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K U R\fı 
9 Nisa 

SAÖLIK KUPONU 

CUMA 
Sayı: 391 En sen Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi 

Telefon No. 20827 
lst. Nuruosmaniye cadde•i. 

Bu kuponun onunu toplıyan okuyu
cularımız SON TELGRAF'ın birinci sı
nıf dahiliye mütehassısı tarafından Be
şiktaşta tramvay durağında 59 numa
rada cumartesi, pazartesi, ~arşamba 
günleri saat 15 ten sonra muayene ve 
tedavi edilirler. 

·-----------------------~----

AMERiKA SA ;LLERiND JAPON CASUSLARI 
Portakal bahçelerinde Japonya ile konuşan telsiz biılundu . 

Bütün Çi_n neş'e ve sevinç içinde zafe_. şenlikleri yapıyor •. 

JaJ>~nyad~ ·h~ş~utsuzluk.
1

• r Bü.~kTürk~~~:ırı.?ın 
Uın ,,.. fk - . 1.. . - - olum yıl donumu 

umıe arvazıye ııyıgormuyor 
350 

. 
f' Bugün Mimar Sinanın cı 
vinliler, ric'ate başlıyan Japonları takibe koyuldu~ gıldönümü büyük merasimle 

Hariciye kutlulanıgor 

~il h 
aı,ekatta muvatak olau Çin baş kumandanı mareşal Şan Kay Şek 

Vekilimiz 
Mısırda 
akenderlyede muaz• 

zam tezahUratla kar· 
tılandı ve derhal Ka· 

bire e harek etettl __ _, 

Kahire, 9 (Son Telgraf) - Türki
ye Hariciye vekili Rüştü Aras ile 
refakatindeki zevatı hamil bulunan 
Daçya vapuru bu sabah İskenderi
yeye muvasalat etti. Heyet protokol 
şefi ile İskenderiye valisi ve polis 
müdürü ve on bnlerce halk tarafın
dan gayet hararetli tezahüratla kar
şılandı . ... 

... ailesile Lirlikte istirahat ederken . .. Heyet, derhal Kahireye hareket 

\u~:İlıgton 9 (A. A.) - Japonlar kısa dalgalı telsiz telgraf istasyon _ etmiştir. Bu gün öğle ~k b:ay: 
llıJı: okyanus sahillerinde casus - ları mevcud olduğu da iddia edil • '.11uvasalat edlakecek oland . b. :ye 1 

13,.ırıu yapmaktadırlar? mektedir. ıçın çok par. . ve can an ır arşı-
ıt ltao baftad b . h"'-'- t . • lama merasımı hazırlanmaktadır. 
~ • an erı uıı.wııe • Harp vazıyetı __ 
keıı t <lrı Amerikan .badırı:ı:ır çe fondra 9 (Son "'clgraf) - Uzak 
baııJt akat J~ponlara aıl olan bazı şarktaki harb vaziyeti birdenbire 
da ta~emilerının faaliyeti hakkın tamamiyle değişmiş bulunmakta -. 

S at yapmaktadırlar. olup Çin taarruzu günden giıne Çin 
hu aatt~ kırk .. ~il süratle gidebilen lilerin lehine büyük inkişaflar gös 
ti]( gelJliler buyük okyanusta Ame- termeğe başlamıştır. 
ladan sahillerinde keşifler yapmak- Japonlar uğradıkları mütevalı he 
~- . ti k Sö · ... .. z~me e~ ~şısında um~ bir şe _ 

ııevrYlendiğıne gore son deniz ma _ kild~ bır. rıcat hareketıne tevessül 
bit! ~uı esnasında Amerikan za _ etmişlerdir. 
~l> etı ~u gemilerin donanmayı ta- Maneviyatları yükselen Çinliler, 

ettiklerini görmüşlerdir. Japonlarıl takip etmekte ve esaslı 
<leJaııonıara aid portakal bahçelerin surette sıkıştırmaktaclırlar, japon za 
~'rokyo ile münasebatta bulunan (Devamı 6 ıncı sı.hifede) 

Kazanç 
Vergisi de 

· ındi riliyor 

( 

Bu hususda yeni ve 
mühim bir layiha 

- . 
l'ransanm bugünkü ricalt: Köşede ayan reisi .Janeny altında eski baş -
... vekillerden Flanden, ııyııl<ta başvekil Daladye, yanında Hcryo 

Fran sada : 

Yeni k a bine 
O a ı adi ye ta ra f ı n da n yar ı n 

öğleye kadar kurulacak 
Paris, 9 (Son Telgraf) - Dün bil- şarelerine başlamış ve yeni kabine

dirdiğimiz veçhile Ayan meclisinin nin kurulmasına, Radikal sosyalist-
18,30 da yaptığı toplatıda Blum lerin lideri milli müdafaa nazırı Da
kabinesinin zayıf bir ekseriyetle Jadiye'yi memur etmiştir. Daladi
maclise kabul ettirdiği mali projeler , t b"' 1 b' if · tab . . . :. . . ye ye za en oy e ır vaz enın -
reddedilınıştir .. B~nun uzerıne_k~?•- mil edileceği ihsas edilmiş olduğu 
ne derhal bır ıçtıma yapmış, ıstifa-
ya karar vermiş ve Blwn kabine- cihetle kendisi derhal bir kabine ku
nin müşterek i~tifaname;ini saat ra bilecek şekilde çalışmalarına baş-
19,45 te Cümhurreisine takdim ey- lamıştır. Dal adiye kabinesini yarın 
]emiştir. öğleye kadar kurmak, ve pazartesi 

Cümhurreisi Löbron, derhal isti- . (Devamı 6 ıncı sahifemizde) 

t•panyada : hazırlandı 1 Atmanyada: 
Hükumet müvazene vergisin-ı 

1-tarb bitince 
neler olacak ? 11

1 

Almanya, 
şimdiden 

ltalya bu hususu 
tesbite başladılar 

den sonra, 'kazanc vergisinde de ' ' •• • • 

~:~:!:s~:~a~:i~:~~rB:~~~~ Buyuk Almanya '' 
!et Meclisine vermek üzere hazır
lamıştır .. 

Bu yeni layiha, ayni zamanda, 
hükumetin, hayatı ucuzlatma yo
lunda her sahada almakta olduğu 
tedbirler mecmuunun mühim bir 
cilz'ünü teşkil eder mahiyettediı· . 

Bu yeni layiha ile ayrıca, eğ -
lence, ve hususi istihlak vergisi
ne tabi olduklarından dolayı ti
yatro, sinema, konser, pla;, çal
gılı, içkili lokanta ve gazinolarla 
behçelerin vergileri %BT t 
o/.,CT e tenzil olunmuştur. 

Bu, halkın +stirahat ve eğlence 
ihtiyacını daha ucuz temin etme
sine de imkan verecektir. 
Kaplıca ve otel filetenlm'in 

(Den.mı & met-sahifemizde) 

Başvekilimiz 
.Se gahafini 
1 ehir etti 
Dünkü sayımızda haber verdiği -

günü kutlulanıyor 
Şeh,,.imizdeki Almanlar da 
bu sabah boğaz dışına reg 

gittiler ., 
oermege 

Bu gün, mimar koca Sinan'ın ö- Sinan adı, zekıinın kavrayışında 
lüınünün 350 nci yıldönümüdür. Ve müşküllere uğradığı bir kiillün i!a
her yıl olduğu gibi, bu yıl da onun desidir. Büyük Türk mimarının 26 
yüce hatırası, yurdun en büyük şe- türbe, 5 mesçit, 8 büyük köprü, 81 
birlerinde, en ücra ·köşelerinde bü- cami, 55 medrese, 14 imaret, 6 mah
yük bir ihtilalle kutlulariacak, eş- zen, 32 hamam. ve 6 1111 ;y:olları ve 

1 

, 

, ·-·ar Sinanın §"lıeserlerinden Edirnedeld Selimiycnin Hünkar 
,• . mahfeli duvar çinileri ... 

' ' 

kemerleri olmak üzere 330 eseri 
vardr. Küçük eserleri bu sayıya da· 
hil değildir. 

Mimar! bakımından her biriniıı 
ayrı ayrı değeri olan bütün eserle
rinin sayısını vermekle, bir kaç sa
tırla bir kağıt üzerinde tesbit et
mekle Sinan'ın yüksek sanat kud
retini ifade etmek kabil midir? ... 

Türk mimarsinin şahikalarını ya
ratan Koca Sinan, Kayserinin Kesi 
nahiyesinde, Ağırtinas köyünde doğ
muştur .. Babası Abdülmennen a • 
dında bur köylüdür. Yirmi iki ya
şına kadar köyünde kaldı, Yeniçeri 
ocağına girip, Anadoluyu, Rumeliyi 
dolaştı; bir çok harblere girdi. Ya· 
vuz Selim ile Tebrize, Msıra gitti 
Kanuni zamanında, Belgrada, Ra
dosa Muhaca, Viyanaya gitti. Ve 
niha~et 50 yaşında mimarbaşı old1L 

Dünya mimarisinde eşi bulunmı
"""'.,;,ı:ıo.:ıı• yan Süleyınaniyeyi 67, Sultan Se

lim camüni 81 yaşında yaplı. Koca 
· Mmar Koea Sinan . • ı Sinan: 

siz Türk mimarının büyük adı say- - Süleyınaniyeyi yaptığım za • 
gı ile, tazim ile anılacaktır. (Devamı 6 ıncı sahüemizde) 

Misafirlerimiz bugün 
Yalovaya gittiler 
Bu sabah Yıldızda yine her iki · 
konseyin encümenleri toplandı 

Balkan antantı ekonomik ve ba -ıra! konsoloslukları erkanı bugün sa 
sın konseyleri toplantılarına ve ça- at tam 14 de ~öprüden kalkan Ka
lışmal:ırına devam etmektedir. lamış vapuru ile Yalo\ aya hareket 

. b t etmişlerdir Bu arada iktısad ve ve mat ua . . · . . .. 
nıiz gibi başvekil Celiil Il:ıyarın bu k 

1 
. k . nl b bah Mısafırlerımız, b. ııgun Yalovayı 

1 onsev erı omısıo arı ıı s.ı · _ 
};j,aııkistıer tarafından bombardıı.enedilen bir şehrin görünüşii j sabah şehrimize gelmesi mukarrer ilhakından sonra Almanyada yapılan tezahürata yine Yıldızda ayrı ayrı salonlarda gezecekler, g:.ceyı orada g:ı;ırcc~k-

>. bulunuyordu. Avusturyanın 1 ak k d'l . te ·di edilen !er, ve yemegı Yalova otelınde yı -
""nc!r 1 ait bir inbba • t.:ıp. anar en ı crınr • ki O • T ı .. 

gıızetesu:! (A. "'.'-·>.:::- Deyli e~re_s alı_"~sı muhte.meldir. Hatta bu hususta Ankaradan şeh - meseleleri tetkik ve raporlarını ha- yece er yarın teı crm3.!ı gr -
fada dalıi!ii ~ildirdıgıne flıre, ~ elektrik s.atrallarını. ~ldılar · ı rimizdeki :es~i mak~mlara da ~~- Berlin 9 (Son Telgraf) _ Bugün Almanlar yakta olup bugün tesid zırlamaya devam etmişlerdir. cekler ve saat tam on bırde r 
Oıan,, il t arb bıter ,)ı'h . _. ~urgi.A.e.os Karargiihı umumının bıl - lı1mat verilıruşken bilahare, dun gerek Almanyada gerek Avustur- iştirak etmektedirler. Yarın sabah Encümenler çalışmalarına daha üç ka~.aya vyaratckak~~rbddır . . 
•.,ı...'a e talya, Frank<Y"il dig·· .. Frank '-·t 1 K , arın a u.u ' Jır 
....., d ; gore, 0 ıı..ı a arı a - akşam saat 18,5 de verdikleri bir yada plebisit arifesi olması basebile plebisit başlanacaktır, gün kadar sürecek ondan sonra u - f 1. il k . f- t• 
;~ ostluk,, ve ticaret ı . ony ~ şimal.inde ilerliyereklkararla başvekilimiz seyahatini te - bu"yük Almanya günü ~imdiye ka- Berlin 9 (Son Telgraf) - Propa- mumi heyet içtimalan yapılacaktır. ·et·ı vhert· ec~·ı" zkıya .... ~ ·' 

llu edeceklerdir. il agu 'ın şımalmde bulunan San • . . . . ıs ıra a ı mu ea ıp , . 
gazete •unl u• ""- ' daki 1 k ., .. . hir etmiştir dar tarihte misli görülmemış· teza - ganda nazın Göbels irad ettiği bır İktısad ve matbuat konseyıne da- Adada bir tur yar 

" A 1_ • .. ~ .. ve edı.l"Y • e e trıx enerıısı men- · • . . . . . .. .. 
· a iı-;;anya hükü:ınetinin lspa:ıiı~ ı işgal etmişlerdir, Katalon- Celal Bayar, yarın veya öbürgün hüratla kutlulanmıya başlanmıştır. nutukta bilhassa demıştır iti. itil butün delegeler ve matbuat er ı,30 da Adad?-

llllan aakerl tekn.ik~i geri (Devamı 6 ıncı sahifede) şehrimize gelecektir. Almanyanın her tarafında bütün , (Devamı 6 ıncı aahilede) miyeti mensupları ile Balkan ge· .ir. 

..:ek-



- . - ·- ·-- . - ... - - - --------------- ~_,,;_________:_____________ . 
2 - S O N T EL G R A F - 9 Nl•an 19M 

-------- -filfillJm' J: il>€ Eminönü 
[·~·.O . ·-· ' ı Meydanı 

imar p anına ahretten mi başlanıyor? işi • 
Yazan: SERDENGEÇTİ -

• luhterem İstanbul belediyesi şu meşhur ımar planını tatbike baş
ladı. Falı:at her nedense evvela biz İstanbulluların ahretini i.m8.r et -
mekten ba~lıyor: Doğrusu teçhiz ve tekfin işini mamur bir hale koydu 

Şöyle ki: İstanbullusunuz. Ölmeden evvel sınıf parti yoktur. F~
kat o1düktcn sonra, sınıf farkı iddialarınıza göre, beş sınıf üzerine ö

Tatbik 
Sahasına 
Giriyor 

lebuırsiniz! Yani belediyemiz öldükten sonra, sınıf farkı hakkındaki na- Bir iki gün evvel belediye tara 
naza_rıyelerinize itibar ediyor! fından yıktırılacağını yazdığımız 
.. !<terseniz birinci sınıfta ölebilirsiniz: Bu iki yüz liralık ölümdür. Valde hanı müstecirlerine şimdiye 

Bırıncı sınıfta birınci nevi malzeme ile bir tabut, tabut sırma işlemeli kadar ham boşaltmaları için hiç bir 
puşidelerle süslenecek, çelenk, yirmi lüks binek otomobili. Ayrıca eli- 1hbar yapılmamıştır. 
ni meraslıode beş okuyucu bir imam! Dün belediye fen işleri müdürü 

insanın ağzının suyunu akıtacak envai lüks! İkinci sınıf 100 lira ile konuşan bir arkadaşımıza mü -
üçüncü 50, dördüncü 30, ve nihayet beşinci sınıf 15 lira. ' dür istimlak işi, hakkında şunları 

Fakat - işin fakatı var - beşinci sınıf cenazeler yalnız teçhiz ve tek- söylemiştir: 
fin edilerek na~lolunacak ve ltıhid şöyle dursun, tabutsuz defnolu _ Hanın belediyeye ifrağ işi tamam
nacak ! Bugün Is tan bul halkının çoğunun iktı•adi durumu nazarı iti- lanmıştır ve bir iki güne kadar 
bare alınacak olursa bu demektir iti: müstecirlere işgal ettikleri dükkan 

Tabut kalkıyor! ve odaları tahliye etmeleri için tebli-
Bu listeye göz atılınca bir şeye hayret buyrulmuyor mu? ğat yapılacaktır. Ondan sonra kanu-
Zikrolunmadığı halde, ölülerin yakılmasının da kabul edildiği an- nun müstecirlere verdiği müddet bi-

laşılıyor değil mi? Zira listeye bakınca anlıyoruz ki: tince hanın derhal ve sür'atle yık -
Çoğumuz yandık gitti!l tırılınasına başlanacaktır. Bu arne-

* * liye başladıktan sonra da Sirkeci 
tarafındaki adanın yıktırılmasına da 

NE HACET! ·····- - başlanacaktır. Bundan sonra ondü-
Halbuki on beş liralık sınıf için bütün bu külfetlere ne hacet var? 18.syon talimatnamesi hakkında da 

İşte pek ilA, İstanbul gezginci esnafının malını taşıması için kulla - şunları söylemiştir. Şimdiye kadar 
nacakları el arabası tipleri tesbit edilmiş ya: 40 liraya mal oluyor - bu iş üzerinde esaslı hiç bir hareket 
muş! yapılmış değildir. Bu yeni yapılan 

Şimdi o külfetlere hakikaten ne hacet değil mi! Şu 40 liralk ara- talimatnameden sonra berber ve on 
baya 15 lira daha ilil.ve et: Esnaf, oldu olacak., kendi arabacığına u - tlülasyon dü.kkô.nları ayrılacaktır. 
zanıversin!I Yani bir adam hem berberlik hem * * hem ondülasyon yapamıyacaktır. 

UZUN ÔMÜR MÜJDELERi. 

Esasen bizim lstanbul halkının ve esnafının bundan böyle bütün 
bu külfetlere hacet bırakmıyacağı, esasen cümlemizin pek uzun ömür
lü olacağımız anlaşılıyor. Baksanız a, İngilterede 25 senedenberi ya
talan olan bir ngiliz kadını 101 inci yaşını kutlulayormuş. Bu kadar uzun 
yaşamasının sebebi şu imiş: 

Kadın 25 senedir her gün peynir etmekle bir bardak bira içiyor -

ınuş!! 
Demek bizler bira da içmediğimlze göre, üç yüz ııene garantill 

** YlNE ÇAPRAŞIK BiR ÇÔP tşt 

Sonra her ondülasyon yaptığına 

dair elinde sarih bir vesika olacak
tır. vesikasız iş yapanlar derhal ya- i 
kalanacak dükktınları kapatılarak 

haklarında kanuni takibat yapıa -
cktır. 

,,~~~~~~~~~~~~· 

TÜRKKUŞU ı--------SORUYORUZ: 
i~dlhama karıı 
halkı korumanın 

çaresi 
İstanbul halkından çoğunun 

en ziyade muztarip olduğu ve şi-

kayetçi bulunduğu şey nedir bi
lir misiniz? 

Akşamları saat 18,30 dan 20 yı 

kadarki zaman zarfında Eminö . 

nünden sonraki istasyonlardan 
Maçka ve Kurtuluş tramvayları . 
na binmektir. 

Tramvaya bindikten sonra içer 
deki bunaltıcı hava ve birbirimi . 

zin adeya ayaklarına basarak dura 

bilecek bir yer bulmak saadetin• 
nail olmaktan mütevellid sıkıntı 

da caba. 
Filhakika bu saatlerde köprü fü 

tünden, Karaköyden, hele bakalar 

istasyonundan tramvaylarda bır 

yer bulup binmek için ya mucize
vi bir kudrete sahip bulunmak ya 
hud gayet yüzsüz ve yırtıcı ol · 
mak liı.zımdır. 

Aksi halde yorgun argın işiniz· 
den çıktıktan sonra saatlerce traro 
vay beklemek mecburiyetinde kE 

lırsınız. 
Saatlerce tabirini kullandığı -

mız için sakın mübaltığaya saptı -

ğımızı zannetmeyiniz. Evvelki ge 
ce şidetli yağmur altında ezici bir 
çalışmadan sonra yokuşu çıknu -
ya göze alamayınca bir inad neti 

cesi tam 65 dakika bekledikten 
üşüdükten ve ıslandıktan sonra an 
cak bir Şişli arabasında zorla bir 
yer bulabildik. 

