. den geçerek kaplıcalara giden asfalt dirde katiycn muameleye konulma - Ayrıca bugün yalnız bazı hatlara . . . . . • , . . .. 
Diğer taraftan şehrimize seyyah yol genişleticek ,.e Dört kardeşe ka- yacaktır. işletilen yatnklı v.agonlar haftnnın l - Et pıyasasının tanz1mı ıçm alınması lazımgelen tedoırlerı mu-

celbini kolaylaştırmnk ve seyyah cel- dar uzatılacaktır. Bu emir hila!ın hareket eclPnler muayyen günlerinde bütün Jıatlarjl.a zakere cu:ıek, 
• • • • • • -

1 
1 kl d 2 - Istimlak tal.:diri kıymet ko mi."J'Onuna bir aza seçmek üzere bini kolaylaştırmak ve seyyah adedi- Kaplıcalar .ıdaresı lıa1kııı buraoan \'C soyadsız herhangı hır kagıdı mu- ça ışaca ar ır. 

ni arttırmak için seyyaha yeni ko - istifadesini temin içi notcl ye kap - nmcleye koyan memurlar hak1aııda Wagonlit kumpanyası yataklı va - medbin bir günlük fevkalade içtimaına vilayetçe lüzum görülmüş oldu-

laylıklar gösterilmesi karar.J.aştırıl - lıca fiyatlarını yeniden indırıneğe kanuni takibata girişileceği de bil - gonların fiyatlarında tenzilftt yap - ğundan 9/3/938 çarşanba günü saat 14 de umumi meclis salonunu te~rif· 
rnıştır. karar vermiştir. dirilmiştir. mayı düşfüımektedir. leri rica olunur. 

l!!!::::: == 
- Her akşam bir erkeğin kucağı
na oturup dudaklarım öptürdüğü • 
rıe göre her defasında kalbine bir 
erkek iniyor demektir- ıı şarkıyı 
en az liç ~nedir söylediğini kabul 
edersek, üç kere üç yüz altmış 
bin seksen eder. Kalbinde 1080 ki
şi olunca ben bu kadar kalabalık 

Yerde sıkılırım: 
Bir gün için yatağında yerim ol

rnasına gelince, Bu 108il nin içinde 
sıra gelinceye kadar ben torurıJa • 
rımın çocuklarını evlendirmiş bu
lunurum. 

YAZAN ~ 

ıı ___ N_u_s_ı_~EE ~ E ~,AR~~ A ~6~--ş .... _Ku_N ____ ı 

Hepsi gülmeğe başlamı~lardı. Fa
kat r~m. gülmesini .:hepsiw~~ 
evvel kesmişti: 

- Ben tamamen aksini düşünü -
Yorum, dedi, Suadın kucağına o • 
turuş diğerlerine olduğu gibi te -
sadüfen bizim masamızın önünde 
bulunduğu için va.ki olmuş değil -
dir. 

Daha iki sene evvel şarkısını söy
lerken gözleri Suada takılmamış 
ltı!ydt? .. Sonra, Suat onu reföze et-

tikten sonra, arakasından kızara -
rak değil, takdir ifade eden bir ba
kışla takip ettiğini hepimiz gör • 
medik mi? •.. 

Bundan ala isbat mı olur? İkin· 
ci bir hakarete daha maruz kalmak 
tehlikesi de mevcud olduğu halde, 
kızcağız yine geldi su~rlın kuca -
ğına oturdu. Şarkısını söylcdi;:ri 
müddetçe de bir an gözlerjni ondan 
ayırmadı. 

Ben iddia edebilirim ld, bu kız 
Suada karşı aşkla, tecessüs ortası 

bir sempati ile ağız ağıza doludur. 
- Dostum ben de sana iddia €de

bilirim ki, bu kızcağız bana. sem -

pati ile değil, nefret ve kinle tı -
kabasa doludur. 

- Büyült aşklar bazan nefretle 
başlar! ... 

- Tuhaf! Yahu, siz zorla bu kızı 
bana aşık mı edeceksiniz? 

Ressam birden aklına bir şey gel
miş gibi Suadın kolunu tuttu: 

- Bana bak, dedi. Nataşayı ma· 
samıza davet edelim mi? ... 

- Bana ne soruyorsun, l:öyle bir 
niyetiniz varsa mani olmak akhm
dan bile geçmez. 

- O halde bir kartını ver! 
- Ne olacak? ... 
- Hepimiz kartlarımızı keııdisi -

ne göndereceğiz. 
- Bu suretle de muhterem mat· 

mazel Nataşa bize şeref verecek -
ler ha! ... 

- Tabii değil mi ya! 
- Merak etme, bu kadar zah -

mete değmez. Birazdan nasıl olsa 
Nataşa salona gelecektir, o zaman 
bir işaret meseleyi halletmcğe ku
fi gelir. 

- Gelmez, 
- Niçin? 
- Çünkü matmazel N-:ıtaşa o -

yundan sonra salona inmez. 
- Bize kızmış olduğu için nıi? ... 

- Hayır, konsumasyon yapmak 

adeti değildir. 
- Demek o artistlerin aristok • 

rat kısmından ..• 
- Herhalde ... Çünkü ne numa • 

rasından evvel, ne sonra katiyen 
salonda gözükmüyor. 
- Peki, madem öyle davetinize, 

yahut, cliyclım, davetimize icabet 
buyururlar mı acaba? 

- Arada senin de kartın bulun • 
mak şartile geleceğini t~min ede -
biliriz. 

- Kartın bana ait olduğunu ne· 
reden bilecek! 

- İsmiııin Suat Sadi olduğunu 
biliyor. 

-
- Yaaa! Maşallah ... 
- Ver kartını bakalım! 
·-Ben kendisini tanımak ş0rcfi. 

le mübahi olmadığım bir kimsC' • 
ye kart gönderip masaya davet e
demem. Tanışıyorsunu:-:, ahlıabh . 
ğmız bir hayli ilerlemt.5 buJurıu • 
yor; çağırabilirsiniz. 

Hem on tane ka;:tvh:iı·~ ne lü -
zum var, sen yaz gönder. 

Ressam, Esat Cemilin miirC:'k -
kepli kalemini aldı, Kartınr, Fran 
sızca bir kaç kelime yazdıktan son
ra garsonla Nata:taya gi)ııdel'di. 

Suaddan maada hepsinin ~ ı.izün
de b:ıriz bir heyecan dalgası gö -
zükyordu. 

Vakla Suad da, yüreğinde l>ir 
çarpıntı duymuyor değUdi. Fakat 

o, diğerler gibi Nata~anm m.:ısnlnrı
na gelmcsile duyaca~lat: ;nniyane 

bir gururun ve bu amiyane gurur -
la muvazi giden teredciüdün sem

patisinin duymuyordu iç~nde .. 
<Deva.mı var) 



:JfKiR ve SAN'AT 
- ~ ~- .. - - - . 

