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Milli HOkOmetin lstanbul murahhası 1 D ~ n z ,. g Leh ı· sta n 1 a 
Dr. Adnan bu sabah · wa 

memlekete döndü alakasını kesiyor 
istasyonda zevcesi Halide Edib ve 1 a a 

O 
dostıan tarafında?. karşılandı. · V a;1 ır @ o v a y Sl d lYI lfi1 

oktor Adnan on dort senehk ayrı· , Y 
lıktan sonra memle~ete d~nu,unden, n k ö n o t a v ce r ö o <dl n 

çok memnun oldugunu söyhyor O . I Leh 
anzıg memur arının 
memurlarile konuşmalan 

bile yasak edildi 
Serbest şehirdeki gümrük memurlarmın da 

süratle azaltılması isteniliyor 
Danzlg, 4 (A. A.) - Pat ajansı leri tebelllir ettirmektedir. 

bildiriyor: Ayan meclisi reisi, bu husumet.İ, 
Ayan mcllaf reisi Greiser, dlin memurlanna sokakta ve kahveler

Polonya umum komiserine bir tez- de ıahst temaalarda bulunmağı mo 

Doitor Adnan '(ortadaki fesli ut) milli mücadele sıneltrinde Jstanbul kere göndererek meclisin emrinde- nedecek kadar ileri göttlrmektedir. 
muralılum Üten... ki memurlara ikinci komiser Per. Greiser tarafmdan Polonya ko-

kovald ve komiserliğin diğer 11'1 miaesine dün te di edilmit ı · 
On dart Hnedenberi memleket da snceai Halide Edip ve ailesi memuru ile her tUrlU resmi ve hu. v 0 an ı. 

~bulunan eski mebuslardan erUniyle Tıp faki11tesi dekanı o- sual mtlnuebetlerinl kesmelerini tinci mektupta Leh gUmrUk mlifet 

doktor Aldnan bu sabahki perat6r Ahmet Kemal, profetar emretmlt olduğunu blldirmqtfr. tılleri adedinin ualtılmuı isten - Sovyet cevabı Londrada bu··yu .. k 
ebpraiyle Pariaten teJı doktor Akil Muhtar, profn8r th- Bu tam hareket, aerbelt ıehlr llekte ve "tlmdfkl mJkdarm mua,-

ıetmfttir. un Hilmi. Klnm hmail, Kmlay zlmamdarlarmm Polonyaya b1"ll hedelerle derplf edilen ~elerbı 

Doktor Adnan. MSlrked '"':~ ,_, ~·' -- oldukları ........ - '
0
-, fln<Od•} bir memnuniyet uyandırdı 

· bir anla$maya 
varmak azminde olduğu bu ce-• ı • • d k • k t vapla isbat edilmiş sayıl.yor Seçi 1 Şı n e l ma Sa Lo~, 3 (A.~.) - ~.ryetlerinlre .g~ bu cevap, evvelce ~ 

. cevabı, öğleye dogru hancıye neza- edildılinden daha çok memnnnnıı• .. 
retine gelıni§tir. llk alman haberle- (Devum" tlnelle) 

Başvekil, Kurultayın kapa· -Es-ki-A-rn-av-u-tlu-k ispanya Cumhuriyeti 
nış nutkunda izahat verdi Bir ha~~~!· kadar ne karşı harbeden 

Ankara, 3 (A.A.) - C. H. P. be· ı den ö:ıce saat 10 da ~inci toplan-, lığında yapıru~tır. p a · Se • d · • • 
~büyük kurultayı bugün öğle. tısını Abdülhalik Rendanm başkan Cels~nin a~~lı~ını ~Ute~ip kurul· rı QI ıyor 1 tal yan tay ya rec ı I e rı A k d k• •11" k.. tay reıs vekıh Abdülhalik Renda 

0 ara 8 1 mi 1 UmO maç' ~ü~:1:~d:::::re ::: Roma, bunlardan 1230 unu, 
Bu sabahki karşılaşmada Demir- net:~e.:encHrmiş .. ol~uğunu ~i.ld.i~ş tayyareleri ispanyada bırakmak 

ve sez umumı reıs vekılınındır.. •
1 

• I 
spor doğansporu 7 - o yendi di!e~ek riyaset kürsününü terket- şarh e, gerı a dı 

.A .. '---~ rnı~tır . 
.,1~-..ra, 4 (Hu1111I) - Şehri- ka arkaya dört gol birden yaptı. Parf uml . vekT B 
~de bulunan lzmirin Doğanspor lar. Maneviyattan tamamen bozu- . ı. um reıs ı ı ve aıve-
--unı ikinci maçını bu aabah aaat lzmi kıl Rehk Saydam alkışlar arasında 
~ lan rliler bundan sonra mağ- . .. . 

da 19 Mayıs atadmda Ankara 16biyeti kab 1 tmıa i tt _ rıya:Jet mevkııne gelerek kabul edil. lb,._.._ · u e 19 vaz ye e oyu . . . . 
\.,.~U DemirlpOrla yaptı. öğ. d tfl N . mış nızammıme mucıbınce umumi 
~~ lonra yapılacak maç at ya - na evam e 1 er. etıcede Ankara idare heveti ile müstakil grup azala· 

~.--....ı dolaymile sabaha almmqtı ıamplyonu Doğansporu 7 .0 gibi bil . t·.h ed.l ~ . bildirm. Pr-· T11nt1' · nnın ın ı ap ı ece5,nı ı~ .... N ...,.. 

n bqmdan itibaren tama- yUk bir farkla yendi. Ankarada (D 5 • 'd ) 
evamı ancı e (Yaıut 2 incidt) 

aıı.ı-.. ··..:im oynamafa bqlıyan De 1 hava çok soğuk olduğundan maçta -------~-~---..;.._ ___ _ 
~ular devre ortalarmda ar- ı pek az aeylrcl bulundu. 

Batan denizaltı Kasımpaşada bir 
Qemisindekiler öldüler çocuk arkadaşını 
Altından halatlar geçirilen geminin y~raladı 
Salı günü çekilebileceği umuluyor Tabancasını çocuk eline geçecek bir yere bırakan 
dairl.oncıra, 4 (A.A.> - Amiralhk de toplanmıt bulunan halk, bu • _ ClrİhİR babası h~~kmda fl~İb&t J~plhJ~r .. 
lrd ~ ıelen ve Cammel Ta-: nun üzerine hıçkırmağa ve The- Dun Kasonpa~da §aka yuzun. yun?,. dıye seslenırken dikkatsızlık 
IEt tezılhlannın merkez binası tia'de bulunanların analan, kar • den kanlı btr vaka ~lmuştur. le taban~ tetijine dokunmuş, 

Pllllla uılan bir telgraf, Thetiı deıleri, karılan ve çocuktan il- Kasımpa~ Hacıhusrev mahalle- ateş etrnıştir. Çıkan kurşun Fatına· 
~ ıemiıinde bulun.anların mitsizlik içinde çırpmmağa baı· sinde ot.uran Hüseyin adlı 14 ya· run yanağını delmiştir. 
•-=-~~ kurtanlmaaı hakkın- laımtlardtr. Manzara çok teessür şmda hır çocuk, dayısının kızı 11 Yaralı kız, Beyoğlu hastanesine 
~ bGtan ümitlerin artık niha - verici idi. yapnda Fatma ile oynarken minder kaldmlmıştır. Hüseyinin babası 

Gir.' trnılı olduğunu blldlrmekte. De~izaltı gemiai~i ıu Uıt~e çı ~tr~ ~du~. tabancayı kınn tabancayı çocuk eline geçecek biri 
T karabilmek ve sahıle çckebılmek ustune çevırrnıştır. yere dikkatsizlikle bıraktığı anlaşı. 

•zclh merkez binasının önün (Devamı 4 üncüde). Hüseyin, şaka olarak kıza "vura- larak takibata ba~anmıştır. 
1 

ispanyada 1tarbeden Alman gönüllülerinden geri alınanlar llobsb 
da karaya çıkacakları sırada... • .. l'azısı .: Q -

Japon tayyareleri bir yolcu 
trenini bombaladılar 

Bombalar isabet etmeyince 
mitralyözle ateş edip 36 

yolcu öldürdüler 
(Yazısı 4 üncüde) 



2 

ııeobal:ırını huktimetin kontrol elmt 

Hilse:rin Cahil Yalcın, Fransız sa ini istlyonız. Bu hususta matbuat 
ıetelerinde, Romanın fikri olduğu ı- ,ananunn bir nındde ildvesl küfldir. 
leri sClrülen bir h:ıbcrdcn b:ıhscdı- rransa gibi demokrat bir memleket 
yor. Du hnber, ~nyet Frnnso _ Türki· >öyle hır tedbire lüzum görilr~e. biz 

1 ll"t"yın fodnsı· şekllnd le mnlhunıı, haksız ilhnmlnrrlan kur ye an n~ınnsı u .. " 

tecelU ederse Romanın bir protesto rmnk itin, böyle l.ıir tedbire rloha 
"Vererek Akclcnlz stotukosu ihlül edıl iôdelle ihtiyaç \"ardır. Bu tecl~ir 

· oldu{tu için Fran ının ltnll il:\ n rıı:ıtbuatın h:ılk \"c Jıl\l,Cımet nezdın
~::dlklerini ~ crmasi ıcnıı etli ni, d ki ıtih:ırnı dıı kll\•ve!lcndlrnu.•) e 
Alm:ın~n~ mü ıcml kclcrinın erıl-ı hizmet eder knııo tinde) iz.,, 
mesi lüzımgcldl ini sol liyecekmış. 

Hüsc>in C:ıh!t Yalcın bu halıerin 

doArulu~na pek ihtimal vcrm mek· 
liiDA!\I 

ıe hcrııhcr. Almıın> n 'e lı I> nın son Asıh Us: "Hnyat nlınsı,, od ıı' Ep~y müddettir kurak geren ltaı o Tar cvı elki gece bird 11 d v,ş-
günlcrde l ophkların:ı b knr k hu 1\"c~dıgı h:ı1~yaı1 ıkınd1nb~o1tntliter de' ı ·' m , 0 gecı başlayan yağmur dıln de fasılalarla devam etnı . (, ııı> 
hnberin dolfru olac ını ldd. eden- erın mus cm e c a ır er yerınc " . - bıldiri-
Jere pek de h:ık ,·ermemczlık edemi. kaim ol:ın "ha)nt sahası,. ne oldu{;u. l~berlcr bu yafmıırlann mahsul 11zerıne çok faydalı oldugımu 

~ HAZftıAN - 193~ 

::: ilkokulları bitirip orlamcktebt g çm trı1ebclerdcn ,;; .. kı mı, dün 
Divanyolımdab Çot11k kuWplzancsinde toplanarak kendilcrıııdttı bır 
sınıf aşağıdaki arkadaşlarcna veda çayı vermişlerdir. 

yor. Muhnrrir bundan sonra H ıa:rın mı lı:ıl) o 'e Almanya bakımınd n yor. 
Anav~na llhnkının hlc de Akdenla nn~lı~o~ bu tnbirln fnuhM p~nını ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
statükosunu lhl:ıı eden bir şey olma- da içine olmış olması dolayısile iki 
<lığını arad:ı huduclu olmıyan, kanun devletin işine dııhn i:) i ~ arodı!;ını 
}arı Dl nl bulunan, devlet reisi l\lillcl fokat bununln sulhun idnmcsi arzu. 
MccJisl ozası hulunnn hlr parcnnın lnrının n:ısıl munıkün olac:ıl?ını sora
flhakı bir seremoni mnhlyetlnl nş:ı- rak şöyle sol·lfiyor: 
Jnll acnlhnı söyledikten sonr:ı hülu- "l· Acr bir gün lıiltiln dUnya millet· 

s eme c s eme ara ın o er bunun belli hnşlı sebebini şlmdı 1 
Tardır. Dıısnn bu •aılyctte bulun.an (Hny:ıt ılıosı) tabiri ile frode edil. 
sa~~lntdiyolrlkll:t k d r k ~~~~ro:~;:;~;:nı~:::~n~a~~rs~·~k~~~: Petrol araştırma Beled'ye Kooperat'ıf'ı 
Alm:ınsn ile ltolyayıı lslcdlklerınl k l Al lıal 11 ihtira- faal ı'yet•I 

k d k " 11 1 l i 1 öldil - mc le o on mıın n ) n 1 k k 
'.\erm: emek ~e n ı ı z ru· sındll otnmnk l ıımdır. Zira $imdiye ev ere yeme ve rece ~:e~ı:~:~e len ktınetlcnlnlzl .. ., kndAr sadece Almon \C it 1) n gozc- Diyarıbakır ve Adanada 

" telerlnde, alcltıde diplomat nutukla· 

Terkos bugün 
kesiliyor 

Yarından itibaren şehre 
ve~ilen su arttırı acak Hmıeyln Cohlt mnkoleslnl şu cüm. rınd göri\I il bu tabir son d ra Al. sondaj yapılacak K t•f o· . •te ta 1 e 

lelerle bitiriyor: mon. lıolyan ftttrokın sirnılş ve hu Memleketin muht lif mrntakala. 00pera 1 aynca n IVerSI -
"Hııtay meselesinin taklb elliği ittifakın Cıdctn tcmcltnşını teşkil et- d b · · k t 1 b • • • d 1 ş .. brln terko suyunu nrttırmnk 

için bu sabah hnıırlıkl rıı baelan
mışt ır. 

aafhnlıır, .fürkly ııln Yersny :munhc· mlştlr. Dohn doDrmu hucüı\e kodnr rın a, u sene ıçın aran?ca. pe ro- eSI iÇi n e UCUZ yeme ( 
<Jcname nhknmını tcıılll ettirmek ıcın ncıkcıı sli)lcncml)cn Alınıın ,e Jtcl• ler hakkında maden tctkık ve ar.una 
tuttuRu ıncslck, medcnt bir dünyfıclo, yon tol!!plcri bu tııbir ile Hııcıc edil. enstitüc:ü tarafından yapılan hazır- Vermeg" İ düşünüyor 
medcnt bir mcmlclcctl haklarını nn• ınlştlr. lıklar tamamlatımı~tır. 
,ııl mildııfon ve temin elli.11~1 totali· On beş gündcnhcri Parisln en ıncş Plana göre faaliyet dört mınlaka- Vali ve Belcldiye Reisi Lütfi 
fer deYletler?. öğrcıcncdak hır ornekkı·lr. hur bozı ~ndclclcrindo horp, telılikc· da teksi( e<lilecektir. Du ana kadar Kırdar lstanbula g~tdikten sonra 

Toz) lk :makinesinin yerine ko -
nulmıısı dolo.)ısilo bugUn Mat on 

Türkiye hnkliını m of ndll ne a· sine knrşı hnıtırlık olarak bir tııkım . ,.. . . .• 
dar nkln, bııslrclll le ltldnlidcm sn. ild r 1 1 1 in knıılmnmıo arama ve sondaJ yapılan rerlcrdel{J 'bele<lıye memurlar kooperatıfınl!l 

m n na s per er n . . " . bi 1 • . f ı· · ·ı b'lh Jıibl lsıı J:endlslnıı tevcih edilen d[lş- b:ı•lnnnuş olmnsı l>fl nelınllcl vnıi- tesı at sökülecek ve yenı tes t o u· vazıyet ve aa ıyetı ı e ı assa 3-

roanhklnrn • muknbcled de o l.11dar )ettc\d vchnmclln bir llcllli nyılabl. nan mıntaka\ara götilrillecektir. lakadar olmuş ve bir tahkik heyeti 
aıimlf, metın ve şedittir. it ))nnlnrn ur.,, Bu sene petrol aranacak mıntaka. bu kooperatifte tahkikat yaparak 
alfolunon bu ııısavvurlar ahfh 1 , .. 1" d k 
:l'ürkiyenin (l{lrnttQyc p buç bırak• lar sunla.rdır: . tıazı usulsuz ukler mey ana 'ı a-
ınıyncnğını slSylemckle iktifa ederiz.,, Yafa k l ı 1 1 - Trnkyada, Hayrebolu cıva· rrlmıştı. 

Va g 0 n ar nnda yalnız jeolojik tetkiakt için Belediye memurlar koopcrati-

CUMllUllh'tt •• d .. .. 1 d. hendekler acrlacaktır. finin vaziyeti bundan sonra, yeni 
Nadir, Nııdi "J!skl mOteknlller m U Ur U g e 1 2 - Diyarbakmn şatkmda bulu- bir şekilde tanzim edilmiş ve ko-

müstcrih olunuzl,, başlıklı yazısında • • d k" k* nan Mecme bopzında sondajlar ya operatifin belediyenin istanbuldn 
Cumhuriyet hilkömctfnln müteknll Memleketlmız e 1 es 1 pılacaktır. Petrol çıkması ihtimali tem:r e çah1tığ1 ucu2luk, teıniıt 
ler orasındıı ıklll#l knldınnak itin vagonlar deg'"'iştirilecek en fazla olan yer burasıdır. g da ve halkın gıda maddelerin! 
cruış:ıcııAınn Ye çalıştığına emin ol· . 3 _ Midyat civannda Gcrgüşd .. 
du~unu sö)ledikten sonra eski mnıe. Beynelmilel yataklı vagonlar sır- d a aştırmalat yapılacaktır tedarik hususunda kolaylığa maz
kaltlerdcn nltlı 1 mlıteaddlt mektup- keti umum mUdüril Mobluncr Mat e

4 
r Al d • . g t'rflen ıhar olması tıususlarmda önayak al 

Jar icfnde öne sfiriilen hal çarclerJ go ve müessesenin atölyeler direktö :- manya an ~enı c 1 1 _ 

nin tatbik kablliyclln!n uınklıAmdan _ P"\miç bu sabahki eksprc le şeh- makinelerle Adana cıvannda son 
bnhsederek onlnrn bir mnjdc veri· ~ . 1 

• . sam dajlara ba~lanacaktrr. Bu mmtaka
yor. Bu mfiJde, on günlerde kulnAı. nmızc gelmısletdır. Yarın ak~ da petrol cıkacağı kuvvetle tahmin 
na çarpan lıfr h:ıl şeklidir kl hükö- Anlcaraya giderek, yataklı scn·ı le- ed"l" . 

• . ah .• b" h 1 1· ·ı . ı ı~or. m t ş6) le bir proJe üzerinde çalış· nrun d a ıyı ır n e ge ırı mcsı 
m ktadır: husvsunda Münakale 'cktl.letile te· d 

"Eski rniltekaillerln rc..-knlı'tde tnh- masta bulunacaklardır. Sirket, mem Belediyeyi allkalan ıran 
•ı :ıll:ırm:ı şimdilik bir misli zom ya_ leketimizdeki eski yataklı vagonla- davalar 
pıJ:ıe:ık, ayrıca, asker olnnı:rına. da, taınamile relik vagonlarla değiş· İstanbul hukuk işleri müdürlü· 
eV\"clce :kesilen )•ilzdc ylrmılcr ıııde rı >- • • • • • • 
olunocnktır. tinneğe karar vermı§tır. ğüne tayın edılen eıkı Kayserı me 

Nııdir Nadi bu projenin önümüz- Yaptırılmakta olan dokuz mavi ı busu Hasan Ferid, vaa:ifesine baş. 
deki gunlcr z:ırfında hazırlannc:ığını, lüks yataklı vagonla beş lokanta lamış bulunmaktadır. 
dc,•re som~ndnn e\"\'el d~ l\~ccllse ~c: vagonu yakında getirilecektir. Bun- Yeni mUdür, belediyeyi alaka • 
tı~tirJlcccğınl ku~Yetle umıt ettıAı dan başka fiyatça yüzde 50 farklı clar eden ôavaların miktar ve ma 
nı nave etmcktedır • k" takl 1 d - . . klk k d" olan üçüncü rnev ı ya · ı ar a ge- hıyctlerını tet etme te ır. 

~AN tirilecektir. Umum mildür ve atölye -o--
l\I. Zekeriya "Motbu:ıtın nridııt müdürü servis vaziyetini gözden lstanbul rTitntakaSI 

kııyiıaklnrının kontrol edilmesini is- g-irerek Jbımgclen tedbirleri ka-
tı)or.,. Başlıklı ynzısınd:ı, Türk rnnt7 r;laştırdıktan ~nra Bükreşe gide- iktisat müdürlüğü 
buatının memleket mesclelcrlndckı · d"f .,..... 1 
durü tıilğunO tltir.li ini tlürOşınnn cekler ve Rumen ııımen 1 ercı:lb'l lkttBat Vek6.leti tarafmd n, s-

b:ıt etmiş ~Jmasına rnRmen ccncbl yetmişinci yıldönümü mtinascb~tıle tanbul mıntakaaı lktısat mUdUrlU· 
ropagnndasının her yerde oıau~u 11 haziranda yapılacak merasimde ğU teşkilatı hakkın.da aH\kadarlara 
bl mcmlckellmiz matbuatında dıı hazır bulunacaklardır. gelen bir tcbli~de §Öyle dcnll • 

tesirlorinln ııürilldQ#ilnO, Dnlly Mnll . • . • . 
1 1 1 Ccnevredekı muhabiri· Devlet Demıryollnrı tıcarct reı ı, mcktedır: 

•a:ze es n n • • • • ilh d' 
nın lslihbnrınıa nlfen, Almnn)'anın Cer daıresl reıs muııvını. m en ıs "lt daireıi bölge tcıkilltı ,1 ha. 
Tark • lnslllı nntaşmnsının tııl1nkku· Galipten mürtkkep bir heyet de zlran tarihiriden itibaren lağvedl· 
)mnu men itin Tilrk matbuntınn Pil. TUrk ~inıendi(erciliRini bu tezahür· !erek yerine latanbul mıntakaaı 
a '•crdlQinl 1$llll etmekte olduAunu lerde tem~i edecektir. 1ktısat mUdilrlilfU teıkil edilmiı· 

söyllycrck ,ıınlnrı lıtıve ediyor: • 
Türk mntbuntını böyle bir itham tir. Oradaki iş bölge amıri. halen 

altındn bırakmak cniı değildir. Ayni 0 almakta olduğu ücret ve hır ay 
amonda l nbııncı ııropngıındonın müddetle mıntaka tktısat müdUr-
atlıunl ar sındn sıımnsını dil 6nlc· E k• A fi k lüğU vazifesini yapanaktır. Difer 

mek Hır.ımdır. Bunun·fctn, Fronsadıı $ 1 rnaVU U memurlar dahi almakta oldukları 
ldu~u ıılbl, mnıbuatın bntnn vıırldııt K ı Ucretle ayni mUdürlüktc çahı:nı. 

Yeni Yugoslav ra 1 lanna bir ay mü~etle devam e-

8 . h ft k d deceklerdir. 

''Doğu,, ve "T ırhan,, 
vapurları 

Temmuz başlarında 
limammıza gelecek 
Almanyan•n Krup tezgahlarına 

aipariş edilen Tırhan ve Doğu va· 
purlarmı almak üzere ikinci bir 
mücrettebat kafilesi Almanyaya 
gdnderilmittir. 

