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PAZARTE 
;'388 En sen Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi 

Telefon No. 20827 
lst. Nuruosmaniye caddesi. 

r-SAGLIK KUPONU 
Bu kuponun sonunu ıoplıyan o/...--uyu

cularımız SON TELGRAF'uı birinci sı
nıf dahiliye mütehassısı tarafından Be
şiktll§ta tramvay durağında 50 numa. 
rada cumartesi, pazartesi, çar§amba 
günleri saat 15 ten sonra muayene ve 
tedavi edilirler. 

SUDET ALMANLARI DiREKTiF ALIYORLAR! 
lngiltere - ltalya _it_il_a_fı_F_r_a_n_k_o_n_u_n_za_f_e_rı_·n_d_e_n_so_n_r_a_ imzalanacak ·mış ! 

intizar devresi geçiriyor ••• Avrupa, şimdi hazırlık ve • 

• • • • • 
Ehem;miyet 

Verilen nokta 
ispanyadan yabancı gönüllülerin 

çekilmesi meselesidir 
Kont Ciyanunun Varşuva seya

hati muhtelif şekilde tefsirlere 
yol açıyor 

Paris 4 (Son Telgraf) - Lord Perl 
De Kont Ciyano arasındaki müza • 
kerelerde timdi teferruata aid in • 
mmlar üzerinde görüşmeler yapıl • 
makta olduğu anlaşılmaktadır. 

Söylenildiğine göre İtalya • İngil• 
tere uzlaşma itilB.fnamesi Franko' • 
nun nihai zaferini müteakip mera
limle imza edilecektr. Çünkü İn • 
4giltere, yabancı gönüllülerin fs.. 
panyadan çekilmesi işine her &eY • 
den fazla ehemmiyet vermekte ve 
zaferden sonra İtalyan ve Alınan gö 
nüilülerinin İspanyadan hareket et
meterine aid faaliyeti müşahede ey
lemek hususunda ısrar etmektedir 

İnıza merasimi yapılır yaı;ıılmai 
Kont Ciyano Varşovaya giderek Po 
lonya hariciye nazırının ziyaretini 

\

iade edecektir. Bu ziy~t hakkında '-"' .> 

tereşşuh eden malfimat birbirini - • :. 1 .. · 
nakz_e<Ier mahiyette olup iki esas ' ~ ~ 

' tl.zerınde toplanmaktadır. Birisi 1 - Jspanyadakl İWyan gönllUilleriİa • 
f talyanın Alınanyanın merkezi Av • den bir ~rup 
l rupadaki ~tu karşısında bir mu- . 
. vau:ne tesıs etmek üzere İtalyanın şeklindedir. 
yenı kombinezonlar tertip ettiği (Devamı Z inci sahUemhde) 

Çü ifil <dl~: ....................... 
Japon kıt' aları niçin 

durakladı? 
Japonlar bugünlerde mukabil 
bir taarruza geçmige 

lıazırlanıgorlarmış 

1 

• • • • • 
Franko, hükUmetcileri 

muhasara ediyor 
ilk iş olarak Fransa-ispanya 

hududu kapatılacak · -
lspanyollardan bir çoğu F rankistlere teslim olmly~. 
başladılar, hükumet vaziyeti güçlükle idame ediyor 

Madrid yeniden ve şiddetle bombardıman edildl 
Praıu mil1t bayram gtin !erinde yapılan tezahürat Londra, 4 (Son Telgraf) - Fran 

ko, hüküınetçileri ikiye ayırmak 

S Ü d et şef i pl~~~eı~==~t~ükılmeti elinde 
. kara hududu bulundukça Fransa' -

• dan ve bunun vasıtasile hariçten 

B I• •t • F d diğer memleketlerden hesapsız 
er ıne gı mest ransa a ~~ ~~a:~::i::c:~e~:;~ıe:~: 

d • d d bilecektir. Bunu nazarı dikkate a• en ışe uyan 1 r 1 lan Franko, şimdi her şeyden önce 
İspanya'nın Fransa'ya muttasıl hu-

Bu vaziyet, Şuşnigin Almanyaya _ 
davetile mukayese. ediliyor 

dudunu başta başa işgal ederek hü
kfunetçilerin karadan ve hariçle mü 
nasebetini kesecektir. 

Bu takdirde mahduri ümitsiz ve 
yardımsız vaziyette kalan hükilınet 
çiler kolaylıkla imha edilecek ve
ya teslim alınacaktır. 

Parls t ( Son Telgraf) - Çekoslovakyadaki .Almanlann reisi 
Hanlayn ile muavininin birdenbire Almanyaya gilmcleri vo Bcrlin 

de Alman Nosyona! Sosyali:rnıinin ileri gelenlerile tem"sa başlama-
Esasen şimdiden İspanyollardan 

bir çoğu Frankistler tarafına geç • 
miye başlamışlardır. Çünkü hükft· 
met tarafındaki büyük kumandan
ların bile artık zaferden ümidi kal· 

ları burada "ndişe ve heyecanla karşılanmışdır. . .. . .. . .. 
Avusturyayı ilhnkn Jıarar veren Almanya, Başvekil Şuşningi de 

Bemes Gard ene davet ederek bu şekilde hareket etmişti. A vustur -
ya m~lesinin ou nisanda Almanyanın istediii şekilde fornıüle edil
mek üzere olduğunun aı·cfesindc Südct Almanları reisinin bu ziya-

(Devamı ikinci sahifede) 

B8şvel<ll Mlron 

Romanya da: 

Dış 
Siyasa 
Kral, yeni lntlhabdan 

sonra bilhassa bu 
mes'ele ile uğraşacak 

(Devamı 2 ind sahifemizde) 

BUGÜN 
Onun Gölgesi •. Adlı macera 
ve polis romanzna başladık. 

Bu roman 22 lisnna tercüme edilmiş, 7,500,flOO nüııha basıl· 
ınıştır. HATİCE HA'l·İB Büyük bir itina ile lisanımıza çeviriyor ----
Günün Vodvili 
Evvelce Son Telgraf'ta Serdengest.L·müstear adı ile 

Günün Vodvili sütunlarını yazan arkadaşımız tekrar ken 

~tununu işgal ediyor. Bu sütunlarda 7 Nisan Per cm

beden itib.ıren günün akislerini, hadiselerin tenkidi erin· 
büyük bir edibin kıymetli kalemile yazılmış olarak bu

lacaksınız. 

İstiklal Lisesi mezunlarının yıllık 
''istiklal gecesi,, yapıldı 

Fransaya akın eden İspanyol milltecilerinden bir gurup 

lstanbulda : 

iki gündür bahar 
havası başladı 

Halk, tatil gününü dün büyük biı 
neş'e içinde kırlara dökülerek geçirdi 

Dün, İstanbul güzel bir bahar günü ılık bir hararet derecesi için.. 
havası altında hafta tatilini geçirdi: de bol güneşli, tatlı bir halde ge -
Bir kaç gün evvel yağışlı ve kapalı çirtmiştir. 
olan hava evvelki gün açmış, ve iki (Devamı ikinci sahifed•) 

Dünya casusları 
Reisi anlatıyor! 
Alman, lngiliz, Fransız, Sov
yet casusları neler yapıyor
lar 'Oe neler gazıgorlar r 
X 13 Gizli orduyu ifşa ediyor 

Son seneler zarfında casusluğa, 

casuslara dair bir çok eserler telif 
ve tercüme olundu. Bunların he -
men hepsi, hayali ve uydurma şey -
!erdi. Hiç birinin hakikatle alakası 
yoktu. Berlin 4 (Son Telgraf) -- PatrL1< 

Biron hükfuneti, shiren kabul edi -
len ana yasa mucibince yakında Ro 
manyada intihabat yaptıracaktır. 

J Bu intihabat neticelendikten son-

Cihan harbi, muhasıın devletle -
rin, casusl•ık şebekelerine bir t~kım 
serserilerin gi•mc"ini mucib oldu. 

Bunlar, harb bi tincc işsiz kaldılar. 
ra kıral bilhassa harici işlerle meş- Menfaatlerini temin için hatıraları-
gul olmağa başlıyacaktır. 01 yazdılar ne<rettiler Okuyucular 

· d ·· lenildi" · - • . • 
• Sıyast ınahf~ller e soy _ gı. . . . . . . . casusluğa, casuslara ait her yeni çı-

H -" ln1 ~~~ ", • ne göre, kıra! ıntihabatı muteakip GeÇ~ akşam İstiklil Llııesi me- bır daeli Jdtlesınin iştlrQkilc yapıl- kan b. d • ~ 1 1 e 
••• .,-yuıer Çinlllere terketo-lniy6- · 1illırlanan Japonlar d umi b. tarafın h ır eser e ı1ey~~an ver c, m -

Romen harici siyasetin e um ır zun}arı cemiyeti dan er sene dı. Resmimiz cİstlklil geeesin• den rak andıncı · ifşaata intizar edi _ 
I TokJo t (Son Telgraf) - i=!~Y~ uj?adıklan hakkındaki haber- deği§ikllk yapacaktır. . '"" • yapılan cistiklAI gecesi> dün~- nq'eli bir kilpyi tesblt ediyor. uy (Devamı )'edlnei .. ıalf .. el 
~ Çbıdıe acı lılr malJftbi • \ ~ 1 lad aalıU"'.'! hl <o....-~---••.) dai Paı:k Otel ııalonJumda ~ 
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Balkanlılar Mısırda · Franko, hükUmetcileri Ata ı lstanbul iki 
A d Vefdciler seçimi niçin h H!!~i~li, Atatürk• Gündür bahar 
!!~.~:-:~~~.:~·:.~ıl ""~·k~~~~t~e!.2~,... mu asara ediyor herıarafta bu adın Havası başladı 
llğini temin için YıldıJ nınlar dmagl:1bıyeedtı hakkınnl bda m~tall b~a- (Birinci sahifeden devaın) YÜZEREK ŞEHRİ GEÇTİLER Milisler, muhtelif istikametlerde Verildiği sÖyJÜyer (Birinci sahif,.den devam) 

ermıyan e er, u mag u ı - mamış maneviyatları tamamile kı- L ·d ··nı . d 4 k akta bunlardan bazıları yüz 
ea reyında koneeyler yeti şu suretle izah etmektedirler: ıl t . en a 0 ~r':11 en : - Havas açm ~e . . . Hatayın tanınmış sımalanndan K'*ın uzun aylarını, bu ayların ta· 

toplanıyor r mış ır. . aıansı muhabırınden : Frankist bay mek suretıyle nehrın sol sahilıne Mehmed Adalı'nın yanında Rasim tlı günler . h . k 1 _1 e 
.. . ·:. . -::-::-· .. 1 - _Mısırıı: istiklali, n.e_ formülü- Franko .~~ plan.ıru muaffakıyetle rağı, dün saat 17 de eski büyük ki- geçm:ğe ç~maktadırl~. . oğlu olduğu halde Ankara'ya geldi- mahaller=e lıC rın apa ı eg ene 
Onumuzdeki perşembe gunu şeh- nu degıştırmış, ne de dıger şart - tatbık ettıgı takdirde harbın daha !is . . . .. Milısler, sag sahilde kam eski şeb ... h b . t'k ge~;rmck mecbur!y&-

. · d ak h"k. et il · enın muazzam bır kulesı uze - J gını a er vermış ı tinde bulunan halk dun havanın gü rimizde iki mühim Balkan Konseyı !ara uygun yeni br program bula - zıya e uzamıyar u um ç erın ri sol sahilde bulunan yeni şehre Bndan bir n .. dd t. 1 Su ... 
toplanacaktır. O gün; Yıldız sara - bilmiş olan Vefd partisini hedefin - teslim ~~ma~ı ';'uhakkak gi~i'.1'· rinde .temevvüc e_tmek~e idi. . lrabteden 200 metre uzunluğundaki' Ziraat Vekilli~iuva~fe:;~tde if:~~~ :lli&:~:!ıs:çıkda :-~=~ kı:~ai k:J 
yı merasim köşkünde ayn ayrı sa- den mahrum kılmıştır. Çünkü hukumet vazyetını an - Şehır top ve mıtralyoz ateşınden muhteşem demir köprüyü berhava 1 z . T ır~ .l .. uş. . g _ Y er 

. . al ak F 'd dı ·· k ~ . . . mş o an ve yarın oros e.~t'resı e yuk bır kalabalık hucumuna maruz 
atlerde yapılacak olan bu ıçtırn ar- 2 - Vefd partisi, Kralın şahsı Mı.- c ~ansa ~n yar m ~orecegı, ço mutcessır olmuştur. etmışlerdır. Ankara'dan Hatay'a dönmiye karar kalmı tır 
dan birincisi (Balkan matbuat Kon- sırda otoritenin ve siyasi kuvvet ve Fr~nsa nın mudahale edccegını pro- 1 !aştıran Mehmed Adal• kend. · le h .ş ~ .T . b .. 

1 k sela.Jıi etlerin hakiki sahibi olmak- paganda ederek kurtarabilmekte - MAKINEY E .. .. . . . a .. a atı ını oy e gc.ze! hav.< de 
seyi), ikincisi de cBalkan E onomi Y • dir Hud d F ank , t•kte goruşen gazetecılere evvela, Tu le. koru ,·er:sınde kırların t..l ı~ ,.e oa· 
K · d · ta berdevam oldugu halde kral sa- · u r 0 ya geç 1 n son .. k z ı · l · 
onseyı. ır. . . b .. .d k"k" d il. . 1 - VERfR K EN un ınaııara ça ış ıgı zanıaıı ar"' . hara mahsus yeşıl!,k V<' geııclık ko-
Balk Ek . k . d u rayı ile muarazaya kıyam etmesı bu ra u umı o un en s ınmış o a l t k d. l - . 

an onomı onseyın e m - . . .. . . akt er yara mı ya a ır o acagını "" - kulan ac~;ında nc<'clı cır tarzdJ ıl" 
ahh h t . · · t decek o partının nufuz ve kuvvetının kırıl- c ır. K - · -la k · · A k · • .. · ı· "J· ' 

r as eye ımıze rıyase e - . LERİDA İŞGAL EDİLDİ f J h ••k,. f • J ma ıçın n ıayı gormcnm .a' çiren halk bütı.in ··un kırıjrda !<al -
lan Trabzon mebusu Hasan Saka masına baıs olmuştur. L .d .. l . d . 4 (AA) -F a a Onya, ll Ume CJ Spanyanın olduğunu ve Atatürk'ü bütün Şark mış ög-•ic v~ınekl;:., c lı . ıber '"' _ 
d - .ı. •• mki k 1 Ank dan 3 p t·d nifak h ıl 1 erı a on erın e . ran ·ı . . E B.. .. . ' • ~ 

un """'r e spres e ara - ar ı e as o ması ve kistlere refakat eden Hav~s ajansı - d• "' k ) d • ı a emının c n uyuk bır Kurtancı• türdüklerı içi11 akşam v' il"" vakte 
şehrimize gelmiştir. Bu konferansın bu nifak neticesinde Nahas paşadan uh b" . bild' . . Jger JSım ann an tamamJ e olarak tanıdıklarını Arablar ve o kadar evlerıne döı ·nJ·!crdir 

ıl tk ·· 1. k 1 H 1 t· · · 1 S ·d Z Jul nın m a ırı ırıyor. · d k. b.. .. l A ' · aç ış nu unu soy ıyece o an a • evve par ının reıs o an aı ag Fr nk kıtal d.. t 13 d • • • cıvar a ı utun unsur arın ona c - Ancak ,. ı ı.ı nakil\ c senis • 
h t b .. a o arı un saa e f d d Jd t k d d'kl . . .. l . b. riciye Umumi Katibi Numan Rıfat paşanın namına ve a ırasına ag- Le .d . k t . t eCll e J İ aşar • e ı erını soy emış ve ı- !erinin noksanlı , nızüııd~n ak.<anı 

. • .. .. al lı 1 ti'.. Sadist'l tarafın rı aya gırere şa oyu ve ıs asyo- ı•h d . ı· k' . . • 
Menemencıoglu da oburgun ve B - o an pres ıın er - nu za tetmişlerdir Altı tank saat 16 . . . . . ı u are emış ır ı . dönüş otobüs ve tı-amvJylardJ bü -
kan Basın birliği reis ve azalan da dan kendi menfaatlerine istismar e- P · Saragos 4 (A. A.) - Franko kıtaları Tortosa ıstikametınde ılerı -cHatay'ı büyük bir saadet bek- "k b' izdih h 

1 1 
T 

dilmesi, da, pencerelerden ateş eden cum- hareketlerine devam etmektedirler Katalonya İspanya cumhuriyeti r ·· k" T" k' F ·b· yu ır am ası 0 muş. opka· 
varın şehrimize geleceklerdir. Top- h · t ile · .d uka • • ıyor, çun u ur ıye - ransa gı ı pı Yedikule Şişli Mecıdıve köyü 
' ,,,_,._ ik urı~ ç r~ ~~ an~ ~ • nin diğer kısımlarından tamamile tecrid edilmiş bir vaziyetledi.r iki büyük devlet onun istikl8lini Kö'. ·· t ' d' ki · d b k' lantılara iştirfi edecek olan Bal • 4 - HW..umetin tazy· i, vemetıne ragmen agır agır ilerll _ . • . . pru ramvay ura arın a e • 
kanlı murahhaslardan Romen heye- 6 KİŞİ ÖLDÜ yerek şehrin dar sokaklarından geç • • • • tahtı temıne almak ıçın aralannda !iyen kesif insan safları göze çarp-

tı · yarınki Romanya vapuru ile Kahire : 4 (AA.) - Dünkü inti - mişlerdir. Es k 1 Avusturya Baş ve k ı· 1 ı· çalışmışlardır.. makta bulunnnıştur. Havalarını 
KÔstenceden ve Yunan ve Yugos - habat esnasında vukua gelen hadi- SOKAK MUHAREBELERİ Bu taahhutlerın karşısıııda,H~t~yda memleketimizin her tarafında dü • 
lav heyetleri de Çarşamba sabahı seler neticesinde altı kişi ölmüştür. OLMADI d J • J y~ı .yanların,. yalnız . ı~tısadı ım • zeldiği alınan haberlerden anlaşıl-
trenle İstanbula geleceklerdir. Cumartesi günü de sekiz kişi öl - Saragos : 4 (A.A) - Havas ajansı e J 0 m U Ş kanlarını genışle.tmek ıçın çalış . makta, bir kaç gün evvel Karadeniz 

Romen ve Yunan heyetleri be - müştür. muhabiri bildiriyor: Paris 4 (A. A.) - Paris Soir gazetesinin Viyana muhabıri bildiri- maktan baş~a- bır şey kalmıyor. bölgesnde yağışlar ve sisli hava ile 

1 h t . d 9 ki Lerida'nın şimall şarkisinde Ge- yor: Viyanada dolaşan bir ~_ayiaya göre Şuşnig deli gibi olmus ve Viya- Çok kısa bıı .amanda refaha ka - devam eden az fırtına dündenberi şer ve Yugos avya eye 1 e • • vuşacalcları muhakkaktır. On beş 
•iden mürekkeptir. Almanların neral Moscardo tarafından yapılan na civarında kain Steinhof tunrahanesine götürlmüştür. tamamen güzel hava ile yer değiş-
• Nisanda başlıyacak olan seçimde; ı· · bul kt d 1 

