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K U ~·u 
28 Nisan1938 
PERŞEMBE 

Sayı: 410 

SAatlK KUPONU 
Bu kuponun yirn.i tanesini top'lnyıµ 

idaremize getiren oı-:·~tJucttirı~ muz SON 
TELGRAF'ın birinci sınıf mi4tchar.sıs-
1an tarafından İnecca1:.en. tedavi edile
ceklerdir. Kuponlar. her gün idarehane
miıde değiştirilmektedir. 

. En son Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi 
Telefon No. 20827 
Jst. Nuruosmani ye caddesi. 

Buna havaların fena ığı sebeb imiş 
Maamafih harb 

• s 

tedbirler alındı 
Yeni mecl is 15 azi

randa topla cak 
Evvelki gün nE-Ş&cdiıt>n bir beyanname ile başlıyacağı bildiriler. Ha· 

tay seçimi son dakiırada tt-hir edilmiştir. Kontrol heyetinin d;;11 isdar et
tiği bir beyanname ile ~~ime müteallik bazı işlerin tamame:ı bitirilmiş 
olması için inthabatın 2 mayısta başlıyacağı tebliğ olunmuştw· 

Henüz, cemaat 11stclerinin tanzimi ve halkın bu listelere kayıd işle
ri bitirilmemiş olduğu?Jdan sırf .seçime hile karıştırılmaması için bu te~ 
ehhür zaruri gôriiJmt>ktedir. 

Cemaat rnürnu,.c:HJerinn de iştirakilc her intihap daire~.iııde iki in
tihap şubesi ile ~ir <'e seçim bürosu kurulmuştur. Gerek şubelere ve ge
rekse bürolara bita! af komisyondnn birer azasının riyaseti kabul edil-
miştir. · 

Bu büro ~;§Ubt!ler ilk müntehiplerin kaydı ile ikinci müı.tc.lıipforin 
seçinü j~ini tedkik "'~ kontrol etmektr. Bürolara eklenen inub~t bürola
rı da intihap bürcAarı reislerinin muvafakatı inzimam ettiği ve fü7.um 
gördüğü takdirde silahlı kuvvetleri kullanmak vaz.ifesile mükelJe.f bu
lundurulmaktadırlar. 

Günlerden beri zelzelenin arkası 
· bir türlü kesilmiyor. 
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Çin öksüterine çare! .. 
Yazan: SERDENGE~ 

'Şehir . 
!Meclisinde 

Şehir meclisinin dünkü içtimaın
da görüşülen meseleler arasında w
lar idaresinin 937 bilinçosu hakkın
daki tedkiki hesab encümeni maz
batası da var<lır. 

Dün ajans şöyle bir haber veriyor: ~u mazbatanın müza~~resi su iş
Ccnevrede Mi1letler Cemiyetindeki içtimai meseleler .komisyOflu len hakkında bazı munaknşalara 

çocukların aileler nezdine yerleştirilmeleri meselesini tedkik etmiş. Çin yol a~mış, ~cü~le a7adı:n Gal~~ 
mümessili doktor Hoo bu münasebetle, son zamandaki kanpklıldar ne- Bahktıyar, şımdıye kadar Bakırko
ticesindc 15 )aşından küçük olmak üzere Çinde bir buçuk milyon ~ yüne su verilmemesinin sebebini! 
cuğun ann ve babalarından mahrum kalmış olduklannı beyan etmiş. Bu sormuşt!ll'. .. .. .. . . 
hale bir çare bulmaia uğraşılıyormuş... • Terkos muduru Zıya bu tenkide 

Bu hale çare ıni aranıyor? Mesele bu mu? Kolay: ce\·ap vererek Bakırköyimde yapı-
Bu çocuklar arasında da harp çı.kanvermeli!!. lacak tesisat için 30 küsür bin lira- ı * * ya bir arazi satın alındığını; yakın-
Al\IMA DA 1SBAT HA!. da suyun da temin olunacağını bil_! 
-------- dirmiştir. Bundan sonra; azadan 

Meşhur bir İngiliz gazetesinin yaptıiı bir anketi okudunuz mu? Bu !Bayan Refika Hu!Usi Behcet son 
gazete okuyuculMına evlilik hayatında saadet temin eden ve bec_lbaht- zamanlarda geceleri Nisapta~ ba
lığa sebep olan fuı~iller ne~ir .diye sorm~. Kele~ A cevaplan ~tf et- valisnin kesilmesi sebe;lerini sor
miı?lcr. Çıkan netıc~, bu amıller um~mı z~n .. hıla~ı~a ~a değil, başka muştur. Terkos müdürü bu suale de 
aebcplemiş!. Halbuki gene gazete neücelerı şoyle ilan ediyor: cevap vererek abonelerin zi.yadeleş-

(Evlilikte niçin mesudum?) sualine bayanların verdikleri cevap nıiş olması yüzünden kesilme saa-
ta ekseriyet şu cevabı veriyor: tinin bir az daha erken tayinine za-

-. Zira kocam giyinme. tarzımı beğeniyo~! . . • • ruret hasıl olduğunu İngiltereye si-
Nıçin bedbahtım:) su~lmc1 de gene egserıyetın venliğı cenp şu.· pariş edilen yeni makineler gelince, 
- Kocam çocuk ıstemıyor ·• suların artık hiç ke<Jilmiyeceğinl 
Ne buyrulur: Evliliğin her iki saadet ve feliketi de gene en büyük söylemiştir. 

masrafların iki kapısı değil mi?. bekirl ttanı 
1 11 

Bundan sonra hamamlara verile-
!Uuhterem fugilizler bu anketi galiba ara yu yor ar .•.. cek suların metre mikabmda 5 ku-

KiMDEN KfME SÖYLCYoa!t!?.. ruş tenzilat yapılması hakkındaki 
~- ... _ _ _ teklifin müzakeresin•! geçilmiştir. 1 

Diinkü gazett'lerden birinde kadın sahüesinde bizim bayanlara tav- Bazı azalar; bu ten7.ilatın 7 5 ku
siyclerde bulunmak üzere bir buçuk sütunluk bir makale var, okudu- ntp iblAğ olunmasını istemişler ve 
n•ız mu? . • • 1 her i~ mi~tarda reye konduğu hal-

1\takale şu: Uyku insanı gevezeleştirir!. Riyaklrlığm bu derecesine de hır netıce ahnamaclığından bu 
şaşmamak kabil ıni? Mesele nerede: Bu Skompliman .okuyan .bizim husustaki müzakere gelecek içti
muJıterem İstanbul bayanlarınm her biri kendini Venüs zannedecek!!. ma ra tehir olunmuştur. 

iSORUYORUZ: 14000fakir çocu·k 
---------------------...... --23 . nisanla bafbyan Çocuk 

1ı.ftuuu1a müsamereıe.r, masa- Yeni ders yılında her gün 
bakalar, eğlenceler y<tpıhyor. Çocuk bryrallll 

Çocuklarmu2la en fazla ala- sıcak gemek gı·yecek 1 
kadar olduğunm zaman hiç şüp yar~s• 

hesiz ki bu haftadır. Eğlenceler 1 e· · I k tt hail 
Bu suretle stanbul ilk mekteblerind ·~m me~ c e e ~lr il arasında ve çocuklau . faydalı e memış hatta mesele olar-

mevzular üzerinde ilk okullar- aç ve kimsesiz çocuk bırakılmıyacak hi ahn~aış bir dcrd var ki~ 
da ve Halkevlerindo kouferaos- ne kadar feryad edlise Y9'"~; 
Jar tertip edilmesi lüzumunu İstanb.ul ilk okullannda halen 1 gün sıcak yemek verilmekte, Sir - mesele Türkiyede bütiin r'ı 
hissediyoruz. 14,000 hımayeye muhtac yoksul ço- ' kecideki İstanbul 48 inci ilk okul ve babalarının cil';erJerinİ 

Mesela, Halkevlerinde tertip cuk bulunduğu anlaşılmıştır. Bu himaye heyeti kendi taleelerinden canını yakan bir ı:eselcdir 
edilecek çocuk konferanslarına yoksul çocuklardan 10,500 ü mek - ve diğer bir kısım talebelerden 83 cuklarımızm bayrnnıJarlll• _. 
ilave edilecek küçük müsame- t~bl.ı:_ı:d~ki ~oksul çoculdara yardın çO:uğu başta_? ayağa kadar giydir - tikleri sırada buna g::lınit 11. 
re, çocuk sinemsaı veya konser- bırlıgının hırnaye heyetleri tarafın- mış, 74 çocuga da yalnız ayakkabı, bayramların bir ynrn~• nasard' 
ler küçüklerin dikkatini konfe- dan himaye altına alınmış bulun - çorab ye diğer bazı eşya dağıtmak ınak daha bir hafa olmaz. 
rans mevzuwıa çekebilir. 1 makta~ır. suretile 157 çocuğun scvindirilmc- Bu mesele: . Bizde uJ11 

İlk okulda bir çocu~'Ull neler Genye kalan 3500 himayeye sine amil olmuştur. Diğer rhıllar- !;OCUk eşyasının lıiks eş~• 
yapması lazım geldiğini .güzel muhtac, kimsesiz çocuğun da gele- daki himaye heyetleri de 11 ('ndi sı ve istisnasız muhtcki~ 
hikayeler ilivesilc .anlatacak 1 cek yıl daha g~n~ş tutulacak ko - mntakalarında çalışarak mtihim bir halı oluşudur. 
bir hatip memlekete iki türlü ruma programı ıçıne alınmaları, bu yekun tutan yoksul çocukların giy- Türkiyede gerek dahilde ~ 
kazanç temin eder: suretle ilkmekteblerde himayesiz. dirilme ve sıcak yemek ver •• P isle- olsun, gerek dışarıdan getir 

1 - Çocuklara faydalı şeyler yoksul çocuk b1:1:_akılmaması karar- rinde göze çarpar bir faaliyet gös- sun en kıyasıya pahalı eŞYa 
öit'etmek. . laştırılmış~ır. Dıge.r taraf~an çocuk termişlerdir. zü kapayarak ve ciğcriuiı ttJ 

2 - Küçük ya~tan konferans haftası munasebetile Valı ve Be - D.v ta fta ·· ·· .. d k' d söyliyebilirsiniz- rocuğa a~id 
· · · .. _ ledi · · M hiddi Üst" d ~ ıger ra n onumuz e t ers ~ 

dinlemek usulünü Obrretmek ve1 ye reısı u n un agın .. • d kA 14 000 · bul vi eşyadır'Yeni doğduğu •:-~ 
konferanstan fa,-dalanma yoJ-i başkınlığında bulunan ilk okullar :nesıkıç~ .~kyek u;u u'kl 1 han haren bir· çocuğa lazım olfV. 

lar;nı küçüklere ü;retmrk. ! yoksul çocuklara yardım birliği ida ~ yo s~ ı oku çock a~ına ·ıer lyecek giyecek kullanacıık ~ 
&Jn iki şey hi~ fi.phcı.iz bizim ı re heyeti okullarda çocuklara dağ- gun. s~cakA ytme d ve. e d~~e ve~ - eşyan~ son d'erecelcrde ~ 

istediğim.iz ve ihma1 edemiy&-J tılmak üzere elbise, ayakkabı ile makesıtaıdm anAarı a şıbm i en ~·ıl. arın- tılm "sı ideta mukaddes bit 
• ühi •kt d uld . 1 m ır. yrıca u çocul'\. 

ceiimiz esaslardır. Dir çocuğa 1 ~ m mı ar a çoc arın ıaşe e- . . . .. gibidir :Son derece tabii I 
küçük yaşta konferansın mahi- rıne medar olmak üzere erzak gön- hepsının her sen~ 23 nıs.anda ~st Halbuki ~ğunun üstfl8' 

Yef hakkında t·kı b·t k derıniştir. ve başlarının yenılenmesı :. •. m·tıle b. mili . . . . t ~ ı ı r vere ı me l . . . . . ır et ıçın bu zıhnıyc 
hiç ııüphesiz istenilen ve çabuk 1 Bu m_e~an~ Sultanahmedde .İs - bır arada sevındırılmclcrı hakkın. lüks, lükslerin cinayete .Y 
varılması icabeden gayelerden- tanbul ıkincı ılk okul talebclerın - da bezı tasavvurlar yapılmakta bu günahlısı addolunabilir. tJJ' 

dir. den bir kısm yoksul çocuklar:ı her - işin teminine de çah~ı ır. alttadır. lilks, daha doğrusu bu ihtikJI• 

Halkevlerinin birçok . faydalı çocuk yetiştirmcğ~ düşman 1'i' 
faaliyetleri arasında çocuk y~ Beledi,•ıe Fi orya pla il arı için ıekette mümkündü:. çocıık~ 
tiştirmek işinin de görünmesini ~ 'J nın bayramları devam edeP""' 
istiyoruz. l . "' hazırladı dıli olmayan kundak çocuk 

Kültür müdürlüklerinin Halk Q r l J e da bu feryadını, hir bn~ra1' 

** 
evleri ile bu iş üzerinde teşriki cine tahvil etmeliyh:. 

vaz ;:es:!r~::ı~~i f.!! ~:7!:r;:~~: Paz r. zamları kaldırıldı, her gün N. DE 

I • dalı olacaktır. İlk okullarda 
Hl~P AYNI!. . - . 
(Kaş)dan bir gazeteye telgrafla bildiriyor: 
Otağtz köyünde bir öküz bir kadını kamından tehlikeli surette ya-

1'ala~tır. Kadın tedavi edilmek üzere Kaş'a nakledilmiştir. 
Belki geoe bir kıskançlık meselesi!!. 

** ACABA SEBf~P O MU?. 

Tatilinde talebe ka::a~ii::z~:a~::;ii;!;i ~:~ 15 kUfUca banyo alınabilecek s
1
•11·r· me 

alakadar makamların fikirlerini '3 

C:.~!,~~~!~~:!ı;seveorıa Soruyoruz! Meşrubat fiyatları da Sınavları 
h ll ·ı h tı k b l "7 5 k U a l• dl.f)•ıdı• Bu sene ilkmekteblcr rraıf'. Alimlerin yaptığı tedkiklcre göre dünyanın en a eng aı e aya me te ta ebeleri memleket gezin- u f l l .lf"" J 

1 
Uf Ş D s 

geçiren hayvanları sümüklü böceklerle kablumbağalar imiş: inanır mı- tileri yapılacaktır. rl Q Q Y l Q !" m l l nunda tatil olacal:tır. Yalrtı 
beb. d B · y . 1. 'da 1 .. k k b. 1 . h ci sınıf talebelerinin bitirrrıe ~ sınız?. Se ı e ~u: azı mezunlar cemiyetleri de şe- ·p ·ı l • • • İstanbul halkının deniz mevsi - em p aJ u s a ıne erın er. 

1 
b. h . d lı c~ 

.... -..... .mkfuıl dan l m erımızı .. . . . .. . ı· an ır azıran a baş ya Bu lıayvanların ayni yuvada müşterek .ya~ .ı ann hir .dahilinde kamp kuracaklardır. ıninde plajlardan ve bilhassa 1',lor- gun ıçın 24 saatlık ucretı beş .ıra, gün sürecektir. Yaz tatiliııd' 
ebediyen mahrum oluşlan imiş! Acaba?. A .., l d l-sfedı.ler ya plaJ'larından daha geni<: ölçtide bir kabinenin haftalığı 25 lira, iki cak kamplarda bu sene dııtı' M.eseledi: Bu iki hayvanın en ahenkli aile hayatı geçirmelerinin se- ~ 

bebi acnba bu mu, Yoksa bu çiftlerde her iki tarafın da başlarını soka- gaç an ırma Şlnadlilk seçilen Uç film istifade etmelerini temin ve herke- h~lık k~ra ücre~i 40 lira, aylık talebe iştirk edecektir. 
cak birer evi oluşu, binaenaleyh maaşa bakınayışlan mı?.. C' l. . bu h8 ta zarfmda sin buraya gelebilmesini kolaylaş- kU:a ~elı de 75 lıra olıarak tcsblt 

raa ıgetı sönderum:, oı,cak tırmak üzere belediyenin lıu yıl edil~ış bulunma~.tadır. Beyazıt Mail 
· - '•·ır fil' ·· · · ah ul Dıger taraftan lusk soyunma yer-pe n dl• 1Kt e modern Sıtma ve. Istanbulu egaclandınna işi de - ~l ı ım sanayıımızın m s - yeni ve tenzilatlı bir tarife tatbik . . . . .... 

l · d ı b f'l' ı d b. lerındekı fiatlar da hır kışı ıçın 40 V •• f •• 
1
• vam etmektedir. Şimdiki halde şeh erın en o an azı ı ım er en tr etme ve karar verdiğini evvelce ha- • n u upa ne s 

B • • F'ı • . . . kısmının Ha tayda gösterilmek üze- g . . iki kişiye 60, üç kişi olursa 75 ka - _ . .,,.. ı-::tasyon rengı rın muhtclıf caddelerı yeşillendi - k. 1 . . b. bb. her vcrmıştık. l ak .. t ·ı kted• B .. ··ı ··ı ·· I 
- oJ re ıra anması ıçın ır teşe us ya- .. . ruş o ar gos erı me ır. uy t go 

• rilmiş ve fi~a~lar dikilmiştir. pılmıştır Y~niden .. aldığımız. ~utemmım Plajlardaki meşrubat listelerinin U U U y .i ~ J I a C ak J ia Ç l Q 1' f Bu yıl Buyukdere Bnhçeköydeki İlk filim stüdyolarında Şehir ti- malumata gore bu tarıfenın ana hat de tarifede gösterilen fiaUarı şöy _ • • 

Pcııaık ıstasyon binasının ufak Daha UCUZ· atılmak için Orma~ fakülteııı fidanlığı büyültü- y.atr?su sanatkarları tarafından _çev ları hazrlanırken pazar günlerile ledir: Şimdiki kısma ı~I 
ve ıhtiyacı karşıhyacak bir bina ol- b" t bb .. }d lccektır. Gelecek sene Orman fa - rılmış ve geçen sene İstanbul sıne- 1 adi günlerde tatbik edilecek tarife- Bir bardak iyi su ile birlikte kah- yük sal en iJa e edıJ 
m dıgını ve Pendiğin Anadoludan ır eşe US ya pl 1 kültesi fidanlığı fakültesinden alı - malarında gösterilmiş olan türkçe ı lerin ayrı ayrı fiatlara tabi olma - 7 5 k t d . ' . V ,,ı 
gelip de Havdarpaı:::ııy., gı·den pos - Aldığımız mallımata göre ilac fi- nacakf idanlar şehrin muhtelı·f yer sesli filimlerden şimdilik «Söz bir d .. .. .. 

1 
.. .k b f . ve, çay ' uruş, pas a, san ovıç Beyazıd Kıtab sarayınd~ 

.; s- .. sı uşunu muş ı en u se er verı- ve çörekler l O şişe ·ıe iyi su 6 r lar f ı - .. f' tal ra !,ıiızergah teşkil ettiğini ve atlarının bilhassa haricden g:!tiri - Ierine tahsis edilecektir. Allah bir, Balıkçılar» filimlerile , 
1 

k d b d r • 1 • ı - ın az alıgıru ve kü u rif 
b t tanb l .:ı... garı oldu- len sıtma ve frengi ilaclarırun ucuz halk sanatkürlarından Naşid Özca- en arar a un an sar ınazar 0 - monata, ga7.0z, şurub ve şerbetler ufak olduğunu gören :MaB 
uranın s u UR ""9 • l ·· 'b ·· " lm" b 10 b. · · 5 k I bit ·una nazan dikkate alan Devlet !atılması için Kıztlay murahhası ta,; run çevirdiği cNaşid dolandırıcu unması munası goru uş, ve u , ıranın şışesı O uruşa satı a- dürü Yevfik Kut vaziyeti . 

g 11 .d . iht· , rafından hükumet nezdinde te:;eb- Kara11Jık isimli üç filim kiralanması için Ha-
1
esas dahilinde yeni tarifenin ha - caktır. la Vekalete bildirmiş ve tB dcmıryo arı ı aresı ıyacı ·:arşı- .. . . . . . . . . . . . . . . . . _ . _.. 

l k k nf 1 .. de 25 ya _ buslerde bulunulmuştur. tay Ergınlık cemıyeti reısı Bay zırlanması ışı bıtırılmıştır. Yenı Meşrubat lıstesındekı ucuzluga temışti. Bu hususta beklell-
ıyaca o or u ve ıçın 1 A ld - " b .IA lann Y J J Z .. h .. fT ml . h .b. F hi f k 1 . . . . . . .. . . taldı bir salonda dahil olmak ü:zere Ma um~ .ugu u~e~e ~ ı c 0 ara .u. tu, 11 erın sa 1 1 a .r. pe.: yapılan tarıfede plaJ ve meşrubat mukabıl kabıne kıralarınm çok pa- dun gelmıştır. Bu cevabdll ..ılC 

.1 od b. b . a meınleketımıze getırılmesı ,.e sa - çı ıle temaslar yapmış, ve fıhmlerı .. ti . k t• kilde t h 
1 1 

b 
1 1 

. rayının arkasında bU'lunaJl ç-r tam manası c m ern ır ına Y P- .. k. K la .1 EJ k •k . 1 ucre erı ucuz ve a ı şe es - a ı o uşu, un arın yanız zengın-
. . k.k kt d tılması hu um~tçe ızı ya verı - e trı kıra amştır. • beli b. . r b . ·çill 

mak ıçın tet 1 at yapma a ır. . b 1 d - dan Kızılav kuru- Fff 1 .. .. .. deki avın ·ık bit edilmiş, hergün için plaj du - ler tarafından kullanıdlğından ileri ır ımare ın u 1Ş 1 il 
Tetkikat yakında bitirilecek ve ö- mış u un ugun · ım er onumuz · ı . . d.l . . . bulunduğunu ve bunun k 

.. .. . . . d . b. mu son mali sene içinde bunlardan Şehrimizin bazı sokaklarına ye _ ha,ftasında Hataya gönderilecek ve hulıyesı 15 kuruş olarak kabul e ı - gelmekte, yıyecek ve ıçecek tarıfe- .
1 

b. 
1 

t• il . b'ld: .. jJ numuzdekı yıl ıçın e yem ınanın . . A . . .. . _ . . ı e ır eş ır mesı ı >A 

. t başlanacaktır Dig· er bazı 10,000 lıralık safi kar temm r mış niden bazı elektrik lambaları kona- orada gosterılmege başlanacaktır mıştır. !erindeki ucuzluk sebebile de bu dir w· "f .. d" Iil~1 
ınşaa ına · kt d .• f .. k .. u- l . n maarı mu ur 5~Jif 
istasyonlarda da tamirat yapılmak- bulunma a ır. . : caktır. Lamba yerleri tesbit edilen eç Dı~er .t~r,;ı ~n, tur ç~ <>oz u ve Duhuliye haric tutulmak ;izere yaz, Florya plajlarından bütün hal fından yollanan bir mübeP"'.'..ı 
tadır. Bu güzergah üzerinde bir kı- Halkın ~hh~tın~ daha fazla . ffiz_ bu yolların aydınlatılması bazı teh- b.u kabıl filımlcrı~ sı~a ıle Ha.~y soyunma yerinde adam başına 20 kın istifade edeceği ve her zaman rinde tetkikat yapmış ve 

eski • b. ala d met gayesıle şımdı yapılan tejeb - sınemalarında gosterılmelerı ıçın .k. k. . 1 30 0 
b·nı k. . . b al - . sım istasyon ın rının a . . . b. .k likelerin önüne geçmiş olacaktır. kl.fl .1r fT " kuruş alnacak, ı ı ışı o ursa , 1 ı erce ışının anyo acagı Maarif müdrülüğüne bild~ı .1 tir.im · d- - "l ekte ve büsler netıcesınde fıatların ır mı yapılan te ı er mı ı ı ım mues - .. . . 

yenı eş ı esı uşun~ m dah zlatıl agı· kuvvetle Yakın bir zaman sonra şehirde seselerimiz tarafından memnuniyet üç kişiden de 45 kuruş ucret ıs!e - kuvvetle zan ve tahmin edilmekte- Pek yakında bu iki b ..,.. 
bu ic hakkında da tetkikat yapıl - tar a ucu ac d. ı tirilm· · h .... l ak .,... 