-Türk gençliği havacılığa karşı 
büyük alaka gösteriyor.. ______ ..., 

Sahibsiz 
DÖRT ŞEHiRDE YÜZ SEKSEN HAVACI çocuklara yu\I 

Ye.zan; Suad DrRVI• 
İstanbulun eski hususiyetleri~ 

Memle.k t" · · · . · · · den biri köpeklermiş O devri ıJ 
e ımızın muhtehf şchır - bırısı de kadınlara mahsus olmak ·· . . . . . ıı• 

lerindeki (Türk kuşu) şubelerinde üzere üç büyük bina yıplmıştır. h~tırlamkıyoruz ..• Faka~ ışıttıgııtl 

GENÇ YETiŞTiRiLECEK 

Y
eni ı aı b b . gore so aklarda sersen yaşayan 

ça ışın ara u ay aşından ı- Şehrimizde ve muhtelif şehirler - . . 
tföaren başlanmıştır . . . . peklerden geçılmezmış. 

Bu l 1 
. . · de yetıştırilecek olan bu gençler, hır Bu köpekler şu veya bu 

yı genç erımız, ve tnlebeleri- .. dd t ın· •. .. k .. • m · d (T.. k mu e sonra onu ampına gon- aidmisler bunlardan bir tanesi 
ız arasın an urk uşuna) yazıl- d ·1 k . , ' ak . . .. . erı ece tır. ki tarafa geçince köpekler bir ar•l 

m ıçın muracaat edcnlerın sayısı, . • . 
geç

en senelere n .. d .. t . Bu sene talebelerı eglencc:;ız bı - toplanır ve onlara kar~ı havlar, o 
azaran uç or n1ıs- . . . . · Ji fazladır rakmamak ıçın bır de sınpma salo- ları o tarafa geçırmek istemc,Jcr 

Bilhassa· İstanb 
1 1

. 
1 

. d nu inşa olunmuştur. miş. Nihayet istanbul belcdiY 
u ıse erın en \'e · 

Üniversiteli gençlerde k • Sinema yakında çalısınağa başla- halkı hızar eden bu köpekleri toP 
n pc çogu · la · ı r 

üye olmak üzere mür t t . yaraktır tmış teşbıhde hata olmaz dN ' 
acaa e mış - · N ı "b' • .ı .. ~ 

lerdir. Bu husustaki .. ti . Ayrıca B ve C uçuşlarının yapıl - apo yon gı ı onlar da hır 3.,... 
muracaa erın ·· ül ·· 1 

kabul edilmesi bitmiş ve genç miı- dıi;ı tepelerde pUınörlerimizi barın- sur muş er. . ··· ··• ··· 
racaatçıların sıhhat ve muayeneleri duamak için hususi tertibat alın - B~~an sonrıı lstanbuld.ı en as 
de her tarafta yapılmıştır mıştır. gın duş_ma?larından kurtulmus ~ 

Ancak ld • • · ı .. . . . lan kedılerın saltanatı başladı. JJ~ 
a ıgımız malumata göre .nurıunde bu yem te;ıJaL'.a bera - t·· ıs· t b 1 k LJ k .. . .. 

maalesef b l · · 
1 

. , . • . un an u so aa. arı olay ure>"' 
u yı ıçın e deki vasıta - ,rr yr.lı~me programın u da bu yıl . !arın azlıg'ı dol ·1 b .. · · . d •. iklikl" . bu hayvanlardan geçılmez olmı.ıŞ 

. ayısı e u muracaat- ıçın yem egış er ıcra olun - tu S kakl d b h ı 
lerın hepsini kabule imkan bulun muştur · o ar a, a çelerde, kaS• 
marnıştır a- · dükkanlarının önlerinde lıer yerd~ 

B · .. . Ezc~m_le ö_ğretmen nanızedleri - kedi kafilelerine rast geliniyordıl., 
u sebeble son gunlere kadar nın buyuk bır kısmının yüksek yel- Nihayet İstanbul bel d" · k dilef 

şehrimizde yap 1 .. e ıyesı e 
d .. .. .. 1 an muracaatler - kenli uçuş mevzuu üzerinde çalış - le de mücadeleye başladılar 

1 
ent yılınuzunun kabul edilmesi karar- maları temin olunmuştur ... Gçen senelerde kuyruğu . yir1' 
aş ır ıştır · · 

Bu• r · . .. .. . Bu çalışmalarla milli ve enter - beş kuruş eden kediler s<ıkılklard,ı 
. akkam, yıne butun şehırleri- nasyonal rekorlar elde etmek müm oldukca eksildiler. Faknt her ha14' 

mızde bu yıl t · tiril · · ~ y_e ış mesı kararlaş kün olacaktır. Ve gençlcrinıiz,. şiın yine b uson günlerde İstanbul b:ıl 
t~~ gençlerın sayısından çoktur di enternasyonal rekorları kırmak kedi başına yirmi beş kuruş kaza# 
çunku vasıta yoksuzluğundan bu se için uğraşmaktadırlar mak gibi karlı bir işi tcrketmiş JJ 
ne Adanada 61, Edirnede 34 Bur _ D". ta it Tü ~ k caklar ki, son katliamdan kurtul 
sada 50 Konyada 38 genç ye' ı· ı· . ..dı~er1 ... _ _ra atan r . ubş_ubumum muş olan kediciklerin yine caddtl~ 

. ış ırı- mu ur ugune yyarecı ın ası B . • .. .. 
lec-~tır. Osman Baykal tayin olunmıışt:ır . ~en~~· g;ruyor_~tlB~hdçel~o' 

ünümüzdeki yılla d b kk Ç : e, ar a, uvar us erın e 

k k 
r a u ra am, alışmalarına başlayan yeni u - ser verdiklerini i•itiyonn 

pe ço artırılacaktır ··d·· k d 1s " · 
Ş . . .. .. .. mum mu ur ya ın a tanbula ge- Fakat İstanbul beledi esi enidtf 

. ımdıye kadar nonunde 2 si erkek lecek ve İnönüne gidecektir • b la hi · k Ydil ) ~· 
keline yüklemek yersiz olur. Çün • ışe aş ınış sa psız e er ve p• 

Bunda suçlu aramak lazım ge -
lirse bütün kabahati tramvay şir-

kü şirket İstanbul tarafındaki B 
1 

d .. pekler yeniden toplanmağa başla = s~~r:ı:ğ:l::~~aı:;:ıkalsi-- e e ıye vlktısad ~ayvanlardan-~eç~~ sari hasta 

zin hakkınız kalmadı, biraz da Be Neşriyatımızı nazarı ekaletinin lıklarm önüne geçilmek isteniyor 

yoğlu yakasındakileri taşıyaca - dikkate a 1 dı • • muş. 
d 

1 

Bir m . Bwıu okuduğumuz 2aman yaıtl 
ğım iyem ez. . Bundan bir kaç gu·· n evvel, mu har- e r J -' mızda bulunan çocuk doktoru ol"' 

Pek şaşılacak havadisi okudunuz mu! Dünkü gazetelerden biri ay

nen şöyle yanyor : 

Muhakkak bir suçlu aramak la- rır arkadaşımız Suad Derviş'in bir M 11 • • bir dostumuzs 
zım geliise, evvelce bu hususta va yazısında, Şişli mıntakasındaki ev- a arımız, ıhrıç @lun- · Emniyet umum müdürlüğü, teş-

1 
d k b -Istanbul şehri sahipsiz kediler 

kilat kanununa göre tahdidi sinne ki şikayetler üzerine belediyecı !erin çöplerinden ancak birer tene- ugu mem e et en aş- köpeklerden sonra, dedi, sabiP· 

Sin tahdidine 
Tabi zabıta 
Memurları 

Musiki tahsil etmek üzere Viyanaya gönderilen Şehir Tiyatrosu 
artistlerinden Serniha'nın bir Alman zenginiyle evlenmek üzere olduğu 
haberi gıelmiştir. Beledi:l"'nin artisti bu fikirden vazı1eçirmek için 

teşebbüsler yaptığı söylenmektedir. 
Ne acaib şey : Bizim bildiğimize göre çöp çatan. belediye şimdiye 

kadar nikah yapardı. Nikah da mı bozuyor!. •. 
Se rdengeçtl 

Ortamekteb Fıstıklartmıza 

tabi zabıta memurlarının tekaüıilük !yapılan t.e.tkiklerin neticesi bulu - ke alın~~· üst tar~fını temizli~ a- ka yer Jere gönderi- çocukları da toıılanıağa ba~lnsıı ti 
işlerini 13 temmüza kadar bitirıneğe nan forıiiiilleôn tatbik sahasın: melelerının. a~ak ~st.~mı:dıklerın - liy"' rmu ! iyi olacak 

h 1 aktadır . . . den bahsedilmış onumuzdeki yaz "' • ~ • .x azır anın . konulmasını ihmal edenlerın dik· . . ' . . Bura . - utanbulda ııalılpslz çocnk is• 

Ş. d"d b lı t k ""dl .. k ık t kın k ,_ • .,dir mevsımınde bu halın sınek bollu- dan ecnebı memleketlere 11 uı· ım ı en aş yan e au u mu- a nazarı çe e A<lL.I zan · • • k l . ar aceze var YL 

1 1 
. t 

1 
kt tek d . 

1 
guna yol açacagı anlatılmıştı ... Neş sev o unacak emtıanın hazan, it- D d" D kt .1 · 

'.'."'e ~ erı am_am anma ~ ;.e a- ne :rız... riyatunızı alaka ile takib eden Be - ita! olundukları memlekette istihlak e ım. o or ıgiı dil: 
ud edileceklerın derecelerı şoyle tes- Çunkü, hatırımızda kaldığın• •1 b 1 di .. d .. 1.. •.. h 1 olu k d baş . - Darülicezeye sokağa atılfll 
b

·t dil ekt d" ·· bo 
1 

tk"kl d yog u e e ye mu ur ugu ma a - nmıyara ora an kahır mem- k Jı' ı e m e ır. gore, uzun v u te ı er en Sl)n li d t hkik t t 'b. leket ih 1 d • .. çocu lnr alınır dedi Ilulbt1ki ıı 

1 

K ak.. d ·b. n e a a yap ırmış, ve ır yan- e raç o un ugu gorülmüştür . · 
1304 doğumlu -~olis memurlariyle ra . "':. oy e ~ makas yapılara~ lış anlayış neticesinde temizlik işle- Memleketimizden ihraçolunan b~ fa~ ana!'."' gö.rüyorıım. Ren bıı ( 

b~arın mu~dili memurlar, 1301 Karak~yden Maçl<a '" Kurtuluşa ri amelesinin meydan verdiği bu hA- mallar için Ticaret odasının verdi~i cugu beslıyemıyorurn aman dol<!~ 
dogumlu komıserler, 1299 emnıyet ayrı bırer hat açılması suretile lı diseye sed çekmiştir Mıntakasırun menşe şahadetnam . "Ik "th 1.t bunu bırakacak bir yer bul11nu• 
müfetti~eriyle m_uadili memurla~: 

1 
zorl~klar~n ~nüne geçilebileceği belediye işlerini lay;kiyle tedvirde memleketine aid 0~~~ğ~na ı g~r:, ~~ gel.ip çocuk doklor~ old11ğ~fll 

Kitablarında Yapılıyor 1296 do~umlu polıs ve_ emnıyet mu t~bıt edilmıştı. ı büyük bir hassasiyet gösteren Be - malın tekrar başka memleketlere •(tn bı~e. yalvarı}oı·. Bır tııne.,,., 
v _ • • • • f':tt~le~ı~le. muadillerı'. 1294 tevel-

1 
Istanbul halkını Eminönü - Maı yoğlu belediyesinin teşekküre d~ _ naklinde en yakın Türk konsolos . ~yene ıçın gelmiş gibi yaptı. Ç 

degışıkhkler Fısbk ıhracnh tahmat- lu<ilu ~ırın~ı sınıf ~ınnıyet ve _polıs ı• k~- ~urtuluş v~ Galata civarında· ğer bu hareketi karşısnda gazetemiz !uğuna müracaat edilerek yeni bir gunu bıraktı kaçtı. Sohip•IL ço'J 

Suikat Ve lise 

Bu yıl orta mekteblerle liselere nameye tabi tutuldu müfettışlerıyl~ aY'.11 derecedekı me- kılerı de Karakoy - Maçka - Kur kenclisine düşen vazifeyi yaptığı menşe şahadetnamesi alınması ıa _ demek yalnız sokakta bırakıl,.vf 
aid cfizik• clciya. ve saire kitabla- . G . murlar, emnıyetı umumıye ~ubc tuluş hattına ayrılan arabalar ta· için büyük bir haz duymaktadır: zımgeleceği İktisad Veka.letinden a- çocuk mudur, anasının babsınuı 

d d •. 'iklik ıl eaktır B d ~bul Ticaret odasına, azıın:ı- müdürleri, birinci sınıf emniyet mü- ' şıyacak, bu suretle hem izdihamn ltıkadarlara bildirilmiştir hip çıkmadığı çocukl.r da sahiV' 
~ın- a, e~ yap a · u e- teb Ticar~t od'.'51. t~afından hır dürlerinin üst müdürleri ve bunla- meydan verilmiyccek, hem seyrı • sayılırlar İstanbul şehrinin bö}lc 
gışıklıkler1'..' nasıl yap~as'.111° mu- mektub gonderilmişt_ır. rın derecesindeki baş müfettişlerle sefer intizama girecek ve hem t!E }ng_ J tere * Ticaret odası idare heyetinin cukları barındıracak bir yuvayn 

1 

vafık oldugu ve hangı kitabların Bu mektubda, Gananteb ve hava- müdürler 1 halk rahat edecektı·. d .•. b. k ı d tiyarı vardır Böy·le 1 · ifil' • . • • lis" f tık! n ban erlerde Jui- - . . 1 • f • f .. k ver ıgı ır arar a, o anın, yarım a- . . . ıır yuva o 
degışmege muhtac bulundugu hak- ı ıs arını _ ! .. 

1
d .. -.. . . Diger taraftan bu yaş hadlerıne Hükümet, belediye ve şı·rket ı· zmır uarır>a iŞ ıra sırdanberi birikmiş olan tari'" ev- dığı lçın bır kaç bi(are yavrunun 

alliml 
. .. 

1 
kasda maruz kaldıgı goru ugu ıçın 'b" 1 d k d"l .. r k t ik ·· d. ..,... h b ·•· . r kında mu erın muta easının .. b fıstık "h t .. ı o up a en ı erının ıya a , - çin hiç bir külfeti istilzam etme _ e ıy@r rakının satılması, aliikadar mahafil enııem aza ı ~eklıgıni, kaç bıç' 
bu ay başından ıtı aren ı ra- "d 1 k b"l · · b k d · ··ıd··x / alınması muvafık görülmüştür. . . talim .. ti ar ve mes e ı gısı a ımın an yen fakat sadece şehirlilerin ıstı· _ İngiltere hükumeti; bu seneki İz- tarafından hoş görülmemiştir. ~avrunun o u,.U•Hi, l•<AÇ biçare ~ catının yenı bır atnameye gore k d"I . d f "d t · · 1 lılAk ·'"I 

Bu münasebetle dün şehrimizde- kontrol edilerek yapılacağı bildiril- en ı erın en aı e em'."ı ~~- ~ rahatini temin edecek olan bu gü- 1?.ir_ f.u~rı.na _re~men iştirak ed_ece - *Bulgar maarif nazareti, oradaki ~n~n a sız ve sem ycli~tıl' 
.. .. . . . !ar hakkında emnıyet direktoclugu gını bildırmıştır. Fuarda İngıltere Türk mekteblerinde yeni harfi ·- goruyoruz. ··· 

ki butun mekteblere bırer tamım mektedir. . tihd ··dd tl · · t 1 . zel projenin alakadar makamlarca . . .. . . erı E t d k . , talim tn . b" ümunesı ıs am mu e erının uza ı ması ıçın guzel hır pavıyon hazırlanacak- mizle tedrisatta bulunulmasına mü- ve o torun lıakf.:ı var. fakıt 
gönderilmiştir. Bu a amednın .. ırdn ınn· ti için Vekiller Heyetinden karar al - tatbik sahasına konulmasının ha · tır •·aade etmiştir i\ciz ebeveynin bakmak lan adı ıJ 

. Ticaret odamıza a gon er ış r. I '" · · ih al edildig·ın· e h t - · " · Juk) Bu tamımde, ayrı ayrı her hoca- . 
1 

f tık! h hal mak üzere bir müracaat yapacaktır. "' nıçın 1 m ayre ~ Şehrimizdeki tüccarlardan çoğu " arı yavrulart barmdırarnk ~ 
Ve ıhraç o unmuş ıs ar, er - . k diyor ve: d b" uk d nın, bu husustaki mütalealannın a- d tl t lmı lacaktır. Çünkü çat- Bu gibi memurların 15 nısana adar da şimdiden fuar komitesine müra- kayid konmuştur. Bu kayde göre, ern ır ÇOC yurdu istemek 

e ça a ı Ş 0 ··d·· ı·· - b"ldirilın · h-L ' S [ınarak hemen bildirilmesi taleb O- Jatılınamış fıstıkları, başka memle- umum ı:n~ ur uge . 1 ~Sl '.'."- oruy o ruz ' caat ederek yerlerini tutmuşlardır. tenzilattan istifade etmek istiyenle- lU c,ıur. . 
unmuştur. Yeni kitablar, yeni ders ketlere tohum yerine kullanarak ü- k~da_v~ayetlere hır de tamım gon-ı • ı Fuar münaseb~tiyl~ trenlerde ya- rin İzmirde ild gün kalmaları U _ Mrm_leketı~z bil)ük, ııil(usııı~' 

Yılına muhakkak yetiştirilecektir. retmeğe de ~bbüs etmişlerdir derılmiştir- pılacak olan tenzil'-t ıçin bu sene hır zımdır. >n •• lıız nulyoııdur. Çokla1ııı~• üremeie, kalabalık olmata ınecb' 

tanıdığım geldiği, hüviyetinı müs - Baron, bir İngiliz harb gemisi ile tine alınmıştı. yah bulutlarla örtülü ve karanlık- ruz. 
bit evrakı bulunmadığından hudud Londraya gelmeğe muvaffak oldu. Baronu da davet ettil~r- tı. Doğanları lıort•ynlını 
da alıkonulduğu, kefalet edersem Gemide bir çok zabitlerle. caswı On beş gün sonra şeref meyda _ Şefime, birinci mevki vagon,un =======•====="""A: 
serbest bırakılacağı yazılı idi. !arla görüştü. Onlarla briç oynuyor nının ilk hattında düşüp öldüP,ünü kapısını açarken güldü, ve: E1 

Hemen hududa koştum. Hali, tav du. Güzel ingilizce konuştuğu için haber aldık. - Şimdi, dedi. İşler değişti. Artık 
rı İngiliz seyyahlarına benzeyen bi hiç biri, Alman olduğunun farkına dördüncü mevkide seyahat ediyo - U l k . d af 
risile karşılaştım Arkasında şık bir varmamıştı Ruhu şad olsun! Onun kadar va- rum... CUZ u sayesın e 

Almanya' in
. g·ııtere, Fransa ve Rusya hizmetinde bu- k tü ·· b · da k k t · Lo dr tanına merbut, sadık, onun kadar ır lb k. b. k h ı tan S "rfı·yat k f"' spor os mu, aşın as e var - Sutamptona sonra n aya gel- kur . . b" .. ed. a u ı ır aç a ta evvel, ko - .. 1 arşı .. 

l d
··rt ri usluk h lcln daki Ü h dı y·· .. .. t ik ef . naz, ışgilzar ır casus gorm ım b" . t 1 ğ unan o casusun, as caııa n şaa . uzu guneş en yanmış, esmer - di. Daha sonra, Amer as aretın - d 1 ca ır ımpera or u un muazzam bir ma > için 

YAZAN .
. PI.YER PIKA. R ÇEVI.REN. F S ı·sTANBUL leşmişti. Beni mtanıdığım Baron den, La.heye gitmek emrini aldı. esem caiz.... teşkilAtının başında bulunuyor, hu- Eti 1 "' · · · F s h" ben · d • Haxbden sonra . • 1 1 "d" . n ucuz amasından husule a· 

3 
on ... e ıç zemıyor u. Baron, hududa kadar gelmiş, ve · . . susı vagon ar a gı ıp gelıyordu. len istihlak _ 

