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Bu kuponun onunu toplı11an o -
kuyucularımız Sorı Telgrcıfın bi -
Tinci sınıf dahiliye mütehuss1s, ta -
rafından Bcşikıaşta. tramvay du -
rağtnda 59 numarada cumartesi, p.ı
mrtesi, çarşamba günler saat 15 dt?n. 

soııra mııııy•tn<: ı·e tedavi edilfrl~r. 
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lngiliz-Alman. 
F r aurn ~ <§l<dJ ©.\ 

müzakereleri yapıl·ıyor 
lb>Ylhl1ran başOoyo1r ! a 

İtalya - · ıngiltere müzake-ı 
relerine yarın başlanıyor 

1 - Lord Pert Kont Ciyano ile pr_ogram hazırladı 
2 - Ribbentrop, Halifaksla bu sabah görüştü 

• 
lşpanya meselesinin de bu arada 
mutlaka hall8dilmesine çalışılacak 

eri sfn gece görünüşü 

Fransada: 

Kabine istifa 
Etmek üzere 

Şotan, kayıdsız ve şartsız olarak 
Parlamentodan malt selahlyet istiyor 

Çek o rdusundan b ir 
suvar f 

Çekoslo\wakyada: 

Alman 
Naziler 
Ne 
Olacak 
yannı. Çekosfovakyadakl Nazi· AI -
manların Reisi Hanlein'in d& orada· 

ı o \. ki sosyal demokrat Almanları reis 
Paris ıo (Son Telgraf) - Milli mü listler kendilerinin dahil bulunma - Eugünün dlploması tlerblnde Ozerıne en büyOK YOK eı an oc sıma: '- r 1 hh" ırı 

Pert, L:.ord Hal ifaks ve fon Rl ot>entrop olup kabineye a ınan sı ıye naz 
dafaa projelerinin tahakkuku için dığı bir kabineye tam bir . selahiyet gibi Çek kabinesine alınmasına ıs • 
bu~vekilin mecliste tam bir selfilıi - verıncğe taraftar değillerdir. Sol Londra ı1J (Son Telgraf) _Roma ya. . L~~dra 10 (Son_ 'l'elgı:af) - Alman rar edeceği haber verilmektedir. Di-
ret istemesile başlayan siyasi buh - cen~ cumhuriyetçileri ve müstakil sefiri Lord Pert İtalya Hariciye Na- Habeşistan ilhakını İngiltere tanı- harıcıye nazırı Rıbb~ntrop .. saat l 5 ğer taraftan Almanya'mn Sodct Al
ra11 gittikçe had bir safhaya dökül - radikaller itimadı, bir takım kayıt zırile ilk temaslarda bulunmuş ve mayı kabul etmişse de bunun resmi buçukt~ .buraya geldi. ~ugun saat 11 mantarına muhtariyet verilmesi için 
lnektedir. ve şar~ altında. hük~ete m~zahe- yakında resmen başlıyacak olan in _ formalitesi Milletler Cemiyeti top - de harıcıye ~zırı Halifaks ta~afm - de çalışmalarına hız vermiye krar 

Bir taraftan fırka gurupları vazf - ret edebileceklerini tesbıt etmışler - gillz _ İtlyan müzakerelerinin prog- ıantısında yapılacaktır. dan kabul edildi. Lord Halıfaksla verdiği anlaşılmaktadır. 
Yeti müzakere için müteaddid top • dir. Ancak sosyalistlerin de halk ramını tesbit etmişlerdir. Ağlebi ih- İspanya işinin hallinde, İngiltere Ribbentrop'un görüşmeleri devam _et- Ancak Çekoslovakya'nın bütün bu 
lantılar yapmakta, diğer taraftan cephesinin yıkılmasına mani olmak timal resmt müzakerelere bu akşam m~sır davranmaktadır. İngiliz for • mektedir. taıebleri reddetmiye ve her şeye bil· 
kabine içtima ederek meclise ve par- üzere yine bazı kayıt ve şartlarla veya yarın öğleden evvel başlana - mülünün tatbik sahasına konulması Bugünkü görüşme i" memleketi tün kuvvetile sonuna kadar mukave
tilere karşı takip edeceği kati yolu hükfunete müzaheret eylemek üze- caktır. için Londra'da beş devlet arasında alakadar eden meseleleı:i bir defa da- met eylemiye karar vermiş olduğu 
çizmektedir. re eski kararlarını değiştirecekleri Bu arada en evevl halledilecek iki gibi Çek kabinesine alırunası~da ıs - ha baştan aşağa gözden geçirdikten görülınektedir. 

Partilerden komünistlerle sosya • (Devamı 2 inci sahifemizde) mesele vardır: Habeşistan ve İspan· (DevamJ 2 inci sahifemızde) sonra bunların müzakeresine aid b~ Esasen Çekoslavakya bu . h~ta 
program tanzimine matuftur. kendisini tamamile kuvvetlı hısset· 

. / 

ltalya • Polonya arasında : 
--------------------------------

Varılan netice: Karşı
lıklı noktai nazar teati
sine devam ed i lecek 
Varşuva, harici siyasetini de

ğiştirmigece ğini söylüyor 
suçıu ameıe soıevman Her iki taraf da b i rer resmi tebliğ neşretti 

ve Al 1 daki ötedenberi mevcut sıkı dostluk 

Zehircilere 
Aman yok 
D ün de Fesane amele• 
•in :f " r<i klfi y akalstndı 
Dün, Eyüp polisi F<1 ıhane fabrika

ları amelelerinden Sü1eyman ve A -
li ismıııde iki eroin müptelasını suç 

'Üstünde yakalamıştır. Bu iki amele, 
fabrikanın paydos saatinde şüpheli 
\7aziyetıccle Defterdar camiinin ap -
deshanı erme girmişler, bu hareket 
orda n okta bekliyen polisin dikkati
ne çarpmıştır. · 

İkı k fndar, helada deplerinden çı 
uc,·nmı 2 inci s~h1{emi~de) 

~ t' ~ 

aldıiımcı~ık 

ve rabıtadan bahsedilmiştir. 
Bek'ln resmi ziyareti bugün niha

yete erecek ve misafir nazır maaile 
istirahat etmek üzere ve gayri res • 
mi mahiyette Napoli'ye giderek ora
da bir kaç gün kalacaktır. 

Tebli! bekleniyor 
Pa. •ris, ıo (Son Telgraf) - Polon· e::cnebl mOtahessı sıerdeı ı 

ya, İtalya müzakereleri ehemmiyetle asKerllK dersi a.an t>lr Çinli 
ta.kip edilmektedir. Henüz resmi teb. J B p On y S : 
liğ n_eşredilrneıniş olduğu gibi bu 
müzakerelerin gizli tarafları hakkın-
da da şimdiye kadar esaslı hiç bir . Sa r 1 mnlfunat tereşşüh etme~tir. An • 

cak vaziyetten anlaşılan, Polonya - N h • d 
Bcrlin - Roma mihverine daha zi - e 1 r en 
yada bağlanmış görünmektedir. 

Resmi teb1iğ s 
Leh Hariciye nazırı Bek R?ma, lO (A.A.)- Dün akşam neş- on ra 

redilen son tebliğde bilhassa şöyle 
Roma, 10 (Son Telgraf) - Kont 1 denilmektedir: 

Ciano dün akşam Polonya Hariciye B. Mussolini ile B. Ciano'nun B. C • ı·) • 

= ... gAvusturyada: 
............................... 