.,. tahmin edilmektedir. kharanlık bir sokak kalmıyacaktır. le karşıl:mmaktadır· necektir. ır. eş esıne ~ anac _; 
maktadır. ------ _zx=- _ _____ __ _ ____ retle kütübhane büyült~ ... 

,.. · k • ki B d ıes· odas k ha çok kimsenin istifades--- Gönüllü olarak girmek istedi. Fa- zanın üstündeki küçük bir odada tine yiyecek ve hır kaç sandı ıç ran • er ı gece ına Ç ıııca 

ıfiiti\\ l(Vlc.. 1 ~A kat kabul olunmadı. Meydanda ya- yatabilccekti. götÜ'rdü. düşündü. caktır. 
0 

.,...../' 

) _~} ... ~ pıhm tecrübeler, talimler gayet giz- Oda dedikleri, mağazanın üstiin- İçeri girebilmesi ıçın, ticaret e- Meydana nasıl girecekti? Girmek 
-_-.• , GI .... --a.-ı li tutuluyordu. En adi işlerde hile de, tavan arasında küçük, hava.sız 1 vinden hususi bir kart verilmişti. için nasıl hareket edecekti? ... Bob- Modern 

~...: askerler kullanuyordu. Bütün me - ve ziyasız bir yerdi. Mobilye namı- Her giriş çıkışta kartı göstermek, un ona faydalı malWtıat vereceii 
;::. • • murlar, hatta bekçiler bile zabitler- na da bir şey yoktu. Tahta sandıkla- vize ettirmek mecburiyetinde idi. muhakkaktı. Yüzme 

\lmanya, İngiltere, Fransa ve Rusya hizmetinde bu· den, ktiçük zabitlerdendi. rı üst üste koymak, yatmak icab e- Bu kadar ihtiyat, bu kadar dikkat İş onu, şüphesini davet etmeden 
lunan dört casusun, asri casuslUk hakkındaki ifpatı Brand, düşünüyor, iakat bir tür- diyordu. Gerçi tuvalet için bir hav- her halde boşuna değildi. Burada söylete bilmekte idi. Kararını ver- Havuzu 

YAZAN : PİYER PİK.AR ÇEVİREN : F. S. İSTANBUL lü ta~y.are meydanına gir~bilmenin lu ~eriyorla~dı, fakat yüzünü yıkı- çok mühim, çok gizli ~y~r o~.ac.~k: di: T~bi:li davranacak ve ilk fır- .. _ . 
22 ç~esını bulamı~o~du. Bir ış acenta- yabılmek içın avluya. çıkma~, ~.u - tı.Daha ilk günd~, kanlının muduru sattan ıstıfade edecek... ~uyu.k~erede Pıyasa c~ 

sı ımdadına yetıştı. ~'Udan su çekmek lazımgelıyordu. ve garsonu Bob ıle ah~b oldu. Bob, Bir gün Bobla karşı karşıya bira de şımdıki «Beyaz park» ~ 
f R A N S 1 Z C A S U S U Con Miller ticaret evi, yiyecek: ve Brand, harb zamanndaki siperlerin Fransada askerlik yapmş bir harb içiyorlardı. Müdür dışan çıkmıştı. banyosunun deniz hamatO i' 

içecekten maada mobilye, demir ve bundan daha konforlu olduğunu dü malulü idi. Brand'ın tam aradığı bir Pencereden meydandaki tayyareler yıl daha fazla genişletilere 
Mösyö Brand'm üzerinde, Paıiste - Ertesi gün, Kaliforniyada Valeja- bakırdan mamul her türlü malzeme şündü. Millerden daha münasib bir adam... I görünüyordu. Tam fırsattı. Kayid- beynelmilel yüzme ni 

b nama hazırlanmış bırçok hüviyet ya gitti. Sakremeto'ya pek yakın ticareti de yapıyordu. Acentadan bir yer istedi. Müdür: Her gidişinde bol bol sigara da _ sizce, kocaman hangarlarda ne bu _ uygun bir yüzme havuzu 
~ğıdları vardı. Kendisine bir Ame- bulunan bu yerde muvakkaten yeı- şoför istenmişti - Hele bir hafta çalış. Hizmetin- ğıtıyordu. İyi cinsten olan sigaraları lunduğunu, Arasıra akseden sndala- tirilecektir. 
rikalı süsü verebilirdi ~aristen ge- leşti. İki üç günde bir, iş idarehane- Brand, tayyare meydanındaki ga- den memnun kalırsam bir çaresine hoşuna gidiyordu. rın ne olduğunu sordu. Burada tamamen moderıı 
tirdıği elbiseleri attı. Ve bir eskici !erine mü.racaat ediyordu. Bazan do zinonun. v; kanti~in yiyecek .ve i- bakarım... Bir gün, getirdiği yiyecekten ve Bob, geveze bir adamdı. Hemen for~u ~zme ba~zu b~J:' 
dükkanından, Amerkalılann giydik- !aşıyor, F.ıeld, M~lther tayyare nıey- ç~.e~l~~ını ~u magazanın tcmın et- Cevabını verdi. Brand da kabul içkileri teslim ettikten sonra Boba anlatmıya başladı: larıle bır de denız kulu 
1 b . . de kullanılm•c: elbiseler danına aıd malumat toplamıya ça- tıgını ogrenınce şartlarını hemen ka tt• T d k' d .. b' . b ' . k t kl·f·nde ''tı A hangarında yenı· model l80 caktr. 1 erı ıçım ··--s b 1 . B .. d b ... 1 •. d e ı. avan arasın a ı o ayı mum- ır şışe ıra ıçme e ı ı . •· - - , . . .. .. ··ıstı'. 
aldı. • lışıyordu. u ettı. u sa~?de gun. e uv ı :ı :- kün olduğu kadar sildi, siipürdti, Iundu. Birinci şişeyi, ikincisi, onu bombardıman tayyaresi var. Bu tay- Yenı den:z kulubu, yu ilel 

Sonra iş idarehanelerine müraca- Bir kaç hafta içinde, tayyare mey- f~ ~eydana gırıp çıkabılecegin. du- düzeltti. Kapısına da alay için şu üçüncüsü, dördüncüsü takib etti. yarelerin her biri dört bomba taşır. yonun şekh 1936 beynclfl'I rı 
at etti. Şoförlük veya şoför muavin- danındn,I bitbir,ftnden daha büyük şun~yor, n:ıemnun ~luyo~d~. . levhayı astı: Bob birayı pek çok seviyordu. Har- Bombaların ağırlığı 60 ar kilodur. olimpiyadlarmda yarışJar~pl' 
. . . . . · ·t · d" t h bul d gun· u .. g.rcndi Mıllen tıcaret evıne gıttı. Vazıfe ' d ·· l rno dı- ·· e havuzu şekll lığı ıstedı. Kalıfornıyaya gı meyı or angar un u . o .. . . - .. . . «Mösyö Millerin şoförü Brand'ın dakları birbiri üstüne yuvarlıyordu. B hangarın a, uç motor u . tay- gı yuzm • 

tercih ettiğim söyledi. Muvafık bir Meydanda bürolar, bir g~zıno, bu - bıraz agrdı. Gunde on .. ıkı sa~t ~a~· hu..cnısi dairesi ... » M .. dir de yeni dosun serefine ken- yare var. İcabında takib için kulla- caktır. . 
iş bulamayınca, ıdarcdcn, iş için yük atelyelerden başka pılotlann ve yonla _şuraya buraya oteb~rı gotur- . b h . b 

1 
d V .Ik d.ub a' bir şişe yuv~rlad. Ve he- nılabilir. Fakat şimdiki ~alde İnşaat Haziranın ılk 

. t ttiğıne dar bir vesUta al- memurların ikametine mahsus ev- mek lazımdı. Buna '1tukabil haftada Ertesı sa a ışe aş a . ~ ı ı aşın. . (Devamı var) bitecektir. 
~:racaa e ler, bir de büyük kantin vardı. J<ı. dolar veriyorlardı. İsterse mağa- iş olarak tayyare meydanındf11•· :.dn 1 saba geçırdı. 

"'= : 



Şehir mes' elesi 
Bahar 
Beş k 
cij ~~~şa kömür satan bir kömür-

sevinç içinde bırakıyer •• 

Odun ve 

• 
derdi a 

kömür 

Hava Papa ve Hitler 
On ••ne evvel İran !:!r.~~:: Sef eTleri 8. i 1 erin Romayı zi yarefinde 
~~:i~~~:~ ~~~;,c.::!~ ~!~i. ~~~1;E:::;~;~~;,:~e- Vafikana oğramıyacağı anlaşıldı. 
dalanlar ıncı 1le çıktıkça bu serve- h' 1 d k' h f 1 inin 
t . ak'b · 1 1 .. .. .d ır er arasın a ı ava se er er 
ın r ı sız o ara c surup gı ece - . . .. . . h 
~ · h k · b 1 d F şimdıkı ucret tnnfesınde devlet a-
gıne er es emm u unuyor u. a 11 "dU 

1
...... ı b' 

.. .. .. . va yo arı mu r ugunce yen . ır 
kat çok geçmeden goruldu kı Ja - tenzilat yapılması kararlaştınlmış, 

Bu hale göre mes' ele menfi 
şekilde hallt 1ilmiş oluyor •. 

h 1 t 1 1 ponlar inci rekabetine çıktılar. Bu tenzilatlı tarifenin hazırlıklarına 

Pa a 1 sa 1 ıyor yüzden oranın inci ticareti mütc - b J t Papanın bu sene sayfiyesine biraz 
' h • essir olmuş, endişeler başgöster _ aş an~ış ır. . . daha erken gitmeğe karar verdiği 

htıı itin T . miştir. Bugunlerde alAkadarlara teblığı şu günlerde Romadan ve Vatikan 
~ :~n geçiyo ~Pkapıda bır ma - man kat'iyatını tahdid Jçin, pek 

931 32 
.. beklenen tarifeye göre Ankara - mehafilinden gelen haberlerden 

be)l ~Ve he r uın: ~ahalle hal- haklı olarak ağac kömürü istihsa- ve senelerinde dunyada Adana hattı 30 İstanbul Adana - öğrenildi. Gandolfo şatosu denilen 
~ karştl1y/;can ıçınde bir ara. lini de tahdid etmiştir. Bu haklı bir büyük bir iktısadi sarsıntı olmuş- 35, İstanbul - İ~ir 33, İzmir 33, İz- yerde Papa geçen sene de yaz mev-
!lı.ıı ~ ellerind:kuı· · Kadın ve çoluk h~rekettir. Orman politikasını tat - ~u. A:rrupa ve Amerika bu sarsın!ı mir - Adana için de 34 lira alınacak, simini geçirmiş, istirahat c+ ..... ı.,ti. 
\.. -=lrııf..__ tencklcrle araba- bık etmek ormanbrı baltadan kur- ıle ugraşırken Japonlıarın yolladıgı Ank İ · ı · · d 32 r Fakat bu sene daha erk ..... t.~ -....., l>e .......... ıı Barınıştı B . . _ incile . d.. . 1 ara zmır yo u ıçın e ıra en 81 mege 
taba llcerelerden . undan baş- tarmak ~çın bunu yapmak lazımdı. ~~ . unyl~ pıya~sına. ~a~ : ücret konacaktır. karar vşermesi başka bir noktadan 

Ctya baa... ' kapılardan a - Fakat bır taraftan bu, yapılırken, ması uzerıne ran korfezmı ıncı manaıdır. Artık Her Hı'tler M ta 
...... }(·· .. a .... ıyorlardı· dr t fta d k" .. f 1 ticareti büsbütün bozulmuş oldu. Bir .ay zarfındaki gi~~ş dönüş üc- . ayıs 

4- geı. 01nUreü, kömür~üı ger a:n;ıl n ~· homt ur ıa1t a:ı .- Eski zenginliğe karşı bu sefer fa _ retlerınde de ayrıca yuzde 30 ten- İtalyayı z.ıyarete gidecek. Hatta bu 

Tari in su u 
İçinizde Bozdol:ran kemerini bilmi

ycn var mı? Şıiphcsiz ki Saraçhane
başına gitmek için heııiniz hiç de
ğilse bir defacık olsun altından geç
mişsinizdir. Bu kemer, iki lane,lir ve 
tarihi kıymeti ise anlatmakln izah 
edilmiş sayılmaz, İstanhuluıı zaptın
dan evvel Bizanslılar tarafından ya
pılım§, Fatihin istanbulu zaptile ye
niden tamir edilerek §elırin su ihti
yacını bugüne kadar tatmin etmeğe 
plqmış bu ihtiyar kemerıer. iizerle
rlnden toprak künklerle demir boru
larla abı hayat akıtan civnrın çe~mc
lerine kadar uzanan kollarla sn ta-

şırlar onlara büyük Sinnnın kiıçük 
parmağı da karışmıştır. J{ununi za
manında daha eııash bir tamir gör
mfiş ve böylece devirlerin tarihi kıy
metlerini yudum yudum içiiıi~tir . ....., \> • Buraya nın P a <l§Clcagı a ıra ge mıştı. kirlik ld. B h 

1 
d tti lznat yapılmıştır. ziyaretin programı da ilan edildi 

...... '~!.la könıür? ~itekim hükfımet bunu dü~miiş.. ge ı. u a evam e , Daha aylardanberi bu seyahat ka - -

...... ~ kuı-ı ... -. tu:. ~u ıı:ıaksadla ~ Bul~:ıı·ıs .. ta .. nd. m durdu. Llıkin şu son bir iki senedir Diğer taı:aftan, Tür~ hava me~- rarlaştrıldığı zaman Her Hitlerin Bundan yirmi sene evvel melde-
~= ,-'4jet rnuhım mikt d k t İran körfezi büsbütün bac::ka bir c- danlarına ınen ecncbı tayyarelcrı- be gı"derken de hermin altından gcc:-

dı:.. ~ ar a agac omuru ı - v ' kl Romaya geldiği zaman Vat'k "-· -
."'6lll.ı d ucuz ko"mu" r """t 1 hal dilin · - d tt• B 1 hemmiyet kazanımı: oldu. Bahrcyn nin verece eri ücret tarifesinde de ı ana •=ğim bu kemerlerin uzak ve '· aknın k... : Uyan .,.. ı - e esme musaa e c ı. u - v d w giderek Papayı ziyaret c-:li t . - u 
--lll(l"''di lllahalıe h"'lkı sev'nc gar·"'- k" ·· l · · ld'ği de petrol bulundu. Daha da o sa - yapılan egişikliklerc göre b!r haf- p c mı hatıralarını irimden du'-·arak dün de l°qh,,_-.r1o1 • :ti ... ı ıı:.uan omur erı pıyasaya ge ı yeceği meselesi birhayl' dedikod _ :s J 

bu~ ka~recfey~ bu kömür a- halde, fiatlara neden tesir etmedi. hillcrde petrol aramyor. tayı geçmemek üzere kalacaklar- ]ara yol açmı5tır. Romayıa mi b~ yolum oraya düştü. Şöyle bir an dü-
e Ya ·vl istikbal · · Asıl t-'L~-·k tetkik ed'l k He gu" A d 1 tl · · bi dan günde 75, bir ay kalacaklar- :o rcs ır ünd" B n· an y d'g" 1 n bu 
~ptlac"ı...ı. merıısımı mmı ve _ ı ec.e me .. - r n vrupa eve erınm r d .. d 0 ziyaret yapmış olan her devlet ada- ş um u ız s a ı ur arı a 

,,_ ""'' , b d E- B l sta k b' l ril ol .. b tl . d ı an gun e 5 daha fazla kalacaklar- d . . ·ıd·~· d b 1 r k llııda ... , .. arab seıe urası ır. ger u garı n o.. ır e e an munase e crın en, d 25 k k mı ister katolik olsun ister olma _ a ın. mçm verı ıgın en aş ı~a .ı 
~- bu kadaasınr ın mahalle ara - mürle. tinin ithaline_ rnü_saa~e .e. dil - politika aleminin dedikodulnnn ~ an uruş alıriınası aralaştırıl- sın bir kere de VatiJ~;n.'l ugrw av. arak hafaamm.d~~i~li~er!n~ ~adnr onla-
" ~~ft' hararetı k 1 1 d b - k .. k.. da bahsedil' k d" b mış bulunmaktadır. hasr t ld F· t h k sc )ab '4ClJti Sebeb e arşı an- memış o say ı, ugun u omur pa- n ır en unyanın azı _ Papa tarafından kabu edimek öte p Pi ht da rm e ı suzı; u. a ı m a~ :ı. • -
!ti , "'etın.ek . . n?ydi? Buna ce - halılığını pek tabii olarak karpJar- uzak yerlerinde olan biten şeyler den~eri _ biJh;ssa artık İta! h'. ~ ape ta ın sini duyarak kaçanlardan bo<jnlan 

~!e.İiıu:ın ~~:t hıç tereddüd et - dık.·H~buki hüki'.ımet böyle ~ir hatırdan çıkmıyor değildir: İşte şu Go·· zdeler kümeti ile Vatikan arasınd::u ~on de yere beklemiş gibi bir vaziyette tehri kalabahklaştırmak için Ana-
'~ \'erebilirt Cevabı tek ke- P~~ı~a m~ydan ~ermemek i~J~, Bahrcyn petrolü... on senedir barışıkık oldu olalı _ iı- kalmış olmıyacak mı idi? Böyle bir dolunun muhtelif yerlerinden nnkiJ-
So lto:ınur ih . 2,: komur ıthalıne musaade etmişti. Son İngiliz - İtalyan.anlaşmasın- det hükmüne girdiği için Alman vaziyete şimdiden mani olmak Hi - ler yapılmış, Aksaraydan, lfony:ıd:uı 

8atl§~ iİinlerdetıkarı. _ .. Demek 0~~or ~~, ~tikiınn ön?ne dan sık sık bahsedilirken İngilizle-ı Saltanatı devlet reisinin de Vatikanı ziyaretlzımgeldiğini düşünen Vatikan dip. Kayscriden. Zafraııboludan. h:mir-
,ruıcıaki ih ~erakende ~o~ur geçmek ıçın, hukümet yapacagını rin şarktaki nüfuz sahaları da söy. edeceğine hükmediliyordu. Halbuki lomatlarmın şu kararı verdiklari an den, Aydından geldiği gibi Bozda-
~~· .\rtık nı~fır son şeklını al- yapmıştır.» leniyordu. Fakat asıl ehemmiyetli Berlin ile Vatikan arasındaki ger - !aşılıyor: Papayı Vatikandnki res. ğandan halk kafilelerinin akını har 
l-~ -~~ler, w.- alle aralarındaki . Bu izahatı. aldıkta.n sonra, köm_ ür ·~ - " rinik malum. Avusturya ile Alman- mi makamından uzaklaştırmak ... lamı ... Nasıl Aksaraydan .gelenlerin 
::"'lllıı .... " .;""'~ toz} si k f tl dak b ihtik~ dah olan cihetlere, politika aleminde - ır 
l> "'U "...:ı· u, yarı ı a ıa arın ı u ara a zıya- B' 11 [ "d «anın birleşmesi üzerinQı yem'den Bunun içı'n de en iyi vesile olrak ı ti.. Aksar h 11 · 
'\llç ~ J'"'-iı kur ~ ı . galiba söylenmiyen cihetler olsa .r se u Ol J yer eş ı,rı yere ay ma a e::ıı llıitr iiindenbeıi ~n ;>atıyor .. ar. de hayret ettık. tazecnen dedikodular da henüz u - kendisini, yukarıda ismi geçen say. denmişse, Bozdoğandan gelenlerin 
IQı,_ ~halk, beYedı kuruşa .~0 .. - O dun flyatları da pahah gerek. F b •k nutulur gibi değildir. Maamafih a- fjycsine yoUamak çaresi bulunmuş- ilMiği semte de onların adı verilmiş. 
•-~ lt · ş kuruşa komur Bir İngili'zin yazdıg·ı bir y·azıdan 8 fi ast t v "~ 0:ınürcüyij .. .. . . . Pahalı olan yalnız kömür fiat - radaki münascbatı gergin olmakla ur. işte Boz.doğan k . b ta ·nı d'l 

tı,.ı."'e sevine .. gorduklerı JÇın ·arı değildir. Odun fiatları da paha çıkan bir neticeyi burada kaydet - beraber ne Berlin, ne de Vatikan Her Hiter İtalyayıa geldiği zaman b .. . emer~ ~ 
1 
rı b :ı 1 c 

hı.h:_ıaııe "'ras ıdçındeydiler. Idır. Kıc: devam ettig·i için bir çok meden geçmek kabil olmadı: Bir Kurulacak kesip atıyor. Vatikanın eski an'a _ Papa on birinci Pi de sayfiyesine rihu~n gııenedcıvar '?1a akeherlke 
1
u t:ı-

~"'·""'11' " ın a ·· d" ·.. b 'JI • • • • ı yo ar an geçırcrc a a ı su-bıı. • adan da gor ugum u ailelerin kışlık odunları tükonmiş- zamanlar Bahreyn inci servetile nesine göre hiç bir tarafla m;.ina - gıtmış bulunacak demektir. Verılen ktad 
ı:._"<((lelti anıyoruz ki ı:1>hri w h .. 

