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11 Nisan 193S 
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Sayı: 393 En son T elgraflan ve Haberleri veren akşam gazetesi 
Telefon No. 20827 
lst. Nuruosmani ye caddesi. 

SAliLIK KUPONU 
Bu kuponun onunu toplıyaıı okuyu

culanmız SON TELGRAF'ın birinci .,. 
nıf dahiliye mütehassısı tarafından Be
şikt«§ta tranıvay durağında 59 numa
rada cumartesi, _pazartesi, çarşanıba 

günleri saat 15 ten sonra muayene ve 
tedavi edilirler. 

·---------~----~-------

HUDUDU MUZUN DIŞINDAKI · TURK ER 
Zulümden · kurtulacakları sabırsızlıkla bekliyorlar •• •• gunu 

' - Balkan Ekonomik ye Bum konseyleri delefeleriııia Yalovacla T--1 Paluta ve Böyiikachıdakl iltirabat ve gezintileri esnasında hwu fotolnıfçımız tarafından alman muhtelif lnbbala r .. 

~ransada: 

'f eni kabine 
başladı 

• 
ışe 

1 B ao kan /Suriye arazisindeki Türkler 

K 
. E .. 

1 
. Bayır, Bucak, Cerablus Türkleri vazi· 

onseyı ncumen erı ti . d "k" t . b 1 1 
~?syallstler girmediği cihetle ka- Bu sabah mesailerine devam ye erın en şı aye cı u unuyor ar 

Memleketimizdeki Hatayhlar akın akın Hataya gidiyorlar 
ıne halk cephesine dayanmadan 

\'e nıerkeze doğru kayarak kuruldu 
Ettiler Basın delegeleri öğ leden 
Sonra resim sergisini gezecekler Suriye ile aramızdaki mes'eleler halledilecek 

ft,ıa.. Dünkü sayımızda da yazdığımız deki ziyafetten sonr~ arabalarla A-
1\Cll&r Şiddetli nümayişler yapıyorlar veçhile Balkan Matbuat kongresi dada tur yapmışlar ve Llınapark 

. ve İktısad konseyi münasebetile önünde merkebsuvar olarak dolaş-
~-~1""""--ı"- liilkfımefünizin mis..r'ri "lıırak şen- mışlaı·dır 

rimizde bulunan Balkanlı misafir - Murahhaslar şerefıne yarın da 
!erimiz iki günlük bir Yalova ve Beylerbeyi sarayında mükellef bir 
Büyükada seyahatinden sonra dün ziyafet verilecek, bunu Boğaziçin

akşam saat 18,30 da İstanbula dön - de bir vapur seyahati takib edecek-
müşlerdir. tir. 

Misafirlerimiz, Adada Yat kulüb (Devamı 6 mcı sahifede) 

• • 
Türkiye-Mısır 

Muahedesi 
BugUn Mısırda mera

almle taatl odlliyor 
Kahire 11 (Son Telgraf) - Ha

riciye Vekili Rüştü Aras dün öğle 
yemeğini sarayda Majeste Faru " 
ğun misafiri olarak Kralla birlikte 
yemiştir. Ziyafette Türk heyetinin 
diğer azalarile Mısır Başvekili, Ha
riciye Nazırı ve Saray Nazırı da 
hazır bulunmuşlardır. 

l'-1 ~ lrabüıesinln bqlıca ııimalan: Başvekil Daladiye, Başvekil 
lllV.Yiaf §otan, Hariciye Nazırı Bone ve Dahiliye Nazırı San 

}ı 

''Evet,, diyenler yüzde 
doksan dokuzu geçti 
Bitler, Papen ve Vigana Baş 
piskopos' unun rev oerişleri 

enteresan oldu 

Türkiye- Mısır arasındaki dost .. 
luk muahedesi bugün öğle üstü me

Hariciye Vekillmlz Rüştti Aras Suriye Başvekili Cemil Mardam. raslınle teati edilecektir. 
Tevfik Rüştü Aras heyeti ayııı 

Hataydo meb'm intihabatma baş- , arasında dostluk ve i yi kom;uluk 14 ünde buradan ayrılacak, doğru• lılld~.ıı (~n Telgraf) - Evvelce Başvekil Şotan da Başvekil mua • 
Jt.;'~it gıbi Daladiye dün yeni vini. olmuştur. 
Y'1lat~ ~uştur. Radikal sos - Muhalefet rüessasndan Pol Rey· 
lıııııuı ~s~ sağ cenah lide~ bu- no Adliyeye, esiri Maliye Nazın Jorj 
~ llıilU ~~ye Başvekfiletle birlik- Bone Hariciyeye, radik'll!erin tanın 
'·hği . ~udafa vekaletini deruhte ~ ricalinden Alber Saro dahiliye· 
""-- gıbı sol cenah lideri ve eski (Devamı 6 mcı sahifede) 

lanacağı ve Suriye ile hükumetimiz (Devamı 6 mcı sahifemizde) (Devamı 6 ınc ı sahifede) 

Müzakere t 

Bitti 
Bir ilhak! 

lngiltere " Hadermut ,,u zabtetfi Bir aylık bilcinço 
~rankistler, "26000 

'112
.,, arazi ve ''260,, 

ltalya - lngiltere 
anlaştılar Bunun sebebi, ltalyanın isti_lisına _ 

R 1 (A A> Y smı b. meydan vermemek ve oradakı zengın 
me:=~ blldirildiğin~ı :re m::, petrollardan istifade etm"ktir 

,şehir a l mışlar 
(Devamı 6 ıncı sahifemizde) 

Papenin 
Ankara Cephe ''280 Km 2.,, uzunluğunda · 

. sarago . • "' • Sefirliği 
latısınuı ~· 11 ~~!":) -:--: Havas a · r ~amaktadır. Bu cephenin en mühim flhıık lehine :rey verilmesi için tezahllrat yapan Vlyanah Nazi la2.Jar 

F'rarıJt ulıabırı bıldirıyor: ilti noktası şunlardır: G • k ld 
de bir o kıtalan Aragon cephesin- 1. - Lerida etrafında, Lerida • Bertin 11 (Son Telgraf) - Dün idi. O saatteki vaziyete göre 6 mil - eri 8 1 
lletices:~anberi y~ptıkları taarruz Barselon yolunun ilk kilometrolan sabah şafakla başlıyan plebisit dün yon 648,346 kişi reye iştirak etmiş, An karaya ba,ka blrlal 
bauıda bir ::~ kılom~tre mur~b- 2 - Tarragon'e ve Kastellon eya- akşam saat 1'. de nih~yet .bulm.uş, bunlardan 6,G71,953 kişi evet, 65 bin gönderilecek 
lerdir. Bu ~ parça_sı ışgal e~- Jetlerinde Mora de Ebro'dan San derhal reylerm ~snif edilmesıne 908 iti i ha ır demiştir. Evet di en- Alman adan alAkadar siyasl malı 
"e kasab arazı dahılınde 260 şehir Mateo'ya kadar uzanan ınıntaka. başlanmıştır. Tasnif ancak geceya- . ş y .. . . Y . fili ~ malılmata göre von 

•- a Vardır. Fr nk kıtal b d d · rısı 12 45 te plebisit hakkında kat'i lerm sayısı yuzde 99 ıdi. Maaınafıh ere ge en 
...-ag . a o an ura a enıze en , . .. . . Ank 1 w-· t · · _ 

!lıetre on cep~esı, şimdi 280 kilo - yakın bir noktaya kadar gelmişler- bir fikir verebilecek bir şekilde kıs- son netıceler henuz alınmış değil- Papenın . a~a _e ç gıne ayının 
""- UZUnJ.ugunaa bir sahayı kap- (Devamı 6 ıncı sahifemizde) men sona erdirilmiş bulunmakta dir. Yalnız muhakkak olan birşey den vazgeçılmıştır. 
tt varsa o da gerek Almanya gerek Gene ayni siyasi mahfiller, niza-

• 

8 A t d e gerek h . d b mi yaş haddini doldurmuş olan Al-

u •• vus urya a Y arıc e u - .. g U n k • ı · · p • d k manyanın Ankara elçısı von Keller çe 1 en ıyango a aza• Iu_nan Almanlar ilhak k~arıru yerine Almanya Hariciye Nezareti Hadennunttaki Arab kabileleri rüesasından bazılan 

ha ,_ . . !' .lı i yuzde doksan dokuzu aşkın bır ek - matbuat şefi von Asnanın veya ev-n n um ,.)~ı a "·alt ı ncı sa;_ ı•te m ı•zde seriyetle tasvib eylemiş bulunmak- velce Ankara elçiliği müsteşarlı - Londra, 1~ (Son Telgraf) ::-- C':~~eti tarafından, tayyare. lruvv~tt 
~ it~ . il' 111 tadırlar. ğında bulunmuş olan von Brufarın nub! Arabıstanda 33,000 mu:stakil ile.;ilhak olunmuştur. İngıltererun 

•);"( ( (Devamı 6 ıncı sahifemizde) tayini muhtemeldir. Hazarmut memleketi İngiltere hü - • , ( Devamı 6 ıncı sayC.C: a ) 
... .. . '- ~ ., t 

' 
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Arada bir 'H A T A Y soRuvoRuz: 23 NiSAN ve 
:~!:~ ::::.~··;:a'i:':. ' 19 M A Y 1 S ~Ş;ı.~ Ciddi M es' e 1e1 er • • 

Yazan: Bedi GUNOUZ 
.;..;.;,~;.;.;.;...;._;::;;..;;;;..;;;.;.._;;;,;..;;;;..;..~;;...;;;; .... 

•Ciddi meseleler• deyince hatıra gelen manil; muhayyeleyi yorucu 
çalışmaya sevkeder. 

H:ılbuki bizde bazı işlerin mahiyeti çok ciddi olduğu halde lıimse 

aldırış etmez. Bu L.abilden bir meselede çocuk bahçelridir. • 
... Prost'un planı her halde İıjtanbul şehrine bir kaç çocuk bahçesi ve 

çocuk kütühhıuıcsi yapacak yer bırakmıştır. 
Şehir planı Eıninönünden başlıyan genişletme ile ele alınmış bulu· 

nuyor. 
Fakat tarihi eserler J.ndar bize lazrm olan : çocuk hiç bir zaman 

ihmal edilmemeli. • 
Muhakkak ki şehir pliııında ço cuk bahçesi ve kiitübhaneler için 

bir 'kaç yer ayrılmıştır. 
Bu vaziyete göre alakadarların hemen faaliyete geçip bu işleri ba

şarmaları lazımdır. Bngünkü şerait içinde yetişen her çocuk kültür ve 
sıhhat bakımından düşiiktür. 

.. Nisan ayı içinde lmlunduğumuza göre mekteblerin tatiline iki bu
çuk ay kalıyor, mektebi tatil olan bu ilk mekteb talebesinin yazı nasıl 
geçirebileceğini labii tahmin edersiniz. 
... Şehrin tozu toprağı arasında, mahalle içlerinde yırtık bir futbol 
topunun arkasında dört ay papuç eskiten bir çoc:uk· her halde sıhhatin
den kaybeder, ömriimiin bir kaç yılını toz bulutu ile beraber uçurur •. 

Posta pulları 
Piyasaya 
Çıkı,qor 
Hataya aid yeni posta pulları ha -

zırlanmış ve piyasaya çıkarılması i
şine başlanmıştır. 

Ayrıca Şaında söylenildiğine gö
re Ankarada Hatay'ın müs - . 
takil bayrağı meselesi de; 

1 

hallolunmuştur. Şamdaki riva - ' 
yetler Suriye bayrağının Hatay : 
mizin muvafakat göstermiş olduğu
nu bildirmekte ise de bu haberin 
kaydı ihtiyatla teliikki edilmesi icab 

1 
etmektedir. 1 

-

Heybeli 
Sanatoryomu 

Taze bir dimağa işlenen bir kaç bilgi de tatil esnasında kanatlanır, 
onun yerini yakası açılmamış 1..-üfür nümuneleri alır. ve ... sonra bu yav
nı Teşrin ayında binbir ç~id oyunlarla doldurduğu dımağına mekteb 
sırıılarında bilıP doldurmaya çalışır ki pek tabii olarak alman netice 
sıfırdır. •. 

Geni~] etili yor 
Heybeli sanatoryomu gün geçtik-! 

çe genişletilmektedir. Sanatoryo -ı 
· ·· mun halen 160 yatak mevcudu var

Bn acı hakikatler müstakbel gençliği zehirlemektedir. Yapılacak iş 
aşikir: dır. Sihhat Vekaleti sanatoryomun 

. , Tatilde ilk ve orta mekteb talebeleri için mecburi kütübhaneler ve 
muallimli bahçeler açılmalı, kütübhane mesaisi, oyunlar, beden hare
ketleri saatli olmalıdır. 

Belki bu işlere başlamak zamanını heniiz pliin göstermiyor .. 
... Yalnız planı beklemek ve .. ağır adımlarla bu işin tatbik sahasında 

yiirümek çok tehlikeli bir netice verecektir: Kültürsüz gençlik! 
.. . Bilgisi ezbercilikten, dimağt kötü işler ve oyunlardan ibaret olan 
ilk okul talebsi üzerinde calı.~acak en bilgili öğretmen kendisini mem
nım edecek bir netice ı:ılamıyacağına göre orta, lbe nihayet 'Üniversite 
bu ~ekilde yetişen talebeyi islab edemez. 

Hatırınızdadır: •Ağaç yaşken eğrilir.• Bu sözün manası bugün dı
mağlanmızı nlt üst eden bir meseledir. 

Bedi GÜNDÜZ 

asr.~ bir şekilde ve yeni tesisatla mü

cehhez bir hale getirilmesi için ehem 
miyetle çalışmaktadır. Sanatoryom.I 

da son sistem ronktrn makineleri ve 
mikroskop cıhadariyle her ihtiyacı 

karşılıyacak tesisat vücude getiril

miştir. Yeniden yüz yatakh bir pa

viyon daha inşasına başlanmış, in

şaat Mayısta nihayet bulacak ve bu 

binada hastalara sinema gösteril -

mesi için bir de salon tesis edile -
cektir. 

Gıda maddelerinin ucuzlatı! - #,; 
ması için, hükıimetin ciddi ted- - insanlar hangi 
birler almakta olduğunu, bu işin Bu bu .. yu .. k gu .. nler·ın yaşta usıan•r•a' 
bir an evvel başarılması için te- mera. 
şekkül eden bir komisyonun in- Yozan ; Suad D f RVI~ 
celemelere başladığını gazeteler • haz 1 d Adliyede şöyle bir vak'a gördilf 
yazıp duruyorlar. s 1 m pr o g r a m 1 1 r an 1 Sekiz yüz altın lira, iki üıtil"' 

Bu güzel haber, hepimizin, bil- mahkemeye düşürmüş bulunuyor 
hassa fakir halkımızın yüzünü Burılardan biri yetmiş yaşında 

·· .. kl · h 1 t ,,.... l bu .. fu""n 1 u··rkı" k ~ güldürmuş, yurc erimizı op a. .1. oren ere ye yah elbiseli, titrek başlı bir a 
mıştır. Şimdi, bu sevinçle, bu işin Bayan Viktuvar. 

bir an evvel tahakkuk etmesini iştirak decek Öteki, akrabası olduğunu soyl 
bekliyoruz. e ği yine altmış beş yetmişlik J<al-

Yalnız burada, başka bir nok- I Ulu Önderimizin Anadoluya ayak ve orta mektebler iştirak edecekler çehreli, temiz giyinmiş bir ihtiY. 
tayı işaretlıyelim: bastığı gün olan her yıl jimnastik ilk mektebler iştirak ettirilmiyecek- Bay Miçenço. !> 

Öteden beri, bizde, maden su- bayramı olarak kutlanması karar al- lerdir. Diğer taraftan yapılan şen • Hukuk mahkemesinde davacı 
larını hastalar içer. Doktorlar, tına alınan 19 Mayısta yapılacak id- liklerin, şehrimizde üç rrumakaya yan Viktuvardır. İddiası şu: 
hastalar için, reçetelerinde ma - I man şenliklerin fevkalade olması i- taksim edilerek Beyoğlu ve İstan - Akrabası Miçenço'ya, şahidler Jı' 
den suları yazar, başka su yerine çin hazırlıklara başlanmıştır. bul mıntakası için Taksim ve Şeref zunında sekiz yüz altın vermii· fi 
maden suları tavsiye ederler. Yurdumuzun her trafında birden stadları Anadolu yakası, Kadıköy, kiz yüz altını birer birer sayıp al 
Bunların arasında -her neden- kutlulanacak olan idman şenlikleri Üsküdar semtleri için de Kadıkö - Miçenço ise şimdi bunu ink.3r 

11 

se Avrupa maden suları da var- li için şehrimzide yapılacak merasim yündeki Fener stadı tahsis ectile - mektedir. Bu borcun mevcudiye'. 
dır. 1 progranuru teçhiz etmek, ve bu hu- cektir. ni isbat için ihtiyar kadının eljJI r 

Memleketimizde bir çok maden susta görüşmeler yapmak üzere bu- İlk mektebler için aynca bir id - adi bir sened var. Fakat borçlu 
suları membaları mevcuddur. ,, gün vilayette Vali muavini Hudai man günü şenlikleri tahsis edilerek çenço bu senedi inkar ediyor. ı 
Bunlar, bakkal dükkanlarında, Karatabanın riyaseti altında bir yavruların o gün beden terbiyesi senedin sahte olduğunu söylüyol 
eczanelerde, şişe şişe satılır. Fa-

1 
komisyon toplanmış, komisyona İs- muhassalası tedkik edilecektir. Hukuk mahkemesinde senediJI 1 

kat fiatları - eski bir tabirle - , tanbul kazalarının kaymakamları, Bugün vilayette toplanan komis- tiktabı yapılırken borçlu olduğu 
· ateş pahasınadır. Burıları bugün- parti mümessilleri, kültür direk - yon ayni zamanda 23 Nisan Hlli- dia edilen Bay Miçenço, Ceza fil 

kü fiatlarından daha ucuzca sa - törü ve halkevi başkanları da iş - miyeti milliye ve çocuk bayramla- kemesinde, alacaklısı olduğunu -# 
tarak, yalnız hastaların değil, hal . tirfil< etmiGlerdir. rına aid programı da tanzim ve tes- liyen ihtiyar kadın aleyhinde sal 
kın da bu sulardan istifade etme- Komisyon şenliklere aid merasim bit edecek o gün yapılacak mera - sencd ibrazından dolayı bir dl 
lerini temin, ve faydasını yay - programını hazırlıyacak, bugünkü sim hakkında da tedkikler yapa - açmıştır. 
mak kabil değil midir, djye: içtimaı bugün kafi gelmezse şenlik caktır. Bir kısım spor müessesele - Dinlenen şahidler de ihtiyar İl' 

S 
' 

gününe kadar bir kaç toplantı daha rinin idman mükafatlannnı tevzü sanlar. Hatta bunlardan bir tarı · 
OTUYOTUZ • ı yapacaktır. de 19 Mayıs günü yapılacak lö - neden şahid gösterilmiş diye irisi 

.. _ ' Bu seneki ~enliklere yalnız lise renlere tesadüf ettirilecektir. eza veriyor. Onlar, Miçcnçonull 1 

Üzümlerimiz NKARADA 
nedi verip bir torba altını teker' 
ker saydıktan sonra aldığını gö! 
müş olduklarını söylüyorlar. 

İhtiyar Miçenço, bu şahadetıcr ~ 

B 
, şübhelendirecek kadar samimi 

eyn e.milel k isyanla yerinden fırlayarak: 

yaş meyva ihracatı Serg~lerde Toplanan ziraat ongre- beni ;:::~ı!~~ ~;;:~or.a~~: 'J bilmiyorlar. 

Bu sene Kavun ihracatına ehemmiye; verilecek ~e:!?ı:!n~~ir~!ç~~d- sinde neler konıJşulacak • ti!~uy::~:n~~~~o~adın titr 
- Asıl sen yalan sölüyorsun )!· 

--------------- delerinden olan üzümlerimiz Prağ- •• •• i • IHRACATININ çenço, diye Icryad ediyor. Ben s#-
MÜHiM f{. iKTAROA YAŞ MEYVA SiPARiŞ- da açılan beynelmilel sergide bü • KURU UZUM VE NCIR teker teker biriktirdiğim sekiZ -r AVRUPADAN 

LERi YAPILMAKTADIR yük rağbet görmüş ve takdir edil- ARTTIRILMASI ç•.RELERI •• altını verdim. Sen de sanki öde)-1' 
miştir. Uzum kurumunun paviyo - b" .. cekmişsin gibi birer birer cayıb öf 

Ge A uh
•-,,. nu her gün binlerce ki'i tarafındaıı. Nisan ayı zarfında Ankarada top- dilmektcdir ki burılardan.. ırısı le aldın. şun· dı" ın· •·•r ediyorsun. ıl 

çen sene; vnıpanın m ~ dar kapışılmıştır J miye başlamışlardır ' nı· · · k d'- · · ili'k 1 ak "" ~ . .. . . . . · · . . ziyaret edilmekte, incir ve üzüm- lanacağuu evelce haber ver gınuz ren • ıgerı ır o m uzere ay- kad · ilik ti ·· d"' 
yerlerıne gonderdigunız yaş meyva Bu suretle şehrimizde 15 kuruş Bu münasebetle, yaz mevsırnı ge- 1 . d , ;., . . d b"yük" . aat kongresı· ı"çin lıer mın- rlmaktadır. na 0 ar ıy yaptım. stun -~ 

b 1 . . b . te h .. t 
1 

b' k . .. h" erınuz en .,..,.<a aynı pavıyon a u zır lb · el k d be . aw: 
V~bse. ze elmnmız u ~ enuzk _ec-

1 

o an ır avun Almanyada 150 ku-
1 
lirken, memleketimızi en mu ım teşhir edilen (Tariş) markalı Türk takanın hazırladıkları raporlar An- Renk işi ihraç edilecek üzümleri e ~dı.erşe· dia. arbe . hnım uhpartac 'p( 

ru esız o amza ragmen ço u - ruşa satılmıştır. Bazı Altnan fir - bir döviz kaynağı olan (yaş meyve 1 , takd' h 1 k .. d · ktedir dört sınıfa ayırmakta bunlar da yap. un nı em m 
. li . 