• A 

reyıam Pazara 
Şüşnig, "müstakil Avusturya,, cıla
rı n ekseriyet kazanacağına ka~i 

Almanya vaziyetten 
memnun değil 

~~ 
~.. ..,. 

B! r • Nazırile Madam Bek şerefine büyük Bek ile yapmış oldukları görüşme-- ~10 l erJ 
r uyumcudan kıymetr, resmi bir ziyaf.et vermiştir. Bu ziya- ler esnasında umumi siyasete mü - ı h k 

blrb lezik nesil aştr.ldı fotte mütekabil ve samimi nutuk • teallik muhtelif meselelerle iki mem- m aya ça ışaea Nümayiş yeıpan Avusturya Nazııerlnden bir gr:Jp 
(Yaıısı 2 inr.i snlıHcıı1i7.ılı:) (1:'.'azısı 2 inci sahifemizde] lar teati edilmesi, iki devlet ar.asın- (Devamı ikinci salıifı.de) (Yazısı 2 ind sulııf ·rnı -·10) 



,. SONTELGRAF 10 Mart 1938 

··yok Şef TURY • • 
Güreş Londra, 10 (Son Telgraf) - A -ımanyada ötcdcnberi Avusturyn'da 

Cumhuriye 
efmi · 

1 d vusturya Başvekili Şuşnig, Nazilerin ıplebist istemekte idi. Fakat Alınan • 
. Müsabaka arın a Avusturyada tamamile haklın olma-ıyn bu ıılcbist'in bitnraf ve beynelmi-

(Birinci snhifeden devam) (Birinci sahıfeden devam) sınığ Avusturynnın hulUlü mfısli - Jel bir komitenin nezareti altında ,.c 
Alman nazırı yarın. öğle ye~~ğine zakerel~ t_n~il edil~cek, bu i~ de-~- Hazır bulundular hane politikası neticesi istiklalinin tıpkı Sar mıntakasındn olduğu gibi Yüksek bü cesi 

başvekil Çemberlayn a davetlıdır. talya - Ingılitere muzakerelerıle mu- _ .. kaybetmesini bir türlü hazmedcıne - yapılmnJ;ını istemektedir. 938 mali yılı için tahmir. edilen va-
Bu yemek c•sansında esas ve ihtı - vazi olarak yürünülecek fakat, daha Ulu Önder Ataturk; .. dun ~-a~ mektedir. Şuşnig bu gibi muhtemel Binaenaleyh siyasi mahfcller, şiın- ridnt 248 milyon 320 bin liradır. 

Hi.flı mPsclelere temas edilecek ve önce; bir hal şekline bağlancaktır. Ankara Halkcvinde; Guneş ~ltıbu hadiseleri önlemek için tabiatile Al- di Şuşııiğ'in ynptıracağı plebist «.Müs- Bu yıl bütçesi Cumhuriyet bütçe • 
bu csfü da gC'rek Çcmbcrlayn'in ge - MÜZAKERELERİN_ ILK Ankara şubesi tarafından tertıp olu- man aleyhtarı olan ameleler, yahu- takil A msturya» şeldiııdc tecelli et- }erinin en yükseğini teşkil etmekte • 
rek Rıbbentrop, mensup oldukları SEMERELER! nan güreş müsabakalarında hazır diler kralcıları aristokratlar ve ko - sc bile hun unla A' usturya meselesi- dir. 
l ukıim tın bu ı lere aıd kati noktai Londra 10 (A. A.) - Bahri meha - bulunmuşlardır. yu h~ristiyanla;la geniş ölçüde teşri- nin halledilıniş olmıyncağı, bilakis Or 938 yılı varidatı 37 senPsinden 17 
n zarlarını a ıKca izhar edecekler - fil, İngilizlerle İtalyanlar arasında-/ Rcisicumhurla beraber başvekil -~c ki mesai eylemekte ve büyüle" kolay- ta A\•rupa sulhu ihlnl edecek dahn milyon 300 bın lira fazladır. 
dir. ki mü_zakerelerin ilk n:ticclerinden H'ıl Bayar ve bütün_ vek~ler de mu - lıklaı· göstermekte ve büyük selahi- ve milhim nıüdahnlclcre ve hadise- Bu fa1lalık muhtclü menbalara 

Fransız malı fili ve bura siyasi birisi Italyanın 1~36 d~z muahede - sabaka.~arı seyret~ışlerdır. lyetler vermektedir. Şuşnig bu sayede lcrc sebebiyet vereceği kannntinde - şöyle taksim cdilmi~tir. 
m .. h ... ıl erıncl n bir kısmı bu müza .,sini kabul ctmesı olacagını beyan Ataturk Halkcvmi tam saat 9,5,memleket ekseriyetinin istiklal ta _ dirlcr. l\1uamC'le vergisi beş milyon, gi.im -
kcr leıcl hıç bir nctic<! elde edile~ - etmektedir.. . . .. • . . de teşrıf etmiş~_er ve ~aat 1.e _ka~~~ rnfdarı resmen ortaya çıkabileceğine ~Jmnn gnzctclcri susuy~r.. rük varidatı 3 milyon, muhtelif mad-
mı) tcegı kan !ltinde olmalar na rag-ı Bu mahafıl, ltaly~n huk~metının devam ed~n .. gure_şlerı. m~ıyetı . ,kanaat getiı'miş olduğundan bu pa- Bcrlın: 10 (AA.) _ B. Şuşnıg ın 13 dder istı~li'ık rcsm~ ~ki ~ilyon, inhi-
men Lord Hnlifaf{sın yakm dostları bu n:ıuahcd~de derpış-~dı~n:ış olan beraber buyuk bır alaka ıle takıpızar günfı Avusturyada rcjinma müra- martta Avusturyada_ bir plebisit ya- s~rla~ safı h~sıla~ ilo. ın~lyon, ~nanç 
,. hukümet mahafiliylc alakası 0 _ tahdıdat~ ~ayet ctmcgı bılamnl ka - buyurmuşlardır. cat etmiye karar vermiştir. pılacağını bildiren Insburk nutku, bır mılyon_dort y~z hın, ıktısaclı bu~-
lanl r crgeç Almanya ile de bir uz _lbul etmiştır. . Bu rcyifunda •Serbest, miistakiJ, bu sabahki Alman gazetelerinde ta - r~n "cr~ısı 371 bın, muva~ene vergı-
la~a ol· cağına kani bulunmakta - Yalnız Habeşıst~n fuluhatı t~nı~- Deniz Bank hıristiyan, Cermen Avusturyasına la nıamile meskut geçilmektedir. 51 440_ bın, hava kuv~ctlC'rın~ yard_ım 
dırlar. ~adıkça beynclmılel. her hangı b~ı: rafdar mısınız?• diye sual sornlacak,I D. N. B. şimdiye kadar yalnız ha- 530 hın, dam~a r~mı 93~ bın, bug -