3 
yunu sunma ır. 

"~u Odun •• .. ' r v - tir. Bu yüzden perakende suretile meşhurdu. Fakat Japonlar inci ye.- Bu &uret·e memreketl• sebatı kesip atmak olamıyor. Onun aberlere gore Papa aym O uncu . 
l>ıf etı P h ve komur pahalılJgı, od l 1 ~ 1 t · · B ı· 1 · · k"t"' .. ı. t günü sayfiyesine gı'dccektir Fakat Altından geçıyorum Patlam fJ-Yetı· a alır· d un a an ar çoga mış ır. tiştiriyorlar ve bunu satıyorlar. I d f t f . ıçın er ın e ıyı o u munaseı.:a ı · 1 1 1 'tı~ · 1 bir gın an daha ehem- Son gu"nlerde b'r çek' od AQO ' m Z e <l l.lgra ve sıne• devam ettirmek azı~ • • B i sayfiyesine gı'tmeden evvel Papa ru ardan sızan su ar n ıslandnu. t'al-
"<ll't l'lleseı d' " .. · 1 1 un "l Bahreyn de bu servetini kaybet - m ımış. er ne • t b 'h" d 1 ~ 

ttı f~ Itö:ınur fi ~ ır. Ko~~ !ı. - kuruşa kadar fırlamıştır. Halbuki miş. Lakin başka bir servet çıkmış: ma fllmlerl sanayilda gelince; bugün _ bugün Avusturya- bir takım resmi ziyaretlerin yapılıp om u ta~ı m am athgı sulnrı has-
llu ilı .r aileleri :~ anndaki ıhtikar yazın bir çeki odun 240 kuruştur. ~t 1 teessUs edecek nın da birleşmesie _ Alrnanyacla bitmesini beklemektedir. Şimdiye retle emdı. . 
'elegı ti~c kö:ın.. e alakadar eder. Arada yarı yarıya bir fark göze ro · Memleketimizde fazla milttarda 27,000,000 katolik var demektir. O- kadar bütün Almanyadaki katolık Fakat şchrı gez.meğe gelen .scy-
bı,detı dahaur meselesi, et. me.- çarpmaktadır. Alakadarlara soru _ İngilizlerin ise petrole nckadar kullanlan gcllüloid maddcleıinin nun için Berlin de Vatikan He mü- kilisesi erkanı muhtelif fasılalarla yahların buradan .fı kırnn ulnrı 

I dUr. ehemmJyetlı bır Iursa, şehrimizde odun stoklarının ehemmiyet verdikleri malfundur. şimdiye kıadar haricden ithal ec.Jil - nasebatını kesmek cihetine gitmi- gelerek kabul edilmişlerdi. Son gün zenıze~. telakki etmiyeceğini du ü-
l{ .. latlkır bittiğinden bahsetmektedirler. Va - Eğer maskat ve Küveytte de bu diği cihetle çok pahalıya mn1ol - yor. Fakat aradaki gerginlik devam lerde Almanyanın Bavyera cyalc - nerek ıçım sızladı. 

'l-a Olttür f' 
111 •ebeblerl kıa şehrimizde bol odun yoktur. membalar bulunursa o sahanın İn- makta bu yüzden bilhassa fotoğraf edip gidiyor. tindeki katoliklerin başı oan kardi. Herhalde sular idaresi mcmurları

~~Şa ~tları şimdiye kadar Fakat fiatlarm da bu derecede in - gilizler için ehemmiyeti bir kat da- ve röntgen malzemesinin büyük Geçenlerde Papanın Bcrlindcki nal Falhaber de Romaya gelmiştir. m bu kemerleri bu yağmurlu giin· 
l'aJt 1 ltO:ınur ~da_r fırlamıştı. Bu se- safsız olmaması lflzımdır. ha artacaktır. kısmını teşkil eden sellüloid m:ı - elçisi Alman Hariciye Nazır ie uzun İşte. bugünlerde Va.tilron filemindcki de teftiş etmiş olduklarına ihtimal 

11.ı fiJq 1 ihtikarına sebeb o!a - H A Ahmet Rauf mulfıtmın herkes tarafından bol uzadıya görüştü. Son derece mah_ dedıkoduların yem gelen Avrn:pa vermekten başka bunun bir tefısir 
~~Ukftrn;ter ileri sürülmektedir: • miktarda kullanıldığı görülmekte - rem tutulan bir mülakat ki bu esna gazetelerinde okunan yaz1lardan tarafını bulamadım. 
Ilı}. did etti'.' .. orman kat'iyntını uubu·· bal G .. dir. Son günlerde bazı sinema fir- da ne konuşuduğuna dair hiç bir çıkan hulasası... HAI~K FiLOZOI<'li 
di,~ta~ ıçın pek az kömOr ya. fl ı u reş malarının memleketimize getirdik- şey sızmamıştır. Fakat hatıra gelen Bundan sonra Berlin ile Vatikan ============== 
~~ ~illbu~· Bu umumi bir fi~.ir- -h leri filimleri kullanamadıklarından ~ahmin ş~ idi: Her Hitlr yakında a~asındaki m~nas:~atın daha ne gi- Kızı/ayın 
% C\ilel'in .rnunzam olarak ko - J r QClnl bunları piyasaya çıkarmalarile bil- !tayaya gıtmiyccck mi? Papayı zi- bı safhaar.a gırccegı de az merak c-
~~ltıal?Jak ~tikar yapbğını da v l Dünya ikincilik ve hassa filimle iş gören fotoğraf ma- yaret edip ctmiyeceğini Vatik:m dilecek bir mevzu olmasa gerektir. Yıllık 
~~e hu kazım.. n ontro 3 Üncülük müsabaka- kinelerinin ihtiyacları daha ucuza mehafii bir an evvel öğrenmek is- Seksen yaşın geçmiş olan şimdiki 
ltiy0 eullin 1 

8~.a:ti .~eren ve ~ömür tedarik .cdilma,ğe başlanmış, filim tiyor .. Öyle anlaşılıyôr ki bu Jllüla. Papa 922 d~ ~ntihab edilmişti. O z.~- V .. 
I' lti: ÇYüzunu bilen bır zat K b ·rren me l sını kim kazanacak pak :fiatları ise eski pahasını mu - katta bu ziyaret meselesi de halle- mandanberı ıse Avrupada pek mu. n on gresı 

~l{öınur 1. ursu 1 1 mur ar hafazada devam etmiştir. dimiş oldu. Yani menfi biı' surette ... hlın hadiselere şahid oldu. İtalya 
tı~ı~CsindeıaUann.ın bu dereced. e staj· için muhte lif yer- Blrlncillğt bir Est o n yah Papanın Berlin elçisi öğrendi .~i. hükumeti ile Vatik. ann arasını bul- CumarteEı· gu··nu·· An'·a-

tek b be ~ Diğer taraf tan sellüloz istihsali - . k b p i ff k K ~ilr tır. b ır se b hcıkim 1 •• d ·ıd· J kazandı Alman devlet reisi Romaya gıttigı ma .u apann sıyas muva a ıy-
lj>,.1~. &ay.,.;°Unda; birkaç sebeb ere gon erı l er ne yarıyan iptidai maddelerin mern zaman Vatikana uğrayacak de~il - yetlerınden sayılmaktadır. Vatikn.. rada teplan1y0r 

"lh._ ""lrn 13' Ank d ıl h b b k Tallin 27 (A.A) - Estonyalı Kot- leketimizde mebzulen bulunuşu 1 d A d k ~ -~ tahdı'di ... ıri,. o~an kat- ara a aç an u u at ontro- k T- k M hm t Ç b t 1 dir. Artık bunda tereddüde yer kal- nın SO_? zama~ a.r a vrupa .a :~r- Kızılay xurumunun yıllık knn 
lbt Soiuıc . dır. İkıncısı havala- lu kursunda muvaffakiyetle netice as, . u~ c e 

0 anı uş a karşısında, bir scllüloid fabrikası mamıştır şılaştıgı en mühım vukuat hıç şup- gr . .. . .. d k' . .. .. 
ı:~ "-· gibnesid' yenmıştır. Bu suretle Kotkas agır kurulması etrafında Siimerbank · İ ~ h·ı· h b 1 esı onumuz e ı cumartcsı gunu 
~.L "'il kad"- . ır. Hiçbir .sene, alan geneler, staj görmek üzere i Fakat Bapahk makamının bu vn- hesiz. spanya.uak. i. da ı ı at o. - Ankarada toplanacaktır. 

"'C - k ben h sıklet birinciliğini almıştır. kinci- müessesesi tarafından bazı tetkı·ı~- b k d 1 b t tit•ı-. 8~ . . ışa zer ır şe- muhtelif şehirlere tayin olunmw: - · ziyette kendisine bir istikamet tayin muş ıse şu ır ı ı ay ır o up ı en K d . . 
"8ı . enııştı H 1 b k 'S lik ve üçüncülük için Çoban ile 1 ld • .. 1 kt t tk'I 1 • . . "h' hAd• 1 d V t'k ongre e Istanbulu temsıl ede _ 

ltlı.ı .. lÇin · ava ar ozu lardır. Bu meyanda 8 kişi de şc·h- 1 1. N' b · er yapı ıgı soy enme e, e ı < er etmek lazımgehyordu. Her Ilıtler mu ım a ıse er arasın n a ı anı .. . 
l:ib , arz ve tal b k .d sveç ı ırnan u gece çarpışacak· t' . d .. b t t' l d - 1 d b' Al A cek olan mumcssıller ya k ce, kö .. e m esi rimize ve 5 kişi de İzmire gönderil- 1 d ne ıcesın e mus e ne ıce an ıgı Romaya gelir de Vatikana uğramaz en meşgu e en ıri manyanm - . nn a · -

~t .. . :Su dlllur fiatları pahalı - mı'ı:lerdir arBır. 'kin il'k .. .. "lük' takdirde bir proje hazırlanarak, ise, Papa On birinci Pi, onu beyhu- vusturyayı almış. olmasıdır. şamki trenle Ankaraya hareket e -
"N: •. a hır' sebebdır' F _ :r • u gece ı c ı ve uçuncu . .. . d kl t . .. 
l~n a t A d 1 d b 1 1 d ece er, cumar esı gunü kongL 

ile . :a Cü bir sebeb daha a;amak Bunlar, gönderildikleri yerlerde için, Çobannın karşılaşacağı Niman or a na 0 u a ır se u oı m~ı - 1 M AY ıs de bulunacaklardır. 
""'" ~ ı._ h .. ~rda ihtikar· dan havaların 3 ay staj görecekler ve bilahare, ciddi bir hasımdır. Fakat, Çobanın mulat fabrikası kurulması kararlaş 
~111 .. _ ~-~ Kızılay kurumunun memleketin 
"""'fit 'tı ıı.tı' !ekilde geçici, kömür- hububatın ihracı hakkında çıkacak bu adamı mağIUp etmesi ihtimali tmlacağı bildirilmektedir. Fabrika 
J.., "'' k- -y· her tarafındaki şube ve kolları bu 
b.. \>~=- • ar Yapnıasına sebebi _ nizamnameye göre ihracat kontro- vardır. Çünkü, Niman yaşlıdır. Bu tesis edildiği takdirde sellüloid ma-
.'~ı ... :·~tır b lb ı · 1 ·1 ı 1 k " .. mali sene içinde yapılan tahmin -k. ·· .. , bu · .o.a uki kömür fiat- u ış en e meşgu o ma tızere gureş neticesinde Çoban için ikinci- mulfıttan olan :fotoğraf ve sinema 
""'Ql'rı derec ... ..:ı l'k uh !erden 260 bin lira fazlaya bir mil-gelir:· Ç\.le pahalı olması muhtelif ihrae iskelelerine gön - ı m temel, üçüncülük muhak- filimlerinin çok uauza malolacağı 

ı V k k k yon lira kar temin etmişlerdir. · a ıa hükumet or - derileceklerdir. a tır. tahmin edilmektedir. 
~ Varidatın en mühim ksmını te _ 

lY . -:L- u" G!!S -o N L CD M Başımı kaldırdım. Hayretle .Ci- şefkatile onun yokluğunu belli Marelli beni görünce mu bala - vefasızlık olmaz. Protesto ede - berrüllr, şefkat pulları, Çocuk E -
sirgeme kurumile birlikte temir.. e-naya baktım. Çünkü bu söyle - etmemeğe çalıştı amma, ananın ğalı bir sevine ve memnuniyet riz. 

dikleri ona (bu da bir aşk masalı) yerini kim doldurabilir? gösterdi. Yıamnda Maryo da var- Cina gülüyordu: dilen zekat ve fıtrelerle kurban de. 
~ U Y A Z A N "" isimli romanımdan okuduğum bır Gözleri yaşarmıştı. dı. O da aksine Marellinin mem- - Eğer bizi aramamakta ısrar rileri, kuruma aid gayrimenkulle -

S R E T S A F A C O Ş K U N 1 parçaydı. Yarabbi.. Bu kız sevilmeğe ne nuniyeti ölçüsünde suratını astı. ederse bir daha çiğnerim! rin kiraları, maden suyu satışı, 0_ 

e: 0 ~ - İyi aklımda kalmş değil mi? kadar layıktı· Maryo ile karşılaşınca Cina da Gülüşerek sofraya oturduk. yun kağıdı ve ilac inhisarlanndan 
elet' ~Unu h' E 8 1 R O M A N : 111 - Çünkü bu tamamen iştirak etmiş Ve.. ıtıZdı. İkisi bu suretle benlın nam Maryonun ağzını bıçaklar açmı- hasıl olan temettüler teşkil etmek-
~~ bugün ;ç göstermezdim.. İlk tiremezsin ki.. Çok fena düşündüm. old~ğum bir fikirdir. H~yatımı Ben.. hesabıma ödeşmiş oldular. yordu. tedir. 
~ hu isy 8Yan ediyorum. Hal- Lakin artık daha fazla hırpalanacak ve ınsanları pek az tanıdıgım, on· Onu sevmeği nekadar isterdim. Marelli pirosunun dumanları - Bu çocuğa acıyorum. Bilhassa bu sene 1211000 lira tah-
ııL ~at da d'~~1 Vilcude getiren un- tarafım kalmadı Gene tamamen lar hakkında pek az malUmat sa- Ne fayda ki.. nı savuruyordu: Cina ona karşı bu kadar sert 
""\Sı.. Uşu.ndhk . . · hibi oldu· h ld k da · min edilen iane ve teberrüler hal. e· u lerının tamamen yalnız kalmak istiyorum Bu arzum _gum a e.. Geç vakte kadar, uzun uzun - Bugün neşem yoktu çocu - vranmamalı. 
ı. .. -lllll belk' b' 1 a·· .. d"kl · · - Pekı sen neye bu kadar bed- konuştuk. Aklım başıma geldiği Iar .. Maryoya, haydi kalk bize Yemek arasında Marelli bir _ kımızın büyük ve günden güne ar-
~ saçlarınıı 1 ıraz evve uşun u erımı b' · c· ı b kt v · d d. Ah b' · f · d b' b' t klif tan alfıkası sayesinde 201,129 ıır· a-q~tt~sUten SUsu a oynuyordu. Pek ve Söylediklerimi tekzip eder am- ınsı~ ı.na... .•. . . zaman saate a ım. akit bfr gidelım, e ım. ır mısn ırı- en ıre ır e attı ortaya: 
~i, ~nu, cesa §Unıuz onun tered- ma, burada Bruyeri hatırlamak la- - Fakenı sdevhdıgım ıç1ı1n... hayli ilerlemişti. Müsaadesini is- miz ols diyordum. Bilir misiniz _ Gelin çocuklar dedi.. Ye _ ya baliğ olmuştur. 

rcıu. retc çevirıni 1 k zım! - at a a evve erı de öyle tedim. ben yalnızlıktan çok sıkıhrım,ne iyi mekten so h b b h Kzılaya gösterilen rağbet ve te-
' • § o aca imişsin!.. d ld' . K k. b t nra ep era er şe re 

~ı.ı. A.ı;,lk Diyor ki: Kat'i cevabı verdi: etiniz e ge ı.nız. eş 1 ana ~- inelim. Şöyle çalgılı, danslı bir veccühün her tarafda tezayüd et-
~ t...1· • sev ...... eğ· h' - Gene sebeb sensin!.. lefon edeydinız hep beraber bır t% ·•ı 8llı!. ~~" • ı ıç denemiye- ·Bütün derdimiz yalnız başımı- N d - Yemekten evvel olmaz. Ba- yere gidip eğlenelim. tiğint artan aza adedleri göster -

tı~ ~erini· ela karşına o kadı- za olamamaktan ileri gelir. Kumar, - e iyorsun!.. bam da erken gelecek bu akşam.. gezme yapardık. Cina bir çocuk gibi ellerini çır- mektedir. 
"'il..~ 1§gaı et k ' - Sen tamamen kafamın için- Cina cevab verdi: par.ak bu teklife iştirk etti: • 
~~ u l'aJtibıe nıe için ben çık- lüks, sefahat, şarap, kadınlar, ce- de tahayyül ettiğim insansın. Sn. Hep beraber neşeli birkaç saat - Zaten ög-leden sonra geldi - .. Umumı heyette konuşulacak 

eı-...., Penre}ı-c: geçiririz. Buna ihtiyacımız var. - Ne guzel ne guzel .. 
......_ ~ . ··ııyecek ın~-~meme mü- halet, itimatsızlık, hased, kendimizi na gelinciye k.adar bu insanı bu- baba.. Biraz oturdu. Gitmeğe B ıma elecek . mevzular arasında yapılan yardım-

ı.... '~lni~ ... uı.. ve allahı unutmak· h b d d d ~ S Çünkü şimdiye kadar yalnız derd- G- h 11 - lık aş g varmış. Bir hıs- l . b t· .... "l k K 
~ e~ıl Pençeleş .... k·: . • ep un an ır.> lama ıgım için bedbindim. ~n- lerimiz ve ıstırablarımızla baş- kalktı. uç a e yemege a o - si kablelvuku bana bu teklifi hi arın nıs e ı goruşu ece , son r-
~\tıai~·eceğbn.. a;"e ~ız, fakat - Yalan değil .. Bütün kabahat ra anasız büyüdüm Suad .. Bil - başaydık. yabildim. de cazib göstermedi. ç şehir zelzelesinde gösterilen yar -

llıi benltn mucadelenin cemiyettedir. O tefessüh edince mem anasız büyümenin ıstırabı- Israrım netice vermedi. Kal - Maryo sitem etti: - Ne dersiniz Suad! dım miktarı da kongreye arzedile -
toplayacağımı kes- pek tabii olarak insanlarda... nı bilir misin? .. Babam ölçüsüz dun.. - Yooo .. delikanlı bu kadar (Devamı var) cektir. 
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Patronlar, gazeteciler ve 
omlıyan muharrirler ne 

Biz, günlcr,iir, r

kime g1zeteci den 
dı{;ini, hangi ev • 

safi ha>z şahsın 

gazeteciden m:ı -

dud olduğ•ıı•U bir 

formül içınde tes

bit etmeğc çalı -

şırkım, scvab işle· 

diğımizi z:ın etli -

yorduk. Meğer se 

günahın . bıiyüğıi-

nli, hatanın en 

dch~ctlis:nı i~lı -

yormuşuz da h~ -

berimiz yok :miş .. 

Bı.:nun da ancak 

rütbesiz ve kos -
M. Süleymen Çepen, lskender 

Fahreddin Sertelli 

•Cumhuriyet> gemisi süvarisinin 
en sondaki cümlede bana izafe et
tikleri san'atkarlığı, iltifatlarına te
şekkür etmekle beraber sövlen;ek
ten•ı kendimi anlamyacağım ki, 
daha evvel, asıl pireyi deve ben 
yaptım, diye kendi kendime mal 
etmiştim. Hala da pireyi deve yap
makta devam ediyorum. 

Dün slvil aıniralımızı geınisinm 

kaptan köşkünde ziyaret ett'rr~ 

- Şaka olarak yazdığım bir ya
zının arkadaşlar tarafından ciddi 
telakki edildiğini, ciddi bir şekil w -
rildiğini görüyorum. dedi. 

Üstadım, dedim; bu il;~ ciddi 
boyanın ilk fırçasını bendeniz vur
dum. Vakıa sizin de Asım TJs'u•ı da 
müteaddid defalar ıekrarl~dığını 

şarıl şarıl sirke akan bez koyuyorum da iki dakika 
sonra, kupkuru oluyordu. Bey babacığım sa1:ıahlara 

kadar baygın baygın sayıkladı, durdu; hiç gözünü 
yummadı 

- E, şimdi nasıl?. 
- İşte bugün biraz hafifledi. Etrafındakilerle 

üç beş kelime konuşabiliyor ... 
- Harareti düştü mü? ... 
- Bu dakikada yok. Sonra ne olacak bilıniyo-

rum. 
- Vah .. vah .. 
Doktor da, bizim Neclô.run kocası. Koca şehir

de başka işe yarar bir doktor yok. Bu adamcağız da 
hasta yüzü görmediğimden mi, yoksa kabiliyetsizli
ğinden midir, nedir? .. Timarcıdan farksız. Hele, has. 
\alığı söylemeyip de: 

- İyi ola.cak .. iyi olacak ... 
Deyip gitmiş olması insanı çileden çıkarıyor! 

Vecdet evde çok kalmadı, 
- Ne var, ne yok, anhyayım ... 
Diye, doktora gitti. Akla bir ihtimal daha geli

yor: Hastalık acaba çok ağır ve üınid vermiyen bir 
şey de doktor herkesi tesellisiz bırakmamak için 
sôyleıniyor mu? 

Bu da muhakkak bir sebeb olabilir. 
Be hastanın başı ucundayım. Biraz benimle kcı

nuştu. Sonra, başını çevirdi, göz kapaklan indi, 
d:ıldı. 

'.Arada bir uzun uzun inliyor Son derece mecal-
siz. 