Bir Jübile 
Münasibetigle 

Yazan: FiLE 
Şehzade başında doğan, kundakla

nan ve badi badi yürümyie başlıyan 
ve- san'atinden ziyde ha11'ın kalbi
ne dayanan tiyatronun eskidenberi i
ki meşhur liınası. vardı. Biri, o zaıtıa. 
nın erkeklerini pullu kanto e:fbisest
nin ardından sürükliyen Şamram, ö.. 
tekisi de devrin çehresini tandelden 
peçe arkasında saklıyan kadınlan re
'dingontunun eteklerine dolayan E -
yüb Sabri. 

MISIR ENDiŞEDE ' • 6 - . ·. 

HiKAYE . 
. .·· . ' 

lngiltere-ltalya müzakereleri başlayınca Beklenilmiyen Tokat !. 
ilk iş Süveyş kanalımn emniyetini v .. z .. n. M. Sevgi 

G enç erkek, Nesrine güzel bir Nejat ..• 

t • ol 1 d 1 sürpriz hazırlamıştı. Ona ev - Bu tanıdıklarımın içinde, en ziya• 
emın ma 1 ır • lenme teklif edecektL Zaten Nesriıı de, beni sinirlendiriyor. Ammada 

. 

Mısır, ltalyanm Habeşistanda kurduğu garni
zonların takviyesini kendisi için daimi 

tehlike addediyor ! .. • 

uzun zamandır, bakışlarıyle, hare tçam sakw, ha .. nereye gitsem karşıma 
ketleriyle İlhamiye bu cesareti ver- çıkıyor. Nejat'tada izzetinefis denilen 
memiş miydi, ona? şey hiç de mevcut değil. Zorla güzel

.İ§ınden de 15 gü11 izin almışt.ı. Bu lik olurmu? 
sürprizle, Nesrine beslediği hislerin Fikret ..• Vedat... Selim ... kaya_ 
temızliğıni, duygulannın saflığını is- Ve daha bir çok isimler defterin sa
pat edecekti. hifelerinl kaplamıştı. Son sahifede, 

Duvardaki saat onu çalarken, İlha. İlhaminin ismi geçiyordu, altında §U 

mi ile Nesrine gitmek için evinden satırlar yazılı idi: 
bir kuş kadar hafif, neşe ile çıktı. Zavallı yavrucuk, bunu avlamak 
Kapının zili, iki defa ağır ağır çın- hepsinden kolay oldu. 

. Bugün Şamram kat kat olmuş ger-
1danile,, güçlükle taşıdığı kalçalarının 
üzerinde oturmuş, kiışenişin istira - Kahlreden bildiriliyor : - İngi 
hat olmuş ve artık hiç bir erkek kal- liz - İtalyan konuşmaları Mısırlılar· 
bini tahrik edemiyecek bir piri fant ca çok merakla takip e9ilen bir key
iken Eyüb Sabri, şevabı ebediye bi- f iyet olduğuna şüphe edilmemeli. İn
ricik misal halinde hala gençliğinin \!ilt~r~e . H~iciye N~mn>: değiş • 

azibesinin önünde bugünün ka - mesı hadısesı de Mısır sıyası maha • 

'landı. Hizmetçi kız, Hasibe kapıyı aç- Sen hepsinden safmışsın. Göz Yat-
mıştı. larıma, yalan sözlerime nasıl kandın. 
İlhami sordu: Ne kadar, yufka yürekliynıişsin, toy• 
_ Nesrin hanım evdeler mi? çocuk. Senden sıyrılmak, hepsinden 
- Şimdi, nerede ise gelirler. Ter - kolay olacak her ~alde .. 

ziye, provaya gittiler. Buynın, biraz on ~alan bır kaç satırı daha 
ve c f'l' · b k 1 + ...... ;., dınına da diz çöktürmekte berdevam- ı mı, mat uatını ço meşgu e ... ~- dınlenin ve İlhaıniyi salona aldı. henuz tamamlamamıştı. Nes-

İlhami Nesrini sabırsızlıkla bekler- rinin sesini işitmişti, defteri dır. jtir. Evvelce .de yazıl~ı gi~i: _ 

ı E ··b s b · b Eyub Sabri'- ! Mısır bugun kendı kendını mu • ken can sıkıntısını gidermek mak _ cebine sakladı. Heyecanını belli et -
sadiyıe etejerin üzerindeki mec • m~~eğe çalışıyordu. İçeri Nesrin gir· şte o yu a rı, u dı · · 

dir Ve onun jübilesi hazırlanıyor. o dafaa edecek kuvvette ol.ma ğı ıçın 
za~andanberi san'atine ve kültürü- ! .-anıbaşındaki hududa Italyanları~ 
ne çok yeni hamulcler yüklenıiş ve şimdiye kadar asker ve kUvvet getı
sahn t rübe ve bilginin verdiği rip yığmış olmlarını her halde sa .. 
p~~e~aha cesur, daha san'atkir !kin bir na2arla .se~emiyor. Mı -

mualan karışbrıyordu. Eli, mecmua- mıştı. . 
lar arasındaki, vişne çürüğü kaplı bir Dudakları yapmacık, hır tebes
deftere takıldı. Bu bir hatıra defteri sümle aralandı. 
"d' - Bonjur İlhami, seni hiçte bekle-
ı ı. . .. .. 

1 ak çık yor Ve tu\Aatçı diye is _ sırlıların bu endişesine mahal olına-
~.:::.r edeı: ba

0

zı mesleJrd~larını k rfığıru, çünkü Libic:Wkl 1taıyaıı talı • 

Her sahifesini çevirişte İlhami ye- miyordum. hangı ruzgar attı. 
ni bir heyecan, dehşet ve.hayret kar- - Bonjur. N~in, bugün biraz 
şısında kalıyordu. Acaba gözleri al- rahats!zım, ışe gıtmcdiın, hatırıma ı şidatının Mısır O~e herhan&P bir 

· danıyor mu idi? 1eni zıyaret geldi. 

l 

1 N . . di b -Çok iyi ettin, ııe var neyok ... lar her veınle ile tekrar tekrar te - Fakat bu yazı ar esrının , una İ ilik 
hareket içın v-:.pılamdıtmı İtalyan • 

min edı·p duruyorlar T 
4 kin Mısır gi- hiçte şu··phesl yoktu. Evveli şu satır- - Y . .' . . 