Gelen haberlere göre, Doğu va 
purunun makine montajları ta • 
mamlanmıştır. 5300 tonluk bu bü
yük vapur temmuz ba§ında lim:ı. 

mmıza gelmiş olacaktır. Vapuru 
Almanyadan Türk kaptan ve mü· 
rettcbatı getirece':tir. 

3500 tonluk Mersin hattı va-
ııurlarından olan Tırhan da bu ay 
sonlarına doğru liman mıza gele. 
celttir. 

Etrüsk vapurunda görülen nok
sanlara ait tadilat ilk olarak bu 
vapurda yapılmıştır. 

Etrüsk vapuru da bir kazan ila
vesi ve bazı ufak tadilat icras: için 
tl"mmuz ortalarında Almanyaya 
gönderilecektir. 

Belediye bütçesi 
tebliğ edildi 

ması içln yeni bir faaliyet progrn 
mı hazırlanmıııtır. 

~:mdiyc kadar mahdut bir 'yC· 

mciı: servisi yapan belediye lokan· 
tasının ieniş bir servis kurarak 
§Chrin her tarafın:., isteyen her 
aileye yemek vermesi tekarrür et· 
miş, buna göre tertibat alınmı tır. 

Bunun için kooperatif !Chrin 
en l:ıak ) erlerine dahi yctnek nak· 
!edebilecek küçük kamyonetler ıl 

:nı§ttt. Bu yemek ıerviılnde bil· 
hass:ı ucuzluk göz önUnde tutula· 
rak ıdört yemekten miırekkep bir 
servis için, 32,5, üç porsiyonluk 
yemek i!i"n 25 kuru~, iki porsiyon· 
luk yemek için de 17 ,5 kuruş fiyat 
konulmuştur. Belediye, bu suret· 
le, şehirde fiyatları hiçbir tah· 
dide tabi olmadan yükselmiş olan 
lokantaları makul bir fiyat haddi· 
ne inmeğe mecbur edeceği kanaa· 
tl:ıdedir. 

Kooperatif şehrimizdeki bin · 
!erce ailesi taşrada üniversite ta
lcb~si için ucuz yemek servisi 
kurmağr da tetkik etmektedir. 

Son yağmurlar 
Mahsul üzerine çok 

faydalı oldu 
iki gün.dür yağan yağmurlar 

mahsuller üzcrir.e çok faydalı te· 
sirler ycıpmıştır .. Alikadarlara ge 
len malumata göre bu yıl mahsul"J 
az olacağı tahmin edilen Trakya· 
da vaaiyetin büsbütün deği~e;:eği 
bildfrilmel.td:lir. Son yağmurlaı 
hemen bütün zirai mahsuller İ!iİn 
fevaklade iyi gelmiştir. 

Yeni va.ziyette evvelce yapılan 
tahminlerin Anadolunun bir çok 
yerleri için değişeceği ve buralar 
da hiç değilse geçen seneki kadar 
bol mahsuller elde dileceği tahmin 
edilmektedir • 

Bir haftada 46 kaçakçı 
yaftalandı 

llrttcn fUbnrcn ynrm öğle~ e kadnr 
tstaubulun yüksek l crlnrinc 8U vc
rllcmlyeecktir. Maamnfih bu susuı. 

luk tnUdd tinin azııltılması için l ğ 

ra§ı1 ıyor. Alınan tedbirler mli .. pet 

n tice vcrirsa gece 11nat ond n 
Mnm 11uyun normal §ckilde akma
sı ihtimali varclır. 

Yarından sonra achıin gilnlük 
suyu 52,000 metre mikibma çı • 
ltanlacak ve mahallcJerdek.i çeş -

nıclerdckJ sular bollaotmlacaktır. 
Bundan başka muhtelif yerlerdeki 
yeni çeşmeler de açılacnktır. 

Belediyeden 
açıkta kalanlar 

19 memur yeniden 
vazifelendirildi 

Son leıı:ki!At rnünasebetile beledi
yeden açığa çıkarılan memurların 
vaziyetile bizzat Reis Lutfi Kırdar 
me§gul olmaktadır. Dün belediye 
muh:ısebesinde uğra~arak bu me· 
murlarm münhallere tayini işini tet 
kik etmiştir. 
Açıkta kalanlardan 28 maaşlı rne 

murdan 9 u, on bir memur namze· 
dinden 1 i ve 61 ücretliden 9 u ye· 
niden muhtelif işlere alınmışlardır. 
Açığa ı;ıkanlmı~ bulunan üç er 

kek ve iki kadın hademe de fazla 
yaı::lı olduk1arından yardım sandı, 

ınduki paralarını alıp ~ekilmişler
Jir. 

-o-

Esnaf teşekkü leri 
idari bakımdan 

Ticaret M üdürlüğUne 
bağlandı 

konsolosu geldl. ır a aya a ar 
· lş müfettişlerinin yeni unvan· 

Yugoslııvyanm yeni lsta.nbul bnş Parise gidiyor Iarı sanayi ve ig müfettişidir.,, 

YUksek tasdikten çıkmış olan 
İstanbul belediye h:tçeıii dün be. 
lediye reisliğine tebliğ edilmiştir. Geçen bir hafta içinde gilmrllk 

Yeni bu''tc-ft,ı v"'l' · 1 . 1 muhnfıu:a teşkilatı, Suri)e hudu-

Yeni teşkllAt dolayisl.le Tiea.ret 
odası yalna: muamelflt, neariyat ve 
tetkikat şubelerinden ibaret kal -
mı tır. Odaya bağlı esnaf şubeleri 
de son bir kararla mıntaka ticaret 
mUdUrlUğUne bağlanmıştır. Yalntı 

bu lı:ı wlanma idare cihetinden ol -
mu~tur. Esnaf ıubelerinin tahissa· 
tı yine Uearet odası taarfmdan ve
rUccckUr. ÇUnkU esaııen evvelce 
esna! l)ubolcrinln Ticaret MUdUr1U1' 
lcrlne bağlı olması vo ta.haiaaUart· 
nın da ticaret odaları taratmdtn 
vcriJmesl hakkmda kanua T&"1ı. 

Y8.ltıtı etmdtye kadar tlcatet nıU. 
dilrlUklorl bulunınadığı tçl.ıı eınaf 

ııubelcrl ticaret odasnım !dareti al
tında bulunuyordu. TUrkofis mın· 
taka ticaret mUdUrlUğu olduktan 
sonra da tabiatile bu hUkilm yeri. 
ne ıetirilm.ektedir, 

'koruıolo u Hncl Corceviç bu sabah 
konvnnslyonel trcnile echrimlze gel 
JnJ Ur. 

Şchrim.l%de bulunan eski Ama. -o--

vulluk kralı Zor;o ne ltraliçc Gc- Münakale Vekaleti 
raldin, çocukları ve maiyctlerile Diin, \"ilayete gelen bir tebliğde 

Hacl Corccvir, konsolosluk er - b'hllktc bugUnle-"c ekspresi" Frnn 11 

... ıu '" Muhabere ve IVI ünal:ale V eldileti· kinilc koloni m n ublnrı t!lrofın· -'d eki clir Sc'-'ııhnt h""ı 
sayn ;;ı ec er · " ...... r - nin isminin sadece "Münakale Ve 

ıdan knrşılanml!ltır. 

-0-

Avrupa ecspresi 
buyun de gecikti 

lıklıınnıı. b:ıslonmışbr. kale .. ·., oldufu ve bu isimle anıl· 
Krıı.1 Pnrls clvannd Versaille'dn ,A 'd·-· . b·ıı· . . 

w ması .azım ge• ıgını ı ırmıııtir. 
kltD.1ıı.dıgı Maye o:ı.losunda. Uç ay o-
turm., w ı:ı. kı:ı.rar vermiştir. 

Kralın, bu i~ için ParU:c ;önder. 
Avrupa treni rl, on gUnletde dlğt prens Toşi tl Ftans:ı.dıı. kralın 

intizamını bU bUt n l :ı b tm~tlr. eniştesi vo ikinci AbdUlhaınidin oğ. 
BugünltU B m lon k p ru 7,20 de lu Abldlc tllrl\fJmUş \'e Datoyn nlt 
g ln:csl i'"ab c rk n, ancak 9,10 hıı.mlıkların ynpılmruımı kendisine 

a gelebilmiştir. S bcbi, m rk~ havale ederek achrlinizo dönmUe -
A vrupnda ynpılnn uzun kontroım.r- { tilr. 
dır. 

% ....... e "' ı muavıı. ı:rıy e . 
emniyet müdürüne verilmekte O· dumla: lmk altı knçakçr, bm altı 
hın 100 lira tahsisatın kesilmiş ol-1 kilo gUmrllk kaçagı ile,~ bin yUz on 
ma~ından başka bir değişil tik yol: sekiz defter cignrıı kAgıdt, bir al-
tur • lfLh, on iki kaçalcçı hayvanı. 

İrnk hududunda: iki yilz ııcksen 
dokuz kilo gUmrUk kaçağı ile Uç 
kaçakçı hnyYnnr el ~lrınJştlr. 
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Fransada yabancdann nüfus 
nisbeti gittikçe artmaktadır Fransa 

Amerikadan sonra, ikinci bir 
muhacir memleketi oldu 

Sakaların bazı çeşmeleri tut -
maları ve muhtelif tedbirlere baş 
vurarak halka su vermemelerini 
gözönün8e tutan belediyenin bu 
hususta tetkikler yapıp bazı çeş • 
melerden sakaların su almalarını 
menettiğini yazmıştık. 

-Alman yadaki 

Evvela İstanbul tarafındaki çeş 

melerden bazıları için bu şekilde 
karar veren belediye Beyoğlu ta· 

Fransa Fransız olarak kalabile. &i bulunamamış ve hariç memle • rafındaki Tcrkos çeşmelerinden 

talebe meselesi 
cek mi? Fransada bu suali sorma- ltctlcrdcn rcncber getirilmeye bil§- de Şişhaneyokuşu başındaki, A· 
ya lilzum görüyorlar. Faknt endi- .anmıştır. yazpaşadaki, Harbiyedeki ve Ana.. 
~eleri, 1'"'ransanın bir yabancı dev. l~n: garibi, Fransada 300 bin ka- dolu hisarındaki Göztepc Terkos 

A. LA..1\1A!'\"Y A' da tahsil etmek. le.t istilasın~ ~ğ~ıyaca.ğı. değil. Bel- Jar işsiz olmasına rağmen bilhas. çeşmelerinden sakaların su alma. 
tazı te olan Türk gençlerinin top ~'. bu da bı: ıstıl~: .ı~ın, topsuz, ~n nf;ır sanayide hariçten işçi alın- sıru sureti kat'iyc:le menetmiş ve 
d, hakarete veya müşkilata uf,rra. tufenksiz, sınsi bır ıstila. m;.ktadır. Bunnn da sebebi Prnrısa- bu çeşmeler münhasıran halka 

1itları rivayetine, tekziblerden ön- Fransayı bugün meşgul eden bu un bu gibi işlerde salışabllecek işçi tahsis olunmuştur. 
Ce de irtarunamı~tım. Fakat ateşsiz mesele, nüfusta yabancılar nispeti- t'll>unamamasıdır. Belediye diğer semtlerdeki çeş 
~n olmaz d~ler; bu işin elbet nin gittikçe artmas~dır. l~tatis.lik • Fransadaki yabancıların ekseri • meler üzerindeki tetkiklerine deı 
hır ası1, sonradan büyütülmü~, ya. !er bunu vazıh şekılde gosterıyor: yı>tini ltalyanlar tc.şkll ediyor. O. - Son Jıarp sıra.~ında birçok lspanyol Fransız topraklarına devam etmektedir. 
U~ tahrif edilmiş bir aslı vardır. 1S61 de Fransada 506 bin ya- daıı sonra Lehliler ve lıspanyollr = 1 • Diğer taraftan, membalardan. 
~i herhangi bir sersem ileri geri bancı vardı. geliyor. Bunlar, o memleketlerde·1 Fransızlar<ladrr. Zira, toprağın ve sızlardan daha aşağı bir seviyede sakaların ve yahut geniş teşkilat
"'\. ~ SO .. I . f belki bir Bu 'rakam 1911 de 1 milyon 132 gl•hp senelerdenberi Fransada yer memleketin insana ihtiyacı var- bulunuyorlar ve bunun için, do.ha la su alanların bu işteki faaliyet-1 
~\'ehan~e~~i;mı~:~~yonda mü· bine. çıkmış, yani elli senede iki leşmiş kimseler veya ailelerdir. dır. Saha ve iş Loş kalınca !tal _ ziyade tarla işlerinde, kömür ve de- leri de belediyece ehemmiyetle 
::al;~ 1 t Ol b"l" . fak t mlslınden fazla artmıştı. Bunların da çoğu ziraat işlerinde yanlar gelmese başkaları gelecek- mir madenlerinde çalışıyorlar. tetkik edilmektedir. Bunlaı:ldan 
ı huna~ mış 1\ ••• ;~rk . t a. Halbuki 1936 da, yani 25 sene çalışmaktadır. I<'a.kat yukarda dn tir. İstatistiklerde gördUğUmUz dik - damacanalarını nerede muhafaza 

li~e buu .b~'llf en lu)•uk ll e. ıs derız. zarfında, Fransada yabancıların sa söylediğimiz gibi, bilha.'!sa hasat Fransaya ltalyadan sonra, en kate şayan bir nokta dn şudur: 
~. gı 1 ırsat ar ·o ıyan a arn .. . 

1
. • •. • . _, F d b 

1 
.. etikleri ve ne şekilde yıkadıkları 

"'· yun uç mıs ıne yakın bır artış gos· mcvsıınınııe ransrz ve Fransad l fazla Lehistandan gcli'-·orlar. Bu 1928 de Fransa a ya ancı ar nu. 
J hakkında sarih malUmat istenmiş.. 

!ıJgü 
1 

•• • kl termiş, 2 milyon 890 bini bulmuş. yerleşmiş yabancı işçiler kii.fi gr 1- Fransayı daha fazla hü~kUlata sok fusun yüzde 6 sını teşkil ediyordu. . M b d al b' 
tı . tl!tu Almanya mn yaptı· a. tur. mediğl için, civar n:emleketlerden maktadır. Çünkil Jtalyanca az çok O zaman umum doğumun yüzde 8 i ;:· e~. ad an ı;an 1~ suyun 

<a, Jnandığı esaslara hayran o- Son istatistik b d ·· ış· ri getin"lmektedı"r. ld ~ bu vnbancılar arnsmdandı. 1929 da s_aa.t ıçdın e 1satlı mıktş 0 masmm :ııard 1 un an uç sene ev· " fransızcaya yakın bir lisan o ugu J • t 

~ı. an. d:ğilim. Demouatım; Yeline alt olduğuna göre, bugün Eğer bu hal ayni nispette devnn için İtalyanlar Fransızlarla olduk - Fransızlar arasında vefat doğum - emını~e e ~a.ış.ı aca ır. . 
'.11.ra 1 ducmanı olan her cere- .. h . F ed k 1 d 2r: b' f 1 1 t H lb Şehır meclısının sdtı devresındc a :r·· §Up esız ransadaki yabancıların ece o ursa çok geçmeden Fr&r. ra kolay anlaşıyorlar. Halbuki Leh an <J ın aza o muş ur. a u- . . 

ııın ale'"h' devırn' Irkrılık namı " ki F d b 1 sn kaplan ağzıntdakı mühürlerın . / ın J • " - sayısı pek daha fazladır· çünkü sada zlraatle uğraşanların hep i terin dili fnuısızcadan tamamlle baş • ransa a ) aşıyan ya ancı ar .. .. .. . .. . 
bırtak · ı · t d"lme.. ' d _ 

1 
.
1 

. rf her turlu suııstımalc musaaıt oldu· • ım ınsan ara ezıye e 1 son hadiseler üzerine Çekoslovak- yabancılar olacaktır. kadır. Diğer taraftan, Fransaya gc ogum yo u ı e nynı sene za m - _ . . 
~eıst~la.~~zulannı _çirkin bulurum. yadan ve İspanyadan Fransaya bir Fransadnki yabancıların ekse- len Lehliler kültür itibarile Fran da 61 binde bir nispetinde fazla - guna ışaret edilmışti. Belediye 
oSt t ızlıgı affettırecek, mazur çok muhacir gelmiştir. rlyetini teşkil eden lt.alyanle.rm sa- taşmışlardır. iktısat Müdürlüğü bu hususta bil· 
~ er_:cek hiç bir ~y olamaz. ln· Fransanın her taraftan yabancL 

1 yısı seneden seneye de artmakta • Şüphesiz, yabancılarla Fransız - hassa • tetkikat yapmaktadır. His; 
~ oı·glunun .~urdu~u e.asl~rın en ları çekmesinin se]:>ebi vardır. Bu dır. 1921 de Fransada 450 bin 960 Pencerelere saksı lar arasında izdh·aclar da olmakta. bir veçhile şüpheye im"kan bırak· 

1• en asılı bclkı adalettır. BU- da Fransadaki ııüfus azıı;;rdır. İtalyan varken bu rakam 1926 da dır. Bunun için, Fransız ırkı gittik- mıyacak başka bir şekil bulun:na 

~ ~.lamanya:da a~~let me.flm- Fransa. dünyanın en zengin ml'!!ll - 760 bin llG ya çıkmış ve 1934 tc konulmayacak çe bozulmaktadır. Bugün, bir Fran sına çalışılacaktır. 
li hurmet edılmedıgı olu~or ... leketıerindcn biri olduğu halde, nU- bir milyonu geçmiştir. Bugün ha- sız, bundan birkaç asır evvelki ka-

ahr, o memlekette bulunan Türk fus kesafeti nispeten çok azd:r. kiki sayısı bilinmiyorsa da azal - Bina önlerinin sabah- dar saf Fransız kanından olduğunu Belediye ekme r( 
ltıa tlerine hakaret edildiğine inan- Belçikada kilometre murabbaına matlığı, bilakis çoğald ığı muhakkak iddia edemez. 
) Ylşıın, orada hakim olan fikir· 265, İngilterede 264, Hollandadn tır. ları erkenden Frnnsada, ölUm doğumdan fazla fabrika 1 a rf 
~hayranlığımdan değildir. 2'32, Almanyada 140, l talyada 133, !talyanlara bilhassa Fransanın temizlenmesi bildirildi oldukça bu vaziyet bu §ekilde de. 
lıiın tuhaf bir hurumuz var: ça- İsviçrede 98, Lehistanda 84, D:ıni. ltalyan hudutlarında, lfarsilyadr., vam edecektir. Çünkü Fransanm, 

a alınıveriyoruz. Herhangi bir markada 82 kişi düşüyor. Hr,lbukl ga.rb vilayetlerinde ve Alsas Lo _ lslanbulun birçok evleriniX: pen· ölilmlerl~ açılan ve doğwq azlığı 1-
~Pahnın bir sözünü, bir t~nki- Fransada bu kesiı.fet nispeti 75 rende tesadüf ediliyor • .Mesela 928 cerelerine saksılar konuldügu nıa- ~e telafi cQilcmiyen boşluğu ya -

bıı: hernen bir hakaret saymağa tir. de :fı&Jnız Marsilyada 138 bin 171 lumdur. Bunlar sulanırken yollara ba.'ncılar dulduıma.ktadr. Bu suret. 
~Oruz. o kadar da değil: bir Fransada. nüfus az olunca bırc;ok İtalyan vardı. Fransanın birçok çamurlu sular aktığı ve gelen geçe- le Fransa, Amcrikadan sonra ikin 
1'~• yahut bir Patagon, bir sabalar tablatiyle, boş kalıyo c- ve yerlerinde 1talyanlar nüfusun yüz- nin üzeri kirlendiği görülmü~. bele.. ci bir muhacir memleketi olmu~ 

l'k e ka"ga eder, ona ağır söz memleket temin etliği işle, blr1:ok de otuzunu teşkil etmektedir. diyeden alakadarlara verilen emirle tur. 
~rse bunu hemen bütün Ala. yabancıları geçindlrebiliyor. O•ıı..n İtalyanlar bulundukları yerlerde pencerelere saksı konulmaması için - - -------::

1
---:k---

llların, bütün Patagonlarm bil- için, memleketlerinden memnun ol- Fransızlardan daha fazla çocuk bu gibi e\· sahiplerine tenbihatta bu· Gardenbar ge ece ay 
1\ Türklere husumeti eseri diye mıyan veya çıkmıya mecbur olmuş dünyaya getirdiklerine göre, bu lunulmac:ı bildirilmi~tir. yıkılacak 
'ek istiyoruz. Nac;ıl ki kendi yabancılar F ransaya gitmeyi ter - nispet seneden seneye fazlala.ş- Aynca, günün hemen her saatin- Belediye, yeni şehir pliinı mu. 

illi! et"rniz fordlerinden birinin haklı cih ediyorlar. maktadır ve bu böyle devam eder. de, ev ve apartımanlann pencercle- cibince açılması iktıza eden Tebe 
• ız bir tarizine bir tenkidine uğ Fransada 2000 şehir ve kasaba sc bir gün gelecek ! talyanlar ekse- rinden caddelere kilim ve halı sil- başı bahçesi üzerinde bulunan 
·adıl{ nıı, bunu da vatana, millete, var ki, nUfusunun yüzde 40 ı yn • riycti teşkil edecek, daha sonra Gardenbar binasmm !derhal yık • 
lılt kildiği ve bunun yolcuları rahat ız 

hirılaıa, namuc:a, ha'-·s·ı'-·ete edilmic bnncıdır. Bazı yerlerde, mesela şi- Fransızların yerine geçeceklerdir. ·-· 
J J ~ etmekle beraber yolları kirlettıgı, hücu d' k lı,·onız Bu ronldeki maden havzalarında nilfu- Diğer taraftan. İtalyanlar iş ha-

l\,.,. m ıye ·arşı . • • . yapilan tefti~lcrden anlaşılmıştır. 
' 11 tarnimcilikten kurtulmağa ça- s~n cksenyetiru yabancılar teşkil yatında da çok büyük faaliyet g<is. 

tırılmasına karar vermiştir. Bin<' 
tahliye edilmektedir. Temmuz ba· 
şmda yıkılmasına başlanacaktır. 

Evtere veresiye e~n1e{·. 
dağıtamıyacak 

'1 -..::lıyenin, 1stanbulda kurula .. 
c k c'cmek fabrikaları için açaca· 
~ ı tcı;lif müddeti haziran sonunda: 
bitc.cektir. Yalnız, bir karar ver! 
m ... der. evvel Fırıncılar Cemiyeti"' 
le de temaslar yapılacak ve müta• 
leası alınacaktır. 