(iECE 

- Ecel gelmeyince adam ölmez .. 
Derler amma, hastalık hayli ağır. Hafilleyeceğe 

benzemiyor. Gündüz biraz iyice idi, bizimle konu -
şabiliyordu. Akşam üzeri yine fenalaştı, ateş bastı. 

Hepimiz karyolasının başındayız. İnim inim inleye
rek sağa sola dönerken rengi büsbütün sararıyor, 
bunaltıdan nefesi daralıyor. O, inledikçe benim de 
yüreğim sızlıyor, sıkıntıdan damarlarımı saran yağ 
eriyor, hastam yüzüne bakamıyorum. Hele Vecdet 
müdhiş üzülüyor. Çocukcağız bir gün içinde eridi, 
soldu. Birtürlü karyolanın yanından ayrılmak iste
miyor, boyuna düşünüyor. Dalgın, mütereddid. Kor
kuyorum, o da: üzüntüden hasta olacak. İşte o za -

man tamam olur. Arkasından da ben ... 
Melahatle küçük çocukların hali de yiirek acısı. 

hepsinin gözleri dolu, hepsi bir damla ile tufana 
hazır. 

SABAHA KARŞI 
Ne ben uyuyabiliyorum, ne Vecdet.. Uyku aklı

mıza bile gelmiyor. Hasta çok fena! Yine şedid bir 
nöbet geldi. Baygın baygın yatıyor. Bayuna sayık
lıyor, soluyor. Kendinde tamamile geçti. 

- Bey baba ... Bey baba .. 
Diyorum da hiç cevab vermiyor. Bizi bile tanı-

dığı şüpheli. Ateşi pek yüksek. Vecdete sordum: 
- Ne yapalım? .. 
Dalgın dalgın yüzünrne baktı: 
- Bilmem ki. ... 
Diye ümidsiz bir cevab verdi. Son derece telaşlı. 

Üzüntü ve meraktan yüzünün rengi bembeyaz. Uy-

kusuzluğun, yorgunluğun da tesiri var. 
- Doktoru çağıralım mı Vecdet? .. 
Kararsız. Tamarnile, bana uygun: 
- Çağıralım .. 
- Gündüz sen onu gördün .. ne söyledi, lı" 

ne imiş? .. 

Bi;tfu:İÜ hastalığını söylemek istemiyor. vt' 
üzülürüm .. diye saklıyor. Fakat, kendisi beJI ~ 
ha çok üzülüdüğüne, tesellisiz kaldığına göre 
ne fayd;ısı var? Israr ettim: 

- Hastalığı niçin söylemiyorsun Vecdet!· 
- Canım ben de pek iyi anlıyamadım .. 
Yine sudan bir cevab. 
- Anladığın kadarını söyle elendim .. 
- V allahl zatürcie mi dedi, ne dedi, işıe 

bir şey.. . , . it 
- E peki, hastalığın s~yri ~e vaziyette ıfll 
- Doktor pek ümidsiz değil amma.. .1 
Fazla bir şey ·söy\emedi, ben de daha ~ 

öğrenmek istemedim. Zaten, vahamet aııl 
Vecdetin ümidsizliği, bu derece çırpıruns51' 
göstermesT de tehlikeye işaretten başka ne\ 

Of.. doktor.klz1uk ne fena şey! Koca şe~·,~ 
lı:ala bir tek doktorun eline kalmış! Hast~Jııt~, 
da anlamasa da, hastayı öldürse de, diriltse sf' 
dediği olacak. Fakat, ne kadar lakayıd nd. / 
gün, bir iki kere gelip hasteya bakmasını ıs 
miz halde bugün hi\ uğramadı bile ... 



.. 
a'riye camii ve 

Mozaikleri 
- 5 - [1] 

tJIE:RYEMiN ÖLÜMÜ 
~ Yazan: Fuad Samih 
...... ~ ı --
d· ' 1 devir1 d 
uıetek Par er e üç p:çası ye-1 ahenkli ve o derece tatlıdır ki kat-

·treıı Ylıltar:ı çal~tır. Ilk evvel iyyen Narteksteki mozaiklerin par
e lıoyllnd SOl koşeden 20 santi- j lak ve çiy ve imtizacsız renklerini 

<le bir le a ve 15 santimetre e- hatrlatmaz . 
. Ylı<ııaıı p:ha bozulmuştur. Bu,' Çizgiler büyük bir itina ile estü
u~ Ve gaYti~a ~k mühnm değil- pe edilmiştir. Pek dikkatle bakılır

levi değildabıU telafi bir şeyi sa, zeminde ve elbiseler üzerinde 
al Yani düz 

1 
ı. Eksik olan bu kıs- birkaç mozaik parçası görülebilir. 

u:n lanı.anı~ tın renkli zemini ha İnsanın, çehrelerin mozaiklerle de
hada bulun aınak pek kolaydır. ğil, fırça ile yapıldığına hükmede
ıı' 1dit: lr. °!{ a~ .Yazıyı da okumak ceği gelir. O derece küçük ve ince-

'ltab olaıı 0~~ız. dir. üstadın, tablosunu vüeude ge-
liı "'llıiyetlid. ı ınci kısın daha çok tirmek için takib ettiği usulü anla

; Sol lata~· Bu, Meryemin ba- yabilmenin imkaru yoktur. Ufki 
b'.llıetre bo ında ve aşağıda 30 hatlarla yapılan altın renkli sema 
ır l>arça~' !5 sa.nt.imetre enin- haric, tablonun hiç bir yerinde in

Ve Ya~ ~u tulun bü;iik bir ceden inceye tedkik edilmemiş bir 
Çayı llıUht .ııın yukarısında sol çizgi, hiç bir noktada biribirine mu
,"Seti olar:ı idi. Büyük bir ta- vazi ve temerküz etmiş iki hat gör-

d: lanı. boz 
1 

Meryetnin sol çeh- mek kabil değildir. Mutlak hafif c: 8ağJaın ~an kısmın kenarına bir renk, aradaki fark gösterir. 
" deıı ~ .. almıştır San'atkar; gayesine vasl olabil -
~ •lt l<öşe:,ufe Şayan cihet, sağ- mek için frçanın kolaylklarına ma
llJ cıd<!en teın !amamile harab o- lik değildi. Bir ressam gibi, bir fır
itııı l\\ıııı.etre ~SSüfe değer. Burada ça darbesile her istediği rengi vere
~ e hUyiik b ?Y Ve 30 santimetre mezeli. Tablodaki resimleri, lüzu -

il\· Yarı Vii ır Parça yoktur. Sen muna göre küçük cam veya taş par
l\ııı ayakl CUdile yanındaki ha- çalarile tanzim etmek mecburiye -

ııı. .·. ıııoZ:. kaybolmuştur. En tinde idi. Bunlara çeki ve düzen 
t,ı llııle har b ın altı kenarıdır ki vermek, biribirine imtizac ettirmek 

•ryellıiıı a 0lınuştur. kolay bir iş değildi. Zira aralarnda 
Vefatını tasvir eden iki santimetrelik murabbalardan 1 · • • 
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Eski ve Yeni TUNCELi · 3 

1 SoğuK o kadar şiddetli idi ki tıp~ı bir 
kirpi gibi paltomun içine çekildim. 
Yol 
nına 

arkadaşım yorga· 
sarılmış horul horul 
uyuyordu. 

Yazan: M.Sami KARA YEL 
Evet; kamyonun içinde en akılsız lile yola çıktım ... Fakat; Amerikan-

bendim.. vari bir şey!. Bizim hayatımıza, yoL 

Ka 
Bilmem; bu arabaya kamyon mu culuğumuza hiç mi, hiç tetabuk et 

k l 
derler? Kamyonet mi? Zannederim; !miyen bir düşünce ... 

1 
kamyon bozması kamyonet!.. j Düşüncelerim; birdenbire gerile

Karşılıklı oturacak yerleri var. re gitti. Sultan Hamid devrine ka-c a c l a rı Ortası posta çuvallarile dolu .. etrafı ldar dayandı. O vakitler gazetelerde 

---- ' ' açık üstü örtülü... ikidebir duayı padişahl ile karışık . .. ·-·- · ··--ı , . 

... ... 
• ' - ' 

------
ve kadın 
Kokain ve 
Afyoncuların 
Sırrını nasıl 
Ö·ğ'rendim? 

Yazan: Geo. FRANCIS 
Tesadüf; gazetecilerin, hususiyle geçti, sakinleşti. Derin bir nefes al- kadın, bile bile kendini zehirlesin ... 

reportaj yapan muharrirlerin yar - dt: - Frida, sen de mi bu zehiri kul-
dımcısıdır. İşte merak! okuyaca - - Mazur görünüz, dedi. Ne yıptı- !anıyorsun? ... 
ğınız şu reportaj da b tesadüfün ğımı bilmiyorum. Evet... Bilmiyo- Elektrik cereyanına çarpmış gibi 
eseridir. rum .. . Ach mein Gott, welche Le- sarsıldı, çehresi sertleşti, bacakları 

On beş gün evvel Büyük Bulvar- ben, wen sie xissen {Ah! Yarab j gerildi. Başını omuzumun üstiine 
da dolaŞlyordum . Birdenbire, bar - bim! Ne hayat . .. Bir bilseniz .. . ,;1 ' koydu, ağlamağa başladı: 
daktan boşanır gibi yağmur yağını- Şaırmıştım. Dikkatle yüzüne b:v - Evet ... Bu yüzden mahvoldum. 
ya başladı. Islanmamak için Metro kıyordum. Ve, az evvel vefat eden Şu hale geldim. 
istasyonuna girdim. Gelip giden yol ı· kokain müptelasi bir dostumun sol- Otomobili durdutt.~. ':'.e Fr'.da
cuları seyrediyor, sağanağın geç - pun çehresi gözümün önünden ge- yı karşıdaki bara goturdum. Bıraz 
mesini bekliyordum. Birdenbire çiyordu. Bunu niçin biraz evvel dü- sonra kendini topladı ve bir viski is
Frida Fon F . .. y i gördüm. şünmedim. Ayni solgun çehre, ııyrıi tedi, bir yudumda içli. Göz yaşları
Arkasında koştum, kolundan tut- donuk nazarlar... Zavallı dostum nı siliyor: 

tum. Titriyer ek döndü. Ve beni gö- Gaston, günlük zehirini almadı mı - Siz her şeyi söyliyeceğim. Bel
rünce güzel çehresi soldu. Uzun göz bebekleri küçülür, bakışları baş ki beni kurtarırsınız. Fakat, k•ır11;l
kirpikli gözlerini eğerek mırıldan- kalaşır, dudakları titrer, asabileşir, mak imkanı var mı, dersiniz?... 
dı: ne söylediğini, ne yaptığını bilmezdi. Uzun müddet sustu. Başını elleri 

Anhyacağınız, Nasreci"din hocanın şunları okurduk: •Samsu • Sıvas 

türbesi gibi bir araba.. \ hatt.ı•. . 
Hava; o kadar soğuk, etraf o de- ' Bılmem ne paşa zade; bır Osman 

rece karlı ve buzlu· titrememek Bey vardı. Samswı - Sivas hattının 
kabil değil.. ' imtiyaz sahiblerinde idi. Arada bir 

Kamyon yollandıkça, rüzgar e _ Samsuna .gider, aylarca .. kalır, ke .
fendi yalnız ısırmıyor, çimdikliyor şifler, proıeler yapar .. doner gelırdı. 
da! .. Karşımda ve yanımda beş altı l Bu zate sorardım: 
yolcu var. İkisi kadın .. fakat· bun- - Ne vakit yapılaeak Samsun -

. ' Sivas şimendiferi? 
lar n~ akıllı ınsanlar.. tecrübeleri 0 b . d . 
d k H . b' • , ceva verır ı: 

e ço ... epsı ırer yorgana !alına z ti şahan · d b dukl - a e ıra e uyur .._ 
dolması gibi sımsıkı sarılmış otııru. rı zaman .. 

yorlar. ~ sırtımda bir paltodan! On sekiz yaşında bir genç oldu _ 
başka hır şey yok... ğuın için bu gibi lastikli işlere akıl 

Haricden birisi kamyona baksa; erdiremezdim. 
içinde benden bıışka yolcu yok zan-' Gel zaman, git zaman meşrutiyet 

- Siz ... Piycr? ... Burada işiniz Üzerine bir bönlük çökerdi. arasına almış, çenesini masaya da- Kerli deQlar 
ne? . .. Ah! Rica ederim size, bana Fakat, kabil miydi? Frida Fon F ... yamıştı. Dalgın dalgın önüne b:ıkı-
bir şey sormayınız, bırakınız gide- kokain müptelası olsun! Bu güzel (Devamı 6 ıncı sahifemizde) neder .. çünkü; öbür yolcular birer ı ilin edildi Ben de büyümüş, mek-

""" · 'ır ··, r yim. .. denk halinde... 1 tebden çikmş, memleket işlerile a-

Kolunu bırakmadım. Hayret ve Çoc u gv un u d ogv ur m 8• 1 Gidiyoruz; Soğuğa karşı dişlerimi Jakadar olmağa başlamıştım. O va. 
merhametle karışık bir nazarla ken- sıktım; o vakit, daha genç ve dinç kit anladım ki, Samsun - Sivas hattı 
disine bakıyordum. Bu fevkalade gü ? 1 olan adelelerimi tekallıls ettirdim., impaartorluğun parası dahi olsa ya-

zel ve kibar kadın Pariste ne arı- dam ası 1 aca k m 1 • • • Tıpkı bir kirpi gibi içime çı:>kiJ- ı pılmazmış .. neden! 
yordu? Çehresi ne kadar bozulmuş- dim... Çünkü; Çarlık Rusya Şıırk vtıa-
tu. Gözlerinin etrafında çizgiler yanımda bulunan yolcu:· üstüste yetlerine doğru uzanacak sev kul • 
peyda olmuş, elmacık kemikleri L d b ı · sarıldığı yorganın içiden ses veri _ eeyşi şimendifer hatlarının yapıl • 

tç •..:::'J. meydana çıkmıştı. Bakışları yorgun- on ra U sua ın ceva• yordu: Horrr!. Horrr!.. masıa mümaneat ediyormuş . 
• <ıl\ lı· ~u. Hiç şüphesiz bu, sefahetten, ge- Horultu, bütün yolcuları istila Demek; Osmanlı İmparatorlu?,u 

1 y~ lzaııg ;ın0 . ce sabahlara kadar barlarda dolaş - b b ı 1 1 etti... Ne tatlı uyuyorlardı. Hem de kendine sahih değil; sılretii bir hü-·~·ıı el!erı· k zaık!erinde, ilk milimetrelik üç köşeli miniminicik akta belk' d kok · t· 1n1 u maya ç a 1 şı yor '--"- t K · ın•-
er esilt y · · · .. · m n, 1 e aın ve mor 111 oturdukları yerde biribirine yasla- Awne ... apıt·· .... yonlar altınöa .~rııı,t ' Veyahut ahudiler, ya binleree parç~ .vardır; hiç şup~esız, gibi zehirleri kullanmaktan ileri ge- . . 1 narak.. ' hareket eden bir devlet; muhake • 

ı. ' bir ı.,_ ta şamdanlar, taşları, tedrıcı surette ve !uzum liyordu. haber vermıştL .. . . . meleri, postalar, maliyesı· ı'la"h .. her 
'Utu1 ~"eınıe ü · d d" t .. dük d B ı Şof b k t k ~ ar {'"' . zerın e or gor ce yontuyor u. u taş arın Onu bu bitkin halde go"rünce altı Fakat, az sonra hakikat meydal'a or ve muavını ır ur ocu- şeysi ecnebi elinde_, 
Yar •~Phesız bir kitab) h nkt h ta ld ' "''"a sarılm1 •lar Arada sırada da bit,.. a.!.ığ henu" . . . • er re eve er çap ve evve en sene evvel Viyanada tanıdıg" ım Fri- çıkt: 6~ .... • N 1 d.. .. .. 
wlt z bili .. .. • bir şey içiyorlar. e er uşunuyorum, neler .. Başka lıtr Şeyle .. nemıyen da- hazırlanmış oldukları farzedilse bi- da gözümün önüne geldi. Bütün Vi- Mosyo Kaµrley, karısının aşıkı, . türlü ne ayaza karşı koyabileceg~un· 
lb ı. r gorül" 1h · al · · · · t · k 1 · d b' . d Sabaha kadar bu şekılde yolcu _ u, .<>"'it kıs ur. tım le ıstenllen parçayı, kapların ıçın - yana kibarlarını çileden çıkaran, de- ınşaa şır et erın en ırın e çal - • ve ne de uykusuzluğa ve sarsıntıya .. 

b hır lıoh l.!lıda Y. bir kan den hemen bulup ayırıvermek pek li eden güzelliğin ve letafetin ila- şan Şaplen tarafından öldürüldüğü luk devam edecek, soguğa ve uyku- y · daldım, d.. .. .. • b 
1 UJuıı Urdan veya di • b' .. . . sıığluğa nasıl mukavemet edeceği- ıne uşunuyorum, u ~~le llYord . nı ır kolay bir iş değildi. Sonra şunu da hesi unvanını kazanan Frida ne ka- anlaşıldı. Guzel ve sevımlı madam . d .. .. .. B d .. yolsuz, ucsuz, bucaksız yerlerde mc. 
bıııııte aid S::hn Y~hudile~e ve dikkat nazara almalıdır ki bu par- da bozulmuştu. Büsbütün değişmiş- Kaserlev kendisine yardım etmiş, '.111 _uş~uyorum. u erece m~ deniyet teessüs edebilir mi? ~~emle 
~lan Yerlereyı • ~ır-·iç~ çalar ayni derinlikte değildir: Ba- ti. vak'a_ '' " .ı rsızlık süsü vermek i- ıç ~ır .h~. ı'.,e s~bahı nasıl. ya~a~ıle- ket müdafaa edilebilir mi? Ticaret 
eıl\ııı &tın, llıurnı. kifı değildir. zıları, .küçük ve mahruti parçaların Bu değişikliği, bil güzel kadının çin lazımgelen dekoru hazırlamıştı. ceğımı du~un~~kçe saat 1Jerı gıde- olur mu? 
IQ,füıı~antnda b arn da ölüm ya- konulması için gayet cüz'i bir me- hayatındaki sırları öğrenmek arzu- Mart sonlarında iki sevgili tevkif ceğıne gerı gıdıyor. Tam bu sırada; gözüm şoförlere 
clı. eıı her bulunmaları lazım safe bırakacak surette şibihmünha- f;undan kendimi alamadım. ed'ld' ş· d' 1 h k 

1 
. Yollar, o derece bozuk, çukurlu kaydı. Baktım· büyük bir şışe' içın-

" alde b' ı ı. ım ı, a enen mu a eme erı kl' ki k "t d' • 
"" ır eser ka- rif şeklindedir. Kalın ve donuk cam Bu fikrimi anladı mı, yoksa kal- . . ve hende ı ; amyon mu ema ı.. de siyah şarap çekiştirip duruyor-

. Iııo,.. b' d ,_, ıl d"k k b' tesel yapılıyor. Şaplen, elbıselerınde ka" f t tutıılm ş bır' v l ı ~,,""'tici :y parçaları miniminicik, berrak ve ın e,., ac arı o ere ıraz - . .. .. . _ . . yen ır maya u apur !ar. , 
ııde "lbl\da 25 aPan .san'atkarın bi- renkten iki renk yanyana getirilme- li bulmak mı istedi, bilmem ... Her lekelerı goru~esıne, aletı katil olaı__ı gibi yalpa yapmaktadır. Ne yalan söyliyeyim, ağzım su • 

ı.r santıınetr ük k ed boğuk b' ı . fovelver de evınde bulunmasıııa rag k b 1 1 
ul . .. .. . ı. Parça e Y se - şeffaf billılr parçalarile yanyana n ense ır ses e. M 23 .. .. .. .. 1· .. .. .. . . . . Fakat; aram o yapan yo c arın landı. Buz kesmış vucudume bır ıı .,, Old Yt lamarnıı bo b J . . . . Geçen artın uncu gunu, s - men curmunu ıtıraf etmemıştır kal ld • d _ . 

de U~ . . e Ş ı- konulmuştur. Fakat, mozaikin bü- - Bır yere gıdelım, oturalım. Sıze k ti d y rdın murları Londra . . '. zırhları ın o ugun an oralarda yudum şarap, abı hayat gıb gele • 
tıı4 lrnkaıu ~htimaı verebiJme.; yük' b' k taş 1 .1 1 söyliyecek bazı sözlerim var... 

0 
an ~ av· blmede k'· kü gır' Esnayı muhakemede asabi gorun- değiller ... Horultu berdevam... cektL 

, b, ,vk;tUr ır smı, parça arı e yapı - cıvar~ ım on oş ne - mekte mu"temadi b il 
~tıı ··~larıa · Altın renkli tır. Dedi. Metro istasyonundan çıktık. . . .. . .. _ • .. .. yen aşını. sa ı. - Düşünüyorum: Acaba ben de bir Yüzümü kızarttım; ne olursa ol-
ı 1 lıııtta Jı; dolu Olduğu hald lıUş . • . . . İlk rastgel:liğimiz otomobile atla - diklen zaman salo.~~ doşemesı u yarak küçük muhtıra defterıne hır yorgana sarılmış olsaydım, uyuya- sun şoförlerden bir yudum şarap 
!<! llıl(~ h Ç bir şey b 1 Bu suretle Narteksın bırıbırıne dık. M t , ak k" zerinde bir cesed gorduler: şeyler yazmakta ve vekili ile konuş- bilecek mi idim? istiyecektiıtı. Seslendim· 

Yle llricin""~' u unma • benziyen, düz ve camdan parçalarla an osuna . sar'.ıar. oşeye nın müdürü mösyö Koserley'in maktadır . . . · . lı"r t "ardı F ~.Her halde lan zaikl d b'. b"tii' b yaslandı. Di:;lerinın bırbırine çarptı- ... . İ .. · . . . . . Zannetmıyorum; bu bµ- alışkan- - Çocuklar; bız de erenlerdenu .. 
~. b~<la lıe11t·. , akat ne!.. ~a~ mo er en us u n aş- ğını işitiyordum. Sordum. cesedi.. . . . ngilız adliyesı bu ~ıb'. cınayet!ere !ık meselesi.. bana da bir yudum sunun bakalım. 
ıı ır ltıı 1 hır çaüırı k b' . a · ,. .. , Keserley 55 yaşlarında ıdı. Ve bir karşı çok merhametsızdır. y 1 ul .. d .. - İyi bir şarap galiba' eııı ş, bir ı , ır çı- 0 tabi , tk" p - uşuyor musunuz. . 