1 
. . .. . . ı .. .. . şarap arı unıumı · ıre maz ar o - araya gon cnme . tt b akt h d sahte 

mıt netice er vermiştır. Bu tecru- maları şımdıden taze l.;vunlarrmız ve sebze meselesi) gunun meselesı k d 1 d ·· safta k kah vazıye e ır ın, em e, . . .. . . . . . ma ta ır. Bu rapor ar meyanın a on sırasiyle : Kehribar sarısı, açı - kAr . .ş 
belere dayanarak bu ışe, bu yıl hakkında muhıın sıparışler ver - halındedir- K .. .. . - 1 d "h" bulunnları pamuk yaş meyveler ve rengi koyu kırmızımtnk kah diye Ceza mahkemelerinde 
b 

.. ""k b" h . t rilm . İk - - - uru uzum ve ıncır er en mu ıın , , • • - .. d" .. 1 uyu ır e emmıye ve esı - . (k boc·· el ) _, ·1 nın uruyorsun ... 
t d V k

., t' taraf d al'k d H d bir kısmı satılmış Tariş ş;:,rapları da hububat, fındık, kuru üzüm ve e rengı ve ara er .. em en • . ol 
ısa e we 1 ın an a a ar- er yer e Adlı" yecı" le·rı·n k k k eden r<><itlerdir. Hiikim, davacıları teskin edi1, ]ara bildirilmiştir. kısa bir zaman içinde tamamen pa- indrler hakkında olanlardır. J ço oyu ren arz ,_, Kadın . tit . k turu r 

----·---- raya çevrilmiştir. Ihraç mallarının standardizasyo- Standardizasyonda renk faktörü - yerme rıyere 0 
yo ~ 

Bu sene bilhassa; taze üzüm, ka- T f •. lerı· e .. t . . . . .. z gram mı'kd·,··ın- Miçenço, heyeti Mkimeden af tal . Et kesili rken er n Türk üzum kurumu yeni verdiği nu işlerine verilen ehemmiyetin nun ayını ıçın yu ~ ıt" 
vun, karpuz e bazı sebzeler bir kararla bundan sonn bütün bir tezahürünü teşkil eden bu ra - daki mahsulün tahlil neticesinde ediyor ve davasının bir de C 
fazla mil<darda ihraç oluna • Temızliğe itina Çalışılıyor beynelmilel sergilere iştirak etme- porlar çok şayanı dikkat t<'dkika - kalan gram renk mikdarı standard mahkemesi tarafından tedkiki iÇ' 
caktır. Bu devletlerle, bu maddele- Edı"lecek. al b ·ı d t tı ihtı·va etmektedir. puanları emsaliyle zarp edilerek çı- muhakeme başka bir güne bıraıol 
rin ambalaj işi etrafında ve bunların İ yı y ruz u sergı er o sa ış yap - yor 

Adliye Vekaletinden stanbul masına da miisaade edilmesini is- Bilhassa başlıca ihraç maddeleri- kan adetten (fena puan) mikdarı · 
sevk şekli hakkında yeni t:dkikle- ~azık~~~al7ız:a v~;~umi- miıddeiumumiliğine yapılan bir ta- temeyi kararlaştırmış bulunmakta _ mizden birini teşkil eden kuru ü - tenzil edildikten sonra kalan ade - ••• 
re başlanmıştır. Bu sene soğuk ha- yet e oy enmız e, asap ay - mimle yeni bir kadro kanunu teb - dır zümler hakkında verilen rapor yep din standardizasyon puanlariyle mu Bu iki ihtiyardan hangisi haJdl 
va tertıb~hru haiz vapurlardan maa- vanların . ~ilihi ve n;azbut _ye~lerde liğ edilmiştir. Bu kanunun ınuhte- . - yeni bir standardizasyon sistemini, kayeseler neticesinde elde edilen dır. Bu ihtiyar şah.idler yalan ~ 
da frıgorifip tesisatlı vagonlar da k~silmedigı ve sıhhi, fenn~ bır_ ~e- viyatına göre, bir kısım memurlara İ •ı• • d"' 5, b•h bu •istem sayesinde üzüm satışla • ·rakkamla gösterilmektedir. söylüyor. 
kiralanacak ve sevkiyat bu suretle kilde parçalara ayrılmadıgı gorul- 'd p 1 kt bazı nguız.er - :.ı 1 a 0 

Alt ı· ı b" h s' . .. .. ycnı en zam ya ı ma a ve • •• • k • rının hem rekabet için dı.5 piyasa - İrilik bahsine gelince : Bunda da dırın dı:a ar, ır ırs ve taJYld·' 
hem karadan, hem denızden olmak muştu._ • .. . larının maaş dereccln_rı' bır· derece Gokç.enı ta dır uyan ıgı bir pen· masalı -· " " larda muvaffakıyetin temini yolu - yüz gram mikdarındaki her hangi . ..~ .• r 
üzere iki koldan ayni zamanda ic - . Aldıgın;ız _malumata gore'. ~ahı- artırılmaktadır. E .ıİy :Jrl 'r na gidilmekte hem de üzüm s:ıtışla- tip bir ihraç üzümünün tane adedi- Yoksa, bır başka hırs ve tama b~, 
ra olunacaktr lıye Vekaletı halkımızın saglıgıyle Adl' k d 1 d h . . lan inkii cd' • Alt " · . . • . ~ . ıye a ro_ arının a a ıyı ış - Londrada çıkan Deyli Ekspres ga- nnın daha ziyade artacağı tahmin ni saymakla yapılmaktadır. • r mı ıyor · ın para,,, 
Yaş meyve ve sebzclcrımızden bu alakadar olan bu ış hakkm<l.t yem .1 1 . noktai n ınd n ısdar d . .. ayagı çukurda denilebilecek yaşv 

se~e (kavun) ihracına hususi bir bir karar vermiştir. Bu karara gö . eme erı . azar a . zetesi; ill< askeri kadın tayyareci - edilmekte ir- Standardize tiplerın yuz gramla- ki bu iki ihti d h . . . gô- l 

k b d 
. ı k t· · · h t _ edilen bu yem kadro kanunıle İs • mı"z Bayan Sabiha Gökçen hakkın- Yenı· standardizasyon sisteminde nndaki tane mil<darı mus" bet c t yar an angısmın ıymet ve ehemmiyet verilecektir. re a ema, meme e ımızın er a dl . h"k· . d b" e · terini kamaştırrruş? Para hırsı, ? 

Çünkü kavurılarııruz Almanyada ve rafında bul ınan bütün Kasabalarda tanbul a ıyesı a ımlerın en ır da uzun bir m~ale neşretmiştir. ehemmiyet verile_n ~o~ta ~aliz sis-,vellerle belli edildikten sonra stan- iht· b' . ret! 1 
İngilterede bilhassa beğenilmiştir. ve tekmil köylerde muhkkak bir kısmının da maaşları bırer derece Bu gazete, hır de pılot kıyafe - temiyle tolerans olçusune ıstınad et dardize edilecek mahsuller bunlara d ~ar yaş~~r ile.~sanı bu de 
Hatta; İngiltere sarayına sureti mah (fenni mezbaha) buluruıcaklır. daha yukselmış b~nmakta~::_ tinde resmini koyduğu Bayan Sa - mekte, bu hususta hazırlanan izah- göre kıyas edilmekte, neticeerL'l ay- eM::ııv::aı: ırl mı· b .. -~I· 
susada takdim olunan taze kavun- Bu maksatla en küçük köyden en şaata başlanacaktır. Ve bu nıezba- biha Gökçenden büyük bir hayran- nameler kongreden sonra üzüm iş- ni olmasına dikkat olunmaktadır. ard b" .. 

0 anlşey, .. 1u ıki .d\r 
·· ·· .. • d hs k ·· 1 t bl" - edil k ·· B t -"-d uht l'f d d y an ırırun ya an soy emesı larırruz pek biıyük hır takdir ve! buyuk kazaya kadar muhtelif mez- halar, - ıınkan nısbetm e - pazar lıkla ba etme te ve. liyen muessese ere e ıg pıe u u ane ıı= arı m e ı stan ar H .. , 

rağbetle karşılanmıştır. 

1 

bahalara aid nümuneler hazırlana- kurulan ve et satılan yerler başa - •Sabiha Gökçen; bütün kadın zere tab ve teksir edilmektedir. numaralarına göre beher yüz gram- B angısı. .. hk . bi i 
Almanyada kilo ile satılan kavun- rak her .. taraaf gönderilmiştir. . alınmak suretiyle planlaştırılacak- tayy:ırecilerin fevkinde bir pılot - Çekirdeksiz_ üzü.ml~rde ~-eni sis- da 454 ~le 201 arasında tahalüf et - öğr:.,;;';,k~:. emenın kararı 

larıınızın kilosu 40 _ 50 kuruşa ka _ En luzumlu yerlerde derlıl ın - tır. tur. demektedir. tem ikı faktor uzerıne mutalea e mektedir. Yalnız b" . . .. _ -"" ızım ebediyyen ogrerw 
yeceğimiz, öğrenemiyeceğimiz şt.' 

ra durdu. Memurlar; Höchsta gel- hını üzerind" büyük bir tesir husu- Bu zabitin, benim bir trenden di· olan istihbarat servisi, son zaman- şu insan kalbidir. Her yaşta, her ti 
diğimizi haber veriyorlardı.Pencere- le getirdiğini gördüm. Sonra, cüzda- ğer trene geçtiğimi nasıl haber al· larda askeri ve teknik bir mahiyet man hayata, dünyaya bağlı 0ıarı 1 

den bakınca, Fransız kontrolünden runu karıştırrruya başladım. Bu me- dığını bir türlü anlıyamadım. aldı. ölüme en yakın yaşlarda bile par!' 
geçeceğimizi anladım. yanda zabite, general F ... ye, iki Buna iki ihtimal var. Ya Frank - Şarkta siyasi vaziyetle meşgul yı her şeyden üstün tutan şu acaf~ 

Almanya, İngiltere, Fransa ve Rusya hizmetinde bu
lunan dört casusun, asri casusluk hakkındaki ifşaatı 
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ALMAN CASUSU 

Pasaportum, yalaklı vagon garso- senedenbcri şefim olan Doktor X ... e furt - Höchst trenini tarassud e - olduğumuz halde garbda öğrenmek insan tıyneti. 
nunda idi. Henüz yeni biletimi de selamlarımı, hürmetlerimi söyleme- den Fransız ajanları gördü, yahud istediğimiz, öğrenmeğe çalıştığımız Suad DER\'~. 
almamıştıın. Bunu dü~ünürken, ka- sini rica ediyorurdum· telefonla eşkalim bildirilmişti. Her şey, askeri tekrıil<lerdeki tekemmü- • •• •• ~ · 
pının arkasında, garsonla bir Fran- Bu sözler, zabitin üzerinde ade- neyse yakayı kol.ıy kurtardıın. lün derecesidir. Turıng klubun umuıtıl 
sız zabiti arasında ge~en muhave - ta bir büyiı tesiri y~ptı. Yanlış ma- ALMAN CASUSLARININ POLON- Fransa ordularının teşkilatını, İ'=' l t 

1• ıd - ·· 1 ct ·t· tt· d. t· · Fr "'P 1 ısı reyi işitt'."'· . . . . umat ~ ıgını soy c. ı, ı ızar e ı. y A HUDUDUI\"DAKİ ROLLER! mevcu ıye mı,. _a_ıısız erkanı har- . . . . ıl 
Zabit ıyi malumat almış gıbıydi. Kendisuıı kompartımana davet et- y . Alın b k h bınden daha ıyı biliyonız. Zaten bu Turıng ve otomobil kulubun 

• d Z b' em anya, gar ve şar u- . l' d • nelik k gr . d.. ıl 
Bulunduğum kompartimana, Bük - tim. Ye bir ıı;ki ı.•marla ım. a ıt, dudl ,,. dikk t edi d gız ı e tutulmuyor, her kes de bi- on esı un yap mıştır. 

f 
. ,,. arına ço.., a yor u. li K gr d 1. "d h • 

reşle Frankfurt arasında bir yolcı.:- pencereden, emiı her ne erme ıs- Alın k d bak' yor... on e e evve a ı are e, ef. 
Generalden, öğrenmek istediğim punmayınız. Bunu halisane tavsiye nun binip binmediğıni soruyordu. badene kadar l'ideccğini ve ilk tren- y . il anyi şar or ':unlşun ikliktı - Fransa, Versay muahedesinden raporu okunmuş ve sonra yeni • 

gizli .-•y.ere dair m<ıktupl.u- alıyor ederim .. ., Aldığı menfi cevab üzerıne, yolu lP dönecPğini ~öylcdi. Kompartima- ır:~ e vrupaJ;ak ~dev B den sonra, askeri bakıından dünyanın en pılacak işlere geçilmiştir . 
.ju•1'.' FRANSIZLARLA OLAN DOSTLU değiştirenin kim olduğunu anla - nıına girdi. dola mkıyad'."~v .. t 

0 
ku.k' unk lan kuvvetli bir devleti oldu. Ordusu Avrupada propanganda ııe. 

_ . .. .. . . _. . yı en ısıne mu eşe ır a an . . . . . · t · · T" k' h b · bi)rl 
Bundan sonrasını siikUtla ge - ÖUM BENİ mak istedi Garson kimscyı gorme- Henuz mu;terıh degildım. Fakat, b' . ik ml k t Fin! d dır p sayesınde galib vazıyetını muhafa - rıya ı ıçın • ur ıye a erlerı ~ 

KURTARDI dig" ini söyİedi. Mfuu.kaşa devam e· kadehlı>r birbirini t.a<tıb ettikçe sü-
1 
ırıc bml~k. e Ale and"' ya ·k o- zaya gayret ediyor. Fransa, bilhassa su ile bir anlaşma yapıldığı; Ş~~· 

çeceğim. 1924 te Bükre te Fr nkf t . . on ya, ı a ıs man uşmanı e - . d b. (Mili. tel . Jiı; Sayın okuyucuların müsaadesile .. • ş n a ur • diyordu. Müdahale etmem lazımge- kCtnct buldum, neş'em yerme geldı. sildi. topçu kuvvetlerine, tayyare hücum- mız . e ır _ ı o cıler bıt. 
Fransız muhabirirne şu satırları ya Sur • Mayna geliyordum. liyordu. Mütemactiyen g.,nc•ralin silihatine, B bebl p 1 h d d dak" larma karşı müdafaaya ehemmiyet teşkil olunacagı yazılmakta ıdi· 

Frankfurtta Lo . k .. r· . . u se e, o onya u u un ı . Ra 1 k d . 0~ 
, zana gıtme uzere Dışarı çıktrm, lavaboya doğru yü- müşterek dı:vanm şpre ıne ıçıyor - luk te kil. t tak . 1 d verıyor. por arın o unmasın an > ..,ı' 

tr d 
". t' - . d d • . d' casus ş a ı vıye o un u. 1921 d 1 ra az dil kl . . - l . ıcıv' 

··:vıuhtcrem general eru egış ırecegım sıra a, ogru rür gibi yaptıın Fransız zabiti ya- duk. Bir sırasını grtır ıın, genera- Al k d" . h f edi e, tayyare erinin yüzde alt- a e erıru soy emı~ ır 
.Şuphesız elan vazifede bulunu - Am~terdama gitmek ve orada, Lon- nıma yaklaştı . pasaporttan b~ka lin, kendi imıasiyıe yaldığı mektub· man~a,l e~kıntı ~~ a _aza k - mışı eski model olmasına rağmeu Bu meyanda; hususi otobüs satıl~ 

vorsunuz Ketumluğumu elbette tak dradan sureti mahsusada gelen bir hüviyetimi mUsbit evrakıın olup ol- !ardan ba:ılarını da gösterdim. Ayor, ve obeşekvı 'li_e . ı esme darşı hakiki bir hava hakimiyeti elde et- lerinin sıkışık vazi}ette sık ,, , . . . vrupanın çı gını yapıyor ıı. . kl. k . ı,.. 
dir edersiniz. Sizi, müşkülata sok • &]anla, Viktorya otelinde buluşmak madığını sordu. ~. ülazim V ... , Vi•badene gelince ti. Son zamanlarda bunların yüz. a son çalmalarına nıusaaae c-
mak niyetinde değilim. Yaln.7., bırlemrini aldım. •Esen• deki yüzbaşının verdiği memnunıyctle el.ır.ı sıktı, trenden FRANSAN!N ASKER! de yirmisini yenileştirdi. Fakat, son i ması istenmiş bu talcb beJedi)-e;. 
da':a Alının casusuııu karargilhmı-1 İstasyon memuru yerimi değiş - hüviyet kartını gösterdim ve ismi- indi. istasyoııd~ki İngi!iz kontrol TEKNiKLER! imal ettiği tayyareler bile en sonl arzoluıımak üzere lıeyeti umııJll 

• a<lar davet etm•k gatletincıc bu\ tirdi ve tren hareket etti. Biraz son- ni söyledim. Bu sözümün, muhata-ı zabitinın yenına gitti. 1925 e kadar hemen hemen siyas; tiplerde değildir. (Devamı var) yece kabul olunmuştur. 

ı.ıyorum: 
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§EHiR MESELELERi ispanya ve Af rikada. 

KARIŞIKSIZ Y AG 
Almanya-ekalliyet· ita/yan askerlerinin · çekilmesi 

leri meselesi gerı Kabiliyetlerin 
Şimdiki halde bir gazete yazma-! IF R A N K o h" smdan ibaret. Fakat hiç bir zaman c::::J ~ ımaycs· 

bunu ehemmiyetsiz veya az manalı . Bilmem okudunuz mu? On iki ya-
8 I görmek kabil değil. Bir Alman ga- şında yaramaz bir çocuk, Teı no is-

e ediyenin tedbirlerine rağmen hile zetesinin bir fıkrası var. Ona göre, ---- -·--.. - ---· tasyonunda memurların meşgul ol -
y artik Al il b · J • ı 1 h f duğu bir sırada boş bir lokomotife 

apanlara daha ağır ceza verilmeli !n~~u::~!i:a~eso~~=;:~: spanyanın ertara ını ele geçirirse o zaman ::::: ı::~!:~e~e!e~!~~\~ey~~ 
ı~ Yazan : ŞEHiRCi Almanların arasında bir bağ teşkil it 

1 1 ı k" I k 1 
1 b"'rl" metrekadardayürütmüştür.Herak 

~ deŞhi~~izin ezelt dertlerinden biri ruş üzerinden muamele görmüş, yi- ;:c~;.,,B::ı.. ::ı:':.e~:::r~:n~3!3~ a yan ar 1 n ger 1 ç e 1 ece e rı ta llulf :::=~~:ri!e~::a~ı~~~~i~:~: 
ç şubh ı d tatbik dil tiklerine dikkat eden afacan·, yü -

ller . e yok ki yağ meselesidir. ne Trabzondan gelen 30 kölek halis ra ar a e en .mnameleye ı ı;ı İstanrınuı ınevcud bulunduğu koca Trabzon yağı da toptan 105 kuruşa h"1?1~rak Alm'.'°ya ~.e m~ase.bet- ROMA DA DEVAM EDEN M r')o-ZA- rütıneğe muvaffak olduğu lokomoti-buı da Yalnız bir madde, zor satılmıştır. lerının derecesıne .hükmedilebıle - LJ' fi durdurmasını bilmediği için yük 

r b' ~ur: Diğer taraftan nazarıdikkati cel- cektir. İşte bu esas üzerinden tuttu- KERE LE RD E ŞJ M D /YE KADAR ~!~i~:~~n~u::ı:ra:u~~ 
i· sı .,,. tıksu yağ: beden bir nokta daha mevcud bu - rarak yazısına devam eden gazete, b' k .ı "•Yat b ak ır azaya kurban gitmekten kur -
.,; "e . şartlarının başında gelen lunmaktadır. Toptan satışlarda ki- u alliyet Almanların da Cermnn VA R [ L A N NE T [ c E L ER tul 
el 

' lllek iht muş. Büyük bir heves ve kabili -
r ..ı~'- !yacının ibtidat maddele- !osu 105 kuruşa devredilen Trabzon cemaatinin birer uzvu olduğu düşü--....,. baŞUıda yetin üadesi olan bu vak'ayı naza· 

·ye l'e k d gelen yağların •imdi· yağlarına mukabil birçok bakkal - niilerek aralarında fark gözetilmi - Romadaki İngiliz' 1 .. il İt 1 a İn eh . l 

1
J a ar Beledi • _. . T edi B' ki . e çısı e a Y yük memleketler vardır ki giliz- rı emmıyete a an şimendifer kum 
ıJ tağıııen Yenin mücadelesine !arda 75 - 80 kuruşa halis Trabzon yecegını 1 ave yor. ır _m.sen~ Hariciye nazırı arasında şimdiye ka- !erin elindedir. Bu memleketlerle panyası, çocuğu tecrübe etmek şöy-

u f l'iııe ınu~ neslini kat'l olarak ta- isınile satılan yağların mahl\lt ol - ~'.'° ~asa~ortu v~ş. Dığer._bı- dar geçen müzakerelerde Akdeniz Habeşistanın arasındaki hududu ıyi- le dursun, onun mühendislik tahsili 
: 1finu, affalı; olamadığımız bu yağ dukları muhakkak addedilmekte ve r~mm uzenn.de de alakadar dıger için bir anlaşmaya varıldığı bildiri· ce tayin etmek liizımgeliyor. Habe- için liizınıgelen masrafı da üzerine 
fi'. ~=n Y~pılan Belediye zabıta yine nizamnameye göre artık bu ne- hır memleketin P~~~ortu bulunu - liyordu. Yeni gelen İngiliz gazetele- şistan artık İtalyaya geçmekle Afri- almış· 