B ılın 10 (A. A.) - Doh.-tor Göbels ıtıl<lf_ı ımzalamaktan ımtına eylemış 24 yaşını geçmiş olan kadın ve erkek rici seı vislcrinde buna dair kısa bir day koru~a ~50 bın, eml.ık satı~ b -
dun ak rn Alman matbuatı mensup oldu~nu hatırlatmaktadırlar. . idare meclisi bugi!n ilk her Avusturyalı bu suale, ccı.:elı veyalhavadis wımi tir. deh 360 hın hın. 
laıı oni.m:iE Alman noktai nazarın - İngilızlerle İl~lyanlar ar~sın~~ki top1antıtnnı pıyor •hayır• diye cevap verccektir.Plc:bist Naziler nümayiş yapıyor =============--= 
dan m tbu tın vazifesi hakkındo bir ~~-za~erelc:, Mıllctler Cen_ııy~tı~ın Deniz bank umum müdtirü Yusuf valilerin nezareti altında yapılacak- Liıız, 10 {AA.) ·- Nazileı·, plebi - US 8 . 8 : 
nutuk s .}'lcmı \:C cgarp dcmokcası- onumu_zdekı mayıs ayınd~k~ ıçtı1:1a Ziya Öniş yanında muavinleri Tahir tır. site iştiıfık için te bıt edilmiş olan 1 • • 

krınd:. matbu t scrbestisi zihniye- devı:csınd: H_abeş meselesını hal~e~. Ke\•kcp ve Hamdi Emin olduğu hal - Şuş:ni~ . plcbist nctic('5indc, müsta- yaş asgarisi ile ple.bi ilin yapıL'llası 21 Jerın muhakemelc.rJ'18 
t nı şıdd tle tc>nkıt eyldikten ..sonra mcsın: mu~a~d olaca~ _der~ce~.e ~-le_:- de Ankaraya gitmiştir. kil AvuSturya tarafdarlannın kahir tarilıinın pek yakın olmasını protc-s- .. . · ı 
dcnuştır kı: lleme~ı. takdiıınde bu ıtıraz ilen suru- Deniz bank ilk toplantlsım bugün bir ekserıyet kazanacağı kanaatin- to etmek üzere bir nümayiş yapmış- Dun de dtvarn edı dı 

« Eğer m tbuata hakim olmağa lcccktır. . Ankaradaki merkez binasında yapa- dedir. lardı.r. . ·-· 
1 
. .,. 

b 1 , h ·1 k a d k Ayni mahafıll Italyanın Fransa ve kt B t 1 b k"l C 1-1 . . . _ Anadolu a3ansırun v• ı dıgı mı u aş ayan ~a ı ı evam e ece o - . . ' . _ ca ır. u op antıya aşve ı e a Ancak Almanya tarafmdan bu Polis numayıscıkri dagıtmıs olup hk . l k ak d Alın ill t" Almanya gıbı zırhlıların tonaJını 3:..> B ·sı·k d kt" ' ~. mata naıuran Moskov.l ma emeıc:ı 
ursa, pe y ın cı. an m e ının . . · ı ayar reı ı c ece ır. yeni knrarın hiç do hoş görü1miye - yeni nümayi leı-e müsaade etmıyece- .. .. . d k 

1 
d" zımamdarları Alman matbuatını hü-j bm ton olarak tahdıd eden maddeyı ~· . . , - . . . . . . dunku cc]se ınde suçlu o tor ar ,.n 

- kabul edeceg"i mütaleasındadır ccgı zmmcdılmcktcdır. Vak a 1 - gını bıldırmıştıı. Platııcfi sorguya ""kmıstir Doktl)r cumlardan bulunmaga davet edecek- · EJ kt • k • k te} ,.- . . . . . . ··:··:.:·····························~···:··············· e rı şır e ı e şunları söylemiş"tir lerdır. Mamafıh, B. Hıtier, İngilız gorülen yeknesaklık gıttıkçe orta - • •. : . 

1 gazetelerinin bittabi ağzını mühürl~ dan kalkmakta bulunmuştuı· M •• k l ı « -· Doktor L vm, Y ngoda ı c J a-
mek istememektedir Alman mat - Ve gazeteler de serbest endividü - UZa ere er m iı! pılacak mül:1k.>ttan beni habcrda:- ~t 
buatına gelince daha. 1933 ve 1934 de alite fa.:ıliyet göstermektedir Elektrik şirketi meclisi idare a _ mişti. Bu göriı~mede Yagoda ıhtıl.ıl 

· G • • ı • ı • t' h ı " k darbesinin bo.şanlması ıçın memle -=~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~,~fil~anB~ru~~~ m~rnd~ rası, un gerııKç~ IS ~ 
• c "" h v .1 • .:ı kette ve clışaı ıda buyuk otoritcsı o -r a a S Ya 1 U a n ve hissedarlardan Bay Döbassı Bel - lan Maksim Gorkiyi ve soııra Kay _ 

çikadan şehrimize kelmişlerdir. m kta 1 artıyJr 1 d • l 
· (Birinci sahifeden devam) . ı bış __ e·fi· ortad. aıı_ kal ır.mal: laz_ıı n_ ge -----·--~ Iki murahhas bu akşam Ankara'"\'3 _ 

. . . . . · lekete tealluku olan hususı mesele - -ı dıgmı bıldırdı. l\faksıın Gorkıyı be -
(Birinc.i sahifeden de\•am) jcak tahsisatın hazineyi sarsmaması i- gıdeceklerdır. Elektrık şırkctılc Na - 1 edk"k ed"l · b tedkı"kler 1( Be e ·v . bu 18 . rşı nim öldürmekligı~"mi aksi takdirde .ı-

. · · ·· • · · f v kal · d k · ·· k 1 er t ı ı mış ve u , .J ş~yı olmuştur. Fakat _Şotanın hiç ç~n h~kumet tarafından tesbıtın: ka- ıa e .ctı arasın a 1 muza ere e- haberlerin ve noktai nazarların dip- yeni ve mühim tcı ... blr• ,ilemden intikm alınacağmı da ısrarla 
bır kayıt ve şarta tabı olmadan tam bınenın serbest bırakılması oldugunu re bu suıetle tekrar başlanılmış ola- 1 . 1 .1 t atisine devam edi-ı ler a 

8 
•Jk h .... lkın ~el (söylediler. Levin ile bir plan lıazır. 

ı .h. · kt d d- ·ı ·· l · · caktır oması yo u ı e e Y 
se a ıyet ısteme e musır avrana - un gece _gazctecı ere soy enuştir. T : t 

1 
h . . . k t b k \eceğindc iki hükCımetin tamaınile ve ucuz ~t yemesi nl ladık. Ve böylelikle Gorkinin mu • 

cağı ~aber veriliyor. . .~clçıkada buhran başl~yor esısa ın ıs a ~ ıçm ~ır e • an ıı; hemfikir olduğunun her iki tarafın f' kavcmetini azaltmak, hnstalığn sev -
İkı taraf dn notaı nazarlarından Bruksel, 10 (A.A.) - Maliye Nazı- ya her sene 3 mılyon !ıra kovacak " . . . J'b 

1 
k . ttc temi • ÇS ışı or ketmck suı-etile öldürecek ilfi.clnı· 

f d k • l k kt · d ttik B D . t"f . . ed 15 ·ı 1. b" 'k kt' memnunıyetım ca ı o aca sute - , 
e a arı yapmama a ına e - 1n . t:ınan, ıs ı a etmıştır. sen e mı yon ıra m ece ır. . . . cd ı . Şehrimizde et fiyatlarının indiril - kullanmayı kararlnştırdık · · · · · · • o·~ f 1 k ··k · k · · ebyın C'<lılmcsıne m ar o mu'i ve · • , . lerı takdirde kabınenın ıstifası ve B. Deman m sıhhi sebeblerden do - ıger tam tan e e tıı şır etınm k' f ik" 1 k t' - tt' ·ek mesı hakkındaki kararın alınmasında Kuybic::e!i öldürmek için d~ kalbi 