1 
.. 
1
d .... 

1 
.. .. o c arı goz en geçırıyo:-um.. ... 

'l<ıyıtı Yekne su destisl, hulasa ..,u .. oyu.yapan sa~ a aru_ı • ~ Sanki bir rüyadan kurtuluyor - rovelver kurşunıy e 0 uru muştu. Madam Keserley'in arasıra bayıl- iki kadın aslan Tokadlı .. Üç erkek Şoförler güldü. Ve birisi mukabe-
h.iı er Vardı.~k!ğını giderecek leh ı.nı ~e~ıden te~kıl ede~~e.u m~ gibi sıçradı. Adeta bir sinir Koltuğun bir'.n~e ?.t~ güzel ve ~ası, göz !~şla~ı dökmesi ~er halde de Tokad tüccarlarından .. yani A - le etti: - . . 

lı~ıı,Ulrnıışıur. akat, bütüı. bun- beşerın iktidar~ .harıcınde gıbı bır buhranı geçiriyordu. Titriyordu. Ke- şık karısı ellerını_ yuzune kapamış, ıurı heyetı uzerınde bır tesır yapını- nadolulu.... - İlahı beyım; yanlış! .. Ne gezer 
ııı~ ra~en ~ydir. ~u~un ıçın mev~u~ renkle- keliyerek: hıçkıra hıçkıra aglıyordu. Yanında yacaktır. Anadolulu olmak bir meziyet mi? buralarda şarap .. Havzanın hılis ü-
llıe~ıltj etrısa.Is~'r.iye camiinln r1'.1 hepsı:u ~azır~mak ıktız.a. eder. _ Delisiniz siz ... Beni rı<ırey,,. gö- bulunan bir kaç aile dostu kendisini Cani .ka~ salben ida~u~a ka- Bilatereddüt, bi!aşüphe evet... züm. pekmezi bu. .. Hem de kara bi-
;ııı~. harab olrn: hır şaheserdir. Zıra, sanatkar hıç bır .reng.ı ıhmal türüyorsunuz? ... Size kın, müsa- teselliye çalışıyorlardı. Salon kar"'.a rar_verilecegı muhakkak gorulmek-ı Peki, ben de aslan, neslen Ana- berlı... . 
.,.q~ti~q.lliğine ~a beraber kıy- etmemış ve toplamıştır. Adı kırını- ade verdi? ... İnmek istiyorum., in • karışıktı. Dolabların, çekmecelerın tedir. Fa~at, gebe olan kadın, çocu- doluluyum, neden bunlar kadar yol . Ş.aşırdım', gece yarısı pekmez de 
~~~ · _>.alttan .. 

1~ bir halel gel- zı tuğla renginden, bayağı ve yu - 'llek... gözleri açılmştı. İlk nazarda zavallı ğunu dogurmadan mı, yoksa do- culuk meziyetim yok? Neden ben ıçılir mı ya. Hem d.e kara bıber ne 
~1<,~ırkaç ın!oruldüğü Zdınan kadar her şeyi, her renk aj-hfzbz Kapıyı açmak, atlamak istedi. mösyö Kaserleyin hırsızların kur . ğurduktan sonra mı asılacak? fşte de bir yorgan ve battaniye alma _ oluyor? Cevab verdım. 

sanılır. ~e Yllkarıdadr), 1 muşak haceri kilsiden, Prokonez Mani oldum. Kollarımdan kurtuldu. bam olduğuna şüphe yoktu. Yakayı .Londra efkarı umumiyesini işgale- dım... - Amma yaptını~ be çocuklar! .. 
nkter o derece ( D,vamı 7 inci sayfada ) Sonra birbenbire bu garib heyecanı karısı, akşam köşke gelince polise den bu... 1 Evet; düşüdüm ... Hafü bir bavul 1 De,anıı 7 ıncı sayfada ) 
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Japonya 
(Birinci uhifeden devam) 

Yakın aşma 
v 

çıar 

Kadın 
İti!Mnamenin mühim bir madde-

si şimali Çin ile merkezi çln ara- (Birinci sahifeden devam) len · Türk . dostluğunun . hararetli (Birinci sahifeden devam) lbirrı ve müşkül bir ıne'-ıu 
sında münakalatın teessüsü anında ciye Vekili Aras, Yunan hükiımeti öncüsü olaıı dost ve müttefik Ttir- Fransız nazırları İngiliz Hariciye'kil edecektir. 
merkezi Çine şamil olacağını der- namına da General Metaksas imza kiye hükumetinin reisine .ve ismi nazırile Fransız elçisi tarafındanl Umumiyetle zan ve t;hf1' 

. . • · _ piş etmektedir. etmişlerdir. antaııtımız tarihinin lıer sayfasın - karşılanmışlardır. diğine göre, !ki devlet orta 
(5 bıcı salıifenıızden devam) Kocam atla ormanda gezerken dil§- B k 1. J . . . lmza merasimindeu sonra Türk da l b l ·· ·d ı ra 

0 d NL t kısık b. ı tü B b" t t ··ıd·· A t k u ey ıyet, apon sıyasetinin . yazı' u unan ontııı guzı e me. Daladye matbuata vaki beyana- da Almanyanın daha ZI) 
Y r u. .ayc, ır sese an - · aşı ır aşa çarpı, o u. ı ı ç· deki k . . N nlrin lın ve Yunan Ba•veki:l,.1 bir ar&da saı arka~noı Hancı· ·1 e Vekil" • b 
l t b •' dı b 1 . ın mer ezının a o a- • ""'"i Y ınc .en tında b'lh İn iliz d 1 zl zunu yazmasına imkan 
a mıya a,,:ı . ser es tım, anlıyor musunuz, ser • Pekin .lı:nasın ilti ed t olarak Türk ve Yunaı Mıtbuat samimi ve eıı hararetli bir· .surette ·y· çalı' ı a~ g.. "d ~·~ ~unıd alcak şekilde bı"r forınül bU 

~•~ANIN"""'•~ •n' best... Kapah bulunduğum şat:•ın, Y?P afofakı ~. 7~öst. en._.'.: mümessif;erini kabul ederek~ ı- . . 'ı şacagımızı unıı L-uerını <>-.r .ı:uıı uUVU" ı=ıu . . zın muv yetinı g erme .. ..,.. se amlıyarak hoş geldınız der. . Bu . t. dır 
_Bir sabah, her günkü gibi Fra- YPAni mhahbesımde~ çıktım .. _Hemen dir. yan!tta bulunmuşlardır. selumda bütün Elen milletinir, asil ımış ır. . . .. · ııt• 

te • .t . h 1 arıse areket ettım. Sevgilımi bul KENERAL MSTAKSASm Türk milletine kar"'- duydugı·, kar-.FrFransız sefırı dun gece sefarette Almanya• lnıi 
re gezmege gı mı ye azır anıyor- k . . K d. . . buld B . d . . . bul •. . d ansız nazır lan şerefnıc bir ziyafet ar sın d "· 

dum. H" t . babamın beni .. ma ıçın... en ısını um. cru H • 1 BEYANATI eş sevgı.nnı manızı nca e e • . ı· 
ızıne çı, gor- h"" se · d Fak t t · - t ..-m. vermış ır. Berlin 28 (A.A.) - ıng 

k isted . - · · iş od d bek .... a vıyor u. a er esı gun, ) e r •Siz muhterem Tür. k gazetecile _ " me ıgını ve asın a - . . . . . D 1 d B ·ı ç b !<: 
ledi •.. h be ·" H . 1. Atlantık denızını geçmek içın lıare- · · da bul ak! h b . Mes'ud b" tt k t d"l . a a ye ve one ı e em erlaynıNevil Henderson dün• gını a r verw emen gıt un rını, aramız m a a tiya • ır sure e a e ı mıs ı•e H lifak . . ' ' ...... 

· · k t d kti n-· ··k b. ·· bak ~engı·n b la 1 b . b. · \"E' a s arasındakı ilk temas bu burgda Alınan - ingilı• '". Babam, dişlerini, yumruklarını sık· e e ece · uyu ır musa . a- run. Aramızda kendinizi evinizde • aşarı r a ezenmış ır yo- 1' h .. . ·,u 
m:ış, odada dolaşıyordu. Beni gö- y~ dahil olmuştu. Vaz geçmek ım - AkflUnnebatllr aUtlU hissetmenizi ve memleketinize dön la atfı nazar etmek kadar memnu- :,a a k;apıldı. ~uzakereler Ingilizltna dair bir utuk :;iıylcnl"
rüncc ciddi bir tavırla: kanı Y.0~tu. !a;.oyare meydanına ya aey blle ~emez düğünüz zaıpan da Türk milletine niyet verici pek az şey mevcud bu. 

1 
aşv~-~ et konagında y~pılmakta o- Mumaileyh, bılhass.ı de 

kın kuçük_ bır oteld_e ta_ tlı ve unu - Berlin 28 (A.A.) _ İtalyaya bir bildirmenizi isterim. O hissiyatı ki lunduğu kanaatindeyim. Biz Elen-J1 up og eden sonra da konuşmalara! •Prenesib ihtilaflarır.3 
- Otur §ur&ya, ve beni, sözlerimi tulmaz bır gece geçırdik Seher vak le .. . . . dEvam olunacaktır. . . . ı• u 

kesmeden, dild< . . · - çok hususi nebati yemekler listesi ayni zamanda burada, bu mühim r ve Turkler, menfaat ve ıııssıyat- M"" zak 1 d ·ttib dil her ıkı memleketın su · 
. atle dinle... ti hareket ettı. Ve... gönderilmiştir. Bunlar, Hitlerin ha- dakikada hendiniz de buluyorsunuz tan mürekkeb çifte temel ıizeı-ine t hu ketr ehr kkıne ı daazFe ecek lı~t za etmeğe ve muaJl;ikla_ 

Dedi. Ve bir kaç kelime ile idare v b" dah k d. · · ·· elim Mill ··"'·-k "la . . . .. ı are e a ransız ka~ı- bif • • . e ır a en ısını gereme · zır bulunacağı ziyafetlerde kullanı- etinizin ,~ mukadderatnı $ag m surette tesıs edılmış m14te- . .b. İ .
1
. k b.' . d . meseleleri muslihane 

ettıği bankanın mali bır buhran y ld bozulm 1 t' k" il b" 11 T vfik k . . . "ft"'"- 1 d ı. nesı gı ı, gı ız a ınesı e Ingilte- h ı•zıll .... d ·n· tti". . b""tün· arı yo a motor uş, ıay- acaktır. me ın ve am ır e e ve e re esenmızı ı ınur a seyre e,,j • . k t'" k . . alletmeğe çalışmaları • 
yuzıın en ı as e gını ve u d . d.. .. k b lm • R .. tü" Ar .b. la . . ı· . D 1 • . . renın a ı no taı nazarını tesbıt . . . · 

tinin ah ıd • anl ttı yare enıze uşmuş, ay o uştu. Malum olduğu veçbile Hitler, ta- uş as gı ı ymctli mesaı ar- ırız. ost ugumuz, sekız .senelık ıasv· 
1 

. . memleket arasındakı ı)ı 
serve m vo ugunu a · K .,, · -ıdürü· ·· d F k ti ·· ı·· k d 1 il b b ·d ed uh haı t .,_ d - ...,_ f l ve ıp ey emıştır. ı-• 

S b '"'--l b 1 kaldı enwmı o yor um. a at, te- sut u şeyler dahi yememektedir. a aş ar e era er ı are en m ya ı esnasınuu urnouuun aza- İn b""t"" ed · t" ınell ... onra azı ....,....., ere orç u . l . . ' . • . Fransa ile giltere arasında bir u un m enıye ın 
• .. ledi"· sadüfen bir dostum gelmiş ,açık bı· terem hükfıınet reisinize besledi - aşan kuvvetının . emreyledıgı . ve h d . dirrı olur Siyasi bir anla, 
gını &Jy . akt • h . 1 • k 5 . . h lık d stluk hisl . . hı"km t ki . l l d arp zamanın a denı7.de, karada, . . _ r ıgım ava gazı mus ugunu a- 4 6 k gım ayran ve o ennın e ve yasetın o gun a.1tır ı - h d . b. 1._. . nını derpiş etmek ist,yo 

- Eger bunların paralarını ver - patmıştı. Ü sur ifadesine vasıta olmanızı rica ede- ğı müteakıb merhaleler katetmiş . ava a ış ır ıgı yapmak Habeşıs- . ~· 
miyecek olursam namusum da le- Bu dostum da benim gibi bir aşk rim. tir. Başlangc teşkil eden 1930 paktı,,tanın İtalya _tar:Uındar. ilhakının mızda çıkacak hır muh . 
kelenecek. Bunu ne ben ,ne sen, ne macerası geçirmiş ve kokainl:~ te- MiJyon Dolar Milletin kuvvetlerini dahiyane J933paktile genişletilmiş ve !ılı- se.IMılletler ce_mıyetınde resmen tanın ha müthiş birşey olarn" ç; 
~rdeşin miralay istemeyiz. Yalnız selli bulmuştu. Beni de alştırdı. İş· _ bir şekilde tanzirrı eden Türkiye • ne $Onra . imzalanan. Elen . Türk masını temın_ eylemek meselelerin- tıra bile getirmemeğ~ 
bır çare var... te gördüğünüz bu hale geldim ... Ke- Amerikanın yeni Bah• nin Büyük Şefi Kemal Atatürke Entente Cordiale'i bugün yanm a- den b~ka _bıl~sa Çekoslovaky~- Yegin~ düşündiığüınuz ' 

Sözün!i bitirmedi. Gözlerini, yazı derlerimi unutmıya o kadar ihtiya- rlye bUdcetl bu hürmetkar tmimlerimi, sizin tavas- damı.::ı hayırlı .gölgesile .kaplıyan nın vazıyetı muzakere'1n başlıca mu- mızda ıy bır aıılaşmad~ 
masasının açılı: gözüne çevirdi. Ora- cun var ki ... • k .. rta ·dır sutunuzla ı bildirmek isterim.• muhteşem binanın, Balkan Antan- - · 

da bir rovelver bulunduğunu gör- - Vah zavallı Frida ... Fakat ü - Vaşington 28 (A.A) - Reisicüm- CeUU Bayarın beyanatı tının temelle'?ndeki en mühim ~n- lstanbul u'"zerı"ne du'"şen vazı'f 
düm. zülme, bunlar geçer. Teselli b.ı;ur- bur Ruzvelt, 1939 senesine ait bah- Cel!l Bayar da matbuat mü- surlardan bın olmtı§tur. Yunanıs -

- Peki, fakat kurtulmanın bir ça- sun, yine mesud olursun... riye bütçesini tasvip etmiştir. Bu messelerine verdiği beyaıattı tan, Romanya, Türkiye ve Yugo.•- • 

resi yok mu?... - Ben mi? Hiç üınid etmiyorum. bütçe, 456,866,000 dolara baliğ bu- demi<tir ki : lavya, bu tarihtenberi, ayni sulh ve yapma y a kar ar ver d 1 
- Var... Zira, seviyorum ... Anlıyor musu - lıınmakta olup bilhassa iki zırlılı, •Muhterem Yunan matbuatı, ıpy- terakki ~il~ m~tehassis b~lunan 
Babam, gözlerlni yere eg· di, yüzü- nuz ... Ondan başkasını sevmek e - iki kruvazör sekiz torpido muhribi tli . si b" sik . ızaJ d • ve tam muessır bır ahenk go.•teren . . . . . , ' mc , sıya ır ve a 10 a ıgımı- . . . 

me bakmıya cesaret edemiyerek §U !imden gelmiyor. Kokaını çekiyor, altı tahtelbahir, bir mayin tarayıcı mimi tt kanii İmzamı sıkı ve kuvvetlı bır blok teşkıl et- Kırşebirdeki büyük zea 1 f 1• _ 1 1 
sözlerl söyledi: onun hayaliyle yaşıyorum. kemisi ve birçok tali cüzütamlı:rınızka sad-Lt sure e k .... ":'.·k b" d mişlerdir. Birliğimizi .canlandıran keti karşısında me 1 k ı·zehe eta unDuyo~ arb. d a ı ... .. .. · oy Ull an sonra, ço vuyu ır ev- 'h . . . . .. m e e ın er a- emış, un an sonr 

- Beni, yalnız sen kurtarabilir- Sonra. yavaşça eğilerek kulagınıa inşaat ~ezg~arın~ ~onulması için Jet adamı olan arkada'!ll'l eksclaııs zı .. nıyeh_ıı yenı bir bür~a:ı olarak, rafm~a geniş mikyasta yardun ha • her maaş sahibinin znaaşJll 
sin ... Yalnız sen ... Banker iştavenle fısıldadı. muktezı tahsısatı ihtıva etmektedir ral M taksa .. 1 diki . . b guzel hukumet merkezını_e yaptı. reketıne gır· işil"''g". h .. k" d f ahs lmak uıe , . . . . .. . . . .. · gene e sa soy e erımı u • h . . w ı. er gun ye unu e aya m us o .. 
evlenmiye razı olursan ... O, seni se- - Ve benun gıbı ıstrab çekenlerı ~utçe, ikı ~ırblı ıle ~ç _tayyare ge- rada tekrar edersem hakiki duygula- gım ve atırasını ka!bımd_e .daıma kabaran yardım listelerinden anla- yüzde iki olmak şartile bO 
viyor, ana ı,roo,ooo §ilinlik bir dra- teselliye çalışyoruın... mısı 43 torpıdo mulırıbı vn on altı ld • .b. t b .. d canlı olarak sakladıgım zıyaretle - şılmaktadır . blal" 

- Nasıl? Anlıyamadım... taht~lbahirin ikınlaini de d~rpiq et-ınmK o diu~ ~Tı beri.karudz ~ cr.h ik' Timde bana karşı yapılan heyecaıılı Şehrun· ı"zd.ekı" ka k 1 1 d vmil~ mkemalurtıveılmentırsu boma verecek. Bu para ile de borç- . . . . • en sıne. • e e erını, •r ı h .. 1 . d k d 
1 

r . yma anı ar a e- ı ar aş r mış . 
!arımızı ödiyebileceğinı. Ailemizin - y~ kokaın ~erıyoruın. _Evet, mektedir. memlekete gerçekten büyiik hizmet teza ur erı e ay ey eme ıyım. vair müdürlerinin bu sabah vila - Gene alınan karara gör~ 
şeretinl namusunu k:urtaracaöım ..• daha dogrusu kakam kaçakçılıgı ya- edilmi tir B' b' . . . t b ik t eğ Bay bll§kan, yette vali muavini H-d . K d . h k d . ınudiil ' AT • ş . ır ınmızı e r em e El T"" k b" 1... 1 d .. u aı ara a er azanın evaır 1 

Ne yapabilirdim? Gerçi henüz pı~~nın\i~ ikiıniz d ük .a J Y QZl liyıkz. İmzaladığımız bu .muahede h" ~n - dur d ~r ı~ı yo ;~ a mu- ynın riyasetinde yaptıkları bir top mutemedleri tarafından toP 
kimseyi sevmemiştim, sevmiyor - • ır mu et e sust · en, L • • 

4 
Balkanlarda esasen teessüs etmiş o- ım ır a ım a a ~ mış u unuyo- lantıda felaketzedelere yardım için ve makbuz mukabilinde J{l· 

d Fak t, bütün çli •.. alt - dogrusu şaşırmış kalmıştun. Nece- ıderlerının ı sulh.. . ı· b .... k d t ruz.. Memleketlerımız .. arasında, bazı esasları tesbit tıni ı .. be. t sli edil k ve um. a gen gunı b •.. bil . d 0 an un, emnıye ın, uyu os - 1930 vr 19J3 h d . , d e şer, ve şu- sıne e m ece 
1DJf yaşındaki bir adama feda et- v~ __ verecbakınıegınn emıytor dum.. ' Şı [ı • !uğun ve ittüakın yeni bir tezahürü bı"r surett ·z•muale esıne ·"'.esbu mullü bir yardım listesi hazırlama- da vilayete bildirilecektir· 

.. . yuzume ya cesare e cmıyor- e ı uve o unan . yenı . ır .. k . . . .. '( 
mek ... Dogrusu babamın bu tekli- d N"h t güld'"• ece re erl olduktan başka bu hududu da aşa- muahede d 1ı kd d"l ., . J3 ga arM vermışlerdır. Diger taraftan Maarı 
fi hiç hoşuma gitmemişti. Halbuki u. 1 aye u. . .. . rak umumi sulha da hizmet edecek- b h' a a ~ . e 1 mı~tır. en, Saat 10 da başlıyan toplantı Hü- Tevfik Kutun yaptğı 1 

ail . . di b h . .,, (Yann bıtecek) Bükreş 28 (AA.) - Maarıf neza- tir ış· t b .,..._. _,L_• U 11 • u mua edeye, sızın ve Bay Arqsın dai Karatayaru t 1 t k dımın h d . . ı: 
emızın şer mevzuu a s ıw. t• K 1 .. Kod . d . . e u ua.ır ve unnıye e, e erı- imzalarınızı . n op an ı ma sa - yar er aırenın 

Bunu kurtarmak bir vazile idi. Ka- --ı d re ıgizlorne !'1s alı re~~ n,:ın aı- nizi hürmet ve muhabbetle sıkıyo- oldu. d n dy~nın~ '"'a,~a~\;~"14 dını izah eden sözlerile açılmıştır. kilatına da ayni suretle ıe 
bul ettim ... Fakat, İştayenin kolun- spanya a ! ma_ . emege ~ . şmış o u,.u şece- rum.• dedim. sa b;:;~ an dodaıtyı ketn ı~ı 1 as- Sonra Eminönü kaymakamı Agiih rarlaştırılınış, kayınak 
da ih ba d • "d k dın be resını neşretmiştir . • • ı ıyar a e me eyım. söz alm v . .. • ıi 

m ra ognı g:ı en a n (Birinci sahifeden devam) B b 1902 . k d İ Hakiki duygıun ve düşünüşüm bu- Bu muahede b. r .. . . b . ış e. muracaat eden hususı ın 
değtld . Hül imli" a ası, senesıne a ar von d , ır ıgımızın arız Burada t 1 k d ş1 hibl . . d ""·-l ubl? 

ıın. yaperver, sev ve "arP . nın kıtaatı cephenir Terue~ zn· sk" dm t b" d ur. uasfı olan sulh ·1 l - op anan ar a a ar, erının e .o..u:ı ay ş 
saf Frida i!lmüştü p §'ta . ' u ' ın ı a ı aşı yan ır a apı o- t . azmı e ve geçen er- feliiketin derecesin. b . t fınd ki te 

·• apas, _yenın le Al1'ala dö Şiver ır ı-.·nd.ı te~k:I Jup menşei İslav _ Macar ve Polon- sınde bulunmakla rok bıiyük zevk de müttefik devletler arasında vu- kar ısında ken . 1
. ve .. u vazıy~ ra an yapaca arı_ il' 

karısı olup .o~adı.~ sordugu za- etme!lle olduğu çıkın•: arasında 40 yalı idi. Annesi, tamamile Alınan ve heyecan duydıı..,i'iunı .memleketi- ku bulup antantımızın soıı toplan- f ş dil:rıne _duşen vazı-~ da kabul e~~ııP 
~ancak ıptilebilir bir •eveh de- itiion.ı 1re ilerlemiştir. idi. nizdeki tezahürata gelince, mifüaln· ısında -ki bu muahede o esnaclc, - eyı tamamen mudriktirler. Top - .Mad_di yardım yekun 
dikten sonra bayıldım ... • • . .1 1 · 'f d d b"l · k" h k d . . . . pa lantıdan çok evvel bu yardım esas- biın bır miktara b- ol AskP.rı mahafıl, hu1<umetçı erın Bu şecerenin neşredilmesi Kod- gasız ı a e e e ı nm ı u n ar rafe edılın4tı- teyıd olunan noktai 1 · ,... dir 

Sustu, ~ir sigara istedi. Ve bir Akdeniz kıyısında ve Albokaser reanunun mühaliflerile yapıİmakta büyiik ve kalbden gelen coşkun tc- nazar teatilerinden doğan şuuı·lu arını aralarında kararlaştırmış bu- vetle tahmin edilmekte . 
nefes sektikten sonra attı: mıntakasındaki mukavemetlerinin olan uzun münakaşal~.ı·a nihayet, zahüraat ve candan kahule şahid o- zihniyetle tasarlanmıştır. Şurasını 

- Kocam, kararlaştırılan parayı artmış olduğunu kabul etmektedir. vermektedir. lunmamıştır. Ve . hen ilk .görüızo- kuvvetle ve tam bir hulı1sla kaydet Devlet Demiryolları ve Limanl• 
· işletme U. idaresi ilanları babama verdi. Ve beni Bobemyada- Barselon 28 (A.A.) - Resmi teb- Geçenlerde tevkif edilmiş olan r•mı. mek isterim ki, bu metnin tehdid 

ld malikanesine götürdü. Orada ge- llğ: Şark cepbesind~ dü~an. Allm· yüz elli kadar demir muhafızlar rü- Bunu memleketim., gütiirercğim, did edci hiçbir hedefi yoktur, Hiç 
çirdiğlın hayatı anlatabilmek im - sebr muıtakasında taarruza geçerek esası, bir sene müddetle Efliik"da ııı~n•leketime anlata:~i:.nı, onlar da bir kimse aleyhine müteveccih de. 20/5/938 tarihinden itibaren Mersin - Mamure kısın1Il8 

k~dır. B_~u --~~ edem~z-lblzi Barenko dö San Mıgel şimolı'le Tismana manastırlarında veyahut 1 hı~ süpbcsiz heyecanım" \"e ~iikranı- ğildir. Bu metin, Balkanlarn nazı- yolcu tarifesi Toprakkale - Payas kısmına da teşmil edi]miştif· 
~-··Ve d~ununuz hır kere. ~!~-,ric'at etmek m~buri:etinde bırak- Bukovina, Dragomirna'da mecburilnın .'.ştirak edeceklerdir._ . -~''. olan .r:ıusli~ane ~nla.şmalar se- tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (1215) (2388) 
mı yaşında hır kız, her feY kendisı- mıştır. Burada şıddetli mlıharebeler surette ikamet edeceklerdir 'Iurk - Yunan dnstlugu daııııidır nsınde dıger bır vesıkadan ibaret- ••• 
ne gülüyor. Sonro günün birinde olmuştur. Dşman.ın fıtfambra mm- Budapeşte 28 (A.A.) - :.f~car na-ı'·e daimi kalacaktr. Çil ıkiı lı.nv\'etini tir. Ancak btt muahedenin, . .mlhun 20/5/938 tarihinden itibaren Balkabağı Helvacı kabağı '1' 
kaba, haşin ve kıskanç bir ihtiyar takasında Lefos mevzilerimize kar- zilerinln Fuhreri Sala<;sinin menşe- hl" iki memleketin esas menfaatle- muhafazas hususundaki ehemmi - kabaklar yaş meyve ve sebze! hsus tar',.. t b" tutıılııC 

ı . .• . . .. •. .. , erema ueyeaı 
alıyor, şatosuna kapatıyor ... Buna §ı yapmış olduğu taarruzları tardet- !eri ne olduğu bakknd:ıki mlinaka- rl!tdcn alıyor. Çunktı memleketleri- yetı yanında, yuksek maneı bır ~u- 1 taf il~t . tasy 1 d erilir" ( 

• tik . , d z·· d d B ah a s a ıs on ar an v . 1214) (2389) ragmen ben, kocamı memnun et - . şalar devam etmektedir. mu: : a~amak ve me>; ıı olmak i~in mu u e var ır. u mu ede, Yu.. ••• 