• lllııııı :nesue kat't hal tekli bu. vi yağların üzerlerine cHalis• eti- yormuş. Bunlarm.ikisı de Al':"a.~.ol- rinde buna dair görülen malilmatı kada İngilizlerle İtalyanlar arasın- Şu hadise, ilk nazarda, haddini 
~: luyo~'. keti konulaınıyacaktır. duk~ sonra .aynı Cerm".°. b~l'.gıne hülasa eden cSon Telgraf. ın bu sil- da bu suretle bir komşuluk oluyor bilmiyen bir yaramaz ~'OCuğun si -

ııı3' tak :Meclisinden geçtikten son- Şehrimizdeki mevcud yağ stokla- dahil demektır ve onun ıçın iki Al- tunlarında, İtalyanın Akdeniz, Filis- demektir. Şimdiden sonra oralarda martılınası hikayesine benziyor. Fa 
arar altına alınan yeni 14lkle gö- larının büyük bir kısmının mahlut man arasında fark gözetilmemeli • tin, Şap denizi meseleleriyle ne ka- İngilizlerle İtalyanlar arasında tica- kat, istidad ve kabiliyetin fıtri bir 

sat· dir. dar alakadar olduğu anlaşlıyordu. ri münasebata girişilecektir. t.ıiıza- cevher olduğuna ve bu hı. ·sin öldü-
d3 Alınan gazetesinin bu sözleri tnh- İngiliz g8.2Ctelerinin öğrendiğine kereler bu suretle neticelenince ha- rülmemesi için beslenmesi icab et-

r iJI 
aııı' 
s~ 
1 

! lil edilince vanlan netice şu oluyor göre, Romada konuşulan meseleler' tıra gelen sual şu oluyor: tiğine inanan kumpanya, çocuğu bu 
ki Almanya haricinde yaşamakta o- başlıca sekizdir: 1- Akdeniz, 2- Fi- - Habeşistanm İtalyaya geçtiğini şekilde bir himaye altına almakla, 
lan Almanlara karşı nasıl muamele listin, 3- Süveyş, 4- Şap denizi, 5- İngiltere tasdik ediyor mu?... belki yarın için büyük bir makinist 
edildiği isteniyorsa Avrupada bir- Tana gölü, 6- Habeşistan, 7- Propa• Evet ... İngiliz gazetelerinin ver- belki de istikbale dahi bir kaşif ka-
kaç memlekette bulunan Alman a- ganda, 8- İspanya. diği malfunata göre bunun için de zandırmağa vesile olmuş bulunu-
kalliyetleri için de öyle muamele Bundan evvel Akdeniz, Filistin, şöyle bir şekil bulunmuştur: Ara _ yor. Ayni zamanda kumpanyanın 
edilmesi beklenmektedir. Essen'de Süveyş, Şap denizi meselelerine da- '· dairi anlaşma imzalandıktan sonra bu hareketi, çocuktaki kabiliyetle-
çikan ve adı Mazional Zeitung olan ir yazılmış olan malumat hülasa e- . , İngiltere tarafından Milletler Cemi- rin zıddına giderek onu aykırı bir 
gazetenin neşriyatından hulfuıa e- dilmişti. İtalya Akdenizde İngilte- yetine bir teklifte bulunulacaktır: istikamete sevk etmeğe kalkışan ço-
dilen bu fıkranın ne kadar m8nalı renin casıı. surette menfaatleri ol- l'rafilı:o hiikfunetinin Başvekil mu-ı' - Habeşistanın İtalya tarafından cuk velilerine güzel bir ders ver-
olduğunu söylemeğe hacet olmasa duğunu, İngilterede İtalyanın Ak - avini General Anido zeptedildiğini Milletler Cemiyetine miş oluyor. Çocuklarınn istikballe -
gerektir. . Umumi harbde Avrupa denizdeki menfaatleri chayath ol - . . . dahil olup da şimdiye kadar tasdik rini kendi arzu ve heveslerine göre 
karmakarışik oldu. Avrupa harita- duğunu karşılıklı kabul ediyorlar. verı.p vermemek kuvvetıne de mı etmemiş bulunan devletler de artık tanzim etmek istiyen ebeveyn, şu-

..,...,.. • • sı yeniden yapılmak.istendi. Koca Fili'sti ı · · ıl hali di- malik oluyorlar?... tasdik tsın. rasını gayet iyi bilmelidir ki çocu-
. . ..... uğiıılz yemeklerin yapıldılı yqlar acaba temız mı? . • . . n mese esının nas e . İn . . . .. .. .. e - . . . - ' ıtri te b Avusturya lmparatorlugunun ıtti- Jeceğine karşı, İtalya, lakayd kala- .. Bu cihet, . gılizlen çok._duşundu- İngilterenin bu hareketine muka- ga verilecek ıstıkamet, çocugun me-

ta u lfiıı hallinde elde edilen nok- olması yüzünden saf ve katiksız yağ fakından yeni devletler meydana mamaktadır. İngiltere bu hususta ruyor. Onun ıçın Roma muzakerele- bil İtalyada şimdiye kadar Tarab - yillerine göre inkişaf etmesine ça-
)1· :dur: bulmak üzere yeni yağ sezonunu geldiği gibi bu imparatorluğun tak- da İtalyaya teminat vermiş oluyor. r~de bunun n~ kad:'..r. ~he_mmiye~ lusgarb - Mısır hududuna, Libya- lışılması lfızımgelen bir yoldur. 
sB~ llııı ~O.~ Yağ satanlar yağ kapları- beklemek ve halis ve nef'ıs yağların simi ile, arazisi büyümüş olanlar da Orada ne şekilde bir değişiklik 0 _ hır mevzu teşkıl ettıgını so~lemege ya yollamış olduğu askerini azalta- Zira heves, muvaffakiyetin ılk i-
f/ e~ Ulerıne etiket koyacaklar ve bu Haziranda başlayacak olan mevsi • vardır. Bu suretle bir kısım Alman- !ursa olsun İtalyanın oradaki huku- hacet yoktur. İtalya bu muzakere- caktır. §'ll'etidir. 

aeı" lı:eb ette lllahlQ.tun nelerden mürek • minden sonra piyasamızda bol ve !arın da şu veya bu devletin idaresi kuna ilişilmiyecektir. Arabistan, !er neticesinde şunu taahhüd etmiş- . HALK FİLOZOFU 
b b, tı y Olduğu ve her maddenın mikda- iyi yağ bulmak, bulunan yağlar .. da altına geçtikleri görüldü. Yirmi se- Şap denizi, Suveyş meseleleri için tir: Tana gölünun suyu kesilemiye
'1 B~ bulunacaktır. bilerek almak fırsatına kavuşacağı- n~ye yakın bir zamandanberi bu hal de neler konuşulduğu bundan ev- cektir. Onun için Sudandaki pamuk 
dil liİrl' ie!d.e göre şimdiye kadar bin ınız muhakkak görülmektedir. boyle devam etmektedir. Umumi ve! yazılmıştı. tarlaları da susuz kalıruyacaktır. 

aıııJı \>e U ~Uzır maddelerin katılmasile Şimdilik toptan 105 _ 110 kuruşa harbin sonunda yapılan sulhün ha- Şimdı Tana gölü meselesi kalıyor. Bundan sonra Habeşistan mesele -
c b ~~ ~larak yapılan mahlut yağ- verilen saf Trabzon yağlarile yine zırladığı ihtilaflar içinde bu ekalli- Tana gölünün ehemmiyeti ma - sinden bahsedilmektedir. İngilizler
te tııltt onuııe kolayca geçilmiş ola - ayni şekilde 80 - 85 kuruş arasında yetler meselesi daimn yeni yeni da- Jilm. Sudan ile Mısrı sulamak için le İtalyanlardan bir heyet teşkil edi-

l\fes'ud bir nişanlanma 

Kıymetli jandarma yarsubaylan
mızdan ve sporcu arkadaşımız Şev
ket Şener ile Bay Rızanın kızı Ba
yan Fazilet evvelki gece hazır!;ıdık
lan samimi bir toplantıda çok güzi
de bir zevat huzurunda nişanlan -
mışlardır. Yeni nişanlılara sonsuz 
ve mes'ud bir evlilik diler, saadet -
!er temenni edriz. 

~ z:· tehalüf eden Kars mahsulü yağların valara yol açmakta devam edecek- buradan su akıyor. İtalyanlar Ha- lerek Habeşistanın hududunu tayin 

. ol lııaııl~~ Be~ediye talimatnamesinde fiatları şimdilik normal bulunmak- tir. · · beşistan ve Tana gölünü ele geçir- edecektir. Afrikanın bu ~~mın~.a 
1 teltet Yag yapılması esası bu ha - tadır. Maamafih yeni yağ mevsi _ Ahmed Rauf mekle Sudan ile Mısırın da suyunu Habeşıstana komşu olan buyuk bu- • 

or ~ bııı. §e~ ~!tında olmak şartile ka- minden sonra bunların fiatlarındal=====~~~~~,;;,;,;,;="'============================== 

~~;t deıı aYni cıns ve nevilerini tayin e- talimatnamelerinin tatbiki sayesin- . . 
tal P h~~ş olduğundan mahlut da inmeler olacağı ve yeni Belediye K U"" ç U"" K H A B E R L E R 

l\-' lat, eli . ~ameye göre bu yağ· de, şimdiye kadar saf bir yağ bul - ca~ bile ileri sürülmüştür. Roma 
dır. ~ Sl~Jin altına alınmış olmakta- mak için güçlük çeken İstanbul - - ·--- . ·=- ·- - ~~erclennde ltalya şunu t:.ah-

Çıtgözaııı !u neticeye göre bazı a - luların bu derdi ne dereceye kadar * Atinada ecnebi matbuat mü -ı * Yeşilay kurumu dün Fran -ı * Mart sonuna kadar varidatı - • hud etmiştir: 
lı!lti.ıde Yag .satı~ılar~ dil~ikleri h~edilın~ş olduğu vazıhan anlaşı- messilleri cemiyetinin kuruluşunun sız tiyatrosunda güzel bir müsame- ".'ızda_ geçen yıla. naz:ran 22 milyon - ~:'l'.~nya topr~klarında İl~lya = 
llıaı"1'ııı ve ıstedikJerı gıbi yag yap- labilecektır. 25 inci yıldöniımü münasebetile dün re vermiş ve mutad nutuklardan,lira bır fazlalık oldugunu yazmış- F ank hüktbn . , . - nın gozu yoktur. ispanya top.akla 
daıı " a Ve satmalarına artık mey- = verı·ıen zı'yafette Balkanlar arasın - sonra milli oyunlar oynanmıştır. tik. Bu artış; bütün vergi ve resim- r No G etinin ~bıye rının tamam kalmasını İtalya da l,s-
d • ._ .' eriJıni 23 N" azın eneralDanıla ti Dah.lih bb.t b'f J J 
:""llli Yecek, sıkı kontrol ve IS&n da teşriki mesai temin ettiğinden do * Avusturyalı eski muharibler - !ere şamildir. Ve hayvanlar vergisi yor. ı ~ 1

_ er 
1 

'.'1ez .ı:- -
l!ııi teh~urakabelerle halkın stlıha- Etıbba od layı, Başvekilin yaptığı hizmetler ö- den mürekkeb bir kafile Çanakka - 1 milyon 996 bin, kazanc vergisi 1 İşte İngiliz - İtalyan müzakere - yan kıtaatı gerı. çekileccktır Ji.ger 
l'asıı~- d eden muzır yağlara pi- &Sinin vülmüştür. lede Umumi Harbde ölen Avustur- milyon 910 bin, gumrük resimleri 4 !erinin Afrikaya taalliı.k eden kı - d'.'1'a evvel. ç~kılmezse h:ırb bıtcr 

""tesad'" . . . y ld.. •• ··d •• .. . . 89 b. buhr 1 . bıtmez çekılmış olacaktır. 
tfev . u.ı edilmıyecektır. 1 On Um U Ur * Otomobil ve otobuslerc kırıl- yalıların mezarlarını zıyaret etmek milyon 4 ın, an, muvazene sım arı hakkında verılen malumat . ıı· 8lln mün be il İ b . . . .. .. . 1 kl dir h ku ti · d · b ti hül' - dilin k d' Bu nokta çok manalıdır. ltalyan-

'Yasas ase t e stan ul Etibba odası ve kütUbhanesinin maz cam takılması ıçın verilen muh uzerc lstanbula ge ece er . ve ava vve erme yar ım vergı- u sure e asa e e te ır. . . . . _. 
'" ına memı k . .. • . · . . İ . . 1 h 1 · 2 ·ı 972 b' r b. f 1 lar askerlerını şımdıden çekmcgı ta-
"llsaı ın e etımızın yag ıs - kuruluş yıldönümüne tesadUf eden !etin bitmesme pek az hır zaman * smaıl Velıyul a Muhammed erı mı yon ın ıra ır aza- Fakat Avrupaya taalliı.k eden mü- ahh" . . 
L ıntaka!a d 

1 
• . . k k . . . H' dl. t . hr. !ık g·· ter · lerdır· !ılın b. bahis . ud etmıyorlar demektır. 

'<it çok rın an ge en yag - 23 Nisanda Etibba odasında aza dok kalmıştır. Gerçi şehrımıze pe ço ısmınde hır ın ı gaze ecı şe ı - os mış · ır var: ispanya!... İtal 1 . d. k d 1 1 taııda bazdır. Önümüzdeki Hazi - torlar bir eğlenti tertib etmeyi ka- kırılmaz cam getirilınişse de şo- mize gelmiştir. (Endiyan Viyüz} *Belediye reisliği, Valide hanın- İspanyaya dair İngilizlerle !tal- al yahn ar şım ıyle a ar ngı te-tıı aşlaya ak 
1 

. d daki ·· t il 1 b. t hl'" ·· d re ey ıne yaptık arı propaganda· 
evsilltiıı C olan yeni yağ rarlaştırmışlardır. förler; bunları çok pahalı ve peşin gazetesi muharrir erın en olan bu mus ec er ere ır e ıg gon e yanlar arasında ne konuşu!mu~. ne- . . 

6lok Ya"ıe kadar şehrimiz, eldeki Bu toplantının mükemmel olma- para ile satıldığı için tedarikini zat şehrimizde iki gün kalacak, ve rerk hanı 7 nisanda belediye satın ye karar verilmiştir? ... Şimdiye ka· ya!dta nihkayet vkercceb~lelrdıhr. .. 
le d g arı kull k t ed k . almı ld • d h kılın d İtal 1 · ş e, se ız no ta oy e alleaıl -

.. r e, 
80 

anacak, buzhane - sı için oda idare heyetince tertibat çok zor bulmaktadırlar. sonra Atinaya hare ~ . ece tır. Ş o_ ugun an . an yı c'.,Ya ar Y~ 3: tarafından Frankoya miş ... 
İiiccarı l:ıık hava depolarında, ve almıya başlanmıştır. * Maarif Vek:i.leti; bu sene 1500 * Danzig'teki Nazı şefı Varşova- kadar kira bedellerını Evkafa degil, yardım edildi. Buna mukabil Fran- - . - - ·---· --- _ 

l'ağlıır 8:ıın. ellerindeki bir kısım Çocuk bayramına tesadüf eden 23 köy eğitmeni yetiştirmek üzere ye- ya davet edilmiştir. . . be.lediyeye vermelerini tebliğ et - ko davayı kazandığı .zaman_ İtalya - Bı'rı'mı'zı'n derdı' 1 
idare ed aıır~a kadar piyasamızı Nisan günü burada yapılacak top • niden 10 eğitmen kursu açılacaktır. * Balkan Ekonomı konseyıni aç- mıştir. nın ispanyada kendine bır takım 
~e;e~ır.. lantıda odanın tarihi zikredilecek; * Belediye, hamamlara suyun mak için şehr~e gelmiş ~lan ~d- _*Çekoslovakya pano:aması isim- bü~.büyük menfaatle~ temin ede- He ·m' • d d' ""~ ~ıt ın.ıı::n pıyasaya çıkarılan bu ~~ daha fa:dalı bir hale konulması metre mikabını 10 kuruştan aşağı !iye Vekili Şükru Saracoglu ~~ li bır başmakale yazdıgınd~ do~_a- cegı soY.ıe_nıyordu. ~atta İspanyada pı 1 ZI n er 1 

' ~Ulü ~an 150 teneke Kars ıçın hususı konuşmalar yapılacak- vermiyecektir. Fakat hamamcılar, akşamkı ekspresle Ankaraya don- yı Popolo Dı Roma gazetesı dun bazı mühlın yerlerın İtalyanlar ta
r ti ~ Yagın toptan satışı 85 ku- tır. bu tenzilatı kafi görmemektdirler. müştUr. Roma'da müsadere olunmuştur· rafından elde edilerek işgal oluna-

Bir okuyucumuz yazıyor: 

ıı 1 - -

srf 

brE:~ü ~ONlLCM 
r~ YAZAN 

~USRET SAFA COŞKUN l 
- E D E B 1 R 0 M A N : 95 ---"" 

llüşund" 
lleıki uın ... 

d~lltn ~k budalaca... Kendimi 
düın ki ege zorlıyarak düşün • 
~- ... 

ger bu b' . 
8arhoşl • ır ısteri buhranı ise, 
~ataşa ugun da buna ilavesiyle 
kadar k~e _Yaptığını bilıniyecek 

:ıı ndınden geçmiştir. 
u va · 

fırsııt ı:ıy~tte evvela çirkin bir 
Çiııde ~ gen~.ş müsaadekarlığı i • 
""· ecavuz etm. ""Ydıın' ış olmıyacak o ... 
be zaınan bu kızıl 

iki benden . - saçlı genç kız, 
\re... ıgrenecekti. 

l:ıen ... 
llir n 

d aınus h • büy·· ırsıı:ı olarak .... 
ı Uycrck k' gozun-
lltıın gevşedi'. uçülecektiın. Kol-

mış gibi tabii haline avdet etti. 
Doğruldum ... 
Ter içinde kalmıştım. 
Yüzümde dolaştırdığım mendil 

sırsıklam olmuştu. Nataşaya doğ

ru çevirdim başımı .. 
Hala ayni durumu muhafaza 

edıyordu. 

Havlulardan birini ıslatarak 

yüzünü sildim. Kollarını, göğsü
nü, şakaklarını kolonya ile oğ -
dum .. 

Çırpınıyordu. 

Hıçkırıyor ve asabi bir buhran
la pençeleşiyordu. 

Boğulacaktım. 

Odanın havası nekadar ağırlaş
mıştı. 

• 
• 

isimsiz buhranın tesirile, divanın 
üzerinde kıvranırken beyaz ve 
harikulade güzel vücudünün kıv
rımları karşısında mukavemet e
demiyeceğinden korkuyordu. Fev
kalbeşer bir iradeye sahih olmam 
lazundı ki, daha fazla mukavemet 
edebileyim. 

Şapkamı kaparak, dışarı attım 
kendimi .. 

Serin gece rüzgarı yüzüme üf
leyince biraz açılır gibi olmuş -
tum. 
İçimde hiçbir pişmanlık duy

muyordum. 
O geceden sonra bir hafta Na

taşayı görmedim. 
Bir gün gene gazetede onu kar
şımda buldum .. Aramuda hiç bir 
şey geçmemiş gibi, bu hadiseye 
kat'iyyen temas etmiyerek öte -
den, beriden konuştuk. 

Ne o, bu mevzuu açmağa ya
naşmıştı, ne ben o geceye aid bir 
konuşmanın kapısını kurcalamış

tım. 
~ 

tık. 
Gideceğimi haber vermemiş • 

tim. 
Herhalde gazetedeki arkadaş

lardan duymuş olacak ki, beni 
teşyie gelmişti. 

Bu gevezeliği hiç şüphe yok, ya 
ressam yahud da Esad Cemil yap
mıştı. Halbuki, ağızlarından bir 
şey kaçırmamalarını bilhassa ri
ca etmiştim. 

:Bunun için olsa gerk ki, istas
yonda karşılaşır karşılaşmaz Na
taşa, gidişimi bir firar tel:i.kki et

tiğini söylemiş, bir Avrupa seya
hatine çıktığıma inandığını, fa -
kat Roma için, içinden bir türlü 
inanmak gelmediğini söylemişti. 

O da ihtimal kendisinden kaçı
yorum zannediyordu. 

Tren hareket ettikten sonra, 
dostlarımın kompartimana bırak
tıkları paketleri yerleştirirken, 

Nataşanın elinde gördüğüm kü • 
çük bon bon kutusunu, bilmiyo -

• • 

yar' açıvermiştim. Yaldızlı teli 
kopardıktan sonra, ucu kalkan 
.kfığıdın altından, kutunun kapa
ğı üzerine konmuş, bir zarf gör
düm. Kutuyu gayriiradi açış 
bir hissi kablelvukuun şuuru bir 
iğneleyişiymiş meğer .. 

Okumak fırsatını bulamamış • 
tım. Bir müddet açmağı akıl ede

medim. yırtmakla, okumak ara

sında mütereddid, düşünürken 
kompartimanm kapısı vuruldu. 
Semra ile memuru karşımda bul

dum. 
İnsafsız bir tesadüf bizi Semra 

ile istasyonda karşı karşıya getir
miştL Mümkün olduğu kadar A
sabım Mkim olmağa çalışarak 

bir kaç dakikanın içinde yekdiğe
rimizi bir hayli iğneliyerek ayak 
üzeri konuşmuştum. 

