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14 Nisan " 

-!ERŞi: M BE 
Sayı: 3 6 

Makineye verirken : 

elefon No. 20827 
lst. Nuruosmaniye cad :lesi. 

r- SAGLIK KUPONU 'ı 
Bu kuponun onunu topltyan ok:.ıyu-

rulanmız SON TELG RAF'ın birinci sı
nıf dahiliye mütehassısı tarafından Be
şiktaşıa tramvay durağında 59 mıına. 

rada rumartesi, pazartesi, ~nrşam!>a 

günleri saat 15 ten sonra muayene ve 
tedavi edilirler. 

Rusya ile Mançuko arasında harb 
illi başladı? Hududlarda tahşidat yapılıyor 
ta Ş~hay : 14, (A.A.) - Sovy~t koı~oloshane;ıi, bura~ ~yyahat acentalarına Sibirya iç~ şim~ik vi~e vermiyeceğini bildirmiş_tir. Bu ~her, Sovyet Rusya ile Mançuko ara~da muharebe çıkmış oJduğu.suret~de or-
1 da _hır takını şayialar deveran etmesıne sebebıyci vermıştir. Bununla lıeruber wuumıyetle 13 ı malumat ıılınaktıı olan m:ıhafil, bu talmıatm konsoloshaııcye , Sovyet Rusya ıle Japon)a erasındakı geqn n vazı yet tlo 
aYısıle, Sibirya 'ya asker sevkini teshile medar olmak üzere verilmiş olduğunu beyan etmekterlirler. /· 

Hariciye 
Vekilimiz 
Surigege 
Gidigor 
RUttU Arası bUgUn Mı• 

aardan arrılıror 

ispanyada: 

J 

Harb 
Kızıştı 

ikiye 
•• 

Hükumetçiler 
bölünmek uz ere 

• 

Londra 1'4 (Son Telgraf) - Bir - giltere - İtalya müzakerelerinin 
kaç zamandanberi duraklamış gibi müspet şekilde hitama ermesi üze
ola n har b, iki gündenberi yealt;Jen. .ı::iBe bu itil&fnııınenin bir an öm:e 
·~ ;etli bir safhaya girı:ııi§tlr. ln • (Devuıııı & mcı aahifemlzde) " . 

Se . 
l'lllıat programı çerçevesİ1}~ 

• 

..; -
Frankistlere şiddetle mulill~met edel) ;'1riikfunetçiler - ı. . 



2- SORTPLGltAI' - 14 lllean1Q8 

Bir Fransız nüktesinin sonu 
Yazan: SERDENGEÇTi 

Nihayet işte Fransa da, hemen bütün dünyaya buhran vermiye 
başlyan kabine buhranı bitti, kabine kuruldu. Fakat acaba mesele bu
nunla bitti mi? ... 

Yine Allah bilir! Zira baksanıza. .. yeni kabinede 5 gazeteci, 10 
avı.kat varmış. 

Demek bu seferki kabine bir iş kabinesi. Öyleya: Bir kabinede 
10 avukat, 5 de gazeteci bulunması demek o kabineye iş çıktı demek 

'değil mi?! ... 

** Kestirme bir çare nasıl olur? 

Bir sabıkalı 
6 ay hapse 
Mahkum oldu 

Meydanlara 
Radyo 
Konuyor 

Ef meselesi 

U-.. K H A B E ~ L E n Erenkö .. ünde oturan karileriıııi 1; 
1!""11!;. " den Bay Hadiden aldığımız b' ... :--:::=================.::=:::.: mektnbun ezciinıle şöyle deoilınc~· 

tcdir: 
Sabıkalı hırsızlardan Rağıbın Li- Taksim Cumhuriyet meydanında, üddeium"minin . 1 •• • * Bariem a500 liradan aşağı va - * İktısad Vekili Bay Şakir Ke - ,_ Ben bir maliye tebliğ meıııo· 

l'lan idaresinin vinç dairesinden 6 Beyazıdda Üniversitenin dış kapı - t k k" •. ~ t ~ • ' , "'k f 9 1 
. t • ridatı gayrı saf iyesi olan e·:naf ya- sebir'in yarın sabah şehrimizde bu- riyim. İşim icabı her gün soka!C • 

kat elbise ile 7 lira para çalmış, bu sında bulunan ve güzel havalarda eşe üru el 1 Çı 1 ogra v.a b IO- nmda çalışan müstahdemlerin al- lunması beklenmektedir . • ı~ 
Kı tı· 1 kd İ 'um 11 t'> ı ı.. '"rl"te k' .. el l 'kl . . 10 . l' k · !arda gezerım. Fakat yagmul' 

ld ki t k . . d d halkın istifadesine vazedilen radyo- yme ı mes e aşımız stanbuJ uı ıarı gun e ı erının mıs ı a- * Belediyeye intikal t . 1 ünl' d İstanbul b dde • 
ça ı arını sa ma ıçın çarşı a o- .. .. Asli b' . . ah Türk Mürettipler Cemiyet:nden· . . 1 k il kt· e mış o an g er e un üyıık ca 

• .. . .. !arın, şehrin butün meydanlarına ye ırıncı ceza m kemesı ba\ · z::ın ç vergısı o ara ver ece ır. Eminönündeki Valide hanının b _ . . 1 laşırken harekatını şuphelı goren teşmili hakkında belediyece tetki- ı kanı Sadettin Güre'inin ebedi ziya Cemiyetimiz, bu sene kongresin - * M eks.k'dakı İngiliz şirketine . . . . ~ lerınden ve hele bıraz bozıık ka 
polısler tarafından yakalanmış, tah- kikat yapılmaktadır. Bazı firmala •

1 

ından dolayı gerek doğrudan doğ _ ie bütün matbaa işçilerini aı;.ka - aid olan ve Meksika hükfuneti ta şaltılması .1ç'.'1 beledıye ıcraay mu - dırımlı sokaklarından geçmek be 
kikat neticesinde bun!.rı çaldığı an- rın radyo tesisatını ucuza mal ede - ruya ve gerekse bilvasıta taziyed• ·!ar eden mühim meseleler konuşu- rafından el konan petrollerin iade- ra.c~~ etmıştır. Han; bu ayın 29 incı nim için bir kat elbise ve paJtoyl 

ak b"t" tb · il · · · gunu yıkılacaktır al 1 !aşılmış ve meşhud suçları. bakan ceklerini bildirmeleri üzerine yapı- bulunan ve cenaze merasımine işt c v u un ma aa ışç erının si hakkınc'hki Ingiliz notasına Mek- · m o uyor. 
asliye dördüncü cezaya verilmiştir. lan tetkikler en iyi cins radyoların rak. e~me~ sur~tiyle mı:rhuma so ııkukunu müdafaa edecek yeni r.i- sika hükümetı n:enfi cevab ver - * Demir Yollarımızda istimal o- Bakınız bunu size de anlatayııtl: 

D" ıl d ı· en ucuza bu kabil meydanlara ku- vazifeı hurmetı ifa eyliyen zevat amname projesi müzakere edile - miştir. lunmak üzere l6 milyon liralık yol Dün yine İstanbulun pis ve ysıA' 
. un, yap an_ , uruşına ne 

1 
- rulması ~trafında cereyan etmekte- ayrı ayrı teşekkür etmek mümkü. ·ektir. Binaenaleyh bütün matbaa * Bursa emlak bankasını 20 malzemesi sipariş olunmuştur. mıırlu gününde kork1 kcrka • eveı 

cesınde, gerek Ragıb ın ikrarı ve ge- dir. olmadığndan şükranlarımızın İstar: çilerinin 17 Nisan 938 pazar günü bin lira dolandırmak iddiasile aıan- * HükUınet, şampanya ve köpük- ben her yağmıırlu güncle böyle koı· 
rekse şahidlerin şahadetiyle hırsız- Diğer taraftan Taksim meydanın- bul adliyesi namına gazetenizle ih at (13) de İstanbulda Cağaloğlun- makta olan Mehmed Emin şehri - 1lü şarap kaçakçılığına karşı yeni karak köyden şehire inerim. _ İsta"' 
!ık sabit görülmüş, Rağıb 6 ay hap- daki radyoların adedce artırılması !ağını rica ederiz. Eminönü Halkevi salonunda ha- mizden Paris'e hareket etmek üze - tedbirler almaktadır. Bu madde _ bula geldim. Dairede dükkanıııt1 

mahkılın edilerek derhal tevkif ve bu teşebbüsün bu yaz mevsimine lstanbul C. Müddei "mumi bulunınalarnı ehemmiyetle bil - reyken yakalanmış fakat ikametga- !erin gümrük resmi tenzil oluna _ tebliğ olunacak evrakı aldıktsl' 
1,1 neye gönderilm4tir. yetiştirilmesi kararlastırılmıştı• Hikmet On•t ·'•i• rapten serbest bırakılmışdır. caktır. sonra galata _ Beşiktaş caddesil'ı 

-- ·- - ----- - -- ---- -- • çıktım. Tam kaldırımın üzerinde11 
NASI LKAÇTIM VE NASIL KUR - me yeni bir sahte pasaport, bir des- HAKİKİ VE TAHRİF OLUNMUŞ Bu itimadsızlığa sebeb de umu- .. ,, 

TULDUM ' • geçerken yanımdan 0 eçen büyu" 
te banknot tutuşturdular: VESİKALAR mi harbde casusların yanlış malu- b. t b'· .. .. d k. k b•' • 

Cih h b. d b'ta f b" . ır o o us; onun e ı oca su an ar ın e, 1 ra ır mem- - Haydi, git, yeni bir elbise al ve Casuslar, elde ettikleri haberi a- mat vermelerı, asılsız vesikalar gön . . . . . . • .. • .,, 
lekette bulunan ajanlarımdan birisi bıyıklarını tıraş ettir gel ... Iakadarlara mektubla veya husus! dermeleridir rıkıntısını hır helaku celadetile çıı; 
bir tedbirsizlik yaptı ve tevkif olun- ' bir şifre ile bildirmezler. Komşu de~letlerden birinin ca - neyip süratle geçti ve tekmil zifo>: Dediler. Tabii sebebini sormadan, 1 b ı -

. du. Ayni gece ben de, ayni hale uğ- dediklerini yaptım, geldim. Şefim Ekseriya bizzat ve şifahen söy- sus teşkilatınn yüksek memurların- arını iz kaldırımzcdelere fırla 
Aımany:\, lngiltere, Fransa ve Rusya hizmetinde bu- rıyacaktım. Fakat, dostlarımdan bi- d · ı N b. .. b tı ... 

b · !erler. Eg' er bu haberler pek ehem- an mıra ay .. . ır gun ana: · · h b d' Gec · · b' em, c vıne götürdü. Beraber yedik, • H .. ku bil' lunan dört casusun, asri casusluk hakkındaki ifşaatı nsı a er ver ı. eyı emın ır yer miyetli değilse sefaret çantalariyle c- Aldığım haberleri, musaddak enuz runmağa bile vakit 
. PİKAR ÇEVİREN F S İSTANBULI de geçirdim. sonunda bir şişe de şampanya içtik. gönderirler. Sefaretlerle casuslar bir vesikaya müstenid görmedikçe laınamıştım ki arka arkaya gele'' 

YAZAN : PlYER _ S : · · Erte'. ı;'.ın, sabahleyin saat dört- Bu ikramın sebebini hii.la bilmi - arasında daimi bir münasebet var- doğru telakki etmemek adetimdir. 2 taksi de ayni suretle ve bu hıl • 
te, (polıs ışlerı saat altıda başlı- yordum. Neden sonra anladım: Ay- dır. Mühim haberler, daima vesikalarla susta hiç bir nizama yani su birİ ' 

A L M A N C A S U S U yon •eha harıcine çıktım. Al - ni <.kşam trene binecek, ayni hu - Asker· ·stihb t . 1 . . d tesbit olunmalıdır. Aksi halde ben- kintilerine dikkat etmeğe bile liİ • 
manyaya giden trenin geçeceği is - d d k . ı 1 ara servıs erının e b · eh . . 

. . . . . u u te rar geçecek, ve aynı mem- hususi kuryeleri mevcuddur. Fakat ce ır emınıyeti yoktıır.... zum görmiyerek orada ne kadar r;' 
lnglllz, ırkına has bir soğııkkan- beşıncı Jorıun rıcasını reddetmek tasyonların en yakınına gıttım. Tre- lekette yüz üstü bıraktığım vazife- bun! t 1 ef t t 1 ' ı Demişti. Bu kadar itimadsızlık murlu su varsa hepsinı· tekerle!Cıt' 

'" . · • b' k bil d "ld' t · k b' d" K f t' · d d - ; t ' arın çan a arı, s are çan a arı !ıkla, Entcllııense ..ervıs in ır a egı ı. stemıyere kabule ne ın ım. ıya e ımı " eg Ş ır - , ye devam edeceğim. h kkın . . . . /biraz fazladır. Buna bizzat kanaat . . . . . .. .. _,fr 
m~klubunu daha verdi. Bu mektub- mecbur oldular. dim, bir de siyah renkli gö7.lük tak- .. . . . • . . a dakı muafıyetten ıstifade e- e 'rdim . .. . rınden elbıselerımızın ustune hev. 

.. .. . . G.ıç, tehlıkeli ış degil mı?... demez. Gümrüklerde açılır, muaye-\g ti · Bır gun, emın bir kaynak- ye ettiler! ... Bu suretle· 5 dakik8 I 
da, bitaraf memlekette tesis edile - Bu suretle bu tun memleket İngilız mıştım. . . • tan gayet mühim bir haber almı _ . . . . ' . j( 

. hb . . fli" t . casuslarına açıldı İstedikleri gibi Hudud kontrolünden kolayca geç- Seyahatım arızasız geçtı. Gece sa- ne olunur. Bu sebeble askerı kur- tık V ik .. 'd !mı ş çınde benım gıbı yanımdaki b 
cek ıstı arat servısı şe gıne ayın · . . . yd k ihf ti tedb' r h . es aya mustenı o yan bu . . ,ı 
olundu"'• yazılıyor, kendisine mua- serbest çalışmıya başladılar. tim. Bilahare öğrendiğime nazaran, at yırmı bırde, bitaraf bir memle - er ço ıya ı ve ır ı are- haberi dikkat nazara almadılar. kaç zifoszederun de terteı1', 

-,- h kk dak ' t k'f .. kk · k tt bil "k b' ld ket ederler. bembeyaz pard ü1 · palt J8' ,·cnetlc bulunulması rica olunuyor - İngilizlere gösterilen bu cemile, az a ım ı ev ı muze eresı, e e, yu ır ote e yatıyor - . . . .. Ve o gece itilatçılar tarafından bir • es erı, 0 
• 

du d'ğ d 1 ti d .. t .1 yarım saat teahhürle gelmiş. Yoksa dum. Ertesi sabah işimin başında İstihb&.rat servıslerı, yabancı ü1 - torpitonun batırılmasına sebeb' t baştan aşagı çamurladoldu. Kadıl' 
· d~nrVa b ı b~rtarafev e mlerek et b~os erı - yakayı ele verecektim. idinı. Hıısusl ve gizli bir büro hazır- kelerdeki ajanların gönderdiği ve - verdiler Torpitoda 180 kişı· varıydıe !arın o canım ipek çoraplarının ilY 
Erkanı harbiye reısı, bu talebe ce- L e u ı me e e ır casus ·k 1 k 1 · d •. 1 ıll · · t" .. d ~.•" 
1 eb · ı k l"h' t· d olma Alman toprağına ayak basdığım za- lanmıştı. Dışarı çıkmıyordum sı a arın opye erın~ egı , as arı- Hepsı· boğuldu unu e çamur lekeleri kap]aı.u·· 

·~ > ver ı me sa a ıve ın e - yatağı oldu Bunlar hükfun tte ' h · · · · 
_ .. _ , . . , h 

1 
· . h t d. .. .. ' e . n man şefimi buldum. Otomobille be- Maiyetimdeki çalışan bir tngilize na e emmıyet verırler. Bınaena - Almanya ve Rusya 1918 de iyi SON TELGRAF: Kariiınizin b~ 

ıgını soyk-uı, uer a umumı eye muavenet e goruyorlardı. Tehlike . ak hr ··t·· d" n· . d r b . b 1m ı h k. h b' 'd bir "İ' . . . . nı en y ın şe ego ur u. ır mu - ge ıp enı u asını yazdım. Eski ey , er anı ar ıyeye aı ve - haberler alamıyorlardı. Yardımcı şikayetini çok haklı görüyoruz. " 
oplandı. İrgılız ca•u.sun talebını ~~kuunda, ortada~ ~aybolu~ermek det istir;;hat edebileceğimi ;aniyor, ~air~mdcki eşyaları, evrakı alıp ge- sikarun aslı, kopyesinden daha kıy. casuslar şuradan bıırada topladık _ foz saçan otomobil ve otobiisl~~ 
ctkık ettı. ıçın yardımından ıstıfade ediyorlar- memnun oluyordum. tırdı. Bu suretle rahat rahat vazife- metlidir. Kopyelere pek itimad e- !arı malfunatı satıyorlardı. tidetle ve hemen ceza . veriJınesıP 
Bu, kıistahça biı· teklifti. Fakat, dı. Halbuki karargaha gelince, eli • ıni yapmıya muvaffak oldum. demezler, (Devamı var) arzu ediyoruz·. 
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S, - ·9 O ti T e L O R A I' - 14 Nlaan 1938 

=:-ŞEHiR MES'ELELERI Vapur ~ Almanyanın Uzak ır~~ 
- iskelelerinde 

Gizli çahşan !::.~~s: !!.~!1~!?: ... Konfor Şarktaki rolü nedir? · · ~.ero 
başına geçti, .Kaç zamandanberi Belediye işferi 

~ sahte_dişçilerıe r~·e:7~;~~E ;::~:~~!~:!-:;:~: Japon - Çin mes'elesi dünyanın ::;::s;.~:E:f'E~! 
~ mucadele var!. mevkiindcn uzaklaşmış b~lunu;or- y_az için yapılacak tamirata aid bü- halledemı"yecegwı• ı"şlerden b"ırı"dir za yaptığımızı görüyorsunuz. Ar· ,... p du. Fakat. sol cenahın kabınelerınde tün hazırlıklar ikmfil ~tir. 1 tık, belediye, mevzusuz kalmış bir ,- ol" d h k k t 11 hep harbıye nazırı olarak kalmış - Evvelki sene İktisad Vek"l t· H _ fıkra muharririnin imdadına Hızır ::; ıs a a Si 1 on ro artır. _Şimdi de iş görmek üzere Baş- vuzlar ve fabrikalar müdü:l;ğ~ ~-Çil k.. ht lb. lh A gibi yetişen bir sermaye vaziyetine 

Jıl vekil oluyor, . rafından yeniden yapılan ve mo - n u .• mu eme ır su vru- gelmiş bulunuyor. . 

