
• r "' E.1. YIEI t:[R l'lRCE 

Sayı: 336 En ron T elgraflan Ye Haberleri veren akşam gazete1i - 'ti •• M 

Telefon No. 20827 
lst. Nıır o~maıiv Şe ef 5'l. 

~----------------------· ..... 1 

SAGLIK KUPONU 
Bu kuponun beşini top!ıyan o

kuyuculanmız Son Telgrafın bi
rinci sınıf dahiliye mütehassısı ta· 
rajından Beşiktaşta Tramvay dıv 
rağında 59 numarada her gün saat 
15 den sonra muayene ve tedavi 
edilirler. 

~ ...................... mm ............ cm ........ m1 .............................................................. ll!l .. ıwH1m1awmr:E'~lillıll ............ lllileee1mgm .......... ımıöımıı• 

1 panya meselesinin halli için i gil 
italya arasındaki uyuşmalara S 

muhalefet ediyorlar! ____________________ ,._ ........ 

~©n lÜI O O lÜJO<®ır 
• 

a 
a ................................................ 

eselesi ha ledilmiş gibi .. 
-

Frank-oya muhariblik 
hakkı -veriliyor ! 

lngiltere, Habeşistcinın ilhakını 
tanımayı kabul etii -·---

ltalya, Fran- ,. · 
konun zaferi 
kazanacağı· 
na kani imiş: 

M 
eu cukartesi İünü = •• •• Başvekilimiz bu 

araşın urtu uş gunu Sabah birtorpito 
kutlulanacak ile lzmite giGi 

-~ .. .. . • . lzmitte tersaneyi ve 
Sınai müesseseleri 
Teftiş ettikden sonra 
Ankaraya gidecek 
Başvekil Celal Bayar bu sabah Pe

ra Palas otelinden çıkarak saraya 
gitmiş Ulu Önder'e tazimlerini arzet~ 
tikten sonra Dolmabahçe açığında de
mirli duran bir torpitoya binerek saat 
(10) da Gölcüğe mütevec~ihf>n hare· 
ket etmişdir.HariciyeVckili de Başve
kile refakat etmektedir.Başvekil Göl
ciik tersanesini gezecek İzmitt<'ki, sı
nai müesseseleri de tetkik ettikten 

Marasın umumi Qörünüsü sonra Ankaraya gidecektir. 
Cu (Devamt 2 nci sayfamızda) 

r. 

!Japonyanın merkezi Tokyoda hOkOmet cadaesl 

~Müdahale - . 

Olamaz! 
Japonya, Uzak Şark işleiİne kim
senin karışmasını kabul etmiyor 

Bayram alış yerlşlerı ve kurban satışları 

Hatay 
işi yola 
Girdi 
İntibah komitesi 
Ay sonu 
Toplanıyor 

Bu ziyarete siyasi 
mahfellerde büyük 

b r ehemmiyet 
veriliyor 

Yarın kurban bayramı 
başlıyor •• 

Kardeş MlSlr Krnh Majc.;te Fa.ru
kun önümüzdeki baharda rnemleke. 
timize geleceği ve Ankaray: ziy~ret 
edeceği anlaşılmaktadır. Ancnk 7jya
ret tarihi henüz belli değildir. Bu -
nun Hariciye Vekilimizin Kahire se
yahati esnasında tesbit edileceği ha
ber alınmıştır. 

(Dev:ı,.,ıı 2 nci sa~·f.1 -rtda) 

Daha bu 
Yaşt 
Başlarsa •• 
15 yaşında bir çocuk 
Kıskançlık yüzünden 
Bir arkadaşını 
Ağırca Yaraladı 

ınratesi günü Maraşın kurtuluş,çok hntible ·· 1 kl M 
gij .. .. r soz a aca ar, araşın ·-"'"'""'""--·"-"-"""'"""'"'""'"'-
iti nudur.Bu münasebetle şehrimizde- kahramanlığını tebarüz ettiren kon - Büyüklerimin ve .. z ka d ·I ._, Dig" er bir genç de 

Maraşlılar biri Halkcvinde diğeri • 0 r eş crı --
~erapalasta olmak üzere iki to.rlantı reransıar verilecek, ve harb hatıraları mm bayramlarını saygı ile katıu- ı Eniştesini v u -d u 
llıırlamışlardır. nak,ledi~ecektir Bunu güzide musiki lar, Türk ulusuna ~hayetsiz sağ- ı Y~rın ~~~~~ek Kurban bay~nm~. , şar edecektir. Kndıkôyünde otuıan İsmail oğlıJ 
Cumartesi günü saat 13 te Maı·aşlı sanatkarlarımızdan Münir Nureddin lık ve ferahlıklar dılerim • ı n~ •!~ gunudur. Her sene oldugu gı- Ilnyram hnzırlı.ii'ı hakkmd ki t:tCsi- 15 yaşhırında Koıiri, bu setbah Kadı· 

l-.. Emın·· .. lk . ve arkada!'llar b. k . takib Ça k . . 1 bı dıger arkadaslarımızla beraher 1. .. .. .. h"f . 1 ı- .. d ki fi 1 b. . ... . 1 onu a evı salonunda topla- ~ ının ır onscrı e- pamar a pırmcunu ve çvcuk . . . ~ . at uçuncu Mı ı cmı :u c«ıır. koy e a ınası onunuen geçer • 
llacak} b d k d p . ıgazetemız yerını Kızılay gazet~smc 
Ele a ar, urada .şair Necib Faztl, ece gece e erapalasta bır balo gıdaları fabrikası sahibi terkederek üç gün çıkmıy~ıcak \e K:ıril<'riıni:w Kurhrın •~a,Yl'ııınlan· kcn arkadaşlarından 14 yaşlarında 

'f nıi Safa, Cahıd Sıtkı ve ddha.!ir ~ir. M. Nuri Çapa ilr-düncü pazartesi günü tekrar intj-1m lrn!lııl.ırız. (Devamı ~ nci sayfarııııda) 
~2 ' ... 



~ - ~ r ~ ' r ı r r r r - 10 Şubat 1'>'!'8 ....,....__ 
Sabah ve Akşam 

Gazeteleri Başmuharriri eri 
Atatürk'ün ilk Go-nu·· ı u·· ı.er 
Çalıştığı oda 

neler diyorlar ? Atatürkün Ankaraya ilk geldlği 20 - 1 

~::·~·~;;;;···· .. ~··--·,;;::::~:";;~::·::·:~:·::~a ~~:~ ~o:ı:.::;~;~::~ ~~~::~ dec~/ br;:i k~:~::c~::.k~~:a~e~men l ka~;gi~i~:~ı~~:~:::c:~~::c~;•ıın:!~~~~ 
Avrupa milletferlnln karar vermış. ve beş mayıs !920 tarihinde ilk İcra muhariblik hakkı verilecektir. l onlaşılmaz, Habeşistanın İtalyaya il. I 
a•abını bozan harb 1 Kaza ~~~ camlann ~e~h~l Vekilleri Heyetini topladığı odaya Sovyet Rusya bu ~ara da pddetlc ıhakını ve İtalya İrupantorhığıın11 res. 

Hif ler tarihi 
Nutkunu 
Hazırlıyor 

1 

kırılaraı: .ıçe~ıdekı!erı y~aladıgı ıçın mermer bir kitabe konmasına karar muhalefet etmektedır. Fakat İtalyan • nıen taıuyacnktır. ı --· 
korkusu . . bı: tedbırın ısabetınde şuphe yoktur. verildi. larm bu defa takib ettikleri politika Bu formalite de ikmal ı-dilince ya Hariciye Nazırı 

Heıhalde bu ~o~ku ehe1mmıyetı ol- Yalnız ayni mahzur ve mütale~ trarn- neticesi Sovyetlerin bu meselede de Van Siıtar Romaya götürüll.X'ek, ya. londraya gitti 
dtık\a kaybetmiştir. Tota.ıter .devlet- vay camları hakkında da vant oldu- o h b d mağh'.ib olmaları muhakkak gibidir. hud Kont Ciano Londraya gelerek iki . . . 
kr ayrı ayn olarak demokratık dev- ğU" halde bu tedbir, niçin tramvay a- a a U yaş a Mubariblik hakkının Frankoya ve- devlet arasındaki dostluk misakmı Berlin, lO - Alman harıcıy~ n 
lctlerle anlaşmaya kalksalar da, be. rabalarına teşmil edilmeyor diye so- Bo"" yle olursa rilmesi ıse İtalyayı ve dolayısile hal- imza!ıyacaktır. Başvekil Çembcrlayn in B. Rıbben.~rop, Londray.a .gıtm 
raber çalışsalar da Avrupa rnlhc;nw ranlara da hak vermek lazım. yanın dostlarını tatmin edecektir 1 vaziyeti adım adım takib etmekte ve t~. Kral Jo:) a ~edanamı:sını tak_. 
bltalamag·a cesaret edecek vaziyetten * (1 inci •ay/arlan .---·om) Çü'nkü· F k d h 1 b''tü· B . I 1 t •h·ı ed' . . 11 e .ecek ve lngilız rıcali ile de go ...., , ran o er a u n arse . •ız aşmaYJ e. ı ıcı vazıye eı· te · J k - M 1 G.. . H' 1 çıktılar. Son Posta Ahmed karşısına çıkmış ve: !ona hıikümetı sahillerini açık demz-

1
· min eylemektedir. şece ·tır.~ ark"'!.ak .. onn.gd, kıt * s · k .. k ı d bluk d b' · . r·TAL · ·· · Bavyeı n·,akı oş une aı ece 

1 
Antelus k - en benım . Bonu~.t•ıtgum ız a Ben da b a ke e .. ııe.c1e1 ülk vaZJyekt~edır: 1 S S b YA
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1 
20 ı;ubatta B. Hitlerin Rahştagda s 

Tan Avrupadan fena haberler geliyor : onuşuyormuşsun . u ış en vazgeç, un an aş a gonu erın çe ı.mesı i an e as ıyan A.A. - ta - 1. ,- tk b . b h 1 
D k 1 ksa k ık d · t• b ·· k • · h · k' ı k' b k l p 1. ıv~c< gı nu u era er azır ıyac emo ras nln en IA!mr.nyadaki son hadiseltr ıizerine, yo .an ç .. annm, emış ır. esasen ugun as erı vazıyete .. a-ıı:n 1 yanın es ı aş onso osu atemo rı !ardır. 

eski davası Almanların cAnschluss• a karaı· veı·-! Kadrı bu sozlere aldırr.ııyarak yo- bulunan Frankoyu fazla mutl'essır sessa İtalyanın Franko nezdınde yenı 1 
ı Her taraf çiçeklerle donanacak 

Demokraside> en bü\·iık dava umu- dikleri iddıa edilmektedir. Bu keli- !una devam etmek istemişse de Ah- etmez. Fakat füırselona hükümetinin elçisi olarak buraya r;elmiştir. Yakın- Roma 10 (A.A.) .;_ Payitaht. Hi 
mi m€nfaatin hass.;siyetlc: ko:uıııııa- men;n tek umum; mı.nası •ilhak>, Jıu_ lmcd bir sıçr~yışta .gene sev~alınınlyegane mual.lem ve muntazam kuv - da Burgosa giderek itimalnamesıni leri:ı muv=latı tarihinde tan: .. ı 
s:ô.ır. Bunu başaran rejimler inkiş:ıf susı miıni\sı da Avusturya Almanlı • yolunu kesmış, ?ebınd.:n .bıçagını çı- vctlerını gonullul~r ve bılhassa Sov-, verecektır. . . çiçekkrk donıınacaktır. Hiik\ı 
edtrler ii<lih mevkjlere yüksc!ır!"r. ı ı?ının ana Al manyaya ilhakl deıııek • kar.arak Kadrının bog:ııne ~!anca ycBt as.k~rlerı teşkı.l e.ylemekt':dı~ 1 MÜZAKERAT NORMAL GIDI YOR.. bütül' pencerelerinin çiçekleri<' s 
Başaramıynnlar da irin için ,.ürürkr tiı Şı: h~lde, eg· ~r gelen haberlere i- hızile saplamıştır. Ka_drı aldıgı bu u ıtıbarla gonulluler çekıldıkten / Loııdra : ıo ... {AA.) - B. Co. rbın, B. 1 . . t . t .. · ' ' · ı bl k b ·-ı.. ·ı b' k d'I enmcsını emre mış ıı. 
yıkılırlar ,ııannıak i~ab ed«rse Almanyanın bu agır yara ile yere yuvarlanmış, sapı ve a u a u un manası c tat ı e ı -. Eden lle görnşmüştür Gfüıi~mcnin 

Dnrokrasi rejin,leri, türlü türlıı ; e~kı proıeyı tatbike başlamak üzere 1 bir halde. vücud~de duran bıçağı çı- meğe ~aşl~dıktan sonra Fra~ko~un me~zuu ihtim_'.'l İspanyadaki gönüllü-, =F=============oJ 
has.taiık ve icnalık istidatlarını ilnli- bulunduğunu kabul etmek zaruri ola-ıkarı_n~ ısteı.mştır. . ·-· yapac~gı bır taarruzun ."~ak .bı~. hım·ılerın gerı çagırılması ve bılhassaı· r an sa d 
yere ktedbirler alırkrcn, l'.mumi men- caktır Llkın bu ışe kuvvetı yetmedıgın • metle ispanya mesclcsını kokundcn 1 muhariblik hukukundan bazılar•.nın --------··----~ 
faat ;ırcn;ipinin bu ebedi düşmanla- A!m;ınyanın bfyle bir karar ver _jden ağl:ımağa ve feryad ederek et - h~lledcceğine İtalyanlar kuvvetle ka- t~nınmasını int~ç . edecek olan • ... 
rına kerşı da kuvvetli setler vücude/ınesı deme!< te harbin patlaması de-ıraft'.':'1 .. ımda~ b~ş~aınıştır. . nı bı~lunmakta~ır.Iar. . yuzde bırı_n tesbıtı ıdı. Bu •o~ me - Sz/ah/anmzga 
getirirler. mek o!abilir. F ıkat, bu faraziyeyi Kuçuk carib hadıseden sonra fırar Dıger taraftan Ispanya meselesındc sele, amelı bır t.ıkım müşkülata te • 

* hemen kabul etmekte caiz değildir .. je!ıniş.t~. E~~aı:tan yetişen!er bıçağı var~lacak anlaşınad~n so~~ l(alY~_ile sadü.f etm~kte berde~amdır. Baş/adı 
Kurun Jf.. Kadrının boğründen çıkarmışlar ve İ~~ltere arasındakı puruzlu dıgerl Yuzde bır meselesıni mevzuubahis 

zabıtaya haber vermişleı·dir. butun meselelerde çorab söküğü gi- etmiyecek olan bir formül tetkik e -
Kırılmaz cam I AKş;oım Yaralı hastaneye kaldırılmış, kü. bi derhal ve birbiri ardınca halledi!e.. dilmekte olduğu zannolunmaktadır. Yeni üsler kurula 

Belediye şehirde işleyen tnksilerle Başmakalesi yoktur. çük Ahmedin aranmasına başlanmış- cektir. Bu hususta İspanya işleri ha • Selahiyettar mahafil, müzakera • 
•111111111111illllllll1WlllltlllllllllOUllllllllll lllllJlll!llttUllllllllllllUllllltotlttlllHIHU"lllllll:IJ1tl•llHHl ... HHllNHlllllntHtlUHlllllQfll tır. ricinde vakit kaldıkça bu meselelere tın normal mecrasını takfb etmekte cak ve büyük ge 

Hatay l•ş•ı yoluna gı•rdı• Budaeniştesinivurdu! dairde iptidai m~hiyette temaslara olduğunu beyan ile iktifa etmekte_ miler yaptılacak 
Akbıyıkta oturan Ahmed, dün ge- devam edilmektedir. dir. Paris ıo (AA.) - Mebusan medi 

ce ayrı yaşamakta olduğu karısının ••uıuuıııı'"'*' .. '"'"11"'""""""11' .... ',..._uımııuıuıtnırıı"ı•mtn•""•"ı'""""'" .. ·u·ııu-•ıto11111111111•11"111m11ı.n1111 bahriye encümeni, ittif.::tk ile bir ta 

(Birine ıahifeden deuaml !Ayni zamanda halk iş ve gücile da- Sultanahmcdde~i evin~ ~itmiş ve M •• d h ı 1 rir kabul etmiştir Bu takrirde evve 
gerek mahalli halkı ve erek hükfune- ha serbest ve müsterih bir şekilde nafaka meselesınden enıştesı Osman- u ~ a e o a m az hükumetin süratle parlamento 
. . . . g J l - b J T.. ı la kavgaya başlamıştır. Kavga sıra- Q bahriye için yeni ve kuvvetli b 

tımızı hıç de memnun bırakmıyan va- meşgu olmaga aş anuş, urk hal-' . 
. . . k .. ü1 . sında Ahmed asabıyete kapıldığın - kredi tahsisi için müracaat etmesi t 

zıyete ~'.~ayet verileceğinin takarrür !i!ınla ~aıt·şı reva gor en mezalım ha. dan derhal Osmanın üstüne hücum Birinci .ay/adan devanı onları bu kanunun lüzwr.una iknaa leb edilmekte saniyım müstemlck 
ettırıldigını evvelce Cenevreden aldı_ emış ır. . . . . alı aktadır 
,.._ h • h be 

1 
. . lf bil y 

1 
b k f k etmış, yere yuvarladıktan sonra a • raT vernıı§tı1' .. Bınaenaleyh bundan ç şm • l€rde yeni üssü bahriler tesisi ı:ır 

11~.ız usu.'1 .a r erımıze a en - a nız azı gayret eş u a me - d kafa d • RAPORU VE dir · k Filh k;k D lbos af 
1 

_ .. .. .. aıncağızı tasın an agır surette ıonTa heThangi bir devlet tarafından VAN ZELAND ri olduğu beyan olunmaktadır. 
mıştı · a. · ~ e tar ın • mur aı:ın çıkardıgı muşküllerle nu - yaralamıştır. htt ne maksadla oluTSa olsun vuku JAPONYA Bu takririn kabulünden evvel 

dan yapı~an teşcbbiı" neti~i .müs- fus daırelerıne ka~ı~ hususunda b.a- Geceleyin yaralı bir adamın feryad bulacak htt taleb kat'i bi1' Ted muka· Londra : 10, (A.A.) - Avam Ka . Villiam Bertranı.l, ilk inikat '.iecek 
temleke ıdnre<.;ı aybaşından brrı Ha-