• .a...a H b ı tanda ltalyanler İlhamının yanına yaklaştı . G6zlerı 
bi istiklalini almış bir memleketken- a eş 5 larla karşılaştı: sahte b. . ~ +..... rd y ·· -

ır sevgı ışı5• ~yo u. uzu· 
di ~üdafaas~~ dü~ünmek ~aziyetin- Süveyş kanalının idaresine .ve mü - nun etmiştir. F?at bu ?vay~t ~k 1 Reşat... . . nü yüziine yaklaştırdı, gene roman· 
d_edı~. Onun ıçın bır ordu wcude ge- rakabesine ltalya'nın da iştırak et - g.eçmeden R~ma.dan tekzıb edılm~ - Onu Heybelide. Muaz.zezın çayın. j lardan kapma banal felsefesine baş
tirmıye çalışmakladır. Ordunun le • mek istediğine dair çıkan rivayetler tır. Bunun uzerıne MısırWarm ille da tanıdım. Çamlarda, hır kaç meh • lamıştı: 
vazımı, mühimmatı lngiltereden gel- Mısırlıların canını çok sıkmıştır. Bu-'memnuniyeti tabiidir ki kalmamış - taph gece geçirdik. Sonradan atlat- B'l N k d , d İl 
d . F k h d h b ı h t . h'. t - ı sen.. e a ar mes~ um -ı. a at er şey a a aş angıç a- nun üzerine talyan elçisı Mısır u- ır. tım.. h . Se . . b k d tatl ldu 
1. dedir İn "lizl · teşvik'] tsk A • • • • 1 .. 0 h amı. vgının u a ar ı o -ın . gı enn ı e en- kumetıne lazım olan temınatı vere- Hülasa Mısırlılar - talyan muza - r an... - h. d d be · 
d . . b b k" k 1 l ta . . b h 1 d k.. d ta tık B. gunu, ıç e sanmaz nn, ya nı erıye cıvarın a azı es ı a e er - rek böyle bir şeyın mevzuu a s o - keratından ne netice çıkacağını bek- 3 ı oy vapurun a nış . ır 
mir edilmiş. müdafaa tertibatı a • madığını söylemek lüzumunu hisset- liyerek gerek Suveyş için ve gerek iki görüşmeden sonra, bu da sana... İ . . .. _'-
lınml§tır B "b · f ı · tı d · t · . . · km - b 1 d B 1 Artık lhamı bu komedtye "'".1am -

· .u. gı ı aa ıye er e~_.saı:- mış ır. Libideki İtalyan tahşidatının kaldı • ıçımı sı aga aşa ı. use e- mül edemezdi şuuruna hAkim ola-
fı nazar edılirse yukarda dendıgı gı- Süveyş kanalının müdafaası, Mı - . , rinde bile, eski tadı bulamıyorum. • . . 
bi bır· kere daha denilebilir ki her t . . üak 'b· M rılması suretıle Trablus un Mısır hu- C tes· g··nu" verdig-im randewya mıyarak, Nesrine bır tokat aşkettı. 

sır - ngıltere ıtt ı mucı ınce ı- d d "h . d . h 1 1 
umar ı u .. .. 

şey başlangıç halindedir. . . h h . b. u u cı etın en emnıyet ası o • ·ı b d la Modada bekliye dur- Genç kız! şaşalamış, masum gorun-
son aylarda dahili meseleler hü- sı~~ılara aı~tı~. Orbea~a er b~gkı ır ması noktasından hali ve istikbali dü- gı rnem, u a meğe çalışıyordu. Cebinden çıkardı-

' mudahaleyı ıca ttırecek ır arar .. kted· 1 sun. ğ d f .. k. . def N · · 
kftmet değişmesi, parlimentonun da- tabiidir ki Mısırlıların hiç arzu et • şun~e ır er. . . _ S t ı e ten, ı ıncı a, esrının sura-
~ıtılma11 yeni intihabat hazırl·~ de- ed . ._1 . b" 1 aktır Dıger taraftan Mısırlılar lngilız - t. ,...... am• ı• tına fırlattı: 5 

, "6• m ıa erı ır şey o ac . ŞEN 
dikoduları çıktı fskenderiyede bir t ah . K M talyan milnasebatınm Mıaır'a taal - , - Hunhaı·.. kahpe ... 

· talya'nuı K ire elçisi ont a- .. ~ k . hA . 
takım hidiseler, mavi ve yeşil göm- 1. . t f d M B k.1. Mah lfık edecek safhalarında bu muza - ı Be lenılmeyen, umulmayan adıse 

zo mı ara ın an ısır aşve ı ı alnem•d• B kl · ı T k d !ekliler arasında çarpışmalar olrpuş. · kerata Mısır hükiımetinin de iştirak • e cnı nıeyen ° abı ogurmuş-
. . .. . . mut paşaya bu hususta temınat ve - . . . . KAPTAN BLQD tu 

tur. Bu da ıntıhabat mucadelesının rilmesi Mısırlıları memnun etmişse etmesını ıstıyorlar. iP · 
başlangıcı demektir. d d'ğ b' kta dır k" b w e- =± =***s: S*'"E"'E 54 aa a:.•.n ı 7 • ..., • I İlhami, hakiki sevgiyi bulmak için e ı er ır no var ı u •• 

kandıracak kadar mu\'aUakıyetle oy- Fakat bu dahili işler ~ir tara~a bı- memnuniyeti azaltmıştır. o da şu- TURK Sinemasında 2 Büyük Film uzaklaşıyordu. 
nuyor. rakılırsa Mısırlıları bugun en zıyade dur: ---.o----

0 zamanın Şehzadebaşı sahneşi ye- meşgul eden cihetin İngiliz - 1~ - Mısır _ Trablus garp hududuna t- LUCIEN BARROUX 1 VICTOR FRANCEN Kanal içinde bulu• 
gine sahnemzidl ve bu sahnenin ye. yan ~kon~şmalarınıtı :varacağı netıce talyanların ne vakittenberi kuvvet JULES BEERY ve BLANCHE MONTEL llihl 
gine jönprömiyesi de Eyüb Sabri i- o~~u~u ~y:en~ektedır. M~.ır m~ha- getirip yığmaları yukarıda söylendiği P-ARIS MAC' E' DA nan • ar 
di. fılının fıkrınce ve arzusu şoyledır: üzere Mısırlılarda bir çok endişe u _ Lfi Marsilya civarında bir kanalda ba 

B .. k" h · d · . hl b. - Londra ile Roma arasında ko - İ İ G . A DA MJ lık avlıyan iki balıkçı, iki tahta sn-
UJUn usa nemız e yerını ç ır 1 b . 1 başl 1 yandrrmaktadır. Şimdi ngiliz - tal - E LENJYQR 'ı dık çıkarmıqlardır. Sandıkların için -delikanlıya terkedemiyecek kadar nuşma ar. ır an evve ama ı ve .. . -s 

zın. de ve Lı:.1a· rolu'"nun" adamı olan Süveyş kanalının vaziyetine dair yank dmu~kkerelMerı başhlıydord, başlıyta - Bütün dünyada alkışlanmıq fev- de, dikkatle sanlmış 46 tüfek bulun-
ııw n ısır u u unun Parisin eğlence muhitinde cere - " 

Eyüb Sabri'nin bu büyük mazhariye- Mısırlılara emniyet verici ~ir neti· ca enı~. e ' - ll&lade meraklı heyecanlı aşk fil - muştur. 
ceyc varılmalı. 935 de Habeşıstan me· talyan muzakeratının Mısıra taal • yan eden neşeli, zevkli film 1 · I Kanalda daha başka tüfek bulunup 

tile sahjübiledesin~ küutdluladr~en _ bkit~. :.~kit. - selcsile beraber başhyarak gitgide çekilmesine başlanacağı rivayeti çık- mı bulunulmadığını anlamak için araş-
ler n e on n e ız ço u6 u prı- t .