Be1ediye Iktısat Müdürlüğün\! 

düsündüren en mühim nokta, tal:).ıı 

l~k.1riar tarafından evlere dağıtt-0 

lan ve parası ayldan aya alman eli 
meklerin, ayni şekilde verilip ve~ 

rilemiyeceği meselesidir. Şehirli .. 
nin iktısadiyatı ve her tarafına vat( ~ı l d .. nk .. l d' c-uıyor. teıiyorlar. Bugiln Fransada bin • Belediye şubelerine tamim edilen 

er Yız. Zarar ı ır; çu ·u la tSC- F . l bir emirle halıların ancak rok erken hakk d üku 1 d"c:"nmemize ransa bu •abaneı işçılere muh_ lerce talynn mUessescsi var ki yal > 
---o-- tinde ekmek tevzii işinde mühim 

Yeni Millet Meclisi bi nas1 ro1 c-ynayr-n bu basit tarz, beledi'" c.ı ~n ınl as ln a u.u . 
0

' taçtır. Çünkü memlekette, yine nü- nız İtalyan memur ve işçi kullanı- c:aatlerde \'C tenha yerlerde silkile. 
Ur a!; mı an amamıza manı - f 1 • · • ·vor. bilecel!i, bundan baska ev ve apar · llu . . 'l"k b' d 1 t usun az ıgı yUzUnden, kifı milı:- J ~ • 

nevı tamımcı ı ır a a e - 1 · • b h t ıt ~lıkli dnrda maden amelesi bulmak kabil Onun için, birçok yerlerde Fran. tıman ön erının ~a a ın saa a ı-

l'iıt{' . 
1 

değeldir. Demir madenlerinde ol _ .sanın ttalyanlaştığı söylenebilir ve "ından ewel temizlenmiş bulunma-
A ıye'de birtaknn ınc:an ar var: d - "bi F · ·1 · · d b d Ub l" ~ d" ı la"zımgelec,.;:;; bı' ldı'rı'lm'ıstı· r. "allı 1 ugu gı , ransız ışçı erının a edi un a m a aga e ılmemiş olur. ~o· • 

fa 
1
·anlar kabadır,.. Fransız ~r seneden seneye azalmaktadır. Hat- Bunda İ talyanları kabahatli gör- Bu emirlere riayet etmiyen C\' \'( 

~· Zdır .. tngilizler bilmem nedı~ .. lıi, son senelerde ziraat işlerinde memek lazımdır. Çünkü, kabahat, apart ıman sahipleri mesul tutula· 
ıp dunırlar; bunları yazmaga bile kii.fi milı:darda I<'rnnsız amele- nüfuslarını artıırmasını bilmiyen caklardır. 

~ lıkları da olur. )lele bazılarım 

Ankarada beş milyon küsur 1i ye :::araf ndan açılacak ekmek fao .. 
ra sarfiyle vücuda getirilecek o· r:kalar nda tatbik edilemiyecek" 
lan muazzam Tür1ciye Büyük tir. Buna da ~ebep bu fabrikaların 
Millet Meclisi binası için yapılan ve e · ·e mal veremiyecekleridir. 
tekliflerin hiç birisi muvafık gö. ı Dii., er taraftan, biz!de evlerimill: 
rülmemiştir. Bunun için eksiltme deki ~utfak tcskilatı, tepsi için<l~ 
26 hazirana kadar uzatılmıştır, ~işmcsi inap eden yemekleri ha• 

4~· F~qrlann,hattabillün ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
. 'n tnilletıerin irran c:aha!;mda if· Garip bir beyanat... Polisin vazifesi mi ? 
id·etfklerini, artık bunadıkalnm flJ ~~~-
. a ederler. Böyle alıkların söz- K O)IŞUMl.'Z Bulgarlstanın Saym J\,U U. 
lld Başvekili Köse hanof bir Parls 

llıııı n hep"miz mesul muyuz? O 
ll etıer ferdlerinden biri kalkıp da: 
~· Türkler bizim hakkımızda ne 
U.ni.iyor!. ... Artık biz de Türkler_ 

, ~1atnı sabahı keselim,, dec::e hunu 
tq 1 bulur muvuz? Ba~ka millet-

~lt·e de bizde1dler gibi alıklar var. 
11 ~ 0 alıkların sözl .. rinden. taşkın 

, l'lncta'l bütü:ı vatanda~ları me. 
f\! mu olacak? ... 

lll ~an}a'ya talebe göndermiye.. 
d ~ dıyorlar. Boc: söz! Av:rupa'nın 
a e~ lllernleketleri gibi Alamanya' 

r.lır t talebe gö~dennemiz lazım-
}. ~li~acırnız var. \laman mede.. 

1 t~lınden i tifade etmemiz zaruri
. , Oradan oğrenebi1eceğiniz Ye 
•
1 

ancak oradan ivi ö\!renebile.. 
tıı~iz §eyler \•ar. Bir millet hak. 
ar Yalnız tabiğ bulndui!'ı siyasi tie ~öre hüküm verilemez; o 
• ~~in altr'lda o milletin mede.. 
'"! ' ll'l~zi i, ic::ttkhali \'ardır. On.. 

f )mı '. i t mem~. düc:üncenin 
l"r . ... 1 at ed"'r. 

gazetesine beyanatında gayet garib bir söz 

sarfctmlş : 

- Blz, diyor, Türklerle bir dostluk 
muahedesi imzalayıp Edlmeden vazgeçtik! 

Tuhaf değil mi! 
Bir ~~yl geri istemekten \"azgctmek 

için o §eyin C\ nke sahibi olmak li:ı:ımge-
lir. 

Edime için hii) le bir \"aziyet 'ar mı!. 
!3u halde Bulgar dostlanmız Edirneyi ~eri 
istemekten \'azg~tlk illyc nasıl öğünebl. 

lirler?., 
Halbuki bu baluma göre de olsa olsa 

ancak biz: 
- Sof~·adan nzgeçtik ! 
Diyebiliriz. 

*** 
Terkos suyu verilmezse .. 

T ımKOSA. yeni taz)ik makineleri 
konulaeağı için tstanbula 22 s:ıat 

Terkos soyu \'erilcmlycceğl ilan olunuyor. 
Terkos suyu \'Crllemlyo"a teli' olunma. 
ı;ına mahal yol<. Ne c:ıkar ki: 

1stanbul halkı da bu müddet za.rfında 
/\'urullah ATAÇ süt içer! .. , 

Modern stadyoma dikkat ! 

GAZETELER İtalyan miman \'lotti 
\'lolettinln 1stanbulda yapıluak 

yeni stadyomun planmı hazırlamııı oldu
ğunu bildiriyorlar. l "lne acele ı, yapmama-
lıyız. 

Yeni stad~·omun tam mana.<Jilc mo· 
(]em olması l~ln !'ifının iyice tetkikten gc. 
çlrllmf'l<il, alikaıJarların fikirleri almma!n 
lazımdır. Zira herkC!lln bir fikri olabilir. 

Mes('lô bizce bu moılem Rtıulyomu. 

muzda da~·ak yeri halktan ayn olmalıdır! 

*** 
iş öyle ' o.unca .• 

G AZETELERlN yazdığına göre be· 
lcdlye lağım mttralannm akhğı 

hiitiin Rahillerde ıJr.nize glrllmemCRi için 
bu yı>rlere t ehlike levhası a.~tıracakmrş. 

Bu karar, doğrusu, hayli düşUndürU
c.-ü. lforhalde iş blra.z çetrefil olacağa. ben-
:zlyor.. Dü.,ünsenlzc Jd, 

Ancak karada denlzc glrt'<'tğlz? ... 

Y 1NJ<~ siiylcmcmek kabil de{.ril : 
YıMız mahallesinde oturan Artln 

ile arkada~lan Aram, Agob, Jlrayir \"C Ya· 
sil, Rifat isminde bir genel sokakta hep 
birlikte döğmüşler, hatta Artln genel !;a-
kı ile arkasından Yurmu~. 

P olis hepsini t e\ kif l'fmi, .. 

Tuhaf ~ey: futbol matlarma da })()11 

n o kanı;ı ıyor? !., 

* * ... 
Mark o Paşaya istida gibi.. 

H E~I E. • aya yakla~h, bilmem gözü
nüze ilişti mi ? 

Gazetelerde haliı (ba) an bir hizmet~l 
aranıyor !) diye ı;etrefil ifadeli bir iliin ~ı. 

kıp duruyor. 

Bu zarnllı ilan ı-ahibl ilanında iki ki. 
§ilik bir aile yan ımla ufaktcfek işlerle 

me gul olmak üıcre bir bayan lıi1.metti 

aradığını günlcrılcnberi ilan ettiği \'c hat
ta dolJ:Un bir mııa~ da ' ereceğini ima et
tiği hahle talib yok!.. 

Bari muhterem Jılzmct~iler gazetelere 
şöyll'<'c llan ' erslnlt'r: 

"Bir bayan hizmetti dolgun maaş \"C· 

ttccği I~ 1 bir aile nrryor ! 

zırlayacak şekilde olmadığından 

halk. hattfi lokantalar bu gibi yr:-

ınci<lcri fırınlarda pişirtmektcdir. 

rab. i alar kurulduktan sonra 
ı buna oa imkan kalmıyac<'.ktır . 
\ Tahm=ni bir hesaba göre şelui4 
l 'Tli de bir gün içinlde fırınlarda 

1 
cooo tepsi yemek picmekte:lir. 

1ktısat m:.idürlüğü halkın bu im 
• :ldan mahrum kalmaması için 
de ~areler düşünmektedir. 

Vali yarm Ankaraya 
gidecek 

İstanbul, Elektrik ,Tramvay 
ve Tünel müesseselerinin bele
diyeye <levrine ait kanun layihası 
bu hafta içinde mecliste müzake · 
re edilecektir. 

Vali ve belediye reisi Lutfi Kır 

öarın bu müzakerelerde hazır bu-
lunn'alc üzere yarın akşam Anka 
raya gitmesi muhtemeldir. 

LCıtfi Kırdar ayrıca belcdiyqe 
ait işle :-etrafırda alakadar 'felııA • 
Ictlerle temasta bulunacak ve be 
le.diyeler bankasından verilecek 
5 milycn liraya ait mukaveleyi im4 

zalayacaktır. 
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Doktor Adnan bu 
sabah memleketimize 

döndü 
( Baştarafı 1 incide) 

cemiyeti erkanından doktor Hik· 
met ve diğer bir çok eski meslek 
aıkadnıları tarafmldan karşılan -

mııtır. 

Milü mücadele sonlarında İs· 

tanbul i§gal altında iken hükfıme
timizin İstanbul murahhashğmı 

yapnuı olan doktor Adnan, uzun 
aynlıktan sonra eski arkadaştan· 

nr böyle toplu bir halde görünce 
çok müteheyyiç olmuı ve hepsile 
ayn ayn samimi müsafahada bu
lunmuştur. 

Uzerinde beyaz çizgili siyah bir 
elbise vardı. Vüculdu daha toplan· 
DUJ, tsaçları beyazlaşmıştı. Zinde 
ve eıhha\i yerinde görünüyordu. 

Karıılayrılarla neş'eli bir halde 
konuıuyor, gelece~ini bu kadar 
sabuk nasıl öğrendiklerine hayret 
ederek &ülümsüyor, kalabalığı iıa
ret ec!erek: 

''- Bu ~uzipliği kim yaptı? .. ,, 
diyordu. 

En samimi arkadaılarından o
l~ :Akil Muqtar, ona eski mektep 
arkadaşhğını banrlatan bir gaka 
yapu. Elleriyle gözlerini kapaya
rak kim olduğunu aordu. 

Doktor Adnan, bu hareketi ya
panm Akil Muhtar olduğunu an· 
laymca çok sevindi. Ekspres iki 
saate yakın teahhürle geldiğinden 
b.."'Jllayıcılar sabahın yedisinden 
beri istasyonda bekliyorlardı. 

Doktor Adnan, trenin teahhU.. 
rllne, AJmanyadald aıkt yolcu kon 
trollerinin sebep olduğunu, mem· 
lekte dönüıün bu ytbden iki saat 
gecikmesine çok canr sılaldıfm.ı 
anlattı. 

Ailesi erkanlyle birlikte kendi -
sinin de gözleri sevinçten yaşar -
mı§tı .. 

Eski mebus, bemıirezadeleriyle 
beraber, iıtuyondan doğruca 
Lalelide Antalya apartımanında
kt dairesine gitti. 

Doktor Adnan, kendisiyle görü
şen bır muharririmize kısaca de

mittit ki: 
"-Memleketime döndüğüm 

için çok müteheyyiç ve memnu -
num. Bu, bir bedahet olduğu için 

fazla izaha lüzum görmüyorum. 
Bundan sonra memleketimden hiç 
aynlmıyacağım. U aun miiddet 
hasretlerini çektiğim eski arkadaı 
lar arasında daimi surette kala • 
cağımdan bittabi çok seviniyorum. 

Bura.da ne yapacağımı henüz ta
yin etmiı değilim. Bir müddet din 
lcndikten sonra kararımı verece -
ğim. Şimdilik söyleyecek baıka 

bir ıeyim yoktur. ileride daha u
zun konuıuruz.,, 

Doktor Adnanın, siyasi hayata 
avdet edip etmiyeceği ve Ankara· 
ya ne vakit gideceği henüz belli 
değildir. Yakında bu husuıta bir 
karar vermeıi muhtemeldir. 

Doktor Adnan birinci biiyük 
millet meclisi zamanında Sıhhiye 

ve Dahiliye Vekillikleri yapmıı, 

ikinci mecliste ıiyaıi faaliyetine 
devam ederek milli hUkQmetin ıs. 
tanbul murahhaalığmx yaptıktan 

sonra mebuı ııfatiyle bir müddet 

daha çalıtmıf, memleketten ayn • 
lmca Pariıe yerleıerelc buraya ge· 
linciye kadar Pariı Universitesi 
Şark ldilleri profesörlilğilnU yap
mııtır. 

Doktor, Milli Mücadeleden ev
vel uzun miiddet Tıp fakültesi em 
razı umumiye mUderrlsliğinde bu
lunmuştu. ilm1 mesaisine devam 
etmesi ihtimali de vardır. 

Japon tayyareleri 1 Mektepten dönerken 

bir yolcu trenini Bir çocuk sokak-
bombaladllar ta düşüp öldü 

Futou, 3 (A.A.) - Bir Japon 
tayyare filosu FufOu civarında 

nehir üzerinde yolcu nakliyatı ya
pan bir ferribot'u bombardıman 

enn,tir. 
Bombalar isabet etmedifmden 

biri bir kaç dakika Ferribot'u mit. 
nlyös ateıine tutmuı n 36 yol
cuyu aldürmüıtür. Yolculardan 
ancak biri kurtulmuıtur. 

Japon taarruzu durduruldu 
Çunktn, 3 (A.A.} - Merkezi 

Çinde Konan eyaletinin şima· 

Jlnae Japon kuvvetlerinin taar
ruz hareketi bir hafta suren 
kanlı <:arpışmalardan so-nra 
TungUng gölUne döklllen Sin
tstano nchrl sahilinde durchırnl· 
muştur. 

Ruzvelt hasta 
Vaşington, 3 (A.A.) - Bir si· 

nüzit krizinden hafif harareti" 
bulunan Ruzvelt, doktorunun tav· 
•iyesi üzerine, odasından çıkma

mr§tır. Bu ıebepten gasetccilerie 
haftalık toplantı yapılmadığı gibi 
reisicumhurun bu hafta tatili eı

nasmda yapacağı !deniz gezintisi 
de tehir olunmuıtur. 

Şehir Meclisi seçimi 
yenilenecek mi ? 

CurnQaır Başkanımız hmet in· 
.AlÜ, parti kurJltaymı açarken söy· 
]ediği nutuk.da. ballan seçimlere 
olar. alika ve şevkini arttırmak 

:naksadiyle bazı yerlerf.:ie yeniden 
belediye ıe,imleri yaptırılması dü 
;brnüldüiünü bildirmişti. 

Bu nutukta alak:ı!: olarak dola 
pn bir rivayete ıöre.. İstanbul 

şehir mecl:.st de fesbedilccclc \'e 
vniden intihabat vaoılacalrtır. 

Ktiçükmustafapa~da Cingöz so
kağında oturan posta memuru Ha· 
san Tahsinin kızı 11 yaşında Bah. 
riye, dün mektepten dönerken so
kak ortasında düşmüş ve bayılmış· 
tır. 

Bahriye hastaneye götürülürken 
büsbütün f enal~<mUŞ ve kendine 
gelmeden ölmü~tür. 

Olüm şüpheli görülerek ceset mor 
ga kaldırılmıştır. 

Yediği boğaçadan 
zehirlendi 

Tophanede Denizyollan maran· 
goı: atölyesinde çalışan işçilerden 

Bilal Gündoğdu, o civarda dol8§811 
bir seyyar satıcıdan aldığı boğaçayı 
yiyerek zehirlenmi~tir. Hastaneye 
kaldınlmı~tır. 

Bir doktor hakkmda 
yapılan ihbar 

Bahçekapıda bulunan Vahram 

Şirin adlı bir doktor hakkında ha· 

kikate uymıyan bir rapor verdiği 

iddiasile takibata başlanmıştır. Za· 
bıtadan aldıJımıı malQmata göre, 

Yaşar Er isminde biri, doktorun 
hasta olmadığı halde üaet mukabi
linde bir hasta raporu verdiğini ih
bar etmi~tir. S:>rguya başlanmıştır. 

-o-
Haıife Tuğ Zarife 
Bozkurdu ısırdı ! 

Dün Emiııönünde Muradiye ma 
hallcsinde oturan Hanife Tunç ad 
lı bir kadın komşusu Zarife Boz
kurdun omuzunu ısırarak bir par· 
ça etini koparmıştır. 

Zabıta va'k'anın sebebin! tahkik 
etm~kte~fr 

Batan denizaltı 
gem ısı 

( B~ıara/ı 1 incide) 
için gayretlere halen devam olun
maktadır. 

Thetis'de 101 kitinin bulundu -
ğu resmen bildirilmittir. Bunlar
dan beti kurtanlmıı, içlerinden 
ikisi ölmüıtür. 

Dün akıam Thetis denizaltısı 
nın, altından halatlar geçirilmiı 

ise de sah gününden evvel gemiyi 
kaldırmak imkanı mevcut defil -
dir. 

Mısır Hariciye 
Nazırı 

Ankaraya 19 haziranda 
geliyor 

Mısır hariciye nazın Abdülfettah 
Tevfiğin Ankarayı ziyaret edeceği 
tarih belli olmuştur. 

Kardeş memleketin nazırı ha:ı.i

ranm 19 unda Ankarada buluııa -
caktır. 

Bu ziyaret esnumda Mısırm da 
Saadabad paktına dahil olması me
selesinin görUtüleceği söylenmek
tc'Jir , 

ispanyadaki 
ltalyan 

tayyarecileri 
Roma, 3 (A.A.) - İspanyada 

muharebe eden İtalyan tayyarele-

ri 9 veya 10 haziranda "Diulio,, va· 
purile Kadiksden hareket edecekler 
dir. Bunların 330 zu zabit, 410 u 
küçük zabit ve 490 ı neferdir. 

ispanyadan ayrılmadan evvel I
talyan tayyarecileri tayyarelerini 
İspanyol makamlanna teslim ede
ceklerdir. 

içki istihlaki 
art.yor 

rakı 
bek-

Şarabı :ı ucuzlaması 

sarfiyatını azaltacağı 
lenirken arttırdı 

İnhisarlar idaresinin statbtiklefr 
ne göre son yıl rakı ve şarap satış. 
larmda mühim artış vardır. Az is· 
pirtolu içkilerin fazla ispirtolu olan
lardan daha fazla satılmasını temin 

Danzig Lehistanla 
alakasını kesiyor 

< Baıtarafı t incitir' ayında Londraya gideceği ve 
üasile kabili telif olmadığı,, ileri nında bazı askeri ıahsiyetltfl«t 
ırilrülıwı.ktedir. riciye nezareti memurları buhı 

Halbuki Polonya hilkflmcti Dan- caiı bildirilmektedir. 
ıis g\lnıriU[ Hrvialeriııin Polonya Yarın Va~ovaya i:Cneral ~11 

ile s~rbest şehir arasında muka - vits, miralay Paul ve miralay 
vele ile teabit edilnı)f olan nizam- dan mürekkep Estonyalı bir ~ 

için )'apılan fİ)•at tenzirntından ~on lara n'auet tın ı rf · tal b t · - J e e e nı e c mış heyet gelecektir. 
ra filvaki şarap sarfiyatı artmış. bu ve bu hususta Polonya gümriUı: mil 

içkiyi alanlar çoğalmıştır. Fakat dUrltlğünUn talimatına uyulmadığı- Sanda 1 da kavg 
Bir adam arkadaşılll 

kürekle yaraladı 

bunun tesiri bu kadarla kalını" nı çoktanberi ihtar ebnifti. 
\'e rakı sarfiyatının şarabın aksin; Danzig makamlarının mukavele
olarak azalacağı beklenirken, bila• ıere bu riayetaizliği Polonyayı 

gu''mrük muralr'---t...ı takvı"yeye 
kis o da şarapla beraber daha fazla __.. Dün gece saat bir buçuga d 

ru Boğaziçinde heyecanlı 
vak'a olmuştur. Deniz amelıli' 
den Hüsnü Arar ,ar'kada§ı ıs 
Hazretle Istinyeden bir ıaıı 

binerek köprüye g".derken ar 

sevketmişUr. Esasen bu murakabe. 
sarfedilmeğe başlanmıştır. Yani u. yi tatbik etmek hakkı hiçbir kayda 
mumiret itibarile az ispirtolu veya tAbi değildir. 
çok ispirtolu olsun memleketimizde Varıova, 3 (A.A.l - İyi malQ. 
içki sarfiyatı her sene gittikçe art· mat alan mahfillerde, Mareşal 
maktadır. Smigly Rydz"in gelecek Eyl(ıl rıncla kavga çıkm ştır. 

Hüsnü Arar. ark;daşının 
na kürekle vurarak çek ağır ya 
ralamr.asına sebep olmuştur. 
tecaviz yakalanmış, y•.ralı 

haneye kaltlınlmıştır. 

---0-

Sovy ltlerin 
(r.aştarııfı ı lncldt') 

tc şayandır. l evapla Fra=ısız .,., 
-;iliz te1difleri madde, m:ıdde tt 
ve te~rih cdilm .. kt", l\loskoYa t 
fından gayrikafi adde1ilen nıa 
!er hakkında müsbet tekliflerde 
lunulm3kta \'e su~eti umunt' 
Sovyct hükumetinin bir itilafa 
mak azminde bu:unduğu isbat 
mektedir. 

Paris~ göre 
Paris, 3 (A.A.) - Salahb 

1J3hfillerde söylendiğine gore l 
tiz - Fransız tekliflerine Sovyetl 
verdiği cevapta mukabil teld1 

serdedilmemekte, yalnız bu td<I 
de bazı tadilat yapılması t:ıleP 
mektedir: 

Sovyet hüktlrnet:. prensip itİ . .-.......... 
le üç taraflı bir itilaf akdini 
etmekte, fakat İngiliz _ FranSJS 
rantisinin Baltık devletlerine de 
milini ve bu garantinin oto 
olmasını istemektedir. 

Gelecek haftanın bajında 
cevabı hakkında Fransa ile 1 
re arasında noktainazar 
başlanacaktır. 

· Hariciye 
Vekilimizin 

Moskova seyaha 
L<>ndra, 3 (A.A.) - GaJCİ 

göre, Türkiye hariciye vekili 
Saracoğlu, Gafenkonun ya 
Ankara ziyaretinden sonra 
ortalarında Moskovaya gidere!' d 
temkinin ziyaretini iade edeed 

Siyasi mahfiller, bu müna!!t 
Türkiye ile Soyyetler birliği 
da siyasi görü.,nelere devanı 
ceğini zannetme1ctedirler. 