1 
zı mmt:ıkalarda hiılii zorluk çekil- etmekte olduğunu duyan devriye • be/esine maruz kalacaktır. marasında amele fırkasından B. , lan nazırlar meclisinde 1936 tarih 

tayda d.aha dürüst ve makul bir siya- mek:cdır. . !er hadise mahalline giderek Ahmedl 'ı Neler oluyor? Arthur Henderson'un sormuş olduğu bahri program kısmından müstak' 
set takıb eylemeğe başlamıştır. Ha - Dıger_ taı:aftan, . lntıha~. yasasın • yakalamışlar, yaralıyı da hastaneye . Tokyo 10 (A.A.) - Japon ekonomi bir suale cevab ve.ren B. Ed~n. 1ngil- olarak 35 er bin ton hacmındn i 
taydan .J:Plen hab'!rlere gföre bu ara- da dılegıınız veçhile tadılat yapacak kaldırmışlardır. birliği, ticaret ve sanayi odalarının tere hükümetinin B. Van zeelan'ın yeni hattı harb gemisinin inşaat te 
da resmi muameli\tta Tüı-k harfleri- olan beynelmilel komite bu ayın s~n- j hareketine uyarak hükümet ve parla-ı' raporundaki kredi kolaylıklarını ta • giıhlarına k?nulm.as~ içi:' .. rnezuniy 
nin kullanılması mecburi kılınması, ]arına doil'tu Cenevrede toplanacak- Of b •• ~ l k • mentoya bir muhtıra göndererek arruzda bulunmuş olmakla itham e-jtaleb edeccgını bılclırmış.ır 
bütün memurların derhal türkçe tır. Kongrede hükümetiınizi temsil o us J ez e e Sl elektrik endüstrisi üzerinde devlet dilen ve Milletler Cemiyetince ken - Nazır, inşaattaki taahhiirlcre bil 
öğrenmckriıı·n tebliğ edilmesi ma • edecek olan Hariciye Umumi Katibi• y "d kontrolunun tesisi hakkındaki kanun dilerine bu kolaylıkların gösterilmesi hassa RichlieW .ve J~an Bcrt'in inşr. 
halli halkı scvındirb. ı,.-, 'AtatGrke ve Numan Menenıencioğlu Balkan kon· ı: en l en layıhasına itirazlarda bulunmuştur. aleyhinde karar verilmiş olan dev • . sında.vukua getırilmı~ olan taahhur 
kr-deş Tü:kiyeye korşı dııydııkları seyi toplantılarını müteakıb Anka _ H l d Bu .suretle .bütün. Japon ~ali ve iktı - Jetlere gösteıilmiyeceğini beyan et -1 tc~ssuf etrı:ektc oldugL:".u ~ey:n et 
mir· t hıslcrirıı ~\•iye eyl~miştir, radan hareket edPCektir, . azır an l SJıll mehafıJı prOJC aleyhınde bulun - mıştlr. · 1 ffilŞ Ve bu ınşaatın tac.ilı z:ırurı O!cltt 
- - - ı Uzun zaınandanberi devar.ı eden muş oluyor. ı Müteakiben B. Hendcrson'lın, B. ğunu ~atırlatarak ~ksı tıı.kdırde Ital 

1 

otobüs tahkikatı ncticelcnnıi<. frzle Maamafih parlamentoda geçen ilk Eden'in vermiş olduğu cevabın Ja _ 1yan ~ılosunun yıenı. tor.03ının 194 

Mısır' Kralı Başvekı"lı"mı·z ke hazırlanmıştır. Teftiş lıcy~ti reisi müzakereler layihanın bazı tadilatla ponyaya tatbik edilip edilm;yeceğini 1 sencsınde Fransı~· f'ıl~s~nun ton~)~ 
Tevfik Talat dün Dahiliye Vekilini k:tbu.1 ed:leceğini g~st;rmektcdi:. öğrenmek noktasında ısrar elmesi ü-ı· dan. daha kuvvet ı 0 u;ıunu ve 

1 
· 1 1 · tir F 1 k b ·· 1 Dıger taraftan hukumet millı se - zerine B Eden hukuki ve teknik sa halın Fransız donanmnsının Akde 

Baharda Bu Sabah zdıyarAnek c mış .: dcz.
1
e ekt'.ıguıı er -, rerbcrlik k&nun 15.yihasın;,, kabulü 1

1 

ha haricine çık:Oamış ve herhaı.ı;i b)jnizde yalnız başına zabıta vaziiesin 
e araya gon erı ece ır. .. . k b' · 1 kil d 

ıçın •le meb'u:xın ve ayan grupları nez 
1 

devletin ismini vermekten imtiııa et-ı go:~es~e aı.şı. ır manıa eş - e 

1 
Acı soğuklar dınde tcşebbuslerde bulunmakta ve miştır. _re_g,..ını __ so_y_ı_e..,.m_ış_t_ır_ . ......, ______ 

1 

Ankaraya nelecekı zmite gitti e e e e e İstanbul Üçüncii İcra .'icmurlıı • 
y Devam ediyor IV'AKINEY E ğundao = 

( 1 nci sahiled~n devam) ( 1 inci ıogfarlan deoamj -·- VE RIR KE N Şükriyeye borçlu gazeteci Partııh' 
Gerek K.~hire, gerek Londra si • Haliç tersanesinde Bayramda karın devamı • un mahfuz ev eşyasında sat;lınasına 

yasi mahfilleri bu zivarete hususi Başvekilimiz Celal Bayar dün ya- muhtemel J 1 1 • r 1 • •• •• lh karar verilmiş oldu[:undan ilk ııçık 
bir ehemmiyet atfetm,ektedirkr. jnında Hariciye ~e~~~ Rüş'.ü Aras ve Epey zlmandanberi iyi giden ha· apon ar I ngı iZ erlll yaz USSU are• arttırmasında 18/2/9~8 cu:na günü 

Mmr Kraluıın bu ziyareti esna•ın-ıhususi kalem m~dw:' Baki Sed~s oı-:valar evvelki gece birden bire bo • kelerine k k k • f d"} saat 2 den 3 çe kadar Taksim ka.oan-
da Mısırla bi!- dostluk paktı imza e- d~ğu hal~e H~ı,tekı ~':'aneyı. ve!zmuş dünkü sayımızda tafsilatını as er Çl ar~_a .. ~~ e. 1 er ıcı mahallesi Sa~ır oğlu namı dı~cr 
dileceği gibi Mısırın Saadabad pak -,d.'ğer denız muc~eselennı gezımş - !verdiğimiz veçhile kar yağmış ve şi<l· Ho.ngk~n~ 10 [A.A.) - Resmi ~c~~adan ogrenıldigıne göre Japon ıTatar a~a sokağında 13 N .. ıı ~\de 
tına dahil olacağı da öğrenilmiştir. • tır. Bu arada Valıde kızağında Krup 1 cletli bir soğuk başlamıştı Dun bahrıyelilerı, geçen hafta başında, lu gilızlcr tarafından yaz üssüllıareke'i · yapılacagı, bu arttırma netıcesınde 

Doğı:m yı!Jönüınü merasimi jmüessesP~i ~afm.dan inşa ~ilmekte !öğleden sonra hava nisbeten açmış, ı olarak kullanılmakta olan Liukungta o adası karşısında kain Weihaiwci'dc 1 m~ham~~n kıym~tU:b yüzde .yet. 
Yarın Majeste Farukmı doğum yıl- olan yem iki denızaltı gemıınızl tef- fakat gece yine kısmen kar yağmı·tıc. karaya çıkmışlardır. 1 mış beşını bulmaaı\P .akdirde ikın· 

dönümü c.lduğu için Kahirede büyük; ti~ etmişler~~· ı:ıu arada .~44 kiş'."in Bugün hava oldukça açık ise d/ a('l ~giliz memurları derhal protestu etmişler ve karaya çıkarılan grup 1ı ci a~tırmasında 25/2/938 cum~ güı~ü 
merasim yapılacaktır. Bu arada şeh- kurek çek~ğı bır_ tenezzüh kadır - hır soğuk hüküm sürmektedir. gerı alınıruştır. ı aynı saat ve yerde yapılacagı ılan 
rimiz Mısır konsoloshane~inde de birlgasını tetkık etmişler ve bunun ta- Dün geceki en dü•ük hararet dere- ı } ) f J olunur. 
suvare verilecektir. mir edilerek Be.~ik~ ku~laca.k ccsı sıfırın altında 3 dercceyı bulmuş nşaat p clil arJ İ şa edi miyecek! Eyüp ~ullı Hukuk IIakimW:iıırlcıı: 

_ -·- ___ olan Barbaros muzesıne naklim mu- ve bu derece sabah saat 9 30 a kadar Rıdvan ta:·afından Hatice ve Sıclı-
.b b 1 1 d • Tokyo : 10, (AA.} - Japon bahri- ycsi namına söz söylemeğe •aliıhi - k 1 hl . 1 . , . .. d 

nası u ır.uş ar ır. surmüştür. _ . . a a ey erme açı an ıza,.,ı ,uvıı ııva· 

B ekil. . . d B yeti.ar olan Kontr Amiral Mota, Japonya lıükumetının deniz illljaatı plan- J d d 
1 

.1 hl · k.. .. k 
aşv ıınız aynı zaman a ar • Rüzgar saniyede 3-5 metre hızla şi- . . . . s:n an o ayı munıaı "V er uçu 

barosun yüksek meziyetlerini bir kc- maiden esmektedir. larıruJıfşa etmemek h."sus~ndaki >zmını yemden ı;hemmiyctle kaydet ·ıMustafa pasa Ci~ali c.ıddesinde 2 nu· 
intikam! 

d h t b .. tı· . B b mış, aponyanın kendi denız progı a mını neşretmege mecbur olmadığını 

1 

1 b · k d Tt 1. S 1 1 , 

Hududu geçen re a a e aruz e ırmış, ar nros Dün gece bir parça atıştıran kar t k b b bd lak b' . k• .h . d'lm . mara ı ara a a a ıce ve ıc ı.<~ -
.. . . b'·t·· . 1 .~. 1 b' e rar ve u a amut ır sıi ut ı tıyar e ı esı lüzumunda ısrar 1 bl' •t ht 3 muzesının u un zengın ı6 ı e ıran sabaha karşı kesilmiş •chrimizin se- 1 . t• ya yapı an tc ll'a. a tarı en · sc· 

• ku lm h b • ey eınış ır. • ,. 

E t ı 1 lı once ru ası arzusunu iz ar u - masını örten siyah bulutlarda kmnen A • • • ine evvel mezkür adres: terk eaıp s onya .ı arın yol\ yurmuşla~dı:. dağılmıştır. merıkada ınfıratcı1ar muzaffer ~ittikleri ve ncreve gittikleri belli 

Ed
, , ld Istmyc doklarında Mama!i Balkanlarda ve Trakya da . . , .. .. olmadığı mübaşirin meşruhatın • 
Jlmesıle alınmış Ü LJ Başveki~ Valide kı~ğı ve. havuz- yağan büyük karlar ve her tarafı don .Vaşı~gıon :.10• (AA.)-: B..Corde!I! H1:llu~ dun_ kongrede Amerıka lıu- daı: anlaşılmış olduğundan bıı kerre 

. . ... !ar ıdarcsınde yaptıgı tetkiklerden dc;ran şiddetli soğuklar hülc'.im sür- kumetının d~ger herha~gı. bır devlete hıç bır ıtılaf akdet'."emi§ olduğuna 1 ilanen t~bliğat icrasına verılen k:ı· 
.. Revr.I : 10'. (A.A.) - Peıpus golu sonra İstinye doklarına gitmiş, bu • düğüne göre bu gün açık olan lstan· d~ır . olan katı beyanatı, ınjır~t sıyase tı taraftarlarının ıtımatsızlıklarını rara nazaran ma!ıkerr.esınin mual • 
uıcnnde yenı hır SovyP.t • Estonya rada yeni yapılacak tesisat ve bu - bul havasının tekrar kar laması ihti - teskın etmek arzusundan mulhem ~ı mıqtur. lak bulunduğu 13/12/f/37 onı:ırtcsi 
hudut hadisesi olmuştur Hadise ne- günkü vaziyet etrafında izahat al • mali vardır. lnfırat siyaseti taraftarları'. sıyası ~efor;n bahsinde müteveffa Wfüım i- saat 11,30 cia m:ılıke. ıeye c;cımedik • 
ıb:sinde üç ki~i ölmüştür. ı'mıştır. Diğer taraftan Do" Anado!uda !e kongre ~rıısında zuhur etm~J olan. ıhtı!afı deThatır ederek nynı ihtılıi • !eri veya tar afi~ ınc!an bi,. veidl g"n· 

E~toııya men~biind~n bildirildi'ti- Doklar_ !evsi ~ecek, modern bir büyük bir kış hakim ~!makta, yollar ~~~. tekerrurune karıı evvelden vG:ı yet almak arzusunda b~Zunmaktadır-ldermedikle!'i takdirde mahkeme.ıi • 

ne gore sabahleyın ikıEstonyalı hudut,hale getırilecek, lıınanımıza gelecek kısmen yağan karlarla örtülü bulun· inin gıyapl&rır.da c\c-:am edece•i ma· 
muhafızı ile bir arabacı hakiki hudu- bütün ecnebi gemileri de tamir ede • maktadır. lfımları ollI':ık üzere işbu davetıye 

dun beş yüz metre berisinden geı;en bilecektir. . Dün İzmit, Geyve Adapazarı ve Küçük kız/arl ı I{ GUi( HABERLER ';tebliğ mak<ımma kaim olmak üze • 
Jıat üzerinde devriye gezmeye çık - IlAL.KAN KONSEYINİN TOPLAN • havalisine bol kar yağdığı Bolu ve re 15 gün rııüd:ictle yapılan il3r:ata 

mışlar ve fakat bir daha dönmemiş. TISIN-:- D?G~U Düzce civarlarında da şiddetli kar Kandıran * Şirketihayriye ücretlerinde ten- 1 rağmen müdı.leialcyhler gelmedi -
!erdir Balkan konseyıne ıştiriilı: e.dece~. o- ve soğukların münakalatı sekteye uf:· zilat yapılmış ve yeni tarife tasdik, ğindcn dava bitim, derecesine gel • 

Gecelevin Sovyet makamı Esten • lan ~ost. ~~~lı de:"letlc~ .~u - ırattığı söylenmektedir. Bz"ı• şer z"r için Ankaraya gönderilmiştir. j diğindcn gdmcJikleri takdirde da· 
- messillerı onwnüzdeki salı gunu şeh- . .. • k b ı t · b.. ·· T h k· yalılara müracaat ederek bunların . . _ .. . Bu sabahdan beri hızı azalan ruz- . .. .. .. •.. * Dostu Rifatı öldüren Emine Ne- 1 vayı a u e mış ve utun ı ıraz a 

rımıze gelecekler, buyük merasimle • . . . .. Bu sabah Emnıyet mudurlugune · · d 
Sovyet balıkçılarını yakalamak için k ı1ana akl dır A garın tesırile Karadenizde dun haber . . .. dime adlı kadın 12 sene hapse mah-, larınd:ın v~z geçmış sayılacr.gın an 

arş c ar . ynı akşanı An • di-. . 'dd ili fır d Moız kızı Reçına muracaat ederek on · 1 il 1 k k 1 
Sovyet topraklarına girdiklerini ve h k t ed . ver gımız şı e tına urmuş, . .. ı küm edilmiştir. !ba ıs e yazı aca gıyap ararının ti'" 

kara ya are e eceklerdır Kom;e- kar tipisi kesilmiş ve d··nden beri beş yaşındakı kızı Suzanın yüksekı 15 - .. ddetle ""neıı teJli'•!ne 
1 "sad mede .. ıd·· ·· 1 ·· l · t ı t ·· ·· ·· ktir u * Yu"oslavya Vahkanla ol za gun mu ""' " yapı an mu e o urur muş o. yın op an ısı uç gun surece • B .. ük' d ··nı . d beki t Kaldırımda oturan Yergi tarafmdan ,_, ' an an- . h !· • . 28/2/938 o t 14 

duklarını haber vermi !erdir. DAHİLİYE VEKİLİ GİTTİ uy ere 0 erın e eyen pos a • - .. . . !aşmasını feshetmiştir. ı 'e nıu " .en.enın · aa 
ş . . . . . . .. .. K · .. vapurları bu sabahtan itibaren sc - taarruza ugradıgını soylemıştır. I _ _ _ . . dl' tal'J'.ine kar:ır verilmiş olmakla 

Hatırlarda 0ıs:' ~erektir ki bundan Dahilıye Vekili ~uk_rü. aya dun !erlerine başlamışlardır. 1 Polisler sür'atle Yorgi'nin oturmak-! terde bulunduğc; anl..ışılını~c1~. ·keyfiyet ı;ıyap ka:-ıırı mahiyetinde 
üç hafta evvel ıki Estonyalı balık· akşam Ankaraya gıtınıştir Vilayetlerimizde ita olduğu evine giderek bu vah1i a- \ Yorgi sorguya çekilince her şcyijolmak üzere ilim olunur. 
çıyı. g~tür~ek isteyen üç So~~t .~s- Her yer tatiJ oluyor Yağan karlar dolayısile Burı;ada : damı bulmuşlar, emniyet müdıirlü- inkar etmi'jtir. Fakat .>azı deliller ...................................................... . 
kerı bır musademe esnasında oldu - Ba .. betil b .. k il k t g-un-· e getırm· işleı·dir. .karşısında susmaya mecbur kal.,.,,. -1 BAYRAM NAMAZI yram munase e ugun a • yo ar apanmış ır. ·-. 