Onun, postanın arkasına bağla
nan ara treninde bulunduğunu 

biliyordum. Fakat bu kadar kaba 
hareket ettikten sonra tekrar be-

• • • ' .. 
.. .. 

dum doğrusu .. 
İtiraf etmeliyim! 
Bu gelişten duyduğum teessür 

kadar, sevine ve vahşi bir gurur 
da duymadım değil .. 

Gelişine canım sikılmıştı.. 

Çünkü: 

Kendisinden kaçtığım bir insa
nı, ayrılık saatinin tam ortasında 
karşımda bulmak, İstanbuldan, 
büsbütün acı bir şekilde ayrılma
mı intac edecekti 

Gt!lişine memnun olmuştum. 

Çünkü: 
Herşeye rağmen, bütün günah

karlığına, bütün kabahatlerine 
rağmen gene onu seviyor, onu is
tiyordum .. 

Gururunu, izzeti nefsini kıra • 
rak ayağıma kadar gelmiş olma
sı; hem beni hakikaten sevdiğine 

bir an için inandırıyor, hem 
de bana kısa bir zaman seyri 
içinde tekrar karşımda gör -
nıek, uzun uzun, fakat doyamıya

rak bakmak imkanını veriyordu . 
1 " 

Sultanahmedde Yerebatan sara ... 
yının karşısına isabet eden dar so
kakta bir iki ev vardır ki artık pek 
harab bir hale gelmiştir. 

Şehrimize gelen binlerce seyyah, 
evvela buraya gelirler. Ve bu bir iki 
harab evi görerek resimlerini alır
lar. Hatta diyebilirim iki Yereba
tan sarayının üstündeki bina da pek 

harab bir hale gelmiştir. Bu bina da 
caddeden pek çirkin görülmektedir. 
Belediyenin buralarını istimlak e -
derek bahçe haline getirilıneleri i

çin bazı teşebbüsler de yapılmıştı. 
Fakat henüz bir karara varılmıyan 
bu işin bir an evvel yapılarak bu 
çirkin manzaranın ortadan kaldırıl
masını, bu suretle yabancılara kar

şı şehrin güzelliğinin muhafazası te
min edilmesini belediyeden rica e
diyoruz. 

SON TELGRAF - Okuyucu -
muzun is!cği her halde belediyenin 
gözünden kaçmış değildir . 
.. . Fakat, §ehrin tabii güzelliğini bo
zan bu gibi çirkinliklerin bir aıı ev
vel kaldırılması lazımdır. Belediye
mizden btı ;in bir eı.n evvel yapıl-

masını iSt<I OTUZ. 
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n en güzel yeri neresidir? 
-..,,,,~...,,,,~ - - . -- --n 

Köroğlunun göğsünü gerip iç çektiği çamların 
altında ciğerlerini reçine kokularile dolduranların .. 
GÖZLERiNDE.!..! • 

STAN D 

o UL 

HiKAYE: 
======== 

Dokuz ÇU •• 
Yazan: FİLE 

Evleneli dört sene oluyor. Üç ya- tıktan sonra bir tüccarın yazıhane- _ Dün gece seninki kaçta gı 
şında bir de topuz gibi yavruları sinde de çalışmaktadır. Bunun için Meliha yine istifini bozınadaJI 
var. Karı koca, etrafın kıskançlığını işinden çıkıp eve gelmesi dokuz bu- vah verdi: 
tahrike decek kadar iyi geçinmekte, çuğ'u bulurdu. D kuz b ukta. 

l - o ~ -
as a kavga etmemektedirler. K-0m- Dokuz buçuk Akşamdan · kli "Ol' 
ular· · pıne - Artık dayanamadılar. ~ 

ş · yen mahalle karılarının dilinde bu karşr 
- Hayret ediyoruz canım, diyor- . · 

!ardı .. dört sene bu .. dile kolay. Ha- ~at, Melihanın kocas~ işten ~e- - Aptal.. diye haykırdılar. 

P E R D E P E R D E A Ç 1 L 1 R la evlerinde kavga yok ğil, çapkınlıktan geldigı saa~ dıye Meliha aldırış etmedi, ınük111 
• • Her evin pencerelerinden sokak- dolaşmaktadır, Çekememezliklerın- yi bir başka meVZWl sürüJded· 

B;NBiR GECE MASALLARININ SiHiRLi HALILARINA Bi-Ni_P_T-:'.O~L_E_T_E-KL~E-Rı'_N::.ı' ....:..U..:..:..ÇU.:.R.:..A.:.Nı ~~:ı~:d:a:a~:h~:~ab~ır:::~~:~ ~:;~:::aya n~ler uy~ur~~ söy - ::ab::~anb~=~ı:ı::;· 
dasız yaşıyan karı kocayı yadırgı _ - Dun gece yıne senınkini sar - casını unuttular, 

SEVGİLİLER.. YALNIZ OLARAK KIRLARA ÇIKANLAR İÇİN BiR TESELLİ OEGiL Mi ? ~~:1:u.~~~g~~~a~:rg:ı:~;:;~l~ h~ş görmüş!~~- Saat on birde bi - Bu kadar bol keseden ko# 

Yazan : Münir Süleyman ÇAPAN bir şeymiş gibi telakki eden maha1-
--------------_;--.:...--.~......:.:....__ le halkının her akşam bir başka ev• 

yapanlar, Salacık taraflarında, kar-ıda, Bostancıda, sık sık, yemyeşil, de toplanarak bu kavgasız ail~ a -
lık baıırında çimenlere, kıyılara ve sülün gibi göğe doğru dal salan l~y~ınde ~umpas kurm~ları a~eta 
s~cadelerini serip oturanlar, hiç ve Köroğlunun göğüs gerip iç çek- hır adet, hır ihtı~a~ halıne gelmışti. 
şubhe yok ki, Marmara,, en !(Üze! tiği çamların altında ciğerlerini re- Kocalarını çekıştıren kadınlar a
gören, içimize, sinirlerimize daima çine kokularile dolduranların göz _ rasında bu kadın'. zev~ini ballandıra 

• ·• 
!erine, stanbulun eşsiz g" llikl . ballandıra medh!-1 sena ederken ona: 

uze erı B' · ·· 1 ı·k dl perde perde açılır. - ızun oy e a ır ı ara karnı -

• 

-·------~ 
Binbir gece ma 
salının s i h i r l i 
sahneleri lstan
bulun dört kö-

şesinde .. 

.. 

S it h . mız tok. Sanki seninki melaike Er-
u ana medın çardaklı kahvele- k k kıs . . · 

" · ı rinde bile ne güzeldir m htab c·- e. mına emnıyet olmaz. Itimad 
• ..;;ı e ·· 1 ettikçe şunarır tep b. y k 

.. 

hangir sırtlarındaki k h l d ' ene ıner. azı 
. a ve er e gu- sana acıyoruz. derlerdi 

rubun sc:yrıne, den.izin bin bir ilti- İ · . · 
valar içinde akışına d l şınden bıraz geçce çıkan kadın, 
mu? Esasen gönül ı':~m o ur kocasının dışarıda vaktini hovarda
ra İstanbulun h~gen ko" u _tan son- !ıkla geçirdiğini işiten kadın: 

• ı oşesıne do - He · 1 1 0 1 yulur? Yaz akş ı - psı ya an. n ar, çekeme -
de, İs~anbulun ~:;;~:ı:::.:~~ rı:: m~liklerink den öyle söylüyorlar .. 

• er ve ocasına toz kondurmazdL 
(Devanu 7 inci sahifemizde) Melihanın kocası daireden çık _ 

ÇIN JAND' ARKI 
Yao adlı 

Bu 
Çin milligetperverine 

vermek lazım • • 
ıs mı 

Yeni bir Jan d'Ark doğdu. Bu u - 1932 yılı başlarken onu Şanghayı 
fak tefek, zayıf, esmer kısa kesilmi~ müdafaa eden 19 uncu orduda gö _ 

sert saçlı Çinli bir kadındır. Nankin rüyoruz, Vo-Sing müstahkem mev-1 

cephes~deki Çi~ ordularının hare - kiinin meşhur müdafii general Vang zimki, küçugun ılacını almak için müdafaa eden Meliha, mahalled1 

ketını_ ıdare ediyor. Mukavemet onu, •Cephedeki propaganda, işle _ eczahaneye gitmişti. Doğruyolda deta tahammül edilmez bir hal' 

bayragını kaldırıyor. Bu kadın 23 rinin idaresine memur ediyor senin nane mollayı görmüş. O du - mıştı. Onu artık araları.na aJıııS' 
yaşındadır. Adı Yao - Jen - Fan'dır · . . . . ğ t 1 ıl h erf · Japonların ilhak harbi bitmiş _ var senm, bu duvar benım. Kım hı- a, ona op ant arını aber V 

1931 de Yao 16 yaşında küçük bir . · d - - - · af" li. · ı1' 
kt 1. k d M . tır. Fakat Mançurideki teşkilat mu- lir eve e kaçta gelmıştır? mege, ona mıs ır 'ge gıtme 

me ep ı ız ı. ançurı Japonlar . • . ~v 

t f d . 
1 
.• 

1 
dil . . K kavemet ediyor. Yao bu işlerde üni- Meliha, gayet sakın cevab verir- başlamışlardı. Melihaya karşı 

ara ın an ıs ıa e mıştı. ışın . · d' hall d h b b ı dı .. .. versıte talebelerini çalıştırıyor. Hat ı : e e ar aş a . 
mukavemet çok muskul oluyor Ja- • b' D k B. M lih k a 

nl .1 1. 1 d' ' ta ır aralık kendisi de hazırladıg·ı - o uz buçukta!.. ır gece e anın ocası s 
po ar ı er ıyor ar ı. . . . . . .. ....ı 

Birdenbire Mukdenin qarkında hır kıta ile bu mukavemete iştirak Çıldıracaklar. Onu hıç bir suretle kadar hiç gelmedı. Guneş dos• 
etmek için Valadivostok'a gitmek is kuşkulandırmağa, birazıcık olsun tan epeyce sonra eve gelen koC' 

Japonlar ani bir hücuma uğradılar. 
B. 1 t . J kıt 1 tiyor. Fakat pasaport alamıyorlar kocasından şübhe ettirmeğe muvaf- görenler, kapıda yoğurt alırkeJl 

ır yay un a eşı apon a arının · lih d 
1 Ark d ı d" ·· fak olamıyorlardı aya sor u ar: bir aşk ilham eden bir yere otur - yanlarını sarstı ve Japon ordusunu a aş arı onuyor. Yalnız Yao · 

muşlar bir mesireye toplanınıslar- .. .. . . ortadan kayboluyor. Bir akşam, bu dedikoducu mahal- - Kocan kaçta geldi? 
• . , .. durdurdu. Çunku savaşmak ıçın or- . . . . . . D 

dır. Ve burada, Adalar, Yeşılkoy, • İ İkincı Japon harbı başlarken Yao' le karılarından bırı.nın kocası, Me- - okuz buçukta. 
Bakı k.. b .. 1.. 1. b 1 . dunun durması lazımdır. şte bu - lih k E t dedi! d k b ,J r oy ve tu un stan u , genış . . . nun kocası şimaldeki askeri kıtalar- anın ocasını baştan çıkaracaktı. - ve , er.. o uz u, 

· .. 1 eri · zancılarda od kiralamaz b' k k ·b· ·· 1 · · · .. ·· d rada 24 saatlik uzun ve ınatçı hır d" kş b bab Istanbulun en guze y neresı- a · ır uca gı ı gaz erınızın onun e- . . .. .. . da çalışmak üzere orduya giriyor. Geçen gece, Hanifelerde toplanan amma un a am mı, u sa 
. ? İstanbullu için gezmeg·e eg·'en _ . harb oldu. 500 Çınli kuçuk bır kı - M lih . ,.,,.,,_ b 1 dır. • - dır. Marmara sularında gezen kot- k d lt da h 'k 1 Genç kadın yalnız mı kalacak? Kah mahalle şiırası.nın verdig· i karar mu e a yıne su..o.ı.metle ceva · k" k d - h k" d - 'd zın uman ası a ın arı a ar ya- · - - . Yenikapıdan Yesıl oye a ar u- mege, er oşe e musaı • uygun ralar motörler yelkenliler birer nlık h 'd . . . . • dı : 

' - . · · ı d H ı· b' -1 ' • rattılar. rama ru u yem en uyanıyor cıbınce harekete geçıldı. Beyoglun- > 
zanan kıyılar mı? Etegı.nde denızı, yer er var ır. er sem ın ır eg en- marti gibi uçuşurlar. Bütün bu geniş .. . . ' . _ Sabah bile olsa sabahın dO 
g··- ··nde sag·ıam havası başında ce köşesi bir mesiresi engin bir <tir f" . h d.. Bu muharcheden sonra Yao ol - saçlarını tekrar kesıyor cumhurıyet da hır meyhanede buluştular ve ge- b • ogsu , • • ' ve ne ıs panorama, ınsana ep u - . . . . .. . . . . . . uçugu geç sayılmaz ki.. 
murassa bir tac gibi duran Yakacı- yuvası, geniş bir aşk diyarı olduğu- şünüp durmak, gözgöze bakışarak mek istemiyen Çının tımsali oldu. ordusunun mavı unıformasını giyi- ce yarısına kadar ıçtiler, ikisı de 
ğile, Kayişdağile Anadolu sahilleri nu hangi İstanbul çocuğu inkar ede- sevişmek, tek bir kelime söyleme _ Ona Çinin her tarafında rastge - yor. Eski bir arkadaşile beraber ka- pencerelerde bekleşen mahalle ka-1,...-----------' 
mi? Enfes manzaralarile inci gibi ı- bilir? Her gün, her gece, sabahlara den, hayalin ve aşkın derinliklerin- !iniyor. Vücudu da iradesi kadar dınlardan mürekkep bir bölük teş- dınlarının gözleri önünde yalpa vu- Son Telgraf 
şıldıyan Adaları mı?.. kadar bu diyarın hasretini çekenler, de mestolmak arzusunu verir. mukavemetlidir. Düşman tarafın _ kil ediyor. rarak resmigeçid geçer gibi evleri-

13unlar değil mi? daüssılaya tutulanlar ne kadar çok- Hisar sırtlarında, Şile yollarında, dan işgal edilmiş dağlık mıntakala- Kısa ve sert saçlarile, Yao, Çin ne girdiler. Yattılar. Ertesi gün de- SaOlık aervlal 
O~~e ise neresi?... . tur. Okmeydanında, Hacıosman bayı - rı geçiyor, kendisi için kurulmuş vatanperverliğini temsil eden yeni dikoduya koşan vak'a şahidleri, Me- Tafsilat b~kleyin_!;, 
Kagıthane mı, fındık ve kiraz a - Sandıkburnunda akşam keyfini rında kır havası alanların, Adalar- bütün tuzaklardan kurtuluyor. 1 bir Jan d'Ark olmuştur. lihaya istihza ile sordular: JL...-

ğaçlarının gölgelerinde minik ve 
nonoş köy kızlarının, taze ve çapkın 
koy kadınlarının şakrak kahkaha -
llrı işitilen, genç çiftlerin kucak ku
cağa dansettikleri Polonez mi, Bo
ğazın iki tarafında, her birinin ayrı 
ayrı çekicilıği, cana yakın bir gü -
zellıği olan şirin, güzel köyler mi, 
bulutları kucaklıyan ormanlarilc 
Alemdağı mı, Yuşa mı, Akbaba mı, 
Ramiz mi, Kavaklar mı, Kilyos mu, 
Yalova mı, Pavli adası mı, hatta, 
hatta bir uhreviler beldesi olan ve 
kendilerine mahsus güzellikleri bu
lunan Karacaahmed, Topkapı, E -
yüb Sultan, Edirnekapı mezarlıkla-
rı mı? 

••• 
İstanbulun her köşesi, her bl!ca

ğı, her semti, beğendikleri için ora
larda oturan, eğlenen İstanbul ço -
cuklarile doludur. Buralarda yahan
cılar, öteden beriden gelenler pek 
azdır. Bir Kavaklıyı, bir Paşabahçe
liyi, bir Y akacıklıyı, ancak mecbu
riyetler, hayatın günagı1n gaileleri, 
acılan, dağdagaları, mihnetleri Top. 
kapıya, Akaretlere göç ettirebilir. 
Bir K~sımpaşalı, bir Toygartepeli 
bir Me\'l",cK:ıpılı dur ıp dururken, 
Uç bir vakıt l\kc diye köyvr d e" 
tutmaı<, Ycnişehirc nal·lct,..." Ka-

- A ... Ömer bey geliyor ... 
Dedim. Vecdet hayretle yüzüme baktı, sordu: 
- Ömer bey de kim? ... 
- Senin haberin yok mu? ... Akrabamdan. Ken-

disine ağabey derim. Amma, hiç sevmem. Geçenler
de yine bize gelmiş, misafir olmuştu. Bey babam 
tanıyor ... Sungurluda oturuyor. 

Böyle söyleyince Vecdet bir akraba kazandığı
na memnun bile oldu. Öyle ya ... Beni sipsivri, tek 
başıma görmektense, bir iki akrabası, ailesi mevcud 
olan bir kız vaziyetinde görmek daha çok hoşuna 
gider. 

Ömer de karşıdan beni görünce tanıdı, aramızda 
on beş yirmi adını kalınca attan indi, ben de ayağa 
kalkttm: 

- Buyurun ağabey ... 
Ömer mütebessim, vakur, akrabalıkta büyüklük 

taslıyan bir adam haliyle sokuldu: 

- Yanınızdaki bey galiba damadımız?... 
Dedi, ben de: 
- Evet, kocam, Aziz Vecdet bey ... 

Cevabını verdim. Ömer, atını bir söğüt dalına 
bağladı: 

- E. .. Nasılsınız bakalun? Peder bey nasıl? Afi
yettedirler inşallah ... Vecdet bey yeni mi teşrif et
tiler? ... 

Diye bir sürü lıif söyliyerek yanımıza çıktı, ken
disine: 

- Buyurun ... 
la J- •ı-ık bir y<'r gösterdik, oturdu. Vecdet, 

ari t ınalür ya .. Hatır matır sordu, ben de •Özüm 

110:98 

ona meınnunıyenını izhar ettim. Ömer de: 
- Ben seni aramasam, hiç beni aramıyacaksın. 

Bu ne vefasızlık? ... 
Diyerek serzeneşte bulundu ve sordu: 
- Düğüne geldim, .. İnşallah tam zamanında ye

tiştim ... 
Kafir herif, her şeyden evvel Vecdetle düğünü

müzün olup olmadığını öğrenmek istiyor. 
- Perşembe günü ... 
Dedim. Zaten, kendisine düğünü nasıl olsa haber 

verecektik. Ben hatırlamazsam bile kaymakam bey İs
kjJjbin on sekiz saat ötesinde yeni tanıştığı bir akra. 
bam olduğunu hatırlıyacak, davet edecekti. 

- Öyleyse, tam zamanında gelınişim... Davet 
bile etmediniz... Amma ben davetinizi beklemeden 
geldim· 

Buna, Vecdet cevab verdi: 
oh efondirı • . Davetiyeniz herke•ten 

cvd hazırlanmıştır. Bu gün belki de, bey babam, 

postaya atmıştır ... Yalnız, pek acele ediyoruz da, da
vetlilere vaktinden hiç olmazsa bir iki hafta evvel 
davetname gönderilmesi kabil olamadı ... 

Diye, mahcubiyetten kurtulmak için ağız dolusu 
liıf söyledi. Zavallı Vecdet, karşısında bağdaş kurup 
oturan ve kıskanç nazarlarla beni de, kendisini de 
süzen bu mel'un hokkabazın bir de balçık çamurun
dan sıvalı ruhunun sırrını bilse kim bilir, ne yapar?. 
Pek ümid ederim ki, ok gibi yerinden fırlar, ahlak
sız hasmının boğazına tırnaklarını geçirir ve son ko
zu paylaşmak ister! ... 

Ömer, Çorumdan geliyormuş. Orada tiftik sat
mış, İskilibde de afyon pazarlık edecekmiş. Bu ve
sile ile düğünümüzde bulunacakmış! Resmi vaziyeti, 
V ecdetin yanında söyledikleri bu ... 

- Eve gidelim, bey de istirahat ederler ... 
Dedi, kalktık. Ömer, her vakitki mütebasbı5>. 

hiri, aldatan, riyakar edasiyle gayet nazik göf0 

yor: 
- Aman efendim rahatsız olmayın. Siz ıı:s!JI 

ben eve giderim ... 
Diyordu. Vecdet: 

- Beis yok efendim. Biz her vakit baJıçC1 

iniyoruz ... 
.. - ı 

Cevabını verdi. Oml!r, binek atını yedege 
hep beraber yiirüdük. • ) 

Yolda, Hayriye abla isminde bir kadının b8 
sinden geçerken de •Göksulu• armudu aldı. JV1't 
ne armudlar? ... Tanesi yarun okka gelir. Sulıl• 
dan farksız. Bu cins, yalnız İskilibde varmış ve 

1 

fadan bahçelerinde yetişiyormuş! 

Şehre girdiğimiz vakit, Ömer: 
- Siz yürüyünüz efendim. Bendeniz, hal°" 

hana bırakayun ... Gelirim ... 

Dedi, atına bindi, çarşı yoluna saptL ~~:. 
Vecdetle yavaş yavaş evin yolunu tuttuk. Vec" 

- Ömer bey fena adam değil. Babacan .. • 

Dedi. ı 

- Aman, ben hiç sevmem. O da beni sevııı~, 
Cevabını verdim, evvelki sözlerimi teyid e 
- Niçin? ... 
- Aramızdaki münaferet pek eskidir· 'f.9• 

Bahçede çok kalmadık. Yorgun bir de yolcu mi· bamdan ... annemden itibaren ... 
safirin ız olunca, Vecdet: - Allah ... Allah ... 
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Son deniz harbleri 

Açık deniz harbleri 
dört tahtelbahirin 

için lazım olan 
oynadığı rol.. 