1
. İt 1 . ı· ~ . 

1 1 
l, - 4,20 - 8 2,35 - 6,05 - 940 , . . h artan ngı ız - ayn gergın ıgın - mış, bu da Mısırı an ayrıca mem -1•••••••••••••••• ı tırmalara başlanmıştır. madonna nın torunu yme aynı S3 ne- d M k ·· t · ı kt d 

en ısır ço mu essır oma a ır. ~--••••••••••••••••~-----~-~-----~~---•••••••••••••••••'-de her zaman ve daima genç kalan Bu hal artık bir neticeye varmalı. 1 Ü Ü ;ı. f O •• O 
Eyüb Sabri için göz yaşı döktiyor ve Mısırlıların düşündükleri, temen - SENEN N EN 8 y K - EN EuLENCEL T AKÇE SOZL ' KAHKAHA REKORU FiLMi 
insan yadırgamıyor. ni eUi'kleri, budur. Fakat Roma - ı- l li •• ı 

80 Y•ında olduğu halde Margnt Londra müzakerelerinin ne vakit baş LO - ı FAKA BASMAZ 
G~~ ~tl~e a&~ınm~ ~~~ıpM~kitbtt~~~i~m~dL ·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sara Bcrnard'ı düşunünce insan bu rebilir? Yalnız önümüzdeki aylarda _ , 
san'at harıkasma ha) ret etmiyor am- bir neticeye varılarak Mısır'ın emni- , ı• p E K 
ma. Hayran oluyor. yet meselesi artık her suretle temin 

FiLE edilmiş olacağı ümit ediliyor. Çünkü 
Sinemasında Gösteriliyor. 

Nesi var?. Pek güzel adanı. Zeki, münevver, kibar, 
açık fıkirli, çalışkan, yeni kafalı. Böyle adam elbet 
de eşrafın hoşuna gitmez. Onları pohpohlamak lıi -
zım! Bu da onu ynpmıyor. 

Beni de ne kadar çok seviyorlardı. Ayrılacağı
mıza gerçekten müteessirim. Üç gün sonra, İskilib'
tcn ayrılmış o)acaklar. 

16 Şttbat 

Yalnız bir şeyden hoşnudum: Hocalığımdan. 

Mektep, insan için öyle sonsuz ve sevımli bir çalış
ma konusu ki.. 

Dert unutuluyor, keder avutuluyor; Zıhin, oto
matik bir motör gibi, durmadan, dinlenmeden hep 
çocuklaı ın terbiye ve tahsiline çalışıyor. 

Dün ilk tedrisat müfettişi Sıtkı Bey sınıfıma 

geldi, bir iki çocuğu derse kaldırdı, tetkik etti. Ta
lihime orta çalışkan çocuklar kalktı. Buna rağmen, 
adamcağız öyle memnun ki... Sınıftan çıkarken, üst 
üste belki on kere: 

- Teşekkür ederim ... teşekkür ederim ... Cid
dtn muvaffak olmuşsunuz... dedi. Bu iltifat çok 
hoşuma gitti. Emeğin takdir edildiğini görmek, hiç 
bir maddi mukabili olmasa da, insan için pek kıymet
li bir mükafat, pek tatlı bir teşvik oluyor. 

- Pekı ... 
Diyemiyorum. Fakat, niçin. 
- Hayır ... 
Demek ist,.mıyorunı? ••• Ne enıel var?... Bunu 

---·-- -~ ------ --- --------~--- ---------- ----- -- ~-

ben de anlamıyorum. Aradan günler geçti hala bir 
kararım yok. Dün yine Necla gelmişti. Ne müsbet, 
ne menfi cevap vermedim Kadıncağızdan utanıyo
rum. Kafamın içindeki kargaşılığı bilmez de: 

- Kendisini amma naza çekiyor ... 
Der. 

- Kaç kuruş yumurtalar? ... 
- On sekizi bir kuruş hanımcığım .. 
- Pahalı değil mi? ... 

21 Şubııt 

- Emme de pahalı he ... On sekizini bır kuruşa 

viriyok da yine mi pahalı diyon? ... 
- Taze mi bari ... 

- İnanolsun hepsi bu haf tanın yumurtaları, bl· 
zım küçücük gübel eskere gidiyoda yağı, yumurtayı 
pazara döktüm. Yogsaın pazarda ben nidecektim! 

Pazar yerindeyim. HükUmet: koeağına gidecek 
yolun ajzında. Mektebe yakın. Buradaki satıcıların 

çoğu kadın. Köylü. Şehirli. Yumurta, yoğurt, yağ, 
peynir burada satılıyor. Çarşamba günleri oldu mu
Şehirin koca çarşısında semt semt pazar kuruluyor. 
Ekin pazarı, atpazarı, meyve pazarı ..• Hepsi ayrı ay
rı.. Bütün köylüler o gün çar§ıya iniyorlar. salacakla· 
nnı satıyor, alacaklarını alıyorlar. Ben de, buraya 
geldim geleli ilk defa pazara uğradım, bir kadından 
yumurta satın almak istiyorum. Köylü kadını. Pa • 
zarhğımızı yaptık. On sekiz yumurtayı kırk paraya 
almağa razı oldum. Nesini pazarlık edeyim? ... U • 
cuz bile. İhtimal İstanbulda tansei kuruşadır. 

Çok yumurta yiyorum. En sevdiğim şey. Düşün• 
dum: Bir haftalık birden alayım. Kadına: 

- Beş kuruşluk say ... 
Dedim. Doksan yumurta. Bana bir halta bol bol 

yeter. Arada yumurta aramağa kalkmam. Zaten a • 
ransa da bulmak epey güç oluyor. Satmıyorlar. Böy
le şeyler pazardan pazara satılır. Pazar ..• Adeta bun
larda hastalık. Herkeste "l>afa hastalığı olur; bunlar
diıl da pa2ar hastalıiı Hafta başım bile pav.ır nd • 

dctmişler. Haftaları perşembeden başlıyor. isimler 
de bşka başka. Alışıncaya kadar epey müşkülat çek
tim. Perşembeye: Pazartesi, cumaya: Cumai diyor -
lar. Ve sonra devam ediyor: Cumaicrtesi, girevü; 
düşen be; deri... Günlerin isimleri bildiklerimizden 
hayli yabancı değil mi? ... 