Ze ~ali saatle: 
rülmüşlerdlr Binaenaleyh bu hadise- şamüstü bütün resmi daire ve mü - Samsun, Erzincanda ' da §iddelli Yapilan tahkikatta Yorgi'nin böyle tır. Suçlu nezaret altına alınnl!Ş·İ 
nin bir intikam hareketi olduğu 7.an- esseselerle mektebler salı sabaluna soğuklar h~üm sürmekte ve müt- bir çok işler çevirdiği ve küçük ço- fır bu günlerdi> .Wliyeye teslim edi -ı 

nedilmektedir. kadar tatil edilmişlerdir. hiş surette kar yağmaktadır. cuklaı, kandırarak çirkin harckd · i lec~ktir. I Ezani saatle: 

s. 
7 
1 

D. 
39 
53 
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r-------------11 -, • D A M ' 
1
-Halk Filozofu-, 

YARIN BAYR AM llşarıyanlarsütu~ 1 ••• dıvorkı: _ 

İş arayan, işçi isteyen veya hır Para ·ıçı"n b·ır hayat so'" ndu"' - Sebiller __ ....;;,_;....;;..._________ müşkülü olup bizden fikir soran ve 

K b t 1 
şikayetini bildirmek arzu eden muh- Bazı sebillerde vakıf suları satılı-u r an sa iŞ arı ve çarşı• terem karilerimizin mektublarmı k k 1 d h !yor. Bun:ardan bir tanesi Eminönı.in· 
her gün bu sütunda muntazaman ve ren .• •. atı• i ama ma • de şu meşhur yıkılm~sından b_ah~e-

1 d f 1 t h ti• parasız neşredeceğiz. Bize gönderi • dılen Ycnıcamıin Hünkar mahfılı ıle ar a a a İye en arar e 1 ıecek iş ilanları 2 gün üstüste tekrar· k d · ı d • ' beraber yapılmış olan İş Banka;ınm 
la neşredilecektir. u"' m e 1 1 köşesindeki Hatice Turhan sebili, bit 

d d ' 
(157) - Orta tahsilde bir gencim. • "• tanesi de yanan sarayların kaqısın· e V resin e Matbaalarda on senelik bir zamanda l daki Sinanpaşa sebilidir. İçinde böyle 

_ ••• sevkiyat ve dosya tet!:ik işlerinde bu- Caniler 60 yaşındaki bir kadın ;atış yapılan daha başka sebiller de 
------ Jundum. Bu kere açıkta bulunmakta- var mı bilmiyorum. Fakat şurasını 

{"ehrı'mı·ze (25} binden fıazla kur• yım Fabrika ve_ ı_natbaalarda '.dare iş- b "" ve dereye atmışlardı! bilivorum ki Lilelideki Üçüncü 1"us-
\'' ~ '/ ılerınde çalışabilırım. Orta bır halde O gmUŞ laf~ sebili, su satmak istiyen bira -

b / k k get' iri/ d i b Un Un 18 daktilo da bilirim. Taşralarda da ça- --- d e götür- dam tarafından kiralanmak istenmış-
Q n ı 0 Y Un "" · Jışabilirim. Adresim için Son Telgraf Bundan 6 kadar evvel işlenen fe~ 1 da_'. mesa!ede b~~un; ak~~:~a taş ,e de Vakıflar idaresinden gönderilen b • d "" Un Satzlacagz mU- )iş ve halk sütunu vasıtasile Hidayet ci bir cinayetin mahkemesı evvelln·muşler başına d Y_ b yerine bir ihtısas heyeti gelmiş, burasının 
ln en ÇO gun ı Teltik rumuzuna müracaat olunma- gün neticelendirilmiş ve Balıkesirde'bağlıyarak suyun erın ır tarihi bir sebil olduğunu ve böyle bir 

h k k k go •. r u·· ıu·· yor sını rica derim. ihtiyar teyzesini; parasına tamah e- atmışlardır.. .. . dereye ticarete alet olarnıyacağı karari!'? bu 
Q a 1 (158) - 1312 tevellütlüyüm. Ana - derek alçakça öldüren Ziya isminde Aradan bırkaç gun geçınc~ 'çill teklif reddedilmiş. Bunu biliyorum . 

-.- ·-b. -:--b-::--- k dar uzanan seyar yeni 
1 
doludan geleli bir ay oldu. Memleke- bir katil ile şeriki cürmü mahkeme balık tk~tml~lk vfe sazbkeskmo~u d~v • Şu hakikat karşısında gayriihtiyari 

I:Iavanın evvelki gece bırden ıre •o ur ucuna a ' hk' gelen oy u er ena ır - .. . b.ll . t ·hi k yrnet· 
k jb. .. d gelmiştir te gitmeden evvel tersanede maran- heyeti tarafından idama ma um e - d ld"ğini me- insarun otekı se ı enn arı ı 

V
are ab çevirmesi ?ahyramk htlaz~lıklarıtnı •rBpayazr~rmvmucu··:a~ebetile alİ.ıcadar be- goz ustası olarak çalışmakta idim. dilmişlerdir. mukşlatr, bulnun nertekl~~ıgaera~ıada su- terinden şüpheleneceği geliyor. Ac~-

u husustaki are e erı gevşe ·j " b t . . ra e mış er yap ı ~ d" b M" s·nan mcktebı-
tniş· azalt tır Bu hal· bilhassa, da·'kdiye ve polis memurları bittabi bu Bundan evvel de gene_ ara acı us ası Bu tüyler ürpertici cinayetı~ bil. un üzerind~ şişmiş rengi değişmiş b~ ıyQr, _u,_ ın_ıar .: . lan 
ha ~yade-~b~ık k~yun satılan\. esnafın geçim ve rızklarına mani o~- olaı:ak Adapazarı bahrıyeTara~a ad~~!- tün safhalarını; müddeiumumı Bay ~ir cesed görmüşler, hiidi.<eyi hemen nın ~ute.~amil bır t;':~~:ı "~Pıl· 

d"kl · d bunlara mu yesınde bulunuyordum. envır, o • . y -ı-· "dd" ·nde . 1 di Yenıcamıın mımarı , 
Yerlerde belli olmaktadır Ezcı.itHle: mak isteme ı erın en · d r B Necmeddın eşı ın ı ıanamesı jandarmaya haber vermış er r. H f Tu han sebilile çhm-
evvelki gun·· sürü sürıi ~hanlık ko-,samaha etmişler; bu suretle yüzlerce ~eme gibi işler de. eli~ en gekır. . u tespit ettiği veçhile karilerimize nakl- Cesed sudan çıkarılmış, yapılan mış _olan ila ı_?e. l rk. sı·nanpa<a ~ • . - . ·· ·· .. zı · g·· 1mü~ . ışlerdekı derecemı gosterece vesı • . d • berlıtaşın ensınc e ı • , 
Ytınlarla dolu ve kaplı olan Beyaııd,raııeııın bayram ustu yu erı u k b . 1 . d vcuttu- İs- edıyoruz: muayenede boğularak suya atıl ıgı bili" ıar·h" '-·ymeti haiz degı··ı m;dir? 
F . . ,, . ·· V b k b"l snaf yollarda ser - a onservıs er1m eme ... 1 k f . b'r ı ı ıu 

atih, Süleymaniyc, Yenicamı, Echr-, tur. e u a ı c 
1 

d tekli!erin Son Telgraf iş ve halk sü- Cinayet nasıl )şlendi? anlaşılmışdı~-. Bu surete ç~ ecı, 1 Bu&lar hircr şaheser değil midir ki 
nekapı, Beşiktaş scmtlcri~de dün.peklbestç_~ sa~~ ~apmış '::"u ı:k,am dük - tunu vasıtasile (marangoz ustası) Katil Ziya; kendisinden baoka mi-ışekilde işlenen bu_ cınayetın yapıcan içinde Demeli, Taşdelen, Olimpos 

;," kboyun kalmış;_ ekser sbuahruler h~v~- k"~~~'.-"v~ s:~~1:ç~~naf saa; 8 e katlar ,rumuzuna müracaatlerini rica ede. rasçısı olmayan ve seyyar bezirgan- uzun ve yorukıcu blır ~hkıkatı:~ s~~: gazozu, lımonata, şerbet satılıyor. 
un ozması uzerıne mez aya e;»tu·ı a . ' ı . . 60 1 d E ra, Esmanın z car eşının o,. u İ . d k. . .1 re frigidaire'le• yer -

~ülmüşlcrdir. Maahamkafihb diınlı. k öğklcılen alı~~Ş}~~~~~g~{;İd~~DİHAM 'j r'7i59) - 18 yaşında bir kızım. Ye- ~:;,a;:;as~;;,z~:~aa:~~d~::e~i ~ü~ ya ile evin~~! md~~iı" klaldılğı Şab~: l~~ir~l~i~ı;.,~\ük hayatın ort~lık ye-
sonra ve bu sab· ur an oyun. 'd. . k d k d H 10 hu . . . tarafından .., en 16 ı an aşı rnış . d k 11 ıl ? 
sat .1 nl t' Bayram münasebetile dün ve bu , ıncı sınıfa a ar o u um. a • 11 

• şünmüş ve bu kararını tatbik ıçın hr' . dli . teslim e- rın e u an ıyor. 
~~ arı g<:>ne cab ";':;'~ ır. t 

1 
sabah şehrimizdeki bütün postaneler- 1 susi bir müessesede daktiloluk et • kadını takibe karar vermiştir. s~çl~lar şclir~ ımız a yesıne Gerçi bunlar, zamanlarında su da-

u sene; kur an ı oyun sa ış a- . . . .. mekte im Buradan kendi arzumla ' . . .. .. dılmışler . "ıtılmak için yapılınışl:ırdır amma 
tındaki fiatlar· etin ucuzlaması kara- de fevkalade bır faalıyet goze çarp - y • · · 1 Esmanın, Erkılı koyunde bulundu- Yapılan tahkikat ve muhakemeleri g ' - d azmak 

' t ' ' ayrılacagım. Ayrılırken bonservıs a • ğu b. d z· d b k"" gel Napolyoııun kalemı e yazı Y 
tının verildi61 bugünlerde, geçense- mış.ır. .. ..• . ... k · a d t hh .. d ederim İyi bir mü- ır sıra a ıya a u oye - sonunda, cinayetin, kadının parasına . . a ılmıştır. Fakat bugün tarihi 
neye nazaran biraz yüksektir. Ezcüm Bılhassa dun ogleden sonra bu:l'._u m yı da aa_ ub_ .. ti daktilcluk miş, daha o gün tanıştığı kahveci Şa- tamaan Ziya ile Şaban tarafından iş- ıkçın y tpil - elerde yer almış bulu· 
1 kı k) postane Galata postancsı ve Beyoglu essesc e, ıyıce ır ucre e .

1 
. ıyme e muz 

e 40-45 kiloluk (Karayaka vırcı • • . .. . . h . t • t ı·b· İ t"ycnlerin· (Son bana meseleyi anlatmıştır. Bu suret - lendiği, gene bu tahkikatta canı erın, 
l . h" K . posta mcrl-ezlerı muthış bır te acum e mege a ı ım. s ı • b" k nuyor. 
~rı 14 lira, Eskişc. ır ve onya cm- • _ , Telgraf) . ve halk sütunu vasıtasile le teyzesi ile birlikle Şabanın evi- boğazladıktan sonra kadının ır aç Söylemeğe lüzum var mı ki kulla-

sı dağlıclar 18-22 lira ve 14-18 !ıra; ve ka1.abalıga mlaSrudz kalmıştırb. k 
1 

«Nermin ışş Yarar'a müracaat etmele- ne misafir olmuştur. bin lira klymetinde bulunan para, rulan şey eskir' H. F. 
kara . . k nlar da 16 18 ara Ezcumlc saat en sonra u a a- . al 1 . t 1 da a . 
sı man cınsı oyu - - balık pek ziyade artmıştır. Bu suretle rini rica ederim.) Gece yarısı evdekilerin uykuda bu- m , atın ve zıyne ~şya a~ı . - nıııı111ttıu111111111111111111111t mııı11111unıu111ıııııuınııı111111111ıı• 

nda satılmaktadır. . dün akşam büyük postaneden bir pul. (160) - 21 yaşındayım. Lise ~nu~~ lunduğu sırada Ziya, Şabanla bulu - !arak aralarında ~~sım ,etmışlerdır. Hariçteki vatandıışları!"~z 
Fakat bununla bera~er 7·8 liraya almak· ancak 10 dakika intizardan cu sınıfa kadar okudum. Muhtelif mu şarak Esmayı ne şekilde öldürecek .. . Karar_· lda'.11·:·· . ana vatana g9lm.ılerl ıçın 

satılan gayrımakbul cıns kızıl kara - k' b·ı 1 t esseselerde ayak hizmetlerinde ça • 1 .. t b"t t . 1 h 1 dıklar Muddeıumumı, her ıkı katıl zanlı- tec.vik edilecek 
an oyu arı; • aya verı en .. .. .. • .. . lıştım. Biraz fransızca bilirim. t ede- • . . . sının ı amını ıs cmış, ma m • . k' etile memleketi • 

ın k nl 30 35 lir .1 sonra a ı o muş ur. 1 erını es ı e mış er, azır a ıl "d . t . hke e he Y 

büyük ve evde besleme hediyelik Posta başmu~~rlugu b': halı e•ıvel- ni bir insanı geçindirecek kadar para yaglı bır_ ıpı'. derın uykuda bulunan yeti de, suçluların id~mı~a karar v_~r- ?crbest ~~ a~ :nlere yapılacak G· 

koçlar da hemen her semtte vardır. den tahmın ettıgınden lazım gelen ile herhangi bir işte çalışmağa tali • kadının uzerıne atılarak boğazına ge- miştir. Şimdi para içın bır hayat son-· mıze ge!C'c g ç .
1 

• serbest i;
Bu sene şehrimize· 25 binden fazla tertibatı almış, merkezlere fazla m~- bim Taşraya da gitmeğe razıyım. çirmişler ve feci bir şekilde boğarak düren bu iki katil; cinayetlerinin ce· ıa.n yardımları ltespkı-1 . . ~': tc ·vik iciıı 

' d... ·b· salonlara da halkı ""ld.. ·· 1 d" .. . .. k - kan suretıle ge ece cıı ş · kurbanlık koyun getirilmiş bulun • ~ur ver ıgı gı ı, · Namuskar olduğuma dair çalıştığım o urmuş er ır. zasını mülevves vucutlerıle odeme 1• k . da. mii him karar-
maktadır. Her sene İstanbulda kur - çu:', mcktubların yapıştırılmasını -~e- muhtelif müesseselerden vesika alıp Bu iki cani cinayetlerini kapat - çin hapishanede mukadder akibet • toplanan ~dm~yon ' 
ı. mm maksadıle masalar su tlolu ku - . . . . 1 • . günl . . b kl kt d" !ar alınına a ır. 
"an bayramlarında l&-20 bin ara:ıında .. .. . ıbraz edebilirim. İş arıyorum. mak ıçın ccsedı; bır çuvala koymuş- erını, son erını e eme e ır • B k . . un. iskan umum mü-

1 

çukmuteaddid kaplar koymuştur. . . k"" k 1 u omıs) on , . . 
kurbaı.lık koyun satılması mutad ol- .. . Arzu edenlerın Son Telgraf ış ve !ar, sabaha karşı oye yarım saat a- er. d .. r· ... d ki son içtimaında; ıskan 
d • . . Bayramdan umıd ve para bekler . lk .. t .1 C ·ı T h. 1 ur ugun e . . 

uguna göre gelen sürülerin buyuk . .. . .. •ha sulunu vası ası e emı a ır kanununun gu .. mrük muafıyetlerıne 
b" • ken havanın bozmasıle yuzlerı gul • c·· .. t t el . 2 d d v . . . 
hır kısını~ı~ herhald~ satılacagı mu. miyen esnaf da, bayram yerlerınde _uv_en rudmuzuna muracaa em erı- sene urma an naynar su Jdair olan 32 inci maddcsının ycdnı 
akkak gorulmektedir. · • nı rıca e erım. baştan tadil \'C tanzım olunma" a 

çalışmaga hazırlanınlardır. !f- V "C'. d k • 
bı·sBayram miınaseb~tile erzak ve el: Bunlar, bütün ümidlerini ani_ bir 

1 
ı ayan I' ıçısın Q ( ayrıca karar.laştırıl.~ıştır. 

e, tuhafıye, kuncmra pıyasaların güneşe ve havanın açmasına bagla • Bir terzi İfçlsl ve bir •• •• / Bır ruşvet 
da da görülen canlılık w hararet bil- mışlardır . Buna mukabil sinema ve Bayan aran~yor. .. Yurugecek Haşlanan ame e hı1dlsesi.1ln sonu 
ha d.. k b b h İstanbulda Fenerde bır terzı duk- . . . . ., 

ssa un a şam ve u sa a en aıa- tiyatrocular havanın kapalı olmasın- ' .. T d 1 k 1 1 1 r,; r:.:mumhane sahıbın:n hapıs.ıa-
tııi haddin· bulmu tw . kanında çalışmak uzere gene ve ıyı 1940 da okyo a yapı aca o an zavallının hemon et er · . , ·k bi. lıa· 

ı ş · dan memnundurlar. Fakat ekseııyc-, işten anlar bir terzi işçisi aranıyor. beynelmilel Olimpiyad müsabakaları d"" ld ""ld"" nede bulunan karde~ın, baş __ a ' 
__ Bu ara, Mahmudpaşadaki hemen tin; bundan maada heyecanla bekle- 'Haftada üç lira verilecektir. Arzu e- hazırlıkları hararetle devam etmek. okU U ve O U .. pishaneye naklettirmenıek uzere yır· 

bu tün seyy;ır esnaf; havanın bozuk - diği birşey varsa o da yarın çekılecek , d 1 F T ht . C d 93 t d" B '.. b k 1 d"" n dört Zavallı bır amelenın sıcak ve mut- mi lira para ile bir ipek yorgan .,e 
luğu münascbetile hep birden Ka - olan tayyare piyangosudur. en tr d. ~~~r d ~ a'.°~ar~l K a ~ :- ır~ ufm~sa a 1~ a~a u~;anı hiş kaynar su dolu bir kazanda yan- bir ipek gömleyi rüşvet alırken c;_ir-
Palı çarşıya göçetmişlerdir sayı ı u an a crzı emı ur u • ır ara ın an ° ugu gı ı mem - l'l"asile neticelenen bir fada evvelki ·· h d h l"nde tutulan ve htıııen 

· · Tayyare piyangosunun bu seneki tuşa müracaat etmeleri Hizım gel • leketimızden de bir çok atlet ve .. . . . . . . mu meş u a _ı • . 
Bu suretle kapalı çarsınııı büyük ve ke"idesi; en büyiik ikramiyeyi kaza- kt d" 1 . t· - k d ki d" gun Izmırde cereyan etmıştır · te\'kif olunan Jzmir umumı hapı. hn. • 

'.ı: " me e ır. sporcu ar ış ıra e ece er ır. . 
ana caddelerinde ve tam yollarm or- nan için en büyük ve en makbul bir * Fakat bunların arasında bir spor- izmlrde şehitliklerdeki büyük me- nesi başkatibi Necati'nin mahkeme+ 
~yerinde; çarşının bir ucundan ta hediye olacaktır!.. Ankarada gene bir zevc ve zevce- cunun iştiraki tam atletik bir şe • 1yan kökü fabrikasında amelelerin nin tafsilatını evelce yazm,~tık._ .. 