Fak b b
. .. .. .. Harb esnasındaki faalıyetımdeıı 8 . ih .18 !azlalıgını karşılaıfl 

at, ya ancının ır sozu şup - benim orada bulunup bulunmadığı- b hs t . .. B 1 . .,_, t •·· ır ti 1 habncisl ... için şehriıniz beledı" · .1 k ·•'' . . . . Hakika B a e mıyecegım un arı •-u .. une - 1918 . yesı ı e a-r AL M AN C AS U SU helerunı ızale ettı. ten, a- mı anlamak istemiştı. Yalnız, arka- le . · .. . senesınde, Alman casus teş- !ar şirketi arasında dı rdan rrıel 
ron Fon S ... nin karşısınaa bulun - sındaki İngiliz kostümünil değktir- . geç:"eğım. Y'.'1nız şunu soylıy~ kilatı bozuldu. Ajanlar öteye be - bahalık hayvan g t" şak . P' 

• . . - d ..., yım ki vatanım ıçın pek hayırlı hır . da' d e ırme uzere 
Aylarca Meksikada kaldı. Bir ta- gaha gı_ttı'_'.'. . _ dugumu anla ım. meyi ihmal etmiş, pasaportunu da çok vakalara şahid oldum Halkın rıye ğı1 ı. • şirket kurulduğunu yazmıştıK. . 

arı uz planı hazırladı. Bu sırada, es Ertesı gun Meksikadan şu telgra- Baron; harb patlayınca Sanfran - Amerikan sefaretine bıraktığı çan - bilınedi'" bil . • . b · h. . 
1920 

de, bulundugum yabancı şe- Bu şirket aybaşından •tibareıt ı; 
fı aldım B ··ıun· ·· t ·1 dük. · k t "kil d t t · t· A · gı ve mıyecegı u ~dı.se- hire müliızim Z geld" b · b ı b · 01 ki dunyada vaziyet gerginleşiyor - : • u muş erı ere, sıs o arı e av e e mış ı. me - tada unutmuştu Işte bunun için tev 1 . be b .. .. · · · ı, enı u - aşlamıştır. Ilk parti olarak 

1 

.. k• ıld ğını h b . . . . . · erın sırrını ra er mez<1ra goture- du Arkadaşların sela 1 .... . . Jel 
du. Bı.iyiık bir yangın parlamak u- anın aç ı a er verınız ... • rika payıtahtında, Japonyadan gel- kıf olunmuştu. • . . · . m arını g""ır- yırmı vagon hayvan gelmiş ve " 
zere ıdı. . Bu: •Arkadaşlara haber veriniz. diğinı, ve Avrupaya dönmek ınec - ... Şeref meydanında bir ölü cegırn. . . .. di. Yakında: b.ır darbe ile Rayhşi e- hal satılarak mezbahaya sevkedY 

. .. Cihan Harbi Hazır olsunlar ... • demekdi. buriyetinde olduğunu söylemişti. F S d lal t· 
1 

b b .. 191.8 de Alman as~erlerı ve Koy- le _alacak hukurnet namına ber.i an- miştir. Şirket her gün muntazıııı1' 
Bir sabah, Helogland oteli garso - Harp patladı. Barondan bir haber Amerika erkanı harbiyesi İngi - akı~~ E .. t, _e .. eı Anıl e ser est ı: lulerı m~mlekette hakim olmuştu. gaıe etmek istediğini söyledi. böyle muhtelif yerlerden lıayv9~ 

k 
, r ı. r esı gun man umumı Bulundugum yabancı yerde kendı- o al d b · · · · ı t• · 

nu crhnden beni uyandırdı. Kapı- yo tu. Jizlerin eline düşmemesini temin i _ k , .. . . . . . sır ar a en, gızlı hır telsı;: ar ge ırecektır. _--1 
mın altındaki aralıktan gazetemi i - 1914 Eylwünde, memuren yabancı çin bir Amerikan pasaportu ile ;rargahına mura:aat cttı. O da, ~= _Y•:ıı -~ır- hayat tem_ın etmek ist ı- merkezi işletiyordum. Müliızi.n z... " 

Ç
eri iterek bag"ırdı: bir memlekete gittim. Az müddet Lo dr f t" d .. h. bir vu~turya karargahına malumat dıgunı soyliyerek vazıfemden affı- nin teklif ettiği vazife şu idi; Bir 1 Son ' ' } f 

n a se are ın e mu ırn va - verdı . tt" ş r k .. t . e gra 
_ Mühirp haberler var!... sonra bir mektup aldım; Alman hu . . . . . . · mı rıca e ım. e ım ço mu eessır Alman istasyonu tarafından verile-
"Mühim haberler,, Saraybosna - duduna yakın bir istasyona davet zile.ye memu~ edıldığıne daır bır de O sırada, Avusturyada zabit kıt - oldu. . cek haberlel'i almak, ve yabancı Sağlık ser vl c 1 

dan geliyordu. olunuyordum. ve_sik~- vermış, .çıuıtalarını_ da res - lığı vard_ı. İhtiyat zabitleri, hatta en Hududda ayrılışıını.z cıdden acık - memleketler telgraf merkezlerine T f .1 A b k . • 
Derhal kalktım, ııiyindim, karar _ Mektupta, Baron Fon s ... Adlı bir mı mühurle muhurlemıştı. yaşlı miıtekaidler bile ordu hızme- Iı idi. istikbal her ikimiz için de si- vermek... (Devamı var) --~:_~ e leyınıı 
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EHiR MESELELERi ;._ ... YENi PROJELER ll')t-OZ~ 
Menba suları işi ~~~:~~;;:ce;~~~ Avrupa devletleri arasında Şişman1tkite 

Bu GÜ N s u F y A TL A J.~ 1 :;et:~~;i~!~irH~~~~;u!_~~~ yapı 1 a c ak taksim p r OJ. esinde Her devrin~:!d~e~:!·b~ es-
jp noktalar hangilerı oldugunu goste-ı tetiği var. Flaman ressamlarının 

p Ç Q K p A H A L J D } R ren neşriyat da var. Bununla bera- F D iL D s tabıolarındaki dolgun kalçalı, kalın 
her imzalanacağı söylenen vesikanın o o 9F DD N belli, tombul ilahelerine bakara1. o 

KIRK KURUŞLUK SUYUN PERAKEN- hakiki mahiyetine dair rivayetler u devirde kadının modaya uymak i -D muhtelif. Evvelce İngiltere ile İtal- çin fazlaca domuz eti yiyerek do • 

E f IY A T 1 İ K İ Y Ü Z K U R U Ş ya arasında Akdenize dair yapılan muza benzemek istediklerini anla -
bir «efendice anlaşma• vardı. Şim- Kı· mlerı· n h. . d . k ? mak güç olmuyor. Hatta yakın bir 

Yazan : ŞEHiRCi diki itilil.f onun bir devamı mıdır, ISS8Sln8 UŞeC& • zamana kadar bile "bir dirhem et, 

0~ . sonu mudur? Buna, «dostluk mua- bin ayıp örter,, diye alabildiğine şi~ 

er deÖııbiliirnüz yaz, insanı oturduğu yer !erinde oynattıkları müşterilerini h~ddesi. adınıN veren İngiliz gazetele- Yazan • A K manlık arzusu bütün dünyaya sin -
e bur b d.. rı e var. e olursa olsun her hal- • • • 

y caJı: ka am uranı terleten sı - elden kaçıracakları kaygusuna u- d iki f . ' mi§, bir zevkin icablarındandı. 
p bard VUrucu yaz günlerinde bir şerek bu işe itiraz eder bir vazıyet b:ıısindtara.k d~ n~~·~.e~~ varılması Filistin meselesi yenilen tazelendi. Bu zevke göre asrımız şimdi bir 
Jtl n ak iyi suyun verdig-i ferahlık aldılar Vakıflar idaresi ilk teşeb - e nı bın gorunuyorlar. Zaten -'n Eekiz sen~etıberı devam dalalet sar'ası geçiriyor. 

eşe · k. ' ' R il Lo dr · a F'a ın ar edilemez şüphesiz. büste açtığı bir kaç sebille iktifa oma e _ n . a. ~asında b~ an- eden bir ..nesele değ'! r:ıi? Bir vakitler sıskalığından, yôizli -
.. !in t kat. b_u inkar göti rmez hakika - etti bu teşebbüsü ileri götüremedi. laşmıya d~gr'.1 1!:1d~ırken B~rlın u- rai<:ıt roı gelen mlilfımata bakı - ne bakılmayan çiroza dönmüş ka -
ı bara ellliıı.i, ~ani bö; '" bir günde bir Bu çığır ilerlediği noktada durdu zaldan seyırcı ~orunmektedır. Maa- lırsa Filistmde yeni le;; bir takım dınlar, bugün yükte hafif, bahada 

0 
• ak tenuz sogu· k , ı· · yun ·- k ldı mafih Roma muzakeratının nasıl ce- vakalar eksik olmamaktadır. agır· bir mal kıymetini taşıyorlar. 

Çilın , \e yı su ı a ... ti"" İn · ·· - · a ı1ıuı es ~ekadar kü' ete bağlı oldu- Bir bardak su kaça mal olur? reyan et Sl:1'~.en.. ~tere hukumetı Filistin üçe ayrılıyor. Sahili yahu Öksürüklü, cılız ve kilosu kırk be >- rlni u bır defa düşi.. enler kendile • Şöyle, tetkik neticeler bir hesab F:ansa~ı gunu gunune haber?ar et- dilere, dağlık tarafı arablara ver - şi geçmiyen kaburga kemikleri sa -
Yor Yese kaptırmac n kurtaramı • yapılır da vasat!. bir rakkam söyle - ~gı gıb~ ~o~~d.an da b~a daır B_er- mek suretile Kudüs gibi merkezi ve yılacak kadar değnek bacaklı kadın a' Ç. . ]enmesi icab ederse bugünkü su fi- ne, gu.nu gunune malumat veril - mukaddes makamların bulunduğu !ar sanatoryomlardan plajlara fır -

d 
eşıdJi . . •1 mektedir. ı · d • d d - İ giliz. ~ Yer ıyı suların bulunduğu bir yatları ile o rakkam arasın<L1 dag ar .. . . yer erı ogru an ogruya n • - !adılar ve asrın delikanlısını i3kelet 

d~ hir (hatta dünya yüzünde tek şe _ kadar aykırı bir fark bulunduğu he Roma muzakerele.rının cer~yanı !erin idaresi altında bulunmak üze- vücudları karşısında hayran bırak -
• tJ ,fu;~br_irniz İstanl .ıldur. men göze çarpar. sırasında İn~ter~nın ehemmıyetle re bir projeden bahsedilmişti. Fı.J.i.s- maktadırlar. 

ve b" 1~ ısinıler!e, t •lü nefasette En nefisinden, en kabasına kadar or~ya .koyd~gu hır nokta_ da .. Fran- tine gönderilen tetkik heyetinin ver Eski zihniyete göre göbeklerini şi 
rtİ }'1IJı ırbırinden güzel l .

1 
çok nefis su iyi suların maliyet fiatları nakliye, sa ile Ingiltere arasındakı ~unas_e- diği raporda Filistinin böyle üçe şiren kadınlar bugün yağlarını erit-

,ı baı en bol bulunduğ . bir yerde bir su rusumu, esnafa kazanç da bırak- batın ~-k sıkı o1'.'1ası ~eyfiyetıd~r. aytılması tavsiye edilmişti. Filistin Haham başısı Telllvi vde nutuk söylerken mek için kendilerini uykusuzluğa 
l
,. daJt llUy d , _ _ .. tıktan elli kil luk b" d Onun ıçın Akdenıze daır Roma ile B . lı" hk. t · 1 d' •· un eğeı .ni gozonune sonra o ır ama - L dr d 

1 
k h h u geçen sene oldu Halbuki ra- ve aç ga ma um e mış er ır. 

on a arasın a varı aca er an- . · Tık b porun neşrınden sonra geçen yaz rafa bilhassa yahudilere verilmiye- a asa karnını doyurmağ:ı alış 
gi bir anlaşmadan Fransa uzak ka- b ı · lamı akt İn 'it . Akd ·za kanlı vukuat birbirini takip etti Ni eeğidir. mış, o ıştihalı bu şişman kadın -
ki Y: ti ır.. _gı er:run slı e1r;; . e hayet öğrenildi ki İngilizler y~ _ Fakat Filistin meselesinin diğer !arın bugünkü bu kürleri kendileri-

R 
m t aafermd ın kpebulesa tasodikugu den bir tetkik heyeti göndermeğe bir cephesi daha vardır. İngilizlerle ni tabiatile hasta etmekte ve sıska 
omaarınana ve e- İ kadd 

dilirk Lo d bük
. • t" d İta! karar vermişlerdir Filistinin üçe talyanlar arasında müzakereler o - ın an boşalan yatağa girerek 

en, n ra ume ı e - • edam ti · avrılması esasından ayrılmamakla luyor. Yakında iki tarafın anlaşaca- n e ermin sa. yısı içinde güç -
yanın bu denizdeki menfaatleri ha- .. . . . . ı 

t
- ah. tt ld • ta k raber böyle hır proıenın tatbıkı ça- ğı bile söylendiği şu günlerde Filis ilkle nefes alabilmektedir. 

ya ı m ıye e o ugunu nır en . . ş· b. Fr b d h . b akıl relerını araştırmak lazım geldiğini .. tine dair manalı, manalı malfunat ışman ır kadın tanıyorum. Mo-
~anl unlı anAar'.ç ır damıb.- düşünmüşlerdir da gelmiyor değildir. Romada İn - daya uymak için yaptığı perhizler -

yacagı aşı yor. ynı zaman a ır · ı ı ·· 
Akdeniz devleti olan Fransanın da Yeniden bir tetkik heyeti gönde- giliz elçisi ile İtalyan hariciye nazı- e, et eri porsümüş, gözlerinin altı 
İngiliz _ İtalyan anlaşması içine rilmesi demek, ruç şüphesiz ilk pro- n arasında konuşulan şeyler arasın morarmış ve haleti nezide bir ker -
gireceği görülüyor. jenin değiştirilmesi cihetine gidile- da Filistin işi de vardır. kedan manzarası arzediyor. 

Berlin ise, Romada konuşulan şey- ceğine bir aHimet, bir işarettir. a İtalyanların Filistinde Arabları Dün şişmanlamak için çok yeme-· 
lerden ı,..inü gününe malfunatı olan Fakat ne olursa olsun bugün ye- 1ngiliz ve yahudile aleyhine tahrik ğe mecbur olan ve bu yüzden mide 
bir sey.irci sı!atiyle müzakereleri ta- niden Filistinde birbirini takip et - ettiklerine dair ortada dolaşan riva- fesadına uğrayan kadın, bugün za -
kib etmektedir. İngiliz - İtalyan meğe başlayan kanlı vukuat göste - yetleri tekzib ediyorlar. yıflamak için oruç tutmaktadır. 
müzakereleri olup bittikten ve or- riyor ki Filistinde ekseriyeti teşkil Arab aleminde İngilterenin aley- HALK FİLOZOFU 
taya bir anlaşma vesikası çıkarıla- eden arablar için memleketin böyle - leyhine propaganda yapılmadığını 

ı <( rak bu da imzalandıktan sonra Ber- ü~e r.yrılması kabul edileceğe ben- ~öylüyorlar. Bu hususta İngiltere - Birimizin derdi 
P· -1ı. ·~ !in - Roma mihverinin alacağı isti- zemiyor. Bilakis arabların her vesi ye teminat veriyorlar. 
,. laııuy ınsan ilzülmeden kendini a- cananın muhteviyatı kırk kuruş tut k t• anlam k kalı il . Fakat Filis" tının• mukadderatı ne Hepı"mı'zı' n derdı' 

İ or. maktadır. ame ı a yor. le · e s<iyledikleri, Filistin toprak -"'·- R d l!:udüsteltl meşhur (Şanı kapısı) olac gı· k d İta! 1.,_ d 
.,, ııu -"""buıaa, bir bardak katıksız iyi 5() kilo sudan vasat!. olarak büyük Ahmed auf !arın an bir parçanın başka bir ta - a arşısın a ya ..... ay ka 
1' l'i Yllll fiatı 1 kurus oııırak ıesbit bardaklarla iki yüz bardak su çıktı- ' - ı..mıyacağını S3klamamıştır. Çünkü Gece[eri işçi tra m-

'd~vun fiyatı kuruş (,:arak tesbit ğına göre, bu, kırk kuruşluk bir da- K o ç u·. K H A B E·. R L E R Fili.tinin istikbali şu Yey:ı bu şe - Yayları iş!etilmesi 
lıe ''§. Bu fiyat hangi esas üzeri - macana iki yüz kuruşa satılmakta - :de ~e. olac~sa ~~un ~u mesele 

1"' ve hangi noktalar gözönüne ko- dır ki suyun büyük rusumu ımrşı - ·- denızın vazıyetı ile şıddetle ala- lazımdır 
0 ( :~ilak katileştirilmiş? Bunu tetki- sında bu fiyat adeta bir ihtikar sa- - - - kad:dı~ ~~i~in hakikaten üçe Büyük postahane civarındaki tri 

, Ririşen her insan sonu (teamül) yılacak kadar bariz bir 'fiyat aykırı *Romanya _hariciye na:ır'., dü~, * .. Belediyenin verdiği bir kara- * Ba.zı ecnebi g~zeteler, Holaııda ayr ara U: ısmı. arab!ara, bir kotaj fabrikalarından birinde ça-"t t SUıırıııa da "laklık .. d 1ı· t k d .
1 

b·ı· matbuata yem Romen hukumetı- ra gore seyyar satcılara aıd el ara- · relıahdı prenses ıillyana ile kocası kısmı yahudılere mı verılecek • lışan karilerimizden bayan Cahı.de 
, ta yanan mug ıçın e gı or aya oyuyor em e ı ır. .. • . ı Yholup kalıyor. Damacana hesabile evlere kırk nin dış siyaseti hakkında beyanatta bala~ın~n, dukkan, magaza ve evle- a:_~s".'da bazı ciddi ihtilaf zuhur et- . Ital~anlar daha geçen sene t'.11< den aldığımız bir mektupda ez _ 

lialb .. •·' . . . kuruşa verilen su mıktanndan per bulunmuştur. Nazır, Rusya, Bulga- rın onunde bırakılması yasak edıl- tıgını ve prensesın Holandadan fi- sım proıesı ortaya çıktığı zaman I _ cümle şöyle denilmektedir: 
eıı ""'• su hayatı ihtıyaçların a ·sı M · t ·ı ı ·· · t" · - · · t ı !başına ' . . .. . kentle satışında bu kadaı· faz! ka- rı an, acarıs an ı e o an munase- mış ır. rar ettıgını yazmaktadırlar. a ;yan matbuatı çok manalı neşri _ Ben fakir k' . b' .1 . 

u".J Ciiınertü·. a gelen ve tabıatın musrif t . . h h 
1 

. b' . İ at betlerin inkişaf ettirileceğini Fraıı- * Şehrimiz gümrük teşkilatınd:> * Büyük Millet Meclisi Türkiye - yatta bulunuyordu Filistin müsta g· . ve t• ı~eız. ıreda. ~ ın ı.. gı ile dünyanın hemen her zanç emını er a ae ızım, s an - . • • . • · - , ye ane maışıye ını temın en kı-""afıııa . bul! 
1 1 

h" 
1 

b" . ı· sa ve lngiltereye baglı kalacagını bazı tadilat yapılmış, bu meyanda Litvanya ticaret mukavelesini ~t- kil bir arab hükfuneti ile müstakili .. .. 
ııl'i dedir a en bol bulunan bır mad- Sou arın e ınedoiknkııyt~n lbır dış ır.d. söylemiştir. başmüdürlük servisleri ikinci şube kik ve tasdik etmiştir. bir yahudi hükı1meti tesis edilmek zıyım. Henuz 

18 Y_•şındayım. Gun 
. nra, nazarı a • ce e en ı V ili h ı· d"" B kil . .1 . b · . . b .. · . de 65 kuruş yevmıye alarak kar 

L _ b. f k d h .. * ek er eye ı un, aşve emrıne verı mış, ırıncı şu e mu- * Ingıliz hariciye nazırı Lord Ha- istenmesi İngilter . k d" . -
... ~'bu musrifce cömerdliğin mah geMr ırı· art a ahrvaı. k . Celal Bayar'ın reisliği altında bir dürlüğüne Rüştü Erkuş, ikinci şuhe lifaks dün, bir nutuk irad ederek Luvle birik" h'"kiimenınt denh ın~ tabı, deşime ve anneciğime bakıyorum. 
""'U olan bo b. kuruş nar ese a, a ... şe ın uza bır mın h lif 1 1 ··a" ı·· •.. N ' t y·· lir t . . - ı u e a a vucuda Evim. F ik"" .. ded. H . Je L 1 suya şu ır - tak d b toplantı yapmış; mu te mese e er mu ur ugune eşe uce ay.n muhalif partinin faaliyetini şiddet- '"t'rmek . d il . .. . . ız er oyun ır. er gun 
•un hi • . 