Kadıncağız yumurtaları s~ı, mendilime koydu. 
Parasım veriyorum. Yanıbaşııilfa bir erkek peyda ol
du. Dikkatli dikkatli bana bakıyor. Etine dolgun, or
ta boylu, hafif sakallı, keskin bakışlı, tıknaz, kırk 
kırk beş yaşında bir adam, Giyinişi yerli ahaliden 
epeyce farklı. Arkasında uzun •pardesü> biçimin • 
de bir sako, ayağında iınamlarınkine benzer bir pan
talon var .• Kaloş potin giyinmiş. Fakat, bana övle 
dikkat ediyordu ki... Hem fena halde sinirlendim, 
hem de kendi kendime söylendim: 

- ömere ne kadar benziyor. 

-- Sonra da içerledim: . 
- Ne fena adamlar bunlar; saçlarına sakallan • 

na bakmaz da gözlerini tazelerden ayırmazlar. Kırk 
yılın başında bir pazara çıktım. Hemen birisi musal
lat oldu ... 

Yumurtaları alınca, mektebe doğru yürüdüm. 
Gözüme küçük bir külek içindeki taze tereyağ ilişti. 

- Şundan da biraz alayım ..• 
Dedim. 

- Yağı kaça veriyorsun? .•• 
- Bir buçuk okkalık küleği ile beraber sekiz ku-

ruş ... 
İyi mit.. Acımış falan olmasın ..• 

• 
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Gangsterle~ 'ÔIUm sandalyası üze
Faahyette 

Bir avukabn kızını 
kaçırdılar~ 80 bin 

rinde bir kadın!. 
L ti S · ı b t d dolar fidyeinecat El k •k d 1 d ·· ı k A 0

" 1'ög~:' sö;füa;: .~n a ~:.,t~,.=~-- e frf san ayasın a o meyema um 
vozmt • ~r 11 .. r K-P• .. ~==ı:.~_:.; olan bu ani kaclm; rde a 1a ir 1. 

wtililt-"Selil Of Şe:tvud'l8 SUd men üzerine saldırı!. $irP bia1Jai'... tarafıdclani ~· "9~u.tl-, 
Aytcınmeydamn•nazuo ~~mli ~~1~~.kıtıladelçfil- •b1ııaotartrajeine- K ın --~a..kOmlar lçı·nd ·dam keıfmfurkeh M. Ectwı\ Avam Kama • Blbirliga edk-ek sulhU itorumaya ça- cat lstiyorlll'IDlf. 1 l IGI 1 
dMtDda bey~ua bulunuycriu. bpnak ... Bu da; MllleUet ~yeti- Ailesi, çotUta işlleııce edilmesin - h k a 1 • k • 1 

Edrdun yamndan Çiktıktan sonra, ne bir phaiyet vermekle kabildir. den veya ğl~~esinden korktuk- o m a an 1 1 ne 
-..ıa teiildiit eutlkn bir otomo - En iyisi de budur Bü~ mmetıer , luı için bldiseyi gizli tubnUJlıır, ve _ 

bile bindim. Şoföt yolda harbin önüne M-. harbe mey • işe müdahale etmemesini polisden ri- can 1 ,,,. • M ar·ı Por r' 
- &fe ~ Cledi. Nihavet Ede- dan vermemek için birJemıil, ltıifak ca etmi§len:Ur. 9 

Dl• a~1--• ..... ;. 1 ı ,., .............. bitbası müracaat eden p- L...-----------=--:~-----...__;;..... ____ ............... .__..._ _ __.. •...-a-.... "' .... ""Y o ur ar. 'Y""uauu 

- IVet fiOlat c:lojra ıru ~... lYBTtNIN zetecilere: Gece yanaı twnuaı.. lutchnlar ha-
- Hayır! O, bize dddert 1bım bir MiLLETLER CEM 1ZiJKı.BRt Rica ederim. demiş. Gazetenize bu pıahanesinde bir höcre. 

adanidlı Dlkiatai'Jere 1M>yun eğmemi. MUVAFFAKIYETS na dair bir şey yazmayınız. Parayı Marl Parter idame hazırlaııı)'or. f 
• lll>eb ne?... - Milletler Cemiyetinin, gayesine verip kızımı kurtaracağım. çocuk anası olan bu kırk~ ka. 

- Harbe meyclaD vermemek.. eri§8medijinden bahsolunuyor • Bu kaçırma hAdisesi NeVyork'ta dını, ölmezden evvvel çocuJdaimdaD 
_ Bence boyun ejrnekten, harb et- - Evet, evet buna başlıca aebeb: büyük bir teessür hUsule getirmiş- yalnız Robertays gördü, papaza IÜ • 

mek daha evlldır mil&etlerin sullı meselelerine, mesaı tir. Gangsterler, epey zamandır ço - nahlarını çıkartb Sonra makine ile 
Tabi fOl&ilnb bissfyab ile, barl-lbtrlljlne ehemmiyet vermemeleri, cuklan Kaçırmaktan vazgeçmişlerc:U. ~ Jtesildi. şişmanlajı ..dolayisi _ 

• -o-- le (120 kilo geliyordu) bilhassa yap • 

On be . . k mç da tırılan beyaz gbmlek giydirildi. 
ŞI net a 1 ElektrikU sandalyenin bulunduju 

B ıl hk .,.1\.ın yere girdiği zaman çok sakindi. aynan ma Un ı Odaı.ıın dışmde ve içinde yii7.den 
Hapishane müdilrp emir verdi. fazla seyirci vardı. Sanc:latye )'Q.kaek 
_ ~ı... bır yerde bulunuyorctu. On Jedi a .. 
Yanında. probb bir bakim vardL yak bir merdiven çıkmal llmndı. 
BU n,umm dttlrll:bllD *'Yarbıi Şişman tadın merd,ivenlerl çıka -. 

ciirmCl mefhui halinde yakalanan madı, gardiyanlar kolund gitdiler, 
Rober Harley baplabanenbı avlusu- yardım ettiler. 
nun kfitesinm: bir direle ballanrm1- Sandalyeye ancak sıjtabildi. Fa - - Allaha lllDU'~!... 4falrlb ~ •Jmumi'ardı. ~ • 
b. Kuvvetli bir gardiyan, 20 kırbaç ~ül\k.talayı§lar dar -~liyorldmeku. Bin mtiült- DecJi. Jednden fırlayacak llııl:PP& • 
vuracakb. Mahkeme. buna karat' ver- ~ ~ 11 a ve ue uca ge pr Y e Hapishane muhafızı sordu:ı )'Clrdu. llepabdn rengi kireç. libl .,.. 
ınf§ti. baglandı. - Mart P.erter bir IÖyliyec:elbı ~ olmU§tu •• 