Matbuat umum mu .. dur·· Jügu··· İs _ tazyik artmaktadır. Frankistler bu Muhabir bu haberi teyid eden malumat alamamış ise de Steınhofa ırmış unma a ır. 
• Türkler kahir bir ekseriyetle mu - T ak ç akkal G b • A-

tanbul müm-·ili· Bay Neş'et Halil Ka" besi• mıntakada dün sabah Argon - Ka - giden yolların hücum kıtaları ve jandarmalar tarafından muhafaza al- r ya, an e ve ar ı , 
~ vaffak olacaklardır.. d ı · z· ti · d b .. Atay Yugoslav ve Yunan matuat talonya kanalını geçerek Pinana ka tına .alınmış olduğunu görmü.~tür. na o u vı aye erın e ugun şa • 

murahhaslarını hudutta karşılamak Braunau: 4 (A.A) -Alman genç nalına doğru ilerlemişlerdir. Bu J •ıt AJ J şaasile bir bahar havasının icrayı 
.. b akşam hrimizden Edir- lik teşkilatı reisi Nazır Fon Şirah manevranın muvaffakiyeti sayesin- ngı ere - ınanya an aşması Büyük Şefin hüküm etmekte olduğu\'<! Doğum; 
uz;re hu ek t d şe kt' Hitlerin dog· dugu· yer olan burada de frankisftler Lerida'nın şimaline f d bölgesinde de havaların tamamenl 
ne ye ar e e ece ır. . . • . . .. e t C' /ılı t. ı..:,_ ı· b 1 d - h b ·ı 

(Balkan Matbuat Konseyi) nde; bugün sekiz bin kız ve erkek çocuk g~rek ~gre ne~nnın sag sahıl'. ~ r a J ll a ıJl Q l ,_,.,ueş ı u un ugu a er ,·erı -, 

daki .. .. d .. ledig-. bir nutukta Hit zerıne dogru çevırme harekctlerını mektedir. 
Balkanlı gazeteler arasın me - onun e soy ı • - t mi la dı B tl Londra 4 (A. A.) - Eski hava nazırı Lord Landonderry tara(ından 

1
- • d Kışın son soğuğu olan ve takvim 

saı. hır· liği meseleleri göruş·· ülecegı·· ler'in doğduğu şehir olmak itibary- kamka uhamışber r. u sure e s~ - dün "biz \·e Almanya,, isminde neşredilen bir kitabda Almanya ı'le bı'r çın UQ J d · t · • · · ·1 
. .. .. a m are !erme meydan veril • erin e •sıt eı sevrı• ısını verı er. 

gibi (Balkan Ekonomik ~o~yı) l~.B_r~una~·n~ butün ~ınan .. genç- memiştir. itilaf aktedilmesi tavsiye edilmekte ve bilhassa şöyle denilm~ktedir: Şehrimizdeki Türk ortodoksları son soğuklarda nhayet bulmuş 0 

nde de turistik bakımdan mühim ba l~ ı~ın bır kabe olacagını soyle - 200 KİŞİ DAHA .. "Anlaşıldığı~a göre :ıskeri kuvveti gittikce büy•iycn ve te~kilatı dün Galatadaki Panayia m~rkcz ki- lduğundan mütehavvil bir hava \"a-
zı mevzulara temas olunacakb.r mıştır. Paris : 4 (AA.) _ Havas ajansı _ gunden gunc muessır olan Almanya, bilhassa kaybettiği müstemleke - liselerinde Atatürkümüzün sıhhat - ziyetile geçmesi mu.tad olan Nisan 

Bu içtimalar bir hafta devam e- Bütün Alman vilfıyetlerinin 455 nin bildirdiğne göre, yeniden 200 is- le'. hakkındaki ~ehleri ılcride is'af edilmediği takdirde hiç bir şey ö - te daim olmaları ıçin hususi bir a - ayının güzel geçeceği anla~ılmakta-
decektlr. Ayrıca Balkanlı gazeteci- bayrağı şehir meydanında dalgala- panyol hududu Gavarni civarından nunde durmamaga hazırlanmaktadır... yin yapmışlardır. dır. 

ler; Rusyayı da ziyaret edecekler nıyordu. . geçerek Fransaya iltica etmiştir Gizli ve müthiş bir mu··d f Bu toplantıda evvela Eski5ehir 
' · ve şereflerine müteaddid ziyafetler rizm, ilil...-Mütebassıslar... ~~dud muhafızları takviye edil- a aa saylavı Özdamar bir hitabe söyle -

verilecektir miştir h f f b ı d miş bunu baş papaz Papa Eftim E- Romanya da 
Dış siyasa 

iktısad k~dt".ki Yunan heyeti Dün y~ ~~ında .. nıosyo MADRİD BOMBARDIMAN ı a l u un u renerol tarafından gayet heyecan -
(Atına. Muhab'~-'-~en) _ İstan Varvaresosın rıyasetindekı ıçtıma - EDİLDİ lı e belig· bır· dua takip etmış· tir. 

U:llllUU 1ann b to l t d Saragos 4 (A. A.) - Havas ajansı muhabirinden: 
bulda toplanacak Balkan ittihadı il< da murahhas '. u P an··' .. a Madrid : 4 (A.A) - cHavas ajan- Frankistler Leridaya doğru ilerledikleri esnada milisler tarafından Türk ortodoksları ayinden sonra 
tısad konseyi azaları seçilmiştir. müdafaa edeceklerı meseleler goru- sının muhabiri bildiriyor• ihtimamla vücuda getiuZmiş olan ve altmış kilometreden fazla uzun - ocaklarında toplanmışlar şükran ve 

Milli i.ktısad nezareti lı:Atibi umu şülmüş, kararlaştırılmıştır. Dün akşam yapılan ve saat 18 lukta çifte hat ile dört tayyare meydanını ihtiva eden müthi§ bir mü _ tazim hislerininin Ulu Öndere tel - (Birinci sahifeden devam) 
- ezau ıuA• 'ro'lıuemx gAf;Qw JS!:W Heyet, pazartesi günü (bugün) den 20 ye kadar devam eden şiddet- dafaa sistemini ele geçirmişlerdir. grafla sunulmasını kararlaştırm4 - Buradaki selahiyettar mahfil -
ret müdürlerinden Teodoraplolos , Romanya vapuru ile hareket ede - li bir bombardıman neticesinde 50 Tahkimat kubbeleri toprak seviyesinin pek az fevkine çıkıyordu, !ardır !erin iddiasına .ıfüe, bu değişikli -
hariciye müdürlerinden Argilopo - cek ve salı günü stanbulda buluna kişi ölmüş ve bir çok kişiler yaka - Bu çifte hattın milyonlarca Peçetaya mal olmuş olduğu tahmin e _ D~ ayrıca Galatasaray spor ku _ ğin Romanyayı fa§ist zümrey.• da -
im posta ve telgraf ve tlefon, sivil caktır., lanmıştır. dilmektedir. Bu çifte !>at. mitralyöz yuvalarından, betondan kubbeler rumu başkanlığı tarafından da Bü- ha ziyade yaklaştıracak JT•alııyctte 
,Jyyarecillk ticareti bahriye, tü - J.\t. l\tuzalfcr Bir çok obüsler ilk bahar güne - altındaki batarya mevzilerinden mühimmat depolarından yer altı yük Şefin tamamile iadei sıhhatle- olacaktır. . 

' şinden istifade ederek gezıneğe çı- · · .. ' · d .. t 11.d · ı · ı · · Partıdcn ayrıldılar jehJızlerınden mutcharrik endaht merdivenleri ve blok havuzları o- rın en mu eve ı sevınç us erını . .. .. . 

Eh . kanlarla dolu olan şehrin b••1 ıca so 1 · t lik .. . .. bildı'ren '"ı·r telgraf çekı'lmı'•tır· Bükreş 4 (A. A.l - Jul Hanıu t~ 

t ...,.. an çımen o ve çe IJe mestur sıperlerden murekkeptir "' · o · . . emmiye kaklarına düşmüştür. · rafından yapılan bır beyan<it.t go - 1 

bır.Koçortkesbı.sanarlaayrıhcairvarabın0d1ma.,~uturlun. an Am •k h, J b- S _)d• ç· V . l re, yeni kabinede iş nazırı olan n -..,. eri a mu ayye lf e~ 1 lll L enl namzef er lea ile münakalat nazırı oı~n ceı·-

k General Miaja matbuata beyanat- 1 meganu milli köylü partisirıdcn çı-

n o ta ta bulunarak Frankist topçu kuv - yapmaıl ]flijak/a karılmışlardır. 
vetleri tarafından yapılan bombar - Vaşington 4 (A. A.) - Ayan meclisi bahriye encümeni rei•i Vol _ • • l\lühim bir kaçakçılık 
dımanın başlıca hedefi halkın ma- şun do~anmanın inkişafı iç_in ihtiyari muktezi masarif hakkındaki ka _ s e Ç z l d z le T .. Bükreş 4 (A: .\.) - Mühım lıtr 

sonra Berlin ve Londraya gideceğı neviyatını kırmak olduğunu çünkii nun munasebetıle ırad dmış olduğu suallere bir mektubla cevab veren dovız kaçakçılgı meydana çıkrrıl -

verilen bir 
(Birinci sahifeden devam) 

Madr.d ce h le · d halih d h •ı··ı Am ·k d Ankara - Bo< olan Ankara Ma- t B' k. 1. 1 · R de söylenmektedir. ı P e rın e azır a e • o , en an onanmasının Amerikan vatandaşları dünyanın her . . • • . mış ır. ır es ı ma ıye nazır: ı "! 
Diğeir ise ltalyanın Berlin - o- üz hlç bir faaliyet ka ded'l eli kt d "d f k nısa Sınop ve Beoltı saylavlıkları ı· t kl 1 . k t· d' k1·· 1 

ma mihverini kuvvetlendirmek, Çekoslovakyada umumi af ~. . .. 1 t' y ı me - no asın a mu a a~ etme - hususunda serbest kalması lazım gelmekte . ' . . . . .. ya a ı vagon ar ~ır e ı ıre or e -
· · A) ç k J k gını soy emş ır. olduğunu beyan etmiştir, Höl mektubunda diyor ki: çın. 3 nısan ı 9.ı5 ~azar g•rnu yapıl~~ rinden Flavian"ın bu kaçakçılıkla 
Varşovayı da resmen bu mih~ere s.o Prag 4 (~.. . . -. ~ os 0~.a _ya BİR FIRKANIN AKOBETİ H b .1 . . . . seçımde Cumhw·ı\'Ct halk partısı J"k d ld ki .. 

1 
kt d' 

karak e"velce hazırlanan plan daı- cumh.. u_r_ ıyetının_ yırmıncı Y.ıldo.nu.- MEÇHUL ar gemı erının ı:;<>çmeınesı lazım gelen "Bahri bir hudud vücu- . . b .. k 1 dik k a a a ar o u an soy enme c ır. 
• J t· k k b T · . •• namzedlerı Iş an osı gene re 

resinde Avrupada yeni hamlelerde mu munasebetıle bu sene sıyası bır T 
1 

. 
4 

(AA) M··ıt .
1 

. 'a ge ırme a ı ındeıı lıır şey olacak. Ve Amerikalıları bu hudud ha - .. .. .., . İk d k" 
f ld - •. ., edil kti u uz. - u ecı erın a- ricinde tecavüze uğramak tehlikesine maruz kılacaktır toru Muarr.mer l!.rış, tısa vr a - H il k • ' d k' 

Lulunmak gayesine matu o ugu afvı umumı ıran ece r, kın d" · . k da k ·ı · t' J t· ·· t F 'k K d ·1 I · ama j IŞ'n e 1 . . akında B ı un genış mı yas e sı mış ır. Höl ilave edi or: · e ı mus eşarı aı ur oı: u, zmır ; \ 
n"rkezindedir. l B.u ~ususdaki proıe Y . e - Fransa'ya giden yollar yakınındaki M ın· b .. y A . . . Üzüm kurumu direktörü İsmail 

:.faamafih Ciyanonun Varşovadan ınesın ımzasına arzedilecektır. yüksek tepelerde yüzlerce mülteci c 
1 

ugun yan meclısı balırıye encümenı tarafından tetkik e - Hakkı Vera! ve Kastamonu eski ko- Voı'.suzlu'K meselesı' 
ciilecek olan kanun, Amerika, İngiltere, w Japonya arasında beş _ be~-

daha bulunduğu haber verilmekte- uç nısbetınde muhafazasını teshil edecektir mutanı emekli albay Osman Keık - Bu sabah çıkan Tan gazetesiııin 

ÇiNDE dir. Ask • k · türk ittifakla seçilmişlerdir. erı no tai nazardan Lerida, istisnai bır kıymet arzetmez. fakat verdiği bir habere göre vilayet i -
Fakat havaların fenalığı bunların 

hududu aşmalarına mani olmakta
dır. 

hükı'.ımetciler altı gündenberi yüz kilo metre kadar ricat etmiş, Cinka ÜÇ ICIZlh hırsız dare heyeti, belediye iktısad mü -
nehrinin mukavemet için şayanı hayret bir surette tahkim edilmiş olan dürü Asım Süreya ile eski müstah-
kıyılarını, hemen hemen nıuhaı·ebe verm<'ksizin tcr1<etmiş oldukları ya kalandı dimin müdürü Refik hakkında va· 

(Birinci sahifeden devam)/ Muallim kumandanlar tara - Dün sabah bin altı yüz muharibi halde munhasıran pisikolojik bir takım mıilah~zalara binaen ııevınida- Emniyet ikinci şube ikinci kısım rida. tı. fazla .. olan. ı.·.sk_e_ Ielere hamal 
Jer hakikatten çok uzaktır. Ancak fında idare edilen bu son Çin or - nakleden iki kafile, Serber'e hare - b' d 

1 1 1 
h k t 

ne ır mukavemet göstermege karar vermişlerdiı·. memurları üç hırsızı yakalamışlar _ tayının e musavı o çu ere are e 
Çın hük{lmeti Rusyadan geniş ir dusunun da imha edilmesi mukar - ket etmiştir. dır etmemiş olmaları yüzünden lüzumu 

) acdım görmüş ve bu yepyeni mal rerdir. 5440 mülteci neferi mütaleaları a- Su şebekesı" / E • .. .. Bunlardan birincisi Bursa hapis- muhakeme kararı vermiş ve idare 
,;eme ile i18n ettiği mukaddes cihad Ancak bu bir zaman meselesidir.HÜ lındıktan sonra memleketlerine ia- m tnonu h t• · b k "ht' d 

hanesinden mahkumiyetini bitirip eye ının u ararım_ ı ıva e en 
neticesi topladığı taze kuvvetleri kı1met bu hususta icab eden tedbir- de olunmuştur, Lüson'da toplanan ·-- 1 h .. k hr' . 

1 
dosya müddeiumumilige tevdi edil·) 

techiz eylemiş ve bu suretle Japon- !ere tevessül eylemiş olup yakında 6000 mülteciden yalnız 250 si Fran- Battan •tağı ıslah ve ff a/kevi kursu enuz çı an ve şe ım1ıze ge en miştir . 
prıın karşısına kuvvetli bir ordu yeni Çin ordusuna karşı mukabil ve ko'nun nezdine gitmek arzusunu iz- lllkviye ediliyor halı ve kılimlerc musa lat olan sa- -

Ç ,k,,rm••tır. şiddetli bir taarruza geçilecektiı·. har etmiştir. ı 7e rkestrası bıkalı hırsızlardan Arnavud N-den ;;.ım·u·ş ? 
- .., İstanbul şehir dahilindekı 'l'~r - Y j Şük k ı Jd ""' ,.. Aragon vadisi yakininde kain Lan • ·· rü ya a anmış, ça ıgı lıalılar-

kos tesisatının en esaslı •ekild·' tak B d 8 d ·ı lk' k"I K . Evvelki akşam arkadaşları ile/ tea dağında ihata edilmiş olan kırk . . ' u aktam ilk ko i an secca e ı e ı ı ım emalı- . .. .. 
.. - ·· f k "·'bet• h .. vıye edılmesme devam O}unıl' kta- ftSer n 1 •·ede bulunmuş \"e musaderP edil _ hır gezmeden dondukten Sonra ya· 
uçuncu ır anın""' ı enuz meç- veriyor J - t • tan d.. b h . ' 
hul bul aktadı dır. . .. .. miştır agına ya ve un sa a yatagın-

unm r. Emınonu Halkevin· 27 k. ·ı·k J · d b b' hald b 1 k C · KORKUNÇ BİR ÇARPIŞMA Evvelce 937 yılındı yeniden şeh- • 10 ışı 1 Haydarpaşa lisesinden 54 ]ıra kıy a aygın ır e u unara er· 
. . . . k k salon orl.estraH l.ıu akşam saat 9 da r h h tah · e t ıl 

üdetlerin şefi 
(Birinci sahüeden devam) 

Saragos · 4 (AA) - Havas aı·ans rımızın muhtelıf mahalle vı- so ·a H Ik . . Ça. metınde bir palto ile Fenerde bir a paşa as anesın ya ır an ve 
h 1 ·d ·· ··ı kt dir · · • - a cvının galog·ıu merkc•z salo- d · ·1 d - "l M t r · reti bir ay i manı ar goru me e · .. muhabirinden : !arına 23128 metre boru doş ııın i - bakkaldan iki kilo sigara çalan Hu- ora a og eye ogru 0 en ' us a a ıs-

Haynlayn'ın bütün Almanlan bir araya toplandıktan sonra Çek- Leridanın tamamile işgali, gene- tir. Bunun 3231 metresi Beyoğlu nundc. aylardanberi muntazam bir !O.Si de yakalanmış ve tahkikata g· mindeki kahve garsonunun ölümü 
hiil.ılmcıine adeta .,ıı;malom verir bir şekilde vaki müracaati üzeri- ral Yage'nin ordusuna mensub ü;: ,emtinde ve 13137 metresi do İs _ şekılde Çu!ışan koronun iştrakile bir rişilmiştir. ' ı hakkındaki tahkikat devam etmek -
ne hükumetle arnsıııd:ı kısa bir müzakere cereya netmiş, bu müza - bir hatası oldu ve Hüsnü enfis hlı tanbul cihetinde döşenmiştir. konser v~rilecektir. Diger taraftan geçenlerde Bakır _ tedir. 
kere) i mıilcakip ve kat'i bir karar verilmeden önce bu ziy:uet ya - hareketile yapılmıştır. Ayrıca mevcud beton sıfonlar, Uzun zamandanberl ciddi bir tarz köy kaymakamlığı binasından kıy _ Bugün tıbbı adli tarafından nıu -
pılmıştır. SiJasi ıııuha(i! bu ziyaret hakkında uzun boylu teCsirlerde Dün saat 18 e doğru hükı1metçiler takviye olunmuştur. da haz~J.,'.un .orkestra ve koron~~ ı~etli bır halı ile miıteaddid eşya _ ayenesi yapılacak olan cesedin mor-
bulunmaktan ictinah eylemekte, sadece vaziyeti derin bir endişe ve görülmemiş bir şiddetle mukabil ta- T k t . t .. d kJnserı s~nenın hareketlı musikı Jaı çalan Necip ismindeki hırsız da ga kaldırılmak ve 0 -ada yapılacak 
ciddi lür alaka ile takip etmektedir. ·· arruza geçmişler ve on bin kış" iye ya ?