1 
. asın a ulunan Taşdelenden ge- . ul . . . ., .. · gayesın en er• geldı"tnl tr ı _, İ . . 

n • Ç te yakışmadıgı gız enemı - ı· il b' d . hakkında tetkiklerde b unmuş ve edılmışlerdır. le tenkid etmiştir. söylü orlardı ş· di R ~ amvay a or""an stanbula ınıp 
_, ,e,,e!t b" h . . ır en ır amacana su ıle burnu - k 

1 
. t" . . .. .. d Y . ım , oma muza- 1 b.1. ]fi"'' ır akikattır. d"b' d 

1 
k k d bazı arar ar vemıış ır. * Ankarada ilk mekteb muallim- *Akay ıdaresı, Kopru ve A alar k 1 . d k ge e ı ıyorum. Fakat fabrikamızm 

Z 
. . muzun ı ın e sayı aca a ar ya- "hl . . . . .. . . . . . ere erın e onuşulurken Filistinin b" · . . rı aınan zaman kapalı şişelerır. ı - kınd ki H" k" K 

1 
k k c·· * Almanya tezga arına ısmar - lerınden 25 kışı, tahsil muddetı bcr ıskelesını, vapurların hem kıç, hem . tikbali h kkınd ır nızamı var ki o benı çok müs _ 

ıf çind hak a un ar, an ı ava , oz -
1 1 D . 11 (Trak) b h d h 1. d ıs a a da Romanın Lon · iç elti suların katıklı olduğu - t S ak Ç K anmış o an enızyo arının ay devam edecek olan (Türkkuşu aş ve em e met a ın en yanaşa- dr d ..• k . .•. kül mevkide bırakıyor bu sebeb 

.
,.
1 
~d epe, ırm eş, ırçır, ayışdağı . . d" t .. b 1 · B it k b" ki . kild d"l k a· a an ogrenme ıstedigı noktalar · 

a bazı rivayetler alıyoruz. Be - D fn 
1
. 'J"h S 

1 
. ' gemısı, un, son ecru e erı a 1 modelcilik) kursuna kaydolunmus - ılece erı şe e ta ı etme te ır. b 1 d - 1 yüzünden işimi bırakmak te"like-·~il lea· e e ı. .. ve ı a ... u arın n:ıklıye d .. d Tü k B" "k 1 · · · h • u un ugu an aşılıyor 

• 
1 

.•Ye faaliyete geçer, su nümune- paraları nakil şekiller· ve . enızın e r uyu ~ çısının u- !ardır. * Büyük Ziraat kongresine gön- F" . . · sine maruz bulunuyorum: 
erı al ·· d ilir · ' 1 saır mas zuriy le yapılmış ve teslım muame - . . .. İ . • . . ilıstınde olan vukuata dair 

il . ınır, tahlilhaneye gon er • raflarında mühim farklar varken . . b 
1 

t G . 450 * Yunanistanla Bulgarıstan ara- derılmek uzere stanbul V'ılayetı zı- mal" t g ld"k F·ı· t' 1 . Gece ve gündüz ekip işçi çalış-
ir 1 etıce ın .. be 

1 
, menfi çı _ . lesı mhayet u muş ur. emı, hır" .. .. .. _.. uma e ı ce ı ıs ın mese esı- t f b .k . . 

kar. us t o ur ve)a !.ıne bardak başına fiyatları ayni yolcu alacak istiabda bulunmakta_ sında turizme aid yeni muka- raat ~u~urlugu ta_rafndan ~a':'da- n:n Lır de İngiliz-İtalya•ı müzake _ ıran .a rı amızın mzamnamesı 
C . . .. _ ucretı muhafaza ediyor ki ... Bu da dır vele imzalanmıştır. nan buyük rapor ikmal edılmıştır. relerinde bahsi geçtigın·· i unutma - / mucıbınce 15 giınde bır defa gece 
eıaıar alınır yenı tedbırler du d .. ·· nı· k b" ·· d" ·· ı -§%;,,.. , Is ayrıca uşun ece ır meseledir. * İstanbul gu""rnrük komüsyoncu- mak lazım geliyor. 1 ve gun uzcu ame e munavebe yap 
"'ur fakat etice ne olursa 0 un K"' .. b İzmi • kt d tıı.:ırun bar n . ur iki bardak opru. aşında, geçen sene . t- la .. - - ~yın 26 sında Eminönü Halk y EN 1 KARARLAR Filistinin üçe ayrılması projesi ma a. ır. .. 

11~ lık Şişel ~ağı hır k. ~ı muhafaza ten get~ılen - Çenesu~u - ~~ne- evinde bir kongre aktedecekler, bu karşısında İtalyanın lil.kayd kalmı-ı Yanı 15 gun gece, 15 gün güııdiiz 

';ı• etınek•-erı 5 kuruş fıya uhak _ fıs ve ıyı suyu bardagını yırmı pa- meyanda birliğe kayidli olan 300 ko- yacagı· geç .. 1 . d . çalışıyoruz. 
"' ısrar eder Ve şu m tan! b d .. b" '·'·- . en sene soy enıyor u şım Fak 

eb kaktır k' .. . nba raya sa arın un anıyı ır Nu., müsyonsunun vaziyetlerini konuşa- s esnaf 1 n 1 a· d .. . at gece çalıştığımız zanıan -aı1ı._ ı dunyanın en bol me bir kazanç temin ettiğini gorünce ak! dır ey yar ça 1 $ ı e Roma müzakerelerınde bu 1 . . . • .. --uı.na malik olan ehrimizde ku - T d .. - . '. c ar · • bahsin tazelendiği duyulu or ar ışımız azamı saat gece uçte bı-
ruııaug· .. ş k d (su) aş elen, Goztepe, Kayışdagı gıbı * Bastancı mendireğinin inşaatı y · tiyor. Halbuki bu zamanda koca 
. . u gunden bu ana a ar suların bardag"ını b "k· · l" ı d k 1 1 k . ışı halledil . d "ildir. Bu husus- unun ı ı mıs ı ikmal olunmuştur. m a ar 1 n a o ay 1 ş f •• d 1 şehırde tek bir tramvay bıle yok-
lak' mış eg · ne satanların kazanç mıktarıll'. he N h. M'"d" ·· · Q Or "

0 0 

tur ı, her karar, her tertibat neden- sah etmeğe ne fikri öl ü kabili 'eti~ *Küçükpa_zar a ıye u uru ı - egı mJŞ ... . . 
Se (sudan) olmak kabiliyetini dai _ . k dç . _l ken bırdenbıre hastalanarak vefat ya p ı l ı yor ' Gecenın en ilerı, ve ıs -ı 
ııı mız ne ıyasımız ne e ihtısası- 0 ' · r ah tı · · ~ tnuhafaıa eder, gider. .. ··•·· mız tahammül eder. eden ~~Y Env~r .. rgay ın ısır .a • • Cemiyet bu haberi sız bır saatinde genç kızın yeııipos 
ty· eçen sene Vakıflar müdurlugıı- İzmitle kö rü başı arasındaki me- ruhu ıçın bugunku Cumartesı .. gu - • • • • ~. • • tekzlb edl 0 !tane caddesınden Ferıkoyüne ka _ 
n l hır teşebbüs yaptı. şehir halkı - safeyi ve or~dan b ra su itli nü öğleden sonra saat 13,30 Süley- Gıda maddelerının temızlıgıne ıtına etmek esas- ı ş f" ı . t" dy r - dar yayan gitmesini hır düşünü -

a sıcak .. . . ve ' u ya na - mani e camiinde Mevlud okuttu - • • • •• d • "b o OT er cemıye ın en aldıgımız nüz• 
SOğuk b" yaz gunlerınde temız ğ" nin icab ettiği masrafı, burada, şeb ul yakt tır. Kabul edılen yenı şekıl bu gun en ıtı a- biT mektubda, hırsızlık suçiyle ya- .... 

d 
ır bardak su temın etme ı · k 

1 
· d . . r ac ır. Gerçi sokakların emniyet· ·· İişiind"" t b rın ıyı semt erın en getırı!en su - __ == ren t tbı"ke başlandı kalanan bir adamın §oförW.k iddia- . 

1 

mu -
"- u. stanbulun adım aşın - fi k ıl t d k 2 -- - -- - -- - a • emmendır Fakat tek bir başuıa 
..., bır d 

1 1 
b. yun masra a arş aş ır ı tan ve b" .. k bir itidalin vücuduna delil. _ sında bulundugunu, b:r kaç gün ev- . · . 

P ltısun &e~i!lnece_k kadar fazt a ako an_ . u yerinin 20 paraya diğerinin bir ku- 1 ~y~ Belediye encümeni tarafından ka ması mahzurlu görülmüştür. tıelki gazetelerin yazd • b .ld. l k bır genç kızın. bu_ kadar uzun bır 
e1 llsr erınde ~u sam ıçın t ld ğın .. d""kt e er. 1 b Beled" . li"' d a·· bah ıgı ı ır me - yolu katetmesı bılmem ne derece-

ı,ıı i tesisat yaptı ... Fakat, buradan ruşa sa~ ı ı gor u en sonra ar- Seyyar su satıcılarından başlaya- bul edilen tek tipe ara ası için bu- . ıye reıs gın en . un ~· tediT. Mektubu aynen ne§1"ediyoTUZ: ye kadar isabetlidir• 
IU 

1 
. tık su fıyatının pahah olup olmadı- . . .. bütün esnafa teblıgat yapı - beledıye şubelerıne verılen bJ" e • · ··· 

l)~:leğr şöyle gönulden dbı!: büoh! ğını araştırmak için tetkik yapmağa yarak müeseselere .~atdar aynı fıya- ~ve bütün esnaf yalnız bir mirle bu kabil arabah seyyar esna- ~do~ l=~~graf gazetesi yazı qleri İşte bunun için beni ve benim 
. e e meydan buJ.rııa an u ı- h" .. tı yani bir kuruş gos eren su parası mu UT ugune: gibi dah .. ı . illı de b • . • ıç de !uzum kalmıyor. . tip araba kullanabilecektir. fın, muhakkak arabanın uzunluğu .. . . a yuz erce gece amelesını 

dan ihtil~ı:ındırıldıgını, b.'.'" .ı;çA~o~~ Kapalı şişelerdeki sulara gelince: etrafı~da t~tkık~t. y:p~lınc~ ı"nlaşılı Bundan maada hale nel arabaları ve genişliği boyunda bir camek&n «Beş gun evvel_ ınpşar eden ga- genç işçi kardeşlerimi düşünerek 
iÖrdiiJer av a~ın··ıaaüllıp yuru u unu Tutarı tam iki orta bardak olan yor kııhbh~gun şfe rhım.ız elsa it annsdanu - nın köprüde ve umumi büyük cad- yaptırmaları ve satılacak şeylerin z~tedle~dke, bhir şzlıofkor zabıta nlezarhe- tramvay şirketinin hiç olmazsa ge 

e uzu er · 
1 5 10 

k yun s ı evsa ı aız o an arı • k" 1 .. .. . tın e ı en ırsı yaptı ser ev a- . il . . • 
'rar·h · şışe su arı - uruş arasında sa- delerde se riseferi bozacak bfr şe _ bu came an a ortulmesınden sonra . ' _ ce ışç erının çıktıgı saatlerde a _ 

llebıl] 1 i eserle~i koruma cemiyet'. tılıyor. en iptid~i şek'.lde satılanlanna ka . Y . .. _ satışlara müsaade olunması bildi - sıyle çık~n yazıdan dolayı yaptıgı- · mele postaları yapmasını rica edi-
'ıir erın tarihı kıymetlerini ilen Bu hesabla bardağı yüz ııaraya ge dar hepsı bu bır kuruşta ısrar eder- ~de_ ~~vk ve ıdare olundukları go rilmiştir- mız tedkikat ve tahkıkatın netıce- yorum. Bu ricama tavassutunu -

A hanr~k bu ;ekilde asri su satış ma len bu suların acaba hava~ itibarıle ken dünya üzerinde su satmaktan ruldugunden, el arabalarının da Bu emir iizerine dün akşamdan i- sinde •Salmatornruklu Mustafa Pal- zu beklerim. 
,,. laı .. ~r:ın tesıs:nı doğıu bulmadı - bir farkı veya başka bir meziyetleri daha fazla bir kazanç temin edecek köprüden ancak muayyen saatler - tibaren seyyar esnaf arabalarının tiro• namındaki adamın şoför olma- SON TELGRAF _ ece ça-

llelı ~.~kafın halı~ Taşdelen ve Def mi var? karlı ticaret usulü me\ cud olduğu de geçmesine müsaade edilmesi ve üzerine camekan koymağa basla - dığını ve meslekle alakası bulun - lışan b k b·ı k 
1
1 

k 
.. '-1..larının t , . . . . . . . . .... . ~ ... u a ı genç ız arın ve 

a asri sa ış manallerını baş Bunu hıç sormak ve aramak icab kanaatı edınılıyor. dıger caddeler ıçın de bazı kayıtlar mışlardır. madıgını ve cemiyetimiz kuyudatın- uzak yerlerde oturan amelelerin 
llıasını ~lu depolarının tcsısi ile yap- etmez ... Eğer, bardak başına 60 pa Sucular cemiyeti ile su iş:erile a- konulması kararlaştırılmıştır. Ayrıca yük ve binek arabalarıne da da mukayyed olmadığı anlaşıl - vaziyeti ile alakadarların nıes"'"l 
'"- erı sur~ul D'" A b b l d ·· t" ık " ""'' beledı · ~ er... ıgeı· hraf- ralık muazzam fark bütün mesne - Jakadar diğer zevatın bu fıyat me - yrıca u ara a ar a us u aç muhakkak korne takılması da ka- mıştır. Muhterem gazetenizin müna- olacaklarını ümid e ler ve uka-
ll\iy•ti b Ye_ ı.ıı~ karıştı ... Sucular ce dini bir (şişe imla) masrafından a- selesi etrafındaki mü!5hazal~rım olarak kabuksuz, kurumamış fın - rarlaştırılmış ve bu kararın 5cyyar sib bir yerinde bu haberi tekzib et- rıki mektubu aynen ~nların !azarı 
•ece~ı ,~;~:1rlu su satışlarının gö -\ lıyorsa bun.• ~a, şaşmamak değil, bu onların obj.ektif görüşlerile yarın dık, üzüm incir gibi pi~eden ve esnafın .. ar.ab~lar.~na da te~mili mu- menizi rica eder ve saygılarımı su-ı dil<-atine arzederiz. . .. 

1 ıstecuklPri gibi el .jrakkamın onunde çıldırmamak da/neşredeceğız. yıkanmadan yenen yemışler satıl - vafık gorulmuştur, narım•. 
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meşhud mahkeme erinde .. IHIKAY~~ 
Bir Dram Oynandı .. 

Cürmü 
-

NeDeır göırüUüır 
Yazan: Nusret Safa COŞKUt! 

Bir öksüzün sesi yüzünden öksüzler soka
ğında oturan karı koca mahkum oldu .. 

''Birinci sahne,, ••• [ İhtiyar avazı çıktığı kadar bağırı nihayet veriyorum. Başının çar!, 
Odada iki kişi idiler. yordu: ne bak. 
Birisi, şişman, pancar yüzlü, çıp - Sayılır ... Senin o uğurda aileni Baba, bunları söyledikten SO:~ 

lak kafalıydı. terke kadar vardığın kadın, yüz bin dik adımlarla, topuklarından _ . 
İhtiyar denebilirdi. erkeğin kollarından arta kalmış bir sesler çıkararak, azametle yilfll~ 
Diğeri orta boylu, sıhhatli ve ya- posadır. rek dışarı çıktı. Kapı bir tokat 

kışıklı bir delikanlı... Ailemizin içinde bir orospunun, delikanlının yüzüne çarpmıştL 

M~ŞA~LAf-:! ÖKSÜZ DE HiÇ ÖKSÜZ 
BUYUM UŞE BENZEM IYORDU .. 

İhtiyar yazıhanenin önünde ayak oğlumun karısı olarak girmesine Derin bir nefes aldı. 
ta duruyordu. müsaade edemem. Sana son defa ıs Elini alnından geçirdi. Avucıl 

Ellerini arkasına bağlamıştı. rar ediyorum. Biliyorsun, evvela.la- içinde kalmıştı: , 
Genç, köşedeki koltuğa oturmu~- rı rica etmiş ve yalvarmıştım. Bu - Başka türlü hareket etmerne 

tu. Kolunu, koltuğun kenarına, çe - sefer karar katidir. ikan yoktu ..• 
nesini de koluna dayamıştı. Eğer bu arzudan vaz geçmiyecek Diye mırıldandı. .Afksız yaşaııı"' 
İhtiyarın yüzü karmakarışıktı. A-, 

sabiyetin en çetin tezahürlerini gös 
teren bir surat taşıyordu. Damarla
rı şişmiş, kaşları çaltılmıştı. 

Yazan: Suad DERViŞ 

Genç, adam, daha çok düşünüyor 
du. Karşısındakinin aksine, rengi 
sapsarı, fakat kendi sakindi. Ağır 

bir iki dakika geçti. 

Şişman ellerini arkasından çek -
ti. Birini beline dayadı. .. Diğerleri-
le masaya tuttu: • 

- Cevabını bekliyorum!. .. 
Bu iki kelimeyi tok bir sesle söy

lemişti. 

Delikanlı, başını kaldırarak, bula 
nık gözlerile ona baktı. Tekrar ba
şını önüne eğdi. Ayaklarının ucu -
na çevirdi gözlerini ... 

- Bana kati cevabını vermeli -
sin ... 

Senenin en muazzam - En muhteşem - En zeng n ve en güzel şaheseri 

MEZAR N D H 1 Artık her ümid mahvolmuştu. 
- Demek cevab bu!... Hem ailesini hem istikbalini ııe 

' ' J ı 
- Evet!. .. Emirlerinizi yerine ge de sevgilisini kaybetmiş oluyorv' 1 

Türkçe sözlü musikili filmi SARAY ve iPEK sinemalarında muvaffakiyetle devam "olunmaktadır 

Bugün saat 1 de talebe matinesi 

tiremediğime müteessirim!... Babasının bu kadar şiddetle m~1 

- Pek ali!. .. Yarın sabah pılını lefet edeceğini aklına getirmeli'~ 
pırtını toplar, defolur gidersin ... Şu ti. 
nu da söyliyeyim, müessesemde iş- Biran içinde şuurunu kaybetti. 
gal etmekte olduğun vazifene de Yaşayıp da ne yapacaktı? 

Dedi, dudaklarını dudaklarıma uzattı, dudakları-
na hafü bir fiske vurdum: 

- Burada olmaz, belki, görürler. 
Dedim. 
- Yoo .. , Yoo ... Hiç kimse görmez. Hem, bizden, 

kuşlardan başka kimse yok ki ... 
- Fakat, biz ihtiyatlı olalım, ne zararı var? ... 
- Yok, vallahi olmaz. Bu günümü bana haram 

edersin sevgilim ... 
Böyle söyleyince, ses çıkarmadım. Ben de onun 

dudaklarında zevkine doyulmaz bir tathlık buluyor
dum. Aşkın şarabı bu dudaklardan başka hiç bir yer
de değil. İç ve saniyesinde sarhoş ol! ... 

Bilmem, böyle dudak dudağa ne kadar zaman 
geçti, ne oldu? ... Vecdet: aşk nöbetini cinnet merte
besine çıkaran bir çılgınlıkla her tarafımı didik di
dik ediyor, tırmalıyor, elbiselerimi çözmiye çabalı
yordu. Yüzü kıpkırmızı olmuş, gözleri süzüle süzü
le sisli bir ufukta bulutlanan güneş gibi kararmış, 
nefesi sıklaşmış, bütün sinirleri gerilmişti. Heyecan 
beni de o hale getirmemişse bile ona yakınlaştırmış
tı. .. 