...t· k 
1 

Memleketlerinin müdafaasına, dern bir hale getirilmiş olan Kadı- l T h h lt .. f J k , Belediyeden neler istemiyoruz? 
~ y a p a c a . ku~v.etlenmesine,_ milletler arası köy vapur iskelesinin tesisa~ konfor pa ııarın esa ını a us euece • ~~l, ışık, ~a~_dırım, park,_ temizlik, 
jjJll polıtikasmda izanıt derecede itibariyle iyi görüldüğünden bu se- _ abıde, çurük meyvelerı kontrol, 

ııı -~ rol oyıuyabilmesi imkanlarını elde ne diğer vapur iskelelerinden bir Avrupa matb~atı, dun de •Son yaç görüleceği düşüncesiyle müte- siri hastalıklarla mücadele gii -

·; l!izli iİlli bazı. semtlerinde bil1 sı olduğu halde bu mesleğe rağbet etmesine Fransızların ne kadar uğ· kısmının bu şekle ifrağı hakkında Tegr'.'.1• ':".bu su~arında kayde- selli olan Avrupalı ve Amerikalılar rültüye mani olacak ted • 
_b ti '~ bazı. kimselerin dlyilik edenlerin sayısının da seneden se - raştıkları cöz önündedir. Harici tetkikler yapılmaktadır. dilelig'. gı~ı, son gunlerde Uzak da çoktur. Çin - Japon işlerinde hep birler, gıda maddelerinin tağ-

e<' !~ev~ 8~ suretle bazı §ehir- neye azaldığını ııöylemektedir. Tıp münasebetlerinde İngiltere .ile Bu meyanda x- .. _ b"lh Şark ışler~ daha ziyade ehemmi- istikbali düşünerek, büyük bir ala- şiş edilmesine mani olmak, 
~ e diplomasız dişçilerin Fakültesi dişçi mektebinin son se- Fıımsa anısında yerleşmiş bir dost- Adalar ve Yal oprununlskı lelassa yet vermege başladı. Bunun muh- ka gösteren ve ameli davranan aca- yıkılacak duvarların yıkılıp ta al-

d~ lın._ ~.ı..1. __ d . . 1-'- • . ova vapur e e • telif sebeble . ---'--· b . . d . . . """'ll§tın. ~ an şikiyet o - neler mezunlar adedi arasında ya - .... var. Harıçten celecek tehlike - in n. • . .. rı Vill"Ull. a yabancılar ıçınde en ziyade kim- tın a ınsan ezılmeden hednu ve da-
İ\~ ~ '1' •. pılacak bir mukayesenin bu baki • !ere karşı her iki memleket te müş- r .. d~:k~:srı te~t yapılması d~- Bu zamanda iki devlet arasında !erdir? ... Uzak Şark işlerini takib ha bir sürü istek. Hepsi büyük ve 
dit. ' lbıp~e_ri Cemiyeti) bu hu- kati isbat edeceğini beyan etmekte- terek müdafaa preleri düşünüyor· :;ın 

1 
maktb:a aıd hır de proıe bir har~ çıkınca uzaktan, ~akından eden Avrupalılar bu ameli adamla- müthiş bir ihtiyaç listesini doldu -

' 1 teıt bu :~e _ehemmiyet vere- dirler. ~·. ~ayati icabatm vücude getir- azır ~n. a · . . buna alakadar olm~k.' dig~ ~ınn Almanlar olduğunu ister iste- rur. İnsa~ ile düşünelim, Belediye, 
pıİ. lığı llıiic bil ~iler hakkında aç- Bunlara göre; bükümet veya ma- dıgı hır •ostıuk ki yine o icabat do- PrOJeı:w' hazırlıkları bıter b_ıtmez l~~e~er ve ~~vletler ıçın busbutün mez kabul ediyorlar. Almanlarla bu kadar ışi nasıl başarsın? Beledi-

ltabiıı ad~ey:i §iddetlendirmiştir. halli belediyeler diş doktorlarını layısile devam edip gidecek. derhal ınşaata başlanılması, ınşaa- -:,nsız değilse de, her halde pek Japonlar arasında sıkı bir anlaşm~ ye, istirahat etmeksizin ibadullah 

yaf ~ ıı:~ı ve vergi vermiyen, himaye etmelidir. Onların vergile- Yeni kabinenin işleri ele alın .ca tın bu yaz ortal~da bitirilmesi ka 1 çalışmağa mahkum bir müess~se 
it dif ~bi~e kullanan bu sahte ri azaltılmalı; pek uzak ve aha _ harici siyaset fileminde düşüneceği rarlaştırılınış, .. di~er traftan Şirketi Jı J ' - midir?. 

det diploıııeriııi; önce kısa bir müd _ !isi az yani kazanç ümidi mahdut birince .derecedeki meselelerden Ha~ı~ede ~oprudeki vapur iske - O:ı:erine bu kadar iş yığdığımız ve' 
fil : ıl;ı ~ alı dif tabipleri yanın - şehir ve kasabalara gidecek serbest biri İtalya ile olaıı münll9Cbat ola • l~lennı ~ .~' ve modern mütemadiyen şikayet ettiğimiz be-
Jı• lıibi Q!ııı ak Ve pratik maIUınat sa _ diş tabiplerine de meccanen kabine, ~tır. bır hale ifrag ıçın hazırlıklara başla- lediye bu ihtiyaç hücumunun altın-
ı~ tttjği UŞ kalfalar, çıraklar teşkil filet temin edildiği gibi hususi mu- lngiltere ile İtalya "".~da mü - mıştır. . .. .. .. d~ ~Iiyor ~e ~e~s~i yapmak bü5-
~ ~ ,~. hasebe veya belediye bütçeısinden zakereler oldu, Ak~~m vaziyeti ~-lediyece Kopr~un _boyatılma- ~unı!etl~ hi~ ~~· yapamıy~r. Bu 
~ l'l1a §lııı ' anasından, babasından de bunlara muayyen bir aylık ve _ konuşuldu. Fransa ıçm Akdeniz.in sı ışı de bu seneki taınırat arasın- işlerm hiç barının yapılmadıgın<lan 
J;l ~~esu:~ hund'."' lı:~tenle diş rilmelidir. hayati .. ehemmiyeti cöz ön.~dc iken da mütalea edilmekte, geçen sene şikayet ~enler~ hal:"la~ isti -

ilıtıyar her 08renıruş kimseler, bazı Yani her kazada bir (Hükfunet bu müzakerelerden .Parısın uzak yapılan boyaların bozulması itiba- yorum ki belecbye hiç değilse mev· 
Jı,. • ıl;ı lltiJıac her ustaları, cerrahların doktoru) ve büyük beledi elerde kalamıyacağı tabii idi. Onun için riyle Köprüyü boyatmak bir zaru- ~usuz kalan fıkra muharrirleriniıı 
k . ~elf!d ettilı:J.er; görülmüştür. de (Belediye hekiınleri) ey (Bel günü gününe Roma müzakereleri ret halinde görülmektedir. ımdadma yetişiyor. Kafi iş görü~·or 

~' ~ eJ:ı_berl ~unlarala müca - diye ezcabaneleri) ve (Bel:mye k: ~il.lı.ler tarafından Parise biJdiril- Köprünün rıhtım caddesiyle il _ sayılmaz mı dersiniz?, 
~" ~ ~~ış ~bıpleri Cemiyeti)bü binaları) bulunduğu gibi ayni ita _ ~tir. Ancak Fraıısanın da İtalya tisak peyda ettiği noktanın ve rıh- HALK FİLOZOFU 

t1t ,. hırer melrtup göndere- za1arın mecburi olarak bir de Be- ile lı:onupnası zam.anı gelmektedir, tıın caddesinin asfaltlanma işi bi - * Danimarka Millet Meclisinde 
~ ~'li ne' :;:.ıe diş tabip!erinin fa. lediye diş doktorlan) bulunmasını Londra - ~ma müzakerelerin - tirileliğinden şimdi Karaköy mey - Bir Buda manastırında sulh perisini bekliyenlrr. Adliye Nazırına bir suiksad ya -

~ l!!ı -adar olmağa ve be - mecburi ını ı dır den -a Pans - Roma konuşma - d fal . . - ılınışdır Fak t tıJ l'ı h., -hkuı polis merkezine anla- y· b :_a dı . İstan lan lıııflıyacaktır. Bu müzakerelere anının ~ .. ta - çevrİsilnıesıne. ba~a- zor olacagı, yeni yeni tecrübelerle 1 vardır. Politika sahasında bu böy- p .. be a a '."'. kurşunlar 
dl cı.,,~ ,, __ ..,. me u ""9 oktorlan; bul- ı.e•I---•· . . nacak, Koprunun tanbul cihetin- anlasılıyor. 1 dir Fak nazıra ısa t etmemıştir. Suikasdi ~."""'ri --=~6e davet etmsin ; da · - lan bazı . ""9 .,....,.. ve neticelendirmek Da _ . . ."" e · at diğer taraftan Alman-
dr lıı,_""qj tek tüJı: diş tabibleri bu ışı az 0 . . diş doktorlannın ladye hükDmetinin en ola _ deki ıki satış kulübesinin de kaldı- Çın - Japon harbi de böyle ol- Jar, Çinlilerle de hoş geçinmek, on- yapan genç, n~syon~ sosyalısttir, 
" · l~ cetııiyete . (~ ~ bır diş çekmek), pek az cai:ı i§Jerden olacağı ~ rılınasından sonra boyama işi tama- muştur. Garb devletleri askeri bir !arla da dostluğu devam ettirmek V_e halen :>anımarka ya aid olaı 
e • .\ . yazmıya geçnllf- hır ucrete ~rotez yapmalı:) gibi re- il uyor mlanacaktır. surette bu harbe karışmadılar, ka- noktasını hiç unutmamışlardır. bır arazayı '.'l'lmanya'ya idesini ar-

•;,l h.ı hıca Zabta I:"~t hallennden de ehemmiyetle Ahmed Rauf nşamadılar. Fakat Çin_ Japon har- Almanla U k ş kt b km zu etmektedır. llıiif i memurlan ve sıh- şikayet etmektedir! b" . . • r, za ar a, ı a - --------------
•,.ir ~ ettişleri de bu husust B" !asım . er. E b B 1 d" ıne karışmak ıçın yalnız askerı su- dan, usanmadan çalışıyorlar ve iki im& 
ş .. ~ diıtıı:at ve "tin il k a a - ır dış doktorları; meslek- ene i e e J ye rette işe girmekten başka daha pek tarafla da iyi geçinmeği ihmal et e' ll~ etıııelttedirı~r. a e ontrollar daşl~r arasında ciddi b~ rekabet çok yollar vardı. Onun için, alaka- miyorlar. Bunun bir çok delili var- ,.. ·~ 

ri. l'u. .§ldetıi ın·· d 1 . tevlit eden bu halden yıne halkın Sermayedarlar Kararları dar devlet ve memleketlerin, birer dır. Fakat her halde Çin - J ~--:.-~ ~~ <ıı•-- uca e e sayesınde ge- mutazarrır old • ·· kü ı apon <ıitı-._ '""'lbuJda v ek di ugunu; çun ucuz - surete Çin - Japon harbine karış- harbinde tavassut etmek, Uz:ık 
:ı.....:·~e sah~ g~r . ~ ğer şe- ca yapılan ~eda~erde fena malze - mış oldukları, artık kimseye gizli Şarkta sulhu yeniden tesis ve iade Sözünü 

~ ~~ ve b dişçı ı_rakılın;ı - me ve şeraıt tatbık olunduğunu be- Şehrimizde it yapmak M•h•ll• •r•l•rınd• ~o- aeğllaır. Ntı ı;ünü oıd .. i)nnıı kimse etmek hususundaki t bbüsl he 
lıt l))en m · ııııianıı faliyetlerıne yan etmekWirlPr. ••kllflnde bulunuyorlar cukl•• ovnamıyacak bilmez, fakat bir gün gelecek ki, Almanlar tarafından eclmiştir~Bu~ Tulun hUh.4n•"''' 

lıj- usaade olunınıyacak - Bu rekabeti önleyecek tedbirler Memleketimizin iktısadi faaliye- Belediyenin bundan evvel isdar bu .tıar1'. Oto, ı,.,. ı..~:"g" g;bi, nihayete !arın Uzak Şarkta daima faal bir rol Celfil Bayar'm ilk bakışta göze 

lile &er taraftan h . . . . alm~ası_ huı:us~da (Diş Tabipleri ~ günden güne canlandığını ve ettiği bir emirle mahalle aralıen- erecekt~. ~una ~phe yok .. · Çın - oyn~maktan geri kalmağı hiç iste- ç'.'1"~an • vasıflarından biri realist 
g%liıı adedinin ~ d~eki diş- Cemiyetı) nın bıran evvel icap e _ millı paramızın her vakit daha da futbol oynıyan çocukların cam- Japon ışlerıyle alakadar ~-lan .. dev- mediklerıne, bu da pek kuvvetli bı>· hır ııtlal_a~~· ve devlet adamı olduı{u 
lt ğı \>e di d ;un e gun".. ço - den teşebbüsleri ecra etmesini ar- sağlamlaştığını gören ecnebi ser _ lan kırdıkları ve bu yüzden bazı !et v~ _memlek~tlerın bugunkü en- delil sayılmaktadır. kadar sôzunde de durmasıdır. lhti-

r
' b... ~E!tı hast!ı 0 torlanna muraca- zu etmektedirler. mayedarlar burada iş yapmak ve b" rdiltl . . . dişesı ıse, hep ıstikbalı korumak ı- Uzak Şark işlerinde alakası olan liilin ilk günlerinden süzülerek ;:e· 

':;ıı ~dığı arıngörülm" .. ad~ de nis- Diğer taraftan Diş Tabipleri Ce- muhtelif fabrikalar açmak suretile ktoazalara sebe ıyet kveed·ı ert'. ıçın çindir· Bir gün, Uzak Şarkta harb diğer devlet ve memleketlerin de len ve inkılabın devreleri i~indc 
"tı., uştur · ti) d d · · fa P oynanması yasa ı mış 1

• bitince bu devlet ve memleketle•iu tab"" boş d dukl lııeı,,_.lltjyet· bazı '"" b·. . . mıye e aıreı aliyetini büyü!- paralarını işletmeği en emin bir ka- d k1a •. . . .. 
11 

ur arma ihtimal ve - pişen şahsiyetinde . bu hususi~ctiıı 
~&:."'"ine v 'faali ';' ta ıplerının terek tekmil memleketimizdeki diş t 1 ak t l "kk" t k Gene çocukların uçur u n u - gerek Çın ile, gerek Japonya ıle mu- rmemeli. Hülasa Çin - Japon har- bütün tezahürünü bulmak ve ,·akı-
~~den ,ı;.e yetine de tesir et- doktorlarını içine almağı kararlaş- zaned~lvası ası 0 ar e a 1 eme - çurmaların elektrik ve telgraf tel- nasebetleri ne şekil alacaktır? .. Şu binin tesirleri Uzak Şark ile uzak- alar üzerinde misallerini bolu b _ 
1 bıı- ~ doktor lan arasınd t ır er b ih t" 11 ·· h b .,, Cerey b a ye- tırmıştır. ·.. lerine takıldıkları ve bu yüzden veya u ana ere gore, ep u - tan, yakından alakadar olan büyü• na vermek mümkündür. · 
<•~,. an aşlamıştır: Bu munasebetle son zamanlarda nu düşünüyorlar d ı tl · b" tl d- ·· ·· "~'QJ.t «L-, Bu maksatla muhtelif şehirleri birk ç aruf İn ili :firm mühim sayılacak kazalara sebebi - · eve erı ırer sure e uşundur- Celil Bayar Başvekalet iktida -

ı;;,."İiııd,.h.....-ı... mizde cemiyetin •ubeler" çılacak- a m g z ası mem- t diltl . .. uı· .. b led" Bir zamandanberi, hele geçen yaz mekten geri kalınıyacaktır g ld".: .'. 1 d k ··kı ·· ·b. 