4 
be_r os tresısa .ınk;bn gun e _e

1
n . a_z faaliyetlerınden birini teşkl e<le- yakayı ele vermiştir otopsi neticesinde vcrilec~k rapora 

· bük. • ın me e mı a ı su verı mesı ı- • · .. , k . 
Aucak Sudet Almunlıırı reisinın Prag .. umeti ile yapacağı kın bir kuvvet ile yirmi kadar tank . İn ilt cegıne şup, e vo tur. Konserden son göre öli'mün hakiki •ebebı anlaşı • 

mii7akcrt"ler ,.e Çcho,ıovukyada takip edeceği hattı hareket hakkın- lı muharebeye sokmuşlardır. Fran- ç'.° g er~ye ısmarl~mış olan ye ra davetllere bir çay ziyafeti veri _ * Maliye vekaleti müsteşarı bay/ıa,-;tP.tır. 
da Alman riralinden J.ati U.Iimat alacağı muhakkaktır. kistler, bu hücuma göğüs germişler nı ve son sıGtem makıneler de :ığus Jpcektir. Cezmi Ziraat bankası umum mü . 

Diğer tarartan Prag hiikumetinin çok n.'t'Jk bir mevkide oldu - ve muharebe süngü muharebesi ha- tos ayı içinue şehrimize gelmi~ 0- dür muavinliğine tayin olunmuş - * Varşova hukiuncti dün Çekos· 
ğıınu takdir etmekte, Almacya ile müselli.h bir ih!i!Ma meyd.ın hı- !ini almıştır. Neticede, korkunç bir lacaktır. hale getirilmiştir. tur. Jovakya yeni bir muhtııa vererek 
rakmanıu kendisi i~in daha zararlı olacağı düşüncesile Südet Alman- çarpışmadan sonra, lejyonerlerle Ayrıca Elmalı suları da takviye o- Bu münasebetle Kadıköy ve üs- * Vergilerde yeni tenzilatı ka _ bazı uygunsuz hallerin bir an ev • 
!arının talcbkrini mümkün mertebe is'af etmeğe çalışacağı söylcnil- Fashlar, hükümetçileri tardederek !unmuş ve Elmalı bendi eskisinden küdar ">emtlerinde su aboneleri mü bul eden lAyiha, bugünlerde Büyük ve! önlenmesini suretı resmiyede 
mektedir. "' bir çok esir almışlardır. yüzde 35 nisbetinde su alacak bir temadiyen tezayüd etmektedir. Millet meclisine verilecekfü, taleb etmiştir. 

lı.ı • .uıc~.ıa. uo.7aı. uJUıtu ıu..ıı wu.u.u-1 rıpfipn mAlı ~l1nm .,f P:,~ ı. .. ı .. · . _ I 9ımwaen tahmin 
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D. D. yolları memurlarının terfihl 

Hazırlanan 
i•]€.lhtei~ MiMAR BUHRANI VAR! •• ~/) 

lf.$tozoru Yeni tali- - e· k h. k b 1 ispanyanın ır ço şe ır ve asa a ar 
matnamenin tatbiki-g_~;~~1~:h~n;;~~;la~:~:~ mimar bulamadıklarını Gü- Şubnes!zç~ii •. ~~!:~!ir. İ.hi-

b ı 
, d sar idaresi halka yaptığı burca ıyl-ne aş an 1 değildir. Memleketin dörtte üçünün zel San'atler Akademı·sı·ne ,Jiklere ve fedakarlıklara ycnı bir hemen hemen Frankoya geçtiği an- , k olaylık ılave cim k teş bbüsü nde 

!aşılıyor, Lakin İspanyolların biribir bulunmakta imiş. Rakı gibi yüksek 

M •• f hd / Jı h !erile mücadeleyi hırakacaklarına 1 emur ••e mus a em er en er b •. 1 d ı· r d •. 1 dereceli içkilerin küçük şişelerle de-v hükmedivermek olamıyor. Dahili e r ' ğil; büyük, kapalı, kiloluk şişelerle 

ag fS:ıhhz"' gardım· } parQSl kesz• 1e- harbin durmasını değil, bilakis oo- : satılmasını düşünüyormuş . Herke-
( • './ tı nuna kadar olanca şiddetile devam ' ·n tedarik edip içebileceği bu kü-

k t . t . .&"/ • • l edeceğini gösteren alametler hiç ek- Maarif Vekaleti vilayetlere bir tamim gön- l sn~k ş~eleri ortadan kaldırarak yaL ce , ayın, erJ l erı genı esas ı/l.• sik değil, Bir menıleketin evladının ız cKesesine güvenen borazancı 

l k •biribirlerini öldürmesi kadar acı ne dererek buhranın nasıl önleneceg" ini bildirdi başılara> satmayı tasarlamış. Bu, •• ra gore yapı QCa olabilir? Zaten refah ve saadetten sarhoşluğun memlekette azalmasını 
uzak kalıruş olan Ispanya, hele şu temin etmek için alınmış bir tedbir 

Devlet demiryolları ve limanları tebdil, terfi ve kdem zamları a!Bka- yirmi aydanberi devam eden kanlı Memleketimizin her tarafında bü- çilmesi iiçn alınması icap eden ted- lira verilmek suretile 5 sene tahsil ımiş. Böyle bir hüsnüniyete miitc-
i§Ietme idaresi memurları ve müs- 1ı mevzuat dairesinde yapılacaktır. kavga neticesi olarak büsbütün ha- yük bir imar faaliyeti devam etmek- birleri de tesbit ve izah etmştr. ettirilmelidir. şekkir kalmamak mümkün dej','ildir. 
tahdemleri hakkındaki talimatname İdare her sene birkıdem tablosu ya- rab olup gidiyor. tedir, Her tarafta her gün yeni yeni Maarif Vekaleti de evvelki gün Tahsilden sorıra da bu ehliyeti Fakat ... 
tasdik olunmuş ve yürülüğe girmiş- parak neşredecektir,Terfi için kıdem İspanyada arazinin çoğu katolik yüzlerce ev, apartıman, otel ve sai- bütün vilayetlere bu hususta bir ta- mimarlar; mensup olduğu vilayel Fakat bu hakikaten memleket ço
tir. Talimatnamenin başında memur le beraber ehliyette esas olacaktır, kilisesinin elindedir, Kilise, kendi re gibi inşaatla mekteb, halkevi, kış- mim göndermiştir. tarafından muayyen bir müddet i- cuklarını z~hirlemekten kurtarabi
ve müstahdemlerin tarifi yapılmak Terfi senede bir defa ve cumhuriyet imtiyaz ve servetine dokunacak her la ve saire gibi umumi mebani yapı. Vekfilet bu tamimin de ezcümle çin mecbui hjzmete tabi tutulmalı- Jecek bir tedbir olsaydı. İnhisar i-
ta ve muvakkat memur ve müstah- bayramında yapılacaktır. şeye karşı elinden gelen her vasıta maktadır, şöyle demektedir: dır. Böylece hem ehliyetli mimar daresinin Yeşil Hılalle birlik oldu-
demlerin kimler olduğu ayrı ayn Lüzum görülen hallerde sene için- ile mukavemet edegelmiştir. İspan- Bu umran münasebetile belediye cMuht liJ' ·r t beledi ı · _ yetiştirilmiş olacak ve hem de mev- gun" a hükmeder ve belki de sevinir-·r ti . . üh' d' e vı aye ve ye erı d ( . buh ) d . 1 dil 
gösterilmektedir, de tek terfide yapılabilecektir. Va- yada da bunun misali görülüyor ve vı aye erın mımar ve m en ı- · d ıl · t d ik' .. cu mırnar ram a ıza e e e- dik. Llkin bu, i•·kinin munlckt•t da-• . . mız en yap an rnırnar e ar ı mu . " 
' Talimatnameye göre devlet de - ziJ'esinde benzerlerine üstün bir va. Daha birkaç mühim cebheden de se olan ihtıyaçları çok artmıştır Hal . . . . cektır: bilinde geniş mikyasta tcammüm 
miryollarında memur ve müstab - ziyette gayret ve muvaffakıyet gös- İspanyadaki hal, birçok endişeleri buki son günlerde bir çok vilayet ve =at~arı, memlek.etmmn ıma~ı ~ Bunun için vilayet ve belediyell' - etmesine ve sarroşluiıun azalması-
dem Olarak bır. hızm' ete kabul edi - teren memur taltiJ' olunacaktır. d ' İn ·1 belediyeler mimar tedarikinde zor - ın an memnuruyetı mucıpo m rimizin Vekalete müracaatları icap l "k · ı uyandırmakta du am e ıyor. gı - .. , na değil, bi a ·is çoı;a ınasına var-

l ıenlerin Türk olmaları;haysiyet kı- TaltiJ' talimatnamede, takdirname t il .. k d ed i luğa düşmüşlerdir Bir çok vilayet- ı tadır Bununla beraber Guzel San · ı etmektedir dım -~~g·ını· !· aslo subrc t·ı:' ime-' , ere e muza ercye evam en - .. , . . 1 • • • • .. • • t."\J <;;""\.. ll,O ... ~ 
ncı bir suç ile ağır hapis ve altı ay- taminıli takdirname, istisnai ikrami- talyanın şimdiye kadar Frankoya ıe:.de; Guzel San atlar Akadem_ısın~ ,atlar Akademısı mımarı şubesınden Diğer taraftan haber aldığımıza sin, Çünku içkı ıçmc i tiyad C"lın-
'.dan fazla hapis cezası ile mahkı'.i - ye olmak üzere üç kısma ayrılmış • yollamış oldukları yardımcı •gö- m~acaat ederek bilgili .v~ ~hlıye~lı her sene mezun olan mimarların göre Mat.rif Vekfıleti (Türk tarzı mi ; nıiş olanlar, şişdrri lıuyüınrs veya • 
nıiyeti olmaları, fili askerliğini ayp tır Servislerde açılacak mahallere nüllü> !eri geri çekmeğe hazır ol- mımar tavsıye edılmesını ıstemış- mikdarı; memleketin ihtiyacına kafi marisi) hakkında bir eser hazırla - 1 küçülmesi yüzurd<"n ı çkıyı terk('. 
' mış olmaları başlıca hastalıklı, ya- za;uret olmadıkça aynı serviste eh- duklarını söylemekten geri kalma- !erdir, gelmektedir. mağa karar vermiştir. decek dcğillerdır . NC' y pıp yupıp 
hancı ile evli olmamaları ve 18 ya- liyet ve liyakatı görülenler terfi su mışlardır. Hatta Londra _ Roma ko- Halbuki güzel san'atlar akademi· Fakat vilayetlerin muhtaç olduk- Tarihte mühim yer alan ve (Ko. yine büyiı k şisclc rden tcdar' >< edc
şını bitirmiş olmaları şarttır, reti ile tayin olunacaklardır, nuşmalarının en mühim bir esasını si istenilen miktarda mimar bulup !arı mimarları· kendi hesabına A _ ca Sinan) gibi bir dahiyi meydana rek akşamları y ıne içk isin kavu-
1 Müstahdim ve müstah • İdare memurlarına sıhhi yardım - da bu mesele te•kil etmektedir Fa- tavsiye etmekte güçlük çekmekte - k d . '1 ti' 1 . .. getiren Türk tarzı mimarisi hakın- şaeaktır, Şu fa rkla k i bugün 2n luk 
denıl fah . h .. • . d' V .. . a emıye yer eş rme erı mum - 1 k 

er rı olarak ayır cemi- da bulunmak üzere memur ve mus- kat şimdi İtalyanlar açıktan açığa ır, e. ~u muracaatla~ tat~n e - kündür da elde me~~ud kitaplar vardır Bun veya 49 !uk bir küçük ~'iş<" i e a -
yetlerinden başka, resmi ve hususi tahdemlerden her ay% 2 sıhhiye ai şunu da söylüyorlar: İtalyan gönül- demedıgınden meseleyı Maarıf Ve- . · . !ardan ve diger yerlerden yapılacak şamcılığını körletenler, bu defa ki-
müesseselerd azif

0 

al ak! k"' t' bild' · t' Bınaenaleyh her yıl lıselerden pek t t'·'k t t' · d Tü' k t · ı ı ki b ' ı·kı · b t ev e amıyac ar- datı kesilecektir, lüleri İspanyadan geri çekilecektir· .... e ıne ırmış ır, . . . e ıu a ne ıcesın e r arzı mı • o u arın , ın ı erın aşına o ma-
dır, İzin harcırah esaslarına göre veri- fakat İspanya hük\ımetine yard~ Güzel san'atlar Akademsi ayni za. ıyı derecede mezun olan bır ya 2 marisinin ana hatları hakkında bir caklar ve daima alıştıkları mikdarı 
, Yeni alınan daimi memur ve müs lecektir Birbirini takib eden 2 se - için gönderilen Fransız ve Rus kuv- manda mimar buhranının önüne ge- genç vilayet bütçesinden ve ayda 30 eser vücuda getirilecektr. kaçırarak beliti de çok fazla içmek 
,tahdenıler her ay sonunda bulunduk nelik ızın' ; bır' leştirlerekte verilebile - zaruretinde kalacaklardır. Büyük • vetleri de geri alınmak şartile. 
ları servis şefi veya funirlnin önün- cektir Muallimler tatil devresinde İspanya vukuatı başgösterdiği ilk M • C • y • d 1 şışelerden alamıyanların müraca - · 
de, cumhuriyet kanunlarına, idare mez~ addolunacaklar ayrıca meZU- haftalardanberi Fransa ile İngilte- ımar ..,ınan en 1 ers program arı atlarının çokluğundan da açık şişe 
emirlerine ve kararlarına sadık ka- niyet alamıyacaklardır. Askere gi. - r enin İspanya dahili harbini, Avru- S rakı satışı gizliden gizliye taam-
lacaklaına ve verecekleri vazifeyi denlerin de idareden al&kaları kesi- ergisine etmeğe başlıyacaktır ki bunun da 
gayret, sadıklık ve doğrulukla yapa. llecektir Askerliğini bitirenler altı pa devletleri arasında silfilılı bir K ,. h • kt b 1 • bir nevi kaçakçılıktan farkı kalnıı-
caklarına yemin edeceklerdir. ay çind~ müracaat etmek şartı le ter kavgaya çevirmemek için müşterek vonacl'Jk eşya oy ve şe 1 r m e e erı yacak ve belki de suiistimalc yol 
• Memur ve müstahdemlerin tayin, cihan alınacaklardır, - bir siyaset takib ederek ademi mü- l\,, 1 ıu açılmış bulunacaktır. Bu havadis : 

dahale esasını koydukları malum- • • 1 h bize şu neticeyi bildiriyor ve sokak-

Yeni 4 büyük 
Balıkhane 
Kuruluyor 

; Hazine 
Alacaklarının 
Tahsili 

, dur, Bugün de bu iki hükfunet İs- Hazırlanan eserler ıçin yenı program ar a• tarda niıra atanlar, küfe ile taş:nan- . 
panya işlerine karışmamak siyase- ıarın gönderiliyor !ar, 0 duvar senin, bu duvar benim> · 
tinde ısrar g~steriyorlar:. Fakat İs- Evvelce yazdığımız gibi büyük J b 1 d diye yalpa vuranlar ve 0ski binlik-
panyada dahili harbe fulen karış- Dahl Türk mimarı Koca Sinan ih- z 1 r I an m a S 1 na aş an 1 Jer ihya olunacak gibi geliyor 
mış olanlardan birinin İspanyada tiJ'ali 9 nisan cumartesi günü tesid · HALK FİLOZOFU 
yer ve nüfuz kazanarak yerleşmesi olunacaktır 

~dirinde F:ansa buna karşı her Bu müna~ebtle yapılan hazırlık - Köglüge lazım olan bütün zirai, 
A 

turlu h":"'lıgını yaparak uyanık !ar çok ilerlemiştir . ' 
Jrıca "ballk tu•lame. 1 Hazirandan itibaren bulunacagını anlatmıştır. Aldığımız malumata göre Koca hh"' sair bilgiler geni 
transit mahallerlde Jenl bir tekll tatbik Ahmed Ra uf Sinan'ın bu 350 inci yıl dönümü mü sı l ve 

, 8Jrtlacak olunacak nasebetile Ankarada bir Sinan Ser programa alınıyor 
t Uzun zamandanberi hazırlanmaıt- ., il . d''' h . al lstanbu/ gisi açılması kararlaştırılmıştır. 

ilk mekteplerde 
Grup usulü mü . 
Kabul edilecek· --fa · h ·•erg erın ve ı 11er azme a -

. .r olduğunu aber verdiğimiz (su caklılarının vaktinde ve usulii da- İstanbul müzeler müdürlüğü bu 
fnahsull ') k U • • J h t . ab eden hazırlıkları yap- Memleketimizin bütün şehir veper talebeye lazım gelen bütün na - Bu lf 
~ erı anunu projesine İktı- iresinde muntazam bir surette tah napısanesınue usus a ıc kasabalarındaki ilk mektepler için'zari ve ameli ma!Umatı verecekler-

için bir komisyo n 
kururdu ~d vekiletl yeni hükümler i!Ave et ' ıruştır . b' " f d h .1 d' • b sil olunmalarının temini için mali • · . S dad Çetin tas da Mi yenı ır mu re at program azıı an · 1r 

mege ve u projeyi bir an evvel 40 k • • k ld Ayrıca mımar e ' kt Id • h· b ik 1 · ı İlk rr.ekteplerL"'ı okuma: kitapları 
tatbı.k etme"e karar v . . ye vekaleti yeni esaslar ve bazı ışı Q ı mar sı·nanın İstanbul ve '!'ral<yada 'ı ma a 0 ugun.u a .. er ve.rmşt ·. Bundan l;ıaşka , yurt sevgi>i ve n . k g t B h t k t 1 ı kati bir şek il cl c tesbıt etme ve 

B . h"'-'•-·1 ermış ır, mühim tedbirler ittihaz etmiştir , -- mevcud eserlerinin relöveri çıkarıl • u .usus_a .. ı mu. emmım ma.u .- .yurt bilgisine de yer verilecek, milli her sene bu kitabın değiştirilmE:sı -
u yenı ""'wu ere göre, İb'tan - . . . Bu son ka f ilede bu gUn- mı• müzelere teslim olunmuştur. ,mata gore. b~tun (koy mekteblerı) ı- . günler köylerde de şeh irde old .ığu 1 

bulda kurulaca"'~· azdı z eni Ayrıca, vergılerın ve hazıne ala - 1 ., . . çınde yem bır program hazırlanma- gı·b· ı · · 1 k tl kt ne meydan \'ermemek üzere bas a-
11~ Y ğımı y ıerde •evk olunacak Bu relöveler ,.e Koca Sınana aıd · ı orC'n e u anaca r. . k a· :ve od b lıklı caklarının vaktinde ve usulü daire .• d A k sı kararlaştırılmıştır. K" . _ b d •1 k b k )an tetkikat devam etme tc ır.• 

' m em a anıı binasından ma · d t b' tt tahs'l Şehrimiz hapishanesindeki dıgcr eserler c yarın n araya Ç"nk· h le (k" kt bl ' ( d O) çocugu u ara a sag ı a ı- Ayrıca aldıg" ımız malıimata göre . 
• d. a w· .. m .. ihr . . sın e mun azam ır sure e ı - .. . . u ı a n oy me c erı n e d k b'l .1 . d .. -

J..,. aç ıehirlermuzde de . . . mahkfunların yakın vilayetler ha - gonderılecektır. tatbik edilmekte olan müfredat pro- mınkt ' an gere en ı gı erı e ogrene-
ayrı ca 3 yeni ve büyük balıkhane lerını te~ etmek ve he"'. de bu -

1 
k" 