Kendimde: 
- Yapma ... Vecdet sonra fena olacak ... 
Diyebilmekten başka hiç bir mukavemet arzu-

su hissetmiyor, git gide ona tabi oluyorum. İşte, o 
da o zaman: 

- Korkma se,•gilim ... Rahat dur ... Bizi hiç bir 
km·vet birbirimizden ayırd edemez. 

Diyordu. Kulağımda izi ve eseri kalan söz bu 
oldu, kendimi koyuverdim; Vecdet, dudaklarımı ko
paracak, lokma lokma edıp yiyecek gibi ısırmıya 

l 
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başladı, vücudünü vücudüme daha çok yakınlaştır• 
dı. Bir an gözümde bir iki damla acı, kirpiklerimi 
yakan yaş boşandı. Bir defa daha: 

- Ne yaptın Vecdet? ... 
Dedim.Bütün mafsallarımın çözüldüğünü, damar

larımdan ılık, bayıltan bir şerarenin geçtiğini hisset
tim. Fakat, geriye dönülmesi imkanı olmıyan bu sa
niyede beyııimin içinde: 

- Ne yapıyorsun Vicdan? ... Bütün sırrın mey
dana vuruluyor!. .. 

Diye sanki bir ikaz ve tenbih çanının çaldığını 
duydum, derhal aJ<lımı başıma topladım, kendimi 
sıktım, dilimin ucuna ilk gelen sözü, biraz hırçın, 
söyledim: 

- Ne yapıyorsun Vecdet? ... Genç kızlığımı dü· 
.. .. ? 
şunmuyor musun .... 

Vecdet duymuyor bile. Bir daha •.. bir daha ... 
söyledim de nihayet: 

- Bırak böyle şeyleri ... Artık karı kocayız ..• 

----· - .u 

Diyebildi ve yine kendi alemine daldı, ben de 
büsbütün kendimi kaptım salıverdim!. .. 

Biraz sonra, Vecdetin başı boynuna ağır gelen 
bir yük gibi göğsümün üzerine düştü, göz kapakları 
indi, nefesi derinleşti ve öylece kaldı, ben de ... 

Belki, bir saat sonra, yine ben armud soyuyor, 
çakının 11cunda onun ağzına veriyor, o da qaşını ku· 
cağıma koymuş, çimenin üzerine serilmiş yatıyor, 

bana bir şeyler anlatıyordu. Bir aralık, çakının sa
pı ile dudaklarına vurdum vurdum da: 

- Koca çocuk ... Ne yaptın? ... 
Dedim. 
- Ha ... şimdi, ha sonra ... Hepsi bir değil mi? ... 
Diyerek ellerimi avucunun içine aldı, öptü, Öp· 

tü ... O saniyede, bütün dünyaya sahih olmuş gibi 
sevindim. Hiç bir şeyin farkında değildi! .•• 

Hattı: 
- Artık sana, karım ... diyeceğim. 
Dedi, ben de: 

- Peki kocacığım ... 
Cevabını verdim. 
Ömrümda talihin ilk büyük yardımı! 

13 Temmuz 

Hala içimde o, sevinçtir... devam edip gidıyor. 
Her gün: 
- - Evlendiğim gece ne yapacağım? ... 

Diye beynimin için oyan bu dehşet verici soru
nun azabından kurtulmak dünyaya yeniden gelmek 
gibi bir şey! ... Hay Allah razı olsun!. .. 

Fakat, hani Vecdet bir de işin farkına vardı mı, 
kıyamet kopar! Eskiden onu teşhiste, muhakkak ki, 

çok yamlmı§ım. Göründüğünden daha çok temiz, 

daha çok saf. Halbuki, ben onu ilk zamanlarda her 
çiçekten bal arıyan bir arıdan başka bir şey zannet
mezdim. Hata. 

Çocukçağız, beninı genç kızlığımın var olup ol
madığırun bile farkına varmadı ... Hem, beni de öy
le kıskanmıya başladı ki ... Bunun da yeni yeni far
kına varıyorqm. Belki gün gelecek, her şeyden ve 
her kesten kıskanacak! 

14 Temmuz 

Kararı verdik. Perşembe günü nikah. Düğün 

yok. Ya pazar, ya pazartesi günü de Osmancığa gi

deceğiz. Vecdetin izni bitiyor. 
- İzin müddetimi geçirmek istemem. Daha ilk 

memuriyetim sayılır. Fena bir not kazanırım. 

Artık gerisi bu içinde bulund~' 
gece kadar karanlıktı. 
Ayağını balkonun parmakJığıll 

dan aşırttı. 

•" 
Ve bıraktı kendisini aşağı ..• 

İkinci sahne 
Odada iki kişi idiler. 
Birisi, şişman, soluk ve bur~ş~ 

yüzlü, kulaklarında ve eııeriP''. 
kıymetli mücevherat taşıyan ıns~ 
rur bir kadındı. 

Diğeri, sarı bukleli saçlı munt'' 
zam vücudlu, çok güzel bir genÇ ~ 
dın ... 

İhtiyar kadın mağrurane bir ~· 
vırla ayakta duruyordu. 

Genç, bir sandalyeye çökroiiı'.' 
Gözleri yaşlıyıdı. Başı önün!! saf~ 
nuştı. 

İhtiyar kaşları çatık müteazziP', 
ne genç kadını seyrediyordu. fa:. 
boyalı dudaklarını kıpırdattı: 

- Cevabınızı bekliyorum! 
Genç kadın gözlerini kald~ 

Göz yaşları yanaklarından süZjj)~ 
yordu. 

e" Uzun uzun baktı karşısındakjJI 0~ 
Cevab vermedi. Yine ihtiyar 1<8 

konuştu: , .f 
- Sizden, oğlumla derhal a!al'ılf 

nm kesmenizi istiyorum. :Mal<s-" 
(Devamı yedinci sahifeıll~ 



İSPANYA 
D~nüz 

, 

FRANSANIN 
En meşhur adamı 

"1ERAK ETTIGI 

Bayanı da çok 
• • 

mesını 

ŞEY MUSiKiDiR 

iyi yemek 
bilirmiş •• 

• • 
pışır-

içkiye mukavemet 
Klübü reisi 
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NE Ş' EL i ve 
-· .. -

KEDERLi 

K AD 1 N 

Bayanlar! .. G··ı·· ,, ' u unuz. 
Yazan: M.Sami KARA YEL 

Lok oma ti/ 
Çalan bir 
Yumurcak 
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Fransada yeni kabine Daladiye ta- Belediye ve Kazanç vergisi 1 iSPANYADA Okuyucu ıarıe 
Baş bav 

rafından yarına kadar kurulacak Gıda de indiriliyor (Birinci sahifeden devam) Hükfunet kuvvetleri, takviye e - Mütekaitlerin pars· 
yayı tagdiye eden bütün elektrik dilrnişlerdir. Bu kuvvetler asilerin Si biran evvel 

(Birinci sahifeden devam) dır. Maamafih sosyalistlerle radi -
sabahı resmen işe başlamak kara- kaller, bu sabah,ayrı ayrı grup top· 
rındadır. lantıları yapmışlardır. Kat'i karar 

Sosyalistlerin yeni kabineye mü- bu toplantılardan sonra belli ola
zaheret etmiyecekleri sanılmakta - caktır. 

M d d 1 • (Birinci sahifeden devam) enerji menbaları şimdi Frankistle- Katalonyayı cumhuriyetçi İspanya • • • a e erı müke!lefiyetleTi de, turizm hare· cin elinde bulunmaktadır. dan ayırmağa matuf hareketlerine verllmehdıt 
ketlerini canlandırmak mak.!a • Diğer Frankist kuvvetleri denize mani olmak üzere kat'i bir muhare 'Üsküdarda oturan karileriDU-

Lokanta, mahalleblcl diyle %AT nisbetinde yüzde LT e doğru ileri hareketlerine c~vam e - be yamağa hazırlanmaktadırlar. den Bay A. Koç'ın yolladığı rrıek 
ve bllQmum yiyecek aa• indirilmi§tir. derek Morella mınbkasında Ebre- Tartaza şehri şimdi Frankistlerin tubu Maliye Ve1<aletinin nazarı 
tan dUkkAnlar kontrol Yeni layihada, seTbest mes- nin cenubuna gelmişler. tazyikinden tamamile kurtulmuş - katine koyuyoruz: /. 

ediliyor lek erbabı ve gayri saji iradıarı HUkQmetcller dayanıyor tur. -• Ben ve bir çok arkadaşlar, 
Belediye zabıta memurları şeh - üzerinden vergiye tabi olan mi<· Barselon 9 (A. A.) -· Havas ajan Cumhuriyet kuvvetleri Eı.-trarna· eski kanun mucibince tekaüd edil 

rimizin muhtelli semtlerindeki aş- kelleflerin vergi nbbetleri hak· sının hususi muhabiri bildiriyor: durede 40 metroluk bir cephe üze - dik şimdiye kadar bizden bu)ıt Japonyada 
hoşnutsuzlu k çı dükkanları ve lokantalardan •on- kında yeni tenzilat hükümleri Ebrenin cenubunda bulunan hü- rinde taarruzlarına devam etmek - vergisi kesiliyordu ve bu güne ~ 

ra şimdi de muhallebici ve tatlıcı 1 mevcuttur. kCımet kuvvetleri l"rankistlerin de - tedirler. dar kesilen bu paralarımızın iadi> 

(Birinci sahifeden devam) binin muvaffakıyetsiz\ikle netice - ve kontrola devam etmektedirler, vafakıyetle mukavemet etmekte • Madriddeki kuvvetlerle Frankist memesi için Maliye Vekiı!etini!l 
dükkanlarını sıkı bir surette teftiş Bu·· yu·· k Tu·· rk - nize doğru ilerlemelerine karşı mu Cumhuriyetçilerin bu hareketi hakkında ve bundan sonra da kt ,ı 

yiatının ve hezimetinin ehemmiyeti leneceği hakkında bir filcir hasıl ol Bu kontrol neticesinde bir kaç dirler. Samueva Morella sırtların - İspanyanın cenubundaki asi kuvvet rnirlerile iadesi lazımglen bu pa!1 

gün geçtikce meydana çıkmakta - muştur. muhalebici dükkanı 3 ve beşer Mimarı da milisler anudane mukavemet et !er arasındaki nakliyatı tehdid et - yı hiıla malmüdürlüklerinden ve1 
dır. Hükumet halkın maneviyatını gün müddetle seddolunmu~tur. mektedirler, mektedir. mediler, fakir ve günde yedi ııO 
Diğer taraftan Japon efkarı umu yükseltmek ve bu zihniyeti silmek Buna sebeb dükkanlarda, mahal - fusu geçindiren ve 80 kuruş ye1/ffo 

rniyesinde hoşrıudsuzluklar baş gös için yeni tedbirlere baş vurmak ça lehi yapılan kazanların, masaların Sin anın 350 inci ytl MAKiNEYE ye alan ben gibi bir çok Türk va~ 
termiştir. Japon halkında Çin har. relerini araştırmaktadır, ve kapların pis olmasıdır, dHnUmU VERiR K EN daşırun bu ricasını Maliye veıı~ 

On yıılık 
T h . "t . a .. s .a.ımız 

r 1 
n yı ,,. n ıı: ran 22 

orı lir ' fazı lıiı: var 

Ezcümle Sirkeci rnıntakasında da (Birinci sahifeden devam) !etine bildirmenizi rica ederim" 

1 8U .. YU .. k Almanya :~a~~!d~0:ı~~:~z!~~"~~ ~~ ::e~h:~zaı;1ait!.hzadeyi ya- Hedef Japonyanın kuvvetini ı Davetler ve toplantıJi 
hallebici dükkamndaki muhallebi - Demıştır · ~ _ 
lcrin pis ve yağmur suları ile yapıl- Türklük, Sinan'la ne kadar öğün- aza 1 tmak mıdır ? 1 - 333 Do. ve bunlarla muaıll' 

'ulanıyor dığı, yukarı kata çıkılan merdivcn_se _az_dır. Ve o, ~alnız bi~ de~, gören kısa hizmet şeraitini kazııl' 
!erin trabzanlannın yüzlerce elin t~rıhı~, sanatın, ı~san zekasının us- Tokyo 9 (A. A.) - Sahabed maddesi hakkındaki İngiliz - Ameri - mış askeri ehliyetnarneleri olııl' 
t d d . . tun hır kudreti, hır harikası olarak kan siyasetini tenkid eden bahriye nazırı gazetecilere demiştir ki: yan erler 938 yılı mayısın bitil 

" <Birinci sahifeden devam) kem~sıdn_ an .. ?1lmay_ı hır ybag 1tababkası bütün insanlığındır. Ve beşeriyet, Görünüşe göre bu siyasetin hedefi japonyanın uazk şarktak kuvve günü yedek subay okulunda bul~ 
Artık dunyayı yeniden tevzı et- ap a ıgı goru uş ve un ar, e - .. k k d h. . . . k b k _..,,., f 

Günüku 
mck meselesinin halledileceg·i sırası.şer gün müddetle icrai tıcarettenıoknun yud sed. e ası, eşilsızbeserl~rı tini azaltmak ve bu ilci memleketin uzak şarta tat ik etme istcuiıue mak üzere sevk edileceklerdir 

. . 1 k k 1 , ı arşısın a arma saygı e aş ege- ri bazı kararlara kuvvet kullanmak suretile müzaheret etmekten iba- kabil erler burada iseler nüfus cu 
Mart 1938 senesi sonuna kadar, ge_ı_nuştır ve bu sıra da Almanyanın men. o_ un_ar_ a apa_t_ı m .. ışlar,_;ı:e_pcnk ı' cektı·r. • danları ve ilci' fotogr· afla 938 yılı' rettir. Şimdi bu gibi ihtimallere karşı tarnamile hazır bulunmaklığırnız " 

bu mali yılın on aylık tahsiıatı 207 mustcrnleke meselesi de ha!loluna- lerı ındırılerek _muh"."'lenmı~tır. BU GÜNKÜ İHTİFAL: lazım gelmektedir. sanın 25 gününe kadar şubeye ge 
mı.1 0 655 034 1. h 1. d 12 caktır Üskudar semtındekı seyyar sucu- B""ük. T'" k . s· , .. AJ p J k a)ıf Y n , ırası a ıye en, · 1 . uy ur mımarı ınan ın o- v •• !erek sevk muhtaralarıru alnı 
milyon 188,937 lirası sabıkadan ol- ~akat bunun zamanı henüz belli : ve s~t:ar _da sıkı bır kontrol - lürnünün 350 nci yıldönümü müna- manya • ag a muza ere ye taşrada bulunanlarda bulunduıtıs:J 

ak .. 2 9 . degildir. Nasıl ki Avusturyanın ne en geçır ıştır. Bunlardan otuz scbetiyle bu gün saat 16 da Süley- • • • yerler askerlik şubelerine vakti 8' · 
m uzere 1 ,845,011 liradır. Bu zaman ilhak edilece·· R h kırkına 2. 3 lira arasında c··za kesil . . . gırlŞIYOr -"~ 

• . gı, en avza - . . · manıyedeki mezarının başında bır çirmeden müracaatla muayyen g;...: 
y:kunun geçen yılın 10 aylık tahsı- sının ne zaman işgal olunacağı da nuştır. .. ihtilalle anılacaktır. de okulda bulunmaları. 
!atına nisbetle hakiki fazlalığı 22 belli değildi. Fakat bütün bunlar a .Anca~ ~~dar kaymakamı bay İhtilalde Halke·ıleri, yüksek tah· Prag 9 (A, A. ) - Eskı Avusturya hakkında 15 mayısa doğt·u Al - 2 - Kısa hizmet şeraiti kazanıııl: 
milyon 020,237 liradır. dım adım tahakkuk edecek işlerdir, Lutfi, bırıncı defacezaya mahkfun sil gençliği, Üniversite, belediye, es- manya ile Çekoslovakya arasında iktısadi müzakerelere başlanacağı res olub da ellerinde bıılunan orta, tsı1 

Olan esnafa ak b h ! . b' d men bildirilmektedir, • acıyar u a ın ır a f b' !'ki · h Ik b' k 1" 

Adli Islahat 
ha tekerrür et · k dil b na ır · erı, a ve ır ısım sa- Bu hususta müzakereıere girişmek arzusu Almanya tarafından iz- yüksek askeri ehliyetlerini şıı 

Memleketimizdeki Almanlar memesı ay e un- natkıi;la< bulumc~~lardır. Yüce ye göstermemiş ve kayıd ettirrrıe 
Almanyada yapılacak olan plebisi: !arın cezalarım af~et".'iş_ ve bu hai Türk mimı.rının hayatı, ve eserleri har edilmiştir. rniş olanlarda 938 yılı temmuzıll11 

Vekll yeni yopılac:ak te iştirak için bu gün Büyükderede esnafı çok sevındırmıştır, hakkında nutuklar söylenecek, eş- Amerikadaki Alman casusları kadar gelerek şubeye kayıtlarıJI 
işleri :anla~ı or Bekliyen Alman bandıralı (İtak) H siz mimarın hatıraları anılacaktır. . . yaptırmaları ililn olunur. 