1 

Nicin 
' 

', 

rağbet görmüyor? 

~g~ a~lt'iı mlt'iı 
- - - - --------- ---- ı. 

Hava kuvvetlerinin taarruzu 
karşısında yapılacak iş ne idi? 

iLE YAPILAN ŞARAB NUHUN 
ŞA RA·BI N DAN ÜSTÜN MÜDÜR? 

Yazan : Rahm i Yağız (Nuh) uıı gemisi, tufanın sonun• 
'le~teş sıklaştıkça, muhasım kuv _ """' da (Ararat) dağının tepesine otu • 

erın Şekil d - · · :ırM ·.-....;...· ; " ·~ Nuh h ti dı b'r dan . egıştırmelerine mey- ., runca i emen yere a a , ı 
'lerılmcmek . . uh .t ' b "'· ~,,_.. Bil.h b ha\·a k ıçın m arebenin • , ~ asma çu u,.~ ...,,..,ı, a ara u as-

rilıniı ısmına fazla ehemmiyet ve - ı:~ manın üzümile ilk Fabı yaptı. 
~ti (1). ·-ı:J.,.. Derler. Halbuki (Prekop) ve da. 

de Taarruz basladığı sırada altı P ·· . ha birçok Alimler, asmanın, üzüm~ 
nız t.:.."y r· · , 1 d ıneı;i . , are ılosunun .nicuma geç • tufandıın. daha çok evvel mevcu 

de~ Yıne (':la!c,.r) amiral gemisin- • olduğunu, yalntz şarabın Nuh tara• 
filo! e rilec k bir işaretle olacak, bu bndan yapıldığını söylerler. 

ar lıırbı · d ·· ınası .. rı 3. ına du~man donan Finikeliler, Go!ualılar, Roma!ılaıı 
avcı ı:;z:; n~ .at ... ş yağdıracaklar, şarabı çok severlerdi. Bu sevgide 
do t YYare fılosunuıı himayesin - çok ileri gittiler fatta suiistimal 

- aarruza f • k d k 1 . . ' 
ağır b ış ıra e ece o an ıkı ettiler. Bu yüzden birçok fenalıkllll' 
tnil onıbardıman tavyaresi de ha • :;:u husule geldi 

Olduk 50 ' """ ' 
hın b .. - ç-ı O ve 1000 kılogram- , , "' ' Nihayet zamanın hekimleri: ,Hfıo 
k Uyuk tahrıp bombal t 'ili 
·arsısında · arını a eş ~;ı:. • il pokrat, Galyen şarabın fenalığın • 
lon~n . şa ıracak olan faşıst fı- ~"'I • " ~ -'- dan bahsetmi e mecbur oldular. 
nız Uzerıne salıverecekler, de İ . y · d arabı sev 
t den ve gökten dürt hir yandım a- ya dalacak zaman bulmadan mu r meşgul olurken diğer taraftan sal- . nsanlar, ~er de:nr e ş . . • 
d~ altında kahcak olan muhasım hasım kuvvetlerin kesif topçu ate- volara ayni suretle cevb vermek, a- ~ışler, .. t~kdir etmışler v~ ıç~ışler_• 

tıanına mu! kk k h •d'lrn k şine maruz kalacaklar ve muhak- teş muharebesine girmek mecburi- dır. Butun memleketlerın şaırlerı, 
Va . . ıa a ım a e ı e • b" k "irl 

ı.ıyetıne dıişürulecekti. kak alacakları isabetlerle bir daha yeti karşısında kalmış, bu müşkül şarap hakkında ırço şı er ya;. 
" Cuınhurıyetçı fılonun deniz altı çıkmamak üzere suya dalacaklar, anda, bu tehlikeli vaziyette ilk an- mışlardır. Eski Yunan edebiyatında 
asıtsıan çok zayıftı... daldınlacaklardı. !arın beklenmiyen taarruz ve ate - şu "."tu:Iar~ te~adüf. olun~; . 

danthıli muharebenin başlangıcın- Yalnız, torpitolarının iyi bir isa- şin karşısında şaşkınlığını aHatmış, ~~çelim, ıçel'.111 ki:~· ye:l~l• 
filo! spanya hukümetinin denizaltı beti donanmalarının işini yarı ya - çabucak kendini toplamış, muhare· mızı, .kederlerımlzl ~ ıtsın, al • 
ne~arını te~kil eden 18 faal sefi - rıya kolaylaştıracak, beklenen de- benin yedinci dakikasında harb ni- lerımıze ferahlık vers'.11~ . 
ler ~ on dcirdıi Frankist kuv\•et - niz galibiyetine yarı yarıya hiz - zammı alarak ateşle mukabeleye Ho~er; şara~ın •il .. !ara ;ah• 
te!be ıı:ıhak etmiş yalnız dört tah - met etmiş olacaktı. geçmiş, ilk teması tesis eden keşif sus hır ıçkl~ ol~~!l\'.11.u soyler. meıt 

ah:r h · k • t k ti · . . • . .. .. . Hayyam, bır rubaısınde: •Şarabı dık u ume uvve erme sa - (Balear) ın salvosıyle başlıyan filotıllasının ateşı de tesadufun ılk .. .. . . • 1 

kaim.o . h .. k. t ·ı · · . . . . . .•. yuzumdeki nıkabı yırtmasına rag • 
ınaı .. -.. 'c u umc çı erın şı - muharebcnın cumhurıyetçı donan- hamlelerınl temın ettıgı iyı hır mev .. .. . • . İ 
ınaı USSubahrısinde bulunan donan- manm lehine inkişaf ediyordu. He- ki dolayısiyle cumhuriyetçi donan - men, oınruın old~oa 1~:Cegım. ç • 

arına mulhak bı"r mu"'freze a·ıe nu··z "k •1 .1 - . 1 . . b" k . mekten vazgeçmıyecegım. Yalıııı 
tl'ı' - manavrasını ı ma ı e ugra - marun amıra gemısıne ır aç ısa- . . . 

tne «0nulm t . hayretıını muclb olan bır şey varıı 
~· k uş u. şan Frankist filo faik ateş baskısı bet yapmış, çelık zırhların muka - Ş tanl A b ttı.kl 

" at bu kalan dört tahtelbahir . • ' . . . arap sa ar... ca a, sa arın• 
de aç k d . altında hır taraftan manavra ile (Devamı yedıncı sahifede) d dalı kıy etli ne var ki n l 
zı · en ız muharebeleri için Hi- an a m o u e • 
l ın gelen evsafı haiz bulunmuyor _ den çıkarıyorlar.> der. 

rıar, sahil müdafaa ve muhafazası- G QJJD a v <® ır ce a fil Orta çağ Ermeni şairlerinden bf. 
d~ Y~rıvarJ.k tipt~ bulu.nu.yorlar - ~ o ri d~. şu:ııarı yaz~~or:. :MeY".aların 
8

• Bır1 c ı.cyh, şıma l ussubahri - en guzeli, en nefisi hızım diyard11 
bınc m~ı <'d .dikleri andan itibaren -· _ yetişir. Kalbe ferahlık veren ÜZÜ.• 

s Uhfılotilıan'n üç sefinesine Valans - - mün çubuklarını Nuha veren bil 
.e rınct t Zif . c ar· ssut ve muhafaza va - melektir.> 
ti. esı VPn !Dıi", ornya gönderilmiş- Hakikaten Şark, bir hulYa, biı! • • 

·. aşk diyarıdır. Garbda da birçok şa• 
irler, şarap hakkında birçok eserler 

Yazan: Dr. S. YIL D IZ 

r 

O zum .. OzUm .. O zum .. 
§i ~Ylarca süren bu sah iı°~üdafaa i-
0~1 faşist hava filolarının zorlu ta· 
-rul]a k y rı a rşısında sarsılmadan 

z:Pınıya uğrasan filotilla muhtelif 
<le~an!arda ba~ı hasara uğramış son 
Yal ız harbi sıralarında bunlardan 
llıı nız ıkı tanesi işe yarar halde kal-

yazmışlardır. 1 
Ş Şabrabın .. radğbettd.~ d~medesi i ibarettir ve zehirlidir .. derler Bul Fakat, a.ı mikdarda alkol, eter ve mali bilinirse zehir değil, bir lllda· 

ara ın guz en uşmesı n en • 
!eri gelnriştir• Geçen yuz·· yılın son· noktada hakları inkAr olunamaz. tuzları havi bir şarap, sureti isti • dır. . 

' ı=-=-==============~--=======1 Besleyici şaraplar 

ŞlarrJır n . 
ram ona~ma, hasım donanmasını a· 
etwak ıçın şimal üssünden hareket 
fil gı zaman da yalnız bu iki sefine 

oya f 
lorıı- re. akat ediyor, destroyer fi. 
Yet ası ıle birlikte hareket kabili· 
ha/nde oluşu sayesinde onun mu • 
debaız·ası altında donanmayı takib e-

1 'Yordu. 

kı ~uhareLenin başlangıcında bu i· 
llıi enızaltını da tavzifi ihmal et • 

Yen a · 
llıet . ınıra! ,onlara bir feda! hiz. 
kıy 1 tahsıs etmiş, bir sandalın bile 
len ~et olarak teJakkisi lazımge • 
l\i>.a! u materyal darlığında iki de
kar tıyı Piden ·çıkartabilecek bir 

arıa d .. 
!arın uşman kuvvetlerinin yan-
koııa a .sokulma_k, müsaid fırsatlar 
dirct 111.ak, ırnkan bulunduğu tak • 
aza~· ısııbetli bir torpito atışiyle 
rinde' randımanı vermek, kendile • 
ınak 1\ beklenen vazifeyi yapmış ol
ınek' /akat. bu_ uğurda imha edil -
te .. edakarlıgına katlanmak üze -

..,ll0ndcrrnişti. 
~ ılolar .. 

Yer n ın te lak ısı anında, destro • 
itele 

1 ot~Ilasının btr buçuk mil is • 
larıa ~~ıgında ikı denizaltı da on 
tııevk·dırlikte harekete geçmiş, 0 
Çinde 

1
b e suya dalmış, ate• sahası i

ta ol ocalıyarak manavra yapmak 
ca1c ~n Frankist donanmar.ın san • 
bir 

0'.dası istıkametine muvazi 
seyır h tt 'lazif . a ı takib ederek aldığı 

· eyı baş 
Iı•riyeı . armıya ko~maştu. Cum-
elde çı kuvvetler amirali bunları 
,.. n çıkarmayı ·· d 
'"Ünkü t . goz en almıştı ... 
tüne .ıkorpıto atmak için suyun üs 
1 ç ınası ı-
ar torpil 1 azımgelen deniza'tı-
-

0 orını attıktan sonra su-
(!) c z· umhuriy ı · 

'>ıde Pal . e çı dona,,maııın e-
tn . . mıra acil b. 

ısı l>ı~ucııd b ı ır tayyare ge -
ılunmaktadır. 

ı l •; İkıncj n. lf. 
>:d.ı :ınıi ~ıakalc dünkü niisha

ııtuıılarda k 
çı ınışt r 

İşte .. güvercinler ... hangisi güzel?'.,, Bu ayırmayı yapmak lınkan
sız. Hepsi medenileşmiş. Bakınız güverehı, hiç ürkmeden bir insan e

linden mısır tanelerini rahat rahat yiyen bu hayvancık sanki uzun müd

det insanlarla başbn§a kalmış. Birbirlerile kaynaşan bu mahHlkları gü
zellik itibarile birbirlerinden ayıramadığınıza göre ikisine de güzel de
mek ıazım. 

Fakat görünen cici güvercinlerin en irisi, en cana yakını olanı ol

sa gerek. Dikkat ediniz. Tabii güzelliğin verebileceği en muhteşem bir 
abide gibi... Ne de olsa güvercin değil mi. Elbet cana ynkındır. 

!arına doğru işret, salgın bir hal al- Şarap nasıl gıda yerine geçeblllrT 

dı, ayyaş~ .arttı: ~bsent gibi b~ G raf o 1 oı· •· b •. r 'Besleyici hassalara malik olan şey-
kuvv~tli ıçkiler ışçı .sın.ıfaıı z~hir- _ !ere gıda denilir: şeker, buıtda7, al-
lemege başladı. Devrın aJ.lmlerı, al· bomin ve yağlar vücudda hararet 

kol ile şarap arasındaki farkı dikkat ı ı • • d • ? husule getlrlr. Şarap ta ayni hara-
nazara almadılar, •Her ikisi de sıh- 1 m m 1 1 r reti verir. Bir litre şarap, muhtac 
hate muzırdır• dediler, işin içinden • olduğumuz kalorinin dörtte birini 
çıktılar. ' temin eder. Halbuki patates ve sllt-

Lancereo: •Şarap içmek çok eski ,.... • teki kalori daha azdır. 
bir adettir. Ne yapılsa önüne geçi- Şarap, hastalığı o!mıyanlara tav-
lemez• diyordu. Magnüs, Lallemon, siye edilebilir. Zira, yalnız vücudii 
Duroy, Perrin, Chauveau ve bilhas· beslemez,. kalbe de ferahlık verir. 
sa meşhur Fransız alimi Bouchard Profesör Landuzi diyor ki: cBir 
şarabın müdhiş birer düşmanı idi· litre şarap, insanın muhtac olduğu 
ler. gıdanın sekizde birini, neş'eslnin 

1880 de, Fransanın bağları (Fi • de onda dokuzunu temin eder.• 
loksera) dan harab olmuştu. Buna ~ Şarap insanı hem besler, hem de 
rağmen bağcılar yine şarap yap • neş'elendirir, kederlerini unutturur. 
makta devam ediyorlardı. Fakat, Ü· Acele yemek yiyenlerin, lokmaları-
zümden değil, kuru meyvalardan nı iyice çiğnemeden yutanların, sof-
ve saireden ... Tabii bu nevi şaraplar radarı kalkarken içecekleri küçük 
muzır idi' Şarabın gözden düşmesi- bir kadeh şarap sayesinde, yedlkle-
ne sebeb budur. Hekimlerin hakları rinl kolayca hazmettikleri çok de -
vardı. Bugün bile şaraptan bahse - falar görülmüştür. Gerçi yavaş ya-
derken iyisini, yani tw'" üzümden vaş ve lokmaları iyice çiğneyerek 
yapılanını tavsiye ediyoruz. ' yemenin faydası çoktur. Hazım, ta-

Vaktile alimler, şarapld çok. ~Ü- bil bir halde olur. Mide rahatsızlık-
cadele ettiler. Fakat iyisini, fPna • lan görülmez. Ala .. ya buna riayet 
sını ayırmayı düşünmediler. Ayyaş- etıniyenlere çare? Bir kadeh şarap!.. 
lığı husule getiren şaraplardaki al- •• Hangi yaşta içmeğe başlamalı? 
kolün fazlalığını dikkat nazara al- Evet; şarap içmeğe hangi yaşta 
madılar. başlamalı, ve hangi yaşta nihayet 

·Bordo inhisar idaresi., bağlık ve vermeli T ... 
şarap imal olunan yerler ahal\sin • Çocuklara, on beşini bitirinceye 
de ayya§lara pek az tesadüf olundu- kadar saf şarap içirmemeli. Sinni -
ğunu istatistiklerle isbat ediyor, ne göre, az ve çok mikdarda su ka-
Şarabm terkibatmda neler var? nştırılarak verilebilir. On beşinden 
Şarapta; %80 - 90 su, %5 - 20 al- sonra az mikdarda saf şarap içme-

kol ethyllque, az mikdarda alkol !erinde beis yoktur. Suiistimal et -
brobylique ve eter vardır. Bunlar - memek §artile de mikdarı arttırılır. 
dan başka, Aoide organ!que, Alde- Vllcudü sıhhatte olan bir adam, 
hyde, potasse, klciume ve soude tuz. yemek yerken yarım şişe beyaz ve-
ları, krem tartar mevcuddur. Şa • Grafoloji bütün sırların kapısını ra1 plçğma akseden §ekfiler gibi, ya Jarmızı şarap içebilir. Bir işçi 

rapta, şeker gliserin gibi maddelere açan bir anahtardır· Daha doğ - kAğıdın üzerine aksettirir. Bilmedi- günde bir litre içerse zarar görmez 
de tesadüf ounıır. rusu ruha aid bir ilimdir. ğim!z birçok şeyleri, hattA bazan is- Yaşları ilerlemiş adamlar: yem~k 

Kimya mütehassısları, şaraptaki Yazılarımız; hayatımızı, temayül- tikbali bile bununla öğreniriz. !erden sonra bir boro kadehindcı 
maddeler alkol, alclchy ele, ilah .. dan !erimizi, Sf'ciyel rimizı, her fotoğ- (Devamı 7 inci sahüemizde) (Devamı yedincl sahifede) 

• 



• 
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Bir ilhak 
( Birinci sayfad3n devam ) parlar alm:ık ve üçüncü mühim se -

i I ~ 

Evet 
Diyenler 

Habeşteki İtalyan i>rtilfunıu tanıma _ beb de burasının İngiliz müsteınle-
sı üzerine İtalya da Hazramut'un İn- kesi olan Adene bilişik olmasıdır. (Birinci sahifeden devam) 
giliz himaye.;i altında olduğunu ta- İngiltetenin kararına karşı gelen Hitler reyini nasıl verdi? 
"Uyacaktır. İngiltere 1937 Martında kabileler, tayyarelerle takip edil _ Berlin 11 (A.A.) - Hitler, dün 

Bugün kazananlar 
Saat on Üçle 

nun 
çekilen pigango
talilileri 

____ ........., _ ____ ./ 

::;...-'. 

;;;:./ 

Güneş-1 Beşiktaş-( 
Hazrnmut üzerinde hakimiyetini miş ve bu kabileler baş cğmiye mec Anhalter istasyonunda tesis edil - 25000 50 Lira kazananlar 
yaymıya başlamış birinci sebep, i- bur kalmıştır. İngiltere_ İtalya an_ miş olan ufak bir büroda rey ver - 13191 22366 17666 15082 7334 37864 Milli kiline maçlarının en mühim- neşliler hayli korkulu dakikalıı! j 
talyanın buraya sıçramasından endi- Iaşmasrmn maddelerinden biri de miştir. Hitler refakatinde doktor 2633 22437 1044 32193 37703 5352 Jetinde olduğu kadar mevsimin de a- çiriyor. Çünkü Güneş müdafoaSl 
§e etmek, ikincisi bu Arab memle - karşılıklı ilhakların tanınması ola_ Göbbels, refikası, Alman polis mü- Lira ikramiye 7394 20281 19953 .6679 3162 22944 laka uyandıran çok güzel maçı yedi ğer maçlardaki kadar iyi bır of 
ketinde petrol bulunduğuna dair ra- caktır. dürü Heinrich Himmler ve Führe- kazanan 22595 229 13123 12841 30402 30996 binden fazla bir seyirci kitlesi önün- tutturamıyor. 25 inci dakikada~ 

( rin yaveri olduğu halde büroya gel- 27915 19677 30453 35177 23180 28446 de Güneş ve Beşiktaş takımları ara- ne bir Beşiktaş akını Güneş ıc:ıl 
1 B • l k b •l ..J'll miştir. 8 7 o 9 21364 29954 26936 6492 15501 21286 sında oynandı. Şeref stadının bir da- ni altüst etti. Kalede kimse ~ l r ar" l l an c o Hitler büroya girer ve çıkarken 27643 23298 19402 5601 9136 14195 ha teessüs edemiyeceği bu seyirci re- Muzafferin, heyecandan, topa 'J şiddetle alkışlanmıştır. • 26111 38460 9430 38882 26659 31741 koru maçın ehemmiyet ve heyecanı- gün vuramaması, Güneşi yÜZde f 

' Göring'le von Papen nazırlara GUmUthane emnıyet 37365 nı bir kat daha arttırıyordu. Saat bir golden kurtardı ve Beşiktaı' 
(Birinci sahifeden devam) Morella mıntakasında Frankist _ tahsis edilen büroda rey vermişler- lmlrl Bay Zekiye isabet 889 25722 16206 9359 36235 36591 2,5 den itibaren stadı doldurmağa çok sarstı. Ve takıma bir durgılııl 

dir. Bu nokt ile deniz arasındaki me- !er ilerlemeğe devam etmektedir _ dir. e t mlttlr . 1351 11176 18905 2673 18395 29l76 başlayan halk, maç saati yaklaştığı geldL ı; 
safe takrib~m y~mi kilometre kadar- !er. Bu kuvvetler Maistrazgo dağ _ Von Papen halka: •Avusturyada 709 ile biten bütün numaralar 6344 6046 15146 _ vakit son haddini bulmuştu. Saat Bundan istifade eden Güneşi 
dır. Frankistlerın bulundukları ma- !arını geçmişlerdir. yaptığım işlerden memnu nmusu - 1000 lira mükafat alacaklardır. 14817 33182 2362 9978 36611 3675o tam 4 te evvela Beşiktaş takımı ta - yavaş yavaş hücuma geçtiler ll,} 

, hal Tortosa ve Vinaroz'a hakimdir. 100 esir aldılar nuz?• diye sormuş ve şiddetle alkış- 1500 13240 13252 14250 30240 223 22849 raftarlarının müthiş alkışları arasın- taş kalesi tehlikeler atlatıyor. ~ 'P 

Mühim bir nokta daha alındı Madrid 11 (A.A.) - Havas Aı· an- lanmıştır. 8248 5597 32086 10626 654 1388~ da sahaya çıktılar. İki üç dakilca son- birkaç tehlikeden sonra Rebil 
Bn?gos 11 (AA) Res Piskopos da lehte rey verdi L" • i 505 17878 12481 39610 35259 160 d G.. t k ah d g·· ·· d.. güzel bir pastın ayni gÜZeJJil 
.. ~. . .. . . - men bil- sının muhabiri bildiriyor: ıra ıkram ye ra a uneş a ımı s a a orun u. ' . dirildiğme gore Franko kuvvetleri Talavera mıntakasında Frankist- Viyana 11 (A.A.) - Kardinal İn- 17460 20706 60 26400 14409 6208 Her iki taraf ta şampiyona yolunda kullanan Niyazi 36 ncı d".1'i)ıt 

Da!aguer cı· d S hr nitzer dün rey verdikten sonra Na- kazananlar 9748 10750 9743 6294 7622 4178 b .. b. . . . b ak k b maça yerden ve köşeyi bulan bir şutle 
varın a egre ne ini !erin tazyikine mukavemet eden mi ırı ırını gerı ır aca u 

geçerek müh' b" kul zi usulü selam vermiştir. Gene bir 34506 23131 28612 12202 12735 10106 1917 f 1 h . t diki . d o- kımına galibiyeti temin etti ve 
~ ır sev ceyş nok- lisler yüz kadar esir almağa muvaf- az a e emmıye ver erın en · sJJ 

tası olan Taptıa'yı zaptetmişlerdir. fak olmuşlardır. Nazi kardinalin göğsüne Hitlerin ~:~~: 15432 8446 36795 35879 36486 yuncularda bariz bir heyecan var. so~a d~ ~yun 1 _ O Güneşin g 

-===~==:=====i==~==~~~~~~~======== resmini havi ufak bir plaka iliştir- ı 000 Takımlar karşılıklı dizildiler. yetile bıttı. 