den ibaret bir aile yanında çalışmak kilde olacaktır: toplu bir halde çalıştıkları kısımda Bu hususta mahkeme; evvelkı gun 
Mıntaka polis Baş başa dans ve gene ise hemşire, yaşlı ise valıde İsviçre yürüyüş şampiyonu ve ma- beş metre derinlik ve üç metre neticelenmiştir. . . .. 
mUfettl,tıklerl Yeni ve oriental bir dans hazırla- telfıkki olunmak üzere bir bayan a. ruf atlet Fritz Steaninger; Tokyo O- genişliğinde ağzı açık fıçılar vardır. Mahkeme heyetı; su?u. sabıt go_r • 

Emniyet umum müdürlüğü tarafın- mak üzere toplanacaklarını haber ranmaktadır. limpiyatına yaya olarak gidecektir. Meyan köklerinin hulasasını elde et- müş ve başkiltib Necatı nın 6 ay m_ud· 
dan mıntaka polis müfettişlikleri ih- verdiğimiz dans pro!esörlcri dün Be- Arzu edenlerin gazetemiz yazı iş- Bu maksatla Fritz Steanirıger ya • meğe yarıyan bu fıçılarda 80 hararet detle hapsolunmasına karar verıl -

das olunmuştur. I yoğlunda toplamışlardır. Bu toplan • !eri şefi Halük Cemale her akşam sa- kında İsviçreden hareket edecek ve derecesin~e ~u bulunmaktadır. Am~- ~~~: .......................................... ~··· 
Ezcümle (Ege mıntakası polis mü· t'.da. (başbaşa_J isimli bu dansın bazı at 18-18,30 da müracaat _etmeleri. la- bütün yolculuğu yaya olarak geçe _ 1Jed~n Velı oglu Has~'. ~u ~ç~arın U· külmüş ve biraz sonra da bağıra bagı· 

fettişliği) nin merkezi İzmirde bulu- figurlerı tespıt olunmuştur. z1mdır. Mutabık kalındıgı takdırde cek; bu ara memleketimize de gele - zerınde çalışırken bırının ıçıne aya· ıra ölmüştür. . 
nacakt B üf .. r · ki za • Bu yeni başbaşa dansı; zurna, düm- yol masrafları ve diğer zati ihtiyacla- cektir. Şampiyon; bu seyahatini, sıra- ğı kaymıştır. Müddeiumumilik~e hadise tahk_ı • 
bıta 8 U:· ~ m ettiş _ıge. esmumi •e belek ve b~zı alaturka musiki alet - ~:.?.~.~~~-~.~.':~~.?.~~-~~~~~: ............. sile Fransa, İtalya, Yunanistan; Tür- Zavallı amele; kazanın içine yu -jkatına el konmuş ve belediye makıne 
1 . . mırlerınde~ e~~Y~.tı u ~ !erinin iştirakile oynanmaktadır. Vefalıların mü& meres! kiye, İran, Efganistan, Hmdistan, varlanırken feci akllıetini bütün deh- mühendisi ve diğer ehli vukufa tct· 
kıncı şube eski muduru Bay Fa\k Bu dans daha ziyade milli oyunla- Vefa İdman yurdu genel sekreterli • Hindi Çi.nl ve Çini kadetmek sureti - şctile hissetmiş ve hemen parmak - kikat yaptırılmıştır. Bu fıçıların et-
tayın olunmuştur. rımızdan olan (zeybek) i hatırlat - ğindcn; le icra ederek Japonyaya ve (Tok - larile kazanın iki yanlarını tutmak rafına, çalışan amelenin e~iyetle do-

maktadır. Eski Vefa idadisi ve lisesi mezun- yo) ya varacaktır. ve tutunmak istemişse de 80 derece-paşması için emniyet tertıbatı _yap· 
1' . 1 !arını biribirile tanıştırmak gayesile Kendisi; 1939 sonbaharına doğru .\:le sıcaklıkta bulunan ateş gibi ltırılması lazımken yaptırılmadıgı ve 

Urk temaşasının lnlclşa fı * Gök, millctl~rın korıııı'."os1: 12/2/938 cumartesi günü akşamı saat (Tokyo) ya vasıl olacağını ümid et. kazan parmaklarını yakmıştır. kazaya sebebiyet verildiği anlaşıl • 
Bu akşam Eminönü Halkevi Mcr- na en çok ehemmıyet \•erdıkl.~rı 20 ele Şehzadebaşmda Letafet aparlı- mektedir. Bir saniye sonra da Hasan boğuk mıştır. . 

kez salonunda saat (17,30) da Dr. Ce.. bir sınırdır. Biz de kurban suru • monın Vefa idman yurdu salonunda Şu hale göre; aşağı yukarı iki se- ve acı çığlıklar kopara kopra kaza- Müddeiumumilik emniyet _ter_tıba: 
lal Tahsin Boran tarafından (Türk 

1 
!erinden tayyare filoları çıkarma-, bir toplantı tertip <;<lilmiştir. _ . neye yakın bir zam3:'.'; .. hi?. bir yerde lnın dibine kadar yuv~r~anmıştır. tın'. ihmal: eden fabr~ka teknıkd;ı:~ 

temaşasının inkişafı) mevzulu bir lıyız. Yurtca adresi malum olmayan butun tevakkui etmeden yurumuş olacak • Kaynar suların tesırıle bedbaht a- şefı B. Fıruz Krespın hakkın 
konferans verilecektir. ):..-----·-----·-~ --' Vefalıların teşrifleri rica olunur. tır. melenin hemen etleri haşlanarak dö-kibata karar vermiştir • 
...._--~-..----~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l'!~!!!!!!!!"""""'~!!!!!!'!!!!!!!!!!!~'!!!!!!!!!!l!!!!.--..~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!~!!!!!!!! .................... !!!!!!!!!!!!.'!!O:!!!!!!!!_.,,.!!!!!!!!~~~---------

Kafasının içini bir cehenneme çe
Vireıı zoriu düvüşte, bu iki kuvvct
l~n kah birincisi, kôh ikincisi galib 
geliyordu. 

Bozan artık onunla hiç meşgul 
0lınamağıı ka,·ar veriyor. Bu kara
tın sükuneti içinde ıken, birdenbi

re ikinci taraf ağır bası:·or, gidip 
Cörmek onu ne biçim, ne tipte bir 
ııısanla seviştiğini anlamak arzusu, 

ilk düşüncelerini önüne katarak ka
fasının içinden silip süpürüyordu. 

Sabaha kadar tereddüd içinde kıv· 
tanınış, durmuştu. Nihayet bu çok 

Çetin süren harb birinci kuvvetin 
Ralibiyctile nihayete ermişti. 

Gidecekti. 

lsrar1a üzerinde durdnğu ahlak 
~C]fıkkilerindeki dü;iiklüğü 20 nci 
zyılda namus mefhumunun aldı

~1 manayı, sosyal hayatt:ı. başlıyan 
inhitatı canlı bir örnek halinde, ib

ret ve nefretle görecekti. 

Bu temaşadan ruhu da zevk ala
Caktı. 

lCendi kendinden başkasına, şim· 

1 YA Z A N -----------""\ 
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diye kadar inanmamakta haklı ol
duğunu bir kere daha anlıyacak, 

insanları bir hissikablelvuku ile 
§imdiye kadar niçin sevmediğini, 

bilhassa kadınlardan niçin uzaklaş
tığını kendi kendine izah etmi1 o
lacaktı. 

Halta, kafasında gayri iradi bir şe
kilde ideolojisi çizilen düşünceleri

nin hakikat olduğunu görmeğe se
vine duyacaktı. 

Bu ıstırab ona hayattan başka bir 
dilimin lezzetini verecekti. 

Gidecekti. 

Gözlerir.i kırpmadan, kalbindekı 

mal,edi yıkmadan, fakat sekiz ay

lık bir inancı kaybederek sevdiği 

kadını bir başkasile başbaşa kal
mak için, belki de, kimbilir oııun 
kollarına atılmak arzusilc bütür. si
nirleri gerilmi~ kalbi tatlı bir heye
canla çarparak giderken seyrede
cekti. 

İçini çekmeden .. 

Istırabla yer değişen saadet:nın 
arkasından gözyaşı dökmeden .. 

Ve .. 
Kırılmıyarak. 

Kırılmıyarak çünkü .. 

O daha evvel bu muhtemel akı

·betlerin kafasında akislerini göre

rek insanlardan, bilhassa kadınlar.

dan \!-Zaklaşmamış mıydı~--
Nasıl olmuştu da .. 

Evet, nasıl olmuştu da, kararları
nın aksine hareket etmiş, yaklaş

mış ve inanmıştı? .. 

Yine bütün kabahati kendinde 
buluyordu. 

YakaSlndan yakalıyan galib kuv
vetler onu iradesini, benliğinin dı
şına aşarak buraya kadar sürükle

mişlerdi. Şuuru, mantığı, çapulcu
ların eline düşmüş bir şehir gibiy
di. Artık ellerinde esirdi. Onlar ne 
··terse yapacaktı. 

Niteku., ;>apmıştr. 

Ve. 

İşte şimdi gözü saatinde bekliyor. 
Saat 14,30 .. 

- Bana bir kahve daha yap! .. 

Kahveci kirli önlüğüyle ellerini 
kurulıyarak kalkarken mı rıldanı

yor: 
- Dördüncü oldu! .. 

Kahvenin her zerresi sanki kafa· 
sında bu harbde açılan delikleri ka
pıyor, sızısını dindiriyordu biraz. 

Saat on beşe çeyrek var! .. 

Kimse görünmüyor .. Yoksa yalan 
mı söyledi. 

Dışarı tekrardan endişeli bir göz 
atış .. Birdenbire tıpası açılmış bir 

şampanya şişesinin patlayışını ve 
köpüklerin fışkırışını andıran bir 
heyecan dalgasL. Ruhunu sarıyor. 

Tramvaydan o iniyordu.. 

Vücudünü bir alev sarıyor. 

Şakakları zonkluyor; gözleri ka-

rarıyor .. 
Yanında kimse yok. 
Erkek nerede bekliyor acaba? ... 
Gene kadın arkasına bakmadan 

yürüyor, 
Sonra.. 
Nereden çıktığı belli olmıy:ın 

yakışıklı bir delıkanlı hemen yanı· 
na yaklaşıyor. Suad delikanlıyı gö
rür görmez elile boğazını tutuyor, 
ve hırıltılar içinde tek bir kelime 

söylüyor: 
-- Sami!. 
Sevdiği kadının, Ser.ıraPın ya -

nındaki delikanlı, rakibi, k~ndisi
nin kardeşi idi. 

• 
DÜZELTME: 

(Devanı var) 

• 
Pazart<?Si günkü tefrikada (hı'· 

nüz konuşmağa başladıkları) cüm
lesi (henüz konuşm~ğa başlamadık· 
ları), "alı günkü kısımda ikinci sü
tun 12 nci satırda (emanet) keliı:•c· 
si (ihanet), (doğru) kelimes: de 
(dönmeme) şeklinde olacaktır. Dü
zeltir ve Ö7.Ür dileriz. 

-



-
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Akdeniz Korsanları .. 
ilk korsanlar yerlerini baş
kalarına mı bıraktılar? .. 

ltalya da, ispanya işlerile artık eskisi gibi 
kuvvetli alaka ile meşgul olmuyor .. 

• • 

----~~-~ 

- Tuhaf değil pek tabii 
.- Hayır ... 
Bundan soma, aramızdaki münakaşa daha ciddi 

bir istikamet ııldı. Kendisine henüz ne nişanlı, ne m
kiihlı, nf' ele karı koca olmadığımızı anlattım. Anrnk 
beni sevmesine karşılık benim de onu sevdiğimi 

•öyledim. Bu ilk ve son itiraf bilmem ona cesaret 
mir ,.erdi, ne yaptı? .. , Sözlerimi dinledi, dinlerli ve 
yalnız en son cümlemi diline doladı: 

- O halde mesele yok Madem ki sevişiyoruz. 
Çekinecek hiç bir şey mevcut değil, demektir. 
dedi. Buna da şiddetle karşı koydum. Yine nikah ve 
evlilikten bahsettim. Artık, konuşmamız o kadar 
açıldı ve sathileşti ki Vecdet'in: 

- Bu geceyi benimle geçir. Nikah, evlenmek 
filan daha sonra düşünülecek şeyler ... 

Dediği besbelli oluyordu. Yani, şimdilik seven 
ve hiç bir şeyini sakınmayan bir sevgili olmak. da
ha açık: Metres .. 

Bunu dili kadar, gözleri, dudakları, yüzü, bü. 
tün edası da vuzuhla ifade ediyordu. 

Sonra .. Sonra, daha açıldı: 
- İki gözüm, şimdiye kadar biribirimizi sev

dik. Bundan sonra biribirimizin olalım. Nik5h, ni
şan, izdivac tek bir vücut haline geçen sevgililer 
için tali esaslardır. Bir taraftan da bunlarla uğra· 
şırız. Acelemiz yok. Yeter ki, biz sevgimi7 "!na
hın!. 

Bunu da söyleyince zannettim ki, içinde otur
duğumuz salon başıma yıkıldı. 

Anlaşılan: Bana söyliyeceği mühim ... Mühim ... 
Çok mühim ... Olan şeyler de hep bunlarmış! Şeh -
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vetin beni bayılttığı, kendini sarhoş ettiği bir sani
de bu man~sız !iikırdıları edecek ve bana: 

- Peki ... 

Dedirtecek! Bu hiç kabil mi? .. Derhal, ellerimi 
ellerinden çektim, asabi ve müteneffir baktım. Öy
le bir bakış, öyle bir nefret ki .. Vecdet gözlerimde 
ufaldı, ufaldı adile~ti. Ne o ateş bakışlı iri, yeşil 
gözlerinin manası; ne de munis cana yakın gelen 

kandırıcı sesinin ahengi kaldı. Hepsi nazarlarım

dan silindi ve karşımda yepyeni bir Vecdet belirdi: 
Şehvet düşkünü, sefil bir yaradılış ... Bu, yaradılış-_ 
tan iğrendim. 

Ben, bu hislerimi coşturan, kinimi dışarıya vu
ran kalb acısile oyalanırken; o da yine sanki ne 
yaptığını bilmeyen bir çocuk gibi sıkılmadan, de -
ğişmeden kanını tutuşturan ihtiras alevinin müte
hakkim ateşi ile boynuma sarılmak, dudaklarımı 

dudaklarına kıstırmak için çabalıyordu. Başını eli. 
min bütün şiddetile ittim, kolunu boynumdan çek
tim. 

Afrikada 
Almanlar 

Kız mı, Kaplan mı?. 

Zevk - Eğlence• Sergüzeşt- Kahkaha filmi 

TÜRKÇE SÖZLÜ - TijRK MUSİKiLİ 

Ali BABA 
HiNDiSTl\NDA 

Muazzam Mizansenli Şark filmi 
Memleketimizde Türk San'. tka' ISTAN BUL SENFONiSi ve kıymetiı_ '.~t .. iki~inasları•ııo h~-
11rlndı~1 bll\l'J( r •.• ı. 

Sanki bu şiddet, değişiklik Vecdete hiç bir şey 
ihsas etmedi; tekrar zorladı, pençesine düşürdüğü 
ava saldıran bir kurt gibi bütün kuvvetile üzerime 
abandı, vücudümü sinirleri gerilen adali kolları
nın arasına aldı; kuduz bir iştiyakla sıktı .. Sıktı. O 
sıktıkça ben çırpındım; o rasgele yüzümden, dudak
larımdan, gerdanımdan, her tarafımdan öpüp coş • 
tukça ben didindim, kendimi kurtarmağa çabala
dım ve nihayet yüksek sesle: 

- Vecdet bırak, şimdi avazım çıktığı kadar ba
ğıracağım. İstemiyorum ... 

Dedim. Bu da, vız geldi; tasal.Jutunu daha çok 
azıttı, belimi daha sıkı sıkıya kavradı; göğsümü 

göğsüne iyice yapıştırdı. Yüzü mosmordu, yanakla
rı .. Alev alev yanıyordu. ağzından: 

- Vicdan seni seviyorum ... 
ile: 
- Mutlaka .. Mutlaka ... 
Dan başka hiç bir şey çıkmıyordu. Göz bebekle

ri sanki, alev, ateş, parıltısı içinde kaybolmuş, silin
mişti. 

. -
Bir saniye gelcii ki, ıniicadeld"ıı 'cnıldum 

kollarımın gev§ediğini, birbirine kenet!Pnen L ırak 
]arımın yavaş y&vaş mukavemetten d . .i~tüğünü 11il." 

setmeğe başladım. Hırpahna iıırpaland zı:·ıfa <lüşr 

mukavemetim belki iki üç dal,)lrnlık bıı· mücadel~ 

den :;onra. büsbütün kırılacak, o z.ama.ı: hec ~ey: 

Ben, namusum, genç kı~lığım; yaı·ım, i"k-,t ~:ıfi 

tinden hiç bir şey eksilmeyen hakirc-liğırıı ınahv,ı 

lacaktı. Tehlike, artık kapının eşiğinde idi. Son bi 
gayretle kendimi ve bütün kuvvetimi toparlaı'ı!ll, 

şedit bir hamle ile kucağından yere atıldım ve ba
ğırdım: 

- Beni bırak Vecdet ... 
Bu çığlık ve hamle muvaffal. o•du. Vec.'etin 

kollarından kurtulur kurtulmaz, nosılsa oa:·a~a.,ır

dan yakayı sıyırabilip hüu;yet~ kavuşan siyasi 
ümitsizlerin mahbesten çıkar çılrmaz rluyc!tı•: ... ,·t 
sonsuz çılgınlık gibi ben d~ hı.ıdutsuz b!r çıl.vınl:.ı<~a 
odadan dışarıya fırladım ve şimşek gıbi çevik mrr
divenleri indim. 

O da, arkamdan yetişli. Zaten, ben odadan ka -
çarken ikı adım daha alab;heydi beni yakalayacak 
ve ihtimal bu sefer sürükleye &ürükleyc içeriye ç~
kccck, bayağı boğuşacaktık!. 

Merdivenleri inip te yanıına gel;nce: 
- Sen delisin Vicdan! .. 
Dedi. 
- Deli sensin ... 
Diye yüzüne haykırdım ve hak~ret <>ttim: 
- Budala ... 
Buna cevab veremedi, başını öıü;ne ~ğdi. 

... De,·anıı var .. 



Çoban Mehmed Gecesinden Repnrfaj? --Müsamerede kimler yoktu ki .• Bütün lslanbul, ta-
nınmış bütün zevat gelmişti. işte : Denizbank 
Müdürii Yusuf Ziya, işte Dr. Mazhar Osman, işle: 
Cunıhuriyet MüddeiumumisiişteHacı Bekir zade. 