· b" · • h başl · 1 · · h h ~ h lkt f zl ld ğ 3 500 000 r k •1 tara 1 mem e e ın muş ı ~ ~cnı ır sı~ası ~u ~an aması ıc- ayı ı~~ra ate mu taç ~ldugunu na - a an a a a. ı 1
• • ~ ıra da- menfa.atlar ve ni?.am ve sulh hakkın- çok ihtiyatlı hareket edildığini, bü - zorlayacak mütemadi ilaçlar kullaı-

tınabı gayrı kabı! bır vakla olacak - .zan ıtıbare alan kabıne kendisine dar paranın gerı verılmesı hususun a .. ist" d tün İstanbul halkının memnuniyetile nıldı 
' · k k · b k d :la muşterek arzu esasına ına en . . . . . tır. kati halefini irae etmek salahiyetini ·şır et; ısmen mtis et; ısmım e amimi ve dostane teşriki mesaiye si-ısabıt olmuştur. Gorkıye enJeksıyon yapan Bilos -

Dün gece geç vakit toplanan ve sa vermiştir. menfi cevap vermiştir. ıasi iktisadi ve kültürel sahalarda de Bu hususta alınan faydalı tedbirle- totski ifadesinue: « Levin ile Pıfıt -
atlerce müzakerelerde bulunan ka - Hiikiımct meclisi ne ynpacak? Ankarada yapılacak olan miıuı.ke - va:n etmek arzusunda olduklarını rin ilk semeresi derhal görülmüş ve nefin hareketlerinden şüph~lendiği -
l>Jpç ... _bµ ~b::ı°!). !ı~O- ~.Ea~l~~ntoyu 'R.ac:•·uo1r11 °R<>riuf''vıı 7hı!\~t Mır> _ relerde bu iş de hal ofunacak•ır. mıisahede c:>tmişlcrdir. et ucuzluğuna bn,.lanalı henuz 10 gün ni» söylemiştir. 
ıp vazıye u un er ı e mec e . arşova ne aayo.r. v H<QH a logıııcu .l:)UJll K yuzae zı w1 an aonrn mu a rnme gı ı o-

al . ti b-ı·· t af"l list t>ıımesı ıçın muzaKcrelere ıasıla ver- AT y v .u D d h 
1 

·z.ı· 
izah etmesine karar vermiştir. mış ve He.riyo, kabınenin meclis hu- Varşova, 10 (A.A.) ·- Burada bir derecesinde artmıştır. larnk devam etmiştir. Burada suçlu • 

Bu vaziyet karşınnda kabineninızuru~a çıkması lüzumunda ısrar et- · _ cbliğ neşredilmiş ve bu tebliğ, B.J Bu keyfiyet fiatlarm inmesi üzeri- lann hangi ecnebi memleketlerle te 
mukadderatı artık kolis arası müza - miştır. • Prcı· e er te~ f( K .... ek'in ziyaretinin iki t:lra!lı habcrıne halkın hemen bundan istifadeye masta bulunduklanna clail' sorgular 
kerclerinden çıkmış, parlamentonun Hükumetin, mebnsan meclisi ta - • _ eatisine inhiso.r edec~ğini ve Polon- koştuğunu göstermektedir. yapılmı~tır. 
aleni müzakeresine terkcdilmiş de - rafından rey verilınoocn evci, halk- C '"O .' ra'mn harici siyasetini asla değiştir- Ve ucuz~uk devam ettikçe; et sa·· Moskova dnv~sında baz• İngil·z 
mektir. çılar cephesi ekseriyetinin müzabe- Cenevre 10 A.A.) - Anadolu a _ niyeceğini tcyid eden siyr.si rnaha - tışlarınırı r{ de % artacağı muhak • şahsiyetlerine karşı yapılan itham • 

Şotan, Fransarun kendi emniyeti 1- reti olmaksızın idareiumurn devam jansınm hususi muhabiri bildiriyor: ilde büyük bir memnuniyeti~ k:irşı- kak görülmek~cdir. iar karşısında İngiliz bnsvekili Çem-
çin muazzam borçlar nltına girmek edemiyeceği bcyanile iktidar mev - Hatay intihabat nizamnamesini tef lanmıştır. ' Biıhassa fJkır halk eskiden, paha- berlayn Avam kamarasında sorulan 
mecburiyetinde olduğunu aklıscli - kiinden çekilmesi muhtemc>ldir. Bu kik ve tadile memur beşler komitesı lılık yüzi.indcn ayda bir kere bik et bir suale k:ırşı şu beyanatta bulun -
min bu gibi işlere girişmeden önce usul, ekseriyet fırkalarJ arasındaki Hatay'a gitmiş olnn Milletler Cemi . V ? } • k yüzü göremezken şimdi sık sık et muştur: 
kabineye tam selilhiyet verilmesini noktai nazar ihtilô.flarını, bu fırkalar 1eti komicyonunun hazırladığı nizam 1;~ a 0) (") ID Cl h alabiln.cktedir. c - Davadaki şehadetlerin İngiliz 
istemyi icabettirdiğini, büyük mas - rasında müstakbel teşriki mesaiyi da- ı:ıme ile Türkiye tarafından tevdi o- Dün akşam saat 6 da Kapalı çarşı- Evvelce az et al 1lar ise, şimdi - Sovyct nıünaS:b.~t~~rine verdiği za. 
rafla:ı istilzam eyleyen projenin ha ziyade artmasının önüne geçilmiş lunan mukabfl proje üzerinde ü,.. da kuyumcular kısmında bir kaldı _ daha fazla mıktarda ctte.'l istifau.? et_ rarı tamamen gozonunde tutuyorum. 

Macar 
Kabinesi de 

meclise tevdi zamanının ve konula - olacakbr. 1ündi.ir müz:tkerclerde bulunmakta- 1 k 1 1 t mcktedirlcr Bununla beraber tamamen vaı:ılış o-
- rımcı ı va :ası o muş ur. · . İ " 
:Jır. Bu iki rrojPnin bazı maddeleri - Çarşının kuyumcular kısmında, __ Halk~ _daha ilk gü:.lcrde ete karşı ~an_ ~u ıddia:ara ngi~~~ede ve ~ariç-

C'QTI nehrı" nin tetkik ve mümıkaşası henüz de - K<ıyserili caddesinde 74 numaralı gostcrdığı bu rağl-ete mukabil, şu .e ıtıbar cd!lmeyccegını zannediyo -
tJ ı ~..ı. • d h · · el rum » • vam '""ıyor. lükkıinda kuyumculuk eden Kayse - sıraıar a şc rımıze g ~n kasaplık · 
Geçtik len so.n ra ,j Onn~k Bohçal oğlu, <lükkanında hayvan mikt:ın rağbetin artmasına te - . Bazı meb~slnrın Sovyetler lirli -