Adli V kili .. - . vapuruna gitmek için Şirketi hayri- azi 0 bir ö ı Ü m Bütün birlikler bu iş için . ver yer V"şington 9 (A. A.) - Milli müdafaayı alakadar eden bazı gızlı Kadıköy askerlik şubesinden : 
ye. e . dun ak_şa_m adlıye- yenin 68 numarasını tutmuşlardır. çelenk hazırlamış bulunm:ıkt~dırlar. evrakın orta~an kaybolması üzerine 26 şubatta iki şerikile birlikte tev Aşağıda künyeleri yazılı iki ye' 

~ gem:~.' a~y_e erkanıyle uzun Oradan (İtak) gemisine binecekler Merasim sır3sında bunları mezarın 1 kif edılmış Otan Avrupa vapurunun "sarışın kadın berberi,, Johanna dek subayın akibetleri meçhul ]<af 
~lu goruşmuştur. Bır aralık gaze~ ve Boğazdan dışarıya kara suları- Çangırı mebusu vazife üstüne koy~coklar, soma da Süley· Hofman meselesi ycııiden ortaya çıkmak istidadını göstermektedir. Ya- dıgı-ndan on beş gu"n zarfında ı:nU • 

tecilerı de kabul eden Adliye Vekili . . · esnasında bl d bl ı t hk'k t d.. \1 k d .. k. · · t k'fil t· ı · · ı 
muhtelif adliye işleri hakkında va- rnız harıcıne çıkarak reylerini vere- r en re maniye camii avlusunda yapılacak 1 pMı an al ıda , . ~n '. m_a°. ırk ın ~ uç ışfınfınk elv ı te ne ıce enmıştır. racaat etmeleri ve İstanbulda değİ' 

· . . . . ceklerdir. Diğer taraftan öğrendi- öldU bir toplantı ile Sinan'm en yakın ve .aznun ar an aorauncusu açmaga muva a 0 muş ur. seler bulundukları yerin şubeleri I! 
ki beyan.~tında b~~ _demıştır ~: ğimize göre Ankarada bulunan Al· Çankırı mebusu ve eski İstanbul en büyük eserletinden Süleymani- 1 Amerikan mak•ınları bu işin zannedildiğinden daha mühim olabi- Jile adreslerinden şubemizi haberd3' 

•- Mun!erıd hfıkirnlikler teşkı - defterdarı bay Mustaf ö d" j ı -· · ·ı· f t k edrl lin . . . manlar da hususi bir katarla şehri- .. .. . a nsoy, un, ye camisinin ~ana\ V'> mimari bakı· ecegını ı ıra eme t er, etmeleri ilan olunur. 
ıa:;:,n ~az geçılrniştır. ~e?1'.u~ 5'.'ç- mize gelecekler ve 68 numara ile Buy~k Millet Meclisi maliye encü- mından \et~leri yaoılacaktır. 1 Arnerkan memurları "Alman - Amerikan cemiyeti,, nin faaliyeti hak 1 _ Tabib asteğmen Mehmet şeı 

agır cezalara, t~şmi\i ıçın na- Büyükdereye giderek (İtak) vapu- menınde mazbata muharriri olarak Bu gün ve bu gec;, İstanbulun kında yakında derin tahkikat yapılacağını işrab etmektedirler Bu ce- m'iog-lu Besim Ömer Köprülü dil" 
zırlanan kanun layıhası Meclıse . çalşırken ansızın vef t t · · · t u· · "t ·ıd· 

. . . runa bınerek reylerini verecekler- ' a e mıştır. her semi.indeki Halkevlerinde mi- mıye ın azası naz ıge mu emayı ır. !oma 204/3673 doğum 315 
sevk! ednm.ıştir. . dir. Merhum, dün öğleden evvet Bü- mar sı·nan gecesı' tertı"b olıınmuştur Tevkil edilenlerden biri hücum kıtalarına mensupdur Di•ter ikisi ·ı~ 

c cra mutebassısı İzmir · yük' Mili t M . . · · " 2 - Eczacı teğmen Bedros og 
. . ' . . ve. cıva- GARİB BİR HEDİYE . . e eclisı heyeti umumiye Bu münasebetle yapılacak merasim· de mezkür cemyetin azası meyanında kayıtlıdır. Bog-os İstanbul 1885 doğum 308. 

rmdaki tetkikatını bıtırerek lstan- Linz ıçtimaına iştirak efrn· ti s d I.;:==:=::=:=:=:=:=:=:=:=;;;;;;;;;;;;=::=;;;;;;:=;;;;;;=:=:=:=:=::==::==: --
bula gelmiş ve b d t tkikl · , 9 (A.A.) Yukarı Avusturya M l' .. . ış · onra a de nutuklar söylenecek, yüce sa-ı· 
başlamıştır Pr f ~aha e 1 erhınke 1daresi, Hitlere, hediye olarak beş b ataıye enhc~enı toplantısında Maz- natkarın mimari dehasını tebarüz Bı·r tekzı•b Ef beş 

. o esor, u mese e a b' a mu arrıri sıfatiyle bulunrn 
kında bankalar t· t od 1 ın sene evvel yapılnuş taştan bir . . . uş ettiren eserleri hakkında konuşma-

- .. - ut ıeare a arı- balta vermiştir. ve ye~ı ~ır la~~a hakkında da fi. lar cereyan edecektir. : le. V. Emniyet Mil· /( d h 
nın, buyuk muesseselenn ve bu ışle Par' 9 (AA) M b . kır len soylemıştir. Fakat işte tanı UrUş Q Q BUGtİNKÜ PROflRAM .. ' 

ı hiılrim.l · · · · ıs, · · - e usan meclı- dUrlUğUnden : , 
ml"~a!ıgu ak 1 erın ve··wıcra ışıyle a- si, Sar hakkındaki Fransız -Alman tam bu sıralarda bay Mustafa Ön- s b' h G"k . Saat 18,30 Konferans : Eminoll 
..... al al a 1 a Q çen 1 ve 8 t..rihli Haber gazetesınin u l .ıı m am arın mu e arını - anlaşmasını taSV1'b etıniştır· . say'ın. u.··zer. ine bir fenalık gelmiş ve CUZ ugor Halk Evi namına Kemal Altan (1"': 
rnıştır k di b yedinci ve 11 inci sayfalarında (çir- "' 

· Paris 9 (AA) _ D ı d" en sı ıraz hava almak üzere çık- y k d B 1 k mar Sinan), 18,50 Eminönü Halk " 
N te k Adli .. , . . a a ıye, gece a , ., a 'l an kin hadise ve çirkin tecavüz hadise- c.ır ·- -o d ti ki . 

• 
0 r anununun ye encu- H J · . .. mışsa da akabinde orada son nefe- ı I 'J ı .. ,, 0 nra • e n • vi "i<sterit kolu tarafından bir teJ!I 

m . d tetkilti b·tti-· d k eryo ve anneney ile uzun hır mu- ') b !ık! alt da çıkıın yaz !ar I t k " • 
enın e . ı _ gın e~ pe. ya- liıkat yapmıştır. Daladiye bu sabah sini ve~ştir. ~~men gelen doktor T • k sı aş arı ın ' ' OSU O UZ uru9a ,ıı, 19,15 Konforar.•: : Üniversite nl 

kında Meclis heyetı umıırnıyesınden Bl ·ı d .. .. k . . ancak olum hadısesini tesbit ede- urn esıne ÇI ıyor tarnarnile hakikate muhaliftir. Böy lndlrllecek m•na : Doçent G<'lib G"ltckiıı (!J9' 
geçireceğimizi ürnid ediyorum. A- u mı e e goruşece tır. Mumaı- bilrnişt' • 
vuk lık kan . .. l leyh saat 1;30 da evine dönmeden ır. Hiılen izrnirde bulunmakta olan le bir hadise olmamıştır. Belediyenin kurduğu şirket, ev - yatı ucuzlatmak için ne gibi tedbıı; . :t .. .. unu d~ Acı::Üre e;um:· evvel bir müddet Guylaşambr ile .Ke~disi evli ve 5 çocuk sahibidir. ilk askeri kadın tayyarecimiz Sabi- velki gün 6,dün 8 vagon hayvan ge- kr almalıdır), 19,55 Borsa haberler• 
nın e uç gun evve tel e mege .. .. .. t'" Ailesı ve çocukları burada idi .. k d An Gu·· mru·· k tirtmiştir. Bu gu""n de on vagon gele- 20,00 Necmettin R zn ve arkaduşla~ başlanmıştır goruşu_ıuş ur. Merhumun kederli · ha Gökçen, bir kaç gune a ar - ııl• 

Berlin, 9 (Son Telgraf) _Bu gün tl . . . ailesine tazi- karaya dönecek ve oradan tayyare- cektir. Bu teşekkül, her gün muhte- bı.ıi,ndan Türk musikisi ve h 
•Adli tebliğat şekline gelince, dün gerek Alrnanyada, gerek Avustur- ~ımızı sunarız. siyle Balkan turnesine çıkacaktır. K • } lif yerlerden mütemadiyen kasaplı'< şarkıları, 20,45 Hava raporu, 20,4! 

yanın büyük bir kısmında adli teb- yada plebisitin arilesi olması hase- esses nizam ve asayişi ihlale matuf Bayan Sabiha Gökçen, bu Balkan 0 ffi] S Y On CU 3 rJ hayvan getirtecektir. Bir hafta son- Ôrı er Rıza tarafın •ar. arbca söyle4' 
liğat postalar vasıtasiyle yapılmak- b ı di t fi ti 'd t 20 48 ö R t r d tıcl 
tadır. Bu hususta hazırladığımız ka biyle bü~ Alm:anya .. ~nü ~diye olan bu gibi teşebbüslere karşı dur- seyahatinde sırasiyle, Bükreş, Bel- Şehrirnizdekı gümrük komisyon • ~ e et Y:.; da :~ı ::~ı en re - . .' mer ıza ara ın aıı :8

19~ _ . . . . kadar tarihte mislı gorülmemış te- malarını ve parti tarafından verı·- grad Atina yolunu takib ve bu Bal- ul .. .. u"zdeki hafta umumi ve es ı e ece tır. lakadarlar soylev, 21,00 Belma V<' arka aş~· 
nun l h ' c arı, onıırn 1 k hafi k 1 k • i ·· f d T"' k ·k· · h ayı ası ve nızamnarne proıesı zahüratla kutlanmıya baş! tır 1 . 1 bil"' d h kan şehirlerın' ı' zı·yaret edecektır' . . ge ece a onu aca azam ııa- tara ın an ur rr ı.sı ısı ve 
N f . k" t' 1 Adı· k"l . anmış . en emır er ..... ın a areket et,. 1 t ki dır , 

a ıa ve "'e ıy e ıye ve a eti Almanyanın he tar f d b"tün' 1 . . . k hır top anı yapaca ar . tın etlerin bugünkü fiatlarından be- s.ırkıları (saat ayarı), 21,40 Or .. . . . r a ın a u meme erını partı ar adaşlarırndan • ~ 
mumessillerı arasında son hır tet - Almanlar ayakta olu b gun·· .. te _ . d . Şehremini halkevinden : Bu toplantıda, komisyoncu ile tüc şer kuruş daha aşağıya satılabilece- l:estra : 1 - Ça) kovslu : I.,a bel o b 
k'k · ilrn k d' P u u s rıca e erırn•. t' 

ı ten geçır e te ır . . . ide iştirk etmektedirler. Yarın sa- Mumaileyh şü sözleri de ilave et- Evimizde 9/4/938 cumartesi günii car arasındaki mutavassıtların orta- ğini tahmin etmektedirler. . v2 dorman, 2 - R<bstayn : J.jhtCt• 
•Bu komıs~o~un tetkU.:atı bıttik- hah plebisit başlıyacaktır. miştir: saat 20 de bayan Nevzat Dilernre ta- dan kaldırılması için açılmış olan Maamafib beledıye, ~tı, ~n geç bır t.ms,. 3 - Meye•he.-_ Dans ele zonb, 

ten sonra layıha ve nızarnname, Prağ 9 (AA) - Tahrikçiler a c Bir nizam ve ın· tiza 1 rafından (Para ve doğurdu!hı hadi- .. . d eh . ti ay sonra, otuz kuruşa ındırmek ka- 4 ·- Manfred : :a~bı par at, 22,15 fa 
. . , · · • - m e ema- " mücadele uzerın e ernrnıye e d dır . . -' 

Meclıse sevk olunacaktır Bu hızrne- leyhinde beyanatta bulunan Konrad nı oldugurn-uz iftiharla sö li b'i"· seler) adile bir konf~s verilecek . rarın a . Aynı zamanda bol et hu- jar.s haberlerı, 2~.30 Plakla so]ol•" 
y ye ı ı .... ··ıecek ve bu hususta nızaın - 1 . d d . s·· 

ti üzerine almak suretiyle işleri ar· Henlein demiştir ki: riz. Partinin direktiflerine muhalli tir. Bu konferanstan sonra evin tem goruşu . . • unrnasını temın e ecek te bırler de opera ve operet parçaları, 22,50 , w 
tacak olan posta idaresi, Adliye mü- - Ecnebi ve bolşevik tahrikçiler hareket eden her aza intizam ve di· sil kolu tarafından bir piyes göste- namede ıcab eden tadilat yapılma - alınmaktadır. bıLerler ve ertesı f{ünü prograrıı'1 

başirlerinden tercihan istifade et- Südet memleketinde karışıklıklar siplinin eksikliği görüldüğü takdir· rilecektir. Davetiye yoktur. Herkes sı için idare heyeti, umumi heyet - Şimdiye kadar diri hayvanın k~~ ~3,00 Son. 
meği taahhüd etmiştir>: çıkarmağa gayret etmektedirler. Mü de mes'ul addedilecektir•. gelebilir. ten müsaade istiyecektir. su toptan 30 kuruşa satılmakta ıdı. YARINKİ PROGRAM 
P-"'-'"--;,._..,_..,_..,_..,...-.,..,..;;..,.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!.!!!!!!!!!!!!.;;.!~~;,;; .... ;,;.;~,,..~~;,;;;;..;;~~.;;;;;;;;;,;;;;;,;,;;;...!!!!!!!!!!!!.;.,;;:;;;;~;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"<"!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!,. .. ~;.;..~~- ~~. ~~-~-~!!""'!,..;, .... .,_"':"":'. :-;ı. Belediye, celeplerle rekabet etrne1< Öğle neşriyah: 

him oluverecek veya bundan müte- serserinin hangi mühim işte rolu !arını sılktı ve kagıdı avucu~~ '.çı- ve ayni zamanda kasablara da kar Saat 12,30 Pltıkla Türk mıısıl<jSl. 

::
::::;;:::::::;=;;: essir olacak, başlarına bela gelebile- olabilir. ne alarak buruştur~u. Sepetın ıçıne bırakmak üzere, bu günden itibaren 12,50 Havadis, 13,05 Plakla Türk rıı~ 

' cek bazı insanlar bulunacaktı .. Sa - Uzun uzun düşünen Achille Oas- attı. Sonra yavaş hır sesle fakat 24 kuruş 5 paradan satış yapnuya ·ki . 13 30 Muht 1'f l"k . otl• 
.. . . . . . . . . b'l ğ" ah k . sı sı, , c ı p a nP.şrıy 

!ona dikkatli, dikkatli bakması ve tıeın bu suale geç cevap verdı: iki muavınının ışıte ı ece ı en - karar vermiştir. Istiyen perakendeci 14 00 Son 
içeri her yeni adam girince kork - - En biçare ve en ehemmiyetsiz te bir sesle: , kasablardan mezbaha idaresine mü- ' · ~ 
ması da bunu ifade etmiyor mu? ... telakki edilenler hazan en tehlikeli -Ne delilik racaat ederek ayakta kilosu 24 ku- İstanbul asliye i<çüncii hu1'11 

Polis Romanı ; 5 --

Onun susmasını isteyen bazı insan insanlardır. Diye homurdandı. ruş 5 paradan et alabileceklerdir. mahkemesinden: 
!arın yahud bir insanın mevcud ol- Durkheirn bunu iyi biliniz ki iyi Ayağa kalktı, Odaya geçti, Kapı- Bu karar dün, kasablara bildirilmış- İstanbul evkaf müdlriyetinin Si' 
duğunu ... Korkusunun da !üzıırn - organize edilmiş mühim meseleler- ya yaklaştı, Ve tam kapıdan çıkar- tir. Fakat toptancılar, yine kasabla- livrikapıda veledi Karabaş mah~t· 
suz olmadığını hadise isbat etmiş de insanlar daima en manasız en ken arkasına bile bakmadan: ra kar kalrnyacak aziyet ihdasına lesi Topçubaşı Süleyman (ağa) ca '. 

Tercüme eoen: Hatice Hatib oluyor. Maznun konuşamamıştır ve ehernrniyetsizi, en biçare ve tehlike - Büyük patrona gidiyorum de- devam ederlerse, belediye, toptan mü şerifi ittisalindeki odada Ali 9 

B'li t hk'k t b .. ı - d 'b' b ' .. ı · t' · onu susturmakta menfaati olanlar siz görünen tipleri kullanmayı ter di beni bekleyiniz Mnuhakkak satışlara da narh koyacaktır. leyhine mahkemenin 937/938 No· V 
- .' Yb?rsunkutaz a ı a bil oye; ıa var ı gı 1 

'." şeyt sody ektrnış ınız .. bu suretle muratlarına errnış' bulu cib ederler çünk· u·· bu nevi insan - tan daha kuvvetli bir ihtimalle size dosya ile açılan müddeaaleyhin fv' 
esrarengız ır no ya vara ec " ;e maznun yerme o ur u an son- .• - . - . ık - .. . . . . e· k - d h . . -. . { ı 
hiç bir ip uçu vermemış' ti Bu ipten ra da kapıdan gı'ren her yeni insa- nuyorlar .. Tabu Abdul - Mesin ken 1 .. 1 . .. h lb t . ış ç acagını soylıyebilirırn. ır amıser a a zulen ışgal ettıgı oda ıle mah e 

. , d' . . b kild arın uzer erme şup e ce e mıyece 0 çıkt ktan 1nız k 1 · ) d•Jd" ah ıı· . t hl" . d ·;d· kazıktan kurtulma insanlar arasın- na da korku ile baktığını ilave etmiş ısını u şe e öldürmek isteye - - · · b 'liri B Ik' b günk" •• ak 1 sonra ya a an ı· az e ı ı m a ının a ıyesı avasında ı:nL 
' ki · · akıl ed ezdi gını ı er, e ı u u v a - ki muavin birbirle · so dul · d I h .. d ·ı d•'' da bir hesablaşmıya benziyordu o tiniz ... Bütün bunlar size bir şey i· ce erını em d b ·d b' dir rıne r ar· Moskova 9 (A A ) _ Tas aı· ansı eaa ey namına gon erı en . 

a u nevı en ır şey . Acaba kagı-d .. · · · uh ı· ·ı h gos· 
kadar. .. fade etmiyor mu?... Netekim de akıl etmemiş olacak . . - ın uzerıne ne yaz- bildirdig·ine göre Sovyetler bir arz a ıne verı en meşru atta 

. . - Fakat bunu yapan kimdir? dı' nın ' il 'k t ah k ed k hır 
- Evet amma ... Siz de hatırlar- - Evet şef ... hakikaten!... kı, yanına yaklaşan gazete fotoğraf B d '"]" .. .. . te · liğinin yüksek Sovyet meclisi su ter en ı ame g ı ter ere ol 

sınız ki. .. Tahkikatın bazı yerleri Achille Bastin muavininin sözünü cısı bayandan korkmamış ona aldı-
1 

-kimlu ad.arnınB .0 umılunb~ '.8t.Y:Kn~ Yanda bulunan genç katip hiç nakliyatı komiseri PakoınO\'U azlet len bulunduğu ikametgiih mah'.ı!l'l . 
. er er ır. u ış nas ır ışır. ı t dd t t ed -ild" Kağ d dı- 1 ıl 1 kl hukul< v karanlık kalmışdı da biz Abdul - kesti: rış bile etmemiş ... Yoksa!... Size min işidir? ert~ . u e 11,' t''end egb 1ı. kı .. s_ek- miştir. Dahiliye komiseri Ejov aynı ma

1 
.. gı ahnakaş mı1ş ~ ma a 

14
t 

Mesi'nin vatandaşları Fransız po - - Bana şimdi öyle geliyo~ ki Ah- bir şey söyliyeyirn mi ben ... Bu ka B . ., . . . 
1 

• , P~ _ının en us un e u unan uçu zamanda mazulün işlerile de meş _ su u mu . eme erı .kanunu~un if 
!isine yardım etmek istemiyor zan- dül - Mesin şeyi itirafa karar dını biran evvel ele geçirmek la _ - u ış mı. Ki.'.7'~ilir. -. B~~e.· kagıdı aldı... .. gul olacaktır. ve 14: ncı ma??elerıne t~;:fikan lı91 netmiştik ... Siz bize şimdi magnez- vermişti. Yani tahkikatın karan - zırn. Çünkü bu i bana ok mühim ~us~: Şırndi on~dekı kagıda Masan_ın us~une yayarak buruşuk Mündericatırnızın çokluğundan ay muddetle ılanen teblıgıne kar 
yum vak'asını bize anlattığınız za. lık bıraktığı safhaları aydınlatmı - geliyor. ş ç ".'aıuskül harflerle hır şeyler yazı- !arını duzelttı. Okud~. Sonra,_arka- bugün konamadı. Özür dileriz. verilmiştir. Tarihi ilandan itibafe~ 
man bir şey söylemiştiniz ... hatırlı- ya ... Evet belki bütün bu cinayetin Müf tt' D kh . _

1
• ld yordu. daşına uzattı. O da hır kere goı: gez on gün zarfında müracaatle dava af# 

yor musunuz. Maznun mahkeme sa- en mühim noktaları, o karanlık kal- _ -~· ~ ur k e~ mag up 
0 

u - Ve bununla fevkalade meşgul gö dirince yüzünü buruşturdu. Bu ka.- * Tarih mütehassısı Profesör Pi- zuhalini tebel!Cığ ve cevap verrfl~, 
!onuna girdiği zaman yüzünde mış noktalardı ve bunu tenvir et- gunu ı ır etme ıstemıyordu. rünyordu, Yazıyı bitirdikten sonra, ğıdın üstünde süslü harflerle ya - tar, dün, 'Üniversitede ikinci konfe. lüzumu tebliğ makamına kaİIIl 0 

meydan okuyan tehtidkar bir ma - tiği dakikada bel ki c!e iş çok mü - - Fakat Şef!. .. d.edi. Bu biçare gülmseyerek okudu. Sonra omuz - zılrnış şu sözler vardı. ransını vermiştir mak üzere ilan olunur. 



...... ;~~ 

. . 
HiKAYE 

Bir dram 
Oynandı 

Cürmü meşhud 
mahkemelerinde •• ( 4 üncü sahifeınizden devam) 

nız, oğlumun zengin bir aile çocuğu ( 4 üncü sahifemizden devam) 
olmasından dolayı, onu yolınaksa, li genç bir kadın. 