mek için her fedakarlığı göze aldım, 

11 
. .. Salassi'nin Macar olmadığım ve lom'> gelen her türlü evsafı hai>.dir- nanistanla Türkiye arasındaki bağ- 201511938 tarihinden itibaren zahire tarifesinin arpa, yulaf• 

herşeyi yaptun.Fakat,hissetmediğimi™i;te)lfT..!."\il isminin Sclosan olduğıınıı iddia e- lır Bir devlet adaıuı olarok bu dost- Zarın nekadar derin ve sıkı ve iki 
bir muhabbeti gösterebilir miydim? •• • • -·-· ·- ••m• den çifçi n ı bı;slardan birinin bu id_\luj:un mütemadiyen taaü;ine salış- memleketin, birliklerini heı· zaman dar maddelerine ait tenzilatı; Payas, Zonguldak ve Türk ve 
O, bunun farkında oldu ... Niçin sak- Şehzadeba., 1 diasına cevab veren Nazi mebus ec- d•i:'l ıiıinci derecede emel, zevk ve dalıa ziyade sıkılaııtırmak arzuları- ğer Demir yol istasyonlarına yapılacak nakliyata da tatbik eıJil 
Jıyayım? Mademki her şeyi söyle- dadının her zaman Salassı isı'ninı 'nzife bileceğiz. . . nm ne kadar büyük olduğımu bir (1213) 12390 
miye karar verdim. Beni tokatlamı- TURAN taşunış ve Macar ihtilfı! ordusun- Kvmetli arkadaşım .general Mc- ke:.e d~ha isp~\ eder. Bu muahede, 1 -
ya, hatta d0vmiye kadar ileri gitti. TiYATROSU da Avusturyalılara karşı harp et- t:ık•asm Büyük Şefim hakkındaki te muttefıkle_nmız Rom_anya ve Y;ı- BeyoOlu Vakıflar DlrektörfUAU hini•'' 
Evet, hiç yoktan dövüyordu. Tabii Bu gece saat miş olduklarını gösteren bir takım tıı~nniyatı bizi her zamaııki gibi fcv- goslavya ıle tam bır mutabakat ':"'~~""."":""~'~-~----------------
bunları aileme yazmıyordum. Son 20,3'1 da yesaik ibraz etmiştir. kaliide mütehassis ve minnettar et- iginde tahakkuk ettirilmemiş oldu. ~ubmnıen kıymetı 
zamanlarda onlarla temasıma da Halk san'atkiirı Naşid ve arka - ıuiştir Kendilerine arz şükran ede- gundan, aı:_fo~tmızın dört .devleti !::!a ~ 
meydan vermiyordu. daşları, Miçençel varyetesi (Kırık Beykoz Sulh mahkemesinden: riın. Kardeş Ynnan milletinin . bil- ara~ında but~n _noktal~rda m~v_cud 941 04 Boyacıköyünde • üncü &Jkakta eski 11 yeni 13 yedi 

Yeniden sustu, gözlerinden akan mahfaza) komedi 3 perde. Localar Anadolu Kavağında Mirişah ma- yi.ık .-e birleştirici ,eti haşmetli kral genış -~e sa:n_ımı teşrıkı mesaıyı de bahçeli ahşap hanenin tamamı. 
yaşları sildi: 100, her yer 20, paradi 10 kuruş. hallesinde 29 No. da İbrahime: h:ı.zrc•lerlne hürmetle . tazimlerimi tebaruz ettırır. 

800 
rı~ 

H · · y · h d h 1 00 Kamer hatun mahallesinin Karnavala sokagın" da 33 - O sıralarda, bulunduğumuz ye- 'f azıneı maliye. tarafından aley - IU'Zelmek benim için lııiyiik bir saa- enı mua e emiz ayır ı a:dmet 
re bir Frnasz tayyareci geldı. Ko- SAHiR binize açılan 20 lira alacak davası- •lcflir. Bu vazifeyi burada ve bilhos- Zer içinde doğmak~_adı~. Son zaman- odalı yarım kagir hanenin tamamı. 
camın dostlarından birisi kendisini _ nın 18/4/938 pazartesi saat 14 te o- .. d "f Zarda Avrupanın uzerıne çöken en- 1000 00 Kabataşda Ömer Avni mahallesinin Beytulmalcı 
takdim etti- Az sonra kocamla ah - lan duruşmasında: ~u ı:uzel !'ayıta~tınız ~ 1 8 ctnıeklcıı rahlık devresi başgösterm;•tir. Bal- ~jJ) 

d d . k ktı .,. 32-34 No. lu altında dükkanı ve 5 odalı ahşap hane 
bab oldular. Her gün şatoya geli - OPERETi İkametgabınızın belli olmaması nıuy ugum zev e payan .yo ır. dişe havası yerine mes'ud bir fe. 
yordu. Genç, yakışıklı ve sevimli hasebile neşri tarihinden itibaren Kendisine daimi .sa~e~lcr -~ler ve kan Antantını teşkil edeıı det'let - mı. y/I 
bir delikanlı idi. Gönül vermekten 921 de kurulan ilk modern Türk on beş gün müddetle ilanen teblı • şevket ve aza~etler'.nın payıdar ol- Zer gibi azimkar sulh deııletleri 396 20 Hüseyinağa mahallesinin Vişne sokağında eski 34 
kendimi alamadım. Hissiyatımı an- opereti, 938 senesi eserlerinden en ğat yapılmasına ve duruşmam 16/ masını temennı ederım. bundan bilhassa . memnun olurlar. No. lu 4 odalı yarun kagir hanenin tamamı. .ıı 
tamak __ t_a_gec __ ikme_di, ve bir gün beni mühimini sırasile takdim edecektir. 5/938 pazartesi günü saat 14 e bıra-1 Sözümü bitir.irken c.bedi olıırak Hele ,_şarkı Akde .. n_iz .hususunda sır 

· 1 d B b k ak k d d . ld . y st T k b Yukarıda yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri peşin par .A 
sevdıgını soy e ı. e~a er. açın_ . Aşk resmi geçidi _ Sahte prens ımas~na karar verilmiştir. ~-vam e ecegıne .eı~uu. ·. o ugum unanı aıı ve ur ıye ıı mınta • s" 
tek!Hinae bulundu. Şuphesız, en ıyı O gün vaktinde bizzat veya vekil Turk - Yunan dostlugu ısın: (Y:ışa. kada sulhun resanet bulunuşu da - şı l5/4/938 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık arttırıtl _"Ot' 

çare bu idi. Lakin, kocama sadık ka- lstanbul belediyesi ilAnları vasıtasile mahkemede hazır bulun. 1 sın bu büyük dostluğumu) derim.• ima sevincle karşılarlar. Çünkü bir rılınıştır. İhalesi 29/4/938 cuma günü Beyoğlu Vakıflar ıtı0 
lacağıma yemin etmiştim. Bundan manız ıazımdır: ZİYAFET VE SUARE sulh havası içinde Elen - Türk bir· ihale komisyonu buzurile yapılacaktır. .:el 
sarfınazar, ailemin namusunu, şe- Keşif bedeli 48197 lira 66 kuruş Gelmediğiniz veya vekil dahi gön Elen başvekili Metaksas, başvekil !iği daha $Üratli ve dah• tamam bir Taliplerinin % 7,5 pey paralarile akarat ve mahlı'.ilat şuııe"' 
refini düşünüyordum. olan Floryada yaptırılacak gazino dermediğiniz gibi mazetetinizden Cellil Bayar ve Hariciye vekili Tev- semere verir. racaatları. (2107) 

Ulsere, genç tayyareci Parıse gi- inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye ko- dahi mahkememizi haberdar etme- fi.it Rüştü Aras şereflerine bu ak~am Memleketimizde nasıl .ebediyen!--------------------------~~ 
deceğini söyledi. Deli oluyordum. nulmuştur. Eksiltme 13/5/938 eu • diğiniz takdirde davanın delilleri biiyük bir ziyafet v~rmiş ve bu ziya- payidar olaca,:sa, . .mlh'Un dürıycır Gebze Asliye Hükuk Hakimliğin- tarafından aleyhine açı 1 
Ah! O veda ziyafeti... Yüreğim~ j ma günü saat 15 te daimi encümen- toplanarak duruşmanın gıyabınız- 1ı. ti parlak bir kabul res·!ıi takip et- da da kat'i olarak hüküm sürmesini den: zevciyete avdeti ihtar ed1 ~ 
kanlar sızarken gülmek, konuşmak de yapılacaktır. Şartnamesi 241 ku- da olarak neticeleneceği ilanen teb. zr.iştir. • hararetle dileyerek, Türk mılleti. Gebzenin aşağı Hereke köyünden zumunun yevmi muhııl<e~ 
mec~~i~et~: .. _Kendisini cidden sev ~~ mukabilin~~ lev~zım _müdürlü- !iğ olunur. (938/164) :t ıyafetin sonlarr,'.I doğru gener~l nin Büyük Şefi Atatürkün ~ıhhati· 3 ncü apartımanda 654 numarada o-, 938 ç~rşamba günü saat ~af 
medıgıını_ soyliyerek ~atodan ayrıl-. gunden alınabılır. Istekliler_ 2490 . _ -· Mete has aşağda:Cı nutku irad et- ne, dost ve mütte!i~ Türkiye~in iti· turmakta ve Hereke. me~sucat fab-,edıhnış oldu~ndan. Jll (;! 
dı. Ben yıne evvelki gıbı yalnız kal-1 numaralı kanunda yazılı vesikadan !arını havı kapalı zarflarını yuka - rrı ştir za ve refahına, ıızın ve nazık zev- rikasında dokuma daıresınde amele- Reşıd h yevmı mezkürd• r' 
dım. Tabii kocamla beraber ... başka Nafıa Vekaletinden alacakla- rıda yazılı günde saat 14 e kadar . . cenizin saadetlerine, Türkiye Hari- lik yapmakta iken elyevm ikamet- !iye hukuk m~hkcmesillde i f 

Üç sene hayatımın en acı günle- n fen ehliyet vesikasi\e 3614 lira 82 daimt encümene vermelidirler. Bu YUNAN BAŞVEKİLlNIN NUTKU ciye Vekilinin ve bütüıı misafirlf' • gahı hazırı meçhul Abdürreşat oğ- 1 lunması veya vekili karı0~• 
rini yaşadım. kuruşluk ilk teminat makbuz veya saatten sonra verilecek zarflar ka- Bay başkan, rimizin saadetine kadehimi kaldın- lu Reşit aleyhine karısı ayni adres.lmesi ikametgahının rrı,,ç 

Birdenbire ümidlerirn canlandı. mektubile beraber teklif mektub - bul olunmaz. (2409 B.) ... Yunani$lan, benim vatısamla, E- nm.ı.ı de mukim Süleyman kızı Şükriye,mebni ilanrn tebliğ 01urıot· 



~AZETECI 
Pire . d 

Yı eve, Deveyi pire yapan 
san, at kar mıdır ? 

7 - • o fi T I! L G ~ ' • - 28 Nlaat1 1 tt"'a 
.. Kariye Camii Eski ve Yen~ 

ve Mozaikleri T ~s~• Su~h.v~mı 
lstanbul . Belediyesi ilanları 

~ ... .... 1· r_~l\I. 

Senelik Muhammen İlk teminatı 

Pekmez de ıçilır mı şımdi? .. 
. . . . . - E .. Beyim siz bu dağların ne Kadıköy. Caferağa mahallesinde Muvakkithane mey-

(S inci sahifcmizden devam) Meryemın çehresının tertıbınde olduğunu bilmiyorsunuz? Bu kara danı sokağında ı N. dükkan 
mermerine kadar her şeyi, her renk büsbütün baş~a bir teknik takib o- biberli pekmez olmasa vay halimi- Üsküdar İskele meydanında 13/11 N. dükkan 

Kirası 

600 

60 
45,00 

4,50 
l'rılllı «< Gncn hi . . kullanmıştır. lunmuştur. Bır tane bile yin2 parça 
,. arrirler· sa fedcn devam) remeden habbeyı kubbe ve kubbeyı Yaln · İsa "ml -· d k' 

1 
.... 1 H h . . ze.... Üsküdar İskele meydanında 7 N. dükkan 72 5,40 

'riPan •ndcn Mü . S"J h bb .. .. . har ec:ki ız, nın go egın e ı a - goru mez. emen epsı zeytın ren- _Pekmez ne yapyor ki? 
lla c..:t!iZısını yazıynırd uKeyman .. 1

8 
.. 1e yalpanar, teyak ~~duer~ak l~az~ _ tın renkli mozaik parçaları kırk gini andırır ve bunun üzerine do - _ Otuz derece olan bu ~~g-uk ne 1 Yukarda semti, senelik muhammen kiralarile ilk teminailan ya-

r-.. -" ırn. h or u. arşısı- o çu er o an ve au e ht 1 t k d" H . 1 k ··b - . .. 1 1 ı«llano~ uu gecişi al . . y h mu e u. re te ır. epsı a tın renk- nu camgo egı golge er sa ar. yapmaz ki? Kepçe gibi donar kal- zılı olan mahaller 939 senesi mayıs sonuna kadar ayrı ayrı kiraya 
~ırn, ~u çıkacağ;nı ~ t~ınd;n bır nan ~b~ ~azetecıler• d~. ~.ut li, fakat gah aaık, gah koyu, bazan İsanın çehresine gelince: 10 san- rız bu yoll~rda verilmek üzere açık ar-tırmaya konulmuştur. Şartnameleri levazım 
a.n evv Urtuluş Yolu es ıren ark~- ta bu ışe ıstıdadı omıyan eves ar- yeşile maH, hazan sarı ile kırmızı timetre üzerine 15 santimetre cesa- Yavaş yav~~···aymıştım. Demek üdürlüğünde görülebilir İstekliler hizalarında gösterilen ilk temi-

eı \'e nu, cevabı hır !ardır. ara d d (Se r· ) · k dl ı· d l b · d d -,; · · · 
...... Pire . rnıckte buldu· . . . . • . sın a ır. ra ın ın ana a- me ın e 0 an u sıma a mevcu kara biberli pekmezi bunlar soğu- nat makbuz veya mektudbile beraber 9/5/938 pazartesi günü saat 14 
~' Yı deve d · Gazetecının tarıfı de bu Jsalıetlı rındaki altın mozaikler bakır ve binlerce parça mozaikten husule - k t . . . . 1 d Ö d D · • E .. d b 1 al d 1 (B) (2248) ... • eveyi pire yap k b' h"d" 1 . . b • ga mu aveme ıçın ıçıyor ar ı. y- e aımı ncumcn e u unm ı ır ar. . n . ' - ararı vere ıen ve a ıse en ıca bronz akisler saçar. gelen renkleri tasvir etmek için bir 1 . b d d ., r:r ••• 

U b ed b" ""kl"'k k . b' · · e ıse en ne uruyor um. -ıemen 
gıbı 'b· llt atkadaşlar d d'kl . bilen uyu u t~ a sedttıredrırrBtesı~ı Fakat asıl san'at ve teknik, İsayı kamusa ihtiyac vardır. Böyle bir şoföre seslendim: Senelik İlk tc-
hu ır hukk h ın c ı en en ve becerebılen a aın . u ı- tahia eden çift halede gösterilmiş- kamus ta mevcud değildir. İki .. - kl muhamrr:en mı·nat:ı 

tleri b' a azlık d ··ı h' d'l . - gozum çocu ar, varsa pa-
Sıı ' .. ır kale cgı • _ ır ı tibarla gazeteci, kendisine verien tır. Bunun arkasında dört melek, Her halde bu mozaik bütün bir rasile bana da veriniz ... Görü'-·orsu- Kirası 

~ hun · rn oyunculugudur ·· · .. "d k' f' · h · t M · uh S r· · k d .. ·· · 'd' V h. .. h k k' .J - -
bir aa-.:tı başarabilmek irin us. muskavı oçtu .e ı ~erı, e emmıyfek 1 eryemınl r u'.. ··1era kınteınd_ aBn~ - om~rtkı~ı- ırh. e __ ıç şlıup ek yo ·ı ı nuz ya, ayaz paşa saçağı sardı... Beyazıtta Cumhuriyet caddesinde 58 N. dükkan 36 

hlı ı::. ~leci ol • ~ '. : \'e ıyme erme gore en muva ı arının uc arı goru me ır. u - san a a.ı., er gun ça şma · şartı e Bu lafım üzerine şoförlerden biri ! . . _ • 
~L geçen g rnak lazım ... Yırmı eb'adda develope eden icabında tün bu kısım için san'atkiir y:ılnız bu şaheseri vücude getirmek için -·ıd· E lil b" k t d A- Beyazıtta Cumhunyet caddesınde 22 N. duk.kıln 
'"il:~~· azetccilik h t d ' · egı ı. e e ır yer arş ır ı gzı 
rasııı ~~r gördüm .. ay: ım a bü:> ültcn veya küçülten bir fotoğ- Marmaranın mermer parçalarını en azı on beş sene çalışmıştır. Ve tapalı dolu bir şişeyi bana uzattı ve IBeyazıtta Cumhuriyet c~ddesinde 56 N. dü~an 
de da da, bu · Bugunküler a- rafçıya benzer. Hayat, hadise oldu- kullanmıştır. bu sırada bazı parçaları.bozup yeni- ilave etti: !Beyazıt Beyazıt mahnllesınde Kaşıkçılar sokagın-
d.-ı~ek İnkar 1kır.ıtt~ a_rkadaş .'·ok ğuna göre gazetecinin sermayesi o- San'atkar; en büyük meharetiııi den yapmıştır. Yapılan retüşlere _Buyurun beyim .. Bu şişeyi dö- ıda yol artığı 100 
rrı ~e kadar 

0
.ur. İç~mızde ne ka- an hadiseer her zaman mebzuiyet- çehrelerin tarz tersiminde göster - rağmen mozaikin sağ tarafı, sol ta- nerken içecektik. Siz bize.Tokaddan Beyazıtta Koska mahallesinde Cümhuriyet caddesinde 

'lf~~"l§lar \'ar:ış~:~ş ~~ işlenme- e mevcuddur. Hatta 0 kadar ki, ha- miştir. K~~ıdan b~kan Se~af~le r~f~a nisb_etle d~a zayıftır. Hav~- doldurursunuz.. jlB/20 iki odalı ev ve dükkan 75 
~a..... ecilik tacının yat birdenbire inkıta bie etse, bu yandan gorunen yeşıl melek mus- rilerın vazıyetlerı ve oturuşları bı- Şişeye sarıldım, iç baba iç!-. '/an- Beyazıtta Beyazıt mahallesinde Cumhuriyet cadde-

~ akat hl.. d b' h~dis d . t . tesna, bütün eşhas yüzlerinin dört- raz mübalağalıdır. Nazarları hep bir ya kadar M>ktim Keskin biberli ko- 1 . d 281142 N 1 d~kk· 
Ilı " -.ııanın . a ır a e ve oayısıe gaze ecı- .. _ .. .. .. . . r · sın e . ı u an 
~ ... vetinıu verımli olmas la - ik _ da tec"k te uçu gorülecek surette ynpılmş- noktaya muteveccihtır. Kadınların yu bir pekmez. Ş 
t.~iı &aha 1, rnüsaid, taşsız ve eli- b mebakıvzuu ~-aaaghm t~ g~~e d~ tır. çehrelerinde hemen hiç bir fork Aradan beş daekika geçmedi. Do· eh_zadebaşında Şehzade mahallesinde Fevziye cad-
~ •A o dukta b 1 d u ma gore aya n ıe a T bl . İsa h ·1 t . kt Fak t "k' k 1 desınde 15 N 10 odalı Ev 480 y "Ullra, • n ve u un uk- b ""yük fz biir k t' _ a o, nın çe resı e envır e- yo ur. a , mozaı ın usur arı nan vücudüm birdenbire hart>k• te .. · · 
~Pınalt, Pıteyj deve, deveyi pire d u . ve e un sayıa anaa ın dilmek istenildiği 7.annolunur. Zi - yalnız bundan ibaret değildir. geldi. Sımscak olmuştum... Oh: Şehzadebaşında Emin Nureddin mahallesinin Tram-
or ~~~:CCinin hakkıdır. Ve eyım.N ya, kenarlara yaklaştıkça kuvvetini Serafinin iki tarafında, Guluvasın gördün mü Anadolunun şarabını .. vay caddesi sokağında 106/82 N. ev ve dükkan 180 

180 

-2,70 

13,50 

36 2,70 

7,50 

5 62 
' 

2,70 

36,1)0 

13,50 
dul' gibi gın bir (garnitürü) dür. ecml ~e~med 4 kaybeder, gölgeler koyulaşır, do - kenarındaki harfler, her halde bir Yine düşünceye daldım, cYahu, . . . 
Satı bir şey Akşam muharnrlerınden Necmı nuklaşır Soldaki rahiblerin çehre- acemi el tarafından yazlmıştır İsa - b' . Yukarıda F:cmtı, senelık muhammen kıraları yazılı olan mahaller 

trıeaı "· · · - şu Anadolu çocugu ta ıatın ve za- 939 940 941 1 . M k . il k 
'l-.. ek;t ... ~1ar· Mehmed vaktie Açk Sözde sekre- leri ilk plandaki havarilerin çeh - nın başındaki haJ.ede bulunan salib . ıl - b ı ' ' sene erı ayıs sonuna adar ayrı ayrı kıraya ver me 

~ t"tre . ~ • . ' . . . _. • · ruretlerın karş ıgına ceva verme- .. . .. .. 
ıey de· Yı deve y k d w terık ve ıstıhbarat şeflıgı yapm1ş, relerinden daha az münevverdir sonradan tamir olunmuştur Bu, . . .. 1 b'l' ? uzere açık artırmaya konulmuşlardır. Şartnamelerı levazım mudur-

guı d . apma ogru bir . _. . · .. · sını ne guze ı ıyor. • .. .. .. .. . . . . .. . . . 
~ed ed.Ucr. genç ve vaktıden evvel meslegınde Meryemın burnu çeneye kadar uza- birkaç yuz yıl sonra yapılmıştır. --- luğunde gorulebilır. İstekhler hızalarında gostenlen ilk temınat mak-
~U :ıı?... pişmek vaziyetini göstermiş bir ar- nan hafif bir gölge saçar ki bunun, Bu mozaik, her halde ressamın a- buz veya mektubile beraber 29/4/938 cuma günü saat 14 de Daimi 

llıı~eroıt bir hab . . . . . kadnştır. Genç gazeteci, gazetecılik fırça ve boyadan başka bir şeyle telyesinde ne Ka'riye camii içın, ve Ecümende bulunmalıdırlar. (İ.) (2035) 
'ıııı ' Şişirme- erı. - bızım tabı;ı- hakkındaki fikirlerini şöyle hulasa gösterilmesine imkan yoktur. ne de şimdi bulunduğu kapının üs- ı ••• 
llıu.ı teııe~ip ge, bır zabta vak a- ediyor: Çehrelerin gölgelerinde hakim tüne konulmak için yapılmadığı a- -
ı... "Uru... Pullamag-a yazı işleri ı k ·1d· S • tk• "l 'k' d Prt.Jfıld.H '"l\t tıurı .. . , _ Gazeteci pireyi deve deveyi o an ren yeşı ır. ana ar, go - 1 şı ar ır. . . 1 

C!dıs' . vcrdıgı·· b' k tırlık • . .. . Ak<:.am n...:rıyah· 
tıll' l büyüı _ ır aç sa pire yapan san'atkfır mıdır? diye geler arasındakı tezad tecrubc et• Hangı asırda buraya konuldu? ır ., • 

i .ı tmege cevaz var da k . t . t' ff k ta 1 B t . d b'l - . k. k 18.30 çocuk bayramı ve haf -\teve ' soruyorsunuz. Eğer suainiz bir ke- me ıs emış ır, ve muva a o - unu ayın e e ı mege ım an yo - _ . . Galatada Karaköy caddesinde 4/4. N. lı dükkan 
' r ~ Yapma - . . . . t Fak t h h ld T d M t tası munasebetıe Çocuk Esırgeme . .. ı. ~""'-rı_ ga nıçın: lıme oyunıyle: muş ur. tur. a , er a e eo or e - Galatada TopçulRr caddesınde 2/2 N. dükkan ve 
u ""\:'4l:t • • h 't d d --1 Ç" k" (G Kurumu namına konferans: Dok -

'l uı,. ... - Gazeteci pireyi deve deveyi 24 santımetre boy ve 22 santımet- oı zamnnın a egı. un u re- t Al' Ş"k .. (M depo mahalli. S 1 
• • • ) • M h · . k T · d I T or ı u ru ama ve oyun ço -

it dllııJar. Pir . pire yapan bir adam mıdır? şckUn- re enınde olan (Sen Pıyer) ın yal- gar~s. ' ~~~ ~tın, ,. ı ısenın ~ 11 .~- cukarının bakım ve terbiyesi) 18 -:15 Galatada Karaköv caddesinde 6/8 N. lı dükkan 
'iıt?. eyı deve yapmak değil de olsaydı, itiraz etmek şöyle dur- nız,başındn 2_bin parça moz_a~k.v~r- ne ılışmedıgını katı surette soylu- plaka dans musikisi. 19,15 spo~ ~ü- GalatadaKarakö~caddesinde5/GN.lı dükkan 

s;enelik İlk te-
mtıh'.\mmen minntı 

Kirası 

1020 

1200 

1020 
1440 

-76,50 

90,00 

'i6,50 
108,00 

l ~ııı .. b sun böyle bir suale kendimi mu - dır. Renklen o derece bırıbırıne yor. h b ·. E f Ş f'k 19 ""' B 1 
~" .. u 1 

• • B .k h' .. h k k' M sa a eerı. şre e ı , ,.ı•• orsa 
"' 11lı: rada bir noktayı i<:aret- hatab bie görmek istemezdim. Fa- uydurulmuştur kı ınsana hayret u mozaı • ıç şup e yo 1 a- h be . 20 S d' H k Yukarda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller 
fi ır • •• • • b k d · D ka t f d 1100 ·ene · a rerı, a ı oşscs ve or a -

"' 'l'eyi d kat işin içine san'at karışınca, yek- verır. Gozler, toplu ıgne aş a ar 1 rı, u s a~a 1~ ~n, :s _ sın - daşları tarafından Türk musikisi ve teslim tarihinde itibaren birer sene müddetle ayrı ayrı kiraya veriı.-
"1eı-..1 eve de · . d k f b' t k k · küçük parçalardan yapılmıştır Ve den evvel, şımdikı bulundugu yo:-e .. 
n~ .,, e~el' ' veyı pıre yaparken nazar a a aarımıza ır 0 m • gı- • · . halk şarkıları 20 45 hava raporu mek uzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım mii-
{>~n~ ırı nıc f b. tepeden inm d" n a· · .. adeta canlı sanılacak derecede tabı-ıkonulmuştur. ö ' ' • 
~~ lıtıde t n aati ve realiteleri ı : uşe s~ ınız z~ - "d' _ BİTTİ _ T 20,4a mer Rıza tarafından Arabca ldürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat 