l 
-• gün · 

1 
. . • ı a 

1 
k tim" d b f b ika! - ye ver erı gor muş, e ıye - · rma e ıgı gun er e ço yu · u ır 

~·h b" e ış erının azaldığını ve bu suretle· memlek t" . . d" e e ız e azı a r ar açmaga ed" . harb başladı başlıyalı bu mevzuda Uzun uzadıya izaha hacet yoktur __ , b"" ük ... 11 t M 1 .. , ~· ....... ır kaç .ı;. d k İ ' e anızın ı- .. d dilm . . hükı'.un tim" ce bunun da yasak ilmesı karar- P•uı;•~a uy mı e ec tsı ı.n ~ dölJti ""9 o toru; s - ğer şehir ve kasablanndaki b- _ musaa e e esını e ız- ciddi çok söz söylenmiş çok yazılar ki, Japonların Çindeki aylardanbc:: evıeti ~diş :'.°uayene ve teda - dişçilerin de faaliyet, ve ;:~ den rica etmişlerdir. laştırı~ıştır. . . yazılmış ve Uzak Şark işleriyle a - süren harekatı ve bu harekat neti ~~ma .. çıktL B_u p~ogr~"'. Ala -
l~ lııı.... ) ltin gunden güne çoğal - leri de cemiyette to !arzu, 

1 
Dün de Budapeşteden gene ma - Yasagın tatbıkı bakımından ıcab lakası olanların bir kısmı çok ameli cesinde neler çıkacağ düşüncesi İn- tur~un yük~k d'.'ekt.'flcrı ılc bcs-~-...._ 'le ı.... . . P anmış o acak- . . . . . . d .k. lir tiki . hald eli- b" gil . lenıp ve o dırektiflen başarmayı 

ôlt u" vazıyetın meslekdaş- tır ruf bır fırma, şehrımız Ticaret O - eden tedbırler meyanın a ı ı a hareket et erı e ger ır tereyı az meşgul etmemiştir. U- . cl02.,~ asıııd · . . k dah 1. .. .. dük" zak Ş k h . vadcdıyordu ih:.~~ a ~evzii bir rekabet dasına mıir~caat ederek Istanbulda hafif para cezası mevcuddur ki bu. ıs'."mın _a az. ame ı g~ru_ıı .- ar ~ arb uzadıkça Ingiltere .. . : . . ~e· haline işaret ederek şeb- a• b muazzam bır (tıraş bıçağı fabrika- yasağa riayet etmiyen çocukların Ie~ı n~ dıkkatı celbetmıştir. __ Bır d_'.', Akde~de kaç senedir İtalya ile Türkıye gıb'. yc_m baştan kurulan 
1<ıt4rı» eczahaneler gibi (diş dok- ır zor a sı) açmak istediğini bildirmiştir. babalarından alınacaktır. gun Çinlılerle Japonlar barış goruş suren ihtilafı tasfiye ederek bu pü- taze ve devrımcı memleketl!•rd_e 
lstlh. .• ıun da sayısının Sihhat ve M hk" Ayni suretle Budapeşteli bir fir- h ll al oldukları zaman, Avrupalılara kar- rüzlü davaları artık sonuna getir- devlet programlarını başarmak ı:11-
~ --;:ı ~uavenet Vekaleti tarafın- a Ufil ma da şehrimizde (kablo lastik fab- Bundan sonra ma a e ar arında şı bilhassa iktisadi sahalarda ~asıl mek istemektedir. n~, ayın,_ yıl'.n '.şi. değ~dir. E~ .b'.i-

J' li Si\r tltilt Ve tahdit olunmasını ile- Q}d rikası) açmak için Ticaret Odamıza gerek futbol oynanmasının ve ge ~ bir aziyet alacaklaı:_? ·:: S~a~_i, aliıka- • Fakat ~alnız İtalya ile olan ihti- yük hususı~etı~ı~ ın~lab p.artısının 
bıııd.;t1eltte ve b ti İstan U müracaat e+-m;..+;~ rekse uçurma uçurtulmasının men'ı dar Avrupahları duşundurup duru- laflar değil, Arupa kıt'aı;nın diğer •Asrı yıla mdırdıko umdcsıl<ı tebn· 

ve1 ıı,._""'ti u sure e - ~....,-~. · li ·· tt" di-· h d b"l · · of' """ll fazıadiş doktorlarının Dün S .. .. .. .. belediye zabıtası talimatnamesine yor. ~vrupalıla~ ~ ve. ilave ~tme ·.: yer~erine aid meseleler de vardır. r'."' e ~ !:1 ~ a arana ı eceğı ı -
ilııb eJcetiınizm diğer ehir k lık alıp~2'.11"ında se~yar satı~ı- ruyerek dovmuştur. Derhal mahke- konulacak yeni maddelerle temin Amerikalılar - ıçın bır hayli eneli- İngiltere, bunların da bir an evvel çın Celfil Bayar da . devrelere ve 
~' .. . ş . ~ a • ya~~~ Al~ ısmın~e bır adam u;- meye sevk edilen Alinin, çağrılan . . meclisinin i i şeye sebeb ve mahal vardır. Bu- tasfiye edilerek Avrupada bir sü _ safhalara ayırdığı programuun ba-

ı bu Olacağmg~de."1:11elerının_ da gal et_tıgı yer~ bedeli olan 5 kuruşu şahidlerden Mehmed Ali ve Hasa- edilecek, ş~ . .. yen ç - nunla beraber Çin dünyasının ikti- kun temin edilmesini düşünüyor. şarılması yolunda hummalı bir ça-
dcı llu, ~ ~ ilen _surn:ıek_t~le:. bel~ye ~ memuru Şerefe ver- nın ifadeleriyle suçu sabit görülmüş tinıaında goruşuldukten sonra ka - sadiy.atını işletmek için yal - Bu temin edilince, İngiltere için, lışma verimi içinde bulunuyor. 

~torluğuo diş ~ıplerı ıse, • dış ~~k ısteme~ış ve ~emur da almak ve 2 ay 23 gün hapis, 60 lira da pa- rar altına alınacak olan bu yasak ruz Çin - Japon faaliyeti .ka - Uzak Şarkişleriyle daha serbest bir Celfil Bayar'ın şatafattan uzak 
e~ ' bir un eskiden pek rağbet ıçın ıscar edince Ali, memuru, küf- ra cezasına mahkfun edilerek der- ayın nihayetine doğru tatbika baş- fi gelmiyerek A vrppalının. A - surette meşgul olmak imkiinı hasıl mütevazi ve demokrat şahsiyeti ile 

' IDeslek ve kazanç vasıta- rederek tahkir etmiş ve üzerine yü- hal tevkif edilmiştir. !anacaktır. merikalmın yardımına ihti - olacaktır. bezediği devlet makinesi kendi 
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Is;. 16 ~ U ~ 16 tı. mızda bir münasebetin mevcudi- de minnet altındayım.. Faizini mek zamanında yaşıyorum. Çün- hayli mühim işleri programının sa-
Canım sıkılmıştı: yetini mi görmeği arzu ediyor - bile ödeyemiyeceğim bir borçla kü ayağımın üzerine fazla aban- tırlarından çekip, hayatın safları i-

Y A Z A N - Surat asılmıyacak gibi değil sunuz? karşı karşıya bırakmayınız beni.. mamam için Cina kolunu yaslanma çine veriyor. 

J4 U S R E T S A F A C O Ş K U N l ki .. Maryo, hastanın bu kadar - Temin ederim ki, aklıma Maryo akrabanız, çocukluk ar- mı istiyor. Halbuki, böyle bir va- Hayat pahalılığı mücadelesi, ver-
- E O E B J R O M A N : 
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____ _. yüzsüzlük edip, günlerce postu böyle birşey ge!mjş değildir. kadaşınız, nihayet ben yabancı - ziyette görünmenin civarda ya _ gilerin hafifletilmesi mevzuu ve •e· 
~ sereceğini, kendisine arkadaşlık Böyle bir münasebet olabilir ve ol yıın ... O başını sallıyarak sözünü pacağı dedikoduları düşünüyo _ konomi, milli müdafaa, ziraat, ma-

~- ada h" edilir" b" h tın · - · 1 - ak! k ""l"dı. ıss • ır eyecan _ Kıskanması için elbette bir e enıze manı o acagını ına mıyabilir .. Sizin hususi hayatınız esti: rum. Bu hem Marelli, hem de Ci- den, bayındırlık işleri üzerindeki 
?!Uyotd~nnıştı. Dalgın görü sebeb olması Jiızıın değil mi?. getirir miydi?.. Elbette kızar.. beni ne dereceye kadar alakadar - Ben milliyetci değilim!.. na için iyi olmıyacak. seferber çalışma bu verimlerin ı:iin 

...._ ),{· · Maryo ile aramızda... Ben de olsam.. eder ve etmesi lazım! .. Ne karı- Tek bir kelime söyliyemiyecek Llkin söz anı tmak .. .. lük hayat Olçöleri bakımından mu-
Si!J( ıs~ız gitti mi?. Ne demek istediğime hemence- Gene kız, canımın sıkıldığının şabilirim size.. kadar a!allanuştım. değil ki. a mümkun hakkak ki en sempatik saflıaları i-
...._ ;ndı. cik intikal edivermış· ti. Mahcub farkına varmıştı. Ellini tuttu: Dalgmlaşm••tL. ...... ...... ...... ...... ...... •..... ...... T çinde bulunmakta ve hükumetle 

d 
.c.vet Bils u -~ B · b . ....,. amamen onun arzusuna tabı"_ 

ar 0~ .. ,-t·· eniz ..... aryo n.,.... bir itirazla başını salladı: - unu sıze en bililtizam halk anısındaki .karşılıklı sevgiyi ,~"" Kendi kendine konuşur gibi: • 1 d çıktı B im. 
..._ "e ur_. - Hayır zan ve tahmin ettı"g·ı·- söyledim.. Saklıyabilirdim değil Ayagını açı an . aston- .kat kat kuvvetlendirmektedir. 

t 
" ne b "? - Böyle birşey olsaydı gelip 1 • "-• ·· ·· bil" C y kte k ıı. ır çocukluk mu yap- niz gibi Maryo ile aramızda ak- mı. .. Söylerken Maryo'nun ne - a agır a,.~ yuruye ıyorum. i- eme , onuşurken baba-söyler miydim?.. Sizi kendime 1 sının ·· ·· d 

Cö•!e·· . rabalık ve dostluk dı••nda, her- kadar çocuk ruhlu olduğunu da M d na'nın ısrar arı olmasa bahçede, yuz:un e artık bu kadar 

Balk saflan içinde gördüğümüz 

ve sezdiğimiz bu canlı sevgi eğer 
hükiımetler ve milletler idaresi b:ı
lmnından bir ölçü nuariyesi di;re 
ele alınırsa görülüyor ki, millet 
sevgisi yalnız: 

• •ın .-· • aryo' an daha yakın bulduğum b k d ·· ·· d k k"" di al ~ab ı_ etrafta dolaştırara.lı:: hangi bir münasebet mevcud de- ilave ettim. ir aç a ım yuru ü ten sonra o- '""'ı yen man ar, ve uzayan 
Verdr ğildir için, onun bu çocukça sözlerini turup dinleneceğim .. Fakat vil _ misafirliğin ve bu fazla samimi-

..._ lie · · Akrabamdır, beraber bü • - Bana kalırsa, arkadaşlık et- naklettim. Ayni şeyleri siz tek-ı:>.. ın ne çocukluk' y'"dü.k ,,_,_ ber k h d "'"·- , lanın civarındaki koruda dolaş- yetin nihayete ermesini arzu c • 
""lira ,. _ ·- u • U4illla aber gezeriz. me ususun a .. _,oyu tercih rarlasaydınız ona söylemezdim. den 

...._ Sizi kıssun ı bır kahkaha attı: Bugünkü siteminin sebebi epey etmelisiniz .. Onu birdenbire bu mak, nehirden balık tutmak, san- asıklıklar arıyorum. Tersine .• 
,... kanıyorm r dır k ' d f'fedi - Bu hareketinizin hatalı ol- dala binmek bahanelerHe Cina Marelli kızı kadar, beliti lazm-
"Ctle . uş... zaman endisini aramadığım saa etten a ·vermek doğru ol-run bu··yu·· du··. k daşlık ' B ban dugun· u söylememe musaa·· den''" benı" uzaklara kadar -''-~'-•u··yor. dan daha çok mü!" tefı"t ..._ lıen. · ar a etmediğim içindir maz. en ya cıyım.. ~· ou.uuu •• ı lı:ıskanıyo . . ? H • isterim... Beni hiçbir zaman Bu gezintileri hazan ~disinin Yalnız zavallı Maryo .• Arası•a 
..._ Evet Ç r mu lll1l§ ... - astam var, bırakamam! Cina gözlerimin içine baktı. Si- Maryo'ya tercih etmemelisin· ız· . ' C ·· Ocukluk ;•te Dedim · 

1 
. b kullandığı otomobille yapıyoruz. geldiği zaman bana azam"ı dere _ 

""·~ -. ~ . nır enmışe enziyordu: ,., __ ,,_. · · cliy ---..n sıkılını tı B b h ,...........,..ınızım · e böyle bir te- Bazan ayaklarımı alıştırmak için cede surat gösteriyor. 
ş : - en u astayı kıskanmağa - Hala o şüpheye takılısınız.. veccüh gösteriyorsanız, teşekkür beni yürümeğe teşvik ediyor. (Devamı varl 

- Sözünüzü tutan hükumetler ... 
Üzerinde bir ittifak haliude top • 

lanabiliyor. Ve. Celil B•yar bunun 
en muvaffak misali halinde bulu -
nuyor 

BORHAN CEVAD 

• 



a 
Fransada 

- ~ 'f4 --.... " .. 

ar: Sizi aldatan, kaba, mer· 
lıametsiz kocalarınızı 
öldürebilir • • • 

mısınız 

Fikir ve ..:·::: 
- ~ San~at 

Kırılan 
Testiler 

ÜÇ GÜNLÜK HiKAYE 

kocalarını öldürenlerin 
adedi gün geçtikçe artıyor .. 

Y:..:.•:.z•;;;.n;;..;.: ..:ı=:;;.;L;;.;l.;..F_N;...o~ 
Gazeteler, her gün harab bir mi

mari eserinin denilmeğe malıkfiın 
olduğunu haber veriyorlar, tamiri
ni istiyorlar San'at eserine karşı 

gösterilen bu güzel alilkaya sevin
memek mümkün değil. Demek ya -
vaş yavaş dikkat gözümüzün ça -

~@l~@lli'il m DŞD ~ 
-

Bizim Bayan ların fikri nedir ? 
Yazan : Suad D~VI$ 

Nusret sara Coşkun 
Ya za" 

paklarmı siliyoruz. Yalnız şurası - A -
Fransız gazetelerinde ikide birde içtimai mevkide olan Bayanlarımı- fenalığın cezası ölüm değildir. var ki devrilen, yıkılan, parçalanan Farkında değilsin galiba!. .• 

şöyle bir havadis okuruz: za sordum. Aldığım cevaplar şun - 25 YAŞINDA MEMUR BAYAN sade mimari eseri değildir. Sahip Bütün herkes sana gülüyor... Bu 
(Madam X kendisine fena mua- !ardır: SACİDE NE DİYOR? olduğumuz bütün san'at eserleri U· yaştan sonra çirkin ve dört tarafa 

mele etmiş. döğmüş, ihanet etmiş 50 YAŞINDA BAYAN FAZİLA - Fena bir koca ne demek ben zun senelerin ihmalleri, .lilkaydisi dal budak salmış, bir dedikodunun 
olan sarhoş, lenbcl işsiz kocasını, ŞÖYLE DİYOR: b_urıu anlamıyorum. ~oc~ elınde ~ ve takdirsizliği yüzünden. ayni ~ - güli,inç ve müptezel baş rolünü 
dayağa, hakarete, yoksuzluğa ta - - Ben adam öldürmek değil si- zıyet çekmek, medenı .. hır .~emle kibettedir. Ösküdarda . hır camım, yüklenmek hoşuna gidiyor her hal-
hammül edemediği için öldürmüş - kette bu şey nasıl m~mkun °~~r. Emirııanda bir mesçidin, Topkapı- de .. 
tür.) Bunu takip eden nüshalarda, Zabıta, kanunlar, adlıy~, ~·e ıla~ da bir bürcün yıkılmak üzere oldu - _ Bana gülüyorlar mı dedin!. .. 
katil kadının, mahkemeye tevdi e- varken ... Kocam bana t>ır .. sille .. b'.- ğunu içimiz s121ıyarak haber alıyo- _Hemde nasıl? ... Yalnız gül • 

disi ı 
dild • ~ i ce'a mal kemcsinde ken- le vu~amaz. (Bak~ız bu yük sozu- ruz ve biliyoruz ki bu hasta san'at sel er yine iyi .. Kahkahalarla gül er-

e', ır..:cbfaa ettiğini görü - me tövbe bil~ ~emıyoruın, kanun eserlerinin yarasına sürüleeek mcr-lken acımaktan da alamıyorlar ken
h l 

Da 
) l 

() 

r 

sarih, gider şikayet edenm .. E~bet- hem ucuz da değildir. Bunların dilerini... 
h ı ' c ı du. Cıılışmı - te beni karısını döven vahşı bır a- hepsinin birden tedavisi için çok _ Demek ki bana hem gülüyor, 

d r ' ır t crdu. damla yaşamağa ~ec~ur edeı~e~ - büyük masraf ve fedakarlığı göze hem acıyorlar?. 
ne b l ı c. t nı ölrlü- !er. Bana ıhane.t '.1'ı edıyor,. ne ala 0 almak !ilzım. Bu yekun o kadar ka- _ Ne zannettin ya!.. 

l l. l , l' lı. ·, r ttı uyu - zaman da benı ıstemeyenı ben de barık ve dehşet vericidir ki bunu - Peki bu iki taraflı haltı ne za-
-k m b r t ~ıt~ aldım. istemem. Adamı çok mu seviyorum Belediyeden de, Evkaftan da, Mü • mandanberi yiyorlar?. 
" r luı ihaneti beni pek mi müteessir et - zler İdaresinden de bckliyemeyiz. _ İki aydanberi .. 