1 
. ce . ır maarif vekaleti, bu seneden itiba - ' 

b
. . nunla alakalı muamelelerın mer • pishanelere sevkolunmalarına de - k b. gram arının oy erımizin hayatile ren mekteplerin 2 inci devrclennde : 
ması ınşa olunrnas' kararla•tırıl- vam edilmektedir. Yeni açılaca ır arzu edildig"i kadar tevem olmadıg"ı, Yapıcılık işi köy müfrcdat.progra-

- • kezden mazbut bir •ekilde kontrol· h t t b d ı kt d A yani 4 ve 5 inci sınıflarında gurup mıştır, • u Evvellti gün de 20 mahkum yeni- otobüs a ı köylüye yenilik verilmesi noktasın- ıı:ının en aşın a ge ."'.c e .'.r· )'. • 
Ayrıca buralarda (Balık tuzlama) için halen tatbik edilmekte olan den Bursa hapishanesine gonderil- Karaağaç ile Şişli arasınoa oto _ dan bazı noksanları bulunduğu gö _ nı zamanda aıle bilgısı de koy muf- usulü tedrisat yapmayı düşünmek -

transit mahalleri de ayrılacaktır. ıeklin değiştirilmesine lüzum görül miştir, büs işletilmesi için belediyeye ya- rülmüştür. redat programından yer alacaktır. tedir. 
\ Bu transit mahallerine getirile _ müştür. Halen İstanbul hapishanesinde pıldığını yazdığımız müracaat tet - Maarif Vekaleti yeni hazırlaya _ Yeni m~freda~.p~ow.amı kararlaş- Bu maksadla icab eden tetkikleri 
icek ve tuzlanacak balıkların kulla • Bu maksadla da yeni ve etraflı mevcud bulunan mahkCımların a - kik olunmuştur. cağı bu programla bütün bu noksan- tırılmak uzere onumuzdekı hazıan yapmak üzere maarif vekaletinden 
(nııacağı kaplar _ ihraç edi!mek üze- bir talimatname vücuda getirilmek dedi ancak kırktır. Şimdilik bu hatta 3 otobüs tah - !arı tamamlayacaktır. ayında Ankarada büyük bir komis- bir komisyan teşekkül etmiştir , 

'r h imi d tedir Bunlar bugünlerde yakın vila • sis olunacaktır. Maarif Vekaleti bunun için muh- yon toplanacaktır. Bu sınıflarda gurup usulüne mu- , 
\ e - er türlü res ' er en muaf ola- · • .. b lh 

Aldı al·' ta b yetlerdeki ceza evlerine sevkolu - Bu otobüslerin i assa mezba - teliJ' Vekaletlerimizin de mütaleası- Komisyon tesbit edilen köy müf- allimlerin bü,·ük bir ekseriyeti de 
Irak gelecektir. gınuz m uma gore u ta - d 1 'd d , nacaklardır. baya ve kasap cpo arına gı en ce - nı sormuştur. Yeni programın ilk ve re at programı taslağını tetkik ede- taraftar bulunmaktadır. 
\ Yerlerinde tuzlanacak balıkların lirnatname ve yeni esaslar 1 hazi - ı ı d'ğ b kt' _,===-:::::=:'.'=::::::::::;;.;::::::;: Bu suretle hapishanemiz tama • leb, tüccar ve memur ara ı er a ana hatlarında bilhassa köylerini • ce ır. ~··cc 
(tuzları , yabancı memleketlere satı- randan itibaren memleketimizin ı · t'f d d ki · d mile boşaltılmış olacak ve tama • zı kimse er ıs ı a e c ece erıo en zin ziraat ve inşaat işleri büyük bir Bu yeni program; önümüzdeki 
lan tuzların satış fıyatı üzerinden a- her taratında birden mevkii tatbi - mile yıkılması ameliyesine de he _ bunlar yeni hattın bir an evvel a - mevki alacaktır. ders ylı başlangıcından itibaren tat. 

ılınacaktır. ka konulacaktır. men başlanılacaktır. çılmasını arzu etn.ektedil'ler. · Köy ziraati bakımından öğretmen bik edilmeğe başlanacaktır 

Fakat bir insan yaralanmasına 
sebebiyet verdiği kimseye niha -
yet, ne kadar derin bir ş_efkat ve 
alaka gösterebiJiıo'? 

Cina bu tasavvur edilecek hu
dudu çoktan aşmış bulunuyor, 

Bazı garip tezahürler de gös _ 
termiyor değil ... 

Bir kaç defa da, bana bir şey 
sormak istedi. .. Tekrar vaz geç • 
ti." 

Bir dakika bile yarumdan ayrıl
mıyor .. . 

İlk zamanlar, kollarım hareket 
etmediğinden yemeğimi bile ken
di elile yedirirdi. 

Ayni işi sırf benim için tutul -
muş olan hastabakıcı yapabilir • 
di. 

Zaman zaman dalıyor. 
Bazı defalar, gözlerini kırp • 

madan beni seyrettiğini görüyo
rum 

Geçen akşam tuhaf bir hadise 
oldu. 

Yemekten sonra babası ile ya
JUnıa gelmişlerdi, 

Konuşuyorduk. 

Bir aralık babasuıa beni işaret 

ederek: 

- Ne sevimli adam değil mi 
baba? 

Diye sordu: 

İşin tuhaf tarafı şu iti, dalgın~ 
lıkla fransızca söylemişti. Anlar 

anlamaz kıpkırmızı oldu. Ben 

duymamazlığa gelmiştim , Yan 

gözle Marelliye baktın1 ... O, hiç 

bir şey olmamış g;hi sakin, prosun.. 

dan derin nefesler çekiyordu. 

Cina anasız büyümüş, tama • 
mile baba t erbiyesi alınış bir kız •• 
~esini pek küçük iken kaybet-

mış. 

Babası, kızını, bir üvey ana elin • 
de bırakmamak için evlenmemiş, 
Bizzat kendi, kızının tahsil ve 

terbiyesi ile meşgul olmuş. Ye • 
gane zevki çalışmakta bulan bir 
adam .... 

İtalyanın en meşhur lastik fab 
rikalarından bil-inin sahibi... 

DEILü GONILOM 

Başımı şezlongun arkalığına yas 
!adım. 

Ooh ne kadar rahatım oimdi .. . 
Vücudum ısınıyor. sındıkca 

gevşiyorum, tatlı bir r ehavet çö
küyor üzerime ••• 

Cina yanımda .• . 

Villanın bahçesine inen mermer 
merdivenlerini silen h izmetçiyi 

mak istedim, Fakat bir türlü ce
saret edip söyliyemediındi. .. 

- Evet ... 
- Bu hususi hayatınıza aid bir 

sual olacaktı, ilk defa sormak iste

Ciiğim zamanlar da söylediğim gi

bi beliti manasız bulacak, sizi böy

le bir sual karşısında bırakmamı 

!Aftbalilik addedeceksiniz. Fakat 

seyrediyoruz. Kendimi, cevabınızla, içinde bu-
Gözlerimiz orada takılı. .. • ııaldığun meraklı bir karanlık • 
Zaten ondan başka lopırdıyan tan hakikatin aydınlığa çıkmış 

hiç bir i"Y yok. olacağından bir türlü kendimi me-
Her taraf derin lltiısizlik için ; ııedemiyoruın, 

de... Cevap verdimi 
Cina: 

- Hatırlıyor musunuz iledt ••• 
Müteaddid defalar bir e so • 

- Bu kadar çelrinmlye sebeb 
ifok .. . 

lirsiniz... Madem merakta bıra
kıyor sizi ... 

Tereddüd, yakasını bir türlü bı 
rakını yordu. 

Kaşlarını oynatıyor, dudakla • 
rını ısırıyor, parmaklo.tını avuç • 

ları içinde eziyordu, 
Nihayet: 

- Siz ••• 
Diye ... 

Devam edecekti, · 

F akat merdivenleri silen liiz • 
metçi, antrenin önüne çıkan oda 
hizmetçisi ile bir ıeyler konuştuk

tan sonra bir kaç basamak indi 
ve seslendi: 

- Sinyorina, Sinyorlna!... -

- Beni çağırıyorlar, dedi. .. Kim 

bilir ne var? 

Maamafih bu çağırıştan mem • 

nun gibi idi. Çünkü bana: 

- Siz! 
Diye ilk kelimeyi söyledikten 

sorıra bir türlü lôfın arkasını ge

tirememişti, hizmetçinin çağırma

sı müşkül mevkiden kurtarmış -

tı k endisini ... 

Ben de bu sefer. söyletmeğe ça
lışacaktım. Soracağı şey merak -

landırmağa başlamıştı • 
Yerinden fırladı, koşarak k a • 

pıya gitti. 

, '.Arkasından bakıyorum, 

( ' Ye kendi kendime de hakkın • 

il.aki son hükmü veriyorum: 

- Ne, cici, ne cana yakın bir 
ınahlı1k! 

Merdivenlerde hizmetçi ile ko

nuştuktan sonra, t ekrar koşarak 

yanıma geldi: 

- Beş dakika yalnı1. bıraka -

23 Nisan 

* Size çocuğu düşündürecek haf
tanın başlangıcıdır. 

Maryayı tanıttımdı size değil 

mi? ... Akrabamdan bir genç .. 

Herhalde mühim hir mesele için 
gelmiş olacak ... Çünkü bu saat -

!erde gelmesinin imkanı yoktur. 
Şimdi gelirim ... 

Üzerimdeki örtüyü düzeltti. 
Tatlı bir bakışla: 

- Beş dakjka için Allah ısmar
ladık! 

Dedi, Hızlı adımlarla villaya 
doğru yürüdü, 

Yalnız kalmıya ihtiyacım vardı 
zaten ... 

Bu ölü sessizlilc içinde biraz 

Kendimi düşünmek, kendi ken

dime meşgul olmak istiyorum. 

Şu bir kaç ay içinde başımdan 
geçen hadiselerin bir bilançosunu 

yapmak, artık tesadüflerin elin -
den yakamı kurtararak hayatı -
ma yeni bir şekil vermek mecbu
riyetindeyim.' 

Hala şaşkınını ... 
Elan kendimde dei':ilim• 
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HütO~rr HiKAYE:· 

V a ti kan Hitleri bekliyor! 

De·n~ı< . Hala, bu adaM aptallığının farkına var
madı! İnsan dünyanın ne kadar eşsiz bir alığı olma
i ıJır l:i, here lıu teklifi yapsın, hPm de cevabını bek
lesin... Fakat Ömerinki aptallık değil; kepazelik, 
kast ... Herif; beni yıkmağa, bütün bütün mahvet. 
miye kasdetmiş! ... Ne yapalım, aldırmamak benden. 
Başka yapılacak iş yok! 

ı ~: llazirau 

İstanbulun aranacak pek çok şeyleri var amma ... 
Anırdolu da hiç fena değil.. . Anadoluya her gelen 
İstanbulu arayacağına, buraları da birer İstanbul 
yapmıya ~alışsa daha rriı az ıyı ol:tr" llütJ.n mesele, 
medenilik levzımını buralara da sokmak buralar 
için de biraz çalışmak ... Eskiler: cBakı!ırs; bağ, ba
kılmazsa dağ olur .... demişler. Anadolunun da bü
tün noksanı bakımsızlık, ihmal... Acaba, İskilipte 
elektrik yapılsa, biri kalkıp ta: 

- Biz bunu istemeyiz ... 
~11 .. c!vr? Otomobil işlelil~~ . 

- Kağını daha iyi idi ... 
Diye itirazda mı bulunur?... Kerpiç evi muhte

şem bir apartımana tercih mi eder? ... Biraz kültür, 
biraz bakım, birz çalışma her işi yoluna koymağa 
yeter ... 

Dün kaymakam bey, telgraf müdürü Hüsnü bey, 
muhasebeci Lütfullah bey, bütün aileler hep bera
ber cÇağıb tepesine gittik te avallahi İstanbulda 

bir ~" ·k ;;ippelerin: 
- İsviçre,. İsviçre ... 

Deyip durduğuna şaşıp kaldım. Buraların ibti
.... ~.,..·- ·--,--·.-::·---:: .. -·-·· [neden malı alının ! 

No:91 

dailikten, bakımsızlıktan, medeni gerilikten başka kaynıyor. Sonra, o enfes kiraz bahçeleri ne eşsiz şey
İsviçreden ne noksanı var? Yoksa aldıran, sonra, !er? ... Tepenn eteklerinden •İvlik. e kadar uzanıp gi. 
bakan yok. Gözlerimizi Avrupaya çevirdiğimiz ka- den, ucu bucağı bellisiz bir koruluk. Ağaç diplerin
dar biraz İstanbulun gerisine, Anadoluya da çevirip den berrak, aynadan farksız, buz gibi, hayata hayat 
baksak: katan sular fışkırıyor. İnsan avuç 'avuç içmekle su-

soğuktan yarılmış, şekerden farksız; iri, mor çağıl 
kirazını yemek te. öyle nefis ki,,. İnsanın yedikçe yi
yeceği geliyor. Fakat, çok sağlam bir mide, doymak 
bilmez bir göz lazım!.. 

28 Haziran 

•İstanbul - Ankara - Çorum• tarikile geliyo
rum, Yarın hareket edeceğim. 

Telgrafın tarihi: 26 Haziran, Demek, dün İstan
buldan hareket etti, Selim Bey hesabladı, Tam bir 
hafta sonra, Vecdet burada,. kendisini •Karaburun• 
dan karşılıyacağız. Bari, beni görünce bütün sırları
mızı meydana vurmasa. Vallahi, öyle seviniyorum, 
öyle memnunum ki. .. şimdiden kendimi rnes'ud sa
yabilirim! Güzel Vecdet ... 
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5 Temmuz - Türkiye yaşanacak yer değil, Canım Avrupa! suzluğuna kanmıyor. Tepenin ortalama bir yerinde 
Dernekten çekinir, Türkiyenin her köşesini de de büyük bir menba var. Yazın en kaynar, güneşin G ıd· Hl d -

b e ı. ç egişmemiş, tıpkı, eskisi gibi : tok, 
ir Avrupa şehri yapamadığımız için kendi kendi- her tarafı cayır cayır kavurdug"u sıralarda bile bu • adalı bir vücud; yağız bir beniz; ince, uzun, hareli 

mizden utanırız. Burada noksan olan ne? Su mu, ta- su, soğııklu"unu muhafaza ediyor. İnsan, bir saniye 1 
b 

" kirpik er; siyah, zarif iki kaş; yuvarlak bir çene, ku 
iat güzelliği mi, hava mı, insan mı, hangisi? Tabii parmag" ını kaynag· a sokup tutamaz. Tadı da lezzet- b b sursuz ir urun, halavetli bir ten, daima mütebes-

hepimiz tıklım tıklım olup İstanbulda kapanıp ka- linin en lezzetlisi. Burada kiraz okka ile satılmıyor. · d 1 alı t k ı k h sım ve a g o yanaklar; ressam fırçasından çık-
ırsa iç bir şey de yapamayız. Hiç bir şey de ol- •Çağıl• a çıkan aileler kalabalıklarına göre bir ag· aç, 'b' t' t"· ·· y 

S 
ıruş gı ı ar ıs "' yuz. ine : Bütün bu güzel ve yağız 

rnaz! ade, şu: •Çağıl> tepesinden Kızılırmağın üzerin- yahut ta iki ag· aç kiraz satın alıyorlar. Büyük bir h .. "! b çe reye gomu en o ir çift yeşil göz, ahenk ve nağ-
de gökün derinliğine akan güneşin gurubunu seyret- ağacın üzerindeki bütün kirazlar beş kuruşa. Yiye- rne dolu ses. 
mek, değeri ölçülmez bir zevk. Yer kızıl, gök kızıl, bildiğini ye, taşıyabildiğini götür·, yiyemedı·g·ın· ı·, go-·· B b d a asın an ve kardeşlerinden sonra, benim d~ 
nehir kızıl, güneş_ kızıl. Yerden göke, gökt~n yere türemedig" ini de a•iacın üzerinde bırak. Bı·z, ı·kı' ağa- b d · · k d · · 

o ara a an ınıp en ısıne doğru ilerlediğimi görün-
fışkıran sar~'. rnavı, _beyaz, pembe, eflatun karışık bu cm m~yvasuıı satın aldık. Hüsnü Bey yüz para da ce, sevincinden parlıyan büyülü gözlerini gözleri _ 
~ıl ~!ev sulun.lan ausınd~ ~üneş mağrur ve_ ~aze- verdi, bfr ~<>?uğa kirazları toplattı. Toplan~~ kiraz- me dikti, bir kaç saniye böyle hayran hayran bana 
nın bır Şark guzelı gıbı SUZUİUp bulutların lCLn it! . 1Rr ~ı1V1Jn ırınl' :)+,lıv_f'\1"' J~u~,..~ ... isıi"~ı}'•nul~u. cu."').u\•u. • ... -..a.-, 

R 1 yuuwu"n ıanmın olundu una .. .ıwlıya Çe eoı, zamanının nn 'aıoaz-
ıı hAldJrl hir 



Kelleyi koltuğa 
beş adam!~ 

Almanların, Parisi döğen topları
nın yer lerini öğrendiler!. 

Beş casus yakalandıkları 
zaman yaralı idiler .. 

Beria topu nasıl susturuldu? 
1918 senesi Mart ayının 24 üncü Lakin Berta'nın bulwıduğu yere 

günü Berta topunun mermileri Pa- öyle kolay kolay gitmek kabil de
riste görüldü. Halbuki Paris gibi ğildi. Çünkü bombalarla ve daha 
Fransanın merkezi olan bir yere birçok patlayıcı maddelerle her ta
Alman toplarının eelip düşmesi, rafı muhafaza altına alınan Berta
herhaııgı bir yere isabeti gibi değil- nın öyle zannedildiği gibi bir tek 
d •. Halktı' kunei mancviyesi üze- olmadığı sonradan ar.!aşı!mıştır. AI
rincic müdlıiş bir tesir yapacak o- manlar bu cesim toptan birden faz
lan bu bale karşı L'den gelen her !asını yapmışlaMır. 
çarcre başvurmak lazımdı. Onun Maamafih beş Fransız fedai ca
için !ngi.izlcr, Fransızlar başbaşa susun elde edebildikleri neticeye 
vererek bunun çaresıni düşünmüş· gelmek lazım: 
lerdu·. Almanların c zaman yeni Bunlar aradıkları Berta'nın yeri
yaptıkları ve • Bcrla• adını verdik- ni bulmuşlardı. Topun vaziyetini 
!eri bu cesim topu hiç işe yaramaz görmüşlerdi. Fakat beş kişiden bi
bir hale getirmek için neye mal o- rini Almanlar öldürmüşlerdir, Biri 
!ursa r'sun hiç bir fedakarlıktan yaralanmış, ele geçmiştir. Üçü de, 
geri kalmamak liızım geliyordu. bu maceradan sağ olarak Fransaya 
Fransızlar bunun ı~in çok uğraştı- dönebilmişler ve öğrendiklerini, a
lar, fakat emekleri boşa gitti. Fran- id oldukları yere bildirmişlerdir. 
sız casus teşkilatı mükemmel su- Llkin şu anlaşılmıştır ki Berta to
rette işliyordu. Faht koca •Berta• punu tahrib etmek için Fransızlar 
topunu susturmak kolay iş değildi. çok düşünmüşler, bu beş fedai ca
Fransız casus teşkilatının en ileri suswı elde ettiği malumat üzerine 
gelen, becerikli, cesur, zeki, faal a- Almanların cesim topwıu tahrib et
damları arasında bu iş için çalışmak mek çarelerini çok aramışlardır. 