Deyli Telgraf gazetesine 
dan bildirildiğine göre, Sa 
~ Poternkin, barış cephesi 
sisteminden tevellüt edebil~ 
terek tedbirleri müzakere 
dir. 

35 Bin tonluk 
zı .rhlılar . 

Fransa bun:ardan bit ~ 
tane dal}& ısmar~aed~ ~ 

Paris, 3 (A.A.) - BahrtY 
reti 380 milimetrelik topl.~r~ 
cehhez 35.000 tonluk dördu~ 
zırhlı siparis etmiştir. Loire 
lannda inşa edilec~ olan b\1 dl 
lıya "Gascogne,. ismi \'eril~sl 

Bu sınıf zuhlılardan birioCl 
lan "ff "lellieu,,nün 17 ikinc:ı 
1939 da denize indirildiği '\ı 
gün "Clemenceau,, brninde.~d ~ 
zıriılınm in§asına başlandıgı ... 
lardadır. "Jea~ • Bart.. jet:~' 
üçüncü zırhlı Saint - Na' "" 
gahlarında inşa c:iilm~~.t~~ir • 



~-iitler'in en yakın 
adamlarından biri 

devlet reisi, partinin mıli 
i~lerini, en fazla itimat ettiği 

Maks Amann'a vermiıtir 
llitlırln en ,-km adamlarından 
• •ardır kl iaml bemın hemen 
ifitll111tml1tir. Maki Amann 
· iekt bu adam Hltlırln bir 
i§tıriııl ldare eder, nu,onal 
iıt partilinin maU mekanir 
1 çı'ririr • 

l1ınu:nl harpte Hltlerle beraber 
alayda ukerlik etmif, niha • 

onbatı olmuıtur. Bir nefer ola. 
oııun emri altında çahımıı o .. 
liitler onbatııından iyi bir ha· · 
ile aynlmııtır. ŞUpheliı bı.ı· 
aralanndaki cloetluk blr nefer 

ıı ahbaplığı ıekllnde değil-
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BUNBr~f8Lij{iF8-

Müstakil grupun 
seçilişindeki maksat 

Başvekil, Kurultayın kapa· çg~~ 
nış nutkunda izah.at verdi !CERDE: 

(Bnı taraf' ı tnctde) tinin varlığına, imanına, kendi mez Genel Başkanımız Iamet 1nönU, * fnhlsarl•r umum mQdQrl Ad• 
-. l .. k t A.l BUyUk mtızakerelerln cereyan tarzmdam bll. nan Halet Ta,pınar, Ankaradan teh· 

ve genel ba~anlık divanının umu var ıgını arış ınnış u an b az1! 1 rlnl bUyUk bir lkUdar rimize dönmilştiir. 
mi idı:.:e heyeti aıası olarak nam Milli Şet İsmet lnönüne de BU • ve--:if:yeu: e başarmaktan hakikaten * Vali ve belediye reisi Dr. Ulll 
zet gösterdiği azaların isimlerini yük Kurultay huzurund~. TUrk lfUhar duyduklannı ılze arza beni m•· \ Kırdar, diln ş.eh.irdeld muhtelif inşa. 
okutmu~tur. milletinin sonsuz tehassusat ve mur etmı§lerdlr < Alkıflar.> atı teftit etmıştır. 

Parti umumi idare heyeti lçir. tazimatuu arz ve ibli.ğ etmeği As1z arkacı.,ı&nmrmn bize vetnııt • iş kanunu mucibince seçilmesi 
bir Uk borcu bilirim old\llclan bu ıu-ı millal, bClt1ln Parti lAıımgelen İfçl mllmeı&illerl biltiln 

namRt gösterilen zevat pınlardı: 1 . ran d Tü k .1 tqkllltmıızm "n.Zltelerlnl yaparken iş yerlerinde belli olmuştur. Adedi 
Dotkor Fikri Tüzer (Erzurum) ~~tip bun an 80~~a. . r mı gösterdikleri dikkat ve teyakkuzun beş yQzQ bulan bu milmesalllerin 1· 

'-ki "'nhıııı Lu~ Hitlerin en revfik Fikret Sılay (Konya), Halii letının barıı severlıgını ıp.ret e- canlı bir deUll ollnll§tur. simleri fş dairesine bildirllmittlr. 
. . . . Türkmen (7.onguldak) Ali Rıza derek Tilrk • lngilis anla1111a.1ile :BUytık Kurultay, Partlmtzın bUtUn • Klltahya .. Balıkesir batbndakl 
ıtimat ettıği adamdır. ve Max Amann Cevdet~ . I _ TUrk milletinin tarih huzurunda heaaplarmı inceden inceye tetkik eL ihtıllfı hal Jçln toplanan be:ret 78nll 

er partilinin mali itlerini lda· Enm (~rum) • enm n en büyilk vazüealni yapmıı ol .. tikten aonr& vermı, oldufu kararla, son içtimaını yapacak ve Ankara79 
.onu m.:mur etmi1tir. Nazi rü, naayonal M>ayaliat fikirlerinin ı ~ayı (Sınop)' ~!~tor Zthnl tn: duğunu işaret etmiıtir. Parti hesaplarının muntazam ve aarri gidecektir. 
tıalnin nctriya• teıkilitını ya-ı her tarafa a ılması i in azot•• gön (Bolu). Hamdı Yalman (Or HATAY DELEGESiNiN yatın usul ve mevsuat& mutabık oL • Belediyede ıQt meıeleıinl tetkik 
, Hitıerin tl2hıi hayatın.t ait . y y ç ' ~ du), lskender Artım (Erzincan) · dutunu. allkalılann bu lftekl dikkat maksadile kurulan komisyon itini 
.. ~ k • 1 . nın cayet fada baulıp mumkUn tsmail Sabuncu (Giresun) Mümtaz NUTKU ve ıt1nuuu tebl.rtlz etUrdl. :,ıtirmişlir. Bir iki gilne kadar beledi 
.. c • .: paraya oc, unu-: 11 crı tan· ld ı. '--d k d ır. t 1 ' D tb ah' ı 1 ~ı ta d 1 k 1 rlnd '-• · o uliu - ar ço •ııoı ı maıını Ökm (Ankara) Nafi Atuf Kan· r, r ım na' ~ a y e e· Köy ve maııaııı oqnı e en -.. ye riyasetine \•erılecek olan raporda 

"''C"n hr P c;ıi:.ı:-. iiJıünüyordu. Makı Amann. bu. (~~ ) R h . A k (Tek' geai, r.ilrekli alkıtlar araaın.dıı de. lıyarak, nahiye, kaza ve vll~yet kon. Yenibahtede bir siit fabrikası kurul· 
lf c Hitler ne tle Nazi liderleri .ıun için a!Jone teıkil!tı lr'\nDUf, su ıresun • a mı pa ır mittir ki: srelerlnln tetkikinden geçen, BUyUk ması teklif edilmektedir. 

• mikyasta bir ıınat veya mali Alman amn her tarafında autı· dal)' Sal~h Ci.mcoz (İstanbul)' "Ebtdt Şef AtatilrkUn yükıek Kurultayın mtızakere mevzuıarmm en • O'nlverıilıdek.i biltiln imUhanlat 
anlamular. Hitler, partiai. . ky · . 1 Sım Day (Trtlbzon) • Sevket Erdo-
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1
• · mQhlmmını teıkll ve yurdumuaun bQ. haziran sonuna kadar bitecektir. 

tttkil eden Röhn, Qörinc, Qö. nın ° un~sını temın etmit, yan Ran (Gilmüşhane) , Sükrll Öiel (İ s. deh~aı ve Büyük Mi et. e.c ı.ıı. tUn lhtlyaç'annı lbUva eden dilek ve Kamplır bir tımmuıda bathyacat. 
aakıri t!fkılit menauplannı ıaze• t bul) mlzın ıonsuz fedak5rlrğı ıle ıstik· flkAyeUer haklubda almq olductu ka. tır. iki devrede bitecek olan kam~ 

gibi arkadqlarını ayrı ayn teyı abone yaamıttı. anK .'t b tl . Patt' . lil ve hürriyetine knupn ve Mil.. rarlar, izhar etnıif oldu:U temenniler, ıara 4000 talebe i1Urak ıdecıkUr. 
lbühlm ı'ılerin batına ıe,.ı'rdı'~ı· B t1 · . ba uru. ay u namze erı ı u t 1 .. . ll .1 btltUn -emıeket•- dikkat ve allka cet. 

• • u ıure e Hıtlerın eski on tı • ı.. 1. 'tt'f kl . 1. il Şef ımet nonüne ve aa mı· '" ""' "-takbel * Btledi'-•e iktisat müdllril Saffet , bu tetki14tın mali tarafını . . • . munu ı:eye ıne 1 1 a a seçıtllŞ tr. . . . . beden Parti hUkUmlerlnln m... ,, 
ıA partirun yalrua mali ıtlennı dt• K lta rt" l ba k nl k letımıze o büyük kahramanın ar- ıcraaUnde rehber olmak mahlyeUn! Sezen dün Cıkild11r taymakamllı e edecek bir adam da arıyor ~1 • ..a~ ... ___ uru Y. pa ı gene Ş a ı 

1 
H 1.

1 
k d .. 

1 1 • ... , aynı aman- propaıan~nı d' . .. tak'l . . matanı o an atayu arın aonıuz mt.htuz tutan taabeUl faydalı karar beraber Anadolu ya uın a.. ıaa no, 
Bunu uzun müddet bulama • da. tandm etmit oluyordu. .~va~c:a partı muc; . ~ it'\1.pu ıçın aaygı ve aelimİarını Ebedi Şef lar tecelll •tmlfUr'. ~ ' - ır kahvesi ve diler ellence yerleri· 
nihayet Makı Amann bu itin Partiıain natiri tfkin olan (Vol· gostenlen. ve a,alt~a ıs~lc:1 yazılı AtatUrkUn manevi huaurlınnda Btlf&lk I{urul~ yelllden ıcı.ND nl sezerek tarifelerini dereclendlr· 
oldufunu ıöıtermiıti. kilcbe Beobubter> 0 amaaJar namtetlen de tasvıp etmi~tır. eliltrek ıunarım. ceçlrmlı olcfulU Partt pl'Ol'ftmı d&. mı,ur. 
kat, Bitlerin eaki onbapaı Bu namzetler de ıunJardır: lru P&rtJ bUldllnetıerlne halde ve latıkbat. * Alalllrk kaprnsıınnn ıeık olaa 

Elıır ntpi,at •'ri taraflll4an Si· Dok•-r Hil""-eddin Kural (A"- . Bizleri esarette .. n rtaran, bu de taklbedccek en laabetıl yolu l'öıı. orta kısım dubaları 6nQmlllclld haf. 'n malt itlerini tanzim vazi '---1--....1 ... _,_ M·.._ .... "' ....... IS Jk k ı t l t i ti 
._ ... ,,.~u. &" ... t, -• nm&nn ) At f Akk (8 ) Faıt Gil· y it ve om mı op an ıya t • tel'mi§ oldu. ta yerill• konacaktır. 

ilerine abp ltı bqladılt CIW ltJerl ellne alchktan IOIU'a, rı ' 
1 

uç Ul1& ' 
1 

\ rlk ettiren ve bu mukMSdea lrUr. Btlytık Kurultayın, yem hWdlilıler • Villyet seferberlik mllclQril Ce· 
bUtlbı ttfkllltz da ktndl ml111111eyl ken4lllnln n Hltlerin leç (Bursa) ' ~in Aslan (Tokat · ıildtn yUksek huzurunuıda ıfSı utve etmek wreuyıe kabul etmlf oı. mal Gönenç, İstanbul mUlklre mnret· 

IG al- hOjmq lıuluııu. dltt r,,,.,..ı altına &eslrmlftl. IQpılzll) • ~ lllUut A'1aıı (Dl· ııilyltıııek ı ..... tıttı balııedetl de. duJıı '===ER>!f, l'N'l\W• on. llflill.. ta1ln edilmiştir, 
a. !l",f.' ketteld ıa.aı.. ~. --·~ (Er. &.ru mwtmet ~ Plrtl erk&ni aDda ve ı.tlWI\ kuvvet. •Yunan tebeası oldutu halc!e yapı "-a Amann llDl dt MUnlbte ·-...: ~ 4~ H-~ an ~~~ • k r&ıtiA • d tı~ teadfrecek,, tlmlSln tefldlltam& Jtlnde çalltırlten yakalanan Hristo 

t..m bir aile nul lltpiJat ftlltl1lrma da bata. (Eskişehir), An :RAnl Tarhan <Is- aud ve lh n ot umuıa t karp muhabbet ve at!kumı arttır&. lsmlndı blrlai on lira para cenıına 
-... nln eoeufu ota. a topla,.nk ldeta blr Hltler • tanbul), Ahmet şakra Esıner (lstan· ranlarımın arıtylerlt. Dilekleri· cak esaaıan ihUva etmektedir. mabk6m oımu,tur. 

dUn,aya ıllmlttlr. Umumi Amann nttriıat prdu ttlla etti. b1ll), Ziya XanmOnel (fstanbul) , ınizin kabulün.de Yüksek Kurul- Ntzamnamenln yeni hUkUmlerlne * Bu sene pancar rekoltesinin u 
pktllt saman blr bankada.. Bu auntlı ıınlr kendlalnı. ıe· Şehime Yunu~ (tamir), Ali Rıza TU. tayın ve uyın Vekillerimizin &6•· gGre teşkili karar altına alman Kecııa olacağı anıa,ılmaktadır. Buoa ıebeb 
" olarak pbp)'ordu, harp • rek Hltltrlı partiye mUhlm bir rel (Kon1a), Sadri Ertem (Kiltahy11) termit oldufu derin ve 11cak al&. ınU.ta'kll grubunun, milli mQrak&be ekme aamaııında havaların kurak 

aanra da sene aJnl ltt dönmUt .arldat tsa-aa. bulanat olu- • Emrullah Barkan (Malal)'a). Riılvan ka bizleri cidden llllltthaıslı ıt. cibaslarmım takviye edecek ve bu ba. 11tmı, olmasıdır. 
ı- •• ı~ Nafiz (Manisa), Hilsnü Kitapçı (~luR kundan az'z mllleUmlz için bir temi. 

iti , 4u. Hltltr pattlllnln flklrlll'lni la), Fuat Slrtnen cniıe), Kemalettin ınittlr. Hürtlyıtlmlnn kaıarulma- nat hazırlıyac&.k mahiyette oıcıutu ıta. * Yaprak piyasası yllkaelmektedlr. 
L~~~ _ ldtabmda Maki ın bu yaymak ltln utraFbn. tttldlitr Klml (Rlte) Abdurrahmın Nnci (Si• tında ana vatınrı\ ıöatecmi1 oldu. aar, cumhuriyet hUkQmetıerlne de e. Şimdiki halde fiyatlar muhtelif clna• 
"'ll'Uafak putinln idare" ma• nı lnanetltndlrml,. tahtırken vas), Naıım Poroy (TokıU. f\l ftldaklrblı ıöaCSnUnde bul\ln• l&Slı yardımlarda blllunaeatma a&IDI. ıerde 52.65 kuru' arasında tehaınr 
lsıermı Gnrlaı almaunı bir ft- Maki Amann, NıpolJonun .a.u. Bu aalann da intihabmdan durarak dlfer yardımların da ya· IDlyeUe inanmaktayız. etmektedir. 

bir olarak likreder. Halbuki, nU tahakkuk ıttlrmık lıte-•ı sonra altmış imza ile verilen bir pılaca»ına emin b~hınmıktayıa. thd&I etmlf oldutuıuıı, d&lml tett1t * Kozanın Cukur6ren k&Yilnde A· 1111 
• ve 5 teıkllltmm, ParU ve Halkevlerl faali. ıiz otlu Klaım, balık nlarken sara 

Amann, Hltlırle ıfSrilflllt• bu ltdt muvaffak olmak isin her takrir okunmuştur. Takrirde, Eaaaen kanunları, ilham kaynak· Un! t ik tanzim ve murakabe . d "oli•ı d 
-ı N --' 111- ali t "'•1ın !iLıı.I' ~ Gen ı D.... 1 1 ııl'-U il bi 1 ,,_1 ye •ov · sı tutmuş ve 3S santım erı .. n e.o 

e,,....._ "'"'"" -1 ı par ıeydtn entl parayı lhtl,av oldu- .m ~ ve '""""S•fDlU e --.· arr, manı Ye u a: ı r o an o.ı r edecek mUfld bir cihaz olacatma da ki dereye ıırliiıtQ dllıerek boluL 
brp hiç bir tema,W dur tı.anu Jl'Ubrerı bllffil antatmattı. kan hmet lrıönUne Kurultayın milletin birbirine yardım etmeme. ıtıphe etmemekteyiz. mustur. 
u " kendlllnı teklif teli· Maka Amann ondan IOnr& mem derin aevrt ve Aygılarmm bir he tine imkin yoktur. Hataym uıL Azız arkadafl&nm, • Limanda >'8Pılmüta olAa J'tDl 

iti, her hanp bir Umlt nrld lekettt bUttla huıual neırl,at yet vuıtulle anı teklif edilmek. J&taııııı yüksek yardımı ile biltUn Hal ve ı.ttkı::ı::.: ::r:; yolcu ..ıonuna, TOrklredı mınat 
olarak kabul ttmlftl. mlltllftılerinl dt ktndl ldareai te idi. milletimizin arzettifi ıelrle ve ga· 1ı:, :ak~ltruf oldu&ıınua kararlar saatlerin en bilytlJQ konacaktır. 2000 
~ Amann partinin malt iti•· altma almü için muulnl Dletrich Alkıel&rla tuvlp edilen bu tak yeye en ltıo bir zamanda vuıt o. ~~a ~UyUk mllletlmla, ula vatanı. kilo alırhluıda olan ba aatln CUI 

idareyi Uaerlne alırken blt ile propacanda nazm Göbbelae fi· rirt ikincl bir taktir takip etmiş· lacalına bUtiin imanımızla kani mrz için mesut neticeler vennl.§Ur. d~~t :1~tl!~ yol:ı~t~~::.u~ ll· 
.._~oımuftu: Ona herbanci bit kir vermit ve bu ıuretle netrlyat tir. Bunda, Genel Bqkan Vtklli bulunmaktayıı. (AlklJlar). Halkımızın bUtUn tabakaları, ideal. ğım ak:: s::İııerde denize alrilmesl· 
.,..landa oluna olsun, yalntı vasıtalarını nazilettirilmeli kara· Refik Saydam ilt ' icra Veldllerl Arkadatlır, Hatay, ıiıindlr. O- lerlnl tah&kkUk e~u~ =1~· sini şiddetle menedecektir. 

talimat nrecelrti, parti li· rı ile biltllıl ıuıteler utm alına • heyetindeki meıal U'ln.datlarma rıdaki bütün Hataylılar da emir· :t&~~=Ufla=~.Be§lncl Bt17Uk * Ortaokul ve liselerde denUırden 
rinden biç birinin ona karrı· rak, nazi partiıinin neırlyat ıube· Btiyllk Kurultay ftels Vek~llerl • lerinizi ifaya muntutt bir kıta· Kurultayca aımu kararlarm d& aym dUn ölleden sonrı kesilnılş 'te tatll 

~~ •eya emir nrmiye, blr tav- sinin ldareti altına verilmlttl. Bu ?e• Parti Genel Sekreterme ve clır. (Alkıflar>. kıymet ve taabette olduklarmd& hiç baılamıştır. . 
L,..._ bulunmaya bakltı olmayacak ubeni t ldlitrnı Yt malt l ltrini ıdare heytU Uyelerine de Kurul • Hatavl lar kıbdil,tini ayn bir 1ııphemı. yoktur. Her lmk&nd&n ltU. * Liman kooperaur~nın heyeti u• 1 11 1 taym .. vgl ve aaygılan bildirili. ' f&dı ecıerek bunları t&llakkuk ettir. murniye içtimaı, ekıerıyet olmadı. 
~ Makı Amanıı idare ediyor, tef O• yOrdu devlet olmaktan ziyade anavata.. meaın. bQktuneUwlnll ıvın mıuı vı lından 12 temmuH bırakılmııtır. 
~ • Amann partinin mali it· laralr ta Dletrich bulunu1ordu. KW:Ulta aUrellll alkqlar &• nm bir' Yillyıtt olarak telakki et. mukadd• bir YUUe o1aoaımı eöyle. DIŞARDA: 
hı: !danye. namı ıaaetı olan Malcı Amaan, bir ıaa•ttnln 11.. rumda b.= e ledltl ditv bir mekte •t bu bakla dUflnceailt dı naakle en bUyWc tıauı 411)'&1'111l. • ttalyan nllabdl vı ıncul, diba 
::"llllllllbv Bıobachter) in ldan tıtından temln ttmlyt bl ... dılı takriri el d p te!m im te· her aamaıı iftihar etmikteclir. (SU· Partlmlzln, m.a.zldeld ağ'ır ıartı&ra ,·apurla Sardunyayt banket •tmlt-

Urıuıu ile batl&mıttı. Ondan para llt Hltlen bir 1enna,- b • • e ev lal'll U tekil alkıflar). ratmen memleketin yUkaelmeat YO. ıerdir. Prens Piemon, orada Sarclaıı 
Na nal Sotyali t tiai A-- bu ntl dttl meli olan milli varblt W lıaluJl• handa aıc:tıtr muatelerl rözöntıne se- ya kolordusunu tefti' edecek 'te ac1a• "' ~'.:.U 1•1 rlnl ~ par k • zan_ • ._, " ıu e oaa • bı kollayan ve koru)'&D CWnhu • 8af•ekilin nutku Urdlkçe, laUkbalde 41 mmeumı. Ye dakl sınat ve zirat mnesseselerl ıese-

rt U mtr ez dar mtYkilnt lflmnbıt ~llD rlyet orduauna ltongnniıı mU ., ADlcara, S A,A.) _ Bqvetdf n ntanmırsa daha parlak hlzmeUer fö .. cektir. 
topWmıtı. Yalnız, ıuete etınlıtit. Çllaktl Mitler, mıiftffak meaillerbain ft takrirlerlnin bil ıııaru Ubıwnl Reli v.-nı Dr. ftlftk ~ bQyUk lm&D11Dıs \'IU'dar, * Romanyada (JuJdı Clucta el~ 
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i 'tti . una • ~tmek 0 du. tayın ehem'rnlyetlnl tebattlz etti· 111n1 muvattaklyetıe bltı~ur. anm. tı ı lizler.n s!ly1 sı i 5 dlr. 296 ktşi dt 
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An karada 
.___ ... - - - --
Doğan spor 

Ankaragücüne 
1 - O yenildi 

Ankara, 3 (Hususi) - izmirin 
Doğanspor klübU dün 19 Mayıs 
stadında milli kümenin deplas
man maçıhı Ankaragücü ile yap. 
tı. Mütevazin cereyan eden bu 
müsabakayı Ankaragücü ekibi 
ancak 1 - O kazanabildi. Beşiklaş1ı1arm l'efa kalesine yap!tkları iki Tzı7cımıda Hakkı ve Nazım gol peşinde 