Y t · c() J}'Unc 1 mutfakta ti. Bu teessür manevi bir teessür- Belediyeden de, EvkaCtan da _ Kim bunlar? 

luı , tı m 1:. t nctre suyu ba - dür Bu teessürün nasıl tabanca, Müzeler idaresinden de ancak en a- - Kim olacak? Herkes .. . 
ına ıtı, -,~ Yahut ta: •O uyu - kama, hançer, zehir ve balta gibi cele olanlarının, en perişan ve kur- - Herkes dediğin kim? .. . 

~ c:ı , ır> .Lbancayı aldım ve maddi vasıtalar ifadesi olabilir. tardmağa !fıyık olanlarının tercih _ insanlar!. .. 

k t:ı.ne ıl.' m. - -- Ben doğrusu hiç bir ~cbcple elimi edilmesini dileyebilirız. Karşısındakini taş gibi yerinde 
Gc vni g..zd<:ierde okuruz ... \ kana bulayamam. Zira yapılırken de, yıkılırken de donduran, şüpheyi çemdikleyen, per 

Kaha bir erkek her zaman sizi ı IC 29 YAŞNDA 
G z . .ı • rı ; inde kocasından çek - · SEYYAR ÇALG 1 en pahalıya ınalolan sanat eseri mi- deleri kat'iyyen değişmeden, ayni 
tik;cr' ı ~ latan kadının haline ıstırab içinde bırakacaktır · BAYAN GÜLER maridir, Beri tarafta bu harabe - ses üzerinde saniyelerce devam e -

mcı ha. rt edl'n juri onu suçsuz bu- nek öldürmen lazım gelse tereddüt - Erkek kısmına kızıp ta cinayet likle yarış eden başka san'at eserle- den asabi bir gülüş ... 
lu · ve katıl bdın beraat eder. duyarım. İçim götürmez. Fakat tes- işlemek deliliğin en büyüğüdür. Bi- ri de var. Onlar da göçüyor, harap -- Demek iki aydanberi hem gü-

R ı ı '• h·c:. ıcr bbü ekseriya !im ederim ki bazı erkkeler vardır zim memleketimizde kadınlar bu oluyor, parçalanıyor. Bunların kur- lüyor hem acıyorlar." Fakat zatıa
f ı' tat> < Yd n up basit aile- ki, bir kadını çileden çıkaratilirler. kanlı işleri gene erkeklere terket - t~ılması iç~ okadar masraf ve !iniz farkında misiniz ki, ben onla-
kr ar .., · "· , ıı L'derdi Hal - B. d .. 1d.. bilm k . . . miştir. Dövülsek te, sövülsek te, a- külfete de tuzum yoktur. ra kendimi bildiğirndenberi gü -
b n nk İspanya hadi- rr 

8 

am 
0 

ure e ıçın ı~sa .- dam öldıiremeyiz. Ya severiz, her M'eseıa Tanburi Cemilin pHiklarL lüyor ve acıyorum? Ne çıkar ... Bu 

Resim leyen 

EUF NAQ -1-

rc'c ı n t erı mi her gün gaze- nin gay~i tabii bir. vaziyete gırmış şeye tahammül eder, boynumuzu Piyasada me.-cudu kalmamış diye yıllarca gülüşe ve acıyışa mukabil 
k ı•ı.. 

1 

mda c cıı Peııpi~none- olması lazımdır. Eşını -~ derece sı - büker yanında yazarış. Ya sevme- işittim. Eldekilerin kırıla kırıla ne [ onlar da bana iki aycık olsun gül. 
eıe ıı ır l\ t bu neviden de - nırlendırcn bır erekcgın elbet te yiz ilk böbürlendiği gün fırlayıp hale geleceğimizi düşünmek tiiylcr sünler ve acısınlar... . iı1 l tok suçu olmalı. Fakat kadın hun - ·· t• · b. r ''d . • . ğ. · bilir' · ı B herk s raı1 ı _. . kaçarız. Bazılarımızın da onuru urper ıcı ır ecıa il'. Jstihzanın burada tıpası kapanı - jOktur. Yalnız bazı hadıselerdc, bu ıını sın.. en e ı 1 d t ar değildir. Kandan nefret e - .. k kt· S d k t 1 ı· .. kil. . . t . 1 .b. .. .. .. O da· Herkes gibi düşünmeğe mecbuf 1 e aam - . _ yu ı:c ır. evse e ca aya a ıam- l\Iesc a Ayacrını ısesının ru u- yor. Şimdi dik bir ses her kelıme _ şuur varmış gı ı gorunur. · 

r cenç kadın d~~: ~ocası fena ıse ayrıl agı onuıı mü! < lt:mez... O zaman tcrkeder. betine tahammül edemiyerck so -
1 
den tpkı bir gonga vurur aibi tok 1 Başkalarına bir kulp takacağımız, yun?... . . . 

mün~v''.~" zu.munden kurtuynagı tercıh eder. Tcr~c'..ıği için belki yataklara dü- lan, çürüyen taplolar. Her ~iri ya fakat ahenkli sesler çıkararak oda- başkalarının kendimizden başka ol- - ~anı b': t~~ ~u':"'etli·e. 
t ı:. Ze'l,...ınaır.,talak olan ~edenı mcmleketl."r~e ulşer ol ır amma .. gene tı-rkPrler. Da- bir Tüık ressamının veya hır Garp nın içine akıyor: duğunu hissettiğimiz, buna !aham- her~esı kendi g. ıbı d.uşunme~d" 

• ,,,-•-.:·--.-: ~'.ft_Jp~'." nPNPn "•rlud--.~..n~maz hakarete ... Avrupa kadın- üstadının imzasını taşıyor. Bunlar - R)ııtln kime gülecek, hRnlJitni- mü! e-östercmivecel!imizi anladığı - kediyordu. Mademki, bu ha e ..:ıu · Kc.01sı rını oldurduğunu ben anlıyamıyo- !arı demek b<iyle kızınca ölt:liiri; da Dı.tıuısmn miras kalınış rütubeti zın· h g· . •
1 

k h 
1
. . C . t• b. herkes başka duşunuyor, sen d 

1 

k b
. . . , an ımıze ag ıyaca a ımız mız zaman... emıye ın şuuru ır . . ıco • ır kt mının rum. Eğer hayatımda kocamın bır yarlar ... Ne tuhaf, hız de Avrupa - emerek intihar ediyorlar 

1 
G .. 

1
.. k k d. . . ld t ahs d B d .. 

1 
b. !ara tabı olmak, hareketıne b 

n . . • . • • • . • var.. u uyorsa en ımızı a a - ş ın şuuru ur. u a oy e ır şu- .. e u l .uyor. ıhanctını yahut bır fena muamele- lıları medenı bılırız. Kaybolan kıymetlerin ardından mak ·ç·n A 'l 
0 

k .. 
1 

k 
1
. d k' k d' . t Jul • al muş damgasını vurup, vazgeç 

.,, k . . ı ı . . . :; ıy rsa , gu me e ı- ur ur ı, en mı op uga m e-
" ına ve - sini görmüş olsaydım, bir an tcrcd- 18 YAŞINDA BAYAN SEVİM gözyaşı dökmektense testi kırılma- mizden gelmediği için... der. Herkes onu kendim düşünü _ zorundasın!,. 

. düt göstermeden ondan ayrılır ve - Ben evlenecek -olsam kocamın dan evvel çocuğumuzu dövmek ıla- İnsanların gülünecek ve ağlana _ yorum, sanır. - Ne biliyorsun ki; o kU~ ının nefret :ttı- maddi müşkülata dahi düşsem ha- ne tahakkümüne, ne hakaretine, ha karı akıl olur. ak şuur, kalabalık tarafta değ•1, 
k m almak ıçın . . . ELİF NACİ c tarafları müşterektir. Garip o- - Bütün bu saçmalar, seni mazur bendedir Herkesi hareketler 

l 

{l 

ko~a3ının ev·ıne ·ıeJ- yatımı kendıkendıme ıdame ettir - ne de ihanetine katlanabilirim Bı-- _ lan şudur ki, kendimize güldürt - göstermek için kafi değildir, aziz · • . d" 
"' " · · · · --- --·· ... _ · k · gayet makul olduguna ınan " . ." içinde saklanarak m~o;c gayret ederdım. Bence hıç bır ni seven, benim seveceğim, s uysal bir eşim olsun isterim 

0 
meme için başkasına acırız. Ken - dostum!... ğımı ve bu mücadelede galiP { 

elrnesını, yatıp uyumasını • .adar. Bunu bulamazsam, ayrılı _ dimize acınacağım hissettiğimiz v~- _ Pardon .. pardon ... Evvela ken- Iebileceğimi niçin hesaba katrrııı' 
r ı ' r., ve sonra yerinden çıka- • rım, öldürmem. kit güleriz. dimi kimseye karşı mazur göster -

1 sun .... JCasının kalbine bir tabanca Yalan değildir, topluluğun şuuru mek gibi bir çocukluğa düşmiyece - ~ 
• mı bizim gazetemizde de u- l;. 35 YAŞNDA BAYAN MEZİYET - Bu pek güç ... Ayni zalll 

::un uzadıya yazmıştık. Avrup:ı ""# Tab'an kandan nefret eden bir , il\ haksızsın sen. 

re atını işgal eden bu avukat "' kadını bir cinayete kadar sürükle - BU AKŞAM , de·a değil, 10 d e fa 1 -Neden haksız oluyormu§~ kadır n cinayeti bedbaht izdivarlar yecek bir hıncın, bir ihtirasın veya görme k isteyeceğiniz Benim elli, sevdiğim iddia eO~ 
net:rcsinde kocasını öldüren ::n - ;.: bir intikam hissinin hükmünü biri• p E K HEYECANLJ-M ERAKLJ- kızın yirmi yaşında oluşundaıı. dınların cinayetleri içine girdiği i- dakikada vermek, hayatını be.bat MÜDHıŞ- VE MUAZZAM layı mı?... Niçin sevmezaıişıd 
çin hu i'in bu bakımdan ~ok zıvade d b k ff t . b SAHNELERLE DOLU Yaşımız muayyen bir rakamı f 

d kk ' ' e en ir er eği a c mıyen ir ka- SINEMASINDA çince gönlümüzü parça parça ~ r.J.;anı 1 

at olduğunu dıişiin - dın kabahatlidir ve yahut kabahat-

düm, ' (F ) lüp, geride kalan yllarda İ 
sizdir, diye hiç düşünmeden, tahlıl rensızca &özlü bırakacag"ız?. Sevmek russiı: zdivaçta bedbnht oıan ınsan 

kendisini bedbaht eden hayat ar_ etmeden bence bir söz söylcmcğe SILAA H KUVVETi zı körleteck miyiz?. Ve niP~: kadaşın ı kendi clile ,.c bu şekilde kimsenin hakkı yoktur. İnsanlar kalbimizi çıkarıp atmak mı ı· 
tecziye etmeğe sel_ahiycttar mıdır? ancak ayni hadisekri yaşar, ayni gelecek! ... 

- - İzdivaçta bedbaht olan bir ka- tesirler altında kalırsa bütün bir - Bunu tabiat böyle istiyof. 

dm ne yapmalıdır?. Nasıl hareket hayatı altüst edecek böyle bir ha - ı• Heyecanı n ı h ayatınızda hiçbir Z•man - Hayır, tabiat istemiyor ... ı 
etmelidir?. Sizi aldatan .. , reket yapılabilir mi, yapılamaz mı unutamıyecağı nız bir şaheser. sanıyoruz. Tabiat o kadar ıızı 

Suallerini muhtelif yaşta muhtelif Kocanızı öldürebilir misiniz? (Devamı 7 ine! sahifemizde) değil ... Bizim içimizdedir. 

bir def~ yok olduktan sonra, beş defa, on defanın 
ne tesırı olurdu? ... Buna müsaade etmiyen yine ben
den, benim vicdanımdan, ahlıik ve içtimaiyat kayid
lerıne verdiğim kıymetten başka bir kudret mi ol
du?... Hayır•... Demek ki ben ismimin Vicdan 
olduğu. ka.dar vicdanımdan da eminim, her yerde ve 
hcrkesın ıçine alnımın akıyle çıkabilir ve: 

- Hanımlar, efendiler .. İşte vaziyet bu Benim 
temiz, dürüst olmaktan başka hiç bir günahım yok. 
~-am~_ssuz olan: Ömerdir. Buyurun ... Siz de benim 
curmumü yüzüme vuru.n ... 

Diyebilirim, hem, bu bekaret bahsi de bir tuhaf 
ya! ... Namus, fazilet, temizlik, safiyet, iyi insan ol
mak damgası kalbde, başta, rr•'lta aranmaz da mut
laka tabiatin yarattığı bir gışada mı bulunur? ... Bil
mem, belki kendi başıma geldiği için böyle düşünü
yorum, tarafkirlik yapıyorum! Bence, nasıl erkek
te bekaret... diye bir şey aranmıyorsa kızda da 

aranmamalıdır. Tabiatin hükümleri yerini bulmalı, 
hayat kayıdları hilkatin sevkine mani olamamalıdır. 
İhtimal, beşerin seviyesi git gide yükseldikçe bugün-

kü namus terazisi de kühneleşecek ve o zaman ta
bii olan her şey mubah addedileck, ölçü kıymetleri 
değişecek, manevi vezinler yerine maddi kıymetler 
hakim olacak, yaşayış nazariyeleri zirü zehir olacak
tır: He rşey cemiyetin malıdır ... nazariyesi de değil . 

Ben, onun aleyhindeyim. Sadece tabiatin emrcttiğ< 

tel l'<ilerin kıymetten düşmesi, adile>şmesi, arzula-

lloı 101 

rın serbest kalması taraftarıyım. Bütün kıymetler 
seciye ve kafada veznedilmeli, aile, sadakat, vefa, 
birlik, ya§ayış, nesil yetiştirmek mefhumları ayni 
kıymetlere istinad etmeli, ölçülerin bütün mesned
leri vücudün üst kısmında toplanmalıdır. Bu takdir
de bütün şehevi ihtiraslar söner, dünya yeni bir is
tikamet alır, cemiyeti allak bullak eden kadın erkek 
davalarından eser kalmaz, fuhşun adı unutulur, ce
miyet inzibatı kuvvetleşir, birleşmelere yüz yıkamak 
mak kadar ehemmiyet verilmez. Fakat, şimdilik böy
le şeyleri düşünmek bile abes olur. Cemiyetin niza
kadar ehemmiyet verilmez. Fakat, şimdilik böy
gidecek ... Ta ki, her şey kıvamını bulsun! Maazallah 
ben yanılıp da birisine fikirlerimi açsam muhakkak, 
ya: 

- Çıldırmış! ... 
Ya: 

- Ahlaksızlığın son derecesine düşmüş ... 
Yahut da: 
- Hayalperest ... 
Derler. Zaten biz insanlar düşünüp de erişeme

diğimiz her şeye hayal deriz. Ancak tefekkürden 
tahakkuk sahasna girebilenler bizim için hakikat sa
yılır. Ne yanlş şey! 

En çok korktuğum şey: Ömerin durup durup da 
düğün günü veya gecesi bir rezalet çıkarması. Ara
mız muhakkak ki, bir daha düzelemiyecek, telif ka
bul etmiyccek kadar açıldı. Gece sabaha kadar o 
beni tehdid etti, ben onu tehdid ettim, öbür seferki 
gibi zorla üzerime atılmak, bir şeyler yapmak iste
di, ona da meydan bulamadı, öylece sabahladık. Bo
yuna: 

- Ne yaparsan yap ... Vecdetle sözünü boz, ni
kah davetiyelerini dağıttırma, benimle •Sungurlu• 
ya gel, evlenelim. Yoksa yaşamayı ve evlenmeyi sa
na haram ederim ... 

Deyip durdu. Heri! mintarafillah başıma &ela 

kesildi. Yer yüzünde balta olacak bundan daha be
liıl.ı bir adam olacağını tasavvur edemiyorum. Yine 

öyle de nazik bir zamanda başıma çullandı ki... Ben
de de kabahat var ya!. .. Bu zamana kadar ne bekler-

sin? ... Şimdiye kadar düğün de, nikah da olup biti-

vermeliydi! Ondan sonra, ne yapabilirdi, beni ne ile 
tehdid ederdi? ... Hiç!. .. Kendisine sadece, avuclarını 

yalamak düşerdi. Fakat, zebani kılıklı herif en hassas 

zamanı yakaladı, büyük bir iskanda! çıkarmk için ipin 
ucu elinde! ... 