LA VE:US 

ı:~~~~~~~~~~ 

1 

Sevimli rıldız Marlen 
Balen Hollvuda avdet 

.eder etmez (La Veu• ) fil· 
~ini çav~~-~'! bat.!_ad_!. 

Dülger ba ğı Marta 

S - SONTF.l..G~ .. 

ŞEHiR MESELE 

YEMEK FİYATLA R l 
UCUZLIY AMAZ f' 11 ? 
Lokantacılar kooperatifi üzerinde 

duran bir lokantacıya göre 
Lokantacılığın sonu karanlıktı1 

Hayat pahalılığı ile mücadele sc -
ferberliği yapıldığı şu sırada en ziya ·· 
de göze çarpan ve gündelik ihtiyaç
ların, yaşama şartlarının en başın
da gelen bir mesele de hiç şüphe 
yok ki cyemek• meselesidir. , 
Gıda maddelerinin ucuzlattırıl -

ması; aile mutfaklarının daha ucu -
za ve daha bola doğru ilerleyişini 
temin ederken yıllardanberi gıda 

maddeleri fiatlarındaki yükseliş ve 
alçalışlara aldırmadan ayni miktarı 
ve ayni fiatı muhafaza eden (ye -
mek) ücretleriniJı tetkiki günün en 
ileri meselelerinden biri sayılabilir. 
İstanbul, coğrafi ve iktisadi vazi

yeti dolayısile, yüz bnlerce kişinin 
bilhassa (yemek) ihtiyacına cevab 
vermek vaziyetinde oluşu, memur, 
esnaf, işçi ve bütün denilebilecek se. 
kenesinin hiç olmazsa öğle yemeği-
ni dışarıda yemek mecburiyetinde 

.okaıitacılar cemiyeti ikinci reisi 
Mehmcd Arslan 

bulunuşu karşısında yemek !iatla- ma taşı gibi yer değiştirmeleri on!: 
rının tetkiki ve alakadarların bu rın bu husustaki müktesebatını d 
husustaki düşüncelerini tahkik et - yarıda bıraktırıyor; ölilm gibi me<. 
tik Bu şümullü mesele etrafındaki huri sebeblerle piyasadan çekile 
düşünceleri aşağıda hül!sa ediyo- ustaların yerleri boş kalıyor. Cemi 

ruz: yet bwıwı için bir ahçı mektebi kın 
Lokantacılar cemiyeti fiatlan nar. d im ki b abe 
ı b ı mak tasavvurwı a o a a er ma uuyor: . 

Lokantacı, aşçı, köfte ve kebabcı, masraflı olacağına şüphe ~ye 
çorbacı, ve mahallebicileri çerçeve- bu mekteb için belediyenın yard 

Liman i~letmesi lokantasında bir öğle yemeği , 
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istanbulda 
VE 

~Karagözde 

Karagöz MESELELERi "'"' 
TIYA TROLAf< 

Şehzade~ 
TURA~ 

(5 inci sahifemizden devam) - Yemek fiatlarının ucuzlaması 

TiYATROSU b 1 
reisi bay Mustafaya müracaat ede- mümkündür. Fakat bir şartla: Ev-

n U 
rek, kooperatife beş liralık sehim- vela, lokantalar mıntaka ve serotle-
Jerle lokantacıların iştirakini cemi - re göre tahdid edilmeli, müşterile- Bu gece sl 
yetin temin etmesini istediği zaman rin mühim bir kısmını alan kebab- 20,3J da 

• 
IS ...::;==---......; bay Mustafa müteahhide kendi ki- cı ve köfteci dükkanlarının gün geç- Sanatkar NAŞİT ve arkad 

- 4 - !erini göstermiş: tikçe artmasına bir nihayet veril - Hakkı Rüşcn, Eyüb Sabri, 

Ed b f k 1 d S b • E d -Benim kooperatifim budur. Bu melidir. Rüsum meselesi bu işte i- birlikte 

e ı•yat a u•• tesı• oçentı• a rı sa işe karışmam! kinci derecede kalır. Çünkü sürüm Madmazel Miçe _ Pençef varl 
, . Demiştir ki, bu da kooperatif te- ziyade olsa. fiatlar u~zlamakla be- sinin iştira.kile 

d 
şebbüsünün cemiyetçe geliştirilme- raber ?,u m™:tarclan ~u~uma bile ta- Halk gecesi Localar 100 her Y' 

Karagözün Orta Asgada görüidüg""ünü ve ora an diğine bir misal olarak kaydedile - hammül kabildir. Bugun lokantacı- paradi 10: 
bilir !ar arasında rekabet vardır. Ve bu ADA HİLESİ 

gar be dog"ru gagıldıg"" lnl söylüyor • U.;.zıuk meselesinde rüsum ve rekabet yalnız fiat ucuzluğu değil, Vodvil 3 perde 
. kooperatif işinin tetkiki icab eder. porsiyonlardaki fazlalığı salata, tur- ••• 

ilk 

. • . , Yoksa tahdid br çare değildir Farz şu gibi garnitürlerin bedava veril - , 
Demek meydan kuşteriyi Bursada karagöz Gazi bo~nakla veya Tuzlu tir. Bu itibarla hali stanbulda, kö - lı Nıgar da eskı batakhaneler. sey - ed lim iti T k Ui 1 k ~ mesini dahi intac etmektedir. · HAL"' 

• ah 1 k M t til b' ı · b" ederiz e 0 a yan ° an rt araınaga m a yo . us a ır Deli Bekirle perdede alay eder. Sa- şede bucakta bulunan tasv:r erı ır r . . etrafını fırdola ı keba 
1 

köftec· Ve şu muhakkaktır ki: eğer tah-
byaz bezden. yok. Mustatil bir be- rayın cüceleri bile - ki cü~ell1'.'l~i araya. toplaya~~y~'.. hiç olm=:" Mal ?1'arma oyununda defines:~ aşçı, mahallebi~ sarsın~Yine onU:: d.i~ işi yapılma.~~ lokanta."ılığın a- OPERf:1 
yaz bezden ıbaret olan bu meydan, nisbetinde azametli ve tehlikeli ı - evelki asrın türlu türlu kıyafetlerı- rayıcılıgından sıdkımız sıyrılır. üşt" il . k d •-. te tısı karanlık gorülmektedir Ahçı ;..ı 
İstanbul ta k di "dir lıncak, b yram yeri olan her arsa- m er erme zerre a ar m"'"ı ş- . rl ?.11 .. en sı . diler_ Şeyh Kuşteri meydana gelin- ni hakiki bir ralizmle yaşatan çok a .. . . kil etmez Sonr:ı tahdid ticaret ser- mektebine mulıakkak lüzum var - • Temsille 

Karagoz, Türk İstanbulun halk ce karagözün şamar og-lanı birer orijinal bir etnoğrafva müzemiz o - nın olagan serguze~dir. Odolluda best• . . ihl. ., ed hl ttedir dır Ustaların ananevi Türk yemek- "ulOVLu~u ••H 
' • ·· t pehl" anlı" b'"tü" an ısını "' er ma ye · leTANaUL kütlesinde öylece şeklini aldıktan bebe ruhu kesilirler On dokuzuncu lurdu. ve sunnet e ıv gın u n - . . . • Jerindeçırak yetış· tirmemek hususun . d• 

·• · · el il t ·· t d ·· • ·· l Mekteb ışıne gelince· Pazartesı akşamı 9 " sonra gayet tabıı olarak, kendine sa asrın ortalarında İstanbulu ziyaret ... Projeksiyon an er e anışır ve sunne ugun e- . .. · .. .. daki ısrarlarının bu suretle önüne .. . ~ 
rayın kapılarını ela açtırıyor. Fakat ed h F ed"b" G d.. İstanbuld b""tün · tim • h•d· rini bir daha başarır. Tahmis, Tah - Buna hiç !uzum yoktur. Çunkü il bT . ks b "dişi S-lO Bakırkoy Çan ~aya sıne . . .. en meş ur ransız ı ı . o a u ıç aı a ıse- . .. .. .. . . ah kazan b d b"lfiil k kul geç e ı ır. yo a u gı e ESKI TAS 
Enderun yetıştırmeleri, halkın boy- Neeriol anlatıyor · hükUmet ge - !eri adeta günü gün<ine tesbit eden takaledeki kahve dovu~ülerının ha- çı, . aşın a 1 

_ epçe sene sonra piyasada baklava yapa- .. .. ff 
1 · · d ··b . ' .. . . l"dir !anarak yetışen sanatkardır Mek • .. .. . Ç•""amba gunu akşamı ece saraya gırmesın en mı:g er celeyın sokaklard.ı fenerle dolaşıl- perdede, bugun bile tarihe karışmış 1 • . . · cak, nefis turk boreklerı hazırlıya- . ~,, .. .. ç,ı 
olmuş olacaklar ki sultanların dıiğü- masını emreder. Halk karakolhane- olan tabloları bütün canlılıkları ile Leyla ile mecnun, Ferhaclia Şirin te_bden aşçı 7e~~şmez, ye~ışemı:z ... cak usta kalmıyacaktır tiyatrosu."da buyuk gala, 

.. Şeh d 1 ·· t· f .. . .. .. .. İstan Tah. 1 z hr A ·ı Kanb b" Eger ananevı Türk ahçılıgının ih - . .. ·. . . gu·· zelleştırme kurumu adına. nu, za e erın >unne ı, za er şen- de sopa yememek, külhan temizle- temaşa etmek mumkündur. - ır e e a, rzu ı e er, ı- . . . Kooperatif luzuml:ı bır ıştır. Yal- . . 01 
likleri gıbi fevkqlade hadiselerdenlmeğe mecbur edilmemek gibi gayet bulun hiç hali yoktur ki- bütün giz- ze edebiyatın halk satirı ile tashih yası cemıyetçe ~aye teş~l eru.y~r- nız esnaf bu hususta ikiye ayrıl _ Naş~d ve h~yetı, Halk 
b h ttikl · ı d h Jk . . li 1 . . • edilmiş. bil. d sa, bunu, 6 ayda oır açacagı müka - . . .• Mualla Koııserı Garden Bar a se erı surnamc er e a ın meşru bır endi>e ile fcnersız soka - tutu mak endışelerıne ragmcn - ançosu ur. .. . . makta bır kısmı i~ledikçe dıger kıs- ' 
b-t · ·bd k b! k k ı· - ' .. . · . . Bunl f ıll 'Iuh . 1 d fatlı musabakalar ve ımtıhanlarla ' . . . teleri. .. u un ı ama anca r aç e ıme ga çıkmaz Fakat Karagoz Kuşterı ya bır muhaverenın yahut bır fas - ar as ar. · "' a'cre er e . .. .. .. mı istememekteclır Onun ıçın ce- ••• 
tah · --' ı B b Ik" d ı· · • b"" 1 Fak t b ·· imal t temın mumkundur Asıl okantala- · sıs ~ .... er er. u e ı e ma u - meydanına içinde mumu olmayan lın bu nevini teşkil etmesin Esir oy e. a sa rınızı suust e - . · ' miyet bunu halledecek bir formül 

il • tın k d" ·ı b'· 1 k · · h 1 d b h rın servıs kısmında çalışan garson-mu am e eme en ışesı e oy e bir fenerle gelir Tabii yakalar - pazarlarında köle ve cariye alım meme ıçın mu avere er en a - . . . .. bulmadıkça işe gırışcmiyor 
' A 

Ertuğr~ 
Sadi 11 

t . · • .. .. tm· ğ" lar ıçın bır mektebe !uzum vardır . . • 
omuş ur. 1 ıar. Fakat Karagoz yakayı kurtarır. satımını agalıkta goruyoruz se ıyece ım. k" . t b . cı· k d 

1 
Ucuz yemek ıçın çare: 

ı Fak t ı ı K ·· b B"yük" . · . ı, cemıye unu şım ıye a ar o -a ne o ursa o sun aragoz, eş 1 Fener taşımak emredilmiş am - u evlenmede Istanbulun Nihayet perde de, fatanbul sokak du ol . .. ' . Bu salahiyet sahihlerinin sözleri 
asra yakın bir zamarrdanberı· İ•tan , f d 1 . d uhteş d"" •.. ' . .. .. .. 1 d d 1 . 1 k d' zih . ' uyor, olacak dıye sozle geçış- .. .. .. 1 k f' tl - ' - ma ener e mum oması emır e m em ugun.erı gozumuzde arın a o aşan tıp e, en ı nıyet-. t" . .t kt d. goz onune a ınınca yeme ıa arın-
bula kurduğu yerdede küçükleri mukayyed değil. Kendisine mum canlanıyor. CazUlar, bize büyüye !eri, kendi · şiveleri ve kendi kıya - ırıp gı me. _e ~- • da ucuzluk zaruretinin halli için lo- TIYATRQ~ 
eğlendirerek, büyüklH_i dü~ündü - da takması tenbih edilir. Karagöz olan halk itiyadlarını gösteriyor. feUerile arzı endam ederler. Kara- Mahalle~ıcı ~ukkanlarının ~avuk, kantacılar cemiyetinin teşebbüsle - B ak' K dık" (Süre)1 
rerek, halkın her devrındekı endi - yine sokakta elınc!e fener fenerin Hamam muayyen bir devrin karı - gözü yaratan halk espirisı kendi i- çorba ve pilav s.:ıtmaları da yıne lo- rini beklemek mecburiyeti var de - . u şam a .. ~y viJ• 

l · t k'dl · · · · ' · • . . ' . kantacıların yaptıkları bi · · . . . . . ilk defa olarak buyuk vod · şe erme, en 1 erme, sevgı ve te - ıçınde de mum. Fakat mum yıne şık ahlakı hakkında bızi tenvir e _ çınden olsun, yabancı olsun çeşıd . . . r ışın ne- nilebilır. Beledıye, bu husustakı tet-
ferruatlarına en samimi bir tercü - yakılmamıştır der. Orman, suru aşınca bizi bekle - çeşid insanların değişik karakter - tıcesıdır. Bu husu5 ta yapılan müra- kiklerinin neticesini muhakkak ki KONTAK YAPTI 
man olmuştur. Zira emirde sokakta fener ~aşı - yen tehlikeleri anlatır. Şairler, son !erini,, hadiselerin mchengine sür - c~ta onlar h3'.<11 .. 01:1"ak •Öyle ise yakın bir zamanda verecek; ihtiyaç-

23 
N. akl Cııl 

Şimdi artık mevzu um uzun ilciııci mak mecburiyctı ·ıarsa da mumu zamanlara kadar Tavukpazarınrlaki te sürte tesbit etmesinı bilmıştir. sız de mahallebı, ~uUaç, ve_ tatlı sat- !arın ön safında olan (yemek) me- . * . ıs:ın _Y a~yor ••· ıl 
kısmına girebilirz: Karagöz de Is- yakmak tasrih edilmemiş. kahvelerde sürüp glden halk şair- Bu bakımdan perdenin meçh•ıl mayın• şeklınde .ccvab verıyorlar ki selesini l.alkın lehine ucuz bir fi - rıye:t/5 ınc~ ~ın ı: yavr~\~ 
tanbul... Şu bir kaç misal, karagöz muha - !erini ve bunlarııı karşılı!tlı söyleş- sanatkarını memleketimizin ilk ka- bu da yerınde bır cevabdır. atla helledecektir Bugün, (harcı a- zın 

1 
dayacagkı u 

1 
kyram .J 

B" k · · . . • y k · . · sene er en ço par a ve • u:_az uşt~~ı meydanının Is~anbul vere ve oyunlarındaki satir kudre- melerını canlandırır. Kayık, H'liç- rakter pisikoloğu olarak seliimlıya- .. eme f~tlarında uc~uk temı- lem) sayılan yenıek listelerini. et, alıdır 
oldugunu soylem.ıştik. Hak~~n tini gösterdiği gibi derhal aktüalite- le Boğaziçinin günlük macerasıdır. biliriz. Nasıl bizzat karagözle Ha- nı ıçın, c~ınıyet".' alaca~.tedbirleri hru sebzeler, pilf,v ve çı;rba teşkil 01;urd~ istikbal ümüdi olaJI 
Karagoz perdesı, Istanbulu butun ye uymak seyyaliyet;ni de belirtir. Bahçe ile !stanbulun bin bir safaya ciad insanlıgı" n iki ölmez tipi ise beledıyenın tasvıb edecegıne şüphe e<mektedir. niminil. • . . b" b raJll 
t· 1 il b"tün .. f d 1 . k ' bil t B . erımıze şen ır ay 1P _er e . u ur · ve a et erile a - Perdede, bugün elimizde nasılsa mümelce olan mesirelerine ayak ba- diğerleri de halkın 0 harikulade e e mem... . u ışe o noktadan Bir kısım }okantacıların fikrine göre irtmek i in şimdiden hazırlaıı• 
se~t~en bır ayn_adır _ve pu aynanın kalan tasvirler saye~inde 18 inci, 19 sarız. Baskın, merhum Ahmed Ra- müşahede vahdetinin yine ebedi bi- başlamak gerektır. de (harcı filem)listelerin fiatlarındalıç:;::;;:;ç~;:~:===~ 
gozunden ne egrı bır karakter, ne uncu asırlarda kadın ve erkek gi - simin uzun uzun anlattığı garip bir rer delilidir. Lokantacılar cemiyeti ikinci rei- yapılacak ucuzlama gayeyi temine ı; 
de yanpiri bir hiıclise kurtulur, yim, kuşamının geçirdiği istihalele- adetin hicvidir. Canbazlar bize bir Perdenin cani d dı" b"t. b •i de §Unlan söylüyor: kafi sayılmaktadır. L<ıkantacıların olmaz mıydı? Beni soyunınsl 

Karagözün dilinde kentik yoktur ri de takip etmek nı)mkündür. loncanın çok pitoresk merasimle _ b . t" b" abn. " l'.:1 du un . u Diğer taraftan lokantacılar cemi-[umumiyeUe ta.'ıdic!lerıni istedikleri çıplak kadın rolıi oynamaktaJI 
. d Ih b ., eşerıye ı, ırer, ırcr goz en geçı - ti ,,_. . .. ,. hm I r 

ve 0 aynı zaman a, me uz el ... ar Karagözün aktü;Jiteye meftuni - rini bir daha yaşarız Tahmis Tah- · halk d h• h 1 k b. ye •.ıuncı reısı J>ıe ed Erarslan)köfte ve kebabcıLırın bu husustaki tarmış zahmete sokmamış o ti 
dan zararsız kurtulmanın da çare - yeti her devrin zilıniyeti ile bir - hürafelerine Karugö;.ün nasıl' bal _ rmıpusahabeyeeasısıng· a ayranak okmda ' ır da bumeselede fikrini şöyle izah e- ~.kirluini de ba<Kı sayun~a bil nuz ... ' 
· · b . . • · aııııyac a ar ge- . . . • . • . . .(j 

( ıruıı ulmuştur. . . tikte kıyafetlerıni de tesbit etmiş - ta savurduguna şahid oluruz. Kan- niş ve derin bir mevzudur dıyor · direcegız! Artık bır dost gıbl konuşu) 
, Tasavvuf kal.kanını, İbnıssuuda . . . ·. . . dı. Saat on bir olmuştu. J{oJf 
ı müsait fıtralar verdirecek ve bu H 1 1( A y E Bu ıtı~arla sayı~ dınle~ıc_ile_run - D •• 1 b 1 ..., M ' kalktı: 

suretle sarayın ağzını kapayacak ka den ~-enı mazur gormelerını rıca e- u ger a ıgı arta e - Ben, dedi, devriyeye çılı~ 
1 

dar mahirane kullanır. Bu perdede i • ı h • k A decegım. ğım. Siz de evinize gidiniz ..• 
6iyaset tenkid edilir. Hatta yeniçe- S m 1 ya Z 1 a m 1 yan 1 a ye il Söze başlarken maksadım, istan- . . . . . . . Ya para cüzdanı, paranın sa· 