Z h• · ·ı k uluıımac.ıığı sırada temiz giyimlı bir kabül edecek dere\.'.cdc çok olmdığıu- gınde entellıcens ser_visin ajanları D ""• f • To~o 1~, (~n. !el~raf) - Sarı e lfCf ere aman yo cadın gelmiş ve çırak Kegorka bile_ dan i~delhace ı.iyasaya müdaha'e et- m~vcud olup olmat ıgı h~kk.nd::ıki e gı ş f nehrın geçilmesı ı~ın ılk ~uı:eke~ler ( I b rnc ınM/cdtn dtt;aml ık alacağını söyliycrek numuneler mek. uzere belediye hemen yeniden so.gufo.rma Cevap vcrmemıştır. 
Başvekil .. Daranyi, kab~e:-ınin isti- :u::~ın;.etle nctıcelenmışt_ır. Şım- kardıkları bir paket erpini çekerler- çıkarttırmıştır. tedbır ~lrnıştı:: ·-· . ~ • -

fasın~ bugun saltanat na!bı. amiral eh.~ geçen kuvvetlerm arka: !<en işe el koyan memur ikisini de Tezgahın üstüne konulup müşteri- . ~~ledıye ı:-:ıslıgının dun sırf bu Taksımdekı 
Hortıye _vermiştir. sından <!lger ~ıtaatın da. ııehrı yakalamıştır. nin seçmesıne bırak1lan beş bilezik- ış. ıçın fe:•~a!ade ol~rak t?~laclığı şc- U arhane e 
Dranyı tekrar yeni kabineyi teşki_ g~çmelcrı ve duş~manı ~~~ e - Yapılan sorguda, bir buçuk sene - ten hiç bırini beğenmeyen müşteri hır me~ı~ın tasvıp ettigı ve icap , 

le memur edilmistir. Yem kabinede d nceye kadar takıp etmelen ıçın e- :!enberi muş·· tereken bu b h . biraz sonra dukkandnn çıkmıc:tır eden ::elahıyet kararını V"rdiai bul Y 1 <alan lar ~ mir verilmiştir eyaz ze rı ':$ • • • •• b "' yalnız maliye ve adliye nazırları de- H"" • · • kullandıklarını itiraf etmişler ve cro- Bileziklerı, camekandaki yerine yem tedbırlcr~ _gore elediye milli '-J yoğlunda Taksim stadyonıu ar-
ttişmiştir. ü_kümet askcrı makamlarla ta • mi İzmitli Adil isminde seyyar bir kaymağa başlayan çırak Kegork bü- bankalardan bırmden 250 000 !fralık kasında Ay yıldız apartımanında ku-

Kabinenin istifası, geçen hafta baş ma~ı~~ ~utabı.k olarak Çin harekatı- satıcıdan aldıklarını bildiımislersc yük bir hayretle bunlardnn bir tane- bir istikraz aktedecektir. mır oynadıklarını dünkü sayımızdn 
vekil Daranyi tarafından mecliste i- nı onurnuzdcki may~. kııdar ta - de bu mevhum adamı bulup gö~ere- sinin değişmiş olduğunu 60 lira kıy- Belediye bu para ile bizzat et a - haber verdiğimiz kumarcıların meş-
Jfi.n edilen silahlanma ve kalkınma marnlama~: az.me~~!ştır.. mcntişlerdir. İki suçlu amele bugün metindeki altın bilezik yerine altın !ım ve satınu yapacnk ve piyasaya ı.ıı- hud suçlar mahkemm;einuc davaiarı 
programile alakadardır. TJapon)a nın muhım bı~ kararı . oeşinci asliye mahkemesine verilnıiş- kaplama bir gümü~ bilezik bıraktığı- zım olacaktır: nihnyetlenmiş bunlardan evi kirala · 

.okyo, lO (~.A! - Amırallık daı- lerdir. nı görmüş, o sırada dlikkaııa gelen Ayrıca kesıJıniş hayvanlan :d :'nn Agavni ismindeki kadının evin-
K Ü,..Ük Üstün resı namı~a soz soylemeğe salahi!et- Kumarc:ılar sıkı takipte • ustasına işi anlatmıştır. mezbaha rcsmı ue yeni bil" kartırfo d>! kumar oynatmak suçundan 75 

• T • • t:ır. ol~ bır zat, Japon harb gemıle - Diğer taraftan ikinci şube direktör- Derhal polise koşan kuyumcunun tenzil olunmu,tı •. . .ht vara cezası ıle 10 glın hapse mah Bır kaza geçırdı . rının Çın sularında kendi üzerlerin - lüğünün çok sıkı takip ettiği kumar tarifi üzerine polis fa~liyetP- leçm·ş Belediye şim.Uci .. n istihsal mm _ kwn edılmiş. kumar oynarlarken ev
Vali ve belediye reisi Muhiddin Üs- de uçan tayyarelere ateş nçmak mec- ve kumarhane ic:j üzer' dek" .. b" ..,., ık _ · 1 takalarmdaki kasapJık hayvon mik- de suç üstünde tutulan Salih, Davud, 
·· d ğın k- ük 1 1i - buriyetinde kalacakl b ır ın ı muca • ve ır .... sonra aç goz müsteriyi ya- . 

tun a uç oğ u stun, Robert . annı eyan et- dele bütün şiddetile deva tm kt kalamıştır s ~arım tesbıt etmiye bn.şlamıştı':'. Şahap, Hamdi, Rıza ile Froso ism:in-
Kollejde müessif bir kaza geçirmiş - mlştir. .. .. .. dir. rn e e e- B B : Uzak mmtakalardan bugünfordP deki kadın da onar lira para ce7..asın:t 
tir: Bu zat, uçuncu devletler tayyare- .. _u, eşıktaşta, Yıldız posta cad - mühim miktarda hn'lvan yola ık--rı- çarptınlmışlardır 

Küçük Üstün, mektepte jimnas _ !erinin bu kabil hareketten kati su- ~u cuml~den olarak Karagümrük- ~esınde_ 5~ numaralı evde oturan Sa- lacnktıı-. · ç ~ . --·---
tik yaparken, tavanda asili ipten a - rette çekilmelerini, Japonyanın pek tek~ ~cç~:ılerde~ Mustafa'nın kah - ~ Zekinın kansı 30 yaşlnrındn Sa- Mart, Nisan ve mayıs ayları· en az Fara basan m kine fle 
şağıya indiği sırada her nasılsa eli ziyade arzu etmekte olduğunu be • vkuesın e un kagıtla pascta keserek mıye Beşdin isminde bir kadındır. kasaplık hayvan g~tiri r.n ?.a:nal"}t1r B Iaur'standan h . . ,_ • . 

ulm - - yan ım·cl~.. mar oynamakta ohın Mustafa Ah K d ·· · d · u u ı şc rım12e •• ayıgı ı· 
kurt uş ve yere duşmuş ve iki e ı~~. d Abd lI-L . . _ .. • a_ ın~n uzcrın e yapılnn arama - olmasına raI;rınen l ı yeni 'eı..1-ıirler 

1
,. kömiir getiren Halı ·"-' d 

1 
b·ı -. . . ı .... ~.. me ' u ..u1 ısmınde uç kır:t ya - da bılezık bul ah.b. . d . .nı ı .... mn e sa ı egı ıncınm~~. , . .. .. ·:r unmuş, s ı ıne ıa e sayesındt! et f1:.tları:~m yü':.se!:..:ı~!.i- hfr kömürcü ·· b (' . 