Gece 

Neclanın kocsı, akşam yemeğine davet etmiş. 

Selim bey, Vecdet, Ömer hep oraya gittiler. Eğlenti 
varmış! Kahve yok, gazino yok, tiyatro yok, sinema 

yok, klüb yok! Ne olacak, memurlar böyle geceleri 

evlerde; eşraf da kız kapatp caırrat oynatmak• da 

toplaşıyorlar. Sabaha kadar rakı içip karşılarında 

kadın oynatan bu erkekler, sonra da sokakta yüzü 
açık taze görseler hemen damgayı basarlar: 

- Kahpe ... 

- Kendini haklı çıkarmağa fi'' 
bursun. Çünkü tutunacak biÇ 
tarafın yok!... İnsan çocuğu yel 
deki bir kızı sevemez. 

- Yalnız sinirleri yatıştırfl' 
şehvet fırtınasını dindirmek: 11 

mi sevilir .. 

Bu münakaşayı yapanların IJ. 
erkek digeri kadındı. Kadın, ot 
yaş".1da kadar gözüküyordu. o~ 
zeldı. Erkek, elli yaşlarında beJl' 
yaz saçlı yakışıklı, dinç bir ;htif~ 

Kadın, erkeğin; yeni rakip ö/l~ 
de mağlubiyeti kabul etmemeğe ~ 
lışan sabık perestişkar!arındaııd!· 

- B -
Odisenin birinci babında iJcİ) 

on beşinci beyit; altıncı sahife .. 1 
lemak, Ateneye söylüyor: 

1 
•Onun benim babam olduğıJ~ 

bizat annem ke~disi tasdik edi~ 
fakat kendım bılmiyorum J{JJ'' 

kendini bilmez. Anneden başka-' 
Bunu can sıkıntısile kütüphaııe, 

den çektiğim Strindberg'in .13atıl 
isimli piyesinde okudum. KaJdırıl1' 
ca yere vurdum kitabı I 

. . d' (Devamı 7 inci sahifcıııi' 



1.~ekiz gündenberi Marsilyada, si-ı 
a . kaçakçılığı yaparak cgiil gibi• 
ge~nenforin peşindeyim. 

arJarda, lokantalarda bu kibar 
Ve asri korsanları görüyorum. Lüks 
010ınobiJ!erle geliyorlar, büyük bir 
~e§e ile gülüyorlar, yiyorlar, içiyor
ar. r.ınJik banknotları kayitsizce u
lal:ıı-ak hesab!arını görüyorlar, gi • 
:ıYorlar. Biliyorum, bunlar asri 
orsanıar. Fakat bir fırsatım bulup d • 
a Yanlarına sokulmak, ağızların -

dan bir söz almak kabil değil .. · 
Opera mahallesinde, sonra eski 

rıhtımda bunların adamlarırun ara
sına karıştım. Beyhude ... 

1 
Bunlar da, patronları gibL Ağız • 

arı o kadar sıkı ki... Her şeyden 
bahsediyorlar. Öğrenmek istediğim 
Şeye gelince dilsiz oluyorlar. 

lı:albuki bunlar Frankoya, hükiı.
ınetçilere silah ve mühinımat gön -
derenlerin adamları. Nasıl ve ne 
Vasıta ile gönderildiğim bilenler ... 

Nasıl öğrenmeli·: Acaba polise 
~i müracaat E'l•cın ... 

Onctan da fazla bir şey iığrenemi
Yeceğim muhakkak... Bar garso • 
tun ti an mı?. Hiç ~üphesiz, dolgun 
bir bahşiş koparmak için, şundan 
bundun istediklerini nakledecek, 
sonra da: 

·. ·-: .• ·--ao .. T• L •• a" - t4 NIHll 1H8 
1 CAD ·D VA R!aa . 

'' C"• r1· l ..,. ., .., 
~-ıım 1 gg Qc11gz11n .nal"ao~G''"··· 7 , F ld. Önum·· Kayık motöı· lcri ısandıldaı-1 ~ilcbc Az sonra, ernan ge ı. -

d ki b · hi tanımıyormuş taşıdL Bu beş saat kacür sürdü. 
en, san enı Ç p k b" ·· ·· -

- Sakın, diyecek, bu söyledik -
1.erıını bir yerde tekı·ar etmeyiniz. 
Öldüi,'iim gündür. Malı"ıma, Marsil
Yatla hakim olan ancak rüvelver -

Diye giden koca nerede ? ... ·b· l' l:S ye dog' ru v{\ı üdü. ernan ço asa ı gor!!l\lfYOrdu. 
gı ı geç ı ve . .. , N , . . . . 
Kısa bir görüşmeden sonra tezga - . - e var· dedını, ~ asabileş- ,, 
ha ta yanıbaşıma geldi. Viskisini i- tın?. ' ' ı Mösyö Pate ile evlendikten sonra Madam Pate, bir dostu ile eve dön 
çe~ken yavaşça: --: Den_izpolisi hab?r. almış zanne- na Karisan, el çantasını karyola. •Madam Pate• _ism_ini alan pr_enses müştü. Kapının çalındığını işitti 

_ Saat birde, Libert caddesinde, derım. B~r an evvel ışı bıtırmek, sı- demirine asmış. Biraz sonra, çaıı _ Gadıyenof, Parıs kıbar mahafılınde Ve: 

dir... • 
Bereket versin, emin bir dostum 

Var: Kat ... 
Bu genç ve güzel bir kızdır. Ka -

Çakçı!arın muhitinde yaşar, onlar

40 numaralı apartımanın önünde vışmak lazım... tanın ağzı açılmış, içindekiler yere 1936 Rus dünya güzeli diye maruf- - Kim o? ... 
bulununuz... Bu sırada Piyero geldi, paraları dökülmüş. Karyola da, birgün ev _ Diye sordu. Bir sescevab verdi: 

~a düşer, kalka_'" Fırsat bulursa, ko- dar gidebilirim. Tehlike gördüm 
Dediği saatte, dediği yere git • aldığını söyledi. Biz otomobil ile velki gibi oynamaya ba~lamış, ü _ - Kocanızdan bir telgraf var!.. 

tinı. _Beş al~ı dakika g_~çt_i. Bir oto -ı r'.11tımdan ilerlerken şilep te demi- zerin~eki yatak t~ tersine dönmüş. - Kapının altından veriniz ... 
mobil geldı, yavaşça onumde dur - rını alıyordu. •Dukkandaki igneler, makaralar, -Hayır! Olmaz ... İlmühaberi im 

za etmeniz lilzım ... Amma garib şey 
aın kaçakçılıgı da yapar... mü diğerini yırtar, atarım. 

l< Herkes Biliyor _ Tehlikeli iş! ... 
at olmasaydı, Feınan'ı, o olma - _ Kaçakçılık haritasında her şey 

~Ydı, vaktile Ajaksiyoda tanıdı • yazılıdır: Kaçanda, tehlike de ... Ka
gıın_ Piyero'yu göremiyecektim. çak eşyaları karadan götürünüz, 
Pıyero, kaçakçıların B grubuna denizden naklediniz daima tehli -

dahildi. Bunların yardımile arzu • keye maruzsunuz ... 'Belki bu tehli
ına muvaffak oldum. kelerden kurtulabilirsiniz. Fakat, 

l<at, Fernana, Kamelon barında burada, Marsilyada, sokağın köşe -
lte_ndisini görmek istediğimi söyle - sinden dönerken bir rakibin kurşu
tnışti. Bara girdiğim zaman, tezga - nile dünyayı değiştirmeniz işten bi
~~n önünde, Piyern ~e yüksek is - le değildir. 

Karı, Koca ve Aşık 
Kocasından aldığı parayı sevgilisine 

v e re n kadın ve .. ' 

Kocanızdan telgraf geliyor, mera: 
bile etmiyorsunuz ... 

mle!erdcn bırının uzerınde otur - _ Bu, sanatın zehridir. Çünkü a
du1tıarını, viski içtiklerini gördüm. rada bir çok vasıtalar var. Bunları 
l<orsik ı· .. l k t • • i . a ısanını guze onuş ugum beslemek, doyurmak lazımdır. Pa-
Çın anlaşmak kolay oldu. Fernanla rayı yardımı biraz kestiniz mi he-
n ' • 
tamızda pek eski bir dostluk var- men polise haber vereceklerini söy-

dı. Bana karşı eınııiyeti, itimadı !erler tehdit ederler. Fakat çare -
Sa'"t _ · , ' 
1
. g a'.'1dı. Arkadaşları da çekingen- siz buna dayanacaksınız. Bir taraf-

l ık gostermediler. Konuşmaya baş- tan hakları da var. Çünkü herkes 

Karısından gizli 
• 

sevışen 

genç kızlarla 
a-d am .. 

Rus güzeli kapıyı açmamakta ısra 
ediyordu. Kuvvetli bir omuz kapı 
ya dayandı ve iki kanadını arkayı 
dayadı. Apartımıına bir kaç kişi gir 
di. Madam Pate, masanın üzerind• 
duran boş bir rovelvere sarıldı, içe 
ri girenlerin üzerine hücum etti 
Yüzlerini, gözlerini tırmaladı, elle 
rini ısırdı. Rovelverin kabzasiylı 

kafalarını yardı. 

Bunlardan birisi, sivil polis olduk 
!arını, bir şeyi tahkike geldiklerin 
söyledi, kartını göstermek istedi. Fa 
kat, Rus güzeli, aldırmadı, vurmak 
ta devam etti. Bu karışıklık esna 
sında tabü kendi de bir kaç yum 
ruk yedi. Sabah kendini gören • 
!ere: 

~ik . 
· yıyecek... Londr gazetele-

. Peyero İspanyadan yeni gelmiş- Bu sırada Kat, kırmızı saçlı bir . . d 
lı Pek d "ild' G"t" d" ... . rını meşgul e en : memnun eg ı. o ur ugu refikasile beraber geldi. Iki adam 
8lİÜhl b d ı · kd t · . . . yeni bir dedikodu 
1 arın e e ı na en esvıye o- sustular. Pıyero hır şışe şarap da- . 
runmamıştı. Mukabilinde mal ve - ha ısmarladı. daha vardır: Bır 
ilmişti. Bunları nakletmek, elden Artık müşteriler birer birer ge - boşanma davası .... 
çıltarmak, paraya tahvil etmek i - liyorlardı. Grubumuza birisi yak - Fakat hakinı, bir 
ç: bir_ hayli güçlük çekmişti. !aştı. Pernan'ın, bu yeni gelen ada- türlü boşanma ka-

Bır daha, diyordu. Para ver - mm seliimına mukabele etmediği . 
rnezıer t k b. k bil .. rarını vermıyor, 
1.. . se e ır urşun e go - dikkat nazarımı çekti. Fakat o, bu-
;rın'.yeceğim. Biraz sonra sinyor na aldırmadı, yanımızdaki sandal- karı koca, bu k".'a-

" · ıle buluşacağız. Bakalım ne yeye oturdu. Fernan'ın asabileşti- rı alabilmek ıçın 
martaval yumurtlayacaklar... ğini farkettim. Hemen hesabı gör- uğraşıp duruyor • 
p Pıyeronun sinyor B... dediği İs- dü, iki kadının ellerini sıktı, ve: lardı. 
anyalılar namına siliih mübayaa - Haydi gidelinı: Zengin bir adam, 

dedaen -~damdı. Dainıa Sentra barın- Dedi. Ve sokağa çıkınca 
g 1 Yaşı çoktan kırkı 

di' G uze kadınlarla vakit geçirir - - Şu S ... yi gördünüz mü? ... 
r · ene Peyero'nun üadesine gö - Kendisine pay verilmediği için pe- geçmiş. Adı Greg 
~· B ... arada bir vasıta idi, hükıi _ şinıizi takip edyor. Aklımca bizi iş dir. Kendisi zen -

etın asıl k dini' .. t .. d • h rneıt . . memuru en gos er- uzerinde iken polise yakalattırmak gin ol ugu için u-

/ 

• 

" 
ısteınıyordu. istiyor, dedi. Ve yere tükürdü. susi yatı bile var -

'tı.a~ Bükse_: .. talimat almak için Loza - Gece Eğlencesi dır. Bundan sekiz • • 
lii' r le, Parise gideceğini söy- Kaçakçılar siliihları ve mü . 1 b' 

Yordu M 1 . y 1 hi ' sene evve ır yaz 
l>e . · asa ... a Bars una veya mmatı dainıa Marsilyada tedarik .. .. t d -

rııınyaay g'di 1 kt ' ed . 1 dı gunu, ya ına a -
P'erın .• 1 P ~e ece ır. e~ıyor ~r · Bazan Grenobl veya vet ettikleri ara - Kocasından boşanan genç kadıf' 

an ılave ettı: Perpınyan dan gidip alıvorlardı Bu . . ı t 
- Şimdilik .. • .. d b · k . · · sında otuz yaşlarında ve Lılyan ıs- amış ır. 

bın hükıimetçiler hesa - yuz eu ır ço tehlıkeler geçiriyor- . ' . .. . . Fakat bir zaman sonra bunların 
a Çalışıyo B . . !ardı mındeki guzel kadını sevınış, nilia- ' 

Yok. İki r . ence eheınıruyetı · hayatına l-·şka bir erkek daha kerı-
te tane pasaportum var İs O gece Sentra barında B ile yet onu almıştır. Kadın o zamana J ''ild . . d ki b d rsern B · - . ~· ... . 1 

• ••• • • • şıyor. on v ısmın e u a am, 
ka l" arselona, istersem Salaman dırsek aırsege denılecek hır halde kadar dans eden bır artısttı. Sonra kadına spor öğretiyor birlikte kış 

' rankoc 1 t d ~ ı~- •• '· k ı b k'l · k · 1 • b ' u arın karargahına ka _ o uruyor um. 0 ... ,vA a a a - çe ı mış, ocasıy e yaşamaga aş- sporları yapıyorlar. Fakat kadının 

kocası, gitgide artan bir kıskanç
lık ateşi ile ne yapacag"ını bilemez 
bir hale geliyor. Kışın zenginler, 
Fransanın Akdeniz sahiline gider
ler. Bu da karısı ile beraber orala
ra gidiyor. Kan şehrinde zevk v<! 
safaya dalıyorlar. Lakin iki sene ev
vel gene böyle bir zevk ve safa a
lemi esnasında az kalsın Greg, bu 
dünyadan gidecek gibi olmuştu. Ni
hayet karısına: 

- Sen, demiş, bu sporcudan vaz
geç. Erkekle konuşma. 

Rus dünya güzeli Madam Pate. 

tur. - Yüzüm ve gözüm şişti. Vücu 
düm çürük içinde ... Bu kadının maceraları pek çok -

tur. İki ay evvel kocası, bir ziyafet- Diyordu. 
ten sonra elini öpmüş ve: Polisler kadını güç hal ile zaptel 

- Sigara alınıya gidiyorum. Şim- mişler ve karakola götürmüşler. 

di gelirinı karıcığım... Şinıdi, Rus güzeli, izinsiz silah bu-
Diyerek yanından ayrılmış, ka- lundurmak, polise tecavüz ve baka 

yıblara karışmıştı. ! ret ~·~0k cürmiyle mehkeme huzu 
Bir sabah, saat 4 Ü 15 geçerekj run~ ~acaktır. 

Fakat buna rağınen Greg'in karı- halde karınızın, siz ayrılıp gittik-, cib hiç bir vaziyet olmadığını söy· 
sı konuşmasını yasak ettiği Jon Vild ten sonra, sporcu Vild ile konuş - !emiştir. 

den dans dersi alıyormuş! ... Şimdi- mağa başlıyacağına ihtinıal evrmi-I l<'akat Greg'in k~ıs.'., kocası aley 
ye kadar olup biten şeyleri mahke- yor muydunuz? ... Londraya dön - , çok şeyler soyluyordu. Koca 
mede anlatırken Greg diyor ki: düğünüz zaman da, karınızın arka- .... .n, eğlenmek için bir çok kızlar> 

- Karımı son derece kıskanıyor- sını takib için, hususi surette gizli topladığım, bu kızlardan ikisini alı 
dum. Onun için, eğer Vild'le konuş- bir polis bulmuşsunuz. koyarak onlarla konuşurken ken . 
makta devam _eders~. kendinıi pen- Gerek kadın, gerek erkek, artık disinin içeri girdiğini, bunları gör 
cereden atacagımı soyleyerek ita - geçinemiyeoekleri cihetle boşan - düğünü söylemiştir. 
rımı korkutmak istedim lmak · t' l dı B d · · N · · ma kararı a ıs ıyor ar . u - Kocası bunu, red etmıştır. etı· 

Fakat hakim, buna karşı, şöyle nunla beraber kadın, kocasının ken- cede hakim, bu dedikodulu, bir çol 
demiştir: di aleyhinde çıkan isnadlarını red- sahneleri hatırlatan karı koca dava-

- Onu Sen Moriste eğlence ve dediyor, kocası da karısının hakkı- sını reddederken şunu söylemiştir 
spor ile meşgul brakarak karınız- . . l 
d 1 A l k d

·'- na tecavüz etmediğini, fena suret- - Bu kadar çırkin safhaları o 3. an ayrı mışsınız. yrı ır en ..uıa 

on beş giin orada kalması için ı.ı.- te hareket ct~ediğini ileri sürüyor- bir d-~~~· hiç _ol~~ şu zamanlar 
zım olan masarifi de vermişsiniz. dl!· Sporcu Vild de karı ile koca a- da gorulmeınıştır. Bır kadın koca 
Tahkikattan böyle anlaşılıyor. O rasında, kendisi için mes'uliyeti mu (Devamı yedinci sahifede 
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Din Franko lehine neticelenmesile rik oldukları cihetle şiddetle mu - • k ra a g 'de k M je't Kr ı 
kabil olacağından İtalyanın Fran - kavemet eylemekte iseler de şhrin tı ne ÇI ıyor r/ Baş~e~ ve a H:r~ciye8 av::::~~~ 
ko'ya bu hususta yeni direktifler bugünlerde sukutu muhtemel gö - veda eylemiştir. 
verdiği ve Franko'nun da M:usolini- rülmektedir. (Birinci sahifeden devam) Türk heyeti bugün Kahlreden 
nin tavsiyelerine göre harbi tacil Valansiya'ya deniz yolile yardım yahat tarihi yakla~maktadır . Suriyeye hareket edcek ve heyet 
edecek hareketlere geçtiği anlaşıl - yapılmaması için de Franko'nun Aldığımız malfıır ata göre Baş - fevkalade merasimle uğurlanacak-
maktadır. deniz kuvvetleri faaliyete geçmiır vekilimiz seyahatine bu ayın 2:; in- tır. 