Y 
• k • miştir. Plakanın altında şu kelime- 40 Lira l-:1tza:tanl r Güneş takımı yine eskisi gibi: Nasıl oynadılar? . 

eni ahi.ne IŞe ıer yazılı idi: Lira ikramiye 31602 1102 3783 32537 2404 29559 cınad _Faruk, Reşad, ömer, Rı- Güneş takımı bütün tah~1 

•Tek devlet, tek millet, tek Füh- 9188 20693 39621 35020 10714 29974 za, Yusuf, Salahaddin, Rasih, Me _ hilafına ümid edilen oyunu g~ 

b 1 
rer.• kazananlar 5506 9900 29846 7399 30392 230 lih, Niyazi, Rebi.i. memiş ve ancak bir tek golle f 

aş adi Viyanada verilen reyler 23087 35930 17829 29638 16374 12529 28788 25865 Beşiktaş ta: gelmistir. Birinci haftaymde bol'. 
Viyana 11 (A.A.) - Seys İnku - 34411 12835 112 33053 17644 16098 M. Ali_ Hüsnü, Nuri, Faruk, Fey- oynayan Rtza ile Reşad ikinci~· 

art Viyana şehrinde yapılan inti - 31081 36461 15429 20128 22918 23625 33720 32300 zi, Rıfat, Eşref, Şeref, Hakkı, Mu _ taymde en çok muvaffak olan of 
(Birinci sahifeden devam) ı Halkçıların nümayişi! habatın kat'! neticelerini şu suretle 37631 2023 209 2072 19535 38058 36050 24167 zaffer, Rıdvan. culardı. Melill, golcülük şöhret 

~~no!;tı;; kab~es~de ::~ye İ Paris 11 (A.A.) - Bastiy mahal· ilan etmiştir: 35148 39296 17286 30205 24687 31352 Hakem Adnan Akın. liiyık bir oyun oynamamıştır. O 

ta Farşan ° yıne aliye- lcsınde dün öğleden sonra halk cep- 1,209,3_6_1 kişi Anş_lus lehinde, . 200 Lira kazananlar 11062 3875 38005 16684 31212 33857 Oyuna Gu··neşliler, soldan bir akın da söyleyecek sözümüz yok. 22 
ye, -- nınmış ransız devlet adam - h . d' 
!arından Jorj Mandel düstemleka _ esı mensubları mühim bir nüına _ . 939 kışı de aleyhinde rey vermış- 27898 7062 34864 29501 25118 4925 13227 23547 32261 12196 25868 28894 ile başladılar. Fakat Beşilctaş haf yuncu içinde en mükemmeliY 
ta ve Frosar Nafı t· ilmiş. 

1 
yış yapmışlardır. Evvela men, son- tır. 6991 7139 23334 18328 1863 12801 hattında kırılan bu akın, derhal Gü- Diğerleri de vasattan yukarı 

aya ge ır er- ·· d . 2386 ul bo dir. ra musaa e edilen bu tezahürat es- rey pus ası ş çıkmıştır. 21713 33004 20455 26344 30093 36447 23407 6868 12726 19244 3672 36083 neş kalesine intilcal etti. Beşiktaş, oyun çıkaramamışlardır. 

19 Vekili ihtiva eden yeni kabine- nşlasında nümayişçiler cistihsalat İNGİLİ ZGAZETLERİ NE DİYOR? 70 Lira kazan•nlar 39010 5510 27500 17163 2279 14242 saha alışkanlığı dolayısile ilk an _ Beşiktaşa gelince: 
de dördü ayan 15 i mebCısan azasın- ı e~me sekte vuranlar1> protesto Londra 11 (~·."_·). - A~us~rya - 5571 35928 21634 16184 4514 4914 8525 22560 23968 8919 26557 19850 !arda topa dar' hakim. Hücum hep Güneşten daha üstün bir oytıC 
dan olup 12 si radikal sosyalist 

3 
ü ebnışler, •sulhun müdafaası için Almanya __ plebtSitının netıcesı h~-

1758 35416 12623 33168 34169 29862 5550 20275 36384 27964 Beşiktaşta. karmasına rağmen muhacim b 
cumhuriyetçi sosyalist ittihadı' b" _ mucadele• ve cumhuriyetçi İspan _ kında ı:nu~aleal~ serdeden Taymıs 14588 27234 28890 33081 438 2156 26703 34604 9883 11623 20886 2498 Güneşliler sağdan yaptıkları hü- tında oynayan oyuncuların a~ 

' 
1 yaya yardım edilin · · tal b gazetesı diyor ki· 557 29858 3 1 · ·· ·· d ta!ihs" likl iJI ri sol demokrat azası ve biri de müs- . 

1 
d. estnı e et - . . . . · . . . 32558 37733 586 5507 7013 cumları Faruk yerinde müdahale - erı yuzun en ve ız er 

takildir. mış er ır. cP!ebısıtın ıcrası ıçın takib edil - l l d d D kik 1 · gol çıkaramamışlardır Başta f,I" ! 
· 37275 35690 27482 14478 27209 706 * v· · ere ur uruyor. a a ar ı - · BI , lid . b 1 Alayın önünde müf "d 1 ah mış olan usullerden kat'ı nazar İn- ıyanada bulunmakta olan Ik- 1 Ied"k B '"t d h ,.., b _ olmak üzere en muvaffak oltıJI 

um un erı u unduğu ve . . . . rı so cen gilterede Almanya ile Avusturya _ 9207 10086 21275 10385 23337 16208 tısad Vekilimiz bu ayın 17 sinde bu- e: 1 ele deş"'G.~şınlila ab~s·r as yuncular Nurı' Feyzı· ve Rı!al 
mecliste ekseriyet partisi olan sos _ partilerının lıderleri ve bilhassa . 2 3 . tıgı sıra ar a uneş er ıraz asa- • ~ 
ya!istler parti umumi heyetinde ek- komünist partisinin umumi kiıtibi ~ bırleşmesi ~e.yhinde um':"11! bir 28713 38686 6 07 raya gelecektır. bileşir gibi oldular. Bu asabilikleri Şeref, lüzumsuz sertlilc hareke 
seriyeti tlra ile verilen karar neti _ Jak Duklo, ve sosyalist partisinin ~s _beslenmemıştır Ve bu bırleşme az daha bir gole mal oluyordu. Hak- ile oyunu durduruyordu. Diğel 
cesi kabineye iştiriık etmemişler - n:ıüfrid sol cenah tematüllerini tem giltere ile ~anya~ anla?ması- Ba 1 kan . Surı"ye kı, yakaladığı güzel bir pası kaleye yuncular ise kendilerine düşeJl 
dir. Daladiye, Başvekil muavini, Ma sil eden Jan Zironski ile Marso Pi- n~ karşı ~fak hır_ manıa :eşkil ede- doğru sür'atle sürerken Faruk ar - zifeyi ılzami derecede bünüistil 
!iye, Hariciye, Adliye ve Dahiliye ver gıtmekte idiler. mıyecektır. B~ ~ırleşmen~ ~an- K 1 e kadan çelme taktı ve hakemin kes- etmişlerdir. Fakat her ne oJursS 
Nazırlarından mürekkep daimi bir Saat 14,45 te alay: y~ ~~etınıdartıraca_gı şuph~ ~ onsey rı Arazı"sı"ndekı" kin düdüğü de. favulü yapıştırdL sun her iki takım da taraftarlııf 
';abine meclisi kurmıya karar ver _ •Torez iktidar mevkiine gelmeli- sız · ng tere e kendi kuvvetını ç kil Cih d k ·· kül•t güzel bir futbol seyrettirdik!C11 

arttırmak üzredir. Müzakerenin ilci (Birinci sahifeden devam) . e en cezayı a ' ço '."uş a den d 1 t b ile r ıkt 1 
miştir. Bu meclis her gün toplana_ dir• sada!arı arasında hareketet _ tarafca kuvvetlerine istinad edil _ Yarın ayni•zamanda Dolınabah _ T"" kr ıle kurtardı. Sahanın en ıyi oyun- o ayı e r e ay ır ar., 
rak fevka!1ıde işlerle meşgul olacak mjştir. Bundan nümayişçilerin bü • mek üzre sevk ve idare edilmesi ise çedeki Tarih s~gisi de ziyaret olu- ur ıer cusu Cihadda bugiin, önündeki mü- v. ORGL· 
kabinenin hepsi fevkalade ahvald~ yük bir kısmının komünist oldukla- muvafık bir şeydir. nacaktır. d~faaya karşı bir eı:ıniyetsizlik var. M il" l . k. d ı:ı1 
toplanacaktır. rı anlaşılmıştır. D r T 1 f . Bu suretleıbir buçuk günlük haf- ( Birinci ~ayfaden devam ) Bulun ~kınlara mutlaha!e edıyor. ua ım erın ı e 

Da!adiye hükumeti halk cephesi BEKLENMİYEN BİR NETİCE ey ı e gra yazıyor· . . ta tatilini pek neşeli geçiren ve bu anlasmasına aid konuşmalarn da Beşiktaş bugün şanssız bir günün- zamları 
haricinde kurulmuş ilk hükumettir. Paris 11 (AA) U • k cAvusturyalıların kendı ılhakla -

1 1 . d k 1 de Hakkı çok oyun üzerinde ·· · _;( 
Sa- - ' . . - mumı anaa- rı kar ısındaki hattı hareketlerini seyahat crın en . memnun ~ :ın ceryan edeceği şu sıralarda; Suriye . . . ' mu - Ilk tedrisat muallimlerinin ~. 

ga dogru kayan yeni hükfunet tin hilfilına olarak Sen departrma _ .. t ş k b" •
1 

t 
1 

k h konsey dclcgelen bu sabahtan ılı - dahilinde kalan ve nüfusu altm•• hun bır rol oynayacak muhakkak diye kadar verilmiyen ve uzUJl 
bHlca merkez cephesı·nı·n 181 gos erece ır a e o ma ususun- .., b" 1 .. k dı B" . . h f , "1Jı:aı . . . ~e nında yapılan ayiın intihabı İvry be- d 1 b" .t . . , . 

1 
baren tekrar çalışmalarına başla - bini geçen (Bayır Bucak) nahiyele ır go u açır · ırıncı a tayın mandır beklenen kıdem z 

' 1'11 sosyalistlerın 111 azasına ıs- lediye reisi komünist J . M ' la pbe. ısbı ' ıçıntuenkcıdvası a u:'.mış mışlardır. Bu arada İktısad konseyi Ti ve Carabulus k'azası Tu··rkme.nle - sonlarına yaklaşıyor. Top ortalarda için· vilayet bütçesinden icab 
tlnad etmektedir ın • !" b" t· il orı arran - o an ır arome re a ar manasız- d d t 1 - oyn k b · · · h fta o 0 b ' 1 

Meınlek~tın. mudafaası m:vzuu - Radikal demokrat birliğinden Vik _ . . . rak çalışmıya başladıgı gıbı ogle - Son zamanlarda Suriye hükumeti rabere bıtlı. Hususi bütçeden bu paranın 
. ·.. mag u ıye ı e neticelenmiştir dır. sabahleyin 9,30 a sar~y ~ . o~ _ana- Tinin vaziyeti çok müşkülleşmi§tir. anır _en_ ırıncı a ym - e- tahsisatın bir kısmı bulunmu~ 

bahs oldugu cihetle daha sag parti- tor Konstan u··çu··ncu·· turda 627 1 D<'ylı Hcrald dıyor kı: d 15 30 d t kr · t" İkinci haftaymde Gun·· ş t kı · · · · · .. __ ,.;;rt ..__._ d h"'-'- t ·t· d . reye • . . ' . . en sonra ' a e ar ıç rma Ba ır ve Bucak nahi elerinde bir e a mı sının bırden verılmesı muJJ'U'~ 
,......, _e =wne e ı ıma. rey~ vere- intihab edilmiştir. cHakrmı mutlak> olan Hıtler, bıze ed 1 f Y .. . Y muhacim hattında yaptığı bir deği- d - d kıd aınl ın 
tekları ve yalnız sosyalıstlerın ko- Kat'ı" netı"celerın· il" .. ··1ı··ı·· Kayseri hahrlatıyor Almanya ne ece< ır. kaç koy mektebı açmayı ve bura - iklikl M ma ıgın an em z arın 
IDllnistl . d . "timad anı guru u u k d f zl d _. . k d ki . Diğer taraftan Matbuat konseyi- !arda zorla. arabca tedrisat yapmayı Ş e oynuyor. elih, sağ açığa, mumi bütçeye alınması hal< 

erm a emı ı reyi ve - bir nümayişe sebeb ol t Ç a ar ~ a egışırse o a ar es sı- nin de sabahleyin encümenleri iç - d"" .. .. t"' H lb k" b d k" Salahaddin sağ içe ve Rasih te santr tetkikler icra olunmaktadır. 
ıocekleri anlaşılmaktadır muş ur. ı- ne benzıyor> Ö uşunm1L§ ur. a u ı ura a ı f alın B ı 

y . k b" • d · • karken murahhaslar dövülmüşler _ · tima etmiştir. ğlcden sonr~ bu halk; yalnız Türkçe tedrisat iste _ ora _ mış. u s~et e d~a iyi iş- . . 
enı a ıne ayan a tam manasi- dir. konseyin toplantısı olmadığı cihetle mekte ise de Suriye hükumeti bu lemege başlayan Guneş hucum hat- * Beledıye geçen 937 yılı ıç> 

~:U::di~~8!~~t!~a~k:~~~~~ Müzakere bitti Basın konseyi delegeleri ailelerile umumi talebi kabul etmemektedir. ~ı ~e~ilct;ş kkalesini sık sık ziyarete şehrimizde istihlak edilen 1 J 
cek vaziyettedir. Türk İge• Mısır birlikte saat 15,30 da resim müzesi- Ve bütün halk, dostluk konu§maları ~ş a ı. a at Hüsnü ve Nrinin se- meyva miktartnı gösterir bir gr ]l 

İlk kabine toplantısı bu akşam ya- (Birinci sahifeden devam) ni ziyaret edeceklerdir. sırasında hududda tadilat yapılarak rı çıkışları bu akınları neticesiz neşretmiştir. Grafilcte en fazla 

d kont Çiarıo ı"lc Lord Po""rt arasında Misafirlerimizin bu sabahki en - Carabul~s mıntakasının ana vatanı b~ak. ıyor. Beşiktaş tekrar vaziyete tihlak edilen meyva portakal 
pılacak, hükfunet çarşamba günü QrQ"-'ln . IW hakim im • b ~ 
meclis huzuruna çıkacaktır. "' ~ yapılan görüşmeden sonra İngiliz - cümenler toplantısı 12 ye kadar ilhakını ve Bayır Bucak nahiyeleri- . .. ~- aga aşladı. Güneş kale- r'.'1< göst~rilmekte ve bunun iS 1 

Da!adiye radyoda bütün Fransa- (Birinci sahifeden devam) İtalyan müzakereleri bilamel hita- sürmüş ve yemek fasılasından son- nin Hatay'a bağlanmasını arzu et _ sme ustuste korner oluyor. Bu sıkı- liık adedi 29,218,696 tane bul 1 
ya hitab eden bir nutuk söylemiş ve ca Şama gidecek, Suriye hükfune - ma ermiştir. ra gene içtimalara devam olunmuş- mektedir. şık vazıyetten kurtulamıyan Gü - maktadır. ~ 

MAKINEY$. 
VERlRKE] 

vaziyetin nazik ve vahim olduğu _ tile temas ve müzakerelerde bulu- İtilafname metni, İngiltere harici- tur. Encümenlere dahil olmıyan Diğer traftan Hatay intihabatı mü 
nu, başta diğer işlere bağlı olan nacaktır. Burada söylenildiğine gö- ye nezareti mutehassıslarında En - Balkanlı murahhaslar da bu sabah; nasebeti!e memleketimizde bulunan 
milli müdafaa meselesinin bulundu- re, Suriye ile Türkiye arasında sıkı gram'ın iştirakiyle bugün tanzim e- şehrimizin bazı şayanı temaşa ma- Hataylılar; Antakya ve lskenderuna 
ğunu, Fransa'nın serbest ve kuv - bir dostluk esasına istinad eden ve dilecektir. Mumaileyh, dün akşam hallerini gezmişlerdir. Bu meyanda gitmiye ba.tlamt§lardır. Ezcümle; ge-

vetli olmasını her şeyin fevkinde dü aradaki bütün mulük meseleleri buraya gelmiştir. hususi otomobillerle. Su~tanahmed, çen h~fı_a içi~e de ~ç yüz kadar ı;a- Daladı"yeyı• Londrada b ki• .. J9 ' 
şünülecek meseleyi teşkil ettiğini hal eyliyecek şekilde bir anlaşma Öğrenildiğine göre itilafname, Nuruosmaniyeye gelınmış ve Aya- taylı ıkı kafıle halınde Antakya ya e JYOı 
söylemiş, bütün milletin yardımını yapılacağı muhakkak görülmekte _ hafta nihayetinde parafe edilecek- sofya müzesi, Nuruosmaniye camii varnıışlardır. Hataylı kardeşlerimiz; Londra 11 (A.A.) - Hafta sonu dolayısile resmi mahfiller yeni f 

1 

istemiştir. dir. tir ziyaret olunmuştur. reylerini verdikten sonra. yine menı- !adiye kabinesinin tarzı teşekkülü hakkında tefsirlerde bulunamııJI' 
===============;======= =======! ==============~=============lleketimize avdet edeceklerdir. !ardır. 

ipekçilik Damgaresmikanunun- Büyük Yeşil ırmak Tunusda yeu!::i~:;::sı:ım~~:~:~~~:~;s~;ıı;;::~:'s~::a~~n:;; 
Z • t JT k AJ t•da degwı'şı'klı'kl er yapıldı (" • • • ~ t rek Daladiyenin Çembelrayn ile umumi Avrupa meselesinı göl ıraa ve aıe ı vaır ıçın " aş ı Vı • t l Ah mek üzere Londraya biran eve! gelmesini temenni etmektedirler· 

ı-·eni tedbirler n!:!~: :=~~~::a.7::pı:rı~~ ı:~ Bugu~.~~~b a."d7.:. gUnU se;;:~:! :.::~y:!1~i~:!~;:t~Öyıe~~ /(ı az~g~· sa a Flandin grupu Fransanın İtalya j ~ 
Al rarlaştırmıştır. Bü -k Türk şairi Abdülhak Ha_ le bağlar su altında kalmıştır. es e ıgor 1 • 

ıgor Ezcümle muayyen meblağı havi mi~lümü yıldönümü münasebe- Feyezan gittikçe artmaktadır. Mü! Tunus 11 (A.A.) - Vaziyet sala- 3 Il aşmaSJfiJ JStiyor v 

Ziraat Veka.Ieti tara~dan -r:k :ı:ı~a!ar: damga resimleri bin- tile İstanbul Üniversitesi Edebi.yat haka~~a -~:s~; ~el~n :;.ar :~1:y:- ha doğru gitmektedir. Polis h: Paris 11 - Parlamentonun koridorlarında F!iındin ekalli~ t 

ıtedkild·pekçiliğinind inkişafıediliçınkt ~ l 
1 

ehil. teni . linOdkurue bire indirilmiş, ba- fakültesi tarafından bugün Üniver- :::rr uyu 0 ugu a ın e e - müşkülata ~~ k~ada~ . mensub dört nazıra kabineye girmeleri için şahsan müracaat ed' t 
. ere evam me e . - o e erı şta 20 para ola - ·ı koni ans salonunda bir top- . sokaklarda birikmesıne manı ol - ğini ve bu nazırları kendilerinden başka hiç kimseyi temsil edeli' <! 

peklermizin gerek fevkaladelği ve rak tesbit olunmuştur. sı e er . . muş, barajlar tesis etmiş, bir çol< ceklerini beyan etmiştir. _ ~ 
gerekse işleniş tarzındaki nefaseti yeni proje ile, tiyatro, sinema, Jantı yapılacaktır. * Bursa ya gıtmış olan maruf ta- kim 1 . .. stün" •• b . k ·--" 

1 bel il ih f .... p ·tt d d"' k h se erm u u aramış ve ır aç Fliındin demiştir ki: 
göz önünde bulundurularak hariç konser, balo ve sirklerle stadyom _ Toplantıda fakülte tale er· e r pro esoru ı ar una şam şe . . . • kı . d 

f 
.. 