Matbuat takımı Bilgili ve daha üstün bir oyundan sonra 

~~~ökit<§l~V~lfc§l\!D3=©V~li=ılcd1Ü F enerbahçe tekaütlerile 
karşılaşacak 

Fenerbaliçe tekaütlerinin 31 inci 

~~~~~n::;!~~;ıı:~:uu~:ı~~:r~ Maç, vasattan aşağı ve zevksiz bir şekilde oynandı. Beşiktaş iki 
şılaşacaklan malumdur. Eğer ln· ı ·· •• ·ık d d b • t • • d • k • • d d t 
gilizler ikinci ve üçüncü karşılaşma· go unu 1 evre e, ır anasını e 1 ıncı evre sonun a yap 1 
lanru Ankarada yapmıyacak olur Geçen sefer 3.3 berabere kalnn ağlarında. Aza tın plonjonu beyhu. 6 ıncı dakikada bir korner kaza- biyeli kabul elmiş §ekilde oynu ·\ortasını Hakkı çok sıkı bir kafnyla 
ve lstanbulda oynarlarsa ikinci pa· takımlar, bu seferki iddinlı mnçln- de... nan Vefalılar korneri güzel çekti- yorlar. üçüncü defa Vefa ağlarına soku· 
zar maçından evvel l\1atbuat takı. rına, havanın kapalı olması yüzün- Kaçan gol ler. Mehmet Ali fırladı. Top Hak. Beşiktaşlılar Vefa nısıf saha.sına yor. 
mı Fenerbahçe tekaütlerile oymya· den sahaya. toplanan (1500) seyir- 25 inci dakiknda. Vahidln ters kının göğsü ile direğin dibinden yerleşen bir oyun tutturdular. F'a-
caktır. ci önilndo başladılar. bir ,·uru§u kanenln önline düşliyor. dışarı çıkıyor. kat paslar yerini bulmuyor ki ne- Nasıl oynad1lar 

--o--- Talmnlnr §U §ekilde: Şeref koştu. Fakat topa ancak aya- Beşiktaş takımında Şeref oyunu tice almşm... Be§iktaşta ~ercf, Hakkı ve lbra-
BU sene mekteplerini ne~iktaş: 1\lehmet Ali - İbrahim, ğmm ucuyla değdiği için kaleye uzun paslarla açmasile, Hakkı da 35 inci dakikadan sonra tek ka- hlm dünkü galibiyetin §.rnilleridir· 

bitirecek SpOrCUlar takım- Taci .• Ft'\7.i:. UcıJii, Jliise.)İll - ~~ş- yuvarlanır gibi giden topu Azat tut dalıcılığı ile çok gilzel. Zaten, bu le halinde Vefa nısıf sahasına yer. Maçda her iki taraf oyuncuları da 
ref, ~erer, ~ıızml, Jlakkı, Hnyatı. tu. arasıra olan güzellikler de olma - lcşcn Beşiktaşlılar, kale önünün - yuka.rdaki üçü hariç - fazla bir 

lartnda OyntyabilecekJer Ycfa: A~:ıd • S:ılnı, Wılıid - Se- Be§iktaş mlidnfnası her an tehli- sa, maç bir egzersiz kadar zevksiz harman meydanına dönmesinden is. oyun oynamadılar ki, (nasıl oyna-
.ME:kteplilerin klüplerde oynam:ı.· fer, I.utfi, Şükrü - MclımcıJ, ~ul- keli olabilecek Vefa hücumlarını olacak. tifade ederek bir gol yapamıyorlar. dılar) serlevhıı.sı altında uzun uzun 

lan hususundaki karardan sonr3 hi, Gazi, Jlaltkr, Necib. yerinde milde.balelerle kesiyor. 10 uncu dakikada Mehmet §ahsi 41 inci dakikada Naznnın Haya- yazı yazalım. Cansız, ha.reketsiı 
bir çok futbolcular klüplerinden çe- Oyuna rüzgar nltında oynıyan Oyunun başmdanberi Vefalılar bir hUcumla Beşiktaş kalesi önUne tiye geçirdiği top Hayatinin aya. - ve zevksiz devam eden 90 dakikJ 
kilmek mecburiyetinde kalmışlardı . Beşiktaş başladı. Hemen Vefa yan ilk şiltlerini nlhaeyt 30 uncu daki. kadar iniyor. Fakat adamsızhktan ğında direğe vurup dışarı çıkıyor. zarfında iki taraf ancak egzersiı 

Beden terbiyesi genel direktörlüğü saha.sına yerleşiyorlar. 4 dakika kada. Beşika.ş kalesine sağ açıkla.. bir §ey yapamıyor. Oyunun son dakikalarmda soldan yaptı. Biz de bu egzersizin tafslln· 
bilfi.hare verdiği bir kararla memu- süren bu yarı saha oyunundan son- rı va.sıtasiyle yolluyorlar. Mehmet Üstüste kaçan iki fırsat bir akm yapan Beşlktaı:ılrlar Vefa tmı isteksiz isteksiz yazdık. 
riyeti mtikaddem olan talebelerin rn. ~ih~~et Vefalılar oyunu ortaya Ali rahatça tuttu. 14 Uncü dakikada soldan Vefa kalesi önünde beliriyorlar, Şerefin Sacitl ÖGET 

oynamalarına müsaade etmiştir. Bu çevırebı.lıyorlar. 32 inci dakikada Vefalı Lütfi, akında. Müsait vaziyette olan Sul-
sene liseyi bitirecek olan futbolcu. l5 in~ dakikada Gazi • Hakkı pas Eşref taç atışı yaparken, Şerefi of-

1 d sk. G" 1· Cihat F ..... laşma.sile kale ağzına kadar soku- sayda bıraktığını hakeme ellerlle i-ar arasın a c ·ı uneş ı , ... 
b h 1

. B .. 1 t Do~ · · ı·ıses"ın- lan Vefalılar bekleri de allnttılnr. şaret ediyor. ıum takımızda yer a-
ner a çe ı u en gazıçı . . . 

d F b h 1. F 'kr t G l tasa· Mehmet Alı çok )anlrş bır hareket- Jacak kadar oyun çıkarmış bir o. 
en, ener a çe ı ı e • a a 

l E fak l
:r •d d G 1 . le, topa ayakla çıktı ve ıskaladı. yuncunun taç atl§ında. ofsayd ola.. 

rayı ş ·ı.a) arpaşa an, a a B b k 1 'd t b"yük' b. y ·1 • fı d yil • . ~ om oş a eye gı en op u ır mıyacagını bı mesı l znn eg mı. 
tasaraylı Salım !ışıktan mezun o a. 1 eli kl . dlbind d cfu?. . . §a.DS a re · erın en ı§an 

hinin ayaklarına zamanında ve i -
sabetli bir çıkış yapan Mehmet Ali 
topu ayağıyla uzanarak kurtardı. 

Bir dakika. sonra sağdan bir or
tada muhakkak gollUk bir vaziyet. 
te Gazi ıska geçiyor. Bu sefer de 
Taci yetişerek topu uzakl~tınyor. caklardrr. tlmversıteye kaydolma· ık 

· · ed ek b ç ıyor. 
Öan memuriye~e 1.?tısa? ec • u Oyun tekrar ortaya intikal etti. 
futbolcular cskı kluplenndc oynıya· Fakat her iki tarafta da top kon
bileceklerdir. Cihadın Fenerb~hçeye tro1il yok. 

Hayati, sağdan yaptığı birçok a. İkinci dene başlıyalı 22 dnkika 
kmlarda topu yerden ortalaması oldu. Fakat her iki taknn da orta. 
yüzünden daiına. kaptn-ıyor. da gayesiz oynayıp duruyorlar. 

intisap edcceb'İ söylenmektedır. 
Hakkının götürdüğü bir akında Beşiktaş for hattının birinci dev

top Şerefte. Şüt çekecek pozisyon. redeki düzgünce oyunundan eser 
-0-

Beşiktaşın golü da olamıyan Şeref topu Eşrefe yol- kalmadı. Buna. biraz da Vefa mü-

A n g e 1 idi s 15 inci dakiknva kadar luyor. Eşref, 18 çizgisi Uzerinde ar- dafaasmm bozucu oyunu sebeb o-
~ ortada kndan ko§an Fevzinin önüne hıra- luyor. 

f enerbahçe klUbUnden oynanan oyun birdenbire bir Beşik. kıyor topu. Sıkı bir şilt. Top stadın Vefa haf hattı gerilere yardan 
· l'f · ld taş hücumu ile Vefa nısıf sahasına kale arkasındaki atölyelerin pcn. vazüe!'lini, hücum hattına yardım _ 
IS 1 aSlnl geri a 1 yükleniyor. Sağ haf Tacinin ortn- cerclcrini dövüyor. dnn daha üstün tuttuğu için, par_ 

Bundan evvelki Fenerbahçe mer- ladığı top müdafilerin başından a- lamak isti'-'en Vefa hücumları, ar-
kı b- d Devrenin sonlarına doğru bir ~ 

kez muavini Angelidisin Ü un en şıyor. Yetişen Niiznn, üzerine çı - kasından desteksiz olu•mndan mü _ . · korner kazanan Vefnlrlar, bundan ,,_ 
istifa ile Galataspor klübilne ıntısap kan kalecinin hiçbir müdahalesine essir olamn.·or. 

istifade edemiyorlar. Mehmet Ali -~ 
ettiğini yazmıştık. Angelidis Fe- meydan vermeden yerden ve plase B...:ik•"" mildafaasında lbrahim güzel bir plonjonla topu yakalıyor. ~,, '"G9 
nerbahçe klübüne olan istifasını ge. bir şiltle topu Ve.fa ağlarına takı. her topa verinde mUdahalclerle Devrenin bittiğini ilan eden dü. J 

ri alarak klübüne avdet etmis ve yor. - gu" zel bir oyun "ıkanyor. dük öttligll zaman Beşiktaşlılar Ve ,. 
egzersizlere başlanu:itır. Golden sonra VcfaWar mukabil fa kalesine abanmıı:ı vaziyetteydi _ 30 uncu dakikada Şerefin bir a-

Vefa kalesi öniinde bir Beşik taşlı Vefa miidafilerinden Saiıni 
kucaklıyor. 

-o-- hUcuma geçtiler. Hakkının 18 dışm- 1 ra pasına yetişmek üzere olan Nil. er. 
Ankara, lstanbul, lzmir dan sıkı bir frikiki dışarda. ikinci devre znnm ayağına kaleci yatıyor. To. Besıktaslılar 5000 lira • • 

Hakem komiteleri seçildi Bir dakika sonra Eşrefin ileri ve İk' . d V f hU il pu elinden kaçırıyor. Tekrar yaka-1 
• • • _ guz" el hır" P""ını gUzel bı'r ·vetiF-icle ıncı evre e anm cum e 

•• ""' J ",.. lıyor. Maçın can sıkıcı şeklinden u-
ile koşu pisti ve yüzme 

Beden Terbıyesı G.enel. dırektor- kaleye çeviren Hakkının §Ulü A _ başladı. Fakat B~iktaşhlnr bu akı. sanan seyirciler de, belki gayrete 
lüğü tarafından teşkil cdılcn futbol zat· ın ellen' Uzerinden az daha Be- nı kesmekte hiç zorluk çekmediler 1. • • _ ge ırler ümıdıyle bagrışıyorlar. 
yüksek hakem komitesi son toplan- cı'ktaaa 2 ın' cı· golU kazandırıyordu. Hemen mukabil l'l:ıir hlicumln tekrar 

havuzuna motör 
yaptı r1yo rlar 

" " 32 inci dakika.da sağdan bir Be. 
tısında Ankara, İstanbul ve lzmir Azat topu ikinci bir hamle ile kur Vefa yarı sahasına yerleştiler. §iktaş ortasını Hakkı kafa ile kale. Beden terbiyesi umum müdürlüğü 

tarafından Be5iktaş klübüne veril
miş olan beş bin lira tahsisatla 
siyah beyazlılar, bir koşu pisti 
yaptırmağa \'e yüzme havuzunun 
motörünü değiştirmeğe karar 
vermişlerdir. 

bölgelerinin mahalli hakem komite. tardı. 4 üncü dakikada sağ açık Ncci-
lerini seçmistir. bin ortasını Sulhi aya!;'lnın altrndnn 

Bu komitelere ~u ze\'at seçilmiş· Beşiktaşın ikinci golü kaçmyor. Sanki kabahat N'ecibde .. 
tir: Elleriyle birtaknn işaretler yapıyor. 

Ankara: Sami Sa)Tan, Mitat Er- 21 inci dakikada, yine Şeref, bir 1 dakika sonra Şükrünün 18 dı-

ye çevirdi. Azat plonjonla topu ke
siyor. Sol bek topu uzaklaştmyor. 

Vefalılar 2-0 Irk mağlubiyeti, 

Beşikta.5lılar da ayni netlcelik gali. 

tuğ, Halil !dil. az evvel vercllği pasın bir aynini şmdan sıkı bir §Ülü Mehmet AiL Bru·· ksel muhtelı"tı" 
Jstanbul: Fethi Başaran, B. Ni- Hakkının önüne yolluyor. Sol iç nin kucağında ... 400 metrelik koşu pistinin ya

pılmasına dün başlanmıştır. Ha
vuz için Avrupaya bir motör si
pariş edilmiştir; şimdi on saatte 
dolmakta olan havuz motör gel. 
dikten sonra beş saatte dolacak
tır. 

hat Bekdik, Cafer (Eczacı), Rü~tü mevklinde topa. yetişen Hakkı bek. Oyun zevksiz bir şekilde ve za
(Bcşiktaşlı), Nuri Bosut. letmcden, yerden bir şiltle topu man zaman olan Beşiktaş hücum -
' lzmir: Hüseyin Hulki, Mustafa ı Vefa kalesine yolluyor. Sağ cllb kö 

1 
ıarmı bir kenara bırakırsak orta-

:(Bilyük), Hüseyin (Ağabey). şeyi yahyan top ikinci defa Vefa da devam ediyor, . _ 

Beden Terbi;i Genel 
1

., • • ~ • l ( C r .. __ _ .ı.; • .....-;ı 
Direktörü şehrimizde t~ ''~k .. · Li '!i: 

Cemil Taner birçok l 
m ıntakaları teftiş edecek f f 

Deden Terbiyesi Umum MU
dUrU General Cemil Taner dUn 
akşamki trenle Ankaradan şeh
rimize gelmiştir. 

Umum MUdUr, lstanbulda ya
pacağı bazı kontrollerden sonra 
makam otomobiliyle şehrimizden 

hareket edecek ve Doludan başlıya
rak Karadeniz mmtakalarmı teftiş 
ten sonra Ankaraya dönecektir. IJeşiklaş t'C l' efa takımları maçtan et'tıel 

Üç maç ıçm şehrimize 
geliyor 

Maçlar geceleri taksim 
stadında yapılacak 

18 Haziranda Peşte muhtclitile --o-
Budapeştede maç yapacak olan z· At 
Brüksel muhteliti, üç maç yapmak ıya eş 
üzere şehrimize gelecektir . F udbol Federasyonu Başkan 

21 haziranda şehrimizde bulu · VekilJiğine tayin edildi 
nacak Belçika takımı, milli küme Beden Terbiyesi Genel direktör 
maçları dolayısiyle müşkül vazi· lüğü zat işleri müdürü Ziya Ateş 
yette kalınmamak için maçlarını aç.l: bulunan futbol fe<lerasyo:lU 
geceleri yapacaktır. başkan vekilliğini ifaya memur e-

Avrupada çoktan başhyan gece dilmiştir. 

maçlarının biz de de bu vesile ile Senelerdenberi spor işlerinde 

e€rübelerl yapılacaktır. j ve b:Ihassa Ankara bölgesi başkan 
Taksim stadında bu münasebet- lığı ile futbol federasyonu mua -

le Avrupada olduğu gibi büyük vinliğinde bulunan Ziya Ateşin 

ptojöktör tesisatı hazırlanacaktır. kleğerli hizmetleri görülmüştür. 

Pendikteki güreşler ge1e 
cek haftaya kaldı 

Pendik Kızılay kurumu taraf ıfl' 
dan tertip edilen güre~ müsabakaltı· 
n hm·anın muhalefetind~n do!:n 1 

bugiin yapılarnıyacaktır. Bu müs'' 
bakalar, gelecek haftaya tt'hir eail' 
miştir. 

-0--

ıkinci küme maçları 
Dün Taksim stadında ikirıei 

küme klüpleri arasındaki kUP9 
maçına devam edildi. 

İlk maçta Galatagençler BoZ ' 

kurdu 6 - O, ikinci oyunda da. ft• 

nadoluhisarhlar Demirsporu 2-ı 
yendiler. 

-0-

Beşiktaş klübü ViyanadaO 
bir antrenör getirdi 

Beşiktaş klübü Viyanadnn b.i' 
futbol antrenörü gctirmlştıf· 
Beuedikt ismindeki bu antren6' 
bu haftadan itibaren siyah bC : 

yazlıları çalıştırmağa başııyıı 

caktır. 
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Rahip müşkül mevkide kal
mıştı; ka"rşısın.daki korkunç 

bir hakandı 

Fakat belki de alAkası vardı; İkinci nokta aydınlanmış bu
lunuyor. Matmazel Verpen buraycı 
1irip çıkabiliyordu, Pardesünün ce 
bine sakladxğc şapka iğnesini ala
rak onunla bu sabah Mongardı öl
dürdü. 

4 HAZİRAN _ ~nzn 

- Hemen hemen bütün kadınla· 
rm ... 

- Şapkaları nasıl tutturuyorlar: 
'ğne ile mi? 

- Biçimine göre hazan lastikle, 
bazan lastiksiz, iğne ile tutturulan· 

ne malum? Katalinayı hiç görme
mişti. Bu ismin tiyatro i.çin uydurul 
muş bir namı mütear olması pek 
mümkündü. Matmazel Verpen ile 
dansöz Katalina acaba bir şahsiyet 
miydi? 

- Söyle All, .beni merakta koy-, en güzeli olarak da va&folunabilir., nüp afiyetle y~aym. Krhnrza ha_ Ade!ayid devam etti: 
- Başka şapk:J iğnesi yok muydu 'ar da var. 

ma, ncd~n bu hıcabt mu:i~ ~al? Rahib bir şey anlamadan dinli- ta getireni kazrklatrrım. Bu deli - ı - İmzasız mektubu sakladın de· 
. - Al)os adnsmı~ rahibını rna:ı. yordu, Fakat bir aralık tl hafif kanlı sana hayran ve asıktır. Onu ğil mi? O!mdun biliyorsun, bir 1s· 
ıle h~uru şahanenıze celp buyur tüylil göğsüne kadar kızaran Aliye ister misin? panyol dansözünden 'bahsediyor. İ"-. 

1caba? - Demek eski şapka iğnesindert 
Hellis kız karde~inin karşısına gc tamamile vazgeçilmemiş? 

;ip otura:-a!c devam etti: - Hayır, fakat eskisi gibi bu iğ-
takdir edersin ıevketlfım. bakarak h k"k t h · .. ·· • a 1 a en onun enüz ma Rahıb ve kansı dikkat kesllerek te bu İspanyol dansozu Verpen de - Kadmlann ne kadar zaman· ıeler süs maksadile değildir. 

- Söylemek istemiyor musun? sum bir bakire gibi olduğunu far. krza döndüler. Kız boynunu büktü. nilen kadından başkası değil.. 
- rn5ylece daha veciz anlatılmış ketti. Kızı da, karısı da Aliye bak~ Elleriyle yüzünü örttü. - Adclayid y<ınucuğum. sen he· - On be2 seneden fazla oluyor. Jur defii! mi? 

Janb~ri saç:an kesik? 

1 

- Bu şapka iğneleri eper uzun· 

olur hünkarım. t ı 
I ar. Bu sırada en müteheyyiç olan yecanla ne sO\'.c<l;ğini bilmiyorsun - Bütün kadmlarm mı? (Devamı var) 

Ali ve k ·· ö Jdil • ız goz g zc ge er. Kara Ali idi. Acaba bu hükUm ne Imzasrz mr!kttıplann ne kıvmcti 
Ak lft.k k' · • . ş , a .. a, sev ı ne garıb şey- olacaktı? Yoksa kızı cbediyyen ka. var; hem matm:tzel Verpen l<=pan· 

- Peki neredeler? 
- Getirttim şevkctlfım ! 
- Gelsinler. d~r. Sanki .ıns.an ruhu bir anlendir. çırnnş olacaktı. Talbuki onsuz ya- vol dtı~ril id .. 
Alyos adasının kilise.sinde yı:ı. I d d t d J • 

"
8 rn an ın ışar c en scyyaleyi şryaınazdr, o kadar günlü dü~ıiiştü - Or.un rribi f spam.·ollar Mon· 

Harpte 
ne 

ı<adının 
olacak? 

rolü 
lardanberi bütün halkın bir rnabud b ı ı e. azan ı ç aramaz, bozan bir anda ki bu gönü le! rtrd dol 
gibi sevip tamclığ1 ralıibi, ailesile 
birlikte huzuru hünkara çıkarrldı. 

Rahib yUzUnden de görüldüğü üze
re kendini hakikaten dünya işle

rinden çekip ukba) a hasretmiş i
yi, ama, çok iyi bir adamdı. Hün. 
karın eteklerine doğru eğilirken 

kadir§lnas Türk hakanı ayağa kal. 
kıp: 

- Estağfürulla.lı ! dedi. Estnğ-.::U

rullah ! Şöyle buyurun! Hakkınızda 
esir değil, misafir muamelesi ya -
pzlma~r zaten arkadaşım ve balıa
dırım Kara Ali canibinden emro. 
lunmuştur. Sanırım ki adanız suL 
hen memallkimizc ilhak olundu! 

- Evet şevketlfı hakan! Ve biz
ler bv.nun içindir k1 Kara Ali tal'a
fından merkezi hilkCımete getlril
memlzdekl sebebi anlamadık! 

Ama, hUnkar ıınlamıştr. 
"Ol diyar peri ruhsar dilberleri 

arasında yekta ve bimisal olan kı_ 
zı., bir elmo.s parçasr gibi pırıldı. 
yordu. 

Kara Ali, ne hünkara, ne rahibe 
bakıyor, yalnızca bu elmaspareye 
müteveccihti. Hünkar bunu gör
müş ve takdir etmişti. Şimdi artık 
!{ara Alinin hica.b ettiği şey anla
§ılmış oluyordu, 

Kara Ali, babası Aykud Alpten 
büsbütün başka bir hususiyete de 
.sahibdl. Her işi mümkün olduğu 
kadar siyascten ve sulhen hallet
meğe mütemayildi. 

Kimseciklerin burnunun kanama 
sınr bile istemezdi. Netekim istese 
rahibin kızını cebren ve kahren a. 
labilirdi, ama, yapmadı ve onları 

izaz ve ikram ederek merkezi hil. 
kCımete getirtip kendi arzulan ile 
bu isi ynpmağa hazırlndr. 