Bu maksadla Franko kıtaatı bir lerdir. cı günü başlıyaca!< ve o giın; şeh- Dün matbuata beyanatta bulunan 

Son toplantı l\1illi}'eti l>elli 
Olmıyanlar 
Kan muayenesine ıa_b! 

tutulaca lar 
Berlin 14 (A.A.) - Almanyacll 

oturug da milliyeti belli oJmıyaııil· 
. b 

!ar hakkında neşrolunan ytnı ·d 
kanundan b'.llllar ırklarının tesbı 
için kan muayeesine tabi tu tulaca~ 
]ardır Muayene neticesine göre Jı 
larınd~ mevcud hükümler tatbik " 

1araftan Tortoza §ehrini zaptetmek HükilmetçilerİD bir muvaflakıyeti rimizden; Atina'ya gidecektir. Hariciye Vekili Rüştü Aras, Türki-

.,. bu ııuretle denlzP inerek Kata - Barselon 14 (A.A.) _ Resmen Yeni ve büyük {Atina radyo is yenin harici ve dahil' ,,<etinden e• •ht • 
1oııya ile Valansiya'~ın irtibatını ta- bildirildiğine göre, Aragon cephe - tasyonu) nun açılma merasimi; Baş ve sulha olan bağlıı.g •..• .ın bRh - iT 1 1 yar 
mamen kesmek, ~er taraftan da sinde cumhuriyetçiler Balagııer mın vekilimizin huzuriyle yapılacak ve settikten sonra Türkiye - Mısıc ti- " Bog" uldu 
Valansiya'ya harlcden bahren yar- takasında Vallsogona kasabasının bu merasimde Celal Bayar da bir caretinin inkişafı için müzakereler 

dilecektir. 

dıın edilmesine mAn.i olmak üzere sokaklarında cereyan eden şiddetli nutuk irad edecektir. Celal Bayar açılacağını, yakın bir ati için Mı - ı Bu sabah Yemiş iskelesİildeO 
...ıı tedbirlere başvurmuştur. bir muharebeden sonra kasabanın Atina'dan sonra Belgrad a gidecek sırın Sadabad paktına iştirak et - Bandırmaya gitmek üzere knlk

3
a 

Bu cümleden olar~ ~da'._Ya yarısını zaptetmeğe muvafiak ol _ ve orada bir müddet kaldıktan. son- ~esini~ . mev~u. bahso~adığını Alaçay motörü Kumkapı açıkların• 
Jıtıeum eden hük(};netçilerı püskür- mu lardır. Cumhuriyet tayyareleri ra Bükreşi de ziyaret edecektır. soylcmıştir. Harıcıye Vekılı gaze - Dün akşam Konsey dzalan ;ereflne Valimiz tarafından Perapalas'ta geldiği zaman makınede ani bir i• f4lrı ve ileri harekatlarına devam e- .. ş . . Bu seyahat 12 gün sürecek ve tecilerin sualine karşı doğruca Bey- verilen ziyafet rıza olmuştur. M()töı· tamir edilir ' 
c1en Frıınkıstler iki giindenberi Tor- d~ Morella mın~daSe şıddetli Hariciye V~kilimiz de kendisine re ruta gideceğini, orada Fronsanın ken güvertede bulunan 40 yaşla ' 
toza'Yı flddetle tazyik etmektedir - hucumlar yapml'J ve Rio gre sa - fakat edecektir. Suriye Fevkalade komiseri Kont Balkan Ekonomi ve Matbuat di!uek tamim olı.nması. rında Bandırmalı İsmail muvazene-
Ja. . . . ,~deki ast kıt'alarını mitralyöz, Diğer taraftan Mısırdan bildiri! _ dö Martel'le Hatay işleri ve son konseyleri hu sabah Yldız sarayın- . ~Jkan matbuat milli komitele - sini kaybederek dem>.e dıişm~stiı~ 

Hlikdmetçiler, bu ıehrin ihtilAI- ateşı altına alml1jtır, diğine göre, Kahirede Katimerini Cenevre anlaşmasının tatbikatı et- da toplanmışlardır. . rının daha sık toplanarak bu suretle Motördekilerin gayr<'tine ragnıe 

iç turizmin canlandırılması için 
. yerinde bir karar 

gazetesinin muhabirine beyanatta rafında görüşeceğini, _bilılhare Su- Bu toplantıd:'11 sonra komısyon - faaliyetlerine dah:ı miısınir netice - İsmail kurtarılamamış ve s.ılaı ce
bulunan Hariciye Vekillıniz doktor riye hükfuneti Başvezırinin Anka - !arın bazırladıgı raporların okun - kr temin etmeleri. sedi götürmüştür. . 
Bay Tevfik Rüştü Aras, Başvekili- raya vaki ziyaretini iade için Şama masına başlanmıştır. . TEKNİK KOMİSYONUN RAPORU İsmaH evli ve 4 çocuk sahibi iJı. 
mizin bu ziyareti esnasında, Atina- gideceğini, Türkiye ile Suriye a - Bu raporlarda çok şa~anı ~at Teknik komisvon raporunda dört . 

da yeni Türk - Yunan dostluk pak- rasında hiçbir ihtil~ bulunmadığı- ~ar _vardır. -ye ewımle Sıyasi Balkan devleti ~athuatıruıı nıÜştc- Büyük Moskeva byat: 
tının da imzalanacağını söylemiş _ nı, iki komşu devletin daima kar - encumenın raporile (Hatay dava - . . . d T'" k "kiSI 
tir deş olarak iyi münasebetleri idame mız( ın müŞterek Balkan neşriya - rek menfaatlerın~ alfıkadar eden bır resun a Ur .mUSl 

. 1 k da olduklarını tile izah olunması umuml heyete çok noktalara daır temenniler bu - k ~ ns"'rı ey eme arzusun , 
1 

aktadır ' -~ ~ (BiıDıci ahifeclea devam) yolculardan istiyenler 6 - 10 k'.lruş Hatay meselesinin son Cenevre an- teklif edilmektedir. unm · Moskova büyük tiyatrosunda ya• 
faallyetı göııtemıelı: üzere büyük bir gibi az bir para vermekle bu bahçe- Pazarı ık !aşmasına göre artık hal yoluna gir- Ayrıca raporda şu mühim teklif- Diğer taraftan gelecek yıl, Bal- rın akşam muazzam bir 'l i:rk nııl' 
program vücude getirmekle meş - de kahvelerini alacaklar veya ra - miş olarak telilli edilebileceğini ler de vardır: . • kan Matb~at k_?n!eransının Bel - sikisi konseri verilecektir. En t~ ' 
ıuJ®r. hatça götürdükleri şeyleri yiyip av- söylemiştir. Muhtelif Balkan dillerınde lugat - gradda değil Bukreşte toplanması nınmış Rus musiki sanatkf.ılaruıı~ 
' Da programın hedefini; Marma- det zamanına kadar içebilecekler - Usulu" de . ]er tertib edilmesi ve böylece kültür da, Siyasi komisyon tarafından u - hemen ekserisinin iştirak edeceği 
n hnzasında iç turizmi canlandır- dir. Fransada münasebetlerinin dahn sıklaştırıl - mumi he ete teklif olunmuştur. bu konserde klisik Türk musikısı malı için alınacak tedbirlerle bera- Ayrıca Bursa belediyesile de y• ması. Balkan ~atbuat Konferansı bu sa- ve bilhassa halk türküleri çalına ' 

.... ntand8§1ara diğer sahillerimiz. pılacak temaslar neticesinde tenez- Ta ·ıhe karışıyor p 1 k bı·r İlkmekteb kitablanndan karşılık- . . . il ... bitirmiş caktır. Moskova radyosu hiı.im s:ı3' 
de Ye tekmil hatlarımızda daha %1- züh seferleri yolcuları için kaplı - r ar a lı husumeti tenmiye ed~k ıı_a:ç~- bahki -ıçtima e mesaısını timizle 18,30 da bu konseri neşre' 
Jade ve daha sık seyahat etmek; calarda, otellerde büyült tenruat da N t• ların çıkarılarak yerlerıne bilfil<:is ve dağılmıştır. . . decektir. 
~k UCU2 ve rahat yolculuk imkiın- temin olunacaktır. Hükfunet; pazarlık usulünü pi - e JCe Balkan tesanüdünü kuvvetlendire - Balka_n ~k~nomı -~omısy~!~ -~ 
lanııı vermek teşkil etmekte olup Mudanyadan avılette vapurda boş yasadan taınamile kaldırmak makaa Paris 14, (Son Telgraf) Daladiye ka- cek kısımlar ilavesi. . ~ faalıy~t~ bıtmedıw~den ---:-- B d k" k S ·-k Q t 
tatbikata ııüratle geçirilecektir. yer bulunduğu takdirde İstaııbula dile yeni bir kanun !Ayihası hazır - binesi parlamentodan ve ayandan Dört Balkan devletinin tıırıhlerı-ımı Konseyının 2 - 3 gıın temdıdi B~!bah ~üt!ı d:.ya r~yo me~ 

Bu karar cümlesinden olmak il - yolcu da alınabilecektir. lam~. istediği tam selahiyetleri almış, nın karşılıklı lis:ınlard.ı tercüme e-/ muhtemeldır. kezleri ve telsiı.leri faaliyetlcrirıı 
.,. idarenin Almanyaya siparl§ Maamafih yeni vapur, 450 kişi - Ayni zamanda bu liyiha, büyük mali projeleri kabul ettirmiş, ınem- MAKiNEYE beş dakika tatil olunarak hepsı bil'' .Wği yapurlardan Marmara hav - Jik olduğu ve bu kadar büyük ve içtimai ve iktısadi inkılabın teme - Jeketi, en geç Temmuz 31 e kadar den süküt etmişlerdir. , 
ası için ayrılan (Trak) vapuru ge- istifadeli bir yolculuk için az bir !ini teşkil edecektir. kararnamelerle idare etmiye me - VERf R K EN Buna sebeb; 

14 
Nisan 1912 gec ı 

lir gelmez (posta seferleri) ne baş- para alınacağı için (tenezzüh sefer- Badema, her malın üzerine mu - zuniyet istihsal etmiş. Bu suretle; • 

1
• . J b• R b ık! nd 2358 yolcusıyıe 

)llJacağı gibi mutad veya herhangi !eri) Din çok büyük bir rağbet gö- hakkak bir etiket konulması mec - son zamanlarda hiç bir kabinenin Alma oyada da gız 1 ça ışan ır b eı::,rnTiın:~a auru ~urbanıarı 
zaruri bir sebeb tahtında bu hav - reeeğini tahmin olunmakta ve A - burl olacak ve daima kontrol edi - elde edemediği mühim bir muvaf - • Jd a 

1 
p k b • 

ada ııeyahate mecbur kalanlardan dalara, Boğaziçine giden bir kişi de !ecek olan bu etiketlerdeki fiatları fakıyet temin etmiştir. radyo bulundu tevkıfat yapl ) ==~·::l~n~~~:;:!'.ğin ilk ıır a 
gezmek, eğlenmek ve hava almak en aşağı 1 - 2 lira masrafı göze ala- yükseltmiye cesaret eden tüccar ve Ayan ve parllimcnto 31 Mayısa b- . . . A1m •da 
,iı<Uven haJlrunızı. llannara sahille- -;ı...a sn• .. hıı :veni efilenceli t .. - dnkkAncılar hakkında 15 g!inlük dar tatil edilmiştir.Bu suretle Dalad Berlin 14 (A.A.) - Mart ~~ay~tinde bU:kaç aydanber~on:ı aı;;.~,ı , ~ ı 
ırhıe çekmek için de ayrıca (tenez - nezzüh ve seyahatin herkes tara - dükkan kapatma cezası tatbik olu- ye hük\ımetinin her sahada tasav _ neşriyatta bul~makta olan ~ı bır radyo _ınaoyo~u mey çı • - Eski Başpehliv 1n 
aih aeferl~i)_ ~tib olunması mu- fından tercih edileceği umulmakta- nacağı gılıı aynca bir de çok şiddet- vur eylediği geniş ıslahat progra _ mıştu-. B~nun '.izerıne kırk :ışı kadar tevkif ~l~tır. k Eski Türkiye baş pehlivanı Kar

1 Yatık görülnıüştur. . dır. .. . li bir ceza tarifesi vücud<! getiri - =··rahatça tatbik mevkiine koya Şu...:nıg hala Vıyanada ımış fa at
0

• '°'.'li'nin bil~ği .~amamilc iyile=i~: 
Trak vapuru pek yakında !ima - İdare, (tenezzuh selerlen) nde Uı- lecektir. Bu gibi mütecasirlerden bilmesine imkan hasıl olacaktır. "I! .. ~ 1 . tit. Kendısı Turkıye başpehln·anı 

mmı:zda olacalrtu:. Ve (Marmara nevvüü temin için (İstaııbul - Mu - 1000 liraya para cezası da tahsil o - Londra : 14 (AA.) - Star gazc- .Vıyana 14 (1~A.) -- Son aı:nan habe~lere_ gore, :;;uşnıg, Belv~er mız Tekirdağlı Hüseyin'e meydan 
havzası tenezzüh seferleri) de bu danya - Bursa) dan bir müddet lunacaktır. tesinin yazdığına göre, Fransa rei _ villasını te~ket,'."'.'1ş o~masına ~agme~. henuz V'.yanadan ~ynlmaınıştır. okumakta ve i ste<li ği yerd~ gure; • 
vapur geldikten sonra havaların sonra bu seferleri, (İstanbul - Ka • sicümhuru Löbrun İngiliz Kral ve Zannedıldigıne gore Şuşnıg, polısın _n~zaretı altında bır ~iman şeh- meyi kabul ettiğini bildirmektedir 
düzeldiği zamanlarda hemen baş - ramürsel), (İstanbul - Hereke), (İs- Alt k k 1 " Kraliçesinin bundan bir kaç ay ev _ rinde oturmak için ~·akında ~üsa~_de istiyecck ve bu şehirden ayni- D;ğer taraftan Londra'ya gitmiŞ 
lıyacak ve şimdilik yalnız (pazar tanbul - Bandırma), {İstanbul - İz- Jn aça CI ;gına vel Fransaya yaptıklaı·ı ziyareti ia mıyacağına dair ııamusu uzerın~. soz v.:r.ecek~'.r. . . • . . olan Mülayim pchliv:ın da, İngil • 
günleri) icra olunacaktır. mit) ve saire gibi hatlar arasında de etmek üzere önümüzdelti ikinci İyi haber alan mahfillerde soylendigıne g?re, -~ımdı kvkıf edıl~ş terede (

4 
güreş) yapmış ve dö:-di.İ-İdare; bu seferlere; İstanbullula- yapacak ve bu suretle bütün Mar - Meydan veri im iyecek Teşrinde Londraya gidecektir. olan bazı Avusturyalı rical hak~da da aynı reıbım ıtatb~k ~lccktır. nü de kazanmıştır. 

rın hemen hepsinin iştirak etmesi mara havzasını İstanbullulara ta - • , BONKUR'UN MANİDAR BİR Şuşnig'in Kontes Fugger'le ızdıvacına aıd ha e~ "'. e~uz mev -
ve Bursa, Mudanya, Gemlik, Mar- nıtacaktır. Yenı tedbırler alınıyor MEKTUBU simsiz telakki edilmektedir. Bun_u~la. ~raber Şuşn:~ın bır - A1:nan 
mara Bandırma ve civarının İstaıı- p . 14 (A.A ) p 

1 
Bonk , şehrine gitmeden evvel evlenmesının ihtımalden uza ... olmadıgı soy -' y; Altın k kçılı" • · ı ak arıs - o ur un bulun bir mesire yeri haline geti - • aça gına manı 0 m . . · . t b" li.. Ienmektedir. 