Yavrunun iki elinin bilekleri de al- An kar ada feci pılanl bır210bakskınla ~ç ustunde_ tutu:- edilmiş; Samiye tutularak tahkikata ne imkfin ve nıa~a.1 bııakılına·•acak. ~akine ile lo~aıı~aı::n ::a~ .) ~:t 
k t e· k muş ar uruş kumar parasıle ka- başlanmıştır J 11 - llU sure e çıya onmuş ur. . . 1r aza ğıtlar müsaadere edilmiş kumarbaz- • tır. . • . . 'iVO 1irasmı ahm W'nu ve Ha:-tn is • 

d ~ktorla~ pek kısa _hır z:man içın- Ankarada Etimes'ud tayyare mey- lar müddeiumumiliğe yollanmışlar - 1 KlJCOK HABC'olı: D t Bilak~s fıatlanı .. ya~ınd:ı btl' mi": - m:nde 2 sabıkalı yrJ~ .ı!anarak mah -
e . çının aldırılacagım soylcmek - danında dün feci bir kaza olmuş ve dır. . J .. ~il -h İ dar daha •. , 1!-ılmesi çok mtthtemel· kemey vrilmişlerdir. 

tedirB l~. .,.,. t•· - tanı l bir Türkkuşu talebesi öğretmen nam Fatihde, sabıkalı sigara kaçakrısı * Deniz Bank 1ekaüt sand17rı fan- dir. 1 Karar bugün öğlf'dP"l sonra verile-u aza, us unu yan ar arasın- zedi Musa Gürsel pe d b :s o --1') 11 ... 
da derin bir teessür U'l•andınn tır .. .. _ rvanc ar esile Haındi'nin kahvesinde de bir ara _ liyete geçmiştir. , -: ..,, -- ce :~u·. , 

"' ış · olmutur ma yapılmış iki d ta 1 b * Vaı-ı.:• bch ..... ıır HJ d ıtı at <'ık _ --c')- _ Son Telgraf - Bay ve bayan ü - .·. • amgasız va u- * Bundan 20 sene evvel müt::ı . ı.: • 
tündag· a g~miş olsun derken k" ~k - Ke~dısı kazadan sonra kaldmldı - lunarak müsadere edilmiş, aynca cenin kara günlerinde it"l.f k re-t ·~ ı-ıı"l'l •t/n ~re .. : alı.;L Jı-oru .ıı:?n dü ı * A ıt.n alım s:ırı•nı luıklındaki ka 

-:s ueu gı Numune hastahanesinde h... ta H di · ı a uvve - ruou · ıektedı 1 d J - • •• 1 1 
üstüne acil şifalar diler · .. . . ..yn am ye aıd çekmecede 28-30 srınti- eri zabıtası tarafından Gü an zin :ı. • • xar;~:ııne e '' l·ıı.:.~.- "r ynpılm:ık ü-

. gozlerıru kapamıştır. mc>trc·uzunltır unda bir de bıçak bu ,fanlar,ına su·· ln .. J AliY. M- - * 'B('ıMıye harı a • . llııtJıfrl:. .:c.:c ·etkik" •l',it'. '"'ı. ııım~lrt.:ıdı:-
-o-- Vazife kurbanı · · b - ru ıuş 0 an urte- Galip oug\.11 ~n ı ayn · d Jr • ı ...ı t clı · · * El evm İtal ad b l kt . genem cenazesı u- lunmuştur. Müsadere edilen cşyabr- za ve Mclımcd Hil . . . l . "".. gı c-::. l :ı "" ... a koy h"l!rt!vi Nn<ısııun in -

Y . Y . a u uruna _a o- gun Ankara Numune hnstahane~in - la birlikte Hamdi hakkında bi z b . . .. . . mı ısım erindekı ve. oraca l·•ı.·.Mn ı.nnr :..i.i "'U mü • şnsı içi!l açı!wı rr.•.sab~knda [>ı 
ldan _Ycml~ln vehJıa.hd: bu hafta ?çındej den büyük merasimle kaldmlaC'ak -/tanzim edilmiş ve tnhkikaia b;<-1 a ıt ~-ı:rk ;ar~cşdıınız Fra~sa Reisi - dürü Ziya i~e 11'11 :n;:'lu io;tirrlôki h<'itj r;nciliği bel H.>.: mh:rırrJannd~~ 
cnız yo ı e şe rımıze gelecektır. tır. ~an - cu uru ara~m nn affedılerek ev - kında Nafin ve.·:~let.ı.., temaslar ya R"' d" ik' ·u-· S b . .. .. .. 

mıştır. velki gün §chrimizc ln . l ·d· • -ı U!{UC:a ın, ınrı gı a rı, u ui1cu-
ge :ıış eı ır. pacnUu" füğü dt> .nıımru· Leman kazanmıştr. 
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ABiDE JÜRiSi Tersane mütehassıslan Kasımpaşa 
ve lstinyede t edkikler yapıyorlar Çekoslovakya rr -' -' h · k • 

Bugünlerde sık sık bahsedilen mev ı QŞTQUQ UQ ır ÇO genı C Yakın zamana kadar bizde dinin 
8ZQ yasak ettiği heykel, Cumhuriyet dev 

rinde çok şükür meydanlarımızı süs-

Veni 
zu çekoslovakyadır. Telgraf haber- nv 'erı· gapfırılıgor 

• !erinin verdiği maliimatın çoğu or- ,, ı ~ leyen abideler halinde bile aramıza 

t3rsanemizin inşasının bir Alman :~n~:;~a!:~~~:t:~a~~:~t~ Yeni adliye sarayı binasının ya- kümlar araşında 25 kişilik ilk kafile k~=~:=~:0~ucağındaki taş 
grupuna Verl'lmesı" muhtemel gün Çekoslovak Başvekilinin söyledi- pılacağı eski umumi hapishane ar - İzmir ceza evine gönderilmişle~dir. bebekleri kırdığımız devirlerden so~ 

cri nutkun akisleri hala devam et- sasının temizlenme işine başlanmış- Diğer mahkilmlar da kafılerle ra kavuştuğumuz bu heykel devrı 
. .. . ~ekte buna muhtelif memleketler- tır. Edirne, Bursa, ve dığer viIAyet ceza bizimle «heykelsiz memleket. diye 

I>enız bank. tarafından Al.~anya -ı Bu mutehassısların ver~kl~rı ra- den ya doğrudan doğruya veya dola- Projeleri adliye ve nafia bakan - evlerine sevkedileceklerdir. alay eden Avruparun ağzını kapattı. 
dan dav~t ed.ılen tersane mutehassıs/P.Orlartlan sonra· tersanemızın ınşaah yısile cevaplar verilmektedir. Baş _ lıklarınca kabul ve tasvip edilen ye- Diğer taraftan Edirnede yanık ktş- Fakat ortaya yeni bir mesl çıkmış ol-
Iarı .~tkıklerıne başlamışlardır. . kati şeklini almış olacaktır. Mütehas- vekil, bugün Çekoslovakya ile Al- ni adliye sarayı hapishanenin yıkı- ladaki büyük ve modrn ceza evmi du. 
Mutehassısla~. !anlarınd~ ~enız sısların tetkikleri on b~ş gün kadar manya arasında görülen gerginliği lacak ve arsa haline konulacak şim- muhtelif vilayetlerde yapılacak mo- Abidelerimiz birer sanat eseri mi-

bank umum mudur muavınlennden d h . . . . kull dik" b" ·· · de inşa edı'lecek d l · · • t t kıp e - · · · ·· l ·· 
• • • v daha sürecektir. Tersane inşaatının a a arttıracak gıbı hır lisan an- ı ınası uzerm - ern ceza ev erının ınşaa ı a - dır? Degıl mıdır? Bugune kadar )U· 

muhendıs Harun oldugu halde Has - d v ·ıct· H - Al il k t•• ı·r d kt· k fl 
1 

·· d t• ·ı · 
k'" K İs . ed ki . - bir Alınan grubuna verilmesi kuv- mış egı ır. atta manya e a ı ı . . . . ece ır. yu masra ara vucu a ge ırı mış a-

oy, .. as mp~ ve tı~y e tesı . surette anlaşmak arzusunu bile göS- Eskı hapıshane bınası ankazının Şimdiye kadar yapılan yeni ve as- bıdelerimizin selahiyettar bir jüri 
satı gozden geçırmektedırler. vetle muhtemeldır. termiştir. Devletlerin müsavi şerait kısa bir zamanda temizlenerek inşa - ri ceza evleri arasında Ankara, Bur nın tensibile dikilmemiş o1ması ve 