1 
haz bul kl rimize avdet etmış' tir. kişıde silah bulmuştur. Tunus t- •-- Siyasi muvazene meselesi bizi alakadar etmez. Biz yirl!ll 

piyasalarda iyi bir mevki temini ve !arda duhuliye bileti kullanılması pro esor er ır unaca ar, me- al ··ks k k d sını de . . • b" . . h b d·y· ııı 
k bet saha! d ·· tü r· -·· b 1 kıl kull . * Tunus'daki kar<ıklıklar devam arının yu e uman a • - suren sıyası ır cınnet netıcesinde ara olan maliye ve iktısa ı 

re a arın a us n ugu mu- mec ur ınınış, anmıyan!ar - rasrme saat 12 de başlanacak, ma - . > • . • ruhde edeen General askerı hasta- mızın düzelmesini istiyoruz.~ _ . . . . ~ 
bafaza etmesi için lazım gelen ter- dan her bilet için 2 lira ceza alın _ ruf ed bi at ılartmızdan İsmail etmekte ve şehır anarşı ıçınde bu- · r t 
ti bat alınmaktadır. ması takarrür etmiştir. . e. y. ? . lunmaktadır. Tunusun 30 kilometre neye giderek cumartesi akşamı vu- Mumaileyh İtalya ile yeniden normal münasebetler idame . 

• ""'"""'....,""""""""""""'"""""'"""'"""""'"""'" Habıb, Hamıdin hayatı ve eserlerı kınd b 1 1. .. . . ku bulan tezahürat esnasında yara- mesi lüzumunda ısrar ve İspanya hakilcatini görmemezliğe geJııl ~1 

Bu cümleden olarak memleketin • = şar a u unan yer ı numayışçı- t· 
muhtelif ipekçiliğe müsaid mınta _ tesis edilen bu kurslardan üçüncü- hakkında bir ko~erans ~-erec~k, bu !erden mürekkep bir kıt'a (Tunus) !anan 4 Fransız askerile bir Sene _ devam edilme_mesini t~_vs'.ye etmiştir. Fla.~dtn ş~yle demişti~: t • 
kaların da yeniden açılacak ipek bö sü de Ödemişte açılacaktır. konferansı Edebıyat fakültesı do - a doğru ilerlemiye teşebbüs etmişse galli askeri ziyaret etmiştir. Gene- •- Bız bılhassa hükumetın programile alakadarız. Hükilı1i 
cekçiliği kursa!ırının hazırlıkları de Kursun bütün hazırlıkları tamam çentlerinden doktor Ali Nihadın bir de muvaffak olamamışlardır. ral bundan sonra, vurulan Fransız ~?stereceği faaliyeti görerek bu program hakkında bir hüküm ye 
vam etmekte, önümüzdeki aydan i- lanmış, vilayet ziraat müdürlüğü hitabesi takib edecektir. * Şehrimizde çalışmakta olan jandarmasının cesedi önünde eğil - gız.• 
tibaren başlıyacak olan ipek böce - tarafından tertibat gözden geçiril - Bundan sonra fakülte namına 4 her sınıf musiki san'atkiirlarının miştir. F ransada halk ıf ar ce h s· b ul 
ği sezonuna kadar kursların açlına miştir. talebe Hamidin eserlerinden bazı Türk musilci yayrm kurumundan Bugün vukuu melhuz nümayiş - C p e ) OZ 
işleri tamamlanmış olacaktır. Kurs bu hafta çerisinde merasim- parçalar okuyacaklar, Hanıldin ha- vesika almaları hakkında Emniyet !erin önüne geçmek üzere hükılmet Paris 11 (A.A.) - Kabinenin parlamento huzuruna perşembe 
Vilayet Ziraat müdürlükleri tara- le açılacak, ve mevsim ibtidadınca tırasını taziz edeceklerdir. Tören müdürlüğü a!fıkadarlara bir taminı makamları Sus mıntakasında örfi çıkması muhtemeldir. Kabine mali işler için geniş salahiyetler ıf 

fından lüzum görülen mıntakalarda ibtidadınca devam edecektir. saat 18 de nihayet bulacaktır. göndermiştir. idare iliın etmişlerdir. cektir. Halkçılar cephesinin bozulması şimdi artık muhakkaktı!· 
~. 
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RADYO ·. İlanları 
BUGÜNKC P&OflRAM • • d • ? Bir metresine tahmin edilen 

17 İnkilAb tarihi dersi: Üniversi- yerı neresı ır e fiatı 620 kuruş olan 12500 

IstaflhUIUfl en güzel 1

1 Harici Askeri Kıtaatı 

teden naklen, Mahmud Esad Boz - metre haki gabardin kumaş ka-
kurt, 18,30 PIWa dans muslkis!, (4 üncü sahifeden devam) gözlük takıp bakınız. Bu sizin için, palı zarf usuliyle satın alınacak-
19,15 Çocuklara masal:. Bay~ Nı- gi semtinde çıkarılmaz ki... necat çaresidir. Çünkü, o zaman bu tır. Şartnamesi 388 kuruş bedel 

~ A l U M A T 4 R h · y ğ ne, l 9,55 Borsa haberlerı, .~o Rüat ve Sadece Yenileapıdan Yedikuleye kum, su, giineş, kahkaha, aşk ve mukabilinde her gün M. M· Ve-
~ s f K A -v E No. 4 Yazan 1 a kn:'' a kıkz ~~adaşları tarafından Türk musı - kadar şöyle bir dolaşsanız, güzel neş'e ülkesinde şiir ve füsun darına- kii.l.eti Satın alı_na Komisyonun-
RE ı Komodor Ramiz, Sevkiyat kumandanı Şükrü TercUmP ve 1 tıbas ha 1 kisı ve halk şarkıları, 2o,45 Hava ra- yaz günlerinde vaktinizi boşboşuna dağın olur: O zaman her çüt bir dan a~abilir. ilk teminatı 5125 
- SiM_ VEREN: Pala,Donanma başkatibi Ihsan ve gizli vesikalar.. mahfuzdur, poru, 20'.~8 Ömer Rıza tarafından geçirmem~, hayli enfes manzara - K!eopatra, birer Sezardır! liradır. !halesi 20/4/938 çarşam-

N 
- arabca soylev, 21 Fasıl saz heyeü: lar görmüş olursunuz. Yaz giinleri, Denize girmek meraklısı değil de, ba günü saat 11 de yapılacaktır. e •. k I.; da g"" 1 a r g ı· b •. z 1 r r hl ı n 1 n İbrahım ve arkadaşları tar.afından, boydan boya, her yaştan çıplak in- hava almak, hava değiştirmek ar - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 21•45 ?RKEST~A, 22,15 Aıans ha- sanlarla kaynaşan kıyılarda neş'e- zusunda iseniz, Beykoz korusu hatı- 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ün

berlerı, 22,30 pliıkla sololar, opera nin, şetaretin, kahkahanın, şakrak rınızda olsun ... Korulukta ya eşiniz- cü maddelerinde yazılı vesikala-

ateş I•' ne h a va f ı• ı o 1 a r 1 1 n ve operet parçal":"ı'.. 22
•
50 

Son ha- ve berrak genç kız seslerine karış - le, ya sevgilinizle, yahut ta hayalle- rı ilk teminatlariyle birlikte tek
berler ve ertesı gunun programı, 23 tığını işitirsiniz. rinizle dudak dudağa, clele, ve baş- lif mektuplannı ihale saatinden 

b 1 

SON. Kİ Eğer şimdi)'.e kadar vücudünüz başa kalıp ilci kumru gibi sevişerek, bir saat evvel Ankarada M. M. 

Om bala rl ne de tahtel ba • r YARIN . PR~RAM .. tuzlu suya değmemiş, kumlara u - biribirıniz için yanıp kavrulduktan Vekaleti Satın alma Komisyo -

1 Saat 12 30 Plakla Türk mı•sıkısı, .. . .. . l d' b d k 1 · • ' zanmamış , guneşe sırt verıp uzun sonra, golgelı çınar arın, ış u a - nuna verme en. 
12.50 Havadıs 13 05 Plakla Tiırk mu . . . (783) ( 2 ) 

k
. ' ' • uzun yatmamış ısenız, tavsıye ede- !arın, kokulu ıhlamurların arasın - 17 7 

• si ısi, 13,30 Muhtelü pliik neşriyatı, . 1 k - 1 . d k di . k · ıı d ·1 ı · · ••• 

1 d 
• d 00 S l rım, ge ece yaz gun erın e, en - dakı eçı yo arın an ı er eyınız, er Para e .yor U .:!__ ...'.:;!;__ nizi alıştırmak için, süslü, son mo- gece ışığı altında Akbabaya doğru Çorluda yaptırılacak "F,. tipi 

da mayoların sergisi halini alan yapılacak bir gezinti hayali cihan iki hangar, hamam, mutfak, su 
İ .0~~z altı sll§.hlarının muharebe- ~ Karaya çıkan lngillz plajlara değil, Salıpazarı, Fındıklı, değer bir safa ve filem kaynağı olur. tesisab ve 6 adet erat pavyonu, 

r J.Şması onların maneviyatıru tdhtelDoh rlnl tan- Çırağan taraflarına, Şemsipaşa ön- ••• yol meydan tesviyesi elektrikte 
sacak b" CEMAL SAHI"R 1 p ı · çİİnkü· ır tesir husule geti: .uşti. rlbe u(Jraşon . do- erine, aşa ımanına, Harem kıyı - Akşam saatlerinde Topkapı Mal- sisatı, kanalizasyon, cephanelik, 

U · non mo bir saıvo !arına, Kuzguncuk iskelesi yanları- tepesinde bulundunuz mu? Çardak sondaj işleri inşaatı kapalı zarf-
~ı:aınlede ileri atılan Fransız AŞK RESl\Iİ GEÇ~İ . na gidiniz. Deniz, buralarda, kucak- altında safa süren insanlarla kar•ı- la eksiltmeye konulmuştur. Bu 

lııınde~ filosunun (Jan dar is- ~üyük Paramunt operet.im t.emsil !anması daha kolay, daha külfetsiz !aştınız mı? ' inşaat ve tesisata ait işlerin he _ 
YoJJ,. 60 tonluk tahtelbahiri ediyor. Pek yakında şehrımızın en bir sevgilidir. Daha merhametli bir Burası gun·· ün her saatinde İstan- yeti umumiyesinin ke~if • bedeli 

"'
1 kestir · ı ı d büyu .. k ıı·yatrosunda d B - ·· ı · d b ' . • ~ teyanı ememış,su 1 tın aki ce yar ır. ?ı;:'cu. yaz gun erın c, u bulun köşe bucağından gelenlerle 852522 lira 89 kuruştur. 

~ noğaz:: kapılmış, gerisin geriye ••• yar, bu canan, ınsa~ı sıcakt.an, ha. - dolar: Gramofonlarını yanlarına a- Eksiltme 25/ Nisan / 938 
Öt'er· dışarı çıkmış, Kumkale Şehzade baş 1 raretten kurtarır, bır serınlık verır. lan yiyeceklerini sepetlerine dol - pazartesi günü saat 15 te 

.ıı llıde karaya oturmuş paraça - Üşütmez, okşar. ve_. tatlı Nüvazişler- d~p gezmeğe çıkanlar Topkapı M. M. Vekaleti Satınalma 
C: 0nlllıştı. Gün aşırı tekrar edilen bu TURAN le sarar. Ve sızı dunya kaygıların - kırlarında, üzüm bağlarında safa sü- komisyonunda yapılacaktır Ke-
ıı;ttlleler Fransızlara hiç iyi bir TlY A TR OSU dan uzaklaştırır, kendinizi sonsuz • . . • 
'·n ce teinin etmemişti. .. Jan Dark- . • -ı . b rerler, alem yaparlar. Buranın ka - şif proıe ve şartnameler 
"' So Bu gece saat bır mestı a emme ırakıp yaşayışı- Jabalığını Fatihin, Eyübün, Şehre- 42 lira 63 kuruştur. İlk temi -
Cden llra Boğazı geçmeğe teşebbüs 20,3J da nızı hatırlamadan unutur, gidersi - . . . su· ik Aksar nat 37851 l' ad Ek ilt (Saph ) · imli Fr h . mınının, ıvr apının, ayın, ır ır. s meye 
lelbah· . .yr ıs ansız ta - Sanatkar NAŞİT ve arkadaşları nız. Balatın, Fenerin, Cibalinin, Gedik- girecekler kanuni teminat ve batır ltı Türk topçularının ateşiyle İn ? 
lııay·ılmış; başka bir tanesi de N ışid ve arkadaşları anmıyor musunuz· paşanın, Kumkapının, Çapanın, Sa- 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
siyi ın hatlarına girmiş; kendi hata- Hakkı Ruşen, Eyüb Sabri birlikte Uydurma mı zannediyorsunuz matyanın demokrat sanıfı teşkil e- üncü maddeleri ile idari şartna-
lllıı e Çarptığı bir mayine kurban ol- Halk gecesi, localar IOO, her yer sözlerimi? der, Aristokratlar ikinci derecede menin 4 üncü maddesinin cf• fık 

"F';, batmıştı... 20, paradi 10 Öyle is e plajlarda, İstanbul kıyı- kalır. rasında yazılı belgelerle birlikte 
l'a akat, Frasnız tahtelbahirlerinin . . .. . İki oyun birden larında, sandallarda suya dalanlar- Gramofonların kıvrak ve oynak teklif mektublarını eksiltme saa 
t P!Utıarı teşebbüsleri kendilerine a1<baba sürülerini andıran hava fi-ı Üç sefıneden murekkeb bır de - (KÖR) Pıyes 2 perde dan, denize atılanlardn sorunuz. havaları içinde, bütün bu gezginci- tinden behemhal bir saat evvel 
d:tkık mevzuu ittihaz edeİı İngiliz losu da istihkamların top " " ma - nizaltı filosu, Türk toplarının kor - Ben miyim, Başkası mı Onlr, bana dedileleri gibi, size de !er,, yaz akşamlarının safasını sür- Ankarada M. M. Vekaleti Satı _ 
iş-nız altı filoları taarruza geçince kineli tüfekleri karşısında bir şey kusile gece Boğaza girdiler; karaya ••• şunları diyecekler: . . . · . lmeğe çıkanlar, berrak sesli, süzgün nalma Komisyonuna vermeleri. 
ıb Şekli değişti. yapamadan geri dönmek mecburi - çıkan tahtelbahrin ycrıni aramaga - İş soyunup deruze gırıncıyc ka- gözlü genç kızlar, olgun kadınlar, c792• c 1!'43• 

bru~ ~htelbahir yüzbaşı (He! - yetinde kaldı .. Attığı bır kaç bom- başladılar. İstihkamlardaki nöbet- Ertuğrul dar. Ondan sonrası kolay .. iktısad.i çapkın delikanlılar ve kanı deliler~ ~ 
siıııı·) un kumandasında (B 7) i - ba kum çukurlarını eşmekten, top- çiler bunları görmüş, ve projek _ Sadi Tek buhran, maddiyatın eza ve cefası, birer yay gibidirler. Durmadan Deniz Levazım satınal• 
ıııu ı deniz altı, Boğazdan geçmeğe rağı deşmekten başka bir işe yara - .. 1 b. d t k gü dü parasızlık, işsizlik, maişet kaygıları, dinlenmeden dansederler eğer blı ma Komisyonu ilAnlar 
de "affak oldu Çanakkale önlerin- madı. Amiral Dörobet, İngiliz ina- tor er . ır .~. a 

0 
mm a ayı 11 

- TlY A TROSU sıkıntılar, ko~tümlerle fistanların, valiınsiyada, bir valsta, b~ fokstrot. - . . . 
l'es~ amirali Ozidom'un tavsi- dının bir timsaliydi.. Karar verdiği ze çevırmış L .. . donların ve gomleklerin bırakıldığı ta bir hayal ve efsane filemine takı- 1 - Tahmın edılen bedeli 
b ıy\e sahih kale haline konulan bu ;.; yarıda bırakamıyacaktı .. Ve Fakat, P. roıc_k!or.le_r daha zıyade E D 1 R NE yerde kalıyor' (6000) lir 1 (2000) kil · 
aş .., t ht Jbah 1 t ·· lıp mestolmak isterseniz, tavsiye e- a O an O yun 

,,
1
. ."e .. kıçtan demirli (Mes'udiye) bırakmadı da ... Son defa tahrib için a e ır erın ışıne yaramış_ ı.._ Cumhuriyet sinemasında ••• 

' g ••• derim· kır kokularını derin derin i- fanila ipliği 18/Nisan/1938 ta -
11,, Ordu ve bir torpito ateşiyle bu- seçtiği silah tahtelbahir oldu .. hlc Bol .~ık al.tında. arayıp. d_a. yer_ı_nı Eğ d · al ka 1 • • 
~ batır edik! h d f •. er enıze ~ . n :gınız varsa, çinize çekerek gözlerinizi kırpınız, rihine rastlayan Pazartesi gü -

' !{ dı... taarruzda akim kalan tahtelbahir kestırem erı e e ı goren yuz- plaılar ve mayo sızın ıçın, yabancı ve biribirlerinin göğüs' terinde solu- .. t 11 5 da ka lı zarf -
•· elbrük, ilk muvaffakiyetinin teşebbüsü belki bu sefer muvaf - başı Klav God.in derhal torpidosu· HALK b. d -·ıd· V bili' .. k' h nu saa , pa usu 
""lııe ır yer egı ır .. e rsınız ı ••. er yan çütlere - çiftlerin yaşını başını liyle alınmak üzere münakasa -~ı resini (Viktorya Kros) nişanı- fak olabilirdi. na sarıldı ve... (Devamı "ar) mayolu kadın, bır şeytandır plaıda. • . 
·~n .~valye rütbesini kazanmakla OPERETİ ş ta 1 H - . alm~ olanlarına deg:ıl ha, gençlere- ya konulmuştur. 
~rdu; fakat, Mes'udiyenin batışnı keyd n nası avvayı dve Ademı bakınız. Bunlar adeta binbir gece 2 - Şartnamesi Komisyon -
·••Ut •1~ G f ı •• b• T ·ıı · an ırıp memnu meyva an yeme- . . . . . .. lı·t e...ub o mıntakada bir kordon ra o OJI ır KU .. ULUŞU •••• emsı erı - t ile tt• ıl Allah d masallarının sihırlı halılarına sınıp dan her gun parasız olarak alı-"' tı 1 ~e eşv e ıse, nas ın ga a- .. . . . . . . . . 
loıu tesis eden Türk distroyer fi- STANeuL ğ t tt k d d tül eteklerını uçuran sevgılilerdir. nabilir Muvakkat temınat(450) 

lası H lb 11 Nis3n Pazartesi akşamı saat 9 da Jına u ra ıp cenne en ov ur uy- lir dır· 
llles· e rük'ün Marmarada gez ı • d • ? <a, siz de eşinizle veya sevgilinizle Siz de onlarla beraber - velev ha- a . . 
• ıne zaman ve imkiin bırakın dı • • Ir Kadıköy Süreyya sinemasında, 3 1 teklil · 2490 yılı gı i · a - 1 ım mı e B Ay_ B Ay AN ıyni akıbete uğrarsınız. Deniz peri- yii.len olsun - uçarsınız. Yalnız ola- - s erın sa 1 
donr (B 7> gerisin geri Boğaza eri gibi, dalgaların göğsünde süzü- rak kırlara çıkanlar için bu da bir kanunun tarifatı dahilinde tan-

h U \>e filosuna iltihak etti... . . . .. .. Yazan : ı .,,,~ ı d y • en Havvanın şen çocuklarına bak - tescilidir değil mi? zim edecekleri kapalı teklif mek ~'ı:"'dan. biraz sonra üç tahtelba- (5 inci sahifeden devam) k.an. çlıktan ka. lbı·m· .. ~zı ıyor u, uzu· Mahmut esarı 
'"1' Ut b 1 d B 1 k.ı k nmanııı :ıak isterseniz gözlerinize bir siyah Münir Süleyman ÇAPAN tublarını en geç belli gün ve &et; ır filotilla deniz altından Bu sözleri söyliycn, grafoloji mi.i- u~or um. ır. o uyu.. .s a . . Beste : 
~ltıe teşebbüsüne girişti. Yola çı- tehassısı ilave etti: do~ru .olmadıgını soylıy:ceksıııız Seyfettin. Sezal Kardeşler saatten bir saat evveline kadar 
liıı tahtelbahirler Çanakkale önle- _Bunu isbat için size bir aşk hl- degıl mı? hakkınız var, Dogru ... K,- Salı akşamı 9 da AZAK Tiyatro· lspanyada \lahlar içkisi Kasımpaşada bulunan Komis -
~~'!'ürk topçuları tarafından gö- kiıyesi anlatayım: Bir gün, evime rıma şefkatle muamele edi,yor, artıl. sunda: yon Başkanlığına makbuz mu • 
\is; ~er~ ateş altında kaldılar ... 1- otuz yaşlarında kibar bir adam gel- o hayalı. unutmasını, mes ud olma- B A Y - B .A Y A N Son deniz Şara b kabilinde verm~ı;.ri. (1778) 
') donup kaçabildi bunlardan (B d. p k k d li .. .. .. d Çeh sını tavsıye edıyordum. Halbukı o. Çarşamba Bakırkoyde. 1 !<: •. . • ı. e e er gorunuyor u. - .. · . _ _ . _ 
du ... UnUcaıe onlerınde karaya otur- resinden, büyük bir ıztırab geçirdi- son zatı1aı:'l'."da, eskısınde~ daha ~ı- lr t'r .., İ 1 --İ 1- HarbJerı (5 inci sahüeden devam) 1 - Tahmin edilen bedeli 