• ri zorbalığına bile dil uzatılır. Halk bul ile Karagöz ;ırasındaki bağı te- (5 ıncı sahifeden devanı) ı .-:- Bunların _hıç bırının aslı yok. diyorsunuz, değil mi? •.• 
dediğimiz harikulade pisikolog, yi _ (4 üncü sahifeden devam) zeltmek imkanını kaybettim. Bun- barüz ettirmek buhınuyordu. Söz - Zabita memuru ~aşırmış, kalmış- Cuzdanı aşırdıgım ela yalan. Memu- Vakanm on beş Eene evveliJll 
ne bu perdede en harikuliide tip evime geldi. Ve: dan sonra da evlenmiyeceğim. Se - !erimi bitirdiğim şu anda, bu me- tı. Kadının bu şarlatanlığına hiç ilı- r'."'uzun uydurması. İsbet edeceğinı olduğunu söylemiştim. Herif Jı~ 
:ve karakter tasnifi yapar ve (pi- _ Maalesef dedi sizinle alaka _ nin yüzünden bütün bunlar, anlı - ramuna ancak kı~men erişmiş ol - timal vermemişti. Kadının feryadı- sıze.... • ni bilmiyecek dece<le sarhoştu· 
silı:olojiesti?)adını verdiğimiz ilmi yi mızı kesmek ~ecb~riyetinde kal _ yor musun? duğumu görüyor ve üzülüyorun1• nı işiten~er d1:'1"uyor, zabıta mem,u - Dedı. Ve a:aga kalktı. Yavaş ya- ki de düşürdüğünü zannetmişti. 
ne harikulade bi hadesle i§ler yine dık. - Anlıyorum! Yegane tesellim, bana bu akşam runa ham ham bakıyorlardı. Dul - vaş soyunınaga ba~l~dı. İlk evvel ra cüzdanda pek çok para da 10 
bu. perdede, halk dediğimiz harikuJ S b" . .. .. Dedim.. Fakat sana bir akıl ve- huzurunuzda Türk halk deha.sın· ger balığı, fırsattan istifade ile !<ah- rolunu, sonra kombınezonunu çı - On frank kadar bir şey ~4 
ı•d • .. • ebe ını sormadım Başımı onu- · " · d" kardı Bun! k k · · ··· 1 
a e, sosydog, butü an'analeri, hü- .d. An! •t · rerek bütün bunları tashih edece _ olan hayranlığımı izhar edecek b;r veye gır ı. . : arı çı arır en evırıyor, üzerinde de bulunmrunıştı. 'l'J 
;:~eleri, adetleri ve hiıdiseleri ken- me eg ım. amı,< ım. . . ğim. fırsat buluşumdur. Bu haz, bana Bunda h.ata etmişti. Çünkü ın_e - çevırıyor; asta:larının ~rasınd_a bir yapmıya imkan yoktu. Kayıb 
Qı aklıseliminin mehengine vurur. Çıktıktan sonra_ ,apkamı gıydım, - Yine bir oyun oynıyacaksın! noksanlarımın elim azabını unuttu- mur, resmı bır polis memuruna ışa- ş~y bulunmadıgııı'. k~mısere goste - !ar dairesine gönderildi. Mesel' 
:Velhasıl kuşteri meydannda bü _ sokağa fırladım. Karşıma l94 Yusuf Temin ettim: racak derin ve içtendir ret etti. Ve birlikte kahveye girdi. rıyordu. Yalnız bır ınce mayyo ile kapanmış oldu 
tün ! t bul iht. . · Ziya çıktı. Hani oha da aksak diye . v D'"J bal • aldı ık dı K kalmıştı . .. · _11 

s .. an .. . ım:ın verır ve Istan- . . , ' ... . • _ Vallahi değil ... Tavsiyem ga- (Bitti) e u g~r.. .ıgını , Ç ar ." ~- · Işte, Dülger balığı, muvasw 
bul Turku ınsanlara ve hadiselere ısım takmıştık. Gmderım dola do_ - yet ciddi. .. Evleneceğin zaman b _ rakola goturdu. Kadın, komıserın Çorablarını çıkardıktan sonra, ko- den treni kontrole gittiği zaınşP 
verdiği numarayı derhal ilandan ~a'. başıma gelenlerı anlattım. s_enın bası olmıyan bir kıza t l'b 1 ' a . önünde tavrını büsbütün değiştirdi. miserin karşısındaki koltuğa otur - tırıma gelen vaka ... 

k . ıçın ne muzıb çocuktur deyınce a 1 0 
··• Sanki k dis" · · · ak ı d kl d kl b" b" · · ·· ·· -" çe ınmez. ' .. . . . . ' ' Nusret Safa Coşkwı * Çocuk haftası 23 Nisanda baş- en ını nıçın y a a ı a - u, aya arını ır ırının ustüne at- Trenin yolcuları salondan g"' 

Perde, İstanbulun aktüalitesini senden muthış bır ıntikam almak, lıyor. rını, getirdiklerini bilmiyormuş gi- tı, ve: dışarı çıkıyorlardı. Garsonlatı 
de takip eder. Evliya Çelebide oku- senı aa.arrı akıllı pat~klama~ sevda- NOT : b h . bi bir vaziyet aldı. Bir adamla otu- - Şimdi emin oldunuz mu, mös- dalyeleri kaldırıyorlar, maSIV 
yoruz: On yedincı asrın meşhur Kir s:rı~ duşt_um. Çalıştııı~ yerın adre- Bu hikdyenin ismi (Eşek he • ..*. ç_~uk ayramı aftasının . ~ rup içki içmesi bir kabahat miydi?. yö? ... dedi. Cüzdanı aşırmadığıma.,. üzerine koyuyorlardı. Dülger fıı 
li Nigarı ile Bekri Mustafa, deve de ::, verdı bana.·· Solugu burada al- riifn damadı) idi. Fakat birçok mu _ ~u~ur. Yavrularınızı bayram ıçın K<ımiser: Bu sırada zabitai ahlakiye memu- ğının yaşlıca ve uzun sakallı vl 
risinden birer ~ekle bürünüp Meh - · harrir arkadaşlar biraz kaba olduğu- azır ayınız, - Madam, dedi. Beraber bulun - ru cebinden mahud cüzdanı çıkar - bar tavırlı bir adamla beraııef 
med Çelebinin perdesinde arzı en- Yorulmuştu. N~f".5 almak, için bir nu ve okuyuculara tuhaf geleceğini - duğunuz sarhoş bir adamın cüzda - dı, komiserin masası üzerine koydu: kola geldiğini gördüm. Masaııif 
dam ediyorlar. Sürnamelerinde ga- an durmasından ıstıfade ettun: söylediler. Bunun içindir ki hakiki ı S T J nını aşırmakla itham olunuyorsu - - şte çaldığı cüzdan ... Kahveye nünden geçerken hafifçe gdl' 
rip hallerinden ve gülünç korkula- - ?imdi, sıkılmadan, bana d~yak ismi bll§lık olarak koymaktan çekin- 00 e graf nuz. ~abi~ai ahliıkiye me~ııı:' biz. - girdiği zaman kanapelerin birinin gözünü kırptı. Sanki: •Nihayel 
rından uzun uzun bahsedilen afyon atmaga mı kalkacaksın. Halbukı sc- dim Bu ismi, hikdyeyi. okuduktan S ~ zat gormuş. Sonra kendısını takip altına atmış. Patron verdi... kaladım .. .- demek istiyordu 
t . akil · ninl k ·ı· ı bil" · · agllk aervlsi t ek · t · Id al Dül" b ı • h" ·...ı ıry erı de perdedcdir. 17 inci a- epe a a an aşa ırız. sonra okuyucularımın hiç te kaba 1 T- · em ıs ememış, yo a rez et çı- ger a ıgı .ıç istifini bozma - Ve Dülger balığı 732 nUJY. 
sırda zorbalar bır akşam kadın ha- - Her ~i~ bittıkten _so~a '.1"ı?_. v~ tu,haf bulmıyacaklarını ümid e- L.!:fsilat b~kleyiniz karmıŞ, gelip geçenleri başınıza top dan: .. . . trenin muvasalatınd~ birini ;J 
mamlarını basarlar. Ertesi akşam Hem sevgılımı, lıem vazıyetımı di.ı- dıyorum. . lamışsınız... - Bunu evvelden soyleseydiniz Iam.ıya muvaffak olmuştu ..• 

-

T e rcü m e eaen: Hatice Hatib 

polislerin içinde en mahir bir hafiye de oldukları zaman onlara baromet Ve şimdi okuduğu parça da btı- di bugünkü cemiyet içinde bir dip- de rast geldiği güzel bir kadtD t 
idi re vazifesi görürdii. nun kahramm olan Corentin, o po- lomat maskesi altında yaşıyormuş di. Onu düşündü. Onun böyle 

Çok müdekkik olmıyan bir insan Bunu etrafındakilerin nazarı dik lısin fevkinde ol1'1 bir nevi manevi gibi tahayyül etti. Bir irad sahibi hayat yapabilecek tipte bir V 
onun fizonomisindeki iki ufak işa- katini ve ehemmiyetini celbeden bu emniyet müdüri.ı b"ılurıan bu adam zengin, hiç bir zaman hakiki şahsi- olduğunu düşündü. 
reti görmeden geçebilirdi. Bunlar - gıcıklara hiç te ehemmiyet verme- kendisine selef yapacağı adama pro yetini ortaY.a .. vermccleıı polisi iş - Ona bir hayat ~izecek değilıJI, 
dan bir tanesi arada bir gözlerinin yen insan Achille Bostein'di. gramını anlatıy0r:I«: gal eden bu tün karışık işleri idare kat A~~e Bastien bir hayaI.I 
içinde çok zeki bir ışığın madeni Bugün polis müfettişi acele ace- Küçük görüaır.el. diye izah edı- eden adam. :'.111 _mu~det meşgul olacak in~ 
pırıltılarla yanması idi. İkincisi de le masar:ın üstünde raporlar ~ku _ yoıau. Fakat •nua'.:"am işler yap - .. o_muz:arını ~ilkerek ... Ah ~ye gildi .. ~~aye~ mül~haza ve Jı~~ 
Y~. onu . y~mdan tanıyanların muştu. Sonra bir mesai arkadaşı ta mcl<, bunun gı.:>• böyle bcittin kon - duşundu. Eskı zamanlarda böyle le~ın~ şoyle bır netıccyc bağıaJ 
bildigı bır tikü. ilerdeki küçük bir yazıhanenin ö _ !o.u mevcud biı mahzende otur - şeyler olurmuş. Bizim vaktimizde 'Eger Balzac zamanımızda. 4I 

Ete Achille Bostien'in bir tiki nünde çalışırken 0 kemali süklınet r:r l< ve ışığa h i ·:metm<>k, her an bir adam için böyle iki şahsiyet sa- saydı bir Mösyö Corcntin tiP1 ~ 
Birinci kısım vardı. le iki gündür başladığı bir kitabı e- emrine amade, her an fedakar, her hibi olmak pek müşkül bir şeydir. bir madam. Corentin tipi y~rı 

Eğer zihnen bir ı:rin veya bir dü- tine almış ve okumağa koyulmuştu. an muti ve her an hazır olan görül- Yahud da bugün bütün bütün baş- dı ... Evet bır madam Corentil'-' 
S 1 y A H L I K A D 

1 
N şiincenin peşinde olursa hemen o - Bu kitap Balzac'm bir romanı idi. mcz bir orduya sahip olmak. Her ka olarak tekrarlatabilir. Eğer po - ~~ buluş kendisinin de hOŞuıı' 

- J nu bir gıcık tutar ve öksürmeğe ba, Balzak onun için polis romanlarının şeyin hakilcatini bilmek. ~e bütün !is tarihini insan bir gözden geçi - ~tı. Ma~~ C?rentin ism1ııl. 
• . . . .. . . . . !ardı. haliki idi. ömründe Edgar Wallase iplEr bur~da elde tutuldugu için rirse, yakın zamanlara kadar etraf - ikı kere buyük bır . mero~u~ 

Emnıyeti. ~mumıye_nın ~n .~~ ~a manca ve uçları sıvrı kesilıruş sa - Çok tütün kullanan insanlarda ve Gaston Lerour'ın hakilci po _ hıç bir izın ~'."§ısında şaşıı;~an:_ak. !arını alda~mış ve fiti şahsiyet ~u- tekrarladı. So~a cıddıyet:i.nl ıılf 
tında kendisıne tahsıs etırdigı ku- kalı ağarmağa başlamıştı. Her şeyi- pek tabii olan bu öksürükler onun lis romanlarını okuyamamış olan Her duvarın ote_ tarafın~~ gor - hafaza etmış ne kadar çok hiylekar- narak ta_m yenı~en ok~ağa dl· 
çük yazıhanede Achille Bastien k~n ne herkese tatlı, tatlı gülümserdi. gırtlağında duyulduğu zaman bir Achille, Balzak'ın kitaplarına bir me~, her .. sı_:rı b_ilmek, bu tun kalb - !ar dolandırıcılar olmuştur. yo~du. ki kapı bırdaıb.ıre açıl 
dis1ni çok sardığı belli olan bir ki - O "Ik .... t ·t·b lı b" tü" ihtardı Achille Bostien yalnız tah- kere başladı mı elinden bırakmaz- lerı ve butun vıcdanları karıştır - Fakat erkek oldukları için kolay- erınde~ sıç~amıştı.. . .t 

k akl guld .. nu ı goru~ e ı ı ar ır c • . ·ak .. . . . - Ne sız mı geldiniz Dut-"' 
tap 0 um 8 meş u. . . .. teşşuuri bir ışık sezdiği zaman doğ- dı Çünkü ötekilerde sahte hikaye- n. • lıkla şupheyı celb etmışler ve hakı- ' 

. . car evet hem de Marsilyalı bır tüc- · ' · Cildi b"tir k .. 1.· teı• .. . . • bu kadar erken mi? Uzun senelerdenberı hususi bır .. .. .. ru izi bulduğu zaman kendisi de !er, berikinde beşerin bütün faali - ı me t.,.,.ı aşına rağ - ki huvıyetlerı meydana çıkarak yı- · 
binada baş müfetiş olan Achille Bas car zarınetmek pek mumkundur. farkına varmadan öksürmeğe baş - yetleri ve insan hayatının bütün ha ml'n Achille bu parçayı bir kere da kılmışlar ... Zamanımızda böyle bir Hemen saate baktı. 
tien elli yaşlarında bir adamdı. Ve Halbuki 0 hal~üddem_ Parisliycli. !ardı. • kilmtleri vardı. ha okudu. ve b~ını kaldp"dı. . role ~ muhtelif hayatı idareye an Saat daha ikiyi otuz be~ ge;;, 
ilk bakışta mesleğinin ne olduğunu Monffetard sokagında dunyaay gel- Kendi taharri r.ıemurları onun bu Şimdi elinde tuttuı;u kitap Bal • En basıt hakikatlere karşı daıma cak bır kadın yakışır.,, du. Bu şey onun hayretını b• 
anlamak biraz müşkülce idi. mişti. öksürüklerini o kadar iyi tanırlar - zac'ın meşhur (Küçük burjuvalar) hayran olan bu adanı, müellifin de Ve birden gözleri önüne geçen - ha arttırdı. 

a·· Vii7i1 siJ;. 'To "'"'\,. wıohlr hotto ,r .,.; Pl'lı:. · tl, ır; 'hn.nlrcriiriilrln.~ hi ... io '"'.,i,.,..to" .,."n'I'"'"' .;n; ., 'ltı'?lz.b?.ı.'rYJy9rdl1.ı CL2Wlf"nJ-s-j~.,ı,ı,.1P~r~:ı:l~P~~~•;!k~i..!Pi!":!"!!':!.:in~hı,!.ir~ar,;ıo.Jı•ı,.ıı~~ıı,.ıJ.. ___ ıııiıiıiliıııi-..ıWillılillı811 
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Dünya casuslan 
Reisi 
Anlatıyor! 

(Birinci sahHeden devam) G 1 t 
yo~~;,sluk işlerinde mütehassıs bir a a a s a r a y 

No. 37 Yazan 1 Rahmi Yağız Avusturyalı miralay, Emil Seelijer, M h f •• • •• 
~A.;...ı..;;;....U;;.....;.;M;.;...~ hatıralarında: •Casusluk bikayele - u a 1 z g u c u n 
V E S 1 K A V E Ko.:.ıodor Ramiz, Sevkiyat kumandanı Şükrü TercUme ve iktibas hakkı rinin yüzde doksanı uydurma ~a - , 
_R_E_S ..... lM._.;.;.V..;,;E;..R_E..;N;...;;:;'p 8 ıa Donanma ba•katibi Ihsan ve gizli vesikalar., mahfuzdur. sallardan ibarettir. Ancak gerı ka- ( 

3 
• 
1
) yen d 

1
• 

' ' lan yüzde onunda, hakiki ve mühim 

BUG'ONKtl' PROr.RAM 
Akşam neşriyatı: 

Saat 18,30 Plakla dans musikı ı, 

19,15 çocuklara ma.>al: Bayan nm 
19,55 Borsa haberleri, 20 Rıfat ve 
arkadaşları tarafından Türk mu ı -

•• kisi ve halk şarkıları 20,45 Hava rJ U ı poru, 20,48 Ömer Rıza tarafınd~n 
1 arabca söylev, 21 Fasıl saz heyeti : 
İbrahim \'e arkadaşları tarafından 
(Saat ayarı), 21,45 Radyo Fonik tem 
sil Stüdyo orke;1rası refakatı ile rada Şl.ddetli muharebeler ~.a;!~ ~~~~~:.ıunuyor ... • diyor 

Bizim tercüme ettiğimiz ve pek ("ı•l'-' maçların -'a Fener bahçe 
başladlg .... sırada. ~:,ın:::ıı~:::~=ş~;;,a~::;: .. ~~ Y· u A J luı l"h 

'Thais), 22,15 ajans haberleri, 22,30 
Plakla solclar, opera ve operet par
;aları, 22,50 son haberler ve ertesi 
güı1ün progr ... w, !!3 son. 