Hünklir rahibin omuzuna elini 
koyarak: 

- Kara Ali yalnız büyük bir 
kahraman olan A)•kud Alpın değil 

benim de öz evladım gibidir. Ken
disi yalnız asıl Tfirk kanlı bir ba
hadır olarak değil, belki gençlerin 

mek? 
(Baş tarafı 7 ncide) 

b' ma .a u .. 
tes ıt ediverir. Bu iki genç biribi- B" _ F'ik·rı"n.de ı~.rar edı·~·or·un de-

ıraz bekle~tiler. Kız cevnb ver- J rine bakınca, ikisi de önlerine iğil-
medi. Bu sefer rnhib sordu: 

diler, ikisi de utandılar. İkisi de 
heyecan duydular. Hakan bunu da 
sez~ti. 

- Hakikati kabul etmemek sure - Evlıidnn, burada bizlerin ele. büyük harpte kadınlar sanayi için 
ğil, Cenabıhakkın muvacehesinde • tile sen ısrar ediyorsun. Hem bu ka· seferber edilme.diler; onlar cep -

dmı neden müdafaa ediyorsun Ta· - Aziz ralıib, demişti. 1şte kızı. 3ln. Allahm emriyle seni benden ta. hane fabrikalarında vey;ı cephe 
nıza kayrnpedcr olmak isterim. He leh ederler. !şte delikanlı. Ne der- bii sizin teşkilata mensup da ondan hastahanelerinde hizmet ctmeğc 
pinizin başnn Ustünde yeriniz var. sin? Tamam.iyle serbest olduğunu değil mi? ve bu uğurda canlarını tehlikeye 
E\'ladım gibi sevdiğim Kara Alinin §evketlfl ve muhterem hUnkilr vuid - Ilayrr, katiyen .. Teşki!uta da· koymağa kendi arzulariyle ve gö· 
kansı benim de gelinimdir. buyurdular. hil olmadığını l\fongard söyli.iyor- nüllü olarak koştular. Kadınları 

Zaten hakkınrzda Alyo,;; adaeı Kız: · du. Bu adamı hep yalan söylemek· evlerini barklarm zterketderek er. 
sakinlerinden dinledik. _ Baba.' le itham edemeyiz. O da bir cinaye· keklerinin yanına koşmag>a, onla-

diyert-k hıçkıra hrç - 1 ·· p 
Hahib rnü 0 kUI mevkide kalmıatı. te kurban gitti Ye ö ümu arsonun ra en faydah, en lüzumlu bir s.a-" ,.. kıra ağlayıp annesinin kucağına a_ · b" ı · 

"ilnkü k•»·.,rsmdakl korkun" bı"r ha ölümü kadar esrarengız ır ma ıı- hıs olarak yardım ctmeg~e scvke-v ~ ~ ,, tddr. Böylece ağlatnasını bekledi - d" 1 
kandL Reddetmek tehlikeli olabL Ier. yet a-ze ıyor. uen amil 5adece içtimai şuurları 
lirdi, kabul etmek de ktzmın arzu- H'" • - Anlattıklammn neresi esraren.- 1Ji. Yoksa bun.da hir bir zaaf his-unkar gülüyor, mes'ut hissedL 3 

su hilafına olabilirdl Bu da hay:ı- yordu kendini. Osman Kara Aliyi giz? t~te esrar yok ki... si mevzuu bahsolamazdı. 
tını kurtarmak için kızan feda et- bu kızla kirnbilir nckadar .sevindir- - O senin ~ah.::ı fikrin, hakikat Eğer dünya yeni bir harbe şa-
mek gibi bir zillet olurdu. Bunu ra miş olacaktı. büsbütün başka. Parsonun öllimün. hit ol<ıcak olursa bu harpte hü -
bib kabul edemezdi. Onun cesedi de en aşa&rı üç esrarengiz nokta var. kQmetlerin rast gelecekleri ne bü-
üzerlne basılmadan cebren evlad a_ - Kızrm, dedi. Söylesene. 

K b k ld Bak, dinle beni... yük müşkül kadınlan da millet 
lınamazdr. Rarib ayni zamanda kuv ız aşını n mir ve Aliye bak- Evvela 13 sonkanun sabahı, yani hizmetine çekebilmekte olmıya • 
vetinl gönlilnden alan bı"r adamdı. tr. Kalktı. Yavaı, ~·av:ış yUrUdU ve . . p cinayet gecesinin ertesı gümi, ar· cak, sadece kadınların harbe tam 

- Hünkirnn, dedi. Bu ~.. bı'r I.. tekrar hıçkırarak Alinin omuzuna 
.a.g ~nun tlbancasmda kurşunlar ta· iştirakleri halinde cesaretlerinin 

rade ve emir meselesi de&ı•dlr. se- başını koydu. mamdr. ı.u kırılıp kırtlrruyacağmı, krrıldzğı 
nin adaletin. blice de mUaelletndlr. :ıtahib de ağlıyor, karısı da ağlı. _ Yok camın! takdirde ne hadde ko:J::iar mukave-
Şu dakikaya kadar kuluna ve ca- yor, Ali de ağlıyor, hll.ıık&.r da. Çok t-"~mf!1~edebileceklcrini takdir ola-
riyelerine kallı g~aterdiğln tevec- acaibdir. Bilmem nikahlarda bu _ - O zaman sana her ~ey1 anlat· 

caktır. Bu ~am mü~kül bir aüril 
meııelelcrin ortaya çıkmasına ve· 
sile olabilir. 

Kadınla erkek arasında 

cilhe minnettarun şevketlfım. Fa • lundunuz mu? Ya.kmlarmrz nik!'ı _ mamıştım Adelayid, fakat şimdi 
kat ben riza göstenıem de ktzım tanırken içinizden sanki meçhul bir bilmen lazım: O gün tabanca do
birincl derecede gelir. Onun rizası tat burnunuzun ucundan gözl~tini - !uydu. Birkaç gün sonra cinayet 
istihsal olunmadıkc;:a ben evet di • ze doğru gıcıklryarak seyreder ve ı:abıtaca öğrenildiği zaman polisler 
yemem ve kabul edemem. elinizde olmaksttın ağlarsmız. tabancayı muayene ettiler Ye silah- fızik müsavat prensibi 

Osman gilldü: Ama, bur.dan lezzetli bir nğlayış ta bir boş kovan buldular. artık mevzuu babs olamaz 
- Haklısın, dedi. Sakuı aklın- tasavvur olunamaı:. Sonra gene 13 sonkfuıun sabahı, Kadınların harp eden kuvvetler 

dan geçirme k1 cebren ,•eya kah _ Osman ayağa kalktı: Parsonun portmantoya asılı parde- arasında yer almasına muhalif o-
ren bu işi yapmağı düşUnllyorum _ Ben si.ti Allahm emri pey- süsünün cebinde bir şapka iğnesi !anların ileriye sürdükleri, kadın 

veya düşilnUyoruz. Burada ha:ıbıhal gamberin kavli ile biribirlnize tez. gördüm. la erkek arasındaki fizik altlemi 
ediyoruz. Allahm emrile istedim. vlç ettim. Kadı böylece tahrir et- - Ne diyorsun? Bir şapka iğnesi müsavat prensibi artık mevzuu 
Maahaza bir defa da kızın fikrini sin ve size ev ve mülk verilmesini mi? bahsolamaz. Kıhç sallamak veya 
aoralnn. irade ettim. Nerede isterseniz ora.. - Evet. Londra dönü5ümüzde mızrak kullanmak icap ettiği de. 

- Senden havf eder ~evketıfım ! da ikametinize iı:in tahrir olunsun. iğne yerinde yoktu. Kim aldı? virlerde çok zayıf, hatta hiç bir 
- Yok haksızsın. Ben en zalim Biribirini öptüler. Rahib, ömrUn- - Matmazel Verpen! işe yaramaz vaziyette kalan ka. 

bir adamım, ne yabani. Din ile mu. de ve hayatında bu kadar mütcva- - Yahut zabıta? .. Üçüncü e<:rarh 
1 

dm, bugün, bir makineli tüfek ba· 
kayyed, vicdanı rehber olan biri - zı, adil bir hilknar görmemişti, diL nokta Parsomm masası üzerinde Işında erkekle tamamiyle müsavi 
Yim. şünmemişti, düşUnememişti. Kendi bulduğum kağıttır. Bundaki rakam kuvvet ve kabiliyettedir. 

Ve kıza dönerek: dinince damadını ve krzını müba - !ar ve yanm kalmış kelime neye de- Bugün birinci sınıf bir tayyare-
- Yavrum, dedi. HUkilm sende. rekledi ve hUnkAra dönüp: !alet ediyor? Bu üç nokta aydınla- ci kadın:n, kadın olduğu için, bir 

Eğer Kara Aliyi istemezsen varın (De\'tlmı nr) tılamadıkça işin iç yüzünü öğrene- bombardıman tayyaresiyle düş -
rahat ve istirahatle yurdunuza dö- meyiz. man mevzilerinin üstünde mücs-

sir olamıyacağıru söyleyebilir ttıİ' . , 
yız. , 

Bu kadın ki, hayatını sık s:1' 
sahralar üzerinde tek ba:".ma u· 
çarak tehlikeye sokmuş, rlenizlcr 
aşmrş, gece uyumamış, gündüı 
dinlenmemiş, hayatının her daıd· 
kaı;ını b:ribirine benzemez bin tıir 
öl.üm tehidi alt nda geçirmiş ve ~ 
demir iradesi, korku bilmez aın11 

ile bütün bu tehlikeleri yenmi~tir· 
Bir kadının kadın olduğu i5in er• 
kek pilot arkadaşlarını sergüzeşt• 
lerine iştirak edemiyeceği:ıi sö)'• 
leye bilir miyiz? . 

Su muhakkak ki bugün kadıP· 
olacak bir harpte erkek kadar, ontıtl 
iş gördüğü her sahada çetin olabile· 
~k vaziyettedir. 

Kadınların harp etmesine 
lüzum yoktur 

Fakat, bugün kadınların harp et 
mesine hiç de bir lüzum ,.e zaruret 

yoktur. Cephe gerisinde erkelder .• 
den boşalacak yerleri doldurmak ı· 
çin kadına daha fazla ihtiyacıırııı 
olac.ığı tabiidir. 

Bugün Almanya ve Framada ne~ 
hangi bir harp halinde cephe gerist 
hizmetlerinin, silah ve cephane falı 
rikalannın kadınlar tarafmdan id8• 

resini temin edecek tertibat eksiksiı 
olarak alınmış bulwımaktadır. 

lki cins arasındaki fark asıl o ı:ı 
man kendini gösterecektir. Erkelde! 
cephede dövü~cekler, kadınlar dı 
silah yapacak ve umumi hayat_r11 

normal seyerini temin edeceklerd1
'· 

Kadınlan cephede ve sipe~let~ 
yer almağa mecbur edecek örfl 
hiçbir yerde yoktur. Hatta. kadınla~ 
bugün bu kabiliyeti haiz olsalar da 
hi. 

Önümüzdeki harpte erkekler }larP 
edecek, kadınlar da geride çalı}1 • 

caklardır. 

lmi.\:~~~!!::::~~E 
; ' !'.o. ~ ~ - t ! • • •; I 1.; ~- ' ( • \ .. ,.• WJtHA 

HABER 'in Edebi Romanı olsa, milyarder bile olsa Osman Fa· bu merhamebiz cevabın temiz ve her şeyin mahvolması demekti. K1. başka, fakat insana müşabih 
zıl insan değil miydi? tJ!ş1mlı bir su gibi onu bütün gü- 1 zı hasta km bunu öğrendiği zaman ' ba~ka hayvanlardı. 

bir seden ümidi kalmadan çrkan b~ : 
tiyar adamın alnında ve gözlerıfl 
tuhaf bir gururun izleri parlıyord\1· 

-67-
Bu anda duyduğu azap ve ıstı· 

rabm içinde bu istifham işareti var_ 
dr. 

İnsandan her şey beklenebilir, in· nal:~<ırından yıkadığım hissediyor- ne olacak, kansmm yüzüne nasıl - Yürü! 
sandan her şey ümit edilebilirdi. du. Tunizleniyor yeni doğmuş ka. bakacaktı. - Yürüyoruz işte! 

En büyük iyilikler de en büyük dar pak oluyordu. Onlar bir defa daha, hem de ta Biraz evvel titriyen, küçülen kor-
fenalıklar da!.. O zaman, o ilk hadisede Osman kökünden yıkrlırorlardr. kan ihtiyarın sesinde tok ve erkek 

-16-

Otesi çalman şey .. Osman Fazıl Fani hakh, kendisi ı:uçluydu. ~el- Biliyordu. Bu gidiş facia idi. O bir ahenk vardr. Elinde beş lira vardı. .111 / 
deni!~~ m~esseseyi ~:ıl~.mar:ıış. O· ki o zaman da af \-C müsamaha gös- kadar senede o kadar çok ser~riy!c, 1 - Şimdi de kafa mı tutuyorsun. .Bu in~ı~yacak k~dar mli~ 0 n~ butçesınde en kuçuk bır rahne ... · -ı;_ Göstermemişti. Fakat hakkılo kadar çok hırsızla düşüp kalkmışı Evet kafa tutuyordu! bır şeydi. E!ınde beş lıra var~ı. 1 
bıle açmamıştı. 

1 

vardı. 1 tı ki bütün teefrrüatı biliyordu. Ne olacaktı! Haksız yere zulüm bu 5 lirayn bulmuştu. Bu beş ııra?11 
Fabrik~da o~d~ğu. zama~ bili_yor. _ .. at bir gün, anlamadan, dinle \ Bu gidiş, kara~~l, merkez, mü- 1 görenlerin, s~çsuz ~olduğu halde suç-

1 ı;.imdi, ona eski s~:t:rin.~n,_deiikl~3• 
d_u. Bu ~ıy~n ışçılerın gundelıkl:- :nd.~ı böyle bir şey wylcme~~ hak- :iüriyet ~armak ızı,. sabı~a'. rı:ahkc- 1 !~ muamel~sıne ~g~yanlarm, o:ebeb 

1 
den kolları ve gog·u gorunen 

311
e. 

nr.den kesılen haksız cezalarla bır kr yoktu. tman bu kadar nu{uzlu. me ,.e nıhayet belkı de ıkıncı defa sız yere ezılenlerın ısyan hakkr de- ma verecek onunla beraber hast 
hafta i;ındc: kapatılmlı. bu ka:iar büyük ,.~hayatta böyle belki değil muhakkak ikinci defa ğil miydi? 1 ve gidecekti ve yavrusuna, Mel1

1
' • 

. l\itı l._iT. her hafta O~man Fazrl, muvaffak olIYı~ı~kcn bir biça:-cyc \e. 11arak hapi·~ti. 1 Kafa tutuyordu. Sıska boynu üs- duhu:ın, Memduhunun bütün k~~ 
ızah ~rJ:Jc,ıez bu p1ra rez:ıla:-ilc, Va 1c\'ki suçlu ohun elini uzatmal:tar \ ·e utanmadan ufak bir \'İdan a- tündeki başını dimjik tutuyor, srs- lan boşalmış damarlarına kan 

8 
1 sıfm on·rn ka~anr.dan çaldığı par<: ::!ki lm~.:n~liydi. Bu hareketi in"a ;- ·abı, duymadan bir adam, bu kale ka bacıkları üzerinde \'aka~la yürü. lat'.11< ... Ölüm koyulacak, bu ferı 
dan fazla bir parayı işçilerinden padişah da olsa milyoner de olsr 11ibi konal:ta yüzlerce davetliyi do- yor \'e polisle bekçinin ~nünde k~r.a kabus silinecek yok olacaktı. J3ı1 
muntazam surette almıyor muydu? yapabilirdi. yuran ye bu bir gecede onun vez- kolda çaldığı eşyalo.n kıme ver~ı~ı- J Bu beş lirayı nac;ıl bulmuştu. 1JtŞ 

Kasadan çalman para hırsızlık- Polis memuru kendisine bir şey· neden çaldığı parayı değil onun bü- ni,nereye yolladığını söylemek ıçın nun ne ehemmiyeti vardı. Btı 
tı da biçare ic;çinin cebinden çalı 'er söylüyor. Şoförler alay ediyor· tün hayatınca ha;-cedebileceği para- dayak yiyecek bir hırsız gibi değil lira işte elindeydi. btl 
nan hırsrzhk değil miydi? 'ar. Hizmetçi kızlar onun hakkın yı c.ğlence için sarfeden adam ona muharebe meydanına cenge giden Bu beş lirayı kendisine veren bi" 

• • • ::la şoförlerle uş:ıklar?a nükteler ya- ~!ini uzatmıyor. Tıpkı bir insanm bir insan gibi yürüyordu. beş lirayı kendisine neler mtık3 
Şimdi şu ana, şu dakikaya, içer. ;>ıyo··Iardı. ;uda boğulu~unu imdada koşmak ı • • • rinden silinmişti! bile!.. hıl. 

Evet, bu hizmetçi kız neden bu de bu cevap gelene kadar, hayatın· Fa!;:at. o hiç bir ('ey duvr.ıu ·o~du ;ibi .en w·ip~idat bir intanın Du akşam bu dültü~ evi.~i~ ka~ı-1 Hayır, esasen o, kö~ ba,rnda ~ 
sözleri söylemekten böyle zc\'k du da kendisini daima zelil daima suç- O buraya, re ümitlerle Gelmi~ti. luyabılec~gı bır alfil<ayı, bu en ta· sına başkalarının !Otfil murüvvetın sust arabasını durduran bu~ bİ' 
yuyordut pu ve daima pek sefil his~tmi§ti. - Haydi yürü!.. oit ihtiyacı hissetmeden "°ğuk kan- den kurtuluş ilini~ ed~n: z~lil, sefil ya~daştığı vakit, ne isti~e~nı~inİ 

Ümit etmekle, buraya kadar bu , O hadisedenbeıi, kendisini böyle - Yürüyorum! 'a seyrediyordu. jk~dretsi~, k~wet"ız bır ıhtı~~~ gel-ıliyor fakat ona ne teklıf edece 
limitle ıeUp ııttrünmekle belki hata hissetmişti. Bu gidis, bu gidi' ne demekti Ve muhakkak ki bunlar, insan mıştl. Şımdı şu anda bu dugun e- bilemiyordu. 

tmisti. Fakat öt~i. milyoner de 1 Fakat şimdi, şimdi içerdcn gelen bunu biliyordu, bu artık ebediyyen değildi, insandan gayri, insandan! ,inin bahçe kapısından drşan kim- (DevaDU var> 
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Güzelliğinin 
yok 

Su1tdan 6undan-

C ı gara y ı bırakmanın 
Sebebi var. ~g.,. 6 yolu 

bır }ı bırakmak istersiniz, fa. bilirsiniz. Canınız sıkıldığı zaman, 
~anıazsınız? :Niçin bıraka _ eliniz gayri ihtiyari belki cigara pa 

ti lşSrnız? Kalbi zayıflatan, ketinc gidecek lir. Fakat, hatırlı -
teh bozan, nefes darlığı veren yarak ve biraz azim snrfcdcrek ~e

re eo:r . "niz 

IRADYOLiNf Sukutu hayal 
Yazan: FREDRIK BUTE Çeviren : SUAT DB 

il "' nıısı ? Evet ama, ker kutusunu açarsanız ağzınız her 
bunları bildiğiniz ha.ide bıra- halde daha memnun olacaktır. 

'"'~rsıınuz. Aklınızla, cigaranın Yanınızda taşıması kolay olduğu 
.... ıı t sr 
a 1: un ediyorsunuz. Bırak- için badem veya nane §ekerini ter. 

rar veriyorsunuz, fnknt si- c.ih edebilirsiniz. Fundan da yiye. 
a b ·ııyan kuV\·etli bir bilirsiniz? Fakat, fazla tatlı olduğu 

\r: bu, itisaddır. t te, asıl için a~zda bir baygınlık bırakır ki 
u ti ciri koparmaktır. O bu sizi rahatsız eder. Halbuki ba -

~ cı arayı bırnkrnanın ameli dem şekeri veya limon, nane şeke-
"' buiınuş ola<."aksınız. ri bilakis ağza bir serinlik venr ve 
r l'a)ı bırakmak istiyorsanız çiklet çiğnerken olduğu gibi, bu e; rdikt n sonra, yapacağınız serinliği bırakıp cigaranın zc.hrini 

ı \'ardır: tercih etmezsiniz. 
.......... ftı 
""lı: C" uayycn umanlanl:ı lı;_ 5 - Ci~aranın fenalığını düşü-

ra:ra)ı kabil değil, birden_ nün: Mahalli çarelerin yanıba§ında 
, h anıazsınız. Sade cigara azminizi kuvvetlendirecek olan dü. 

bır itı) nt birdenbire bı- ııUnceleri de ihmal etmemek lazım. 
Bunda kendinizi kabahat dır. Nasıl? Cigarayı bırakmaya kn
nız. H r insan bo) ledir. rar verdikten sonra bunu tatbik e-

n c :ıra) ı: debilmek için yukard:ı saydığımız 
n 1 n ıüb:ıren içmiyece- usullere başvurmak, bu usulleri 
ırakma) n kalkareanız tatbikte karşılaşacağınız tereddtid

r rla lüyadınızı bıraka - teri yenmek için kararınızı dalına 

1 ' iti~ dmız iradenlzden hatırlamak icab eder. 

~lu~rüniınco nzminiz kırılır Mesela, yanınıza beıı cigara aldı. 
e b a olsun di)e tekrar iç_ ğınız gün, bunlar bitince kendi k('n. 

At ı-. lıtrsınız. dinize sorabilirsiniz: 
,,.. ', k. ndini-i bu teslimiyete 
... tır. Onun ıçın cignrayı - Niçin nefsimi cigarn içmekten 
~av ' mcnedemiyorum? 

it a bırnkacaksınız. Bunun 
Çar . Buna vereceğiniz cevab aklınızda 
1 

1 mu an en zamnnlnrda bulunmalı: 
Inektır. l\I scla her yemek. 
r bir ei ara içmeyi adet e-

~ ~u u bö)'le )nptınız mı, 
canınız cl"'ara istese ev
k ) nılmcsi lazrmgeldiği-

r ıı.ursunuz 'e ) emekten son. 
"'ara İ"m nL'l zevki daha ac ~ 

11 
a ı. için, bu zevki tatmak 
• cıgarn içmeyi yemekten 

~ , ~Irakırsınız. 
Çıkıct !:iğnr.Jtırl': Her ye_ 
onra bir cignra içmeye ka-

- Çünkü cigarnnın hayatmıa bil 
yilk bir zararı vardır: Geçen gün 
bir gazetede okudum: cigara, vasa
ti olarak, insanın hayatını beş se-

ne kısaltmaktadır. llmin, fennin te
rikkilerinden istifade eden bir in. 
san için böyle bir zehirli otun esiri 
olmak doğru mu? 

Cigaraya karşı duyduğunuz bu 
nefret o anda elinizi cigara pake_ 
tine gitmekten alıkoyacaktır. 

6 - En müesıılr çare: Cigara 

.. 
Dişleri mikroplardan, çü· 
rüklerden, iltihaplarıdan ko 
ruyarak sağlamlaştıran, hem 
de minelerinin bozulmasını 

ve sararmasını mcncdcre 
daimi bir güzellikle muhafa-

za eden asrın en kuvvetli 

diş macunudur. 