Gardiyan, kamçıyı pddetle indir- Artık her şey hazırdı, yalmz düi- var mı?... llarl Ner Birlefik AmerDalda e • 
miye bafladJ. llabkt1m, avazı çıkb- meye basmak, cereyanı vermek kal- _!{ayır!... lettrildl ADdalyeye oturtularak t • 
lı kadar balmYor, yalvarıyordu. On mıştı. Bir el tpretl. Gece yansını Jkml dam olunan kadmlarm IJdDrlaldll" 
beşinci Jmıçıda ses kesileli, t>,yı~ Mari Porter, yavaı bir 8e8le: dokuz dakika geçerken, diljmeye ba idama mabk6m bclmlann ceza • 
b. Derhal bastabaııeye götürilldii, • - Kimseye Jıarp kin beslemiyo • mldı, 2,300 voltluk bir cereyan ve • lan daima milebbed k6rele ~ • 
yıtıkb. Yaralar da aanldı... rum. Hepaini affediyorum. rildi. Gece yanamı otuz bir aeçe 1 ·dl. Fakat ft1l, llaı1 Porter1n cezaa. 

fnaWz gazeteleri, kamçı cezası a. Ve gözlerile hazır bulunanları se- dam hükmü ~ bulmu§tıı. m affe6nek ı.temedi: 
leyhlnde nepiyata bqlam>şlardır. 14mladı, Hazır bulunanlar, 2daldb,S1IZUD (Dnuu 1 naa n1ıılfewl•) 

Greta ve ili si Elb 
r 

Yerdir? .. 
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Annie Ducaux AKŞAMCILAR Greta Garbo 
-... · ·-.. :·1·ö;·:m .. ___ , ..... _. Ve sevgilisi 

[Eski bir ekşamcının defterinde,, 

• • Kc=ıvaııı 

Abdi Bey ihtiyarlığına aldırmı
yor, bu kış kıyamette Be yoğluna 

çıkmağa hazırlanıgQrdu 
- Demek orası mahut Tarlııbaşın- çeri girer. Bunlar Balık pazarının 

chk. e\· g.ıbi değil, k.bar bir rande - meşhur çifte (Baba he.şmet) Jeridir. 
vu yeri imiş! Birinin sırtında incecik kısa bir ce -

- NE randevusu canım?... O:ı! ·ı I ket, birinin pis ve parça parça bir 
kıb~r bir familya ... evi imiş ..• 7.aval- çuval vardır. İkisnin de başları açık 
lı Ar\ci'ıcık . şimdi oradakı .. çocuk-Jayaklar~ çor~psız~ır. Bu ~ıplak ~Y"!'
lııra mıirebbıyclik ..• ediytımıuş. • j ıarda bırer okçesız ve de.ık deşik ıs-

- Dc·mc:lı: o kıbar familya çocuk - ·arpin gibi bir şeyler V3rdır 
lanna kuçük yaşında teTbiyeyi ter -ı Sakallı haşmette göğüs bağır da 
bıye•i1.dcn öğrenmenin hikmetıni açıktır. 
öğretiyorlar galiba! ı Ellerindeki küflü ve kocaman kon-

Abdi bey Turhanm sözunü anla - :;erve tenekelerini Papa !:ffune uza-
yamıyarak: tırlar: 

- Ki.mlıilir ... zaten bilirsin ki Tur- Eftim: 

KiM 
Yazan: ı oris Löblan 

(5incisahifemizdcndevam> Fransız yıldızı 1938 yılının en 
çe kapısından içeri girdi. Kapıda j l k k • • k 
bekleyen birisi, bestekara telefondan par a su sesını azanıgor .• 

1938 senesi Fransız sinema fıleıni

ne yıldız ya&muru ı;ek mebzul ve 
pek b~reketliilir. Fra:ısız sineması 

daima söylediğimiz yeni yeni çehre
lerle doluyor. 
Bunların içinde Annie Ducamc i

çin yeni yıldız demek doğru değildir. 
O şimdiye kadar 12 kordela çevirmiş 
olan bir san'atkardır. İlk filmi (Kar
talların can çekişmesi) idi. Son filmi 
de (Kesi ateşi) filmidir. Onu sinema 
5.lemi gayetle iyi tanır. Onun ismi 
de yenin çıkan yıldızların ismi ara
sında mevzuubahs oluyor. 

Çünkü bu sene onun en talihli se
nesi ve mesleğinin en parlak devri -
dir. 

l lşarıyanlarsütu~ 
~ arayan, işçi isleyen vey" !ıir 

mü,<külü olup bizden fikir soran ve 
şikayetini bildirmek arzu <'dcıı muh
terem karilerimizin mektublar•nı 

her gün bu sütunda muntazaman ve 
parasn neşredeceğiz. Bi'rc göndC"ri .. 
lccck iş iHlnları 2 gün üstüstc tckrnr
la neşredilecektir. 

189 - İlk mektep mezunuyum. 
henüz askerlik tezkeremi ı..!dım. 

ı Gündüz ve gC'celeri her ne iş olursa 
! olsa kabul ederim. Bekarım ıcajl e -
/ derse kefil de göst~rehili.-i!n ücret 

1 az da olsa kabul ederim. Adresim i
çin: Sultanahmed Emip inan ına -

1 hailesi Sililhtarajta l\fokteb soka nu
mara 12 de Mehmcd Yıldırıma ırü -

1 

racaat olunrna~ını rica ederim. 

Bir gün Vilyam Kapen, nL~anlaııdığı 
nı haber verdi. Yalnız, düğün gtinü 
sigorta poliçesini müstakbel eşi -
nin lehine kaydettireceğini söyle -
eli. 



ALO AT 
VESiKA YI! 
llEalM VERE ı 

No.9 
Komodor Ramiı, Sevki vat kumaadan~lı:ri 

la,Don•ma bafkltibi Ihsan ft gbU alar. 

Yu•ı Rahmi Yağız 
T•cl .... ve iktibas hakkı 

RADYO 
BUGtlNKO PBOOBAll 

Akfam we§riyatı: 
Saat 16,30 Beşiktaf - J'emr maÇJ, 

Taksim stadından naki1, J1.3D pllk
la dans JnUSllrisl, U Nihal ve arka -
daşlan tarafmdan t6rk mwiklsi w 
halk prbJan, 19.30 Konferans: Pnd 
Salih Mmat (BldJo denileri) 20 Mü
zeyyen w arkarJ811arı tarafından 
türlı: lllUlildii w halk prtom, 20,ao 

G6zlfik reoetelerinizl yalruz 
Kazuk ezcanetlincle faptmnız. 
Kanzak plük tenisi ıenrin 
\'e muteu Ç91idlerile profesör· 
lerimbiıl ..... takdiri • 
maıtur. GQri ıe.aı&.taı. 
dt"A sakwws. 