AMCABEY SAHNEDE .. 
Amma az daha canh Amca 

ı beyi cansız Amcabeyi öl-
1 d ürecekti. 

il YUGOSLAV KAFiLE REiSi 11 

Mehmede bir çelenk verdi birde 
nutuk •tirledl. Bir çoklar1nın ku· 
raklar1 çı nlan11, ve yanmı,t1r. 

vezan :Nu·Sa·Co 
Biraz manalı ve çapkınca bakımın- den birinı yaşyor. Ne parlamentodan 

9 - !! o N T E L G R e. 11 - 10 'ubal 19!8 

Bir Gece Onun İçin .. 
Ne gazel şey •• NegOzel •• Bu gece 

· dan sünneti şerif uzere kesilmiş bı- yani paradiden haykıranlar, na·ra a-
Yıklara, yahut hatları münenasıp bir tanlar var, ne de mevkide yer kav' I' - " ™--·--ıınuınıııııııııııııııııııııııııııııı--•·-••11111tıııı1111111ttwffıwıuı-11111"'"""'"111"'"""'"-"''1 
Vücuda malik olmaktan başka ben • gası.. 1 D v • b • h t A 1 k • 

beraberiz değil· mi? 
cc hiç bir meziyetleri olmayan, ve Bu işten anlayan adamların idare İ e g 1 şen 1 r aya 1 n mana S 1n1 a n a m a ~ 
bir tek işte dahi dikiş tutturamadık- ettikleri derhal göze çarpıyor. Ki~ §ı l i-
ları için serseri bir hayatın omuzla • de bile Şehir Tiyatrosundan Daim o- h k ı 
rından tutup sinema stüdyosuna sa - turuyor. Kapıda Şehir tiyatros•ınun 1 i için 0 mu ı•tte yaş·ama azım lı:: 
vurduğu, başımıza (seksapel) marka- aksesuar memurları, yer gösterenler ı 
h bir yıldız kesilenlerin, iki film çe - meşhur güreşçilerimiz.. Aşağı yu - """"•-ınııntt11ı•ın111m11 .... _111_n ____ , _ __ 11ıımııııı11111111111111u ... 11-•1111nuuıı1111111ıuııı1111111111111111111111111111111111'"11111111111111111111"'• 
virir çevirmez, bir kaç bin dönüm - karı İstanbulun tanınmış butün ze • kendimizi fstik1fıl caddesinde bul -
Hık bir arazi üzerine villalar, muh - vatı bW'ada.. duk. 
tcşcm köşkler kurduklarını duya du- İşte birinci kat locada Denlıhank Şimdi size jsmini bildiğiniz belki 
ya adC't:ı artık azberlcuik. müdürü Bay Yusuf Ziya, onun he - c!e çok iyi hatırladığınız eğlence yer-

Senedc bır defa yumruklarını has- ınen yanında doktor profesör Maz - !erinden bir kaçının isimlerini saya -
mına sallayan bır dudağı gökte bir bar Osman.. yım. Ambasadör, Turan, Londra, Tur 
dudağı yerde zincilerin, çarpık su - Beş çocuğunu önüne almış; kuaz ... 
ratıı insan aznmnlarının en az, birkaç - İşte tarik bedelinden böyle kur· Biz bunlardan 'furkuazı seçtık 
Yiiz bin dı)l<ır aldıklarını gazetelerde .tulunur, diyen bir eda ile oturuyor. Daha içeri girmeden yeni progra -
ok uy o ruz. Diğer localarda miralay Harız Be- mm ilanları ile karşılaştık ... 
AmNikalıların sulh~rver oluşla - Lı xere vu~an arsla~ Me~medin ? . • ~m, bitişiğinde meşhur havlucu Ha- Ne güzel.. Yeni program herhalde 

rındarı kaybettikleri dövüş heyeca - regınde mutcvazı bır evın hayali b:rl cı Recep, ve Hacı Bekir zade Ali mükemmel olsa gerek. İçeri girdik 
nın kendisinde bulup adeta bir ihti - m~ket kurmuş ~ulunmaktadır. Muhittin maiyeti erkanı ile.. zevkle kurulmuş bir salon, güzel ka-
yaç gibi tazmini neye mal olursa ol - l~t~ sıhhat~erı var olsun. bu ~ayil' İşte, Cumhuriyet müddeiumumisi dınlar, müzik .. Her şey güzel. 
sun istedikleri yumruklu tekmeli gü- sahıbı ~vat ınşallah Çoba~ın .~ulya- Hikmet Onat, karikatürist Cemal Na- * 
reş yapanlar adeta ihya edilirlermiş. sını hakıkat y~paca~lar. Ç~nku «İs - dir. Daha kimler yok ki.. Gözlüğüm Numaralar başladı. Magafon ha) -
Yanılmıyorsam diyarı !renkte bir tanbub. 0.na .. bır evcık_ hedıye etmek ancak ikinci kata kadar seçebiliyor, kırıyor .. 

,bono gibi elden ele devredilen ve sahavetinı gosteremedı. . belki daha pek çok tanıdıklara tesa- - Bayan Margarit Vals .. 
yüzde yetmiş faizli futbolcüler var - Geçen akşam ~uran tı.y~trosun~a düf edeceğiz. Kadın neslinin belki en güzellerin-
mış. kal~b:lık ve hakıkaten guzıd~ bır Nimet piyango kişesi sahibi Bayan den biri Margarittir diyebilirim 

Bütün bunlar böyledir de bizim sey.ırcı karşısında Çoba.nın mu~a:ne- Nimet yanlış numaralı bir locaya o- Pembe bir elbise içinde sarı sacla-
Çoban Mohmedin bir ufacık kulübesi resı yapıldı. Hasılatı evın ~e~ehuı a- turmuş. Locanın sahipleri gelince, de- rı, beyaz teni onu peri kadar glizel -
bile yoktur. tacak kad~r oldu .mu bılmıyorum. ğiştirmek mecburiyeti hasıl oldu. -: Jeştirmişti. 

O Çoban ki, milli şerefi tek başın1'. Yalnız, ~u~m.erenın çok parlak ol- Bayi bayan, kendisine piyango çık- Sürekli alkışlarla bitf"n bu dans • 
sırtında taşımış, her zaman, her yer- d.~ğunu, ikı elım. ya_nıma. gelecek, tığı müjdelenmiş, sonra yanlışlık ol- Gece .. Beyoğlu hayatı .• Az değil..,açık duran Gardenin kapıları bizı tan sonra Avrupada kazandıkları mu 
de yüzümüzü güldürmüş, cTürk gibi soyl:mek. ~e~bu~ıyetındeyım duğu söylenmiş bir bilet sahibi gibi Çok değişmiş. çeker gibi oluyor.. vaffakıycti İstanbulda bir dah ı zen-

İs er mısınız, sıze bu gece nasıl fena halde içerledi. «Haydi öyle ise bu fırsatları ka _ F k t d k b k .. ·;tdük' (Devamı 6 ncı sayfada) · g t' anl ta ? Ç" k" b Ik' d a a ora an pe ça u suzu ~\ eç ı a Y:m. . ~n ~ e ı. 
1 
e Yine davayı Çobanın ensesi kadar çırmayalım dedik iki ahbap çavuşlar 

yer b~~~adıgınız ıçın sız de bırço.c: geniş olan nezaketi halletti. yola çıktık. Beyoğluna gelinceye ka- -~ ........ ·------~-
1~ g~bı -~ı~.atr~nun kapısından &erı Çobanın müsameresine şehrimiz - dar vaktiyle sık sık rastladığımız mi-

kuvvetlı• sbzünün yegane mümessil
lc rınden bırisi olmuştur. 

Amntörlük, amatör olmak bir 
Jlı1.mleketin gani gönüllü, açık kese
Eınden umidini kesmek, her türlü 
y, ıdımdan kendini uzak bulmak de
l cktır Amatörlüğe şimdiye kadar 
bovle bır mana vı>rdiğimiz için değil 
m dır kı spClrtımuz yerinde saymış -
tıı 

ıı tına mayoyu geçirdiği gün
ırtı ile beraber milli şerefi 

df \ , lu urm0yen Çoban Mehıne-
dı r bn mı sokacuk, taposu elinde, bir 
kulubt>sı yoktur. 

donmuşsunuzdur. de bulunan Yugoslav sporcuları da de bulandırıcı hadiselerle karşılaşma-* iştirak etmişler ve hepimize nümu - mak çarelerini düşünüyorduk. 
'l\ıran tiyatrosu tarihi gecelerin • (Devamı 6 ıncı sahifemizde) Şimdi Tcpebaşındayız karşımızda 

Tunuslunun Katilleri? -
Posta çantasındaki yüzbinlerce 
frangı çalanlar gibi bu cinayetin de 

failleri meçhul •. 
1 

Geçen sene yolda postayı biı' şehir-
den bir şehre götürürken bir takım 
meçhul adamların taarruzuna uğra.. 
mış, elinden posta çantaları alınmış 
kendisi de bir çukura atılarak bıra
kılmışdır. Posta çantasındaki 880 bin 
frank çıkarılıp alındıktan sonra er
tesi gün alındıktan sonra boş çanta 
bir hendek içine atılmıştır. Postacı
nın yüzü Yurulan yumruktan şişmiş
ti. Kendisi uzun uzadıya sorguya çe
kilmiş, fakat bu taarruz eden adam
ların hiç birini tanımadığı anlaşıl
mıştır 

Postacı tekrar vazifesine devam et
miştir. Bir zaman sonra 'l\ılon'daki 

(De vamr 6 ncı sayfamızJca) 
Allah r:ızı olsun Vasfi, Hazım gibi, 

l'c 7_..cı Asaf gibi Çobanı seven ve 
t.ıkdıı eden hayır sahipleri bir araya 
gc>ldiler, ve geçen akşam Şehzadcba
f:ı·daki Turan tiyatrosunda onun i -
ç111 bır müsamere verdiler. 
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Vaydman artık suçlarını 
Tunus lunun ölüsü bulunan yercıe tahkikat yapılıyor 

Bu ınü:c:amcrcnin hasılatı ile Ço - Dünya zenginlerinin kış mevsimle- leri şudur: Mehmed Hızri kaçakçı -
bana bir ev alınacak. rini ge~irmek için gittikleri güzel lık, yapıyor, kokain, eroin getirip gö-

Coban vılla:- var ki bizzat kendi _ yerlerden biri de Fransa'nın Akde - türüyor, satıyor! J 
sinin ola'n-bir eve malik olmak arzu- niz sahilleridir. Bilhassa Antib her · Mehmed Hızrinın oturduğu ev-1 
~le çırpınmakta idi. sene kim bilir ne kadar seyyahı çe- de şimdiye kadar iki kiracı daha 

IJ • - ·ı· "nl' d bır' 1 kiyor. İşte orada 15 seneden beri ça- birer suretle ölmüştür. Bu evin uguy r-ıcr yıgı ın go uıı e ar~ an ya- .. 
l:ır derler. Karşısına çıkan her raki - lışarak. kazancını yoluna koymuş suzluğu ~?~le ~er ta~afa yayılmış, 

.... 

genç bır adam, Mehmcd Hızri is - fakat tabııdır kı tahkikat yapılır • 
minde bir Tunuslu geçenlerde ölü ken. ev uğursuzdu da bu üçüncü ki
olarak bulunmuş ve bu cinayetteki racı da ondan öldü diye muhakeme 
esrar perdesi hala kalkmamıştır. yürütülecek değildir! 
Dünkü Son Telgraf'ta bundan bahse- Mehmed Hızrt vakit vakit Nisc gi
dilmişdi. Yeni gelen Fransız gazete- der Tulon'a gidir gelirdi. Daha doğ
lerinin yazdığına göre Mehmed Hız- rusu kış mevsimini Fransa'nın Ak -
ri şimdiye kadar kendisinden şüphe deniz sahiline gelen seyyahlarla ka
edilmek şöyle dursun, bilakis halile, faoolkklaştığı için kahvelerde, lo -
harekatilc herkes tarafından beğe - kantalar ve barlarda Mehmed Hızri 
nilen bir adamdı. Fakat kıskananlar garsonluk etmeyi çok karlı buluyor-
şöyle diyordu: du. 

- Bu Tunuslu garsonluk ederek Fakat ortada bir de Orselli kar • 
para kazanıyor. Halbuki çok iyi deşler vardır. Bunların Tulon'da şa-
ya~ıyor. çok iyi giyiniyor. Her rapçı dükkunları vardır.MehmedHız-

{ halde başka kazanç yollarını da bi - ri arasıra oraya gidip gelfJ'di. Tu
• liyor. lon'daki Orselli biraderlerin büyük 
) Bu kıskançların anlatmak istedik .. kardeşleri posta n akline memurdur. 

~~--~--~~ J 

kendi anlatıyor •. 
- Artık hnva ı:c>rinledi içeri giı 

sek! ... 

Güzel bir Temmuz. akşamı Vayd • 
man Amerikalı dansöz Jan Koven'i 
köşküne getirmiş, bahçede konuş:: • 
yorlar, Vaydman'm çok se,•diği göJM 
leri seyrediyorlardı. Genç Amerik· Jı 
san'atkar birdenbire üşümiye ba~ .l
mış, içeriye girmek arzuı:;umı gr~ıcı
miştir. 

Köşkten içeriye girdikleri z<.man 
genç kız salondaki divana uzarımış. 
Vaydman' da yanına oturmuştur. A
merikalı dansöz mütemadiyen ar:ln
tıyordu. Eski hatıralarını birer birer 
söylüyor sonra bulunduğu san'at ha
yatından bahsediyor, istikbale <Jt 
hülyalarını anlatı) ordu. Saat kaça 
gelmişti? ikisi de bunun farkında cle. 
ğildi. Vaydınan da, genç kız da mü
temadiyen sigara içiyorlar, sö,vHi -
yorlardı. Onlar böyle Hikırdıya dal -

ıDevamı 6 .. ,rı ıag/u<1.J) 



,._ - 80NTJ'l,.GR.ı.P tO Şubat 10~9 

Çoban Mehmed Bir gece Akdeniz 

G • d Onun için Korsanları 

HiKAYE 

Kız mı, Kaplan mı? .. 
ecesın en reporta j (S fncl •agfadan a..,a,.., (4 6uea ıag/ac1-rı1 dıoarn) 

ginleştlrmeye çalışan iki artıst A - tırılmas b' k 'ht' ll l d ı 1 4 llneı! ••g'arl<a11 "'•oam1 Kıra! kızını go'·zu"nu-n bebegı·· gı'b' b 
(5 inci •ag/adan dıocm) mış, tam manası ile bir Kayserili k:ı- . '.. . ı ır ço ı ıma ere o u '.. . 

1
' "' • .. .. .. • • • 

. . 
1
. 

1 
lm 

1 
bed k dı k 

1 
- d p· ki "zl . .. merikadan İstanbula tayyare suratı- ehemmiyetli bir vak'a olduğunu tas- dan dıger bır kapı açılarak. hır papas tun mulkunden fazla severdL 

neı un ısa o ası ca en ço ye • n ı ıgın a... ıyeste so en soy- 1 1 S d . k · ·· .. . • . . 
rinde bir harekette bulundular. }erken etrafa da sataşmaktan kendi • e g~ en tel?. ans y~pıyorlar. Da - dik etmekden İtalyanlar da kendileri- ar asında hır suru ilahiciler ve altın Bu kız saray muhafızlarından ru 

Ç b b
. 

1 
nk bedi · al ha hır çok guzel, zarif varyete nu - nl alamıyorlar İngiltere tarafından borularla neşeli havalar çalan rak - han asil rütbece küçük fakat tasa 

n ana ır çe e ye ettiler ru amıyor. 1 ik. - . · k kı - ' t k t k l' . k'-'·- R . 
1 

. . ' H B ki . 
1 

kuml H mara ar seyrett Gozlerım etrafta Akdenizde yeniden polis tedbirlerini ase zlar oldugu halde yan yana vur ectilemiytcek kadar yakışık 
e er, e er c ıru s u..ı.a.ı - . eıs en bır acı e rın o arını ve av· dıkl bulm .b. ah ttı. d "ft d w ·ı 

nuktuk söyledi. Bn da Türk _ Yu _ !ucu Recebin havlularını mevzua ka- ara arını uş gı ı r a artırmak Roma hükumetine edilen uran çı e ogru ı erler. kahraman biri ile sevişiyordu. A 
goslav dostluğunun tezahürüne bir rıştırmakta kusur etmiyor. . Cazın ahenktar nağmeleri çeşit çe- ~dklif İtalya mehafilinde hayret . İzdivaç samimi ve neşeli bir şe - aylarca devam etti. Bu müddetçe k 
vesile oldu. Belki de dostlarunız bu ı İki perde arasından Bayan Safiye şı_t tuvaletli bayanları neşeye gark<!. uy8:'1ru.ı;mamış, söylenctiğine göre kılde cereya~ eder. Büyü~ . pirinç tam bir v'.'1'~i gibi müth_iş bir itira• 
geceyi spor mahafilimizin Çoban için de seçilmiş şarkılardan mürekkep dıyor. tabii hır surette karşılanmıştır. Ro- çanlar çalmaga başlar. Ahalinın se - çılgınca hır ıstekle seveli. 
tertip ettiğini zan gibi güzel ve asil 1 bir konser vedi. Halk kolay kolay bı- Bun1an dinledikten sonra cidden mada söylenctiğine göre bu korsanlık vın~ na'raları arasında bigünah müt- Fakat bir gün geldi ki kıra! bu m 
bir jest karşısında s~nıyorlardı ken-ırakır mı hiç.. Beyoğlu. hayatının değiştiğini kabul ~atı ya uydurma~, _Yahut da :ehıı:n, çocuklar taraf"?dan çi~ekl~r aşakayı haber aldı. Ve tereddi<t et 
dilerini.. Bir kaç defa perde açıldı, kapan • etmek lazım geleli. Ispanyol kızıllarının ışıdır. İtalyan • serpılen yoldan. zevcesıyle beraocr ı- meden bu cüretkar genci zindan.ı a 