on Utrnak l" dır B rafet peyda edıyor ve manası ko - ı ır. .. . 21 R d'f N d'k k 
~ı .ı ettıli t..lkta ihmalzıedmil' . ~· künden değış' iyor dsoylev, t afna dı e Tü:ykı ve_k~r _-a 4 makbuz veya mektubile beraber 29/4/938 cuma günü saat H de Daimi 

\te.,,e a ırse, pı4 . · A r aş arı ar an r musı ısı ve E .. d b 1 alıdır! (B ) (2032) 
'tı.. Yapln.ak io:i ol d . Işte suainize cevabım: H 1 t\ y E . halk <:arkıları (Saat ayar:ı) 21 45 ncumen e u unm aı:. . 
oı '"llletı :ı maz, sa ece. G t . . d b :ı 1 • I ••• 

Senelk İlk te-
Ut. · - azc ecı, aynı zaman a, azan y v 1 t d orkestra: 1 - Morena: Straubfe -

pire yaptığı dcve~in min~miniliğini, ag mu r a 1 n a dern süvit, 2 - Drigo: Vas minyon, 
ltu l(•"a" H . bazan da deve h~ıne getırerck tak- 3 _ Staub: Konşita, 22,15 Ajans 
1 l"\ııı a ,_ u Os1 eli k~ k l d . .. k a 1 a k . ~tı r,.ada r arı o uyucu arının aıma mu4 n a ş haberleri- 22 30 plaka sololar opera 

Muhammen minatı 
Kirası 

ICıgi illllüdulii h.Ş1?1ızı~ genç yazı tehammil nazarlarına arzettiği pi- ve operet p~çaları 22 50 son, haber- Beşiktaşta Kaptan İbrahim ağa mahallesinde 'l:J/27 
da e a ıkayecı Kenan Hu- · · · .. · ' ' N l k t İb h' ,.. kt b' · kü ük böl-ğü 42 :"it. a ncak t 1 renın cesametını goremıyecek k'! - . ler ve ertesi günün programı 23 · 1 ap an ra ım a5a me e ının ç u 
hı.ı ıış1 ., 1 k e efonla konuşabil - d ··ı . b' , tk" d (4. ünr.ü sahifeden devam) mantık kadın, bugün sağ olsaydı, ' Bn og-ı d ... 1 b ah ll . d .ın N E 168 "clu· ·• aşı ar mu evazı ır san a ·ar ır. • • . . son ... y un a .ı ar a aşı m a esın e ._ . v 
tııı.ıh,.~U Yacak vakti pek az N t SAFA COŞKUN yorlar, sanki tabiat bu halimizi hoş hala 36 yıldır bu kalbın kendısi için · B ~1 d 'f 1 b d H" . _ ahali . d 

"'"fliri .~Yliyen (Osmanoflar) • usre görmemiş gibi bizi gittikçe artan bir çarptığını duyacaktı. Biliyormu ki, ZAYİ eyog un a a~ a aşın a u~yınaga m esın e 
iıq' aize §ö~le diyor: , e yağmurla dövüyor, gittikçe şiddet- yürümek kudretini kendimde bul - Tüı~kiye Ziraat ban~sında kul - Tarlabaşı .. s~kagınd~. ~1 N. dukkfı~ .. .. 130 
~ •. ide lıa.., gôre, knnadları oldu- Btl_ı !ANLIŞ;. .. .. . lenen, homurtulu bir rüzgiıl'la pay- duğum her gün onun mezarına Jro- landıgım rnühürümü zayi ettim. Arnavutkoyunde Lutfıye mahallesınde küçük ayazma 
"'iı.ı11 ltti a~~ uçtuğu ü heli ;;; Abıdın Daver ın dun Cumhurı- lıyordu. dar gidip bir çiçek demetini keıı _ Y_?nis~ni alacağımdan eskisinin sokağında 11/17 N. ev 48 
~u~ l\sıfını Yaptırma~apçalışıyor- yette ~ıkan .yazısını ay~c~ almış- Otuz altı yıl evvel bir akşam ... dimden bir parça olarak taşlarının hukmu Y_oktur. . . Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde ön sokağında 

tı Ya2: ın Us anket· •. tık. Bır t?rtıb _hatası !u.zunden bu Yirmi dört yaşının çılgın arzuları i- üzerine bırakıyorum. Mezarının üs- Edırnckapı Keçecıler caddesı 14/39 N. Ev. 60 
~ita çl!~ında bu kuş~":~:ee~i~ k_ısım yerme gırememıştır. Maama- çinde, otuz altı yıl sonra, saçlarım tünde yan gelip yaslanan taşı htııa No. 62 Nuriye Bircan Amavutköyünde Lütfiye mahallesinde küçük ayazma 
~t· -\'~Ves· . fih yazıdan anlaşılmaktadır Bu - h ld h • 1 · k lb. · · ·· l · d k l l · ·- --· ~ =- - - · - · .ı_ l ti·•- 1 ıçinde müt 1 t .. .. . . ap ak oldugu a e a a a ımın 1

4 goz erım en a an yaş ar a erıtme- dığım yağmur altında kalan askın 3/1 N. Ev ve dukkan 120 
"'tı b·· ı~kirn . a ea P. - yanlışından dolayı ozur dılıyerek . . l'kl · - 1 ., ' =-
~ıu. •. UY\ik b' sızc ecvab vt.renler- altta ilave ediyoruz. ç~rı_de aynı _ta~e ~ : yasıyan sev~ı- ge ça şıyorum ·· taraflarından biri, bizi 36 yıl ev' el Arnavutköyüııde Lütfiye mahallesinde küçük ayazma 
\, .'<ile t..ı ır kısmı da g t . . gilıye, sevgımı soyluyordum. Eenım İşte dostum ... bu hatıralarh. baş balkonuna cıkıp, duvar dibinden ko- sokağında 41/4 N. Ev 80 
ıa~t ··t.1~· aze ecırun kl kl d d • b l b ·d· K'" kü ·· .. d k ~ 
'<i~ 1ıar. ne ı. bir görüşle tarifini Müsaade edrseniz Abidin lJave- parma 1 arma ayan ıgım a - . a.şa -~ ım. oş ~ on~n .e oş~~ van adamın torunu idi. Demek iyi- Arnavutköyünde Llıtiiye mahallesinde küçük ayazma 
ea lıyllcekı l~ı de bu hususta ciddi rin «Cumhuriyet. deki yazısını be- konun kanısı acı1~ı . Dışarı ~a;an -~- ıkı golge nazarı dıkkat~~ı _celbe~tı. lik yapmakla da intikam alınıyor- sokağında 4::>/16 N. Ev 
~lec- erı Yoktu B r raber okuyaım· şıkla hemen kendımıze geldık. Ço- El ele tutuşmuşlardı. Bırının kaaın .. .. , . . v 

60 

3,15 

12,60 

9,75 

3,60 

4,50 

9 

6 

4,50 

d~tqtı ı, düşündUkl ." ~na ge ınce, «Geçenerde bu sütunda ga7ete züldük! ... Balkondan, dik, hoyrat bir olduğunu seçtim. Yağmur yollarını mı;,: ... d. b d t S - [Bakırkoyunde ra: ıskelesı sokagında 1341 metre mu-
l'ıtıı ı. daha ar•ık :ıını her vatan- müvezzii çocukların serre' p:ırmag-ı erkek sesi bağırmıştı: kesiyordu. Ayni yere, bahçe duvarı- d Çay 

1
klana by.ar ım e,k... u ısın rabbı arsa ve kuıube . 60 4,50 

dı 'l!tıq· . ~ soylemek iktida- , 'ı • • ? _ . ı. ocu ara ırer sıca çay vere-
t. llu . ısınde bilfiil jietle çizilmiş bir kadının kama ile - . Utanmanız yok mu sızın· Bu- na, sarmaşıgı~ altına g~ldılcı-. Er - tim. Yukarda semti, senelik muhammen kiralan yazılı olan mahaller 
~b ıttbar1.a .. bulan adam- d _ k . . d tt radan başka yer bulamadınız mı? .. kek, kadına sıper olmaga çalışıyor- • 939 senesi Mayıs sonuna kadar ayn ayrı kiraya ver'l k - k 
L. "l'ltı nıucadeıec· ve ir. _ yaraan ıgını ve anar ıçın e ya ı- k 1 d B" b' 1 . ld 1 c·· 1 ı me uzerc .:çı 
"it b en di ı • - b' h b . .. . Defolun ba ayım.... u. ır ır erıne sarı ı ar... oz c4 artırmaya konulmuştur Şartnameleri levazım -d- ı-ğı.· d .. " 
~ ll' tjj_ltıle ·nıam.~ğidir. Daha baş- gınıd _ıze b'a fekrr dvcnnkeerı uz;rın~ El ele tutuştuk. Yağmurun adım irimi kapadım ... 36 yıl evvel... Keni Sabah~eyin er~en. u~andım. Salo-ılebilir. İstekliler hizala;ında gösterilen ilk temin:umu~~ ın e goruk-
t.. gıı... ı e Söyl k ı· yaz ıgım ır ı a a şa a oaraK ga d 1 w d" . d"" .. d.. B . na çıktıgım vakit ihtıyar dostumu a uz veya me -
Yl:llı:ıı -..eteci i i eme azımge- zetecier habbe i kubbe deve •i i- attırmıyacak hal e 0 mnsına rag- ımı ve ... onu uşun um.. l"nırn ' ·· . . . . .. ıtubile beraber 18/5/938 çarşamba günü saat 14 de Daimi encümende 
)erı Yesırı· ç n, yağmur altında y , ,; p men uzaklaştık. mekten alamadım kendimi... Bcnım karşımda buldum. Gozlerının ıçı gu- bul alıd 1 ı· ( 400 

h;~ ı açar k re hazan da k · c k bbc · h bb"' 1.. d k · d" Eli · · I unm ır ar. l .) 2 ) 
<(. 'daın n ı>ervasız yürü - . ' . a sın u . yı_ a ·-· Sen ki, hayatımı en son yaprağı- aşkım yağmur altında kalmıştı. Bet- ~yor u, amma ren sız 1• erını ••• 

~ "1.,,._ da diyebiliriz. pıreyı deve yap~rar, de~ıştım. IIn- na kadar bilen bir adamsın ... -~e~~- baht olm_uştum. Belki pocuklıık ad- uguşt~ar~k: ı . Dalıni Encümenin 27 /4/938 tarihli toplantısında kesilmiş olarak 
(! ~ b· t Sert-ğlu san Kumçayı mustear adıle fıkralar mi hayattan evvel bu aşkın buktu- dedcceksın onlar da eger ıslanrlar- - Gıtmışlcr. dedı. bahad to ıl _ d _ . 
lleN· ır . . • B k b' d k" - d b k mez a ptan sat an ete aşagı a gosterilen azami fiatlar tayin ve 

":ıt -,ısi ·ı. lama niçı· d k. yazan bır arkadaş bu yazımdan ıl- g-ünü saçlarımı yıllardan evvel bu sa bana benziyecekler snnıyordum· a ' ır e agı ıra mışlar. te b't l 
l"l.lııı. •te n e ze ası ve . . . • ' . · 0 d . s ı o unmuştur. 
~ . ..,.. it .matbuat tıı . d k ham alarak gazetecı, pıreyı deve, aşkın ağarttığını, yine bedbin, her- - Çocuklar! dedım. ku um. 
"Otı t- endın emın e pe d · · ' tk" d M ht b f a· B · ·z·-· ~ f'<>sta e bir mevki a an eveyı pıre yapan sana ar r.ıı e- kesten kaçan zavallı bir insan haline Silkindiler ... Kaçmak istediler. :. u erem e~e en ı. u ıyı ıgı- Karaman 

lltac1 ~ tıın~ &ene sekreterle:;n~cnl mektir diye _bir yazı yazdı. Bazı fık- beni bu aşkın getirdiğini biliyorsun! - Ya~mur şi~detl~··· .Islanıyors~- nızı unutmıyacagı:- Ba~ baş~, sı - Dağlıç 
~ llayat'tog~u da diyor ki: racı mu_harrırler de_ bu mevzua te - Onu buna inandır~~~mıştım. Fakat nu~··· _Bıraz h~f~fl.eyıncıye kadar ı- ~a~ o~nı~da, ~fıs çayınızı ıç~rek Kıvırcık 
" be ı._ t hadis . mas ettıler. Genç bır arkadaş, bunu sen dünyanın en buyuk aşklarından çerı gırmez mısınız?. ıstıkbalımıze aıd kararlar verdıkEv 
l'llrı. '\&dar e dcmektır Ve z -· 00. - ·· - .. z k ı · Kuzu 
.ı ~ t....,U olan hnr bt:c.d· ·. . bir anket mevzuu yaptı. Birçok baş biri addetmiştin bunu... Erkek teşekkür etti. Kız tereddüd enecegız. gunumuze ge me ut· Sıgıry 
,.~ •• ,.. :ı ı.... " i:l ısenın ı - f · · · d • ·ı ·., B 
11. t . .\""'. ~ bir kubbe .ı muharrirler tahrir müdürleri mu- Tam altmısındayım. H!lln o- ediyordu. İndim kapıyı açtım. unu esırgemezsınız egı mı. tı ~eçı· 
"<ll ., l.IJ mevcuu - ' ' • ı · 1 l k d k · tı bit,..,, Znrnanda p· . . .. . harrirler, gazetecile, tefrika muhar nutamadım! Dünya işte... İn- Ürkek ürkek yaklaştılar. Utan - gecenın ıatırası 0 ara ' vazo ~ ı Manda 
~ l •vlı: \' k' ıre gıbı goru - b" k 'b' H l d' ı kır··· k fulyalardan bir demet aldık. Ba!Jt§-
hı.r ~: ee~d~ alar da gayet iri de- rireri fikirlerini söylediler. At"ka _/san ~ yapra gı ı... 'dayakt . ne-,~a~ın ar ıye e e ıgı ya mamış- layınız• Alakadarların malfunu olmak üzere ilan olunur. 
~ ·ıq~ . ırJc•r. En uf .. .. daşların mütalealarına göz gezdiıen reye savurursa oraya gı ece ·sm... ım. . .. .. ••• 
~ on Yı bile b" ak goruncn k d Do - N d' İnsanda şuur var zeka var diyor- _.. Şu odaya giriniz, kendi eliniz- Dostumun yuzune baktım. Karar- _ 

Kuruş 

36 
43 
45 
42 
32 
20 
20 

(B.) (2406) 

~~l Un içinde ıraz deşecek olur- genç a~ a aşı~ . gan a ı, lar. Tabiatin şuu~una ve ~ekfısına le elektriği yakınız, dedim. mıştı. Yüzünü kaplıyan siyah bulut- Satılmak uzere mezat işleri müdürlüğü: 
ı..ı el" ne kada b"" .. , c - llk sahıfeyı doldurmak me - l k d gm- b sar•Jı Eşya şube · b akıl h.b. bil" b" k -~ l' "t rn,, r uyuıt . . .. . galebe edebiliyor mukadderat de- Delikanlı: arın ar asın an ya ur o_ .. , sıne ır an ve sa ı ı ınemeyen ır opya basğı ma-

. e"cud old - .. sclesı, dedı; gun olur, havadıs kıt- • • ·1 . d ki · ·ı S 1ah dd' t f d · ·1· k · · .. ll ugu te7.ahur _ . digimiz şeyin rotasını çevirbiliyor - Teşekkür ederiz üstad, dedi... ag ı)J or u. nesı ı e e a ın ara ın an getırı ıp açı arttırmada sahıbı uıe-
t ll il'b lıgı vardır. Pıreler devde olur, bazı rnde k 1 b ' t v h taraf d t ı .. ·· - . 
~lıh~ 1 arıa , . .. . ; . muyuz? Hayır ... Kendi kendimize - Demek oluyor ki beni tanıyordu - e a. ~n ır ~-a ve ~ an 1~. a~ ~ ın a ınıp goturulmeyen bu· 
Q~ ~apttı gnzctcc.ınin habbeyi g~n hnvadıs bollu~u ~ardır'. develer inandığımız için biz insnnlar ne ka- Rahatsız olmayınız ,ben bulurum. Bu gün ihtiyar dostumun cenaze- lnvabo ilan tarıhınden itıbaren 15 gun ıçınde bu eşyanın s"ahipleri şu-
~ ~i 4ci aı1c:~ .nı~vzubahs olamaz. pıre olur. B~ marı3~tı hadısat ya - dar budala mahllıklarız. Yabancı yerde değiliz. sini kaldırdık. Sevdiği kadının he- beye gelmedikleri takdirde satılacaktır. (B.) (2397) 
tf,. ltubı..- • hır habb . . . par, gazetecıler degıb 0 d b' .k. N d b·1· - 1 b ·· d"k K b · ••• "Ycl.aı veyi rne cnın ıçın- .. .. .. gece en sonra onu ır veya ı ı - ere en ı ıyorsun çocugum. men yanı ~ına gom u . a rın . . .. _ 
htıııu b oldu· Ydann çıkarmanın O soylerken, ben onumde duran defa gördüm. Bilmiyorum, onu ne diye sordum. Buraya hiç geldin miy- etrafını saran fakirlere para dağı4 K~şıf bedelı 14898 lira 14 kuruş olan Kuçükmustafapaşada yaptın-
tıı bi;al>an adr;;ı;:~ sezdiği anda gazete k~leksiyonun~ ~akıyorum. korkuttu. Ne hain bir düşüncedir di? . tırken, yakışıklı bir delikanlı ile lacak Ilk mektep bi~a~_ı kapalı zarfla _ck~iltm:ye konulmuştur. Eksilt
hab~ san'a.tse mektır. Bu na- 30 gazetec~ :rka.daş pıreyı deve yap ki, ~nu benden uzaklaştırdı. Aramız- .-:- Evet beyefcndı ... Bu köş~t bü- genç bir kadının müteessir adımlar- me ~9/4/938 cuma gunu saat 15 ~: Daımı cncu:ıı~~d: -~apılacaktır. ~u
t'a~t ~al>ınak' .~azı hubbeleri de mak bahsı uzerınde uzun uzun ko- dakı yaş farkı mı? ... Bunun ne e- yuk babamındı, babamdan sız al- la yaklaştıklarını gördüm. Genç kız na aıt. şartname 75 kuruş mukabilınde Nafıa mudurlugunden alınabilir. 
'ltlu ' her ik· ~ ıne bir san'attir. nuşmuşlar, fikirlerini söyemişler. hemmiyeti olabilirdi? dınız. Çocukluğum geçti benim. elindeki küçük bir fulya demetini listekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesikadan ba~ka Nafın ve!ı;:dJctin

t1 ~ lakdır~eışte ancak «fayd:ılı» Koca koca sütunları, sözleri ve re- - Çabuk bıkarsın benden! c?iyor- - Siz, Hüsameddin beyin torunu mezarın üstüne bıraktı. Bunlar her den alacakları fen ehliyet vesikhasile 1117 lira 36 kuruşluk ilk teminat 
'\ıt !'?.eder. hır l1' zetecilik kıy- simlerile dolu... İşte, pireyi deve du. musunuz? halde yağmurun altında kalan sev- mnk~uz veya mektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarf-

'1 ~ b . yapmak san'atkarlığı diye buna Kendini farkında olmadan La - Evet efendim... gililer olacaktı. [larını yukarda yazılı günde saat 14 de kadar daimi encümene vermt li-
u ısabcUi kararı ve - derler.• Dam o Kamelya'yn benzeten bu ro- Anlıyor mu~un dostum, evime al Nusret Safa Coşkun dirler. Bu saatte:ı sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (İ.) (2028) 
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ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

En muannit öksürüklerle bron• 

şit, a.stm, ve boğmaca öksürü. 

ğünün kat'! ilAcıdır. Göğüsleri 

zayıf olanlara vikaye edici te
siri f&yanı dikkattir 

BUtUn Eczanelerde 

bulunur. 

lorlliz KANZUK Eczane•~ 
Beyoğlu, lıtanbul 

BURSA PAZARI 
SİPAHi OGLU 

HASAN HÜSNÜ 
YEN l BEYAZ EŞYA 
AÇT!GI DIKİMEVINDE 

Cihaz, yatak ve yorgan takımlarile, her türlü 
çamaşır siparişlerini kabul etmektedir. 

Ad , !atanbul, Sultan Hamam 24 Telefon 2062> res , Beyoğlu, l.tiklal caddesi 276. Telefon : 40007 

Türk Hava Kurumu 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 
Birinci keşide 11- Mayıs -938 dedir. 

Büyük ikramiye 40.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000 ) liralık iki 
adet mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
eden bu piyangeya iştirak etmek sure~ 
tile siz de taliinizi deneyiniz. 

S•ç b•kımı1 gUzelllQln enblrlncl f&rtıdır, 

Hekimler 
--== 

OkuyucuZaTımız ~;:;:,ılarda mü-/ 
tehassıs hekimlerin hcstalarıııı ka
bul saatlerini muntazamar. bulurlar] 

Doktor Hafız Cenıal (Pa • 
zardan başka günlerde öğleden son-. ' ra saat 2,5 den 18 e kadar Istan -
bulda Divanyolundıı 104 .numaralı 

hususi kabinesinde hastalarını ka -
bul eder. Salı, Cumartesi günleri 
sabah 9,5 den 12 ye !tadar hakiki 
fıkaraya mahsus muayenelerini ya
par. Muayenehane ve eve tele -
fon : 22393 - 210.14. 1 

Doktor Ali Rıza Sağlar; -· (İç 
hastalıkları müte hassısı) Her gün 
Beşiktaşta tramvay caddesindeki 
muayenehanesinde saat 15 den son
ra hastalarını kabu 1 eder. 1 

Doktor Arabyan : - (tç hastalık- ı 
ları mütehassı) Edirnekapıda Ter - 1 

kos havuzu sokağındaki muayene _ I 
Kepekleri •e saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilaçtır. hanesinde her gtin hast::ılarını teda-J 

vi eder. \ 

PETROL NiZAM 
1 İ A ci'r------------....,11 Doktor Fahrettin : - (İc hasta -

1 
st. Levazım Amirliği 1 Deniz Levazım satına!• lıkları mütehassıs) - Cağıtloğlun .\ 
Satınalma Komi•vonu ilanları ma Koml•yonu iıAnları da Halkevi karşısınrlaki muayene -

Ordu ihtiyacı için alınacak on - hanesinde Cumartesi ve Pazardan 
bin kilo boz renkte pamuk çorap 1 - T?hmin edilen bedelil maada her gün saat 2 den scınra 
ipliğinin 2/Mayı~/938 Pazartesi ·~4970• ~ra olan •60•_ ton ben- lıa~talarını kabul eder. 
günü saat 15 de Istanbul Leva - zın 30 Nısan ~3a __ ta_ı\hıne rastJı. Rentgen 
zım amirliği Satın alma komis _ ı yan Cumartesı gunu saat ll,5 da _ \ 
yonunda kapalı zarfla elrsiltme-JPazarlıkla alınacaktı:·· . Doktor İrfan Kayra_ (füıntken ve 
si yapılacaktır. Tahmin bedeli . 2-Muvakkat temınatı •1122• ıç has~alıkl.~~ı nıut~hassısı) -
15300 lira ilk teminatı 1147 bu- lira 75 kuruş olup, şartnamesi ko Her gun ogleden sonra saat 
çuk liradır. Şartname ve niım_u- misyonda1'. ~er gün parasız ola- l~ . d~n 19 a. ka<lar belediye 
nesi komisyonda görülebilir. Is- rak alıf!abılı~. . Bınbırdırek Nurı Conker sokak 8-
tekillerin kanuni vesikalarile be 3 - Istek1ilerın 2490 sayılı ka 10 numarada Arslaner apartıma -
raber tekliflerini ihale saatinden nunda yazılı vesikalarla birlik- nında hastalarını kabul eder. 
bir saat evvel Tophanede Leva- .te ve belli gün ve saatte Kasım- Sinir hastalıkları 
z.m amirliği satın alma komis _ paşada bulunan komisyona mü- .. 

1 · 487 20?3 racatları. (2346) Doktor Kemal Osman : - (Sınır 

f.(J'AT. 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
ediniz 

almak lazımdır. öU 
NEVROzlN soöui< olgınlı!'.Jının feno oklbetıer 

öurmasıno mani oımaklo beraber bütün 
ıztırobları da dindirir. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
ismine dikkat. Taklidlarinden sakınınıı 

,, Arada Büyük Fark Var 
1
. Pertev çrruk pudrası, simdiye kadar hiçbir benzeri tarafınd3~ 

lıt edılmer.wıtir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çoc0 

leri için ha7.trbnmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir 

bPERTEV ÇOCUK PUDRASI~ 
··ıı 

Şişman vücutlü yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücud•~, 
valarıııda ve h'ltuk altlarının pişiklerine karşı bundan daha Jl'1 

Bir doktorun şayanı hayret keşfi 
solmuş ve buruşmuş bir cBde 

ı bir pudra J.eniiz keşfedilmemiştir. 

1 Onu diğer adi (Talk Pudra) ları ilD 
kar• tırmayınız. 

ÇJençliği İade Ed!yor Emlak ve Eytam 

Viyana Tıp mecmuası, bütün 
dünyayı hayrette bırakacak fen
nin en son zaferini ilan ediyor: 

Buruşuklukların yalnız se -
bebi zuhurunu değil, onları iz3-
le etmek çaresini de bulmuşlar
dır. Bu sayede anneler, hattiı 

büyük aneler bile gençliklcrı-1 
nin taze ve açık tenlerine nail o
labilirler. 50 ve 60 yaşlarınuaki' 
kadınlar, gençliklerinin buru -

şuksuz ve yumuşak cildlerinc 
kavuşabilirler. Buruşukluklar, 1 

ihtiyarladığımızda teşekküi e-' 
der. 

İhtiyarlıkta cild, besleyici ve 
ihya edici bazı unsurları kaybe. 
der. Bu usurları şimdi kemali 
itina ile seçilmiş genç hayvan -
!ardan istihsale muvaffak ol-

hakkıdaki bütün hukuk mün
hasıran Tokalan müessesesi ta
rafından fevkalade mali feda -
karlıklarla temi edilmiştir. • Bi

ocel> tabir t>dilen bu canlı hti-
ceyreler hulasası, yalnız pembe 
rengndeki Tokalon kremi ter -
kibinde bulunur, hastahaneler. 
de 60 ve 70 yaşlarındaki kadın
lar üzerinde bu hulasalarla ya 
pılan tecrübeler neticesinde 
altı hafta zarfında buruşuklu1'
ların kaybolduğu görülmüştür. 

Her akşam, yatmazdan evvel 
cild unsuru olan pembe rengin. 
deki Tokalan kremini kullanı -

Esas 
No. 

669 

670 

671 

672 

Yeri No.su 

Büyükada, Nizam ve Bakkal 1,3 
Nizamettin sokağı. 

Büyükada, Nizam, Nizam 21, 21/1 
caddesi ve bakkal sokı.ğı. 
Büyükada, Nizam, Nizam 19, 19/1 
caddesi 

Büyükada, Nizam, Bakkal so
kak 

19/2, 19/3 

Nev'i 

Köşk 

Köşk 

Köşk 

Adresleri yul<a•ıda yazılı köşk l~r açık arttırın\ usı,Jile 

para ile satılacaktır. 

İhale 2/5/938 Pazartesi günü sa at ondadır, İsteklilerin hizal 
,:o steril en pey akçesi. Nüfus tezke r~sı ve bir vesık ı fotoğrafı ııe 
likte yazılı gün ve saatte Bankamıza müracaatları. 