INGILIZ ICANZUK !.CZA 

BEVOOLU • ISTANBUL 

ESi 

Almanyanın Rusyaya harb ~~-::= 
•ı • t • - • türk musildal w halk pıkılan, (sa _, .. _____ mı ________________ ll' 

1 an 8 mesı uzerıne : :!:~~~:!'tın~ :1.:~:~ lstanbul 4 üncü lcMra ...... ..._...._ 
ve halle şarkıları, 21,50 Orkestra:•Rl~_..._ ........ n 1 

/ngilız m•allim lıe~'ti. Adada, albay 1 roskortun s!Z:. =:: !:'7~ ~18: N8:ııı -~-"'°'-•u :~~. Mewı ..:_ _ 

eTJf nlE ki toıplanflda neler lconuıtu ? • • 23,20PW\m!: =·r ve ertesi gôntbı ~ 46 • '°' Bir odanın .__ JtAgir üst kaı 
Göl9l umrdı ki D...t; bir Türk 

bahri' elisi ruhi ile hareket eden ve 
kendini O mo miirettehffüDI eCA • 

llndan sayan bir :adamdır. 
Mister Halifax imtihanmı yaptık

tan sonra Haydarpaıa &ıüne g.ellp 
demirliym filodan a,nhmt Daust i
le birlikte İstanbuJ:a 9'nnlfb. 
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Karaciğer, böbrek, taş ve kum

larından mütevellid sancılarını

zı, damar sertlikleri ve şişman • 
lık şikayetlerinizi URİNAL ile 
geçiriniz. 

URINAL 
Vücudda toplanan asid ürik ve 

oksalad gibi maddeleri eritir, 
kanı tem.izler, lezzeti hoş, alın -

ması kolaydır. Yemeklerden 

sonra yanm bardak su içerisjn

de alınır. • 

MAFSAL AGRllARI 

Çok müthiş anlar geçir
tir. Fakat bir tek kaşe 
GRİP İN almakla, büt ·· n 

INGjLfZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYoGLU - İSTANBU~ 

ı şiddetine reığmen rema
tizma ağrısını çabucak 

sindirmek k abildir. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ç~Whmud bir~rtihle ~~~ 

GRİPİN kaşeleri en muannid ağrıları 
Konya Kültür Direktörlüğünden : kısa. zamanda geçırir. 
ı __ Konya Seydişehri ilçesi merkezinde yaptırılacak ilk okulun bir 1 1 

kısım 16769 lira 44 kuruş keşü bedelli inşaatı 28/2/938 tarihinde kapalızarf G R p N 
usuliyle ekslitmeye konulmuş ise de taliplerin yaptığı tenzilat haddi ıa. 
yık görülmediğinden bu tarihten itibaren bir ay müddetle pazarlığa ko-
nulmuştur. Hızır gibi imdadınıza yeti~ir, ağrıları-

2 - Pazarlık 29 /3/938 salı günü saat on beşte Vilayet Daimi Encüme- nm, acılarınızı defeder. 1 

ni odasında ')'apılacaktır. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. Tak-
3 _ Muvakkat teminat bedeli keşfin % 7,5 ğu 1251 liradır. lidlerinden sak~nı_nız ve her yerde ı 
Şartname ve keşifnameler her gün Kültür Direktörlüğünde görüle- ___ ısr_ar_ıa_G_R_ıP_IN-is_t_ey_ı~tu-·z_. 

bilir. 

. . . : . .. , .,, . ' .,, . ·. . ,,. .. ,,.· ;·,-

Niçin her yemekten sonra 

Çünkü ınfüemadiyen ve muntazaman temizlenmiyen 
dişler cürümeğe mahkUmdur. 

? • 

Dişler mikrobl:mn ve hastalıkların vücude ilk hücum hattıdır. 
Bizzat ağzın ifrazatı ve yemek artıkları da dişleri aşındırır, çürütür. 

Çürük dişlerin, diş etlerindeki iltihbların çıkardığı irinlerle ve 
müteaffin havaları.-ı ise, mide kanserinin de dahil olduğu birçok has. 
talıklara yol açtığı sabit olmuştur. 

Bu sebeblerle medeni cemiyet içinde yaşıyan herkes çocuklu· 
ğund:ın itibaren dı~lerine azami itina göstermeğe ve hergün fırça· 
lamağa mecburdur. 

Sıhhatinizi garanti eden en müessir, en saf ve en ucuz diş macunudur. 

l l lnhisar1ar U. Müdürlüğünden: 
ı 1 Maltepe Enstitiısünde şartname ve projesi mucibince yaptırılacak 

memur evleri inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur • 

II -- Keşif bedeli 15927 lira 27 kuruş ve muvakkat teminatı 1194,55 li· 
radır. 

Hl - Eksiltme 17 - III - 938 tarihine rastlayan perşembe günl\ saat 16 da 

U ykusu z luk, l'S&bi ö l<· Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki Alım Satım komisyonunclı ya
silrUkler, asabi za ylf• pılacaktır. Kapalı zarflar münakasa günü.en geç saat 15 e kadar alım komis
hk, baş ve yarım bat iyonu başkonlıgına mokbuz mukabilinde verilmiş olmalıd!-f. 
Eğf'ISI, b~ş dönm e&!, [ IV - Şartname ve projeler 79 kuruş bedel mukabili İnhisarlar leva7.ım 
baygınhk, çarpı ntı ve ve mübayaat şubesiyle Ankara Başmüdürlüğünden alınabilir. 

4 - Taliplerin bu işte ehil olduklarını gösteren belgelerile baş vur
maları nan olwıur ... 1210. 

-ı sj irden tle ri g~len b U· V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve vesikalarını 

1 
İst. Lev~zım Amirliği tün rahat.&ızhklar1 iyi İnhisarlar İnşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları lazımdır. 
S·~tı.,a l m:ı Komi c; ı onıı f'arılar~ I eder. VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile Vinci maddede 

TARAGA iSYAN EDEN SAÇLAR 
Ekseriya bulunduklan yeri terketme!< arıusunda 

olanlard ı r, Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate alıştırınız. 
Bunun en iyi çaresi 

PERTEV BRiY ANTiNi 
Kullanmaktır. 