Yine öyle bilsinler.. dı. Üç şarkı altıya kadar çıktı. B~nim için de böyle bir gece ge?ir-ıların idctiasınca Akden'.'~e bir karı-,lerliyerek.~~lerıne avdet ed~rler.. tırdı. Az bir zaman !onra muhal«? * * meyı her halde dostlarım temennı e- ~'.'<lık çıkarsa bundan ıstıfade etme- Ahalı buyuk mahkeme gunlerınde menin Arenada icra edileceği ilan 
Bir çok kimseler Turan tiyatrosu • Programın en son numarası Ce - derler. Soluğu hoş bir eğlence y"rın- gı olsa olsa İspanyadakı kızıllar bek- to_plandıkları zaman titreşlrler. Çün-11uıidu. Tabiatiyle bu çok ehemmiyet 

na ilk ~efa gele~ler_e böyle nev'i şah- mal N_adirin A':1~~ bey isimli bir de alm~k hiçte fena ol_mayaca~lı . lerı:ekt~dir. _1taly_a _matbu~tı . bu,ku mesele.o kadar gayri_.Uıbiidirı ki, bir mesele idi. Bilhassa haşmetpe 
sına munhasır bır tiyatro ilk defa gö. perdelık komcdısı ıdı . Tavsıyelerin sonu daıma benım ı- v_es_lle ile .. yıne şı~ayet _edı~or. Bu ken mesela_o ~avallının olumu bek -lnah da ahali kadar bu muhakemen· 
rüyorlar belki de.. Vasfi Rıza, Hazım ve Behzat oyn:ı- çin ziyanlı çıktığını tecrübe etmi~ ol- şıkayet şoyle hulasa edılebılır: lenır onun ızdivacına şahıt olurlar. vereceği neticeyi merak ediyord: 

Armonize edilmış' kantaları kan dılar mama ragm· en Turkuaza gı·tmeklen Akdenizde ne vakit bir vak'a olsa Aksini diişünenler kanlı kemikleri - 0.. 1 . eti k d hi b" ' - . 1 . . .. .. .. . .. .. .. . Y e ya şım ye a ar ç , 
tadan varyeteye terfi etmiş numara- Buna (Amca bey) demekten zıyade kendimi alamadım. Ben. Duydukları- bıından talya mes ul tutulmaktadır. run yerlerde surundugunu gorurler, kimse bir kıralın kızını sevecek ka 
!arı alaka ile takip ectiyorlardı. lüküs hayatın ikinci perdesi demeli mı bir an evvel görmek acelecıligl i- Diğer taraftan bir takım İtalyan ga- fa_kat hiç bir kimse bu nevi adalete dar cüretkar olmamıstL Vakıa so 

Radyo sanatkarlarımızdan Musta - y~!.. Çünkü ben (Lüküs) oldum, le etrafımı gözden geçiriyordum. zeteleri de Fransa' dan İsp~nyanın j ıtır:z etmez, çünkü bilirler ki bu işte zamanlarda bıina ben:ZCr bir çok lıa -
fanın konseri programın pek ç~k al- cumlesıne k_~d:\r hemen bütün mu - İlk anlarda es_kl aşina!arı mb. mb~ kızıl cephesıne yardım edıldigıru ya-ı yegane amır talidır. . dise vukubulmuştu. Fakat onlar yük 
kış toplayan numaralarından bıriy - havereler Lukus hayattan alınmay - İlk anlarda goremedigım eskı aşı- zıyorlar. Bu kıralın kendı gıbi düşünen ve, sek ailelere alt meselelerdi. 
di. Genç sanatkar Sarı Kordelayı ha- dı. Bunu belki de farkında olmayarak naları yavaş yavaş seçmeğe başla - -·- --- keneli gibi yan vahşi bir kızı vard (O ) 

k
"- ik' . . tk. dı T J ı. cvam.ı v:ır 
U<aten güzel söyledi. ı sevımlı sana ar yaptılar. m. un us unun 
Sesi kadar gönlü de gani olmalı ki, Malüm ya zemin ve zaman mesele-J Bir zaman geleli ki bir araya topla- ı 

herkes esmen fıstık, fındık, badenı si.. nan bizim grup muhteşem bir eğlen- KatiJJerİ 
il_e bcsl_erken o, •kuş südu ile besle - Tanınmış bir tulüat tiyaro5unda 1 ce veyahut ziyafet masasını halını al- . 

1 Be~ oğlu Vakıflar Direktörlüğü lıAnları 

rım» dıyordu. Bayan Saiıye de ayni verilen temsil de metne ancak bu ka- mıştı. Bir aralık vereceğimiz parayı r S ınc 1 .agfadmı nh•arn l KiRALIK EMLAK 
ş:ırkıyı söylerken bir arkadaş: dar sadık kalınabilir. Amca bey es _ hatırlar gibi oldum. İçimden bu ka - Orselli kardeşlerinin kazancı çok B N 

1 
k k ··nı·· d ha eyoğlu Kamer Hatun mahallesi Kızılcık sokak 19 No. Jı apartımanın 

--. eo sa er_ e go u_ a seha - pirleri, tertip edilişi gu"zeldi amma ... dar eğlenceyi keneli kendime yap- arttığı söylenerek halta şarapçı dük-
li 1 b d Birinci dairesi. 

~et o uyor'. ıra er, dıy~rdu. Bak !Amca beyin yürüyüşü ile sesi hiç saydım bir hayli masraf olurdu. Kim- kanı büyütülmüş, hatta bir köşk 
ı<adın .. cs"'.erı fındıkla besliyor, erkek ide (Amca bey) değildi. bilır Beyoğlunda bilhassa Turkuaz - de satın almışlardır. 
ktış sudu ıle. Bir defa (Amca bey) konuşmama • da ne kadar para vereceğimizi Allah Fakat bunların Mehmed Hızri ile 
Varyetelerd~. perde açılışta halk Iı idi. Çünk-ü bizim kafamızda yaşa _ bılır,. dıyordum, ıne alfıkası var? Mehmed Hızri Or -

bır_ defa ~a~ _gozle Hacı Bekir zade yan Amca bey tipinden biz böyle Fakat eğlenceye gelen her hovar _ selli kardeşlerin bütün esrarına vakıf 
Alı Muhıttının k•casına bakıyor. bir konuşma bekliyemezctik. Belki da gıbi hesap pusulasını düşünme _ oldu~ söylen~ektedir. Mehmed 

Arkamda oturan hır ba~an yanın - daha ağır daha ahenkli bir ses.. meyı kabul ettim. Her geçen dakıka- Hızrının cenazesı kaldırılırken Or . 
da~ı baya bunun sebebını sordu; al- &ınra, seke seke yürümesi lılzım- ya ıçten gelme bir hırsla kızıyor _ selli kardeşlerden ilcisi de gelmiş bu-1 
dıgı ceva_~ şu'.. . dı. Biz Amca beyi daha ağır başlı ta- dum. lunmuşlardır. Bunlardan postacı ola-

- Tabıı degıl mı, Bay Muhittin !o- hayyül ederdik. Etr ftaki 1 d d d nı Mehmd Hızri hakkında şunları 
kumdan ve şekerden anlayan yega - Dün akşam canlı Amca bey can • a masa ar. a a neşe .. e_ - söylemiştir: 
ne mtitehassıs '. .. .. . vam edıyordu. Yenı gelen revunun ·· * sız Amca beyı oldurmesınden adeta son numaralarından sonra başlayan - O benden hiç bir sırrını sakla-

. . karktum. dans ne kadar tatlı olmuştu. mazdı. Biriktirdiği paraları da söy -
Naşıtle Muammer (Kayserı Btil - * Ahb ı d b. · ·ı k lt"rdi Ben kendisine bu paraları gi 

b
.. . . _ apar an ırı ı e onuşuyor -

1 
• -

.~ilen) nı oynuyorlar. Hacı aga ro- İşte Çobanın evini temin için yapı- duk: dıp emniyet sandığına yatırmasını 
lunde Muammer,_ karıı:.ı ve .:ıaşit. lan müsamere böyle geçti. İnşallah _ Her zaman gelir misin diye söyledim. O da öyle yaptı. Cinayet -
. _Muammer taklıt_ ve yuklendıgı rol matlup hasıl olmuştur. Yazınu bıti • sordu. Ben içimdeki boşluğun yem ten bir gün evvel kendisini kahvede 
ıtıbarıyle !"'k Naşıde . ~anaşabnııyor rirken bu çok yerinde hareketin mü- dolmağa başladığını hissettiğim an _ görmüştüm. Bir aralık bana: 
~.'."a, tuı_u~ta dehşetlı _ıntı.bak~d'.yor. rettiplerine ve gazetecilere (Son Tel- !arda ona: - Azıcık çıkayım. Birisini görmek 
Ey~- _Sabrının de kendilerıne ıltıhak graia) azami nezaket gösteren tertıp _ Şimctiye kadar gelmiyordum a _ lazım dedi. Sonra geldi. Gördüm; de-

Panga ltı çayır sokak 93 N o. lı Ev .. 

Nişantaş Muractiye mahallesi Hacı Mihak sokak 28/40 N. ]ı ev. 