• man, ngiliz, Fransız ve Soviyet Rus- nauO Uya ga 1 

Osmanll donanması ikinci fırkasını boğaza gönder- E::~~~~:~:~~1::~~~~~:~:~ Milli küoıe maçların-' Harici ~s:ı::! Kıtaj 
zer, şimdiye kadar hiç bir eser neş- da da U ÇO k ( 1 O ) ı2oo ton 87 oktanlık benzin ka-

fflİŞ, Komodor Arif bey Şoson un tertibatını aldırmıştı ~~:~~mı!:under•c•tı: Al .., 
1 
:b i~~ za~~~~ilt~~~:n koı:d~li 

, - 1 - sancaga ga 1 324,000 lira olup ilk teminat pa-
lkl'ncı· fırka bı"r .Çorsa karşısında kalırsa Büyük- ·ALMAN CASUSU rası 29,670 liradır. !halesi 11 

J 
1 

Kimler casus olabilir? - Garson Şehrimizde bulunmakta olan Anısaraylı alim birlikte çıktılar. Sa - Nisan 938 pazartesi günü saat 
''eredekı" bı"rı"ncı" .Çırka ("OSOnUn kumandasında kıyafetine giren bir Alman zabiti, - karanın Muhafı•gücü takımı ikinci !imin şarjını biraz ~iddetli bulan ha 15 tedir. Şartnamesi 1620 kuruş 

/ ' yı Bir ataşemiliterin hatıralar.. - Na- n.a\ını bugün Galatasarayla oyna-ıkem Galatasaray aleyhine penal~ı mukabilinde M. M. Vekaleti sa-

k t • ki• sıl casus oldum? - Dey!i Meyi mu· dı: verdi. Bu karar, Muhafızın aleyhi- tınalma komisyonundan alınır. olarQ Oraya ge lŞ8Ce l habiri. - Meksika ile Amerika ara- Çok müsaid h:wadan istifade et- ne usulsüz bir gol veren hakemin, Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sında harb zuhuru tehlikesi. - Şe- ek isteyen üç binden fazla bir se- bu haksızlığı telilfıyc matuf ikinci sayılı kanunun 2, 3 üncü madde-

Donanmanın topları tekrar ateşe ref meydanında bir ölüm. - Ha~b: ;ırci kalabalığı sahayı çerçevele - bir hatası oldu ve Hüsnii enfes bir !erinde yazılı belgelerile ihale 
başlamış; tabyaların üzerinde, Türk den sonra. - ihtilal. - Yeni A miş bulunuyordu \'uruşla beraberliği temin etti. gün ve saatinden en geç bir saaÇ 
siperlerinin üstünde patlıyan koco manya. - Garbde yeni bir şey yok. Saat 15,55 de iki takım sahaya çık Devrenin son dakikaları Muha evveline kadar teminat ve teklif 
koca gülleler etrafı ateş yağmuruna ,..., - Rürde, Fransızlar. - Fransız ka- tılar Seremoni kısa sürdü İki ta- fız!ıların lehinde ınkişaf ediyor. Pe mektublarını Ankarada M. M. 

' boğmuştu. Dört bir taraftan yağan • ~ Targcihında bir Alman casusu. -a. kım ·karşılıklı vaziyet aldılar. naltıdan sinirlenen Galatasaraylılar Vekaleti satınalma komisyonu-
! ateş ve ölüm sa~anaklarını cevab· ..;:- Framızların dostluğu sayesinde Y Galatasaray: taktik üstünlüklerini ihmal ederek na vermeleri. c768• •1611• 

sız bırakmıyan kahraman Türk as- kayı sıyırdım. - Polonya hududla- Sacid, Salim, Svavi, Halil, l\lus- işi enerji müdahalesi haline getir - ••• 1 

!anları da ellerindeki toplarla mu- nnıia Alman casuslannın faaliyeti. afa, Musa, Süleyman, !\'lehmed, diler. Bu vaziyet Muhafızlılarm l~ Vize cİ\·annda bulunan kıtası-kabel edi 1 da h - Fmnsada askeri teknik. - Boğu- t · J 1 t· • t 'ht' 1 · · "O O ı. 1 

e ·yorlar; zırhlı ar , er ti- Bülend Haşim, Donyal. hine bir yazıyet 1usu ~ ge ırıyor. ın ı ıyaç arı ıçın ı 00 ki~o 
şimşek çakışma karadan bir güm· cu gazlere karşı. - Yeni lıarbe in Muh;fızgücü de: De\•re bu şekilde 1-1 bernberlik - sığır eti kapalı zarfla eksiltcme 1 
bürtü cevab veriyor, iki taraf top- zar. - Casus şebekesini kimler ida- Fuad Salih, Hü~nü, Lütfi. Cıhad, le bitti. ye konulmuştur. Eksiltme Vl-
çıısunıın bu ölüm düellosu bütün re eder? - Casuslar ne kazanırlar? Ahmed: Atıf, Rıza, Rıza, izwt, Şa - Beşiktaşa karşı da birincı devreyi zede askeri satınalına komisyo _ 

; §lddetlle devam ediyordu. -Tevkif müzekkeresı. -Nasıl kaç· 1 ı b b b't M h f zlıl ın 
tım? - Hakiki ve sahte vesikalar ti· hinden mürekkep•iler. ~ . era ere '. •:en u a 1 ar nunda yapılacaktır. Şartname • Boğazın ölü za~iyelerinde aşırma Hakem Basri Tüzün. !kıncı devrede ıkı sayı çıkararak sini görmek isteyenler her gün 

ve endirekt ale~h.:rıle bu düelloya caret: B slama düdfr ünü ''irmi ıki maçı kazandıklarını hatırlıyanlar, k . - t ed b'l' 
_ 2 - a, s • , .. .. . omısyona muracaa e ı ır • ı iştirak eden Osmanlı donanması da İNGİLİZ CASUSU oyuncu bir dakikalık süküt ve hare bugunku maçın son ~ısını ı~ln de ler. Eksiltmesi 15/4/938 Cuma 

bir taraftan topfarına hartuç sürüp ketsizliği takip ı'lti. Golatasaray Muhafız Jehıne tahmın yurutuyor - .. .. t 
16 

d ıla kt 
• :~lı;r:en di!er taraftan donanma rl ınuhıırebelcrl sırasında Türk topçul~ tdarafmdan [aralanarak lu~~gilt:..:!:ı:~:~;;:r~~~e;~sctc;:,.~:: kaptanı Necdet"in ölen babasının !dardı. Fabk~t .. Gkabl~tasarimlaylılabr ılkdinci TuU:a:!en fiatt21Ö~g li: rr:~~ 

ıncı uman anı Amiral Arif, Bar- yakalanan Fransız tahtelbahirinin eııretm en sonra esrane •. . . . . .. matemi bu suretle lutulcluktan r-0n evreye uyu ır az e aşa ı - . . 
barosta zırhlı süvarilerile filotilla önünde yatışı . ... gımız ~aka, - Ingılız, Sovyet ."'u- b 

1 
d 

1
. lk h' M !ar vakkat temınatı 1575 liradıı·. 

ad 1 Ot ld bulunan sıyası ra oyuna aş an '· ucum u - · M- ka · ı· k d kl · komodörlerini toplayıp bir harb . . . . c e esı. - e e .. ld .. ld b' . . . Muhafız müdafaası cidden çetin una saya ış ıra e ece erın 
meclisi kurmak için emirler veri- denizi haraca kestiği ve yaptığı bü- bizim de karar ve~~egımız t~rtı~a- vesikalar, yılanlar. - GizU klub. - hafızların ° ub .. ::;~ .and kırkındış ya~- bir mücadele yapıyor bildirilen günde ve tayin edilen 
Yor·, ış· aretler ,,,,ktır' 1·yordu yük işlerle kendini göstermişti. O tın arasında en muhım mevkıı böy- Fırsat yerinde idi. - Mıkr. ofonıın tılar Hemen ırıncı a ı a a, so - . il . . 

" nd dan ·gelen bir şandel Rızanın isa _ Devrenin onuncu dakikasından eks tın~ saatınden .bır saat ev-
' Farkında olmadan son günlerini kruvazörün aldığı vazife, bir harb le... .. . faydalan. - Casv.slar v.eşı e. - bets' .. . .. d n kaçtı Bu sonra, kısa bir müdde~ için Muha - vel temınat ve teklü mektupla-
Yaı;ayan emekdar Os an! tekn . vazifesinden ziyade memleket na- Böylece mudafaa noktaı naz:ırı- 200 bin liraya mal olan bır plan - ız vuruşu yuzun e . • . eld . .

1 
. ed . saikin k 

bl.rkaç harbden art•kamlan Bı arbaresos-ı, mına atılınan muazzam bır· feda- na verilen bir kararla koruyacagız: Hileyepile - Casusluğun kıymeti -Az golle neticeleneb.ilecek bir fırsattı.! fızlılar hücum avantaıını e ettı - rı .e ıcap cn .. saır ve o-
~ B kını Gal t 11 · de et ler Bu de~Te zarfında Rıza ve İz - mısyona tevdii. •781• •l 726• ta süvariler \'e komodorlar birer i- karlık tezahürüydü._. İşte, şimdi, demişti, (Devamı var) ve çok kazanan casuslar. - Son mo- u a a asaray ı ar ıa - · . . . . . ••• 

kişer toplanıyorlar- 'k' .. d" k lı h 1 da casusluk. - lngılterede lıarb telı- tiler. Bülendden Haşime, Haşimden zet bırbırı arkasından ıkı fırsat kay . 
' ı 1 gun ur an ~ - Pi A . r ~. 'k . . Danyala geçen top, Danyalın birli bettiler. ~lhilsar500ı0ndkila_ bııl~nan t~ıkata-bi.r boğuşmanın, muvazenesiz \•e Deniz Levazım satınal• st. Levazım. m~r,ıgı 1 h esı sezıyor .. ._ 

3 
_ d . il S"l .... e Yirminci dakikada oyun Galata - at ıçın o sıgır e ı -

be . b K (1 an şan eh e tam ü eymanın onun 1 1 fl ksilt k ul nı tsı• ir ça"pı~manın kahra- ma Komisyonu lllnlar Satınalma om,.•ıo~u a~ - FRANSIZ CASUSU düştü, bu sefer de Süleyman, g<izü- sarayın lehinde cereyan ediyordu. pa ı zar a . e me!.e on -
manlurı ol~n Çanakkale müdafileri- - Fenerbahçe Aktarma anhan- Fransanın Almanya.dan ve ltalya. ne giren güneşin vüzünden topa vu Bülend Haşime güzel bir pas verdi n;uşt~. Elmksılktme~l Vızedde aske-
ne rahat. bır nefes o!dırmak, hiç ol- M. M. V. Deniz merkez Satın al- nın iskelesi 8/Nisan/938 Cuma dan endişesi. - ltilcif devletlerıniıı ramadı kaçmlaı1 .fırsatlar da mu - ve Haşim bir eşapeyi müteakip gü- rı sa ına a omısyonun a y:ı -
mazs~ hır parça yardım etmiş ol- ma Komisyonundan: günü saat 15.30 da Tophanede teknik 1aboratuarı. _Fransa ile Şi- vazene 'hasıl olmuştu. zel bir ~la~.e ile ko.lec~yi kontrpiye - pılac3;1ctır. Şartnam~_ini g~r-
~ak ı~ın tedbırler aramağa, çareler 1 - Tahmin edilen bedeli Levazım amirliği satınalma ko- mali Amerika arasında casv.sluk - Oyun inkişaf ettikçe Galatasara _ ye duşurdu ve ıkıncı Galatasaray mek ısteyenler her gun komıs-
>u~m~ga hazı_r~anıyorlardı. 262600 lira olan 5000 ton mazo- misyonunda pazarlıkla eksiltme- Fransız casuslarının bir teşebbüsü. ın daha müessir bir oyun çıkardığı golünü çıkardı, 25 inci dakikada yi- yona müracaat edebilirler. Ek-
Bar:~~:~u Arıf ın ya.~ında, Barba- tun kapalı za:!~a mü~aka.sası 5 si yaılacaktır. Keşü bedeli 956 _Kimya ve mikrob mücadelesı - ~1 görüyoruz Snaiv _Salim nıüda _ ne Haşim, beş dakika evvelki go - siltmesi 15/4/938 cuma günü sa 
t 1 n komodor salonunda Mayıs 938 tarıhine musadif per- lira 18 kuruştur. Teminatı 143 Gizli bir casv.s ordusu. - Lord Kiç- faası cidden ·muvaffakıyetli çalıştı- lün aynını yapıyor ve Galatasaray at 15 de yapılacaktır. Mııham-

• v°: anan suvarıler lııasında İtalyan şembe günü saat 11. de ve~et lira 43 kuruştur. İsteklilerin ka- nere ilıanet eden k'.m? - . Fransız ğı gibi genç elemanlardan murek _ 3- 1 vaüyete geçerek galibiyeti si- men fiati 34500 lira, ilk temi -
Balkan denız harbelerinin kanlı binasında müteşekkil komısyo- nuni vesikalarile beraber belli lngiliz hava rekabetı. - Dıplomasi keb olan muavin hattı da Muhafız- gort adıyordu. natı 2588 liradır. Münakasaya 

çarpışmalarında rol almış, kuman- numıızda icra edilecektir . saatte komisyona gelmeleri. ve casusluk. -. Askeri ve siyasi şif- tarın sürat esasım istinad eden hü Devrenin bundan sonrası müte - iştirak edeceklerin bildirilen 
da başında bulunınus, Ye_. deniz sa- 2 - 13 lira 13 kuruş bedel ile c476• el 790• relerin elıemmıyetı. - Casusluk 1ıe cumlarını tesirsiz bırakıyor. Doku - vazin geçti. İki takım da oyun üz~ günde tayin edilen eksiltme sa• 
\'~larında pişmış değerli Türk de- şartnamesini almak isteyenle *** artistler... sıkı bir hücumunu zorlukla kesen rinde ayni tesiri gösterdiler. Maç atinden bir saat evvel teminat ve 
~ızcılen göze çarpıyordu ... Amiral riİı her gün komisyonumuza Maltepe Askeri Lisesinin la - - 4 - zuncu dakikada Galatasaraylıların bu suretle 3 - 1 Galatasarayın gali teklü mektuplarile icap eden 

rıf, fıkrini şöylece izah ederek sö- mür.acaatleri ve münakasaya ğım yollarının· keşfi mucibince SOVYET CASUSU.. Muhafız müdafaası topu kaleciye hı biyeti ile bitti. sair vesaikin komisyona tevc1ii, 
zu aı;tı: girmek isteyenlerin de 14380 li- tamiri 8/Nisan'/938 Cuma günü Sovy~tlere. karşı açılan 1~.~~~ele. raktı. Kaleci zayıf bir degajman Neticenin bu şekli, oyunun cer - c778• cl693• 

- Arkadaşlar! ralık teminat mektubu ile tek- saat 15 de Tophanede Levazıro - lngılızlerın l\foskovat uı· eti. yaptı. Top Haşimin ayağında ve yan tarzına göre normal sayılmalı- ••• 
... Harbin haşladığı gündenberi bü- lif mektupları ve kanuni belge- amirliği satın alma komisyonun- ne hücumu. - ~~sıu::;,.:ıg~;~:;;m- kale boş. Yirmi beş metreden çeki - dır. Çünkü Galatasaray, enerjik ve Her bir metresine tahmin edl• 

l ük hır yararlık!. a memleketin kili- lerini havi zarflarını kamına da pazarlıkla eksiltmesi yapı - layı. - Sarışın daga P ç len şilt, acele yüzünden havalandı. seri rakibine karşı oyun tabiyesi len fiatı 315 kuruş olan 70000 
1 di say:ılan şu bo "d Miralayın odasın · - encerelcri, M f'h G ı ı bak d .. t'· d" . . _ . gazı mu afaada geç- uygun şekilde kapatılmış olarak caktır. Keşif bedeli 600 lira, te- .. 1 bir adı<m _Petrol do- aama ı a atnsaray ıların An-

1 
ımın an us un u. metre boz kaputluk kumaş kapa-

: ':"ışlerdcn ustwı, gelecek nesillere en geç münakasa saatinden bir minatı 90 liradır. İsteklilerin ka- par~şız s; ~ıı Sui kasd _ Gizi; kara takımının müdafaasını mağ - e lı zarf usuliyle münakasaya ko• 
ornek Tiiolackak hır fevkaladelikle çar- saat evveline kadar komisyonu- nuni vesikalarile beraber belli lan.kı~~r:~ı.filmini nasıl ~ld•m? liıp edeceği tahmin olunuyordu. Fener ve Şeref stadlarında: nulmuştur. !halesi 27 /4/938 Çar 
pışan r yavrularına asi n k k . lm l . vesı a S J< 1 b .. .. t 11 dedir İlk •-l · . b .. ' a ara muza vermeleri (1526) saatte omısyona ge e erı. F' r _ İskotland Yard fotogra- arı - ırmızı arın üst üste in - Fenerbahçe şild n•açında Anadolu- şan a gunu saa . "'" 
er erımıze ugun, karşılarındaki ••• •477• •1791> ıra·. t k tl d y d' aldatan dirdikleri mücuıniarla Mu"ıa(ız ka- .. ya galib'. . minatı 12275 liradır. Evsaf ve düşman deniz ku ti . k fı çektı - s o an ar ı 
anlar, çok ürküııçv~:ıc~~~ zorlu 1-Tahmin edilen bedeli (16500) . . . ••• • Rus c~ısları. - lskotland Yard'ın lesinin etrafındaki çember gittikçe Bugün Fener stadında şild için Fe ~tnamesi 11lira4 kuruş muka-

• yor Ş"bh . h . . b Yaşatı- lira olan (6000) metre ka _ Idarelerı Istanbul levazı~ ~- intikamı._ Romanyada Fransız nü- daralıyor. Galatasaraylıbrın lüzum nerbaçe _ Anadola takımları karşı- bı~de Ankarada M: M. VekA· 
·· u esız epımız unun far- tluk k 19/ · / mirligı"ne bag"lı mücssesat ıçın d' N'k ı · · !tın- suz bir ihtiyatla Haşimi dördüncü !aşmışlardır. letı Satınalm. a Koınıs.yonundan. kındayız< Ve, şuna da tamamen ~ P.U umaş nısan 1938 ta-

1 
f 

151 
. / 

938 
fuzu. - Ley ı ı ·o son ısmı a 

min· .. ki 1 • . . rihine rastlayan Salı günü saat 150 ton yu a nısan cu da yaptıklanm. - Marenka'nın ga. bir muavin gibi g~ride oynatmaları Şeref stadında : alınır. Eksiltmeye gıreceklerı~ 
yarC::: emınız akon ara dege~~ bır 11,5 da kapalı zarf usuliyle alın ma günü saat 15,30 da Tophane- !ebesi _ Besarabya'da. - Marcn- Muh .. fız müdafaasının muvaffakı - Birinci ve ikinci kiline B takım _ 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncil 

yapamam azabı ıçınde d 1 • · li" t J ' o · 'k l ı d '- 1 maddelen'nde g··ster·ı v ·k kıvranıyoruz• mak üzere münakasaya konul _ e vazım amır gı sa ına ma '.' - ka'nın gizli vesı a arı... yele ayana,,i mesinde en esaseı !arı maçlarının neticeleri; o ı en esaı • 
D · muştur. misyonunda kapalı zarfla eksılt- = amil olmaktadır. Güneş _ Beşiktaş 2 _ 

2 
le teminat ve tek!if mektuplariy 

to ,on.an~a~ızın .~~ra ateşlerine 2 - Muvakkat teminatı (1237) mesi yapılacaktır. Tahmin bede- H"tJer İtalyada 17 inci dakika: Muhafv.ların or - A. liisar - Davutpaşa 5 - 3 le ihale saatinden bir saat evvel 
depbarile 

1 
.. ştırAk .. ett .. ıgı b. u melhame- lı'ra (50) kuruş olup şartnameoı· li 8250 lira, ilk teminatı 618 lira l Ankarada M. M. VekAleti Satı -

u:e d b ~ ta mua\'ini sağ açığa yerden bir pas 1 • d ki illi kU Açıkta::n. uyuk bır vazife var: komisyondan her gfuı parasız 0_ 75 kuruştur._ Şartname, ~e n.ü. - {4 üncii sahifeden. devı•m) vermek istedi Musa yetişti ve uzun zmır 8 rn me nalına Komisyonuna vermeleri. 
Pcımamıza i çıg~, karşılaşarak çar- larak a!mabilir. ı;nune~i ~omısy~nda gorul~bılır. yanadakiler'.11 o kador ılerı gıtmesi bir ,·uruşla topu, Muhafızlıların ge maçları •780• (1725• 
vazi ti d mkan olmıyan bu harb 3 - Isteklilerin 2490 sa ılık Isteklilerın belli saatten bır sa- de· Vatıkan ın cmrıle, muvaffaka - ri müdafaasının arkasında duran Üçok Alsancagıv ••• ye n e Yapacağımız · Y a • ·k 1 ·ı b ' k · 
şu olabilir: ış, ancak nunun tarüatı dahilinde tanzlın at evvel kanuru vesı a arı e e- tile oluyor denıc ·tır. . Bülendle Mehmede yet•ştirdi. Ha- ? 3 d" Her bir metresine tahmin edi-

- Torpidolarımız .. edecekleri kapalı teklü mektup- raber teklif mek.tuplarını J.-o - Vatikan caba Avust•ıry~ da ta - kem of~ayd vermedi ve Bülend sıkı • yen 1 len fiatı 275 kuruş olan 100,000 
milcrine taarruz eu;!:k!~uşman g~ l~ en geç belli gün ve saatten misyona vermel;~! ( 469> ( 1733) kib ettiği bu polıtıka ile Almanya·- bir şütle topu ağlara taktı. Milli küme maçlarına bugün de metre kışlık elbiselik kumaş ka-

Arkada !arım· · · . bır saat evveline kadar Kasım- . . ya karşı anlaşmak ve uzlaşmak e - Muhafızlılar, kararı centilmence devam edilmi~ ve Üçok Alsancak palı zarf usuliyle münakasaya ko 
k . şb ' Yifıne hepımiz bili- paşada bulunan Komisy Baş _ Idareleri Istanbul levazım a - melini besleüiğini_;n; göstermek is- k b 

1 
tt·l O g·t k s- t karşılaşması, üçokun lehine olarak nulmuştur Ihalesi 25/4/938 Pa yoruz ı u vaz e, destroye 1 1 on . li"' b "lı .. t . . B' 1 d Al a u e ı er yıınun ı ı ce ura , . .. .. . . · . h.. . . d b r ere kanlımnn makbuz mukabilin' d mır gıne ag muessesa ıçın temiştir? ır an aşma \'ar ı. - 'dd t kaz. d _ .... 