!lir ği, üınidsiz ve bitkin bir halde bu - yade suk.~tı o~du. Daha zıyacle gm v ı r v ~ Or) al 1 a fazla içmemelidirler. (4800) lira olan (2000) kilo yün 

ltlird _talıte!bahirlerinin karaya o - Junduğu anlaşılıyordu . yaşları dokmege başladı. _ - (5 mci sahifeınizden devam) Kansızlığa mübtela olanlar kır - çorap ipliği 18/Nisan/1938 ta _ 
~ ug\ınu gören İngiliz amirali bu- .... d k 

1 
• t •Geçenlerde habersızce Parıs ..>ARIYER ASKER ŞUVESINDEI' vemeti karşısında maddi zarar ba - mızı şarap içebilirler. Halis, dokuz rihine rastlayan Pazartesi nü _ • 

tın d' Masam•n onun e o tuga o ur- k . .. l k . t· G.. YEDEK SUBAY OLACAKLAR b b " "" Uşınan eline geçmemesini te- .. • . d D d' . .. 1 ter ettı, mustcm c eye gıt ı on umından mühim neticeler temin ve on senelik kırmızı şara ın ir .. t 
14 

te ık k 'lt . 
~ ~qnı. du Sukut ediyor u. er mı soy e - d·-· b. k bd H al. İÇİN . b . be 1 . .. k d hi .. il. 1 d dah f nu saa aç e sı me u,u-le• çın gayrete girişmesi Çanakka- · _ d . d Nih t der ıgı ır mc tu a, • ay ın, -.mıyen u ısa t er, manevıyat u- a e , en ıyı aç ar an a ay-

1
. l alın kt 

~e ı.1. mege cesaret e emıyor u. aye _ .. . b . ı _Yedek subay yetişecek kada . d .. . im dır ıy e aca ır. 
l'oı "'-Umsuz deniz muharebelerine . . kavuştugunu• soyluyor, oşanma> .:erın e muessır o ~tu. dalı . . 
e.J.·ıaçtı ... Amiral, deniz .. ıtının esir kendim topla~: . . ıstiyor. Ve: •Artık san.ı karılık yt 'kuyan kısa hizmetlilerden 333 do Esasen daha temas başlar başla- Asabiler, az milcdarda eski şarap . 2 - Muvakkat ~emına~ (360) 
bı.ı lıııısinden çıldırıyordu. Çünkü, . - 13,en, dedı, geçen scn.e teftış ~- pamam. Seninle evlenmekle san. urolu ve bunlarla muamele göre· naz muhasım deniz kuvvetlerinin alabilirler. Ciğerleri zayıf olanlar, lıradır. Ş~tnamesı. Komısyon. -
l\e sııretıe ele geçirilecek olan sefi- ç":ı mustemlekelerdcn .bır~e. gıtmı~ ve bir ölüye karşı bir cinayet işle aha ~ski doğumlulardan Deuiz su Jetçe üstünlüğü, karşılarında kı- vereme müstaid bulunanlar, az mile- da~ .~er gun bedelsız olarak an-
i~ rnOd.el ittihaz edilirse hem İngi- ıd.im. Orada ~zel, se.vımli. bır kızla dim• diyor. İşte vaziyet bu. Söyle na ayrılanlardan maadası asker _,ırdıyan faşist filonun ufku saran darda halis şarap içerlerse çok iyi- na 1 ır .. 
··• clelliz alt filolannın kabiliyetini evlendım. Halı vaktı yerınde, 01 - yiniz ne yapayım şimdı?• hliyetname derecelerine göre as .umanlarından anlaşılan ve çok !iğini görürler. Vaktile doktorlar, 3 - Isteklilerin 2490 sayılı 
~~eııeceıt, ~em de bunlara benzer dukca kibar bir aileye mensub idL - Mektubu yanınızda rleğil mi? ere çağrılacaklardır. ;eçmeden konsantre edilen ateşin hummalı hastalıklarda şarap karış- kanunda yazılı vesikalarla bir-

9 ctt ~t .Yapılması imkan altına gire- Ahlakı da güzeldi. Fakat.. _ Evet... A ....:. Askeri ehliyetnamesi olma :traflarında yükselttiği su sütun - tırılm~ limonata verirlerd.L Şimdi likte ve belli gün ve saatte K::ı-
4~~· Binaenaleyh bu tahtelbahirm Sustu Anla.tmakta .. güçlük çe~ - Aldım, y~zılaı ını uzun u - anlar l/Mayıs/938 de hazırlık kıt' arı arasında kalan cumhuriyetçi bunun modası geçti. Sebze usaresi sımpaşada bulunan komisyona 

l'l b edilmesi lhırngelirdi. yordu .. Bu sozlerı soylerken bogu- zun tedkilc ettirn. Harflerin şekille- sında bulunacak şekilde sevk olu nürettebat, bu destroyer ateşinin o veriyorlar. müracaatları. ( 1779) 
i~; Unun için oraya kadar sokulan luyor g~bı ol~yordu. ri, satırların aralıkları, t ler, husu . ıac.ıklardan, <adar yakından yaptığı cüretkıir te Soğuk algınlığında, (bronşit, nez- ••• 
~te:~~lbahir buna torpi~ atmak - Muteessır olmayınız, devam e- sile t !erin çizgileri pek miınidar i n - Orta ehliyetnamesi olanla ,ebbüsü de görünce bir anda müş- le) sıcak bir kadeh şarap içmek iyi- M. M. V. deniz merkez satına-
'nıı/IŞlerse de topçu ateşı altında diniz.. di. Muhatabıma sordum: /Temmuz/938 de hazırlık kıt'asır .ti! vaziyete düştükleri zannına dir. Bu; konyak, rom gibi içkilerden ma komisyonundan: 
Re an bulamamışlar, geri dönme- - Fakat, izdivacımızdan az sonra _ Nişanlısının öldüğünü söyle<lı a bulunacak şekilde sevk olunaca. .apılınış, fakat Balear'ın borda top- daha faydalıdır. 1 _ Tahmin edilen bedeli 

il ltıecbur kalmışlardı. ahlakı değiştL Arasıra kendisini Değil mi'! Buna kat'iyen emin mı ardır arı karşısında 18 kerte bir dönüşl.e Biraz da şarabın muzır olduğu 8896 lira 20 kuru şolan 133 Roda 
1ııa.:. suretle tahrib işinin yapıla - ağlarken görüyor, sebebini soruyor- siniz? C - Tam ehliyetnamesi olanla .onanmasına iltihaka mecbur keşü hastalıklardan bahsedelim: Hazım- Lif 11 Roda Manila ve 22 Roda 
ıı.or ııruu gören Amiral Dörobek bu jum. Cevab vermıyor, bir şey söy~ Yerınden foırladı. İki elile ellcrı /Eyliıl/938 de hazırlık kıt'asınd nüfrezesınin savaşması, Frankist fi- sız!ılı:, Dyspepepsie, U!cer, kanser ke~dir halatın pazarlıkla rnüna-
ğ; ~-'~ gem;yt bu işe memur etme- !emiyordu. Kendi kendime düşü - mi tuttu : .ulunacak şekilde sevk olunacak onun ateş taksiminde gösterdiği gibi hastalıklara mübte!A olanlar, kasası 20 Nisan 938 tarihine mu-

() ıış.Utıdii. nüyor, niçin ağlıyor? Ağlamasının _ Ne diyorsunuz? Buna imkiıı :ırdır. gayri tabiilik ve tesirsizlik önlin- kat'iyen şarap içmemelidirler. sadif çarşamba günü saat 14 te 
Ve ufn V':rilcn bir emirl.ı Triyamt sebebı ne? diye so~uyo.r ve m~z:a~ var mı? Eğer bu doğru ise muhak D - Yüksek ehliyetnamesi olar j.e tekrar. sars~an maneviyatını ile- Böbrek hastalıklarına da şarap Vekii.l.et binasında müteşekkil 

• tib aıestilt) zırhlıları bu tah- rib oluyordum. Çunku.. kendısını kak ileisini de öldürürüm. 3r da l/2teşrin./938 de yedek su tısab ctmışlerdı. muzırdır. Ciğer hastalıklarında böy- koınisyonu..nuzda icra edilecek-
' tl' Vazifesi. için yola çıktılar, .;eviyord.um Kendisini teskin ettını. Ve· >ay okulunda bulunacak şckildı (Alfonso) amiral zırhlısından mu- le.. tir. 

'Qıler· bo · kl dı d <liış • ğaza sul:uldıılar. Fakat .çok, pek çok seviyordum. Be _ _ Hayır! dedim. Öldüremiyecek evk olunaca ar r, harebeyi idare eden kuman an nıa- Ka!b hastalığından muztarib olan- 2 _ Şartnamesini gör k _ 
tia,ı.'.'.:')nın maksadını anlıyan (Dar- nim ıztırablarımı görünce şefkatle siniz. Bunu yapamıyacaksınız. Şe . 2 - Deniz sınıfına mensup olan n_ evranın başarıldığını toka edilen lar, hastalık sükilnet halinde iken tiyenlerin her gu .. n ve ~eakaıs -

... tab d tr d k • hl' tn · ı 1 ı 1 ·· ·· n1 dık mun leşı iki yalarınuı şı•~ c ı top a· saçlarımı okşuyor, ellerimi sıkıyor: refiniz hiç bir suretle lekelenmiye ar an as en e ıye amesız er • ışaret er e gorup 8 a tan sonra az milcdarda içebilirler. Fakat faa- saya girmek istiyenle · d 
de zırhlıyı bır kaç saat beyhu . . . k K !.teşrin/93.8 de, orta ehliyetnam. eli. ar.tık kendi.· deniz ta'biyelerini tat- liyette iken asla. .. Çünk' u·· çok tehli- kUr gün ve =att~ 557rlir~ae22mkeuz-_ Ve SO . - Merak edilecek bır şey değıl. ce . arınız masum. Fakht elındı: ~ ,0 

ınecbur nsuzb bır topçu duellosuna sin .r zafiyetinden ileri gelme... değil, gönliı bir b.ışkasında. Kaç - er l/2 .. Kanun/939 da tam ehlıyet . bike geçmış, sancak bardası açıkla- kelidir. Üre ve albominden şik1iyet ruşluk ilk temiııatları ve kanun' 
c~ ıraktıktan sonra bır ııetı- · beb' b 1aıncliler l/mart/939 da ve yüksek rındaki destroyer filotil!Asuu, ha - edenler •araptan hazer etmelidir- belgelen·ıe komıs· yo .. ı_ 
t a1ıllamı arak d- .. . mı· _ Diye teselliye çalışıyordu Vazi - masının se ı u... , v numuza mu 

r il! (,..,, Y onmuşler, A f b .. ı·kı· d •. . b h 1 S b ed . Knd' . Af :ıskeri ehliyetnameliler de l/rnayıs/ fü kruvazör fırkası himayesinde i~ ler... racaatları (
1938

) 
~lleq uiirobet) in hırstan çıldıran, em ıltı. ım egışırse u a ge- a r ınız, ısıne yazınız. - 939 da sevk edilec~klerdir. !eri sürmüş; zırhlı fırkanın ateşinı Dr. S. YILDIZ , ·~-..;..;;..,_ 
t 0, en Çıkan çılııın emırlerine tek- çer zannediyordum. Pari.3e geldik. fettiğinizi söyleyiniz. Sakın boşa - 3 _ Yukardaki maddelerde yazı- muhafız donanmanın birinci fırka- DAr.s PROFESÖRÜ 
'""1i~bbu.,1erle eevab vermek is- lşte: ~:r bana Ö,ağlamalarının mağa kalkmayınız. Kim bilir, be!k, !ı olanlar şubeye çağrıldıkları za sına tevcih etmiş kendisi ateş al - bir başkasına tevcih etmek gihi a- Paris Send.ikat Nasyonal dans 

7. erdi.. sebe ını ı ır etti: len nişanlısı - bir gün... rra.ı nskeri ehliyetname, nüfus hü- tında bocalarken salvolarının tcsi - teş üstünlüğünün verdiği fırsatı, cemiyetinden birincilik kazanan 
tııa~r?Jılarıa da bu işin başarıla _ nın hayali kendisini bizar ediyor - • Cevab vermedi. Ağlıyordu. Az viyet cüzdanı ve mektcb şehadetna- rini l:ontrola kalk.;J~tı. 4 zırhlının 18 topunu 4 gemiye tak- dans profesörü Kemal Sami Bayer 
:r·r,, 1»ıuıı. gören Amiral Dörobet bu muş .. • sonra çıktı, gitti. Aradan bir •nüd - melerini beraber getireceklerdir Ateş taksiminde bu sistem yan- sim ettirmek bugünkü deniz harb her gün sabah saat 10 dan akşam 
turdu l..ır ha._.a fil'>sunu bu işe koş- Muhatabım, başını elleri arasına det geçti. Karısının, hareki.tından Bw fardan şubece askeri sıhhi hey'- l~ bir yoldu. Çünkü, 18 tane 24 lük kavaid.i bakımından yanlış sayılan dokuza kadar dershanesi talebeleri-
lu, du·~ 6 t lyYare tautelbahrin bu _ aldı. Az sonra: n§.dim olduğunu ve geri döndüğü - etlere gönderilmiş buulnanların ra- topun ateşini sıra ile düşman zırh- ve avantajı hasme bıraktıran bir ne açıktır. 
bir leb~ ''.~kl.ıının 'lzeril'e geldiler; _ Ne yapabilirdim, dedi; evet, bu nü haber aldım. Zaten yazılarından por!arı da keza o gün ·:zerlerinde bu lı fırkasının amiral gemisinden baş- hareketen başka bir şey sayılmaz- Adres: Beyoğlu İstiklal caddesi 63 

§ın Ustünde döne döne uçan itiraf üzerine ne yapabilirdim? Kıs- da bunu anlamıştım. ıuna.caktır. lıyarak hedefler bertaraf edildilcçe dı. numara Kemal Sami Bayere mü -



Yağlı 
.., 

ve yagsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağlı gece ve gündüz 

HASAN KREMLERi 
Çilleri ve sivilceleri ve lekele~i kat'iyyen izale eder. 

ihtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

Siz de bu kremden şaşmayınız ! . 
BALSAMİN KREMLERi 

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

KREM BALSAMIN 
Uzun bir tP.CTiibe mahsulü ır 

larak vücude getirilmiş yegine 
ahht liılRDlerdir. 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini söz ve pr.la taıı.lık 

la değil sıhhl evsafını Londra, 
Paris, Bertin, New York güzel
lik enstitülerinden yüzlerce 
krem arasında birincilik mü -
kata tını kazanmış olmakla is -
bat etmiştir. 

KREM BALSAMIN 
Gündüz için yağsız, gece için 

yağlı ve halis acı badem ile 
yapılmış gündiiz ve gece şekil

leri vardır. 

KREM BALSAMİN; ötedenberi tanınmış hususi vazo ve tüp şek
linde satılır. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOGLU - İSTANBUL 

-
Hasan ismine ve markasına dikkat .• 

11-----------.ıÇalışamıgor. Devasız bir derde 

1 

GÜVEN 
ANITI 

.... 
ugramış gibi megustur 

Düşünmüyor k i·bir-ik\ kaşe 

N EV R -O .z~ i ·N · 
onu bu yarını baş ağrısiyle sinir ağrı: :ı.lrından Jruriarmıya · ka!ı gel~c;l<iJt· 

Bütün ağrı, sızı ve sancılan derh al dindirir. Soğuk algınlıkları~ 
gripe, romatizmaya, baş ve diş ağrılarına, nezleye, sinir, adale ve 

ağrılariyle kırıklığa karşı bilhassa müessirdir. 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir;,._ 

1 
ra. İlk teminatı 1805 lira 63 ~1 

Selimiye Ask ruştur. Şartname ve nümuııcY 
Satınalma Komis Ko. da görülebilir. İstekliJcı1' 

lıAnl arı kanuni vesikalarile beraber ıe~ 
: ı _ Selimiye Tüm birlikleri- lif mektublarını ihale saatind~ 
le Karadeniz boğazındaki birlik bir saat evvel Ko. na vermele 

~hisarlar u. Müdürlüğünden: ru· . RKİYE is B N KAS 1 ,,, : <: . . .. l~ı.~frEJ:~~~~\F>ı:Ei '"" """ / 
1 - İdaremizin Çamaltı Tuzlası için şartnamesi mucibince 250 1 1 ·: · '-' ( 15) de Selimieyede askerlik 

1.---------aı:,..~~.,..~!"!~!!'9_,,,,..........,._~""!""~~~~~..,!~~~;~~ dairesi binasında bulunan Tüm Sömikı;ık pazarlıkla satın alınacaktır. 
satınalma komisyonunca pazar-

II - Pazarlık 12/IV /938 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 <.. lık suretile satın alınacaktır. 
Kabaştaşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alun Komisyonunda f 2 _ 424 Dönüm çayırın tah-

yapılacaktır. o mini fiatı (2120) liradır. Muvak- 1 

m _Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı- B IRE kat teminatı (159) liradır ~<f...'wf" 
nabilir. 3 - Muvakkat teminat akça-

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 ' sı ihale gün ve saatinden evvel ~ 

ilin olunur •1813> tırılmış bulunacaktır. il"H.'111!! 

İstanbul . Belediyesi İlanları . . 

J(öprünün Kadıköy 
· iskelesinde kiralık 

• 
• 

gazın o 
Senelik muhammen kirası 2000 lira olan Köprünün Kadıköy iske -

lesinde gPZ.no, büfe ve tarasa 939 veya 940 ve 941 seneleri Mayıs so
!'luna kadar kiraya verilmek üzre açık artırmaya konulmuştur. Şartna

mesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 150 liralık ilk 

teminat mektup veya makbuzu ile 21/·1/938 Perşembe günü saat 14 de 
Daimi .Encümünde bulunmalıdırlar (B. 1875) 

Dr. Hafız Cemal Kiralık Gazino 
Lokman hekim 

DahHiye mUtehassısı 
Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra saat (2,5 tan 6 ya kadar İstan

Ş~li Büyükdere caddıesi Zincir 
likuyu virajındaki gazino kiralık -
tır. 

Talihlerin İstanbul İş bankası 
karşısında Maliıl Cemal gişesine 

müracaat. 
bulda Divanyolunda (104) numaralı ı-----5-A-T_IL_I_K_H_AN_E---·ı 
husıısi kabinesinde hastalarını ka - F B k' d d k k ener, a ı e e so a 14 numa-
bui eder. Salı, cumartesi günleri ralı hane satılıktır. İçindekilere mü
sabah •9.5 - 12• saatleri hakiki fı - racaat. 
karaya mahsustur. Muayenehane ve ------------1 
eve telefon : 22398 - 21044. UOl(l"OR 

Zührevi ve cild hastalıkları 

or. Hayri Ömer 
Öğleden SQllra Beyoğlu Ağacami 

karşısında No. 133 Telefon: <!3595, 

Ali Rıza Sağlar 
İÇ HASTLIKLARI 

MÜTEHASSISI 

Hergün Beşiktaşta tramvay cad
desindeki muayenehanesinde saat 1 
15 den sonra hastalarını kabul e _ 
der. 

Göz Hekimi -ıı 
Dr. Şükrü Ertan 
Cal!;aloğlu Nuruosmaniycı cad. 
(Dr. Osman Şerafettin apart. 

manıl No. 5. Te efoıı. '.l25 )J 

• 

Bankafardan alınacak mek -
tublar da şayanı kabuldür. 

4 - Çayırı olanlardan bu pa
zarlığa iştirak edcekler çayırla
rını ihale gününden evvel ko -
misyona müracaatla çayırlarını 

göstereceklerdir. Çayırlarını ko- .,. ........ ~.-~ ... t;ıs,i:.;.'! 
misyona göstermiyenler pazar-

lığa iştirak ettirilmiye~ektir. . Rutubetrı hava Da ·cJI 
5 - Şartname her gun komıs- • 1 

, 

~da görülebilir. __ n.94~ GRiP ve NEZLE'ye kaf~ 
ııı: İst. Lev:ızım Amirliği 'ı en lüzumlu ilaçdır. / 

MPlıifıa ... ııO;:;;::!;~~ 1 S':\hnalrna Komi~·;onıı J ıanlı.r!...._ • 

,,_ - _.. ılr .. 

•. At, - - - f lıL ı 
- ... JJ.ı. .. ,~ ... 

... ,;, ~ 

-'& 
Türkiye 

.... 
" 

Cumhuriyeti 
Ziraat 
tBankası 

Piyade Atış okulu, Maltepe ve 
Bursa askeri liseleri için alına
cak ve beheri üç parçadan ibaret 
yıkama, sıkma ve ütü makinele
ri olmak üzere üç adet çamaşır 

yıkama makinesi müteahhid 
nam ve hesabına 27 Mayıs 1938 
cuma günü saat 15,30 da Topa -
nede İstanbul LV. amirliği satı
nalma Ko. da açık eksiltmesi ya

pılacaktır. Bu makinenin tahmin 
bedeli İst. için 5500, Bursa için 

6000 liradır. hk teminatı 1275 
liradır. Şartname ve kataloğu 

Ko. da görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber bel
li saatte Ko. na gelmeleri 

(485) (1928) 
••• 

RlJ~ 
iÇir-1 

BE~İR KEMAL! 
MAWMUTC!;V.A: , 
ECii!'A.N ı=~( ~,. 

MUSTAHZARATIND;AJ 
İdareleri İst. LV. amirliğine p E KTO R i N-t--v\, 

bağlı müessesat için 90 ton ŞE- ....,~~~ ...... -...,.....,..,...,,.,,.-./ 
KER 28/Nisan/1938 Perşembe • -

günü saat 15 te Topanede İst. 
LV. il.mirliği satın alma Ko. da 

kapalı zarfla eksiltmesi yapıla

caktır. Tahmin bedeli 24,075 li-

Sahip ve neşriyatı idare ecle~ 
Baş muharriri 

ETEl\I İZZET BENiC1'· .. 

SON TELGRAF MATBMSl 