!'.' Al L U M A T size arzu ettiğiniz kadar para vere- Davanın sebebi. .. 
No. 42 Yazanı Rahmi Yağız biliriz. Yalnız derhal oğlumuzu terk Ayni evde kira ile oturan koınşu-

.Y_ E S 1 K A VE' · -- - - - ----··· · ·· iy U e iktibas hakkı ediniz. lar arasında çıkan bir kavga ... 
R - Komodor Ramiz, Sevkiyat kumandanı Şükrü ere m• V -ES I •• y 1 - Beni fena hırpalıyorsunuz ... Og Genç bir kız olan Muzaffer, ev sa----.;;;.;;.:,..~'_,.:~C:~R:!,ıEN: Pala, Donanma başkatibi hsan ve gizli vesikalar.. mahfuzdur. 

-· lunuzu seviyorum ... On parası ol - hiblerinin hanımiyle şarkı söyleyip 

B b •• • • M f f masa bile yine severim. Zengin ol- oynuyorlarmış. Hasta olan kocasına 

ar aros Suvarısı Uza er duğunu aklıma bile getirmedim. Siz ilaç yapan Ayşe, cBiz gündüz çalı-
de insansınız, sizin de kalbiniz var· şıyoruz, insaf edin, gürültüyü kesin• 

k k d k d 
Belki siz de sevdiniz ... Yalvarırım diye bir ihtarda bulunmuş ... Bu ih-

yeceklerini soruyorlar. Tabii onlar 
da, ayni ~ekilde, küfretmediklerini 
söylüyorlar. Balıkçı Osman, şahid 
kadınlardan birinin oğlu ile üç se
nedir dargın olduğunu ileri sürüyor. 

Nihayet sıra, müdafaalarına geli
yor. 

- Söyle, ne diyorsun, bayan Ay
şe? 

Bayan Ayşe küfretmerniş. Balıkçı 
Osmana soruyorlar. Pek derdli: 

- Aylardır, ben bu kıza bakıyor
dum. Kimsesizdi, parasızdı. Yanıma aptan Uman a O .. pru·· su·· n e size, seven bir kalbi bu kadar in- tarı biraz sertçe yapmış olacak ki, 

safsızca deşmeyiniz. Çünkü orada aralarında büyük bir kavga çıkmış. 

b 
oğlunuz var. Ayşe ile kocası Osman, genç öksü- aldım; yedirdim, içirdim. Geceleri a s a ı" a d 1 m 1 a r 1 a d o 1 aş 1 yor d u e _(Yarın bitecek) ze küfretmişler. O da, güya, ayni kü- sekizden ı;onra s_okağa çıkı~or, ak -• . ~ 1 iürle onlara mukabele etmiş... şam ikide eve gırıyordu. Boyle ya-

l rıarıcı Aı>l< ~rı Kıtaatı Kavga büyümüş, Muzaffer gidip parsan benim yanıma ... Bird • ., • • ı ilanları nokta polisini getirmiş, cürmü meş- ı - Canım, sen bunları bırak. Sen 

HiÇ 
ihtiyarla mı yan 

Bir kadı ılın sırrı 

enbıre yukselen bır ses, pruva serenı vardıyasının Alpullu civarında buluna~k: hu:a~:~ i~i::~ğuna kadar kara- küfre~~;:.i.? . 

11 , 
1 

taat için 70,000 kilo sığır etı ka- kolda kalan kavgacılar, bu gün de Hayır, o da küfretmemış. Ve be-
25 

. ? 

narası duyuldu 1 ''Torpıdo attılar Batıyoruz' palı zarfla eksiltemeye konul - mahkemeye sevk edilmişler. raetlerini istiyorlar. Bu Bayan mı . 
ı 1111 1111n muştur, Eksiltemesi Vizede as- Şahidlerin ikisi, bayan Muzafferin Dışarıda, bayan Ayşe derd ~ıım- Y 0ksa 40 yaşında mı 

., keri satınalma 1<omisyo~~nda .. ya lehinde şehadet ediyorlar.Genç kız yor. Sokakta kalmış parasız, kimse- 45 yaşında olduğu halde yüzün 1 h tı• ya B b b d da pılacaktır, Şartnamesını g~r - şarkı söylüyormuş. Olur a! ... Galiba siz bu kızı, biri masura doldurarak, d hi bir buruşukluğu ve hiç bir r ar arosu n or asın ' mek isteyenler her g~n komı.s - re~i ~el değilmiş, yahut da gün- diğeri balık ~vlıyarak ay~arca bak- iz~ y;ktur. Açık, yuınşak ve bir 

k 
• • • • ~ yona müracaat edebılirler, Ek _ _- duz ış başında çalışan ve gece has- mışlar ... Kılıgına, kıyare;ıne __ bakı • . . . . A-

aza n dal resinde Si mslyah bl r siltmesi 29/4/938 çarşamba gu- ta kocasını tedavi eden Ayşenin bu)ınca, buna inanmak mumkün ~e- genç ~ız gıbı k_ususrsuz bır cild,f 
nü saat 15 dedir Muhammen ses yorgun argın saatinde, pek be-ı ğil. Fakat bayan Ayşe, yemın edi - deta hır harika, fakat, bunun da en 

d. •• t .,. k ı d • fiyatı 18200 lira.' ilk tem~atı tin~ gidivermiş. Sesin pek çirkin o- yor. cJstün~elü esvapları ko.nudan n_! bir izahı _v~dır. Vıyana -O:niv~ı-U m an su un u y u se 1 1365 liradır, Mü~~kasay_~ iştırak luşuna yapılan yüksek sesli bir te~-ı komşudan i~ctı aldı d~. geldı. Üs - sıtesl profesoru D_oktor Steıkal ın 
edeceklerin bildırılen gundc ve mihe, her halde yukarı veya aşagı 'ı tune gıyeccgı yok•. Tabu bayan Ay- şayanı hayret keşfı olan "BİO -

!lı~albuki bugün bu şiddetli yardım tayin edilen eksiltme saatinden kattan da bir cevab gelmiş olacak. şe böyle söyliyecek; düşman _düşrn_a- CEL,, tabir edilen kıymettar cild 
d 'Yacı karşısında Rusya, Fransaya bir saa tevvel teminat ve teklif Şahidler bayan Muzafferin cevabını na mev!O.d okumaz ya! ·· •Kım_sesız, unsuru, her yumuşak ve buruşuk-
ha~a doğrusu garb cephesine mu: mektuplarile icabeden sair ve - duymamışlar; iş kızışmış ... Krı kocfl öksüz dedik, Allahtan başka kımse- suz cild için elzem tabii ve ihya e-

t . ık yardım etmek mecburiye- saikin Vizede askeri satınal - genç kıza ağır küfürlerle hakaret ciği yok, biz bakalım dedık aldık e- d" . b" h "d' ki . dı" pem 
ın 1 • • k b. g'"'·mizi ısıt ıcı ır vev erı ır :nm , -

n-, ır Fakat bu yardımın yapıl- ma komisyonuna tt!vdii, etmişler. ve. Bır a. şanı, ır yeme 1 
.. .. - . . • . _ 

"~'·a imkün yaratmak lıl.zun! (791) (1!142) Ü .. .. h"d k .. d madı Kılığı yokmuş dıyc, gunduz be rengındekı Tokalon kremı ter 
" ••• ' çuncut ~a ıd ' favlga seskını ul - otu~r gece sokag" a çıkar Kocam is- ki binde mevcuttur. Sız uyurken 

b .z h~rbiye nazırı lord Kiçner, yunca ya agın an ır ayıp ·omşu a- , . · . . . . . . . . 
1. V~lu Ak ve Karadeniz boğazları- Pınarhisarında bulunan kıta- rımn arasına karışmış olan bir ba~- temcdi evde. O da bızdcn ıntıkam a- cıldinızı besler ve gençlc,~tmr, Her 

~ı ıt laf devletlerinin işgali altında at için 115000 kilo sığır eti ka- ka komşu o yukarı katta oturan lıyor•. sabah daha genç olarak uyan~sı ." 
ı:ıun~~rmakla temin edeceğine ka- palı zarfla eksiltmeye konul- genç kızın küfürlere ayni küfürler- ! Genç Muzaffe_:• na~lı nazlı dola~ı - nız. Bütün bu~şukl_uklar ve çızgı-
buy·_çkunkü: Akdcnizdeki faikiyet muştur. Eksiltmesi Vizede aske- le mukabele ettiğini duyduğunu id- yor. Yanındakılerc. ı . !er tamamen sılınmış ve gaıp ol -

u vn kud etı· d • t 1 k . d •Ses"ım gu" zel dcg"ılm <ha .. .. Bır de G .. d.. . . "ld a· c r ı onanması, mu- rı sa ına ma ornısyonun a v.ı - dia ediyor. . .. .. . . • .. 1 . . muştur. un uz ıçın, cı unsuru 
tıı"Z.ım btr deniz üssü haline sokul - pılacaktır. Şartnamesini gör- Fakat ayni tarzda mukabele edil- üstelık kufur! ... • dı} e . soy enılyoı ~ olan (yağsız) beyaz rengindeki T<>-
uş Matta .. t hk k.. . h .. k . ' Kanun cezalarını verıyor on a . . . 

b · mus a em mev 11 re - mek ısteyenler er gun ·omıs- diğini duymıyan iki şahid var. A- .. . •. d d 1 karı ko- kalon kremini kullanınız. Cıldını -
Obiyle müemmcndir onca! ·· t d b"l" ı Ek rın Kufrcttıgın en o ayı, b 1 t · B yona muracaa e e ı ır er. - Jeyhde söyliyen şahidi dinledikten ·· ·. . e üçer zi terü taze tutar ve eyaz a ır, sı· 

\' u münnkaşalar, asude bir gönül siltmesi 15/4/938 cuma günü sa sonra hak;m: ca, bırer lıra phkar,a cezl'3sın~a~ yah noktaları ve gayri saf madde -
,~1· · _tehlikC'siz bir mıntakada, gü - 15 d 1 ktı M h gün hapre ma um o uyor · . 
"'d hır havacla yapılan konuşmalar- at . e_ yapı ac~ r.. uo aı:n- - Bak kızım, diyor, sen de onla- Şimden sonra sesinin güzelliğine !erini eritir. On yaş daha g~n-~l~_şı-
,,'. Enfüı;t mütalealara istinad edi- -.. • metın 2fı5a8t8ı 3li450dı0 lıraM, ~-lkakLmı - ra küfretmişsin. kimsenin söz söyliyemiyeceği, Ök- niz ve daha genç kalınız. Yuzunu • 
' 0 rd · , "' j na ra r. un asaya · lk S ı · · ··k ·· ~[ afferi ·· fi d 1 1 · ih t 
Ol .u_ ... Arif beyin fikri belki doarn ı. ..- , ,.. . . k d ki . b"ld" .1 Genç kız yerınden ka· yor. e vı sütler sokagının o suz ., uz • zun zayı amış a a e erme n aye 

ab 1 .,. - ıştıra e ece erın ı ırı en A d 1 1 k · . . . . d k t • ı ırdi... Olabilirdi amma, bu .. d . d"I k il gibi boyu var ... Maşallah, bayan y- mağrur ve memnun a ım ara orı- verınız ve bu çırkın ten en ur u-
.attı gun e tayın e ı en e s tme sa- . iki. . 1. G.. 1 . 1 . . . . 

B ar ve bu imkRnlar içinde değili _ atinden bir saat Mel teminat ve §enın boyunun mıs ı... _uze ~n- dordan uzak aşıyor ..... d b" b" !arak yanaklarınıza gençlığinızın ta 

t 
0 1ayir önlerine kadar böyle ahes- klif kt 1 il . d ce kaşlarını çatarak, tatlı bır se c: Böyle mereleler yuzun en ır ı- zeliğini veriniz. 

e v • te me up ar e ıcap e Pn k b. · · 
r e sakin bir seyirle gelen Barba--. . "ki k . t ·t1·· _ Hayır efendim, kabul etmem. riyle kavga edere •ve ır ıncır çe - B AYANLAR"IN asta b.. 'lir vesaı n omısyona ev JI. d. 0 d _. . d ld yacak kadar saç-
~' uyük bir neş'e havası hakir • 778, • 1693• Bu şahidin sözleri yalan, ıyor. ıı- kir egım o urmı 
"'··. !37.l müdafaa için sahil toplarına yardıma getirilen Osmanlı sa ••• !arın bana söyledikleri küfürlerı, ma sapan sebeblerle mahkemelere 
t··Bir kaç dakika sonra, üstünde g· bataryalarından biri siperlerde ateş halinde Vize Ci\'arında bulunan kıtaa· ben onlara söylemedim. dü ·enlere siz de benim gibi şaştınız Nazarı dikkatine : 
~gı M:arrnaranın kendisine ebedi i l d ·· ı · d g" il mi' t Barbarosun Bolayir sahillerine o- vardı... Şimdi, altındaki teknenin, tın ihtiyaçları için 70000 kilo Suçlulara, alcyhlerin e soy ıyen e · Suad Dnrvi• Satın almığınız Tokalan kremi va 

lılrahat yeri olacag" ını hiç kimseni af b b uk (D ) r d 1 · h kk d ne di ' " 
t an mes esi ir uç mil kadar evamı var sıgır" eti kapalı zarfla eksiltem şahidlerin i a c crı a ın a - zolarının büyük bir kıymeti vardır. 

a ırına getirmediği emekdar tekne, 
Ya 1 !============================= ye konulmuştur. Ek~iltme Vi- ~ Onları bayiinize iade ettiğinizde 

şıt arının tarihe intikal edişine 1 t 
rağm zede askeri satına ima komisyo - ı)enlz Levazım &a ına beheri için s kuruş olacak, ayni za-
b. . en hfila Osmanlı donanmasının s p a n y a 1 1 T H j i ırınci snıf saffı harb gemisi sıfab- nunda yapı acaktır. Şartname - Z E N ma K oml•vonu IA.,1a manda kıymettar mükafatları bu -
tıı. muhafaza ediyor, 0 zamanın, gü- sini görmek isteyenler her gün Bütün Avrupa ve Amerikada .- . d l" (

16500
) )unan Tokalan müsabakasına işti -

nun en mühim harb sahası olan Ça- D • h b 1 • komisyona müracaat edebilir - en fazla aranan Z e n i t h ı 1-Tahmın edılen )be e ıt ka r:ık hakkını veren bir bilet tak • 
tıakk 1 en iZ ar e rı !er. Eksiltmı;si 15/4/938 Cuma lira olan (6000 me re - . . .. 
t"J a e boğazındaki destroyer filo- !!un·· u·· saat 16 da yapılacaktır.. radyolarından üçüncü p,.ti putluk kumaş l!l/nisan/ 1938 ta- dım ede. c_ektir, Ge_ı_ece_ k n.ü",lı.'ları_-
ı lasını koruma, ona ana gemilik ' T 

Ya Muhammen fiati 21000 lira mu- B A K E R "hine rastlayan S:ılı günü saat mızda ılan edecegımız 11 ...... , P•-
Pnıa, dayanma noktası teşkH et- ı rı "kr • J • • k 

ııı (4 üncü sahifeden devam) az yetişkin personel faikiyeti deniz vakkat teminatı 1575 Jiradu·. .. A ,,, AZALAR 
1 

NA 11,5 d_a kapalı __ zarf usuliyle alın _y.ango-su ı amıye erını. t·_u~_.,ınuL. 
e vazifelerini yüksenmiş bulunu - İ uh b '" "' . Yordu. spanyanın kara ve hava kuvvet- m are clerinde hiç yer olmıyan Münakasaya iştirak edeceklerin mak uzere munakasaya konul - I A 1 
s !erinde olduğu gibi daha dahili har- bir hal diye tel5.kki ve mütalea o- bildirilen gu""nde ve tavin edilen Gelmiştir. Tükenmeden_ e_vvel muştur. İst. Levazım Amirlig~ İ 

b. üvari Muzaffer kaptanın tuhaf b il 1 J b d ) ı 1 
1 • in · k günlerinde deniz kuvvetleri unur. eksı·ıtme saatinden bı·r saat ev- r2dyonuzu intiha e mız. 2 _Muvakkat teminatı (1237. Şltmalma Komi• ·onu ıı.oı.,_ı . r ıç sıkıntısı vardı bu gün. Bir his- · 

~-' kablelvukuun kalbini burduğu, de ikiye ayrılmış, nasyonali~-t donan İspanyol deniz kuvvetleri da • vel teminat ve teklif mektupla- _ lira (50) kuruş u\up, şartnamesi İdareleri İstanbul Je,·:ızım :ı. 

t".onuşınadan, görüşmeden değil, hat ma, Cebelüttarıkı üs ittihaz etmiş, ha hükumet elinde ve müttehid bu- rile icap eden sair vesaikin ko- . . . . - komisyondaı; ~ıer gün parasız o- mirliğine bağlı müesses.ı ıçın 
da denize bakmaktan bile üzüntü hükı'.ımetçi filolar da Balear sahille- lundukları zaman icab eden yenilik- misyona tevdii. •781> •1726• lstanbul aslıye 1 cı tıcaret manke - !arak alınabılır. 150 ton yulaf 15/ nisan / 938 cu 
Uyduğu garib bir burguntu! rini tercih eylemişlerdi. !ere malik mi idi? Son terakki yata ••• mesındeıı : .. .. .. _ .. 3 _ Isteklilerin 2490 sayılı ka ma günü saat 15,30 da Tophanc-
ller şeyden sıkılıyordu kaptan! Fakat, her iki fırka da bir renelik göre yepyeni bir donanma teşkil et. 1200 torı 87 okumlık benzin ka- 1stanbul Muhakemat mudurlu~u- nunun tarifatı dahilinde tanzim de !vazını amirliği satınalma ko-
leuınanda köprüsünde, komodo • uzun bir harb devresini manevra- mediyse bile elindeki malzemeyi da paıı zarfla eksiltmeye konmuş- nün Kerestecilerd''. 412 No. da t~c- edecekleri kapalı teklif mektup- misyonunda kapalı zarfla eksilt

tun ve Alman zabitlerinin münaka- !ar, uzak gezintiler ve talimlerle ge- ha modern bir hale sokmak için icab tür. Tahmin edilen bedeli cardan Serkis Ekşıcıya~ ~leyhıne larını en geç belli gün ve saatten mesi yapılacaktır. Tahmin bede
Şa.sını isterniye istemiye dinliyor; ne çirmişler, bir türlü karşılaşmağı eden tadilleri yapmış mıdır. 324.000 lıra olup ilk teminat pa- açtığı alacak davası netıcesının ll! bir saat evvelin~ kadar Kasım- li 8250 lira, ilk teminatı 618 lira 
~edeyse kötü bir haber alacakmış gi- denemeğe cesaret gösterememişler- Yapılan tadiller ne dereceye ka· rası 29,670 liradır. İhalesi 11 6/937 tarihinde kabili ~e'"?.y~~ o~m:k paşada bulunan Komisyon Baş - 75 kuruştur. Şartname ve nü _ 
•. 