Her sabah, öğle ve 

yemeklerden sonra 

3 defa. 

akıam 

günde 

RADYOLiN 

GÖZ HEKiMi 

Murad Rami Aydın 
Paz:ırdan başka her ııün saat 2 - (j 

ya kad:ır Taksim - Talimhane Urfa 
ap:ırfırnan ~o. 10. Tcelron: 41553. l?tiz. Fak t iti~ at bu: ka -

r '? E nu. u muay)en va _ masrafım hesab etmek. Her ~ l lllııııı ...... Wl ...... _._llıııllll~llıııll~ 
\'el de canınız cigara iç_ 

ı-. Ağzınız bu arzuya muka 
eQ nı zslniz. J.,akat ağzınız 

ci rn içmek belki aklı
g lnı z. 

z \'.kli bir ekildc meşgul et 
ıı. ı~· 
• ., 1 çar si de çiklet veya 
le nı ktir. Çiklet çiğneme

:. tuh f hatta ayıb güren-
'llır '" k . ~ • L' at aldırış ctmeym 

'ÇQk 
'~aııı 81k cigara içtiğiniz için 
· ~ arı gözUntizUn öntine ge_ 
1 :ıseıı ız· . 

i.ıı. • s ın cıgarayı bırak.. 

er b b~ usule ba vurduğunuzu 
t. llakis sizi takdir edecek -

başı para olduğu gibi, bunda da 

can alıcı nokta budur. Çünkü, ci- ğını düşüntirscniz bu size bir ihU

garadan vazgeçmeyi yalnız sıhhati- ras verecektir ve, bir taraftan ka
niz için göze aldığınız zaman bu, 

rarınızı tatbik etmenin zcvl;i, bir 
her insan gibi, sizin de içinizde bu-

taraftan hemen hemen havadan bir lunan, maddi kazanç ihtirasını do. 
yuracak bir şey değildir. kazanç temin etmek ihtirası sizi, bu 

Halbuki cigarayı bırakmakla ke_ metod dahilinde cigaradan kolayca 

senizin de bil.} Uk bir gey kazanaca- vazgeçirebilecektir. 

PLANŞ 9 

(Dünkü sayıdan d~vam) 

büyük aşkı. Bun.elan başka, bütün 
kadınların bayıldığı bir erkeğin 

karısı olmak zevkini tadacaktı. 
Mösyö Lorian, kızının bu inti· 

babına karşı en inandırıcı deliler
le mücadele ediyordu. Fakat 1vet
te kararından cayacaga pek benze 
miyordu. Babasının itirazlarına 

nokta, nokta cevap veriyor, mös
yö de Bonisse'in içtimai vaziyeti
ni, kibarlığını, zekasını tebarüz 
ettirir şeyler söylüyordu. 

Uzun uzun konuştu ve belki bu 
Uzun uzun konuştu bu 

re babasına : 

- Onu seviyorum: yalnız onun 
la mes'ud olabilirim; onunla ev
leneceğim!. 

Diye açıkça söyledi. Artık mös
yö Lorian da önüne geçemiyeceği 
bu izdivaca razı olmuştu. lvette 
perestiş ediyordu. Onun istediği 
bir şeye hayır demek elinden gel
miyor.du. Yalnız, onun bu adamı 
sevmeğe başladığını nasıl olmuş

tu da uzun zamandanberi farkct
memişti? Buna şaşıyordu. 

O gece Madam Betrichardlarda 
1vette onu babasına takdim etti . 

Babası da onu mükemmel bir 
centilmen olarak buldu. Bu kadar 
yakışıklı ve böyle asil bir isim ta. 
şıyan bir .damat sahibi olmak onun 
da hoşuna gitti. 

*** 
Dügünden bir ay sonra mösyö 

Lorian tam bir sükun içinde idi. 
Evveli: 

- Evlenir, evlenmez gene es
ki i§lerine başlayacak! diye dü
şünmüştü. 

Fakat mösyö de Bonisse eski 
.hayatına ilk günlerde ba§lamrı de
ğildi. 

Mösyö Lorian: 

- Daha başlamadı.. Fakat bir 
kaç zaman sonra zavalr 1vette'i
min başına neler gelecek?. 

Diyor.du. Fakat bu "bir kaç za
man sonra,, da gelmiyordu. Ba· 
basını sık sık yalnız ziyaret eden 
genç kadın da kafiyyen kocası 

ıx 

3. r: l'ampoulle !. a rayon x 1 
(le tube de Ra:ntgen, 
rappareillage nı. a rayons 
x. le generatcur radiolo_ 
gique) 

A. A: du Decl<cnsaulenstativ 
(Saulenstativ) 

:J. 1: the X _ ray tube (lhc 
Röntgen tube, the appara
tus for radiolherapy, 
x - ray treatmcnt, x_ray 
thcrapy) 

3. A: die Bcstralılungsröhrc 

(Röntgcnröhrc, der Bes_ 
trahlungsapparat zur 
Strahlcnbehandlung, 

Strahlenthcrapic 

4. POR;f AMPUi, SÜTUNU 

(taun borwtlle) 1 
4. F: la colonne porte-ampoule 

nvcc glissiere au plafond 
4. t: the ovcrhcad support 

(the support) 

Ci. EJ.EKTlRK KABLOSU 
(nakli kablo) 

5 .• ,: le cablc electrique 
(le cable conducteur) 

5. 1: lhe currcnt cablc (the 
cablc) 

5. A: du Stromkabel (Ka· 
bel) 

G. t•ERIH; 
6. 1',: le rideau 

G. t: thc curtain 
6. A: der Vorhang 

7. l\IUA \'İS (Mlstan) 
7. fı': l'aide /.m. (l'arsis

tant 111.) 

7. t: thc X-ray assistant 
7. A: der Röntgengehilfe 

E Radyograf'I 
,.., ıa Radlographle lı x • Ray Pho~ography 

(Radlography. Sklagraphy. ROntgenography) 
Aı dl• ROntgenauf'nahm• 

]. lUUA \'İN (radyolojisi) l a Je declcncheur (radio. 
graphique (le contacteur 

ı. F: l'aide ! . m. radiologiste 
de pose) 

1 · t: the X - ray nursc 2. t: the control tablc 
l. A: dic Röntgenschwestcr 

2. KUl'fANDA MASASI 

a dekliotör 
2. J.': la table (le pupitrc) de 

a the switch for taking 
the radiogram or X • ray 

photograph 
2. A: der Schalttisch 

• der A uflöser für die 

hakkında bir şikayette bulunmu -ı ti.. Ondan nefret edi 
yordu. Bonisse ailesinin gökünü şanacağız .. Ah eğer 

en ufak bir bulut bile örtmüyor- olsaydım 1 • 
du. - Seni dövmek mi 

Mösyö Bonisse'in hiç bir reza
leti ve macerası yoktu. Fakat bir 
kaç zaman sonra kızının hiçbir 
scyden şikayet etmemekle bera· 
ber çok asabi olduğunu görüyor
du. 

l Ier şeye çabuk çabuk sinirle· 
niyor.du. Gizli bir derdi olduğu 
belliydi. Babası da bu hali göre
rek üzülüyor, fakat kızı hiçbir 
şey açmadığı için ona bir şey sor
mağa cesaret edemiyordu. Kızı

nın kendisine karşı olan emniye
tini biliyordu. Artık susmağa ta
hammül etmiyecefi zaman kendi 
diliğinden babasına geleceğine 

şüphesi yoktu. 
lvette'in düğününden on sene 

sonra günün birinde, lvette fam
döşambrı ve on bavuluyla babası
nın evine döndü. 

Mösyö Lorian kızını Rob dö -
şambrı ile karşıladı. 

- Ne oldu kızım?. 
Kızı, kederli bir yüzle karşısın

.da idi. Müthiş bir asabiyet içinde: 
- Kocamın evini terkettim, di

ye bağırdı. Kocamla artık yaşaya
mıyacağım .. Mümkün değil! Ara
mızda feci bir sahne geçti .. Döve
cekti, adeta .... Beni kapı dışarı et-

pr,Axş 9 
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mussuz, rezil herif .. 

yavrum, kabahat sen 
na daha evvel onun 
söylemiştim. Mösyö 
ile evlenilmez, o bir 
demiştim. Seni kiminl 

Kadın: 

- Baba o beni ald<\ 
bağırdı .. 

Heyecanından, ha 
meden söylüyordu; 

- Beni aldatmadı. 
bir zaman aldatmadı. 
fak bir fenalık yapma 
bir şey yapmadı .. Bila 
şı daima nazik ve m 
Hiçbir vakit bir başka 
madı. Artık o, benim 
adam değil; kendisi d 
na aşık, adi bir koca 
aşıktı .• Bekledim, ü 
kat nafile .. Artık o k 

dir.di, o kadar kendi 
o kadar büyük bir su 
uğr~tı ki, nihayet d 
Ben onu aldattım. V 
beni yakaladı .. 

- ! ! ... 

-BiTTi 

AL 
ALEM R 
Rakımıza gösterilen 

ne, büyük bir f cdakar 

dem teşkilatla sıhhi §er 

temiz ve itinalı çekilen 
KISI'm yeni etiketle 
kardığımı sayın müşt 

gılanmla bildiririm. 

firmlere f.) 
2!. HASTA Il.\I\ICI (hcm,t

re) 

2.J. J<': la garde..malade (l'in_ 

24. !: tho (surgical) n 
(the sick - nurse) 

·~4. A: die Krankensch\\ 

8 Hast;ahane salonu 
F: l a salle d'hOpltaC; 

A: der Krankensaaı 

1. HASTA KARYOl.ASI 
a tekerlek 

1. Jı': le !it de maladc (lit a 
roulettes) 
ıı la roulctte 

ı. 1: the sick - bed (Uıc 

whceled bed, the bed) 
n thG- cnstor (castc.r) 

l. \: da'3 Krankenbctt (Bett1 

Rollbett) 
n die Rolle (FuBrolle) 

:!. YAT \K rAnŞ \Fi 
2. l': le drap de lit 
:!. t: thc sheet 
:!. A: das Bettuch 

S. U\TTA~tn.; (~·or~an) 

S. J<,: la couvcrturc de !it 
3. t: the bed-cover (the coun. 

terpanc) 
3. A: die Bcttdecke 

4. l'ASTIK 
4. F: l'orc>iller m. 
4. t: the pillow 
4. \: das Kopfk.issen 

1: The Hoapltaı 

5. },: le mainde (le pa 

couch6 
5. 1: the patient (lying 
5. A: der Kranke (Ps 

llegend) 

6. HASTA TABELASI 
(üzerinde haştanm 

ha"itııhğı, hararet de 
\e s:ıirc ile) 

6. f': la feuille d'obser: 
nvec le nom du mala 
mnlndie, s:ı. tempcr: 
ete.) 

6. 1: thc chart or chart 
der (with the nanı 
llıe palieııt, his di 
his tcmperature, ete. 

rı .. \: die Krnnkentnfcl 
dem Namen des Kr:ı 
der Erkrnnkung, der 
pertemperatur u. a. 