. . . . . f d kir- enı üzere yeni tedbirler tesbit olun - ı cumhurıyetçı sosyalis. ır gı par - .k h b . k . ~esı ıçın ıcab e.ı .. n her e a 7 • , r k .l. maktadır. tisi riyasetinden istifasını bildiren Amerı a ar e gırece mı, 

* Şuşnig diğer siya'i mcvkunar 
birlikde Pavyera'ya götürÜITl'üstür. * Tren gelecek sene Cumhuriyet 
bayramında Erzincana varmış ola -lıgı yapac&ktır. t nezzüh se - LlrQQf iV e l l Bu ciimled: n ulfl'ak ıizere hu - mcktubda meb'usan ve ayan mec- • • • ? 

(Marmara havzası e . . . !islerinde reye müracaat edildiği gırmıyecek ffil • ı ı · ı ilk evvela (İstanbul - (Birinci sahifeden devam) dudlardakı muhafuz~ teşkifatı tak- . Ye'11 nesr vat 
er erı ne vi dil ' tir Sikk hali d h esnada parti azasından ba21larının . fi . H" V'l Amerika ticaret _;......_-r.,..._"""."~ Mudanya) hattında başlanacakbr. yin olunmuştur. .yealet ec~.k<. ıl. e bn e al- ittihaz ettikleri tar21 hareket ten - Berlin l4 (A.A.) -- Amerıka se rı ~g ıshon,.. . ı·. t t İDARE 

V pazar guı"nleri sabah saat Bu suretle Ziraat Vekiiletinin rıce ın çı ar rnasının u surete . . . . . . odasında yaplan bir kabul esnasında Amerikanın arıcı sıyase ıru e -

caktır. 

apur .. .. "l kf kid edilmekte ve netıcede mıllı bır- .. . . Dahili v ek· ı ti tara! d çı· 8 de Köprüden kalkacak ve aiamt lAğvedileceği ve ziraat işlerinin İk- onune geçı ece ~- . lik vücude elmeden halk cephe- kik etmiş ve ezcümle şoyle demıştir: . . _. ye a e. ın an , 2 5 
saatlik bir yolculuktan sonra tısad Vekfiletine verilecegı·· hakkn- Yalnız altın bılezik, altın tabaka . . • g _ d 1 •- Bazı Amerikalılar, Amerikanın hiçbir halde harbe gırmıyecegı karılmakta olan · ıdarc • mecmua 

, h h . b" . t . sının dagılmış oldugu kay o un - .. .. . ih ·ı·r · r ak' · ·n · 
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aya varılacaktır. da dig" er bazı refiklf:rımizde arasıra ve er angı ır zıyne eşyasının lS- mh . kal"aa~indedirler. Bazı farı da bizim buyuk bır b a a q ır ımı21 lÇ- sının ıncı sayısı ın ı şar e mış 
u any te _,.. . .b . b t çık 1 maktadır Mektubda cu urıyetçl 

1 
ş h h ·k· t fın da . B .. h d "d · ı · · ı · • De · olları İşletmesi müdürlü - çıkan haberlerin dogr" u olmadığı n~ıgı gı ı ser es :;e arı ması - . · . ·-· h- tinabı gayrikabil olduğu mütaleasındadır ar. a san er ı ı ara · tır. u nus asm a ı arecı erı ı gı nızy . d kunulm ki . sosyalist bırlıgı mensublarınırı u - · . iti b 

1 
· · Am _ . Kan 

1 
N ' .• r ... b seferler için Devlet Demır - hakkında evvelce verdiğimiz ma - na o ıyaca il. . . . il . d haklı olmadığı kana:ıtindeyım . Bazı şeyler vardır un ar ıçın e lendiren un ar, ızamnam." ,e ' gıı u kCunet ve milletın va21ye erı o - d" k" A rik ı . k 
1 

t ı r yolları idaresile de anlaşmakta ol- !Cunat bu tayinle ~nüd etmiştir. 9 J k •• hJ la .1 k ihtilaf ct"ccsinde S rikıının harbe girmesi mümkündür. Gene zanne ıyonım ı me ay Tamimler, ararname er, ann c 
duğundan yolcular ~udanyaya çı- Biliilds Ziraat, İktıs~d, Nafıa Ve - a Y J m U et F ytsı;, ~:ini terk::ıe~ sosyalist~ ihtilaf haricinde tutma!' da kabildir. Milletimiz,. sulhıı ar.zu e~=~~- ve çalışma raporları ı~e S. 'Sabıt 
kar çıkmaz hemen kendile_rini bek- kaletleri gene_. bugünkü şekillerile Bu ek nm tamam olu or l~rden mürekkeb olduğu hatırla _ dir ve bızim tıraret m1rnhedeler'.'1e ve ~~elmılel mesaı b_ır~ıgı':'~ ~ykut. ve Hasan Şuhu Adalın c • 
!iyen hususi bir trene bınecekler muhafaza olunacak, fakat şimdi uç 

1 
. . f . . Y tıl kt .. 1 d ilmektedir· diğer şekillerine mütcalliJ. olan sıyasetimızın programı, sulh sıy~setını tudlerı bulunmaktadır . 

.. _ ı Bizimle ticaret muahedesı olan ma a ve şoy e en · · • t' t' · k"şafa mazhar etmPk re-ve saat 11 - 11,5 ta da Bursaya var- Vekalet elinde . bulunan bu~un ! memleketlerden memleketimize «Fakat şimdi hepimizi alakadar müteessir kılmağa ma:uftur. Harıcı .ıc:ıre ı ın ı · koydurmak azmindedir. 
mış bulunacaklardıı·. . memleket iktısadıyatuı; ahenk ı~ mal etirecek olanlar i in 9 a lık eden müşterek mücadelede sosya _ !ahı artırmanın en ın~em'.'1el çaresıdir- . . ÇEMBERLA YN 1S1'İRAHATI:. 

Bursada gezme, kaplıcalara gır - risinde yürütmt!k ve r.ıemleketın b" g_ d ilmiş' ç b 9Y listl 1 anyana bulunmamız la _ Hatib netice olarak, tıcaret muahedelenne en 21yade mazharı ÇEKİLiYOR k . . 5 6 . .. ır musaa e ver ve u ay er e Y ' . . • altı ı bir madde derceden A-
1 

me ve istirahat etme ıçın, - sa- umumi kalkınma har.,ketıle mute- .. d Al d ld • "b. b zıındır.- müsaade ınıllet madde;ını zaman na a an . . Londra 14 (A.A.) _ I'aş\•c !:i 
atlik bir zaman bırakılacaktır. Av- nasib bir şekilde çalı~m~k üzere bul ıçın e manya an o ugu gı ı,. u Mektubda bundan sonra •harbi merikan ticaret siyasetinin bir sulh siyaseti olduğunu beyan etmıştir. Çemberlayn paskalyayı lskoçyada 
det, akşamüstü ayni suretle yapıla- üç Vekaletin işlerini murakabe veı m:~~.~erd~ d~ur~ya ge~iril;- intac edecek olan bir feragat siya_ geçirecek ve orad~ bir harta kad3f 

cak ve yolcular azami saat 21 de tanzim maksadile yakında bir de •Ce u :ı' ar en zıya e seti> takib edilmesini terviç eden ı•t•ı ıaA f name yarın ı• mza Lord London Derriye mis.ıfir ola· K .. ..;; e muvasalat tl'leceklerdir ki Milli" Ekonomi Bakaıılıgı· ihdas o - mazharı miısaade memleket) lnya- ha caktır. 
op. ~Y • bazı parti mensubları arasında -

b saat bu kadar uzun bir volculuk 1 akt r sı üzerine tenzil8.tlı gümrük resmi tid k 

1 
• Londra :l4. (A.A.) _ İtalyan • 

. u h"ç de g""' g-()ru··ımer:ıektedir. unaAIKc. ıK.UR~"LU KJ. 'IDİR" alınması kararlaştırılmrştı. Bu 9 ay- ricl siyaset hakkında _!'ar t•'~ilınçı ekan e d •. 1 y o r 1çın ı -• F U\A.t " ' ih il"' d tebaruz e .,, İngiliz müzakerelerinin sür'atle in· Ç- nk·· pazar ve •·tı" l günlerinde A- . V k ' l t• t . dildi· .•. lık mühlet bu akşam bitmektedir. t .... a aynca - . 
u u ""' . . Zıraat e a e ınP ayın e gı. .. _ .. tedir. taç edilmesinin sebebi, B. MusoJ;ni • 

dalara, Boğaziçine ve saır mesıre hakkındak! Rivaseticumhur tezke - • Bu munasebetle gumrüklerdekl . (Birinci sahifeden devam) (Birinci sahifeden devam) nin geçen hafta B- Çemberlayn'e 
yerlerine giden ha~ıZJn ~oğu da- resi Kamotayı~ dünku ce!se~inde o- faaliyet ço~ ":'tmıştır. Birçok tü~ - Pendikte bir beşlstan ilhakını tanımağa müsaade YENİ İTİLAFNAME VE göndermiş bulunduğu şahsi bir me· 
ha bu saatte gittiklerı yerde bulun- l kunan Faik Kurdoğlu . muktedir ve ı c:"lar, ~etirdiklerı mall~ tenzı - - t eder etmez Fransa'nın da bunları CENEVRE saj olduğu beyan edilmektedir. 
makta ve Köprüye, ancak faat 22 1 çalışkar. iktsadcılanmızdandır. !atlı tarife ıle sokmak ıçın hararet- .. Cln~ye e Pendik'- taldid edeceğine şüpbe yoktur. Bu- Londra 14 (Son Telgraf) - İn - Başvekil ile yakın bir temasda o-
veya 21,30 da dönmektedirler. .. Kendisi Kayserinin Tevlunın kö- le çalışmaktadırlar. Dün gece saat L,40 ·~arma ef _ nunla beraber hükiımetin t~~assur- giliz - İtalya itilıl.fnamesinin Mil - lan mahafilde Düçenin bu mesajın· 
Denizyolları işlctır.esı, . te~ezzüh yünde doğmuş olup eski Dliyunu te bır cıni'e~ o~m:., J • ğl Şem !arını henüz kat'l olarak bllınme • !etler Cemiyeti konseyinde Rusya da İspanyada bulunan gönülllılerı 

seferleri için 2 ücret tarifesını uy- Umumiye nazırlarından Eşref Yabancı memleket· ra~d~ld"Yülm_ın ı __ tü':'.8eyın o u mektedir. Bu mesele haftanın 50· ve Çin devletlerinin müstenkii ka- mümkün mertebe kısa bir zaman be b 1 ktadı . - 22 f 1 • seddın o ur uş r. b" k . r 
gun uma .r. 1 l . . Kurdoğlunun ogludur. 1 seh~e ve fere V8pUr &8 er eri Jandarma karanfü sokağında ya- n~da nazırlarınk ırl ısb~ıınınk b~ ı- !arak ittifakla kabul edilmesi için yan olunmak! tadır ...• Birincı mevkı yo cu .ır ıçın va - beş buçuk aydanbcrı dev et ızme- y b 1 k t r 1 .1 r 1 k bul d hal va l'ikiyle yapılaca o an ır a ıne Londra bu iki devlet nezcınde fi İngiliz - talyan ıtilafının şart ' 
pur ve tren parası da dahil olduğu tinde bulunan Kurdc~lu son za - al ancı meme ed k'~:~~le ı- ralı oaharallina . unlbedilmu~ veperdik '-· - toplantısında mü.zakerc edilerektir. k" klamal kt dır Ş - ]arı hakkında aşağıdaki tafsi!At ve· b.1 (2) ı· · M··d·· man arımız arasın a ı ,,_,.,_arın ka m e ce en en .,.,.. Ö h""k' ır yo arı yapma a . a -halde gidip gelme ı et ıra, ı - manlarda Ticaret TJmur.ı u ur - . . . .. . ğrenildifine göre Fransa u u- . .. . rilmektedir : 

. k ' (125) k ruş alınacak _ .. · ıı ··. Ttirko kuvvetlendırmesı kararlaştırılmış - Jedıye doktoru profesor Sadeddin . Ro , tan b" 
1 

yed Rusya ve Çın ınust.en]rjf kal - İ al fınd İs 
8 

Jtincı mev ı u lüğü Ticaret mumessı ıgı, - tır Ved t 1 ilk a enesin! meti maya mmış ır za • . h 1 - t ya tara an pany 
' - . İk d v k"l t· Müste · a yara ının mu Y . . mak yerme aley te rey vermekte kl .. .. 

1 
d • d iC tır. fis reisligı, tısa e a e ı - B ak dl k d 3 . il T" d kurtarmak için göndermeğe karar vermıştır. . Bu topra arında ı:ozu o ma ıgına a Çocuklardan nısıf bilet parası is- şarlığı gibi mühim iktısadi vazife- u m sa a ya ın a yenı ş ep yapını~ ve 0 um en 

1 
münasebetle ismi geçenler arasında ısrar edecek olurlarsa itifname, verilen teminat 

• . . daha satın alınacaktır çok ugraşmış muvaffak o amamış - k 1 'ttifakl !mas r İ ' · 
tenecektir- Yolcuların cglenmesı ı- lerde bulunmuştur. tl x·· ed. b lı t K Ş edd" . ağzından &yan meclisi Hariciye en<ümeni rei- arar arının ı a o ına u - 2 - Yine talya tarafından Bın • 

.. b" · Bu sure e ostenc en aş ya- ır. urşun ems ının . . b . İn . . , • 
çln vapurda mukcmmel ır caz - İsk d '. k d 1 bü gir . kaf t d k 1 k öl!i ıl Hanri BeranJer Flanden, eı;kı zum ulunmıyan asambleye se\•ke- gazıde, giliz - Mısır Sudanı yn * A turya tahtının varisi rak en erıyeye a ar o an - mış ve a asın a a ara - • dil kt" .. . . da ri 
band bulunacak VP bu takım Bur- vus .. .. llınanl • ak .. nl _ b b" t . t' Tahkl Başvekil Anatol de Monzi, eski Bah ece ır. kınında Tana golu cıvarın gay h . b" Pr Otto hakkında· ı'.lmanya hu_ tun ara ugram uzere ye mune se e ıye vermış ır. - ask , b" t ka ih-'---- -ıeal-ııada veya Mudanyada her augı ır ens ' • . .. kk bir d . 1 ılmas ka ar kat d olunmakta ve lontll a rlye Nazırı Fransua Pietri ve par - Londra, itilafnameyi behemehal erı ır mm a ........,.. mu 
bahçeye de gidecektir. Bu b~hçe sa- kfuneti tarafından tevkif muze e- 1 t~[

0 
unun aç ı r - a :~:. ·r - !Amentonun hariciye encümeni rei- kabul ettirmek ve tatbik mevkiine lik verilen teminat. 

hibile bir anlaşma yapılacak ve resi ihdas olunmuştur. ~ ır. ranma • si Jan Mlstler varc!Jr. 

1 . 
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harici Askeri Kıtaatı' 
İlanları A e e ' K 

Bir metresine tahınin fiati 30 sıpın enan 
kuruş olan 500000 metre haki Slzi soğuk algınlığından, nezleden, grlpter, 
astarlık bez kapalı zarf usuliyle bat ve dış ağrılarından koruyacak en iyi 

Kat'iyyen 

lhtiyarlamıyan 
Kadının sırrı satın alınacaktır. Şartnamesi ilAç budur. 

750 kuruş bedel mukabilinde ismine diKkat buyurulına11 
her gün M. M. Vekaleti satınal- 1 -------------------------
~a Komisyonundan al~abilir. / 
llk teminat 8750 liradır. Ihalesi 
18 Nisan 938 pazartesi günü sa
at 11 de yapılacaktır. Eksiltme
ye girmek isteyenlerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü madde
lerinde yazılı vesikaları ilk te
minatlariyle birlikte teklü mek
tuplarını ihale saatinden en az 
bir saat evvel Ankarada M. M. 
Vekaleti Satınalma Komisyonu
na vermeleri. •770• •1639• 

Çektiği ıstırapla
rın mes'ulü 
kendisidir 

NEVROZIN 
ÖKSÜRÜK ŞURUBV 

••• 
Her bir metresine tahmin edi· 

len fiyatı 315 kuruş olan 56 bin 

Saç bakımı, gUzelllğln enbirincl tartıdır. 

PETROL NiZAM 
metre boz kaputluk kumaş kap:ı Kepekleri ~e saç dökülmesin; led•vi erle~ tesiri müc:rrc;> bir iliiçlır. 
lı zarf usulile münakasaya ko -

nulmuştur. İhalesi 20/4/938 çar PROF.LA"" Ks·N 1 
Kaşelerini tecrübe etmiş olsaydı 

J . , 

) 
I 

'--
45 yaşında olduğu halde yüzünde 

: :r bir çizr,i, hiç bir buruşıık yok -
t ... ,. 

En muannit öksürüklerle bron• 
şit, astm, ve boıtmaca öksürü • 
ğ'fınün kat'i ilacıdır. Göıtüsleri 

zayıf olanlara vikaye edici te
siri şayanı dikkaltir 

BUtün Eczanelerde 

bulunur • 

lngiliz KANZUK Eczanesi, 
Beyo~'u, lstanbul 

c·ld. . Bürhaniyc Asliye Hukuk mahkemesinden: 
ı '. a.çık , yumuşak ve hır genç Cinsi : Zeytin ve aşlaklık, şamba günü saat 11 dedir. İlk te w#I- j 1 =ı 

minat 10070 liradır. Evsaf vP. 1 B l v kl v F d k 
şartnamesi 882 kuruş mu)rnbilin - e S€gu ugu ve rengi en !ırur. 
de M. M. Vekalet Satınalma Ko- ! 