Başı büyük depolarınm tamiri yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat tem.inat parası veya mek-
9/ Mart / 938 çarşamba günü sa- tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların yukarda yazıldığı vcçhile ınü-
al 14 de Tophanede levazım amir @®"AM'M L ~_!!_- ı nakasa gunu en geç saat on beşe kadar adı geçen Alım komisyonu başkan-
liği satmalrr:a kon:ıisyonunda_ pa - ı-:- 11 hğına makbuz mukabilinde verilmiş olması lazımdır. (1135) 
zar~la eks.ıltmesı. yapıl~caKtı~. Ist~nbul komutaahğı *** 
Keşif bedelı 249 lira temınatı .:ı7 I 

5 
K . ır 1 150 kilo krem rengi tipo mürekkebi 

lira 35 kuruştur Şartname ve atın alma omısyonu a ~ 3rı • 

k .,..;· k . d. .. ··ı b'1' r· - 200 :ı> açık » » e._.d omısyon a goru e ı ır. s-1 .. .. , . . · -
t kl·ı · b ıı· tt k · Gumuşsuvu hastananesı ıçın 400 • Kırmızı rengi tipo mürekkebi e ı erın e ı saa e pomısvona . · - 1 elmeleri. ( 446) (1169) 1 ~OOu kılo yogu~t saL.m .a ına~a - 300 » Beyaz otomatik mürekkep . . 
g - - gından açık eksiltme ıle ıhalesı 18 

D H f C 1 
_mart g33 cuma günD saat u; de 1 - Yukarıda cins ve mıktarı yazılı Tipo ve otomatik mürekkepler 

r. a . JZ ema yapılacaktır. Muhammen tutarı şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. • 

Lokman hekim 1800 liradır. İlk ~emina~ı 1~~- li - ll - Pazaı-lık 10 - ın - 938 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14 

1 
muteha 9 s • dradır. Şaı1·ıknam~sı hedrgu~ .. ~gbl~ - de K.abatasda levazım ve mübayaat şubesfndeki alım komisyonunda yapı -

1 
IJeniz l.evazım Satmalma Kom ısyonu Uanları Dahiliye ı s en evve omısyon a gorwe 1 -

1. r· kı · ı . . 'lk t . t mak lacaktır. --- Pazardan başka günlerde öğleden ır. stc p ı erınm ı emına .. .. .. . . 
ı - Tahminedilen bedeli 800 lira olan 10 adet elektrik hava n'otörü (ı ka . buz veva mektuplan ile 2490 sa- lll - Şartnameler parasız olarak hergun sozu geçen şu.beden alınabılır. 

sonra saat ,5 tan 6 ya dar Istan - ~ . 
12 - ~art - 938 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 11 de açık eksiltme bulda Divanyolunda (l04) numaralı yılı kanunun 2, v~ 3 tine~ madde-

1 
lV - Isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 

usulıyle alınacaktır. . . . . .. hususi kabinesinde hastalarım kabul leriı:de yaz~_lı .:·esık?_ları ıle be~a- 1 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri 
2 - Muvakkat temınatı 60 lira olup, şartnamesı komısyonda hergun eder. Salı, cumartesi günleri sabah ber ıhale gunu vakı.ı muayyenın- ilan olunur. (1002) 

görülebilir 9 5 12 tl . hakik. fık de Fındıklıda komutanlık Satı • 
• • . - • saa erı ı araya · ı · 

3 İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli ahhsu t M eh t nalına komısyomma gelme erı. _ . m s ur. uayen ane ve eve e- ( 1128) 
gün ve saatte Kasımpaşada bulunan Komisyona müracatları. (1002) lefon: 22398 - 21044. *** Türk Hava Kurumu 

' . 
... • 

GÜVEN 
ANITI 

. 
• 

TÜRKİYE İS BANKASI • R .'B .... 

.. 

Gümüşsuyu hastahanesi için 1 

1000 adet tavuk satın alınacağm. 1 
dan açık eksilteme ile ihalesi 18 -
mart - 938 cuma günü saat 15,30 
da yapılacaktır .. Muhanmıen tu - ı 
tarı 600 liradır. Ilk teminatı 45 
liradır. Şartnamesi h~r gün ö~le- i 
den evvel komisyonda görülebi -
lir. İsteklilerin ilk teminat mak -1 
buz veya mektupları ile 2490 sa -
yılı kanununun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı vesikıılarile be -
raoor ihale günü vakti muayye -
niede Fındıklıda komutanlık sa- ı 
tınalına komisyonuna gelmeleri 1 

(1129) 

İhale günü ta~~:i çıkmıya n 33. ı 
tümene bıığlı kıtaat ihtiyacı olan 
12600 kile çekirdekli rnzaki üzü
mün ihalesi pazarlıkla 21 - Mart -
938 pazartesi günü saat 15,30 da 
yapılacaktır. Muhammen tutarı 

2520 liradır. İlk teminatı 189 lira
dır. Şartnamesi her gün öğleden 
evvel komisyonda g0rülcbilir. İs-
teklilerinin ilk teminat makbuz 
veya mektupları ile ihale günü 
vakti muayyeninde Fll!dıklıda 
komutanlık satınalma komisyo -

BOYOK PiYANGOSU 
Dördüncü keşide 11- Mart -938 dedir. 

Büyük . 
ikramiye: 50.000 lıradır. 

Bundan başkcı: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
· ( 20.000 ve 10.000 ) liralıl< iki 
adet mükafat vardır. 
Şimdiye ı~adar binlerce kişiyi 

zengin eden bu piyangı0ya işti
rak ediniz .• 
~~nmm&~2mm 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 
nuna gelmeleri ( 1130) 

• 0 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince tabcttirilmiş olan Sıhhi a -
İhale günü talibi çıkmayan İs- fişlerden 68 santim boyunda 15,000 ve 100 santim boyunda 15.00:> adet ki 

tanbul komutanlığına bağlı kıta - , cem'an 30,000 adet afisin Korneş !maliyesi açık eksiltmeye konulmuştur. 
at ihtiyacı olan 21000 kilo sabu - ~ · . A 

ih l · k lı fl 
21 

M t- 1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve Içtimaı Muavenet Müdürlüğü nun a esı apa zar a - ar 
938 pazartesi günü saat 16 da ya~ binasında Kürulu Komisyonda 9/3/938 Çarşanba günü saat 15 de ynpıla-

pılacaktır. Muhammen tutarı 5880 caktır. 
liradır. hk teminatı 441 liradır. 2 - Muhammen fiat : 68 santim boyunda olanlar 9 kuruştur. 
Şartnamesi hergün öğleden evvel 3 _ Muvakkat garanti : 168 lira 75 kuruştur. 
komisyonda görülebilir. İs·~eklile -
rinin ilk teminat makbuz veya 

4- htckliler şartname ve nümuneyi hcrgün Komisyonda görebilirler. 

mektuplarile 2490 sayılı kanunun 5 - lstekJiler cari seneye ait ticaret odası vesikasiyle 2-!lJO sayılı ka -
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı ' nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya Ban
vesikaları ile beraber ihale gü - ka mektubu ıle bir likte belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. ·~3G• 
nü ihale saatinden en az tir sa - ~=~~~-~·~=~=:'!!!!~~=~~~~=~~~~~==-~ 
at evveline kadar teklif mektuP-1 

i 
lannı Fındıklıda Komutanlık sa-
tınalma komisyonuna vermeleri . 

( 1131) 

!;;;ıhip ve ne·ırı yatı idare eden B lşmubarriri 

ETEM lZZET BEN iC E 

Basıldığı yer ı EBÜZZllA MATBAASl 