A k · R J ile birbirlerile teşriki mesai etmeleri ata başlanması için lazım gelen bü - sa, Kastamonu, Adana ve Elaziğ ha- çoğunun ecnebiler tarafından yapıl -a y : CSSam arJD esasına istinad ederek Berlin ile Prağ tün tedbirler alınmış, ve dünden iti- pishaneleri yenı inşaat arasında sih- mış olması kafi değilse de yine etı-n-
Terfihlerl• ~rasında böyle bir teşriki mesai im - baren hedem işi için tetkiklere baş- hi teşkılatı muntazama ve bugünuı1 fında epey akisler, dedikodular u -Bu yı J plaJ·lara kanlan bile aratıın bu nutkun ha - lanmıştır . ihtiyaçlarına gore yapılmış modern yandırdı. 
------------- riçte komşu memleketler matbuatın- Mahallinde tetkikat yapan müher. ceza evlerini teşkil etmektedırler. Mefahirimizi ecnebilerin yapama -Vapur iş'etecek Maa, ver ne usuJU ye· ı da uyandırdığı akislere dair şimdıye dis ve inşaatçılar bir iki güne kadar Eski bır ceza evi ol&n ve muhtelli ması meselesi ve müsabakalarda se-

.' . . . rina yeni bir tekil kadar gelen telgraf haberlerinden bir esaslı yıkma hareketine başlayacak- devırlerın adliye tarıhınde kaydıne lahiyettar bir jürinin bulunmaması 
Akay idarecıı bu yaz mevsımı içın f"k· al ·· kil. 1 tır t d · t d 1 s· · d 1 . . b!I undu ı .ır mak mum n o muştur. . . . esa u . e ı en ınop ceza evmın e etrafında yapılan bu haklı itirazı· ra 

Şmıdıden hazı:hklara. başl~mış ~~. - _ llk göze çarpan keyfiyet şudur : Hapıshanedekı mahkumlar bun • pek yakında !enı ve ~odern. bır ce- cevap olsun diye resmi bir jüri teş _ 
lunmaktad•r. I~are elındekı butün Halkımızın san'at SP.rgisinin ve Prağ ile Berlin arasında teşriki me- dan bir buçuk ay kadar evvel Sul - za evıne tavlı edılecegı. yem hapıs- kıl edildi ve işe de başladı 
vapurlan sır_a ıle. Kasımpa.şa havuz-lgüzel san'atlara karşı olan alakasının sai imkanlarını tabii olmaktan çıka- tanahmette yanan adliye bınasının hanesinin ınşeısından sonra da Sınop At k t tm fk. 
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l d t tt kted Ak r . r ı a n ar o ması ıca e en arın a ~mır e ırme ır. ay günden giine arttığı bu zamanda res- ran engeller, Çekoslovakyadaki ekal- arkasındaki tevkifhaneye nakledil - zindanlarının tarıhı asar arasında b .... h kk d M 
1 

d 
bu yıl. bilha~ a~~ara dalta fa~la sam1arımızın o'.l terfihi ve daha iyi liyetlerin vücudundan çıkmış olduğµ ~işlerdi .. Yeni verilen karara göre bir mevki alacağı söylenmektedir. c~Ju~. a ı~ da ressa7ı·Y· b'a 1mu 
r~ğbeti ar~ırmak ıçın tedbırler du - hfyat şartları içinde yaşamalarını te- görulüyor. Bu ekalliyetin ne olacağı Istanbuldaki ağır cezalı mahkümla- -Sultanahmetteki eski cezeı evi en- uda h~l~azte e ed.neşrek. ıgı Bır Y~.~ı~ 
şunmekted B d g ıl ld . sın a u asa en ıyor ı: u Jurı 
v • • ır. u ra a eçen Y 0 u- min içiıı bir proJ·e hazırlandığını ev- meselesinde Almanya bir türlü ala- rın bulunacağı hapishane yapılmı - kazının suratle yıktırılarak kalırıl - k . ti tk" 

1 1 
t 

gu b b d Ad 1 d . e senye sana ar o mavan ar ara-~ı ı u yaz a ~ar arasın a velce yazmıştık. kasızlık gösterememektedir, Umumi yacak, ağır cezalı mahkumlar civar ması ve adliye sarayının hemen ın - .. . . • . 
Hb alıç vapurıa:ı ~:ferlerı y~pıl~.c~~ v: Bu projeye göre, ancak (profesyo- harpten sonra ahedelerle birçok yeı· vılayetler~e büyük ceza evlerıne gön şaatına gmşilmesi içın buti.ın hazır- hnd~n. teşekkll! etmıştır. İçlerınde a? 
u vpurlar Buyük adadaki Yurukalı nel) olan ressamlarımız hükumetten yerlerin halkı baska baıika devletlerin denlecektır Bır hafta evvel mah - tıklar ikmal edılmiş bulunmaktadır. cak ıkı sanatkar var onlar da ecnebı. 

plajına olduğu. ~bi He~beliadadaki himaye görecek ve her birine üç ay- tabiyetine verili;ken yeni vücuda ge- = - = - Sanatkar olmayan jüri azası hü -
Abbas paşa ~l~Jlna ~~ ugrıyacaklar- da 130 lira bir para verilecektir. tirilen Çekoslovakyanın idaresine de G ı ·g"' • f Eski tekke kiımlerini sanata ve tekniğe değil 

• dır. ~unun ıç~ ~ugunl~rde Heybe-1 Buna mukabil onlar da her üç ay- bir kısım Alman verilmiş olan bugün enç l ın sana hisse dayanarak vermiş olaca_!tır. 
h plaıına da bır ıskele ınşasına baş- da bir sergi açacaklar ve teşkil oluna- kü Almanya 918 deki muahedeyi ka- 17 b d.. ~ Ve medreseler Jüride sanatkar azaların ecnebi O· 