Ona cehennem hayatı yaş:ıtan 

bu muannit baş ağrısından 
eser kalmıyacaktı. 

NEVROZ İN 

kızınkı gıbı kusursuzdur. Adeta bir Mevkii · Padıh köyü harap yeri nam d"" ·· ı 
harika' F k t b°'1 d I . b" . ı ıger guz e. 

· a a • un. a en~ı. ır ı- Hu.dutfarı.: Şarkan Pataka yol. ve arkasında Padınlı köyüne ı" 
zahı. vardır ? .. da; Vıyana ün_ıve~ - wytınlık. Şımiilen yine pataka yol ve onun arkasında Mehmet oğlu 
sıtesı profesoru doktor Steıkal in Iluseyın veresesinden köye geçen zeytinlik ve Ali oğl:.ı Abdurrahıııl 
şayanı hayret keşfi olnn cBioceı. ~eytinliği ve ark. kıblesi digan metrUkesi ve hiilcn Boşnak Mustafa ~ 

misyonundan alınır; Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı kanu -
nun 2 ve 3 üncü maddelerile gös 
terilen vesaikle teminat ve tek -
lif mektularile birlikte ihale saa 
tinden en az bir saat evvel ko -
misyona vermeleri (776) (1691) 

İstanbul komutanlığ-~ ı· 
Satınalma KomisyonJ lian!arı Bütün ıstırapları dindirir, baş ve nam cevherin sihramiz · tesiridir. ldris zeytinlikleri gün indisi digan metriıkesi hfilen Mustafa zeyti~Jit 

diş ağnlarlle üşütmekten mütc- •Bioceı., yumuşak ve buruşuksuz ve eşekçi köyü yolu ile mahdut. 
Komutanlık Hayvan hastane- vellit ağrı, sızı ve sancılara karşı bir cild için gayet elzem gençliğin Yukarıda yazılı gayrimenkulün köy şahsiyeti maneviyrsi naJ111c! 

sinde 200 araba GÜBRE toptan. tr assa müessirdir. tabii ve kıymetli bir unsurudur. Bu 40 ve 50 senedenberi bilaniza tasarruf edilfüğinden bahisle köy rıaJll 
veya 50 arabadan aşağı olına - N E v R o Z I N cevher, şimdi pembe rengindeki 'J"',,_ na tapu.su bulun~adığından tescili talep edilmekt~. ~lduğı_ından. ~ 

••• ma.~ üzere pe_rakendc pazarlıkla . kaloo kremi terkibinde mevcuddur. yerde hır hak ıddıasında bulunanların muhakeme gunu olan 27 /4J••" 
Pınarhisannda bulunan kıta- l ak Siz uyurken 0 cildinizi besler ve Çarşamba günü saat 10 dan evvel mahkemeye resmen müracaat eyli' 

~:.u · t tır. l5'eklilerinin ~'.'rai- • • • ı · ı·· ı· ı 
at l·çın· 115000 kilo sıgı" r eti ka M d b k lb g çl t· . B ti h b ,_ me erı uzumu i an o unur. <2043• -1 ti görmek ve pazarlığını yapmak I eyı :;;zmaz, a ı en eş ırır. u sure e er sa aıo _________ ...;.._...;.. ___________ _ 
palı zarfla eksiltmeye konul-ı b'"b ı ( · da._ha genç. ol.arak uyanır ve yüzü -1 l!Hi!P 
muştur. Eksı.ltmesı· Vizede aske- i::n Pazartesi Çar~anb:ı, Cuma ve o re.~ erı y0rmaz nuzdeki çızgı ve buruşuklukl:ırın 

ri satınalma komisyonunda va - ··!.i.; '-ri sat 14 Ol).1 17 yr! k.·:::.r icabında gu'"nde 3 i~~~~IE~~~~ kaybolduğunu görürsünüz. Gün -
pılacaktır. Şartnamesini gör- Fındıklıda satın alma komisyo- k 1 b"I- düz için beyaz rengindeki (ya;;sızı· 

k - t ı h ·· k · aşe a ına ı ır " me ıs eyen er er gun omıs- nı.;na gelmeleri (20471 . Tokalon kremi kullanınız. Bütün si-
yona müracaat edebilirler. Ek- BAYANLAR ı-rJJl!!ll--=-ımmliilZ::::ıı- ah b ı siltmesi 15/4/938 cuma günü sa Y en eriniz erimiş ve cildinizi 
at 15 de yapılacaktır. Muham- @::: ' • İstanbul 4 tlncti ıcrr. Tl•emurııığım- beyazlatıp yumuşatmış ve on yaş 
men fiati 3~500 lira, !_lk temi - ı..N /1UfS510 ILA(l'11Q Gene bayanlar, her birisi 200 li- dan: gençleşmiş olursunuz. Kpalıçarşıda Divrik sokağında 35-37 N. lı dükkan 

t 2588 !ıradır Munakasaya M Çirkin tenden kurtulmak, daha ; Kapalıçarşıda yağlıkcılar sokağında camili handa 
~a.ı ·. . . . 1 İ L AA • 1·1· I radan5001ira akadarBavDAVİD' emuriyetimizin 37/4497 N•J. sile 

36 

Senelik 

men kiraı:n 

21 ıştırak edeceklerın bildirılen st. ev azım mır ıgı 1 Y • satılmasına karar verilen bir inek genç görünmek, taze ve nermin bir 4. N. 1ı oda 
günde tayin edilen eksiltme sa-1 S"ınalrna KM'" ·ıı~u 11.inl.r.!__ e borcludurlar. Yeşilköyde Plak Fabrikası civarın- yüze malik olmak için _mutlaka ha- Kapalıçarşıda Yağlıkcılarda 16 N. dükkan 72 
atinden bir saat evvel teminat ve İdareleri Istanbul levazım a- Bu borcu nasıl ödeyecekler? da Kahveci ve çiftçi Tönaşın bah . kiki ~ild unsuru olan Tokalon krem Kapalı çarşıda Yağbkcılarda Alipaşa hanında 10 N lı oda 24 
te~lif meikink~up~aril~ icapt ed<li~n mirliğine bağlı müessesat için Nişanlandıkları zaman nişanlı - çesin?c 19/4/938 salı günü saat ll-12 lerını kullarınız. Kapalıçarşıda Divrik sokağında 45-47 N. lı dükkan 36 
saır vesa oınısyona ev ı. 150 ton yulaf 15/ nısan / 938 cu arasuı.d~qve artırma bedeli muham-

•778• •1693• ma günü saat 15,30 da Tophane- larınm çeyizlerini DAVİD mağaza- men Jqyınetin yiizde 75 ıni bulınn- Bayanların nazarı Kapalıçarşıda hacı Hasan sokağında 16 N. lı dükkan 
. . ••• de levazım amirliği satınalma ko sında yaptıracakları fevkal.adc rob dığı ~d}!de 23/4/938 Cumartes: dikkatine Ka.palıçarşıda Kazazlar sokağınd 44-46 N. lı dükkan 

Vıze cıvannda bulunan kıtaa- misyonunda kapalı zarfla eksilt- .,. b 1 • kli . . al .. saat 11-12 arasında ikinci artırmr K11p~lıçarşıda Batpazarında 190/192 N. dükkan 
tın ibti 1 . . 70000 kil . auşam r ar, ıpe pııam an gom- S ald - T k 1 kr yaç arı ıçın o mesi yapılacaktır. Tahının bede- . ' surc~ilfi ~tılacağından isteklilerir. atın ıgınız 0 a on emi va- Kapalıçarşıda Hacı Hasan sokağında 14 N. lı dükkan 
sığır eti kapalı zar~ eksiltem_e Ji 8250 lira, ilk teminatı 618 lira ıo>kkri, iç çamaşırl~rı üzerine ve - mah~~~eki memuruna mür2caat- zolarının b~.Y~ bi~ kıymeti .• ~~dır. jKapalıçarşıda Divrik sokağında 50-52-54 N. lı dükkan 
ye konulmuştur. Eksiltme Vı- 75 kuruştur Şartname ve nü - rcrekleri siparişler!~ babalarına ö - !arı ilan olunur. (6866). Onları bayıınıze ıade ettıgınızde Çarşıkapıda Yeniçeriler sokağında 40 N. Çorlulu sani 
zededaskeri 1satınktalm~ krtomisyo - ~unesi komisyonda görülebilir.ı1el.t:'rekler. . Zührevi ve cild hastalıkları lıeheri için 5 kuruş alacak, ayni za- medresesi 
nun a yapı aca ır. "a name - Isteklilerin belli saatten bir sa- •• ı 
sini görmek isteyenler her gün at evvel kanuni vesikalarile be-• Adres, Beyoğlu, Gnl~tasaray Li- O Hayrı" Ünler nanda kıymettar mükafatları bu - Nuruosmaniye Mehmetpaşa sokağında 3 5 7 N. lı ev 
k · ·· t d b"l" · r. tınan Tokalan müsabakasına işti - ve du""kka·n ' 
omısyo!1a m~acaa e e ı ır - raber teklif mektuplarım ko - , .,; karşısında 178 numaralı DAVİD 

!er. Eksıltmesı 15/4/938 Cuma misyona verm<.•leri (469) (1733) . . - Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami rak ha~nı veren bir bilet takdinı ' Eminönünde Çiçekpazarı sokağında 20 N. lı Haseki 
günü saat 16 da yapılacaktır. ••• ıı.~gazası. karşısında No. 133 Telefon: 43505. edecektır. Mustafa ağa mektebi 

Muhammen fiati 21000 lira mu- İdareleri İstanbul levazım a - ----------------------------- Vefada Taş tekneler sokağında 31 N. lı Klihya Mehmet 
vakkat teminatı 1575 liradu·. mirliğine bağlı müessesat içi:: efendi mektebinde 1 oda 

30 
24 

120 

36 
66 

360 

180 

312 

16 

ilk 
·n• Tern !;;." -2,70 

},58 

s,40 
ı,SO 
2,70 

2,2~ 

ı,SO 

9 
2 70 • 
4.95 

13,50 

23,40 

Yukarda semti, senelik muhammen kiraları yaz:ılı olan mahaJJef Münakasaya iştirak edeceklerin 150 ton arpa 15/4/938 cuma g 
bildirilen günde ve tayin edilen nü saat 15,45 de tophanede leı ·~ 
eksiltme saatinden bir saat ev- zım amirliği satınalma komi . 
vel teminat ve teklif mektupla- yonunda kapalı zarfla eksiltme:; 
~e icap eden __ sair vesaikin ko- yapılacaktır. Tahmin bed:· 
mısyona tevdii. •781> •1726• 8100 lira, ilk teminatı 607 lir< 

••• 50 kuruştur. Şartname ve nü -
Alpullu civarında bulunan kı- munesi komisyonda görülebilir. 

taat için 70,000 kilo sığır eti ka- İsteklilerin kanuni vesik:ılarilt 
palı zarfla eksiltemeye konul - teklif mektuplarını ihale saatiı>
lnuştu.r, Eksiltemesi Vizede as- den bir saat evveline kadar ko
keri satınalma l<omisyonunda ya misyona vermeleri. (470) -1734) 

GÜVEN 
ANITI 

939. 940, 941 seneleri mayısı sonuna kadar ayrı ayn kiraya verilmek ü:ır' 
açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım müdürlüğünde rJr 
·ülebilir. İstekliler hizalarnda gösterilen ilk teminat makbuz veya ınel<' 
ubile beraber 26/4/938 salı günü saat 14 de Daimi Encümende buJuıt' 
'llalıdırlar. (i) (1979) ...;' 

j Deniz Levazım Satınalma Komisyonu l IAnları:J 

pılacaktır, Şartnamesini gör - ••• 
mek isteyenler her gün komis - Ordu ihtiyacı için alınacak or 
yona müracaat edebilirler, Ek - bin kilo boz renkte pamuk çorar 
siltrnesi 29/4/938 çarşamba gü- ipliğinin 2/Mayıs/938 Pazartes 
nü saat 15 dedir, Muhammen günü saat 15 de İstanbul Lev<: . 
fiyatı 18200 lira. ilk teminatı zım amirliği Satın alma komis · 
1365 liradır, Münakasaya iştirak yonunda kapalı zarfla eksiltme 
edeceklerin bildirilen günde ve si yapılacaktır. Tahmin bedel: 
tayin edilen eksiltme saatinden 15300 lira ilk teminatı 1147 bu
bir saat evvel teminat ve teklif çuk liradır. Şartname ve nümu
m~k.tupl~rile icabeden sair ve - nesi komisyonda görülebilir. İs· 
saıkın Vızede askeri satına! - teklilerin kanuni vesikalarile bı> 
ma komisyonuna tevdii, raber tekliflerini ihale saatinden 

(791) (1842) bir saat evvel Tophanede Leva-
••• • . !iğ" t 1 k . z.m amır ı sa.ın ama ·omıs -

Demirköy civarında bulunan yonıma verme!E:ri •487• •205•. 
kıtaat için 105,000 kilo sığır eti - , 
kapalı zarfla eksiltmeye konul. Göz Hekimi 
muştur. Eksiltmesi Vizede aske-

1 Dr. Şükrü Ert~:1 
ri satınalma komisyonunda ya-i 
pılacaktır. Şartnamesini görmek il Caıtaloıtlu Nuruosmaniye ca J. 
istiyenler her gün Komisyona (Dr. Osman Şcrafettin apar~-
müracaat ec.!ebilirler. Eksiltme- ""an ı No. 5. Te e o~. 'l 5" 
si 25/4/938 pazartesi gi.inü saat . · -
17 d 1 kt !\' ı r· ı rı satm:ılma komısyonumla y· e yapı aca ır. ... u ,ammen ı 1 kt "·· t . . .. 
atı 36750 lira olu ilk teminatı ?ı aca ır. ~r n?mes~nı g?rl\ıt 

r. . • p . . ı ıstıyenler her gu n Komısyor 
2~<.>7 lırııdır. ~Iunal_;asaya ıştı- müracaat edebilirler. EksiltmE~ 
rfık e~~c~k!erın clt.>ıltme.saatin- j 25/4/938 pazartesi günü saa 
den. b saat ev\ el temınat ve 15 te yapılacaktır. Muhammc. 
te~lıf. m~~~ubları~le icab ~~n fiatı 18,000 lira olup ilk temina 
saır \esaı,_.n~ısyona tevdu. 1350 liradır. Münakasaya iştı 

. . . den bır saat evvel temın:ıt v( .. Demirköy civarında bulunan rak e~eceklerin eksiltm~ saatin u· . RKl.YE ı· 5 BA A 1 
kıtaa tıçın 15,000 kilo sade yağı teklü mektublariyle icab eder 

kapalı zarfla eksiltmeye konul- sair vesaikin Komisyona tevdii. ·------------·· ____________ .;. _____ ..,:R~· s:;:~::~:;;;;;I 
muştur. Eksiltmesi Vizede aske- •80h •1949• 

1 - Kasımaşada bulunan Aydın reis Gemisinifi: (13) I{ıı S 
lemden ibaret olan Elektrik Makinası tamiratı, 18/NISAN/193 
tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 10,5 pazarlıkla ihale ır 
dilecektir. 

2 - İşbu tamiratın evsaf ve listesi komisyonda her gün gii' 
rülebilir. 

3 - İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla bif' 
likte ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan Komisyorııl' 
muza müracatları. (2048) _..,,, 

lstanbul Defterdarhğından : 
·; 

Muh1mmen tıedt' 
Cins ve mevkü 

Bey<'ğlunda Hüseyinağa mahallesinde Kilit 8 No.lı kargir P\": 

'K,;;;ğümrükte Muhtesep İskender mahallesinin Akseki so
kağında 28 No. lı ahşap ve harap ev: 
Zindankapıda Kasımpaşa iskelesi sokağında Bir No. lı kagir 
dükkanın altmış dörtte üç payı: 
Aksarayda Horhorda Kızılminare mahallesinin Toprak so

kağında eski 3 yeni 29, 31 No. lı ahşap evin yarı payı: 
Kadıköyünde Caierağa mahallesinin Rızapaşa çeşmesi so-

kağında eski 2. 4 yeni 2, 2/1 No. lı iki dükkamn Altıyüz Yet
miş iki hissede yirmi üç hissesi: 
Fatihte Kadıçeşme• .Altıboğaça mahallesinin eski Mühcndi~ 

L~ t:~ 
120C 

140 

75 

400 

50 

yeni İhvan sokağında 81. 92 metre murabbaı arsa beher ı-0 

metre murabbaı 1 
Yukarıda cins ve mevkileri yazılı gayrimenkuller hiıalarındaki )JI" . . w 

deller üzerinden açık arttırma usulile ayrı ayrı satılacaktır. IstekJılcr 
1
, 

·· - k · t. l · 2- 11/n"'" l'· ve tediye şeraiti ile diğer şartlarını ogrenme ıs ıyen crın :ı · "'" ,, 

zartesi günü sa;t on dörtte yüzde 7,5 pey akçalarilc Milli EmltıJ ... ll1~ 
dürlüğünde toplanan komisyona müracaatları M . (1960) 

: ~,,,,;;,,,,"""""".,;,,,,,,.=-._,.,,,,,,,.,.,,.,,,,,,,...~..,.....,.~="'=o-..,....-,0-~ 
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