~~~~~--~---' ıı DEVREDİLECEK İII1i!(ı' 
ıı İstanbul komutanlığı RATI : • ıifl 

Satına ima Komisyonu ilanları •Uçarken tayy:ıreye ben ıtı 
- mek vesair benzeri amelı) 3 

Komutanlık Hayvan hastane- lahat• hakkındaki ihtira ;c•~ 
sinde 200 araba GÜBRE toptan mış olan 12 May~' 1936 1~ 1 
, . 50 b d , şağı olma _ 2161 numaralı ihtir.ı bcratın.v 

'cya ara a an a • va ~tiği hukuk bu kere l>"' · 
ma"K üzere pe':"aker.dc pazarlıkla devjr veyahut me\ kiı Iii'e ~ 
satılacaktır. Isteklilerin şerai - için icara verilme.ı teklıf 

nız. Sız uyurken, o cildinizi bes- t$ 
ti görmek ve pazarlığım yapmak te olduğundan, bu 1ıusus .. 

ler ve ge9leştirir. ıet• 
ı·çı·n Pazartesi Çarşanba, Cuma malumat edinmek isteycıı , , 

Bt1ruşukluklarınızı tamamen 
giderir. Birkaç hafta zarfınd~ günleri saat 14 den 17 ye katlar latada Aslan __ Han 5 cı kal jcf' 

· . . maralara rnuracaat evlenıe 
bırkaç yaş gençleşmış olursu - Fındıklıda satın alma komısyo- 1 

1 
o unur. 

nuz. nuna gelmeleri (2047). .,.., .... ..-------~ 
Gündüz için (Yağsız) beyaz İ Tİ l •• 7 "'"" 

rengindeki Tokalon kremini DEVREDİLECEK H RA Sefer 
kullanınız. Siyah noktaları erL BERATI 27 . 
tir, açık mesamatı sıklaştırır ve •Cerrahi ve sair hastalıklara mah- jl-
en çirkin ve en esmer bir cildi sus tulumbalar, şırıngalar ve ben _ Yıl l~JS,Ay 4. !.;un 118• ..,., tfl~ 

••• • " .... as ı arı mu e assısı - aga -

muşlardır. Cild, bunlarla besle
nince yeniden gençleşir ve taze. 
leşir. İşte, Profesör Doktor 

Stejskal idaresinde Viyana Ü
niversitesinde yapılan tetkikat 
ve taharriyatın şayanı hayret 
semereleri... Profesörün keşfi, yumuşatıp beyazlatır. zerlerine aid ıslahat• hakkındaki 28 Nisan C Pert8 yonuna verme en • • • ~ •ı -·· · · · · - · · h tal ki ··t h ) c · 

. . .· Hancı Askerı Kıtaatı' !oğlunda Kapalıfırında J\Iescit kar- -

50E~!a vet teç~at _am~a;ı :~ın ilanları şısında pazardan başka her gün BAYANLARIN NAZARI DiKKATiNE·. • 
me r.e .. ar.avı<:e nısanl _ saat 2 den sonra hastalarını kabul 

ibtira için alınmış olan l 7 Nisan 
1936 tarih ve 2165 numaralı ihtira 

938 cuma gunu saat 15 te Topha- y·· t t b"l b .. k eder beratının ihtiva ettiği hukuk bu ke-, -
d Le • . 1.• 1 uz on o omo ı enzını a- · d h k .. 

Vakili ar Vaı 'ti 

' 
ne ek _vazını a:nır ıgı ~laktı1n ak~- palı zarfla eksiltmeye konmuş -/Göz hastalıkları Satın aldığınız Tokalon kremi vazolarının bü- re başkasma evir veya ut mev ıı : 
ma omısyonunoa pazarı a e - t T h . d"l b d 1. 210 0 

yük bir kıymeti vardır. Onları bayiinize iade etti- 1 fiile konmak için icara verilmesi! 1 

·ıt . l ı T 1 . ur. a mın e ı en e e ı O klif ed ı k ı kl b h ··------sı mesı yapı ac;ı dır. u ımın 
1
. 

1 
"Ik t . t 1570 1

. Doktor Şükrü Ertan : _ (Göz has te · ime te oma a u usus-" 
1 d 1

. 
7500 1

. .
1
, t . 

562 
ıra o up ı emına ı a ıra _ ğinizde beheri için 5 kuruş alacak, ayni zurnanda f • d k . 

•'· 
c e ı ıra, ı " erııınatı d ı·h 

1 
. 

5
/M 

1938 
P ı talıkları mütehassısı) - Cağaloğ _ ta azla malumat e inme istıyen-, 

buçuk lı·ı·· dı c l .. ır. a esı ayıs er•en d N kıymettar mükafatları bulunan Tokalan müsabaka- lerı·n Galatada, Aslan Han 5 ı·ncı· kat a r .• 7ar r.ame ve nu- .. .. . . ' !un a uruosmaniye cad:i~sinde 
~unasi komisyoI'.da görülebilir. be g~nu saat .ıı dcdır. Ekşıltme Osman Şerafettin apartımanında 5 1 sına iştirak hakkını veren bir bilet takdim edecektir. 1 _ 3 numaralara müracaat eyleıne-
Isteklilerin belli ~:ıattı: kornisyo· ye gıreceklenn 2490 sa~ılı ~a- numarada. Telefon : ~2555 .- leri ilan olunur. 
na ı,elmeleri •49'.)" •2355• nunun 2, 3 ncu maddelennde ıs- K , k B v B Cildiy ·, Zühreviye_ ıDış -----------ı 
- -----. tenilen belgelriyie teminat Ye u a ' @gaz, urun - ZAYİ 

Dr. IHSAN SAMI t kl"f kt 1 .h 
1 

.. .. . Doktor Feyzi Ahmed : - Deniz Diş doktoru Übeyt Ölçer: - Edir 
Gonokok Aşısı 1 e ı me u~ arını ı a e ~nun- Doktor Mehmed Alı Oyo -Kulak'hastahanesi cild ve emrazı zülırevi-Jnekapı Karagümrük tramvay du - 4 üncü kolordudan aldığım asker-

J den en geç hır saa.t evvelme,
1
ka-. bur_un, bogaz mutalı_ assıs d0<;cnt ye mütehassısı, muavenelıaııesi An- rag·ı No. 95 her gün hastalarını ka- lik __ te.rhis te.zkeremi z_a

0

yi _e_ttim. Ye-
el•oZukluğu \·e ihti atlarııı. karşı d A k d M l\I V k d , - -~ek tesirli ve taze aşıdır. Oıvan- ar n ara a . . . e ıı.eti Fatıh Tramvay uragı 75 numaralı kara caddesi Cağaloğlu yokuşu. Pa- bul eder. Cumartesi günleri saat nısını alatı.pmdan huı<mu yoldur. 
olu Sult•nMahmut türbesi No.l13 !Sa~ınalma Komısyonuna Verme-ımuayenehanesınde hergun saat 16 zardan başka her gün 15 den sonra;l4 den 15 p kadar da Yalovadakil Beyoi:_lu 2 inci grup 80 sayılı 

•ı••••••••ıiıiıııiiıiiiıiıiillllerı. c816• •2196• dan sonra hastalarını kabul eder. hastalarını kabul eder.Telefon:23899,muayenp!ıanesinde bulunur. şoför Mustafa Teoman 

Güneı 5 02 

Ôgl~ 12 12 
lo.;ıaJl .6 Ol 
Aı.~~.a l9 02 

Y<1t.ü :.w 43 

'4U.;.o&• 3 09 

Sahip ve neşriyıııı ıdare 
Baş muharrıri C~ 

ETEJ\1 İZZET BEN~ 
SON TELGRAF l\lA'l'fl 