Yukarda yazılı vakıf mallar 31/5/939 günü sonıına kadar kiraya 

verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

İsteklilerin 22/2/938 pazartesi günü saat 14,30 • da Beyoğlu vakıfla 
müdürlüğü akarat kalemine gelmeleri. (787) 

~~~~~~~~~~~~ 

lstanbfJI Defterdarhğından: 
Keşif bedeli 22959 yiruıi iki bin dokuz yüz elli dokuz lira 25 kuruştan 

iharet bulunan Sııltanahmetle Üçler mahallesinin At meydanı caddesinde 

kain umumi Hapishane binasının yıkılma işi kapalı zarf usulile eksiltmı>ye 

konulmuştur. İsteklilerin keşif ve şartnamesini görmek isteyenlerin teklif 

mektublarile bu işe benzer iş yaptığına dair vesika ile Ticaret Odası ve

sikasını ve 1722 liralık muvakkat teminatlarını 21/2/938 pazartesi günü 

saat on di;irde kadar Milli Eınliik Müdürlüğünde toplanan Komisyon Baş

kanlığına tevdi leri ve saat on be>ide de zorflar açılırken hazır bulunma
ları (.M.) (610) 

ettıgı sahnelerde halk gulnıekten ba- heyetinden eczacı As. afa burada te -1 b d • · . d. ··ıd·· ı ı .. . ma un an sonra gelecegım ded.m. ı, o u ... 
yı ıyor. şekkür etmeyı kendı hesabıma bir G .. ıd·· o til .... b . Fakat kahveci ile oradaki müşte- e- - - M t k 
Naşlt fevkalade bir makyaj yap vazife telakki ederim. t ud. u.d. nun dg • uşu eru ifmemnun: riler Mehmed Hızrinin hakilcateıı o lrlnCI in a a İstanbul 

e me ı ersem ogruyu tar etmış K d t M ·· •• lllllllllllllllllllUllllllllllllllllUlfllllllhtHUllllllllllllllfl"llllllllHlflllllllllllllllllltlıtUlllllllllllllllllllllllOllllllllllllllllllllllllllllllll!IJ ar !ık dış kt ~ •• • 1 a as ro udurlu""gVu""nden·. olurum. Saat 2,5 bulduğu zaman bız a arı çı ıgını gormemış er -
Vaydman artık Suclarını eğlencemize istcmiycrek nihayet ver- dır. Kendisinin Nis yolu üzerinde gö- Eski Ayasofya yeni Alemdar mahallesinin Yerebatan caddesinde eski 

~ miştık. riıldüğünü söyliyenler vardır. Acaba 32 . 60 Ka 

K d 
• J t b' k d 1 yem ve dastrpca 55 ada 4 Parsel olarak tadid ectilen şark ve 

en 1 an a ıyor.. Ark d d 1 k b . ır a ın a mı sözlemişti? Hızri'nin 
a aşım an ayrı ır en ana bır .. . d .1• h k h şimali 3 parsel garp 5 parsel ve cenup Hilaliahmer caddesiyle çevrilmı'ş 

·· ·d 1 ·b· f ıld d uzerın e sı a yo tu. Her alde ta-
( 5 

. . f d d b' eti k sır muı e er gı ı ıs a ı: • bul 14 ş b 3 ıncı say a an cvam ) ın recektim. Fa at istemedi... Ba d M k nıdıgı, bildiği kimselerle görüşmek unan arsa u at 20 tarihli tapu kaydıııa göre Komiser sabıkı ha-

k b
. d b' dış · • s t .. ı t v dm . . - yram a acar ve Çe re- . mış en ır en ıre anki ,ı:o.pının a- aa uç o muş u. ay an ıçın .. 

1 
. ka üzere yola çıkmıştı. Bu dostlar kim- şim evlatları Kenan ve Pakizenin namına mukayyet olup hayat ve m~ 

k d' h"ki 1 k .. .d . k vu erı var çırma. ~ 
çıldığı duyulmuş ve geç kalan zi - en ıne a m o ma umı ı, uvveti !erdir? Şimdiye kadar cereyan eden matları ve ikametgii.hlan da meçhul olmaları dolayısiyle 2613 sayılı ka-
yaretçinin kim olduğunu ikisi de me- kalmamı~tı. Kaç saatenberi tereddüt, tahkikattan daha katil veya katille. d k 

d kı B d b k astro anunun 22 inci maddesinin H. Fıkrası mucibince Maliye Hazinesi 
rı.k etmiştir: Million! Gelen Million' için e vranırken nihayet rnağlı'.!b U a aş a rin izi bulunamamıştır. Fakat Meh -
dan başkası değildir. Meğer Paristen oluyordu. Kızı öldürecek! İşte itira- med Hızri pek çok kimselerin esrarını adına tesbit ve tecil edilmiştir. Bu arasanın Mülkiyeti tasarrufu hakkın-
geliyormuş, geç kalmış ... Vaydman lf3.tının -~und8:'1. _sonrası hakilcaten Türlü teşkilat biliyordu. Ondan kurtıılmak istiven- kında iddiada bulıınanlar varsa ellerinde bulunan vesaiki tasarrufiyele • 
dışarı koşarak onu karşılamak iste -ıtüyler urpertıcıd!r.: Uzanmış yatan !er vardı!... riyle birlikte 9/2/938 tarihinden itibaren iki ay müddet içinde İstanbul 
mi~ ve: kızın üzerin iğilerek iki elini onun ( 4 üncü sayfadan devam) -----.. ı kadastro Brincl mıntak .. d .. · f ·· ı 

- Dostum demiştir, bu gece blrJboğazına sarmıştır. Hatırına hiç mediğini haber verdiği anlaşılmış- 1 R A O y Ü 1ı nur: •8oı. a mu urıye ıne muracaat arı takdimen ilan olu-

misafir kadın var. Senin burada yat- kor~unç bir şey gelmiyen zavallı A- dır. 1 
man doğru değildir. Git, geceyi otel- merikalı kız bunun bir oyun oldu - Çırağın bir vak'aya uğramak ihti .ı~-------·-----.J lstanbul Defterdarhgv ından: 
de geçir! ğ_un~ ~ükmederek korkusuz, enctişe- malini düşünen ekmekçi polisi ha _ BUGÜNKÜ PROGRAM 

Million'un böyle geç vakit gelmesi, sızgüluyordu! berdar etmeyi doğru bulmuştu. ~'a- Alqam neşriyatı: 
Vnydman'ın onu köşke kabul etme- Vaydman kızın bu tebessümünü k t lis b h b etikte b' Saat· 18,30 Çocuk t' tr (K . . .. . . .. . . a po e unu a er ver n ır · ıya osu ur-
mesı vesaıreden artık Almanın ne • gormemek ıçın gozlerını kapamış ve ··ddet so ekm k . t 1 f naz Tilki) 19 Ba a Nihal k . . . k . . . .. .. mu nra e çıye e e on e - , y n ve ar a • 
şesı kaçmıştır. Nerde o bır.:.z evvelki arttı ç:ı artan bır tazyilc ile dansozu dilmiş çır - bul d - h b dasfarı tarafından Tü k y · 
yakınlık, Amerikalı kız ile konuşur- boğmuştur! Jan Koven ümidsizlik- il-'·"'·agınp ınlis k unctis. ugu _a er 1 halk şarkıları 19 30 S r musıusahısıbeve 

. . 1 ki b' . ver "~· o en ıne çıragınınl . , por m a -
ken her şeyı unutmuş olmak halı! e sev ta ı ile çırpınmıya başlamış- bul d - h be · d I:! k' !eri Eşref Şefik 19 55 B h be l . . t Mini' . . ıın ugunu a r verıyor u. a ı.. , , orsa a r e-
Nerde Mıllıon gelip gittikten sonraki ır. mını yumruklarile haydu - kat polis k · 'tt' - . ri 20 Cemal Ka·mı·ı ve k d la ta , . d . . en mer ezme gı ıgı zaman , • ar a aş rı -
neş essızlilc!. Vaydman daha evvel u var kuvvetile ıtmek, defetmek is- kmek . - d alı .. !rafından Tu··rk 'kis' halle . . . e çı, çıragını ora a yar , yu • musı ı ve ~ar-
bır takım cürümlerle mahkıim olmuş, tıyordu. Bu yumrukları gelişi güzel ·· g" .. . . b' hald b lm 1 kılan 20 30 Hava rapo 20 33 Ö . d. . k . . zu ozu şışmış ır e u uş ur , , ru, , .. 
Almanyada Kanada da uzun zaman.. ın ırıyor, endinı kurtarmıya bey - ç · ·f d · ·· ta dı" ·ınıer Rıza tarafından a be ·· ı . h d .. d H .. ıragın ı a esıne gore, nıma gı ra a soy ev, 
!ar hapıshanelerde kalmL'jdır. Fakat u e ugraşıyor u. eyhat ... Goz - ·· k' · k d' . . t b"l tarak 20 45 Birnen Şen ve arkad ı tar .. .. . .. .. .. . . 

1 
. k _ . . uç ışı en ısını o omo ı e a • aş an a-

kan dokmuş ınsan oldurmuş değılcti! erı apalı oldugu halde bu cınayetı g··tür uş·· 1 b' d . d.' ofından Türk mus'kis· H lk kı 'k .. .. V dm artık .. .. ... .. o m er, ır yer e, şımen ıler i l ı ve a şar ... 
Amerı alıdansozumahudköşkeça-ıyapan ay an kızın oldugu- oluna ak b' kid b' h _!arı (saat ayarı). 

• k .. h ··anıı J K,. .T .. dY yınırmev eıren 
gırara d .. plll'asd.'.~'.'. mucev arb atını ~ - ~ufif b. yo;.; aned ovbenkın bo usun e değin içine fırlatmışlardır. Fakat 21,15 Tahsin ve arkadaşları tarafın 
mayı uşun ugu zaman u kızı ôl- a ır ı rem en aş a ır şey oraya atm d 1 t bild . dan Türk 'kis· 
dürmek ona çok ağır, çok iğrenilecek görülmüyordu. Vaydman gözlerini a- k. k .. b a an .. evve 

0 
tomo eh ı • 21 50 0 k mtusı ı ve Halk şarkıları, 

. . . . .. .. k . . . ı ışı unun uzerıne o urmuş ay- , r es ra: 
hır cınayet gelmıştır. Kızı oldurecek çıyor, aç saattenberı kendısıne kar- kır bag· • . lm l d 1 p 
onun can çekiştiğini görecek sonra şı o kadar 10.tüikiir davranan kız _ ıp ırmasına maru 0 uş :ır ır. - adouk : Praphrases. 2 - Re-

' .. .. • . . . . O esnada çırak bayılmıştır. Fakat bikoff: Romance 3 Waldt nf ı· 
onu cansız bulacaktı. Bunu duşun- cagızın yerıııde şımdı cansız bır ce- b if d - k' . . d · - e e · 
dükçe Vaydman korkmuş ürkmüş setten başka bir şey kalmamıştı u a ~ ~ u_? .. ışıyı mey ~na çıkar- Espana, valse, 4 - Gannc: Extase 

.. . • • mıya kiıfı gorülmemektedır. Cır ak 22 45 A · h be ı · · 
boyle hır kızcağıza kıyamamak iste- Haydutun alnından ter akıyordu ·r d . nl d .1• k. • ıans a r erı. 23 plakla so-

. . · ı a esme şu arı a ı ave etme te - !olar oper t 
~ıştır. Vaydman itiraflarında diyor Bu zavallı kurbanının karşısında a- dir: • - a ve opere ?arçal_arı, 23,30 
kı: cı bir kaç dakilca geçiriyor. Sonra . , . . .. Son haberler ve erlesı gunun pro _ 

- İşte bu sırada çok istedim ki bu eline gcçlrctiği havluyu kızın boynu • - Benım şahsı hiç. bır duşı;"anıın gramı, 23,30 son. 

kız kalksın oradan gı·ıs· k d' b "lı h 1 yoktur. Fakat ekmekçı amelesı sen - ••••••••••••••• , ın, açsın ı- na ag yor, av unun ucunu da . . .... 
Ye' Eg"er Paris'e gitm k .. ık d • k So dıkasına gırmectigımden dolayı bana SAÇ BAK . e uzere son aç uran agzına apıyor. nra k 1 B d'k d . . JMf 
trenle de olsa benden ayrılmak iste- bedbaht kızı giydiriyor, eldivenleri ızıyor ar. u sen ı a an ç~mış o-
seydi kendisini istasyona kadar ni takmıya unutmuyor. Ondan lan arkadaşlarund:r' da~a bırıne ~e Güzelliğin en birinci şarLdır. 
memnuniyetle götürecektim. Fakat sonra bir kürek ve bir kazma ile tip~. ban~ yapıldıgı gıbı yapılacagı
J an Koven srbest bir kızdı. Gece çukuru kazıyor, bedbaht kızın ölü. nı soylectile~: Bıındn başka benim 
yi başka hir yerde geçirmekten kork- sünü yerleştiriyor. Güneş dog" duğu ustanu da ~yle_ otomobille kaçıra -

b . k G · Ar b . caklarını soylectiler. Onun kabahati 
mıyan ır ız. ece yarısı geçtı. - zaman u cınayet olmuş, zavallı d ile . . 
tık saat 2 de benden süt istedi. Son- kurbanı gömülmüşdü e s~nd .. ay.~ gırı:n~mış olan çırak-
ra yine ctivana uzandı. !ara ış gordurmesıdir. 
Vaydman'ın nazarları genç Ame- Yeni bir muhtelit takım Ekmekçi çırağını böyle kaçıranla-

rilcah kızın yakınında duran çanta. Eminönü Halkevine bağlı 18 kulüb rın bindikleri otomobilin penceresi _ 
sına her iliştikçe içinden bir an ev- muhteliti idmanlarını bitirmek üze- ne gazete yapıştırılmış olduğu anla
vel öldürerek çantaya sahib olmak redir. Bu takım bayramın ikinci cu- şılınışdır. Tahkikata girişilmiş ise de ~ 
için şiddetli bir arzu geliyormuş! martesi günü Karagümrük sahasında daha bi rentice alınmamıştır. Yalnızı 1,~ 

Vaydman istintak hakimine bu i- Rami, Aksaray, Alemdar futbol ta- bazı Fransız gazeteleri acaba işçi 

t":~~a bulunurken son derece sa- kımlarından bir muhtelitle oynıya- tcşki.L'ıtının kararlarını ctinlenıiyen p E T R Q L N J z A M 
mımı bır halde yemınle tekrar et - caktır. işçileri de takib ederek bun1arı bı _ 

İsteseydi kendisini büyülı: bir mem- tamamlanmış olacak bilahare bir b' teşkil" t 1 1 dı" tedavı eden tesırı mücerrep bir . . .. .. .. , ır a o up oma gını soru - · ıa 1 

1 

Sultanahmette Üçler mahallesinin At meydanı caddesinde Kapalı zarf 

usulile yıkılması eksiltmeye konan Umumi Hapishane binasından tahmi

nen çıkacak 3800 metre mikap ta~n beher metre milcibı iki lira otuz ku

ruştan 88511 adet tuğlanın beher bin adedi on beş liradaİı 15000 adet ki
remidin beher yüz adedi sekiz kuruştan ve 58,459 metre mikap kerestenin 

beher metre mikabı otuz liradan ve bunların haricinde çıkacak ink ' ç o, 
kurşun, ve saire gibi malzemenin de bilahara tarafeyn arasında takar _ 

rür edecek bedel üzerinden alıcıya verilme işi kapalı zarf usulile arttır

maya konulmuştur. İsteklilerin ve şeraitini öğrenmek isteyenlerin mu _ 

hammen bedel olan 12959 lira 35 kuruşun % 7,5 nisbetinde 972 liralık te

minat akçeleri makbuzlarile tek!Ifnamelerini 21/2/938 Pazartesi günü saat 

on dörde kadar Milli Emlıik Müdürlüğünde toplanan Komisyon Başkan

lığına tevctiileri ve saat on beşde de zarflar açılırken ha= bulunmalarL 

(M). (611) 

- . ... ~ ' :.._ -~ ~ .. ; . _,. - ' .. , ... . ., ..... ·1\. 

Baş, diş, nezle, grip, romati~m3 ve b.itı.in agrı
larınu:ı derhal keser. icabında günde 3 kaşe 

alınabilir. 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 
Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 

Han telefon: 22740 

!ERSiN CUMA 

İstanbul Birinci 'fi~arct Mahk.,me-
sinden; 

Mavnacılar cemivctinin 15 numa
ralı mavnasınıu 193·; SC'nesi Birinci 

; Kanunun 22 inci Çarşamba gtinü 
!keyfiyeti garkına dnir tanzim "Yle-

diği raporıın ı.lınması mezkur mav -

na reisi Mehmed Oğlu Mahmut usta 

POST ASI tarafından da arzuhal talep cdı!nıış 

Yalnız bu sefere mahsus olmak cırnakla gemi vey:ı yükle alakalı ve 
üzere ll/Şubat/938 Cıınıa günti kazadan zararlı herkesin raporun alı

Mersin postasını yapacak •Sadık- nacağı 16/2/938 Çarşaoba günü saat 
zade• vapuru Galata rıhtımmdan 14 de mahkemede hazır bulıınması 
saat 17 de kalkacaktır. veya bir vekil göndermesi lüzumu miştlr: Bu takımın idmarıları nisana kadar rer suretle korkutmak için ciddi/ Ke~r.klcri ve -~ç dökülmesini 

nunıyetle istasyona gotürup trene Karadeniz turnesine çıkacaktır. yorlar. ~~•''•· ••••••••••••IJ 
I F 

İzmire Pazar sabahı varacaktır. İDeniz Ticaret kanununun 1065 inci 
• 7ıl3· ı ı maddesi mucibin~e ilii.n olunur. 

-- (4804)' 
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ŞiRKETiHA YRiYE İST ANBUL GÜMRÜKLERİ BAŞ MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Hissedarları Heyeti Umumiyesi içtimaı 

Hissedarlar Umuml heyeti 1938 senesi Martının yirmi birinci Pazar

tesi günü saat ondört buçukta Şirketin Galata'da Fermenecilerde kAin mer

ke~i idaresinde ale!Ade surette lçtimaa davet olunur. İşbu içfimaa 

elli ve daha ziyade hisse sahibi olan hissedarlar iştirak ederler ve rey sa· 
bibi olurlar. 

RUZNAMEI MÜZAKERAT 
\ - 1937 senesi hesabatı hakkında Meclisi İdare ve Murakıp Raporla-

rınm kıraati ve mezkı'.ır hesablann tasdikı ile Meclisi İdarenin ibrası, 

2 - Müddetleri biten üyelerin yerlerine üye intihabı, 

İhale günü 4/3/938 Mezad kaime numarası 9879 markası DÖKME ka
nuni safi sıkleti 1008 kilo ağırlığında 107 lira 25 kuruş değerinde madeni 

orta yağlardan olup 270 dereceden evvel takattur eder MKN 9318 KlRMI. 

ZI-BEY AZ MKS 12000 K 216 L 64 KD demir külçe ve kütük MKN 2182 

SK 118 M VE N KS 5 K 100 L 66 KD gayrı mezkur esans MKN 9387 LB 

161 M VEN KS 43 K 500 G 686 L 16 KD yün mensucat MKN 961 ZKH 30/31 

M ve N KS 171K137 L 58 KD kiığıd çıkartma MKN 9896 BSH.A 3309/11 

M ve N KS 602 K 1085 L 48 KD topu boyalı pamuk mensucat ihale günü 

7/3/938 MKN 9055 TPM 5364/l M ve NK S 43 K 700 G 75 

L 87 KD aleminyüm varak MKN 7590 GII NF 
30 M ve N KS 31 K 87 L 56 KD pamuk yastık ve 

3 - Müddetlei-i biten Murakıplarm yerlerine murakıp intlhabı 
Ücretlerinin tayini, 

ve yorgan MKN 7602 G 11 NF 30 3 M ve N KS 35 K 67 L 87 KD Pamuk şilte 

ve yorgan MKN 9294 MY 8740 M ve N KS 15 K 210 L 75 KD Yün mensu
cat MKN 9293 MY 8740 M ve N KS 13 K 200 G 140 L 55 KD yün mensucat 

P R OF I• LA"" K s ı N MKN 9292 YA 8741 M ve N KS 21 K 300 G 276 LD Yün mensucat MKN 
.__ --• 9291 YA 8741 M ve N KS 7 K 80 L 15 KD Yün mensucat ihale günü 9/3/938 

1 1 MKN 9514 DJ 50/67 M ve N KS 2067 K 533 L 29 KD adi demir çivi MKN 

9577 JLA 5230 M ve N KS 40 K 110 L 81 KD pamuk ipliği MKN 9579 EZ 
---· Belsoğukluğu ve Fren giden korur. --- 29819 M ve N KS 19 K 90 L 96 KD Elektrik tertibatlı masa ve divan saati 

:MKN 9300 MD M: KS 115 K 105 L 5 KD Yün üstüpü MKN 9314 NBS 

1 359/60 M ve N KS 339 K 252 L 5 KD pamuk ağ ipliği MKN 2112 Bilii M 

ve N KS 550 K 35 L 73 KD Sulu pat halinde glikoz MKN 9311 HKSWC 784 

M ve N KS 272 K 643 L 14 KD Keçi kılından teıa MKN 9408 RB M KS 

1068 K 82 L 36 KD Paslı adi demir çenberlik İhale gunu 

11/3/938 MKN 8180 MM 275212/8. 10. 14 M ve NKS 320 K 99 

I. 36 KD perçin çivisi MKN 1023 DP/5128-1/2 M ve N KS 44 
K 52 L 83 KD Selloitten mürettep nikel yaldızlı demir kol düğmesi 

MKN 9066 GSC 24054 M ve N KS 30 K 88 L 44 KD Madeni 
mağnezyüm tozu MKN 9064 ER 198/203 M ve N KS 302 K 

122 L 47 KD Kimyevi sınai müstahzar MKN 9837 TC! muhtelıf 

M ve N KS 685 K 239 L 34 KD demir vida MKN 9836 TCİ 11/12 
M ve N KS 162 K 149 L 10 KD Pirinç vıda MKN 9838 CGE 

1813 M ve N KS 15 K 5 G 86 L 88 KD Projeksiyon 

cihazı MKN 9842 AT 1/4 M ve N 556 K 278 L 83 KD 

Demir sırlı banyo !hale günü 14/3/938 MKN 3307 AP 5 M ve 

N KS 29 K 455 LD Kabartmalı demir elbise askısı MKN 3306 AP 

6 M VE N KS 90 K 455 L 55 KD kabartmalı demir elbise 

askısı MKN 5769 CTA 5098 M VE N KS 55 K 513 L 28 

. • . --· ,·;·..,.. .-:. . _ ... ? . -".;.-::. ~--...Ji~.::-. . .)"'._ ;_-_~· ·: ' - .: - . ~- '7- --~~ .. -iıt.1_:ft: -:-... . 

~ıst~nb,~I ~:.-~B~l~dJyesi ·. f ·ıt~o~~ri+ 
f: • . .' ;r .·~·:·-' ~.·_f,.:. ~· ;.::.:;,l:e-.~,; S"~ .;.:.';~ıi: · ~ .. ~:, ··..,.. ~;., .R-.c:•,..... -.-.·-v.1~:Q'...: 

Hepsine 200 lira bedel tahmın edilen Karaköy Köprüsünde Haliç ve 
Rıhtım taraflanndı. 1 ve 2 N. lı iki tane kişe an kazı satılmak üzere açık 
artırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 

İstekliler 15 lirlık ilk teminat malı.buz veya mektubile beraber 18/2/938 

cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (680) 

*"'* Temizlik amelesine lüzumu olan 200 çift lastik çizme açık eksiltme-
ye konulmuştur. Bunların hepsin• 1400 lira bedel tahmin edilmiştir. 

Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 nu-
rnaralı kanunda yazılı vesika ve 105 liralık ilk teminat makbuz veya 

rnektubile beraber 16/2/938 Çarşanba günü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B) (585). 

*** 
Senelik muhammen kirası 100 lira olan Üsküdarda vapur iskelesi 

yanında denizden dolma yer üç sene müddetle kiraya verilmek üzere açık 

nrtırmaya knıııılmuştur, Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebi

lir. İskkli olanlar :!2 lira 50 kuruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu 

iJe 15/2i938 Salı günü saat 14 de Drimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) 
(509) 

*** 
Beher metre murabbaına 8 lira kıymet takdir edilen Cihangir yan-

gın yerinde Cihangir mahallesinde Havyar sokağında 29 uncu adada 

yüzlü 22 metre 50 santimetre murabbaı sahalı arsa satılmak üzere açık 

artırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 

İstek'iler 13 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubilc beraber 

15/2/938 salı günü "aat 14 de Daimi Enrümende bulunmalıdırlar. (B.) 

(563) .... 

IKD Sun'i ipek iplıği MKN 3308 AP 4 M VE N KS 104 K 

525 L 74 KD kabartmalı demir elbise askısı MKN 9894 FIAT 

19188 M ve N KS 25 K 65 L 82 KD Otomobil karöseri aksa.. 

mından kalorifer radyoti.ırü MKN 8211 ELC 6618 M VE N 

KS 29 K 710 L 67 KD yün mensucat MKN 8171 M (MH) S 
marka ks 58 K 600 G 195 L 29 KD kondensaıür MKN 8208 

AP marka muhtelif N KS 697 K 1161 LD sofra takımından 

cam ve bardak sade ihale günü 16/3/938 MKN 7437 H · (FF) 

P 1/2 M ve N KS 180 K 82 L 89 KD sulfad dö aleminyüm 

MKN 6594 EFH 3411937/3411938 M ve N KS 82 K 191 

L 82 KD demirle mürettep buhar hava kazanı tertıbatlı banyo 
J'~D 

kazanı MKN 6568 - 12.f M ve N KS 26 K 250 G 85 L 

28 KD 
Beykoz lJınuıyen-de Neftsanayi anonim ~irketinin Belediyeye vergi 

Ve r~simler borcı;ndan dolayı Umuryerinde tııht!hacze alınan 24322 kilo 
merserize pamuk mensucat MKN 6590 ET I M VE 

75 K 600 G 452 L 80 KD demir jılet bıçağı MKN N KS 
ın0trırinin 21/2/938 pazartesi ııünü saat 14 ele Umtır)'Prinde açık artırma 

7~1 SVPR/DLV 331 M ve N KS 27 K 62 L 40 KD kurşun kalem a
ile s&Jtı1acağı i~~~ olunur. c.773~. 

••• çacağı MKN 8568 H 7476 M VE NKS 97 K 295 LD cilalı pirinç 

Rumeli hi•a:ı p"llndaki mezarlık önünden geçen yol genişletilece • karyola ve edevatı MKN 2174 CFA 484~/53 M ve N KS 

ı,.r en mezarJıkdan yola gidc•:ek kısım kazıklarla ayrılmışdır. Bu kısım- 500 K 125 LD yapıştırm1ya mahsus nebati zamk mayi ha

da knhri bıılunnn!arın kabiriennı diğer kısma nakil etmeleri ve 15 güne !inde ihale günü 18/3/938 MKN 2141 OAH 280/81 M • VE N 

L.ıd"r n:ıkil edilmeyen kabirler belediyece kalgırılacağı ilan olunur. (B). KS 72 K 200 G 997 adet elcktragol MKN 326 RHF B8 
(772) M VE N KS 35 K 900 G 86 L 31 KD iplıği boyalı pa-

••• muk mensucat MKN 984 NMS marka KS 1568 K 306 
Nakil vasıtalarının Bcyof!lu cihetinde takip edecekleri yol istika- L 23 KD sepet örgülü adi boş cam damacana MKN 10197 

tııetler;ne da,r verilen karar aşa!lıya ya21lmıştır. İliı.n olunur. biliı M ve N KS 9 K 400 G 115 LD yün mensucat MKN l!I'.! 

1 - Galatadan Taksim istikameline gidecek olan motörsüz yük ve- !levazım anbarında 146 parça köhne df'mır baş eşya 147 Ld MKN 
saiti Şişhane-Tozkoparan.Arslan sobığı-Kalyoncu kulluğu-Tarlabaşı cad- 2930 biliı M ve N Ks 622 K 597 L 88 KD binek otomobıli 

dcsini takip edeceklerdir. 

2 - Mii~llif sok?ğından giriş yasağı kaldmlrn:ştır. l
'kullanılm~ MKN 2 KZZ muhtelif M ve. n ks 3448 k 1142 L 59 
KD renkli sargılık kiıi:Jd MKN 110 CY 774/1-40 M ve N KS 

3600 K 1154 LD adi demir kunduracı çıvısi ıhale gtinü 21/3/938 

,MKN 1005 TFC DLV 9484 M VE N KS 46 K 107 L 40 KD 

14 K 1309 L 65 KD sun't ipek ipliğinden kordela :MXN 1879 

bil~ M VE N KS 70 K 64 L 50 KD kına MKN 8414 bil5. M 

VE N KS 48 K 800 G 217 L 87 KD eski tabanca toplu 63 

adedi MKN 1577 ADRES A/S M VE N KS 35 K 381 L 4t 

KD Su için plastik maddelerden yapılmış &iizgeç MKN 8231 KF 9700 

M VE N KS 19 K 101 L 55 KD pamuktan fanila ve don ağızlıllı 

ihale günü 28/3/938 MKN 214.8 LOiT TRilSTİNO bili Y VE N 
KS 6 K 500 G 18 L 49 KD mevaddı saire ile gayrı mürettep 

kart-postal MKN 2150 TO muhtelif .M VE N KS 14 K sın 

G 21 L 8 KD Llboratuar eşyasından cam balon MKN 8845 

LC 42 M VE N KS 41 K 16 L 15 KD demirden asansör için 

galvanizli kapı MKN 2154 AZI 288 M VE N KS 28 K 52 

L 67 KD Transformatör MKN 1!386 Bila M VE N KS 15 K 

128 L 66 KD pamuktan işlemeli 

MKN 8286 Bila M VE N KS 18 

yatak ve sofra takımı işlemeli 

K 500 G 1002 L 29 KD 

Pamuk ile karışık dantela MKN 9827 HT 1/6 M VE N 689 K 202 

L 85 KD asbcstos levha MKN 9828 OA 51/54 M VE NKS 4.~3 
K 147 L 6 KD asbestos levha ihale günü 30/3/938 MKN 9892 
TS 3734 M VE N KS 28 K 87 L I KD Pirinç musluk ciliı.lı 

MKN 108 ASA 9416/49 M VE N KS 2380 K 426 L 89 KD boyalı 

teneke levha .MKN 131 GK 2682/85 M VE NKS 415 I< 
3847 L 94 KD sun'i iptk ipliği MKN 134 B!\1 17 /19 
M VE N KS 315 K 877 L 10 KD ipliği boyalı pamuk men

sucat MKN 9890 LPW 1531 M VE N KS 151 K 64 L 28 KD 

maden parlatmağa mahsus müstahzar l\fKN 133 BM 17/19 M VE 

N KS 88 K 367 L 67 KD fasoneli merserize pamuk mensucat 

1549 sayılı kanun mucıbince başlarında yazılı günlerde "" tam 
saat on üçde 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde Sirkrcide Reşa
diye cd. Gümrük satış salonunda açık arttırma ile satılacaktır istekliler -

den Maliye Unvan tezkeresi ve malın değeri nisbetinde % 7 buçuk pey 
akçesi makbuzu aranır şertnameler hergün dairede görülebilir pey akçe

leri her gün alınır yalnız ihale günlerinde pey akçelerinin tam saat 
on ikiye kadar vezneye yatırılabileceği ve bu saatten sonra kat'iyen 

pey kabul edilmiyeccği ve peşin para ile mal almak iı,liyenlerden 
Unvan tezkeresi aranmıyacağı ve bu gilıilerin teminatlarını usulü dai

resinde malın değerini teminat olarak yatırmaları ve ihaleden sonra 

ihale bedeHni derhal vermcleri lazımdır. Açık arttırma günlerinde ay

rıca müteferrik e§ya satışları da vardır bunların listeleri satış sa 

lonu kapısında asılıdır. Tel. 2~219. (775) 

~ ............................ 1-
T A RAGA iSYAN EDEN 

Ekseriya bulundukhn yeri terketmek 
olonlardır. binaenaleyh 

SAÇLAR 
arzusunda 

Saçlarınızı itaate alıştırınız. 
Bunun en iyi çaresi 

PERTEV BRiYANTiNi 
kullanmaktır • 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan i$ : Berıramada Bakır Çay ovası ve nehiı 

is!lhatı anıe•ıyatı, keşıf bedeli ••ı 564 903" lira "86~ kuruştur. 
2 - Eksiltme : 16-Ş ıbat-938 tarihine rastlıvan Çaqamra günü 

saat 15 de Nafıa Vekaleti Sular Umum Miıdurlüğü Su Eks•ltme Ko-
mısyonu Odasında kapalı zarf usuııle y:ıpılacaktır. . . 

3 - istekliler : t:ksiltnıe şartnamesi, mukavele proıesı, Bayındırlık 
ışleri genel şartn.ır.:ıesi, fenni şartname ve projeyi "50. lira mukabi
linde Sular Umum Mıidtirlüğunden alabılırlcr, 

4 - E.kslltmeye girebilmek için isteklilerin °60697" lira •12. on 
iki kuruş muv~kkat teminat vermesi ve "500. bin liralık ~a.fıa .. su 
işleri ve}a mümasil inşaatı taahhüt edip muvaffakıy.etle bıtırdııtı~e 
ve bu kabil işleri baş .rmakta kabiliyet ol:luğııoa d~ır N_afı~ Vek~· 
Jetinden alınmış mütealıhıtlik vesikası ibraz .etmesi, ıstcklılcrın teklıf 
mektupları ikinci maddede yazılı saatten bır saat evve~ıne. kadar 
Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermelen lazımdır. 
Postad' olan gecikmeler kabul edilmez. "116. "240. 

San'at Okulu Direktörlüğünden: 
3 - Tepebaşı-Yeııiçeri-Kallavi so,,aklarının yalnız Meşrutiyet cadde

sin<len İsl;kliil cadncsin,, ge~işe hasr ve tahsis edildi~inden vesaiti nakH

Yenin İstikl31 Citddesine inmelerin~ giriş yasağı konmuştur. !
boyalı demir saç maşası sade MKN 5771 MCO 1437 M VE N KS 
105 K 141 L 29 KD !astık boru MKN 7789 AP 3 M VE N Okulum.ız Revirinde hasta çocuklara bakmak için bir hastabakıcı 

4 - Tep~b~şıı:dnn snnra 'l'aksinı istikametine gidecek otobüslerle yan ı 701 KS 108 K 60 L 67 KD kabartmalı demir elbise askısı MKN arıyoruz. istekliler şartlarını okul yönetgesinden öğrenirler. • • 
~rıknklard:.n ç:kacak motörlü. motörsüz yük nakil vasıtaları İngiliz Se-

7113 DC Biliı M ve N KS 66 K 140 L 25 KD kağıd etiket MKN 
farethan~si önünden Hama 1 başı-Kalyoncu kulluğu sokai!ı-Tarlabaşı cad-

7114 JDC Bilii M VE NKS 49 K 121 L 72 KD kiığıd etiket MKN lskilip Belediyesinden: 
desi isti' .amelini takip ik Zambak sokağından girerek kurabiye ve Tak-

1029 SL 1/7 M VE N KS 137 K 127 L 40 KD asir dö küvizr 
sırn oolrnğınd,m To.ksh1 meydanına çıkacaklardır. .• 

MKN 2153 GK 9396 M VE N KS 33 K 234. L 64 KD sun ı 
1 _ İskilip Belediye itfaiye ihtiyacı için iki tonluk bir arazözün ~a

palı zarf usu!ile mübayaa edilmek üz·eı·e keyfiyet gazetelerle evvelce ılan 
edilmiş ise de eksiltm~ müddeti için<le hiç bir talip çıkm~d:ğınclan evvel -

ki şartname dahilinde yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş· 

5 - Tksimden ı;elccck bütün vesaitin de Tarlabaşı.Çakmak sokağı· ipek ipliği MKN 327 Galata levazım anbarında 250 LD muhtelif cinsde 

l1arnalbaşı-Arslan sokoğı istikametini tak'p edeceklerdir. (B). (774) hurda demirbaş ya ihale gunü 2~(J/938 MKN 3305 AP 7 M VE P ---N KS 83 K 420 L 10 KD. kabartmalı demir elbise askısı MKN 

1 Bayramda Yalnız 1598 AP 2 M VE N KS 100 K 56 L 26 KD kabartmalı demir tur. B h t,." tname ömeg"i İskilip Belediye Riyasetine müra-
elbise askısı MKN 1597 AP I M VE N KS 103 K 521 L 37 2 - u usus aı<ı ,ar -

K 1 Z I L A Y G A Z E T E S t KD kabartmalı demir elbise askısı MKN 1572 EKH 3411935/6 M caatla tedarik olunabilir. 

N KS 1 9 h B .. - bedelı' muhammiri Altı bin liradır. 

Çıkacakbr. --
lranlarınızı vermekle hem kendi· 
nize ve hem de Kızılaya yardım 

etmiş olacaksınız. 
M 0 RACA AT YER I: 
lstanbuld.ı, Postane karşısında Kızılay Satış Bürosu. Tel: 22653. 

l•tanbuldo, Po•tane arkasında l ll.ncılık ş; rketi. Tel : 20094- 95. 

.· . ~ .-"':_ r -.. - ~ · 

lstanbul Mafia Müdürlüğünden: 
17.2.938 Perşembe günü saat 15 de İstanbulda Nafia Müdürlüğünde 

(741,27) lira keşif bedelli İstanbul Topkapı Muzesi Kimya laboratuvarın
dıık; elektrik tesisatının ikm5 !i işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

VE 09 K 3 L 49 KD avagazı ocaklı bakır dış kazanı S - u arazozun 

MKN 1550 A/7575/M/C 5253-5 M VE N KS 361 K 2694 L 93 4 _ Talip olanlar teklif varakalarını 27 Şubat 938 tarihine kad~r ver-
KD müteaddit telli boyalı frize yün ipliği l\.lli.N 1579 ADRES A/4 . 1• ımd h Zarf İskilip Belediyesinde müteşekkil ihale komısyonu melen az ır . 
M VE N KS 116 K 537 L 43 KD Nikel yaldızlı pirınç musluk namına gönderilmesi l.fızımdır. 

ağızlığı MKN 1576 ADRES A/2 M VE N KS 37 K 422 L 10 
5 

_ Muvakkat teminat mikdarı cDÖRTYÜZ ELLİ> lirad;r. 

J{D su için süzgeç ihale günü 25/3/938 MKN 8453 Bılfı M ve N KS 25 
28 

Şubat 938 Pazartesi günü saat 14 de açtlacak ve tek· 
K 600 G 1456 L 6 KD Dantela MKN 8456 bila M VE N KS 6 - Zarflar .. . . . . lunacaktır .447. 
j 14 K 600 G 1365 L 70 KD sun'i ipek mensucat MKN 8457 bila M VE NKS lifler muvafık g~rülclüğu :akdırde talibıne !hale 

0 
__ • 

\ LİSELER ALIM SATIM KOMiSYONUND:AN 
, 1 B. kilo tahmin B. İlk teminat Eksıltmenın yapıla-

Gl'deceg"i yer Eşyanın cinsi Sandık miktarı Takriben ağırlığı t 
Lir Kr cağı gün ve saa 

Aded Kilogram ~;.. _ a .;,__· __ 

! İstanbul il ve ilçelerine 

Diğer il ve ilçelere 

----
Fizik, kimya ve biyo
loji iıletieri 383 22050 1 25 ) 

) 
6 75 ) 

436 25 15/2/938 
Saat 16 da 

Mukav2l~, Eksiltme, Bayındırlık İşleri Genel, hususi ve fennt şart
llarneleri, proje, keşif hulasaslle buna müteferri diğer evrak daireı;!nde 
&Örü!ccektir. 

82090 
• tahmin bedeli ve ilk teminatı yazılı aletlerin nak-

7 /2/938 tarihinde kapalı zari usuliyle eksiltmeye konan yukanda cins, mıkdar, ağırlıgı, 

Fizik, kimya ve biyo

loji iıletieri 1340 

Muvakkat teminat (56) liradır. 

İsteklilerin en az (500) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair Nafia 

.1.iüdürlüğünden eksiltme tarihinden bir hafta evvel almlf olduğu müteah

hitlik ve Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. (574) • 

liyeı;ine istekli çıkmadığından pazar lığa bırakılmıştır. tık! dair ' dal 
· · t Od vesika~"l bu gibi nakil işleri yap arına resroı -

Pazarlık yukarıda gösterilen gün ve saatde yapılacağından istekliler ın Ticare ası ' __ .. . _ ı-ğ·· b" !rinde toplanan Lise-
. · · ·· tte İstanbul Kuıtur Dırektör u u ınası • relerden almış oldukları belge ve ilk teminat makbuzları ile bırlıkte bellı gun ve saa 

ler Alım, Satım Komisyonuna gelmeleri. 
Şartnameler Liseler Alım, Satım Komisyonu Sekreterliğinden görülüp öğrenilir. 

(776) 
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BAYRAM GELiYOR .•• 

Likör aldınız mı ? 

Misafirlerinizi ağırlamak 

için en mükemmel ikramın 
inhisar likörleri olduğunu 

UNUTMAYINIZ •••• 

• . 
Memleketimizin [en nefis meyvalanndan yapılan; 

ÇiLEK, AHUDUDU, ViŞNE, PORTAKAL, MANDALIN, KAYSJ 
Likörlerini tercih ederken 

bilhassa, KAYSI likörünü lıatırlagınız. 

1 Kokleyl yapıyor musunuz ? ... 

En iyi Kokteylleri inhisar 
likörlerile yapabileceğiniz 
gibi, Bunlardan, NANE ve 
AHUDUDU yu da likör ve 

soda ile karışbrıp 

iÇEBiLiRSiNiZ. 1 1 • 

Her yerde 

iNHiSAR LiKÖRLERiNi 

~an çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntılar, dola
ma. meme iltil &bı \e çatlaklar yanıklar, tıraş yaraları, ertcnlikler, 

koltuk altı çıbanları. 

Tedavisini en erken ve en emin bir sure:tte 
temin eder. 

Şark ispençiyari Laboratuarı 
ISTANBUL 

••Doktor-Operatör•• '• .. Dr. IHSAN SAMI ... 

Orhan Mahir Torils i T ı F o Aşı s ı ı ı. 

Arayınız. 

NERViN• 
Sinir ağrılan, asabi öksürükler, uykusuz. 

luk, baş ve yarım baş ağrısı, baş dönmesi, 

baygınlık, çarpınh ve sinirden 

bütün rahatsızlıkları giderir. 

--. ' ' - ::..--' 

CAFER MÜSHiL Şekeri 

Kulağınıza küpe olsun ! 
( 

EN MUOl-Iİ$ 
\STiRAPTAN 
cr,oNRA •• • 

;; TAM N~~·E 
v'E S\HH1'TE 
KAVUŞMAK 

kullanmakla kabildir. 
=------~-----------~------------------.... -----Ll hır hamlede ııez:e ve ırrıpı ae\:ırir. H~rareti s r'alle diışüriir. 

Baş,. dif, sinir, mafsal,. adale •2rılan ancak NEVROZIN almak 

auretlle çarçabulc dmdilebillr, 

--Kat'i tesir 
I cabında günde 3 ka.şe alına bili 
isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız 

SiHiRLi GÖZ 

Bu yeni ve 
Sihramiz 
Renkleri 

MECCANEN 
tecrübe ediniz. • 

Pudra renkle
rinde in kllib 

yaptı 

-------------------~ On kadında dokuzu tenlerine uy- ATtık; sizi yaşınızdan fazla ih-
mıyan bir renkte pudra kul - tiyarlamış gösteTen ve .yüzü • 
lanırlar ve yüzleri sun'I •mak- nıizde "Plakalar,, halinde yapı
yaj görmüş• bir ~ekil aldıkları gi· şan /idi pudraları bırakınız ve 
bi y aşlarından fazla ihtiyarlamış bir güzellik mütehassısımn de
görünürler. Yeni icad edilen şaya- d;klerini okuyunuz: .... ..• 
nı hayret •Chromoscope• maki • 1 
nesi, pudra renklerinde bir inkı- pudralara nihayet veriniz ve bu-
lap yaptığı gibi sihirli bir göz. günden Tokalon pudrasının sihrıı

mevcudiyetiııden bile şüphe ede- miz renklerini tecrübe ediniz. Yü
eğiniz nisbette pudra renkleri a- zünüzün bir tarafına bir renk ve 

rasındaki ahengi ifşa etmiştir ki. diğer tarafına da başka renk bir 
u Tokalon müessesesi kimya- pudra sürünüz ve cildinize hangi

gerlerine bir çok tabü renkleri si daha uygun geldiğini görünüz. 
esaslı bir tarzda mezcetmek im • Bu yeni pudrayı kullanarak cazlb, 

kanını vermiştir. Artık yüzünüz • sehhar ve adeta tabii bir gfuıellik 

de plakalar halinde yapışan adi temin ediniz. 

Posta, ambalaj vesair masarife karşılık olarak İstanbul 6221 
posta kutusu adresine (T. S. 7) rumuzile IZ kuruşluk pul gön· 
derdiğinizde size hususi modelde bir kutu pudra ile muhtelif 
reklerde nümunelik 4 ufak paket pudra günderHecektir. Mek -
tubunuzda her vakit kullandığınız pudranın rengini de bildir
meği unutmayınız. 

-----• NUmune istiyenlerin çokluğu karşısında gönderme lşın'n 

'

bir kaç gün geri kalmasının mazur görülmesini muhterem mii~· 
terilerimizden rit:a ederiz, 

ı_. Ade i iktidar 
ve BELGEVŞEKLIGiNE KARŞIJ 

1 

f. ORMOBİN 
' Tabletleri • • Her eczanede areyınız. 

-1.-~ Posta kutusl! 1255 (Hormobın) Ga'ala ISTANBUl.. ~ 
kulak, Boğaz, Burun hastalık• 

ları mütehassısı 

Taksim, Abdülhakbamit Caddesi 
t.eyık Apartmanı No: 1 

ı Tifo ve para tifo hastalıklarına ı i 

1 

ı tutulmamak için tesiri kat'ı mu- ı ı 
ı afiyeti pek emin taze aşıdır. ı 
ı Her eczahanede bulunur. ı 

Tesiri kat'f, içimi kolay J •• ;. .... ..,.".'"""'uıuııımıııııuuııııuıumuıııı11111ıımıtıuıııu1111111111ııııunıuııuıııııı11111111"" 11 ".'" ... ' 11111111111111,111110 ... 1 ..... 

1 

Salup ve neşriyatı idare eden B•ımuharr.ri 

en iyi müshil şekeridir. ETEM iZZET BENiCE 

Biliimum eczanelerde bulunur. ---- Basıldığı ~otr : EBÜZZIYA MATBAASI 
ı ..... kutusu 4S kuruştur ..... 

1 
.. __ _ Her gUn 15-19 kadar 