1
.. A 7 _ 3 gıbı buvuk hır farkla netıc~ zartesi gunu·· •• saa-.. 11 dedir Ilk ucum şu ıçın e ulund ium b~ e 141938 .. 1 K tol ve şı e an ıgı goru uyor. 11-

1 
. . ~ . , ... · 

tlar' .. ıl . u uz vermeleri (1722) 150 ton arpa 15 cuma gu manya hükılmeti e a ik kilise - karalılarlar bugün cııerı'Jsiz bir o-, enmıştır. temınatı l.4750,.,ıradır. Evsaf ve şar a gorı:, yap nı~ı 1_mkinın hu- •• ~ nü saat 15,45 de tophanede le\'a sinin karşılıklı vaziyetleri bu an -
dudlarına sıgmıyan bır ıştir Fakat • . li"' t lm k . .t edil' d H lb yun oynuyor. Bu yüzden Muhafız-,' şar1:°amesı 13 ııı-a 75 kuruş mu-Tu .. r .. . • , 1 _ T·ı.-', edı'len bedeli (24 zım amır gı sa ına a omıs - !aşma ile tespı ıyoı u. a uki 1 O ti İ 1 İ 1 ı k bıl d Ank d M M v 

k ordus ühim lıası a.LlJ..U.U lılar iki defa beraberlik fırsatını', av:: er ve op an 1 ar ~ ~ e ara a : . e -!erin . u_rıun ~ ':1 .. et- 300) lira olan (9000) metre elbi~ yonunda kapalı zarfla eksiltmesı akdedilen bu anlaşmanın, yani kon kav bettiler. - - kalctı Satınalma Komısyonun -
. _den bırı de ımkansız·lık· ıçınde selik kumaş 19/Nısan· 11938 tar' _ yapılacaktır. Tahmin bedeli gordatonun tatbikinde uzun zaman- - d l Ek ·ıt · kl 
imkan y r t k kluk d ı G 1 t 11 . . 1 . . d ASKERE DAVET ana mır. sı meye gırcce e-ıı- . a ama ; Y~ ıçın e var- hine rastlayan Salı günü saat 14 8100 lira, ilk teminatı 607 lira danberi ihtilaf vardır. Gerginlik de . ada asaray ı ar .~d·ırını >eşıntecıh.a ·ı • ı· A ' ı·k Ş b . rin 2490 sayılı hınunun 2 ve 
b~a .dil çıkartacak ışler görmek; en te kapalı zarf usuli 1 1 ak .. 50 kuruştur. Şartname ve nü - bundan çıkmıştır. Alman:- .ı hiikO. _ kika !n sonra Y~·n en \'ozıye a- Bcyog u ye ı sKcr ı u esın-

3 
.. dd 

1 
. d .. .

1 uyuk tasa ı ye a mm u kim ld 1 S"I - d d ncu ma e erın e gostcrı en la . :Vur arı, projeleri, plan- zere münakasaya k ulm t ı;nunesi komisyonda görülebilir. mcti bu kongordatoyu hır gün ta- o u ar. u e, man ayagın a en: . . . 
t rı elindekı ma~.emeye uydurmak- 2 _Muvakkat t 

0~ t ~;i Isteklilerin kanun! vesikalarile mınazsa? ... fazla top tuttugu için hiicumlann ak 333 dogumlu \'e Lu doğumlularla vesaık~e ten:ı~at \'? tcklıf ~ek
ır. Malzemeye gore plan, proje ha- lira (50) kuruşt e~ınat ( . teklif mektuplarını ihale saatin- Şimdi öyle görür.liyor kı Vati _ samasına sebeb oluyor. Buna ilave- muamdeye tabi kısa lıizzn-tlilcrden tuplarıyle b~lıktc ıhalc saati~ -
zırlamak değil• ur . ....,ar namesı, d n bir saat evveline kadar ko- h.d. t dıkk ti tak'' t ek ten sag-dan yapılan conddleri>'ı, Ila- askeri ehliyetnamesi olmıy·anlarınlden en az bır s.aat evvel Komıs-. · parasız olarak komisyondan her ~ . kan a ısa 1 • ·a e ı' e m - ..- ı 784 1728 Şimdiye ~adar yaptığımız muha- gün alınabilir. ~syona vermelerı. (4~0) ·17'li._) tedir, Ycnı vazı:;.etten ken-t.; politi- şimin geride olması yüzünden neti- 1 Mayıs 938 gününde yedek sübay yona verme erı. • • • • 
r;urbelerde bı.r. çok misali gö~üş- 3 _İsteklilerin 2490 sayılı ka- ten bir saat evveline kadar.Ka _ k'."'ı hepasına n~ıI_ Mifadc r-dece _ cesiz kaldı Galai..lsaraya bir sür.i fır hazırlık kıt'asına sevkedilecekle- -· 

23 
Nisan .. · 

.. · Ve~ hızım fevkalAdeliğiın!zin nunun tarifatı dalıilinde tanzim sımpaşada bulunan Komısyon ğini ve Alman hükiımetıle olan ger- satların kaçmasına mal oldu. rinden şimdiden müracaatla mua-
g~el .bır . misali, Balkan harbinde edecekleri kapalı teklif mektup- Başkanlığına makbuz mukabilin ginliğin ort~dan nasıl kalkacağını 27 inci dakika: Cihadın uzun bir melelerini tekemmül ettirmeleri •- '* Çocuk haftasının başlangıcı -
bır kuçucilk krııv~zörümüzün Ak- !arını en geç belli gün ve saat • de vermeleri (1723). düşünmektedir, vuruşuna Muhafızh İzzetle Galata lan olunur. dır. 
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s TIRNAK Cl.LASr 
Türkiycnin en mükemmel cilalımdır. Sedef ve renkleri birer şaheserdir. 

l, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fırçasile şişesi 

Küçük 1 O kuruş, büyük 20 kuruştur. 
Heryerde Hasan ismini ve markasını isteyini z . 

Siz de bu kremden şaşmaymız ! 

..... • ... '- ... • .:. +. ' 
' .... -.... .... ... . I<>. ' 

Sigara içtiği halde ne 
bembeg_az dişleri var r 

Çünkü sabah, akşam R A D Y O L 1 N 
ku ll an ı yo r 

1

- H- a-yr_an_ edi- . c-i""'!b!"""i-r-t~eb~e-s~siım':'"". ---:-te-mız-.:--v-e--pa~r..,.la:-;k'.".""":;d~iş~le~r~, ':s.'a~ğ;:;'lam=~diŞ7-° 
leri tatlı, rayihalı bir nefes ... İşte Radyolin bütün bunları temin 
ettiği içindir k1, bu kadar çok seviliyor ve bu kadar çok kullanı 

lıyor. ----

RADV 
- I 

LIN 

~-GR I PIN~~ 
Nezle, Grip, Bronşi tle tekmil ağrı tarın 

yegane ve en kuvvetli ilac ı ? 

Harare ti sUratle dUtU· 

r Ur, u,utmeden ileri Qe· 

Ion rRh~tsızhkları önler, 

mideyi bozmaz, kalbl 

yormazi böbreklere 

zahmet vermez 

GRIPIN ( 
--""""' 

Dişlerin abıhayatıdır. 

11.----------------------1111111~~~~~~~ Romatizma ve mafsal •A
JUNI OR YELEK CEBi /' FENERLERi 

.. Taşınması çok 1 
kolay, ışığı çok 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Altıncı keşide 11- Nisan -938 dedir. 

Bu keşidede: 

kuvvetli ve kendisi 

çok şık. Yelek ce

bine ve kadın çan
tasına girer. Halis 
Krom taktitleri 

vardır 200.000 ve 50.000 
dikkat. ı 

Satış d~po~u: Voyvoda Cad. No 30. liralık mükafatlar a: 

rılarını durdu.rmakte 

lcabrnda günde 3 ka9e ahnablllr. 

DEVREDILECEı( ıHTtRA 000 lstan bul P. T. T. Müdürlüğünden 
BERATI 200.000, 40.000, 25.000, 20. . 1staiıbul büyük bostane binası depolarında mevcut tahminen 

cTüfek fiskesini idare eden me- 00 10 000 L0 
} k •k • ton kadar eski harfli evrak ve koçanlann satılması açık arttırmay:ı) 

kanizmada islahat» hakkındaki ihti- 1 15.0 ' • . ıra 1 ) raffil• nulmuştur.Arttırma 8/4/ 938 cuma günü saat 15 de Büyükpostane b1JI 

ra için alınmış olan 21 Nisan 1928 ı d birinci katta İstanbu P. T. T. müdürlüğünde müteşekkil alını sa~ 
tarih ve 1405 numaralı ihtira bera- yeler Var Ir • komisyonunda yapılacaktır. Beher Tonun muhammen bedeli (27) Jif 
tındaki hukukun bu kere başkası - d • • •• •• hepsinin (675) Lira muvakkat teminatı 50 llia 63 kuruştur. TalipJef 

-••ı Bilet ler inizi ayın y·e ıncı gunune ı:artnamesı ile kağıt numunelerini görmek ve muvakkat telninatıar~ na devir veyahut mevkii fiile kon - · k d"" -s 

k adar bavilerinizden almanız en 1 yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkftr müdürlük ilari kalem _le\11 

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

KREM BALSAMIN 
Uzun bir t~rübe mahsulü o

larak vücude getirilmiş yegane 
sıhhl kremlerdir. 

KREM BALSA MI N 
Şöhretini söz ve şarlatanlık

la değil sıhhi evsafını Londra, 
Paris, Berliri; · Nevf :Y ork reel
lik enstitülerinden yüzlerce 
krem arasında birincilik mü 
kafatını kazanmış olmB.kıa is -
bat etmiştir. 

'KREM BAlSAMIN 
Gündfu: için yağsız, gece için 

yağlı ve halis acı badem ile 
vapılmış gündüz ve gece şekil
leri vardır. 

KREM BALSAMİN; ötedenberl tanınmış hususi vazo ve tüp §ek· 
linde satılır. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOÖLU - İSTANBUL 

İstanbul . Belediyesi · iıanıan 
. ' 

İsteyenlerin cenazeleri 7/4/938 gününden itibaren belediye vesaiti-· 
le gasil, tethiz, tekfin, nakil ve defnedilecektir. İsteklilerin Nahiye mer
kezlerindeki polis komserliltlerine müracaatları ilan olunur, (B) (1822) 

Gaziantep Nafıa Müdürlüğünden: 
Keşif bedeli 

Lira K. -----
Mahalli 

-----19446. 75 Tahta Köprü 
liM.20 Melikin]~ -

1579e.20 !Jigöz Banisi 

1 - Bedeli keşifle mahalleri yuk~da yazılı Gümrük karakolfan 
inşaatı 18/3/938 ~inden itibaren 21 gün müddetle kapalı zarf usu
Uyle ayrı ayn ek.Siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 8/4/938 tarih.ine müsadif Cuma günü saat 15 de G. 

Antep Nafıa Müdürlüğünde toplanacak eksiltme Komisyonunda yapı-
lacaktır. - - ~ --

3 - Keşif ve projeler de hususi eksiltme şartnameleri görmek is

teyenler G. Antep Nafıa Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

4 - İsteklilerin ellerinde Nafıa Vekaletinden verilmiş müteahhit

lik vesikası bulunması şarttır. 

5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı 
vesikalar ve muvakkat teminat makbuzu veya banka kefalet mektup

lariy le birlikte kanunun tarifatı ve şartnamedeki şeraite tamamen uy

gun ve noksan.sız olarak yazacakları teklif mektuplannı havi kapalı ıarf

Jan ihale saatinden bir saat evvel K omisyon reislij:ine vermeleri ilin 
olunur. (1612). 

mak için icara verilmesi t.!klü e - 1 zım kısmına, arttırma gün ve saatinde de komisyona müracaatın il8Jl 
dilmekte olmakla bu hususta ma - menfaatınız iktizasıdır. ıunur (1576), 

ıtımat edinmek isteyenlerin Galata' l..iiıiliiliiiiiimmııiiılıim••••••~•-• ;:· ============:::;:=::::;::=::::;=:::;:=::;:=~ 
da, Aslan Han 5 nci kat 1 - 3 numa- DEVREDİLECEK İHTİRA --- ı t h• } u M •• •.il•• ı •! "' •• - <l 
ralara müracaat eylemeleri ilan o- BERATT Dr. Hafız Cemal .n ısar ar . uuur ugunaen: 
lunur. 

"Nitrat amonyak imaline aid ame- Lokman n~kim 1 - Paşabahçe fabrikasında şartname ve projesi mucibince yaptıt 
Kolayh k Terzievi liye" hakkındaki ihtira için alınmış lacak lı..antar ve itfai:.'e binaları inşaatı 1/ IV/938 tarihinde ihale edil' 

20 - 25 liraya olan 30 Mayıs 19il1 taı·ih ve 1689 nu- Dahiliye ınütehassısı rtıediğinden açık eksiltmesi 10 gün temdit edilmiştir .. 
Saf. yun·· mun·· tehab yerli ku- . . b .h · t t·v· d b k ünl. d ·· vı d II - Keşü bedeli 4991lira69 kuruş ve muvakkat teminatı 374,38 Jl 1 maralı ihtıra erat.mm ı tı\a e ıgı Pazar an aş a g er e og e en 

maşlardan ısmarlama kostüm ı b k d · t (2 5 tan 6 ~ dar İstan- dır. Jı 
v hukuk bu kere aş asına evır ve - sonra saa • ya .Ka II - Eksiltme 12/ IV /938 tarihine rastlıyan Salı günü saat 16 11 en saglam malzeme kullanmak . . . . k · · • ld D · 1 d ( 194) al ' .ti 

. .. .. . yahud mevku fıile konulına içın ı- bu a l'ilanyo un a numar 1 Kabntasta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda r suretile en muşkülpesentlerı son 1 • • · • d · al k • 
b akı B. cara verilmesi te!fü eılılmekte ol- hususı kabınesın e "ast arını a - pılacaktır. 

derece memnun ır r. ır . Unl i ·ın · 
1 2 

kuru ...ı b'IiJl' 
"b sözümüzü isbata kafi _ makla bu hususta fazla malumat e - bul eder. Salı. cumartesı g er IV - Şartname, keşı ame ve proJe er 5 ş beo.ıel muka ı 

t~c:u e a· k iste enlerm Galata'da As _ sabah •9.5 - 12• saatleri hakiki fı - İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesinden alınabilir. 
dır· ınme Y. k 1 3 l k mahsustur Muayenehane ve V - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ile tnJıl Sultanhamam Münevver han lan Han 5 ncı at - numara ara araya . İn fj 

hır. inci kat numara 1 _ 2 1 . u· 1 telefon . 22398 _ 21044. sarlar şaat Şubesinden alacak.lan ehliyet vesikası ve % 7,5 güvenı 
:..------------- müracaat eyleme erı an ° unur. eve · paralariyle l>irlikte vukarda adı geçen Komisyona gelmeleri illn olıJ 

nur. •1820:. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

~Fişek fiskesinde ıslahat" hakkın
daki ihtira için verilmiş olan 22 Ni
san 1928 tarih ve 1406 numaralı ih
tira beratının ihtiva ettiği hukuk 
bu kere başkasına devir veyahut 
mevkii.fiile konmak için icara ve -
rllmesi teklif edilmekte olmakla bu 

1 hu.susta fazla malUınat edinmek is -
tiyenlerln Galatada, Aslan Han 5 
inci kat 1 - 3 numaralara müracaat 
eylemeleri ilin olunur. 

OOKTOR 

Ali Rıza Sağlar 
İÇ HASTLIKLAR I 

M tlTEHASSISI 
Hergün Beşiktaşta tramvay cad

desindeki muayenehanesinde saat 
15 den sonra hastalarını kabul e • 
der. 

Zührevi ve cild hastalı.klan 

ror. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacaml 
~ No. 133 Telefon: ~. 

Devredllecek lh beratı 

•Kundak mekanizmasında islthab 
hakkındakin ihtira için alınmış olan 
1 mayıs 1928 tarih ve 1407 No. ihtira 
beratının ihtiva ettiği hukuk bu ke-- I 
re başkasına devir veyahut mevkii 
file konmak için icara verilmesi tek. 

: .ı Iü edilmekte olmakla bu hususta 
fazla malOmat edinmek istiyenlerin 
Galatada, Aslan han 5 inci kat 1-3 
numaralara müracaat eylemeleri i -

Annelere müjdB 

S. K A. ,geldi 
Fada leMk ·kup .. pJy..-" 
... cudu kalaa1İa Mİjük "' 
•net 450 Cr. 

&. M. A. 
Amerikadan reldL 

S&)'lQ ço~uk : dok. .. · 
torlan m1z ana ıü. 
dünün e~i olan ve 
A ve O vitaminlerini muhte' 

tf.' bulunan S.M.A.yı anllclcre ehe ~ 
miyetlo tavsiye etmekteditlC: 

lan olunur. Cier eczanede buluta"' 

• ~~-~. H~;~~-~ 1 Ta~~~~~; İc. 1001 y~ 
Dr. Şukru Ertan e · ~ 

Scıhip ve nefriycıtı idare e 
Cağalotlu Nuruosmaniyo cad. Bq muharriri 
(Dr. Osman Şerafotliıı apart. ETEM lzZET eEJıdcJ." 
man,) No. 5. Telefo• 22SH SON l'D.G1 *.F MA~ 