1 hazın bir his, mahiyeti belirsız bir di. dar randıman verecek bir kıymet Nisan 938 pazartesi günü saa'. üzere sadır olan giyabı hukumu a- kanlığına makbuz mukabilindejmunesi komisyonda görülebilir. 
:;:ııerti iliklerinde dolaşıyor, kanını Yalnız harbin safhalarına girme- ~lmıştır?... 15 tedir. Şartnamesi 1620 kuruş vi 5/2/938 tarih ve 31 adetli ilam vermeleri (1722). İsteklilerin belli saatten bir sa-

.. nduruyor·, içinde bir ezinti ve ü- den daha evvel iki filonun matcr- mukabilinde M. M. Vekaleti sa- oturduğu yeri belli olmayan Serkis ""* at evvel kanuni vesikalarile be-ZU Tadilat, eski deniz harb talim ve 
ntü hasıl ediyordu. yal ve personel bakımından tetkik· terbiyesinde değişiklikler hasıl ede- tınalma komisyonundan alınır. Ekşiciyan tebliğ olunarnadığından 1-Tahmin edilen bedeli (24, raber teklif mektuplarını ko • 

Za;;1man binbaşısı yeni bir şerhe, i- !erini yaparak bun!arın deniz harbi cek kadar geniş olmuş mudur? Eksiltmeye gire.:eklerin 2490 işbu iliımı tebelluğ ile aleyhine yük 300) lira olan (9000) 
1
metre elbi- misyona vermeleri (469) (1733) 

d a gırişmek üezereydi... Fakat, noktai nazarından haiz oldukları sayılı kanunun 2, 3 üncü madde- sek vazifeli mahkemeye mıiracaat selik kumaş 19/Nisan 1938 tari - ••• 
vaha ağzını açarken, prova sereni kıymet ve ehemmiyeti bulmak, bu Nihayet son nokta da: !erinde yazılı belgelcrile ihale etmek için kendisine 2 ay mehil ve- hine rastlayan Salı günü saat 14 İdareleri İstanbul levazım a • 
ardiyasının narası duyuldu: kıymetlerin etrafında mütalea yürü- Materyal iyi tanzim edilmiş; en gün ve saatinden en geç bir saat rilrniş ve ilfırn sureti dahi ı:ıahkeme te kapalı zarf usuliyle alınmak ü mirliğine bağlı müessesat için 

" - Torpito attılar ... Torpito geli- terek deniz harbinin safhalarını mü- modern tiıdiliıt yapılmış, kıymet i- evveline kadar teminat ve teklif ~ivanhanesıne taltk edılmış oldu ~ zere münakasaya konulmuştur. 150 ton arpa 15/4/938 cuma gü 
,or•... talea etmek bir zarurettir. fade eden bir mahiyet iktisab etmiş mektublarını Arıkarada M. M gu_ H. U. M. _kanu~u_nun .141 - 142 2 -Muvakkat teminat (1822) .nü saat 15,45 de tophanede leva 
k leuınanda köprüsünde indi müna- Deniz harbinde iki unsura kıymet olsa bile, üslerin mevki ve harb ka- Vekaleti satmalma komisyonu- ncı maddelerı mucıbınce ılan olu - lira (50) kuruştur. Şartnamesi, zım iiınirliği satınalma komis _ 
d "ialaria harb vaziyetini kritik c- ve ehemmiyet verilir: biliyeti ne derecededir? İşte bun- na vermeleri. •768• •1611» nur. . . parasız olarak komisyondan her yonunda kapalı zarfla eksiltmesı 
fen Barb::rosun erk11nı yerlerinden I - Materyal, hrı, birer birer eleyip tetkik ettik- ••• ~tur. Eksiltmesi Vizede aske- gün alınabilir. yapıla~akt~. T~ bed~li 
trladılar JI _ Persunel, tan sonra muharebe safhalarını mü- Demirköy civarında bulunaıı ··i satınalma komisyonunda ya- 3 _ !steklilerin z490 sayılı ka- 8100 lira, ilk temınatı 607 l~.ra 

t" Bu nar~; hepsinin aklını başına ge Materyal, harbin icabiarına uy - taleaya başlıyabiliriz. kıtaat için 105,000 kilo sığır eti oılacaktıı·. Ş:ırtnamesini görmek nunun tarifatı dahilinde tanzim 50 kur_u~ur .. Şart~ame_. ::ıe :~-
tın.işti. .. Barbaros süvarisi Muzaf- gun şekillerde, her şekilde ve her Personele gelince: kapalı zaril~ eksil~meye konul - . ti enler ht!r gün Komisyona edecekleri kapalı teklif mektup- munk1ile~ı _omısyon. a go~ e ı .. 
ker kaptan daha iki adım atmadan yerde kullanılması icab eden vası- Şimdiye kadar ayni materyel ü- muştur. Eksiltmesı Vızede aske- s .. Y d b"li 

1 
Ek "ltm . larını en geç belli gün ve saat _ Iste erın kanunı vesıkalarıle 

Umanda k"" ·· ·· ·· ·· t ·· ' • 1 k · da muracaat e e ı r er. sı esı[ t klif kt la ih ı t" 
inct· oprusunu us guverteye talardır ki deniz harbi mevzuu ba- zerinde ayni teknik ve ayni deniz rı satına ma omısy~nı:n .. ya- ?5/4/938 azartesi günü saat ten bir saat evveline kadar Ka - e _me up rı~ a e saa ın· 
el ıren merdivenin ~ardaveliısına his olunca materyal fırkaları teşkil harb kavaidinn tatbiiıkatinlüioürd pılacaktır. Şartnamesını gormek l5 te ~ ktır Muhammen sımpaşada bulunan Komisyon dı:n hır saat evveline kadar ko-
laın~~~-ııJurhmadan muthış bir pat- eden filo ve filotillaların evsafı, top harb kavaldinin tatbikatı ile mesgul istiyenler her _g~n Komisyona r' t ıK~~~ ~n 1. "lk t . t Başkanlığına makhuz mukabilin mısyona vermeleri. ( 470) -17:l4) 
1 ' e ... ı liyar Barbarosun iske- dedi; topların kudret ve kabiliyeti, .. . . - müracaat edebılırler. Eksiltme- ıa ı ' ra 0 up ı emına 1 

1 
. (!?23) 

t'.' bordaJının tam orta yeri istikarne- . . . .. olan ve bugun ıkıye ayrılmış b•ılu- · 2~/4/938 pazartes· g'" ·· t 1350 liradır. Münakasaya işti- de verme erı · şartnamesini almak istiyenlerin 
ınde ··1cs harb vahıdlcrının surat ve atış ba- d .. k'" b. r-· y k sı " ı unu saa • . . . ••• .. . .. 

d n yu elen, siyah, simsiyah bi · '<ımından haiz oldukları kıymet; ve na~ un. u ır ıgı~ 1 1 ayrı . ısını, 17 de yapılacaktır. Muhammen fi riık c~eceklerın cksıltm~ saatın- . • hrr gun komısyonumuza mura-

human, tehlikenin gelip çattığın• . . . na,yonalıst ve hukumetçı denız kuv t 367c0 l" 1 "lk t . t den bır saat evvel temınat ve M. M. VekBletı Denız mer- caatları ve münakasaya girmek abe 1ıhayet toplu şekıldekı manevra ka- . . . . a ı ;) ıra o up ı emına ı . . . . • . 
r verdi. . biliyet· g·· .. .. r M t r vetlerının personelı aynı havassı ha- 2857 liradır. Münakasaya işti- teklıf mektublarıyle ıcab eden kez satınalma komısyonundan- istiyenlerin de 14380 liralık te-

Vardiyacının geld"'· · bild. d'" · ı oz onunc ge ır. a erya ın, iz ayni harb deg'erinde bulunan bı·r ki · k ·1 ·r vesaı"kı"n ,,..omı·syona tevdiı· 1 T 0 hrnin edı"len bedelı" tor ·t • ıgını ır ıgı :in planda ve ilk madde olarak göze ., · . . rak edece· erın e ·sı tme saatin- saı "" • · - .Q minat rnP.ktubu ile t~klif mek-
pı o hedefini bulmuş· Barbarosı . alınması da PePrsonclin kabil et· kuvvetin ıkı kısmıdır. den bir saat evvel teminat ve •801• •1949• 262,600 lira olan 5,000 ton ma- 1 • b 1 1 .. h 

c"n evind ' • · ıy ı BI 1 . ••• t k l fl ·· k tup arı ve kanunı e ge erını a-k en vurmuştu. Muzaffer fıer ne olursa olsun ne kadar ··k- naena eyh, personel bahsınde, teklif mektubkriyle icab edon zo un apa ı zar a muna asası . 
g~Ptarıın vardavelayı tutan eli zan- ;ek bulunursa bulu~san kötii :::. _ materyal kadar ince elemiye lü•um sair vesaikin komisyona tevdii. 

1 
22 Nisan D3fl cuma günü saat 27 Nisan 938 tarihine müsadif vı zarflarını kanuna uygun şe

be zangır titriyor; komodor Arı •c.ryal ile hiç bl• netice alınamıya- hissedilmez; yalnız iki taraf kuman- ••• l:'i de ihalesi ilan edilen Çorlu çarşamba günü saat 14 de Ve- kilde kapatılmış olarak en geç 
ku~:~;; dum_an_hulutları arasınd< ·ağı içindir ki kara harbinde orta danlarının hususiyetlerini, azim ve Demirköy civarında bulunan inşaatı eksiltmesi 25 Nisan 938 kA.let binasında müteşekkil ko- münakasa saatinden bir saat ev
ha. ~ k koprusunde bir baştan bi !C'reccdeki matcryelin iyi yetişmiş ihtiyat dC'rccclerini tetkik etmek, bu kıtaa tiçin 15,000 kilo sade yağı pazartesi 5ünü saat 15 de yapı- misyonum~da icra edilecektiı:-. ı veli?e ~adar komisyonumuza 

o~ıvnrdu. _,<"Csonel elinde, iyi materyale sahih ş ıçin kaifdir. kapalı zarfla eksiltmeye konul-Jlacaktır. •800• •1948• 2 - 13 lıra 14 kuruş bedel ile verılmesı. (1939) 
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25 I nce sigara 

20 Kaltn sigara 

KURUŞ 

Türk Hava Kurumu 
' 

BÜYÜK PIYANGOS ·U 
A!tıncı keşide 11- Nisan -938 dedir. 

Bu keşidede: 

200.000 ve 50.000 
liralık mükafatlarla: 

"DAİMA 

TİRYAKİ 
iÇİYORUM .. 

/ 

• Her Tiryaki bunu N • • 
söylüyor.Acaba neden!' 1Ç1 n daima tercih ediliyor 1 

Çünki: 
e Tiryaki sigarası on-
\arın uzun zamandan-
ber i be~ledikleri siga

Çünkü 
Evvelki iÜn soguk almıştı. 

diin yatıyordu, bu s>bah 

dipdiri ayaj!'a kalktı 

r a·dır. · 

•Tiryakinin harmanı GRf PtN 
herzaman ayn1 u)dağu Biitiin .ağ'rı' 
. b. . . . f . sızı ve san. 

gı ı ıçı mı ve _ n_e asetı cıları dindirir 

de hiç değişmez. 
Her zaman G R / P İ N 

AYNI HARM-ANI 
AYNI İ Ç İ M İ 
AYNI NEFASETİ 
TİRYAKiDE 

BULABİLİRSİNiZ! 

Soğull: algın. 

i ığıoa, nezle· 
ye, lffipe, diş 
oel,sinir, ade· 
.e ağnlarile 

romatizm oya 
:<arşı bilhas· 
sa müessirdir 

Tecrübe ediniz. 

fcabında 
,,. . r ' 
günde 3 kaşe ahnabiEr. 

K. 1 k G . 1 DDKTOR ıra ı azıno Ali Rıza Sağlar 
Şişli Büyükdere caddesi Zincir i ç H A S T L I K L A R I 

likuyu virajındaki gazino kiralık - M ü T E H A S S I S I 
tır 

Talihlerin İstanbul İş 
karşısıJıa Malfıl Cemal 

I müracaat_ 

bıınkası 

gişesine 

Hergün Beşiktaşta tramvay cad · 
desindeki muayenehanesinde saat 
15 den sonra hastalarını kabul e -
der. 

\•'*&*!dttl!i'*• YA Z~G EL i Y o .. R •'!- .. ,. 
KOSTÜM veyamPARDESUNUZU 

Şehrin en mütenevvi ve en mükemmel 
çeşitlerine malik bulunan 

Yalnız GALAT A'DA Meşhur 

EKSELSYOR 
Büyük elbise ticarethanesinden tedarik edini:ı. 

1 

' -- # 
ı' .. e Şirketi Hayriye ve Usküdar - Kadıköy V 

Havalisi Halk Tramvayları Türk 
Anenim Şirketinden : 

MUŞTEREK ILA~ 
Şirketi Hayriye vapurlarile Üsküdar trall1' 

vaylarında muteber müşterek biletler 
ihdas edi'.miştir. 

Kısıklı - Kaı:-acaahmed ve civarı, aylık abonman karıl~ 
fiyatı ikiilci mevki 607 ,5 kuruş ve birinci mevki 675 ıtuı' 
(vergi ve rüsum dahil) 

Bu kartiar 11 nisan 938 sabahında nitibaren mer'idir• 
nisan 938 tarihinden itibaren Şirketi hayriye idarei merııe· 
yesi kontrol müdüriyetile köprü Üsküdar ve Köprü Boğaf 
iskelelerinde sat.ılacaktır, 

,. Çaınlı~a ve civarına gidecekler için ayrıca müşterek JPi 
lük gidiş ve dönüşlü biletler fiyatı: ikinci mevki 22,5 k~J'I , 
birinci mevki 25 kuruş (vergi ve rüsum dahil) -

İ~bu biletler 11 nisan 938 sabahından itibaren köprü. ~ 
batnş ve Beşiktaş iskelelerinde satılacaktır, 

·------------------------ ~ , Arada Büyük_ Fark Var...-1 
1 

· Pertev çrcuk pudrası, şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafından 1 

1
lit edilmemiştir. Bu puclıanın, en büyük meziyeti bilhassa . çocul<' 
!eri için haurlanmış olm= ve terkibinde tahriş edici hiçbir 111•· 
bulunmama·~1dır 

PERTEV ÇOCUK PUDRASI~ 
Şişman vücutlü yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudiifl 

ı
v<ılarıııdıı ve koltuk altlarının pişiklerine karşı bundan daha miid 
bir pudra Lenliz keşfedilmemiştir. 

Onu diğer adi (Talk Pudra) ları ue 
! kar~ş~rmayınız. 

• 1 

Aktarma Bıletlerı 
Üsküdar-Kadıkö:r ve Havalisi Tramvaylıı' 
Türk Anonim Şirketinden: 

Tramvay ş~bekelerimizde aktarma suretile seyahat eden yolC~ 
!ara maddi bir menfaa~ ve. kolaylık olmak üzere yalnız bir aktO' 
rna için tenzilit tlı ııl<tarma biletleri ihdas edilmistir 

11 nisan 1938 günfüıden itibaren tatbik oıuıı'aca.k bıı hiletıer' 
le yolcular, araba değiştirmek suretile, gitmek istedikleri yere ~:· 
dar, şimdi iki defada verrrıekte oldukları bilet lıcreti yerine, il~ 
arabada alacakları tenzilatlı bir biletle,ikinci arabaya iki hattın j)) 
telaki yerinde binmek şartile, günün herhangi bir saatinde gi 
debileceklerdir. 

Bu biletlere aid ücretler vergi!erile berabet 
İki hat üzerinde 3 - 4 mıntaka için 9 kuruş 

İki hat t.zerinde 5 rnıntaka için 11 kuruş 
İki hat i.izerinde 6 nımtaka için13 kuruş 
İki hat üzerinde 7 - a mıntaka için 15 kuruştur. 
Yalnız ikinci mevki için muteber olan bu biletlerle biri~ı 

mevki arabaya bindiği takdirde ayrıca fark aranılacaktır. 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-~ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 200.000, 40.000, 25.000, 20.000 
15.000, 10.000 Liralık ikrami:. 
yeler vardır. 

BAYANLARA Mahsus 
Manteların envaı ve külliyetli miktarda 

ÇOCUK Kostümleri vardır. 
1 - 21/III/938 tarihinde ihale edilemeyen Gaziantep MüdürliiE' 

bağlı Akçakalede yaptırılacak İdare binası inşaatı yeniden kapaJl 1 """" 

Rekabetsiz fiyatlar yalnız Galata'da usulile eksiltmeye konmuştur. , 
!I - Keşif bedeli 10606 lira 81 kuruş ve muvakkat teminatı ~ 

liradır. , 
Biletlerinizi ayın y·edinci gününe 

kadar bayilerinizden almanız kendi 
menfaatlnız iktizasıdır. 

EKSELSYOR' 
Bulacaksınız. 

DA . llI - Eksiltme 11/IV /938 tarihine rastlıyan Pazartesi> günü ' 
• 14,30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesinde)<i alım komisyo~ 
~ da yapılacaktır. Kapalı zarflar münakasa günü en geç sat 13.30 za ~ı· 

adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukbilinde vel'j)J 

İstanbul Sıhhi Müess~seler 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 

_ ... Dr. lhsan Sami ... lll!f ' 1------------------•:I\ olmlıdır. , 
Öksürük Şurubu IV - Şartname ve projeler 53 kuruş bedel mukabilinde 1nhi51~ 

Öksürük ve nefes darlığı, boğ· 
1 Levazım ve Mubayaat Şubesiyle Gaziantep Başmüdürlüğünden <le 

1
. çakale Memurluğundan alınabilir. ~ 

ınaca ve kızamık öksürükleri için , V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve ves~ 

Heyb'eliada oeıeın Sanatmyonıumı lil.zım olan 100 adet Karyola 100 
adet şezlong ve 100 adet Etajer kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 25 Nisan 1938 Pazartesi günü saat 15,30 da Cağaloğlun
da Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğü pinasında kurulu Komisyonda 
yapılacaktır. 

pek tesirli ilaçtır. Her eczanede j İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları llizıl'1' 
ve ecza depolarında bulunur. VI - Mühürlü teklif m~ktubunu kanuni vesaiki ile Vinci madÖ 

yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat güvenme par~ ~· 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zırrfların yukarda yazıldıgl 
hile münakasa günü en geç saat 13.30 za kadar adı geçen Alım ~o~ 
yonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olması lazundır.j/ 

2 - Muhammen Fiat : Karyola için 27 Şezlong için 20 etajer için 9 
Liradır, 

3 - Muvakkat garanti : 420 liradır. 
4 - istekliler nümuneleri ve şartnameyi her gün Komisyonda göre

bilirle\:. 
5 - İstekliler cari seneye aid Ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı 

k.:ıruında yazılı belgeler ve bu işe ye ter muvakkat garanti makbuz veya 

Banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatinden bir saat 

İstanbul Asliye Dördüncü Hukuk 
Mahkemeşinden : 

Posta ve telgraf ve telefon mü
düriyeti :veldllerinden Fahir .Mem
duh tarafından önce Beşiktaşta Ab

bas ağa mahallesinde mezarlık so
kağında 27 No. lı evde eski posta 

kişe memurlarından Ahmed Mem 
duh aleyhine açılan davanın mu -

hakemesinde : müddeabilı yetmiş 

bir bin iki yüz kuruşun tahsiline · 

kar;ır verildiğine dair mahkememiz J 

evvel Komisyona vermeleri. «1954» den çıkan 21/3/938 tarh ve 68 No. 
----...;...--------------------- f ıı ilamın sureti tebliğ edilmek üze-

r e yukarıda yazılı adrese göndel"il
miş ise de adı geçen Ahmed Mem

duhun orada bulunmadıgı ve şimdi 

m 
~ .... 

NAS 1 R 
ı Acı .. 

1 
Doktor Jemsin Amerikada u-

1 
· zun tetkikat neticesi olarak bul-

duğu bir formuldür. KANZ'CJK 

NASIR ilacı en eski nasırları bi

le kökünden çıkarır. Ciddi ve şa

yanı itimat bir nasır ilacıdır. 

İNGİLİZ KANZU,C 

ECZANESİ 

Beyoğlu - İstanbul 
K if b d ]. 3157 li 90 k 1 ç bukl d 1 d t oturduğu yer belli elmadığı anlaşıl-
eş e e ı ra uruş o an u u gaz epo arın a yap ı- . . • . . · 

rılacak istinat dıvarı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartna- mış ve ışbu ilam suretı de hır ay ill!ımıım•m•mı:ım•m••••••ım:mı:•-••••• 
mesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. Jı kanunda ya- müddetle eskisi gibi ilanen tebliği /===-=====-===-=======-=='=" 
zılı vesikadan başka Fen işleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet ve- tensip kılınmış ve mevzuubahs o -
sikasile 236 lira 84 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber lan ilam dahi mahkeme dıvanhane-
19/4/938 salı günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. sine asılmış olmakla keyfiyet ga-

(B) (1801) zete ile de ilan olunur. 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 

ETEM İZZET BENİCE 

BASILDIGI YER; SON TELGRAF MATBAASI 

KEllPETEN 6iRI 
JIKER 
ATAR-

Dr. Hafız Cenıl 
Lokman hekim 
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Pazardan başka günlerde oğl~ 
sonra saat (2,5 tan 6 ya kadar tı 

• 1 

bulda Divanyolunda (104) nıJJ!l~ 
husıısi kabinesinde hastaları.ııJ 

bul eder. Salı, cumartesi giifl' 
sabah •9,5 - 12> saatleri hakil>j 

karaya mahsustur. Muayenebaft
1 
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