7. GECE 1\1 \SASI (1 

din) 
7. F: la tnblc> de nuit 
7. 1: the commodıt (*M 

~~~~~~~~.iö.WIWIWfol~l-.~~~~~-lJ'--~~.11.UUJJ;!Ja;IWJIWl:UIJ.o....i~··. t....::.~~~~~~~~~~~~--1.LdO::U.:A...~~~~~~~.u...~__.ıu.ı:ıı11...:1.;ı.g.&.11J~~~~ 



Karadler. D6brek, taş 
lrumlanndan mütevellit san· 
cılanru, damar sertlildai vt 
;ID'anJıt şiklyetleriniıı 

URlNAL ile ıeçiriniz. 

URiNAL 
Vücutta toplanan asid QrU 
ve oksalat gibi maddeleri e 
.. ur, kanı temizler, lezzet 
ho§, almması kolaydır. Y ~ 
n'leklerdm '90M3 yanm bar 
dak su içerisinde alırur. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 
BEYOGLU • lSTANBUL ' 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul Em niyet Saı,dığı Direktörlüğünden: 

Bayan Hilaniye, Naibe, Zehra, Emine ve Fera-
setin 9780 hesap No. aile Sanchlumzdan alchğı (2100' 
liraya k&rfl birinci derecede ipotek edip valdesinde borcunu ver 
mediiinden hakkında yapılan takip ikerine 3202 No. hı kanunun 
4& mcı maddesinin matufu 40 CJ maddesine eöre 11.blmmıı icabeden 
Fenerde Tahtaminare mahallesinin Fener Xiilban IOkafında 

eski 22. 22. Mü. yeni 34. 36 No. lu lı:llir iki eWı 

tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmıya konmuttur. Satıı 

tapu sicil kaydına eöre yapllmaktadır, Arttırmaya girmek isteyen 
(325) lira pey akçesi verecektir. Killi banblanmızdan birinin 
teminat mektubu da kabul olunur. BirilaniJ bütün nrıilerle be. 
lediye resimleri ve vakıf icaresi ve tnb bedeli ve telliHye ruaumu 
borçluya aittir. Arttırma prtnameai 10 • 6 • 931 tarihinden 
itibaren tetkik etmek isteyenlere andık hukuk itleri servisin
de açık bulundurulacaktır. Tapu ai.cU kaydı ve lak lilzumlu izahat 
ta prtnamede ve takip dosyasmda vardır. ~rttmmya gfrmlf o
lanlar, bunlan tetkik delerek aatıhğa çıkanlan p,rl malınıl hak
kında her ıeyi öğrenmiı ad ve itibar olamır. Birinci arttırma 
20 -7. 939 tarihine müsadif perpmbe gilnll Cağaloğlunda kiin Sandı 
ğımızda saat 10 dan ız ye bdar yapllacaktır. Muvakkat ihale 
yapdabilmctll isin teklif edilecek bedeli ladt \Jin icab
eden gayri menkul mükellefiyeti ile saMrk .ı.a~ -te•men geç
nüı olması prttır. Abi taMlirde son artmama taabniid8 bald 
lcalmak şartile 4 • S .. 939 tarihine mlaadif C- pG ayni 
mahalde ve ayni uatta IOft arttırmalı yaplac:aktır. B9 artbrmada 
gayri menkul en çok arttıranm listünde lmakılac:a'lr:tır. Rülan 
tapu sicillerile sabit olımyan altlradarlar ve irtifak ha1rla sahiple
rinin bu haklarını ve haımile fab ve masarife dair iddialarını 
il!n tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrak müabitelerile bera
ber dakemise bildirmeleri MnnMln'. Bu nretlc haldannr Midir 
memiş olanlarla haklan tapu aicillerile sabit olmıyantar satış be. 
delinin paylaımasmdan hariç kalırlar. Daha fazla mal\ımat almak 

'f. A: ~ .NachWılıdnlrcllea 
1. Y.UAGINDA DOGaUL. 

Tebrol VEYA O'ftJJL 
MUŞ llASTA 

1. F: le malade sureleve ou 
... dam IOll Jit 

1. t: the patieııt_ alttillg up 
(sitttng in bed) 

ı. A: der Kranke, aufgerlchtet 
(im Bett sltsend) 

1. BAŞ llDIŞİBE 

9. F: l'lııfirmiire en chef (la 

supeıieure) 

t. 1: the slck - ıaurae (the 
nunıe, the alater, head • 
nurse, matron) 

9. A: elle Krankenschweater 
(Schweater, Oberachweı. 

ter, Oberln) 

10. PEN()DE 
10. F: la fen~tre 
10. t: the window 

10. A: das Fenster 

11. iSKEMLE (sandalye) 
11. F: la cbalsc 
11. 1: the chair 
11. A: der Stuhl 

u. llA8A 
lJ. F: la table 
11. ı: th& tabl• 
12. A: der Tiach 

U. VilOYA KO~ çı. 
çmıa 

ıs. F: lee fleura /. plac6ee dana 
llD~ 

1J. t: flowera in a _,. 
13. A: elle Blma.m la tler Vue 

H. lQSAJIET OJ:Çlag 

JIAnA 

H. F: le convatescent 
H. t: the convalescent (the 

patient who is recove. 
riq) 

15. KAPI 
15. F: Ja porte 
15. ı: the door 
15. A: die TUr 

11. LAllB& 
18. F: Ja lampe 
18. t: the lamp 
18. A: die Lampe 

C Hava kDrD (lleva tedavl•I> 
P'ı La t:..,_e pour cure d0alrı lı Tile •aıeony 
VeranclaCh> A ı dl• Lle9et1ane 

1. çtçEK SANDIGI 1 eden) 
(..._ aehtlarmı llatlva L l'ı la caiale a fteun 
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-~ HER AKŞAM 
TAKSİMDE 

iZZET 
Bahçesinde 

( ESKi PANORAMA) Yüksek bir su heyetı ' r Pek yakında bllytlk atlrprtsler • TeJefOll: 4tm .... 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörllljiinden : 
Bay Sersizin 11465 hesap No. sile aanclılımuclan alclıtı 350 

liraya 1carp birinci derecede ipotek edip vll:lesinde borcunu ver 
medij'inden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 
46 mcı maddesinin matufu 40 cı maddesine g8re atılması icabeden 
Kasımpapda Gazi Haaanpa,a mahall~in eski Tersanebpı 

caddesi, yeni Tayyardendi Hüriyet en yeni tali 10lrağmda elki 
76, 15 yeni 18, 20 No. lu odayı miiftemil kifir mağazanın 

••ınamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmıya lronmuıtur. Satı§ 

tapu aicil kaydına göre yapılmaktadır, Arttırmaya girmek iateyen 
(112) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalammzdan birinin 
teıııinat mektubu da kabul olunur. Birikmit bUtıütı verperle be· 
lediye resimleri n vakıf karesi ve taviz bedeli ve tellili1e ruaumu 
borçluya aittir. Arttırma prtnameai 13 • 6 • 939 tarihinden 
itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık hula& itleri aeniain
de açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı Ye sair lüzumlu inhat 
ta prtnunede •e takip doeyaamda vardır. Arttırmıya girmif o· 
!anlar, bunları tetkik eıderek aablığa çıkarılan gayri menkul hak
lrmda laer fe)'İ tiğrenmit ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 

21.7.939 tarihine m6aadif cuma ıinn Cağaloğlvnda klin Sandı· 

fnnuda saat J O dan ıı ye kadar yapılacaktır. M uvaldrat ihale 
yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan almması icab· 
eden ı•yri menkul mükellefiyeti ile sandık alacafmı tamamen reç· 
mit olması prttır. Alni takf'Jirde eon arttıranm taabnUdU balri 
kalmak prtiyle 5 • 8 • 939 tannine mhadif cumarteal gilnU a,ni 
mahalde ve ayni ıaatta son arttırması yapılacaktır. Bu arttumada 
gayri menkul en çok arttıranm üstünde bırakıli.cütır. Haıklan 
tapu sicillerile sabit olmıyan alikldarlar ve irtifak hakkı sahiple
rinin bu ba.klamu ve hususile fais ve masarife dair iddialarını 
illn tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrak müısbitelerile bera
ber dairemin bildirmeleri lAmndır. Bu suretle haklannı bildir 
memİf olanlarla baklan tapu aicillerile sabit olmayanlar aatıı be
delinin pay1qmaundan hariç "1ırlar. Daha fazla mal\ımat almak 
isteyenlerin 38 - 1202 d011ya namarulyle aanchlmm hukm iflerl 
ıervisine müracaat etmeleri lmumu ilin olunur. 

• • •• 
DiKKAT 

Emniyet Sandığı; Sandıktan ahnan ıayrl menkdi ipotek ı~
termek iıteyenlere mubaınminlerimizin koymuı oWlulu kıymetin 
.-uaı t&Cıaviiıl &tlMIDÜ ~ ~bedelinin )'8mına ~ ~ 
v~rmek suretiyle kolaylık ıostermektcdir. (3957 

isteyenlerin 38 - 1180 dosy numaraaiyle aarii ftmrz hukuk itleri 
servisine müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur, 

••• 
DiKKAT 

Emniyet Sandıf!; Sandıktan alınan gayri menlrull ipotek glSı
termek meymlere muhamminlıorimiain koymu9 oldup ın,metin 
nrsfını teeaYilz etmemelr üaere ihale bedelinin yanama kadar borç 
vermek suretiyle kolaylık göstermektedir. ( 396 7) 

Gazinocular, lokantactlar ıı ~ahçı açanlara m 
Anupa mallanndan .._ aai...., A......,. .......- .._ 

zarif ve Avna,. mallarmdan daha ucuz olan 

KARTAL 
Sanalyelı,rini tercih ..muz. 

1~1 

Pazar 4-6-1939 

12.38 PrQP'am. 12.35 Tfirk mfizf. 
il ( KIAsik prosram > idare eden: l\le. 
sut CemiL Ankara radyosu kime be. 
Jeti: l - Tanburi Emin atanan • A· 
cemaşlran peırevl. 2 - ZekAi dede 
nin - Ac-ema,hırn besle - Bin cefa. 
sönem. S - lsmail dedenin • Acem 
:ı,iran alır 1emai • Ey lehleri ıon· 

Hırlerlo tarib('esl (biiyOlı 

t - R. Laparra • Ya Hah• .... 
rasının uverliiril. 21..50 Aaa 
ıanııı (Spor ser,·csi). 22 Miıılr' 
oand - Pi.). 22.45 • 23 Son 
berleri ve yarınki pro,..am. 

ea. ' - Vi7ola talıainıl. f> - lS111aiı zl • Pl. 13 Memleket saat 
deden.in • Acenaaılran )'irilt semai Jans ve .. ~eıeo~oloji haber~~..ı. 
6 - Şerif Mubilliıı Tarıanın - ı-·erab - U lluzık (Senfonik pl~i 
'rza su semaisi. ıs Memleekl ıaa! Program. 19.05 Müzik (NetP: 
ayan. 9$Hs .. •eteoroloJJ haberleri. ıJ.t - Pi.). 19.15 Türlı mOılJI 
13.15 )(ilzik (Kaeak orkestra • Şef. beyeti). 20 Memleket saat • 
Necip Aılun): ı - Pepi Miller - La. jaos ve meteorloji haberıeri. 
palom:ı prkısı üzerine rantıW. 2 - Nefdi plaklar - R. 20.20 'fitl 
Scbfeder • Dilde.- keman ne sö)llı li: 1 - Şh·enüma pqrevL 1 
yor (tıntto). S - Hanı Thaıer • Hu. yl Halim Çavuşun ıivenn.
tuk • Polka. ' - Joae Arnaandola • Bir görüşde düşdü. 3 -
Vcnedikte mehtap. 5 - Frederikser rnrnk semai - Aya ne ola ol 
· Halk meydanı (Balet sahnesi). 6 - ru. ' - Sadettin Kaynal1D 
Franı Lehar • Eva operetinden pot. ıAr tarkı - Çi('ekden ut~ 
parf. 7 - Kfchell • Jtlncl toçilt siJil Kaaasker Mustafa lnet • 
14.tS • U.30 Mllılk (Dans mibllt • ,arkı - Eyservü nazım. 6 -
PL). li.Jt Mllll kil•• milaabakaları ılr ı.arkı - Ben seni sevdilO ~ 
Ut Mayıa stadındH naklea). 18.30 7 - Re:ı.fenigAr saz semaisi. S 
Procrun. 18.U lliiaik <Se• eda mü beyin • Klirdili bLcazkll" ...... • 
ıili: İbrahim ÖqOr ve ateı böcek . ıiruhsanna .• 9 - Osman 
lerl). ıt Çoculı saati. 11.25 Tnrlı mü. KürdilihicuUr prtı .. 
ıilt (Pasıl heırefl). to Memleket na• ıitmiyor. 10 - Mulıayyer 
a:ran, aJau " meteoroloji haberle ılin ayın on dördQ. 21 Koıı 
rL ıo.ıo Jıletell pljkJer • Jl. 30.li lorun saali). 21.15 MQsJk 
Türk milzill: ı - Hiluam Jlefl'HL orkestra - Şef Necip ApıaJ 
t - KömOrcii Hafız et. - HQnam bu- Emmerlcb Kalman • Faşi 
le • Aldım hayali perçemin. 3 - purisi. 2 - l\flchlels • Ça 
Sadeltla lt.aynalJn • Hilzzam ıarkı • 3 - Eınmerich Kalman • A1I 
~.,b~~ ç11rm. ':'fT' ~Jm~ fealn (Vala). 2us .Koau!)Dl.I • 
Seglh prkı • Sundı fesin. 5 - Ke- (KDçük orkestra - Şef: N 
meae- tüdtıl.: t ı...ı lhlk 11rt-.e _ devamı: 4 - Amadei • Sas ~ 
Bir yar aaYdina kutadala. 7 _ Halk sliillnden (Aşk rQyası). 5 
tOrküsii • Klskel Ulrkilsil. 1 - Bed. Felras • Hatıra. 6 - Beed 
rlyenln • ICilrdlU hlcaakir şarkı • (Keman için). 1 - Felfx_.; .. 
Kıtnptamı nalendeml. t - KllrdUI Sar nehri bıtarlanndL ~ 
bienklr .. rkı • G&ner a('ftlı' bili· fOperetler ·Pi). 23 Son• 
Hl oba&lf bir karar. ıo - Ounlll leri, esham, tahvilAt, kaoı 
Xilaacha • Nita.veal .. rkı • Yine b• kul ,.e ziraat borsası Ui>" 
aa sun. 21 Miaik {ftlyuctl cumhur Müzik (Carbotıd • Pl.) 2!.55 • 
bandosu • Şef: lbsan KOn('er) : ı - rınkl program. 
F. l.ehar • Eva operetinden marş. ------
2 - F. Lehar • Altın " ıümilş ope 
,·etinden vahı. 3 - M. \'inler • Unr-

( contenant du pJantes 
de baleon) 

1. 1: the flower-box wlth flo. 
wera (plant.a, balcony 
planta) 

4. F: Ja challe - Ut (le Ut de 
repoa) : a le dOMler m«!
bile, • le dlapoeltft l eri. 
maillere 

1. A: der Blumenkaaten mit 
Blumen PfJanzen, Bal-
konpflanzen) 

1. PA-AKl.IS (koskdak) 

2. F: la grille (balustrecle) 
2. ı: the railing 

2. A: daı Gltter 

S. l.'tlN BA'ITANİYE 
S. F: la couverture de laine 
S. ı: the blantet 
S. A: die Wolldecke 
4. PORTATiF KARYOLA 

(hıtlralaat kal'J'oluı) 

a lltlTEBARldK ADA· 
J.JK. • D2'p.J TEKi IBA. 
Tf 

4. t: tbe invalld couch (tbe 
recllntng eb&ir a the (ad
jultable) baü, • Uıe ad· 
just!nı contrtvance 

t. A: der IJeı-tuhJ a elle 
(veratellbare) Buckenleh· 
ne • dle SteOvorıiehtunı 

5. ISTtBAllAT' Kft1' <la&. 
, ....... ) YAP&!f BASTA 

5. F: le malade fall&nt une 
cure de repoa ( une cure 
d'alr) 

5. ı: the patfent en;JoJ'lq a 
rest - eme (an open-
alrnre) 

5. A: ler Xnmb bel 491' 
Uegekur (J'retluttlrm) 

D .............. -···· l'I le ..... ile r .... u..rapleJ b Tbe X • •ay 
ROOlll Aı der·-.. -.·--···-

1, RADTI>IERAPI llASASI 
• tekerlek 

1. F: la table poar la radio
therapfe 
• la !'Vlllette 

ı. t: the "I - ray table 
(for Ue patlent whe la to 
b4' X .. rayed) 

• the ~aeıtor' (caster) 
l..&:der~ 

• - Rol1fa8 
t. YA&UK ( ...... ) 
t. F: le c:oulla 

2. ı: tbe pWow 
t. A: du IJegepolater (PolL 

ter) 

S. X ŞlJAI A..uuT 
f, ... ,.....,x ..... 
•uı, ncl1ollPJllr .....uld) 

" 

Dün ve yarın terC 

külliyatı 

No. 31_. 4 ol - ti' 
31 Rula M&lllyab t'I 
32 KetafJıalk 

33 lskender 
at lladın ve .,..,,.-

81 DeııicWlt 

31 Dinler tarltt 
3T Fllozofl ve ...... 
J& Etiluı 

39 Renkllt 
40 Ruhi muclseler 
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• 
1 ŞE KERi teairi kat'i, alımı kolay en iyi nüahil tekeridir. Bilimum 

zanelerde bulunur. 

Dün ve Varml 
TarcUme kull~yat 

- -------- - -- - ----~---

Cibi 1 -Yapt ve yollar kinUnunun 4 Undl maddesinin E fıkrası mu· 
Hıtıı': belde ~n gtçert ıimendifer hıtlanrun hl!r iki tarafında hı· 
t!aııir hudutlarından ltiblrtn on .. r mtlteden otuı mette bir nhıı 

1nde inşaata müsaade edilmez: 
~ 2 - MezkQr kl.nunun 4 ilndl maddesinin G fıkrasına tevfikan A· 
~ve rnAbetlerin htt tarafında en u on m~t~ saha dahntn:fe in1&at 
lim u ?lup bu gibi eeerlerin hududunun hantf noktadan itibar edlled. 
tar ~Yın ve esere göre en u on mınetik m~afenln tesbitl, Fen heyetı 
ı>ı~ Indan verilecek raporun Belediye reislili tarafmdan tasdikile ya· 

Sallı yeri: 
VAKiT KITAPEVI 

1•1 O kitaplak birinci ten 

Numara 
1 Saf o 
2 Aile Qlmberi 
3 Ttcarel Banka, 

&raa 

Kuru. 
100 
100 
7fl 

4 Devlet ve thtilll 75 
5 Solyalizm 75 
8 J. Rasin külliyatı ı 75 
1 lşçi sınıfı ihtil&li 60 
8 Ruhi hayatta ıaşuur 60 
O Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı D 7:5 

RadyolaPı 
UCUZLADI 

·~·------.. 
·::~ NECiP 

·~~:~ EASES birıa3 - Sehir ileri planı yapılıncaya kadar bina yü'cs:klikleri bitifik 
AYapılacaJc sokaklarda aşaftdaki tekilde olacaktır. 

- Bitiıik bina )1lptlan !ıokaklar: 
Dini\ Cephesinin 
en l'Ühek nok
tası olan pal'lptt 
iİ<il çizgiııinln ll'O• 
tuYar füıtündcn 

795 
Bu ~rinin fiyatı 795 kW'Uf. 

ur. Hepsini alanlara CJlı 20 
skonto yapılır. 236 kuruıu 
eşin alındıktan sonra kalan 

1 
ı lirası ayda birer lira öden. 
nek üzere dört taksite bağla
nır 

"H . .,. SESLIHAN • 11 ~ I' . ~:~ ZULFARUZ S. .. 
onol'ıs,, r ıpcı .:.~GALATA 

Sokak &l"ZI otan irtifaı. Kat aıledl 

6ııı 
de ,.~ ~ bılbavl nya 8m. den zlY.· 

9ııı 9111• dett az in !,00 + d + 0,80 t hoıt + t Jtnt 
de " • n hUlsoi Ve)'I 9m. den ziya· 

a.:,' 9,sftl 1'. milsavl tl,bO+d+0,80 t .. +! kat 
"'ra ~2 dett tiyade "9 tim. l!en az 

12111 ın. ft lbOsaYi 9,00 + d + 0,80 1 " + 3 kat 
u~ .... den tl,.de ,.e 15ın. ya J.:adııı 
ıs. dahil) 12,00+d+O,IO t .. +' kal 111• den ziyade ise ıs.OO+d+0,10 1 ., +5 kat 

""4~~ cetveldeki d miktarı yol 9eviyesinden itibaren zemin kat döşe· 
~ üstüne kadar olan irtifa olup haddi azami 2 m::?tredir. 

~Fi;) t.lann yükseklijini ziyadele§tirmek jçin binanın üstünde verilmi~ 
1-. ..,._ llntimetmıin 50 santimetresini kat lrtifalanna illve edebilir· 
._ ~~ lrtffalanru bundan fula yükle!tmek lıtiyenler d miktarı· 

Dr. RFAN KAYRA 
RÖNTGEN MUTEHASSISI 

Türbe, Boıkurd ltıtaathane. 
si karşısında eski Klod Fare 
sokak N:). 8. 10. Öğleden ıon 
ra 3 ten 7 ye kadar. 

Jr. NecaeUın Atasagun 
Sah:ıhl:ırı 8.30 • kadar; akşafl'. 

.urı J7 den sonra l.ı'llell Tayyart' 
\p. Daire 2: No. 17 de haslalnını 
olıul ccltor. fTrl~/on: 239~ı3) .... -~• etmek suretile kuanllac:ak miktar U. temin edeblUrler. 

-..._~-cetvelde wrUmlt olan kat adetleri pblriden istifade t*bm 
~~· etmek veya balkı bir kombineaon dilfünmek suretile tez.. 
~ yapılacak binaya verilecek yü.ltseklik geni~ sokak cephesindeki irtifaı 

...._ l:~ ıösterilen cetveldeki 0,80 !Dik~ nstaridt l>!trii· tabidir. Bina dar sokaktaki bin3l :ı yap~cak ölürla bu binaya dOlnı 
~bir hlada olmasını temin etmek~ meCliiit. aan ~~ açıJmaz. Pencere~ istiyen binasmı bu blnaclan aç mette " 
~dır. geri çekme~ mecburdur. Köşt başında yapılacak bina arka aokala ka-

bi~ - Meyli ziyade olan yollarda d miktarı meylin yükse!t tarafında dar de\-am ettiği takdirde bu arka sokak daha dar ise so!<ak arzı kadar 
~~ine 0150 metre girdili halde bu hizada tesis olunacak kat sevi· olan kısmı bu sokak genis}iğine tabi olmak üzere irtifa alır. 
~ ""lQUlın münhat tarafında kanun ile tayin olunınu, olan 2 metreyi Geniş sokağa göre irtifa alan bina arknsı dar sokqa kadar devam 
' ettiii takdirde bu iki metrelik irtifaın haricinde yani yan tara· ettifi takdirde bu dar sokak cephesi g:ıne yukardaki şeraite ıöre irtifa 
'kalan yüksek knırnındı semine ancak 0,50 metre ıirecek veçhile alır. 
~ ttınek auretile en fula bir kat tesisine mQsaade olunur. Bu ilA· 13 - Bitişik bina yapılan yerlerde arsa sahip!eri ayn bina yapmak 
'altında kalan kısım ne irtifada oluna olsun bodrum olarak kul. isterlerse hanıi taraftan ayrılırsa o tarafta kendi ars:rn dahilinde en u 

·kat tesis edilemez. 3 metre arzında 00,luk bırakmağa ve buraya bah;e duvarı yapmala 
tt '18ttt katlı binalarda bu hale tesadQf edlldili takdirde münhat cihet· mecburdur. 
'ita ta katı bulacaltndan ve halbuki Heyeti vekile kararnamesine ım 14 - Sahil kenarlarında ~ bırakılması kanuna &öre mecburi o
lit k~ta izin verilemiyecelinden son ~inci katın kademeli olarak te· lan on metreden sonra 20 m~tre dahilinde istikbal haritasının tamimi. 
~ eclibnesı ve kadtmeli kısmın ister çatı ile kapanması ister tarasa o- ne kadar mevcut ıemini tabii üzerine ancak bir kat bina inpsına izin 
ııaa..,_~k bırakılması ve bu suretle de binanın gerek münhat ve gerek ,·erilir. Gene sahilden itibaren 100 metre dahilinde yapılacak binalarda 

... ~~kat adedinin beşi tecavüı etmemesi lbımdır. ise mütehassı~ça §e!dl ve yükseklikleri tayin olunacak bir p:oje beledi· 
tiı!r~ - Bitililc binalarda saçak yapıtmaı ve ~phe tarafındaki dereler ye riyasetince tasdik olunduktan sonra inşaata izin verilir. 

Ol\lr, 15 - Münferit ev yap:lacak yerlerde binanın cep!ıe hizası mevkii 
~ 8 - Binanın yol cephesinden batkı diler cephelerinde başka taraf· belediyect tesbit olunur. Ve bu gibi binalara verilec!k irtifa dört tara· 
bi._ lira llnuyan bir oda mevcut ise bodrum katının haricinde kahm fmda bcı bırakılacak kısmın en küçüğünün arzının ü; mi3li olur. fakat 
~ lrtifaının nısfı kadar binaya amut istikamete bir bo~luk bırakıl. bu irtifa herhalde 4 kat irtifaını tecavüz e1emez. 
te ırtihlllecburtdir. Ve bu da asgari Oç metredir. Bu ~ulun arzı ~nce- nu irtifa binanın yapıldığı nokta:la!ci ta~ii zeminden itibar edilir . 
...:.~ itibaren ild tarafında asgart birer buçuk metre olur. Eu gibi münferit bina1arda t:ılim:ıtnam? v~hil? n:i'miş o!an gabari 

._. ~ amut istikamette ve binanın herhangi katında oluna ol· dahilind? ka'mak ~artile mal sahibi il3t kata a·zu ettiği e;'di.li verebilir. 
~ ~~r blna ile kapaıunası mUmkUn olmıyan yerlerde kapanını- Böyle münferit binalarda çatıda saçak yapmak caizdir. Ve bu saçak is
'~ önUnde Rmin katından itibaren bu kttmın üstüne kadar ter ah~a!> ist?r k~:tir ola!Jilir. 
'lrtlı. kadar botluk mm:ut oldulU takdirde bu kısımlar bu ah· 15 - lstanbul cihetinde 40 rakımından yüksek olan mahallerde 

... ~~~dir. yalnız üç kata mtl3aa:ie olunur. Bu gibi yerl~rde geri çe!cilmek şartile 
"--iti-~ için bolluklar cephelerinde penwe mihverinden itibe- bir kat yapılması hakkındaki hüküm c:ıri değildir. 40 ra!mnından mün· 
'tb llrlfmda birer buçuk metreden anen üç metre olmak Uıere iki hat olan arsalarda da binalara verilecek irtifa 40 rakımındaki irtlfat 
.SO ~cepheye amut istikamette 3 metre Uç katlı binalarda kat'iyyen tecavüz etmez. 
? dert katlı binalarda 4 ve bet katlı binalarda 4,50 metre olur. 17 - Binalara bu talimatname mucibince verilen irtifalar herhai\11 

ta. - llina1arda yukarıda aösterilen botluklar bıralalmq olmak war- bir Abideye veya muhafazası icap eden tarihi ve mimari eserleri ve şett. 
Q..~ "ha dahilinde arka cephelerinde açık balkonlar tesis edilebillr • rln gülel manzaralarını kapatacak olursa bu cihet mütehassısça tetkik e
~ ara en futa bir metre 20 santimetre olmalıdır. B\l balkonlar dilerek verilecek irtifalar belediye riyasetinin muvafakatini almak su
~ t\11(1 klmilincıe yapıldılı takdirde yan taraftannm en u iki retile tayin olunur. 
1'-1 lrtifamda klair duvarla örillmesl prttır.Bu tekilde 6nnek iste- 18 - Bu talimatnamede verilen irtifaların herhangi bir sebeble 
~-. bina cephelerinde bırakılan kom,u paylanm bırak.mala mec- bir mahalde ta1iline lüzum hasıl olu:sa o m~vkı için belediye fen heye-

8 . . . . n-• n tince yapılacak mücbir sebe~!eri gö,,teren ve daimi encümen tarafından 
~ - Arsada 6 ır.cı madde:ieki asgart b:>tluk oeraıtı temını mı.uu tun kabul edi!en bir ra,~r ite de~iştirilebilir. 

lae lehlr harita~ı yapı!ınc:ıya kadar anC3k bir kat için izin verili~. 19 - B~!e:liye hu:lu:lu dı~;linde v~ aync1 sa\llld yapdacalt 
~ :~'"': 8itiıik binalarda çatıların meyli ister kalkan duvarlı olsun ır fabrika' arın mev'.dleri ve yükse!dikleri m'!rkez fen heyetlntt tayih \ıt 

. =· i; 

Botun Ada çamlllrının ve IAvanta çiçeklerinih 
sıhhi kokulannı terkibinde sakhyan 

Venüs Çam Kolonyası 
ciğerlerl zayıf ve sinirleri bozuk olanların kalbine f crahlık 
verir ve gönlünü açar. VENUS ÇAM KOLONY ASI'nın 
formillU bir ıırdır. Takliclleri onun yerini tutamaz. 

Umumi depc19u: 

Nureddin EYliyuade, Allt, Ecza ye ltn1at depon. lıtanbuL 

fllıl.5elerlnizl 
GÜVEL~RE 

Ktrrsı Koruyunuz ~ 

' • ._, __ , ........................ , ........ , > 

Sümer Bank 

Sellüloz Sanayii 
Müessesesinin 

Yemişte Vapur iskelesi Yanmda 28/ll No, da açtığı 

PERAKENDE SATI YERi 
~ 6rtillü olsun en çok her sathmda % 33 olur. ' tesbit olunur. 
~ Eeas bina ustu ıa. .... bırakılmak ve yahm önden ve arka:lan 20 - Mevcut binalara kat i'.Avı!li halinde alt katWda lN talimat· Faaliyete ba9lamt9tır 
''""'- at ırtuaı uc1ar ıert çekitmek prtne bir nt ruıa ya~ nam~e gösterilen eerait ve kanun ahkAmmı tatbik edilıtiM tarlll• itlve Hır nevi klg ... ıt va Karton ihti'*Atlı11nızı ucuz .._ "-111 'Vtrllir. Bu ıibi lnpatta merdivtn mahatU nereye ı~tne sel~n katlara izin verilir. I 'hl,. katı irtifaı hlauna kadar kapatılır. Bu katın lllwsl halinde 21 - 6 metreden daha u geni~ikte olan sokaklarda "" 8 ~ Fiıt:ırlı buradan tedırik ıdlniz. 
~ ~ botluk miktan 6 ıncz maddede ae.terUen formulU temin lblll edllm.ek prtile ancak birkat lcin bina yaı>mala müsaade ttlütit.O -•••••••• .. •••1111•••111 
~ takdirde arkadan ıerl çekilmek mecbwtyetl yoktur. Bu lllve metreden ziyade ve 9,50 metred:n az olan sokaklarda da (9.IG) ~ :.,__ s ı; : 3 :ı 

lt bat katlı n daha fada katlı binalara tBJDll delUdir. ye ihlal' ediline 9,50 m:!treye ait irtifa verilir. Bu bırakılacak Jtrltr ttttttr. Ve pis sulan zemine iftdlrtn ~at w tlbl vaziyetlerde gisli 
~,~ - !linanın üzeri Jdmilen tarasa bırakılırsa bu.ı-aya çıka~ m:r- mal sahipleri tarafından bahçe olarak kullanılır. 
'~~ kezalik kapatılır pbari müsait delilse ancak merdıvenın 22 - Bodrumdan başka üç kattan fazla olan binalarda asgari eb'ı ~hr. 
~ ~ ônande en ıtyade 1,00 metre genlllflinde bir sahan· dı 0,80 olmak üzere bir metre muarbbaı sahasında bir asansôr yeri bt· M - M*Wlt Jtıletdt ft tdttMttk surette yapılmlf • M • 
~-::-~ duvarla lkGlilr. Yani burada bir oda tesisine mOaait ta· rakmak meobuddir. ittJran .._ ~ ft bnar .,albma bailanması icabeden ileri p1lnı.nta 

hr l>ıraıaımu. 23 _ Yanındaki binadan daha yüksek yapılan ve yahut yanımla aynca husust kayıtlar mevcut olmadılt takdirde bu gibi mahaDerde ta" 
~ .... Bi* bina ~ ıerlea'de köp hapa tesadill eden anada beııb bat ana bulunan biDalarm Qı aoronen cepheJıerinin amnmas pı1ac:ak inpat i;>tt talhnatname hotOmlerine tabidir. 
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Sil bu ıatırlan okurken, iki eze

li rakib, mllli kümede ikinci ve son 

oyunlannı oynamak Üzl're !'loyun• 

ma odalarmda hazırlanıyorlar. 

Kurulduklan tarlht.enberl, her 

tema.~lan 11ponımuzda l'n büyük he. 

yccanı uyandımu, olan Gala.tasa. 

ray \'C Fenerbahço takımları bize 

futbolde temiz spor rekabetini aşı· 

lamrş iki klymetu nrlıktır. 

Bugün, stadı dolduran binlerce 

l<i~i, günierdenberi heyecanı içinde 

tırpmdıkları matı ı;cyretmck lı:ln 

11:ıb1rs17.Janırken, maçın neticeı;I, 

mağlüb ,·cya gallbden ziyade, neka· 

dar sık görürlerse görsünler, ha.~

reU kaldıkları iki takım oyununun 

ne :;ekllde cereyan edeceğini merak 

ediyorlar, 

Haklı bir merak. •• 

Çilnktl Fenerin yeni oyuncularla 

sahada yer alacağı muhakkak •. , Bu 

lyenl oyuncular; acaba, takmun 

'noksanlarını örtebllecekler ml? l ,.. 
f 

~ Galat.asaraydaysa 1'1anık ~ine sa. 
kat bulunduğu itin yer 

!cakını,. J 

~· DünkU gazetelerin spor sUt~nla·· 
' rma göz gezdirecek olursak, umu. 
1 
1m1yetle Galata."8.ra),n anntajlı ol· 

• doğunu okuyoruz. 
1 

F11hakika ferd \'e takım ltlbarile 

kun·etll olduğunu üst üste ka7.an. 

ılığı iki sıkı matla ispat eden G:ı.. 

lata.saray bu ka.11jıla,mada aun

tajlı gözüküyorsa da, bu iki ezeli 

rakibin ka1111laşma."ında zayıf tara
fın sürprizler yaııtığı dalma görül

müştür. 

Fazla sabırsızlanmıyalım. 

maça bir iki saat , .ar. 

Dedikodu daima isab bozucudur. 

Biz, soğukkanlı matı scyretmeğo 

hazırlanalnn. 

SAClD ÖGET 

ray -

ne ... 