!anacaktır. . cak bir jüri de bu eserlerin arasın - bul eden Almanya değildir. V e e f f gt; ı.a luşuna gelince bu eserler üzerindeki 
. Akay bu yıl :"-.nadolu yakası bılct dan her biri için 180 liralık tablo sa- Onun için Orta Avrupada kendi hu- V I Ak hükümlerinde tam bir isabet nasıl 
f~~tlannda tenzilat. yapa.cakt~. Bu - tın alacaktır. dutlarının haricinde ne kadar Alman n Q1' Şl Qı.Q QSI Bunlar1n tekrar Vakıf· ı temin edilt!bilir ki iddialarımızın ha 
gune kadar bu sahilde ~ilet ~ıatları - Bu suretle san'ntlara verilen para varsa onları da kendine almak istiyor lar ldare'llna geçm~•I şında ·Milli mefahirimizi terennüm 
um pah.a~ olması ve gundelık vapurlödcnmiş olacak ve devlet de satın al- ve bunu gizlemiye lüzum görmüyor. GUzel Sen~tlar Akada• ll?decek abideleri yalnız Türk sanat-
ı cferleryını ?e. az olması halkın bura- mış olduğu bu eserlerle; Türk resim Zaten malum olan bu noktayı tek - _ muhtemel karları yapabilir ecnebiler yapa -
ara ragbetını a~altmıya sebep olma- müzesini, vilayet müzelerini besli _ rar etmek şunun için lazımdır ki bu- misinin ganifletılmeal maı:a demiyor muyduk? 
sıdır İdare ayn zamand Yalova se ve tekvlve•i clhet•ne Vakıflar umum müdürlüğü umum B k d 11..r h d c·d 't' ·. ı . - yecckti. günlerde İngiltere ile Almanya ara. ı ~ uraya a ar J.vJ.a mu u a ı ı-
ferlerıne dt ehemmıyet verecek ve A . _ d b' ,. 1 sında müzakeraia giriı::.ildi girişili _ gidilecek mi.ıfettışlerinden A\•ni ve İsmail ı.ızlarında haklıdır çünkü heyti sıh-
haft b ünl. • d K'" .. d ynı zman a ır ne\ı maaşı res- ~ ' H kk b t tk kl . . k f1 

anın az~ g erm e opru en sam diyebileceğimiz bu san'atkarlar 3 yor denirken Çekoslovakya mesele- Son senelerde gençlerin sanat ve a ı azı e ı er ıçın ve v.ı 1 ar hiyenin tetkiki kabeden bir raporu 
~aJovaya dogru postalar. ya~~caktır. senede bir daha büyük bir sergi aça- sine verilmek istenecek herhangi bir bediiyata karşı gösterdıkleri alaka idaresine aıt teftişlerde bulunmak ü- :ıclli bir encümene havale etmek gü· 

u vapurlar Adalardan hıç bırıne uğ- caklar ve jüri bu çalışmayı kontrole- şeklin Orta Avrupada nasıl bir vazi- mütemadiyen tezayiıd etmektedir. zere şehrimize gelmişlerdir. liinçtür. 
ramıyacaklardır t ·· d t• - · d. ·1 t k 

· derek muavenete devam olunması ı- ye vucu a ge ırecegı en ışe ı e a ıp Bunun en büyük misali; (Güzel sa- Evvelce bır kanunla vilayet husu- Bir sanat jürisinde sanatkarların 
A b vapurları cap edenleri yeniden seçecektir. edilmektedir. natıar akademisine> yapııan mura - si muhasebesine geçmiş ve ~onra da ekalliyette kalması muvafık ueğn -

Tra.fa i d ğ• t• ·rdl Aldığımız mallımata göre, san'at- Fransa, ~üttefıki olduğu ~ekoslo- catler ve talebe adedinin boyuna art- belediyeye intıkal ~tmis olan tekke. dir, Fakat şurası da muhakkaktır ~ 
.arı. es. •• e.. ··'' •. rı kar muhitlerinde ÇOk iyi karşılanan Vakya'ya Sıyaset sahasında muzal,1~fe- _,..,.,..ı,., . ,., ~..., , '- '"""' 5ıuJ. UUldlCH lfl t\aU nazır Va• y iki" ph d ••t 1 d'l 

Ş k tih d k eKOSlO\ ak. 1 • • • • olmadıgı ce e en mu a ea e ı -ır e ayrıye onumuz e ı cumar- bu pıoJenın tatoıKınaeıı vaz gecıı - ...,,. <:::>ıı~t::ım:mL"l'>ıcuıı. \- - Bundan on iki sene evve • yanı zıyetlerının de tetkık edılerek bır mesi tazım gelen bir meseledir 
sinden itibaren Üsküdar - Kaba - mi§ti. " yadakı Alman ekalliyeti ileri sürü - 1926 1 da butün Güze! sanatlar a-

sef tari•--' l k Ç k l k d l t· . d h'l. yı ın , rapor hazırlanması hakkında Evkaf Bır' ı· o fı'krı" ve mvruu ıfadedeki ş araba vapurlarının er .ı.-=- - Buna sebeb .. Bu iş için senede 10- ere e os ova ya eve ının a ı ı . . ( 91) tal be 
tıı değiştirecektir. 15 bin lira kadar bir paraya lüzum işlerine karışmak gibi herhangi bir kadtımısınde yalnız 1 e var- umum mudiırh.ığü tarafından yeni muvaffakıyet, ötekisi de sanatkar ol-

Üsküdardan geceleri 23,50 de ha - hasıl olması ve mali hükümlerin ise teşebbüsün Prağ hükumetınce ka - ken bu sene bu mıktar (JSl) e ÇJk- bir emır verılmıştir, mayan azaları, ikinci kısmı da bey -
r ket eden vapur bundan sunra 23,20 bunun tatbikine müsait b~lunmama- bul edilmiyeceğini kestirme bir li - mıştır. Bunun üzerine bu iki müfettiş Be- nelmilel sar.at kudretlerine inarnl -
de ve Kabataştan 24,15 de ycıpılan se- sıdır san ile anlatan Çekoslovak Başveki- Ve gençlerımizin en ziyade r~sim yoğJu cihetindeki bu kabil bin<ılan nuş olan ecnebi mütehassısların hü-
f r de 23,45 de hareket edecektir. ,ru;cak alakadar makamlar tarafın- linin nutku. İngiliz - Alman konuş- şubesine daha fazla miıracaat etmek- tetkık etmışler ve şimdi İstanbul ci- kümleri takviye edecektir. 
Geçen·yıl Yeniköy ile Hevkoz ara: dan mali hükümlere daha uygun ye- malarının başlangıcında manalı ol - tedirler. betinde tetkıklere başlamışlardır. Temenni edelim ki böyle olsun. 
nda işletilen araba vapuru seferlerı ni bir hal sureti aranmış ve bulun _ muştur. Netekim 1926 senesinde 63 talebe HALK .,,..OZOFU 
k -be ·· edi-· d b Hazıranda Vakıflar umum müdür· .rı~ 

rag t gorm _ gın .e~ u. sene muştur. Almanya'ya gelince: şimdiye kadar varken bu sene 117 talebe okumak • ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;~;;:~ 
krar yapılması şuphelidir, Bilha~. - Bu yeni projeye göre; devlet büt - daima sulhu muhafaza hususunda sa- tadır. lüğünde tatbik edilecek yeni teşki • l.:> 7 

1
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~ 1 Anadolu yakası yollarının henuz çesile yapılan umumi binalarda ta mimi bir arzu beslediğini tekrar e- d 1 · . · · lat arasında eskı tekke ve medrese Muharrem Şubat 
t · edil · lm b - Bun an sonra genç erırruzın en zı-
amamen ınşa memış 0 ası u rihimize ve inkılabımıza ait yahı.ıt bu den bugünkü Alnıanyanın ise anlaş- • . gibi yerlerin de tekrar \•akıflar icia· 7 25 

ı- ·b tsizr- beb 1 tur yade ragbet ettıklerı şube ve meslek 
g e ıge se 

0 muş · binalan.n inşa masrafına uygun (du _ maktan kaçmıyacağı beklenebilir. olarak (mımarlık) gelmektedır. resine devredileceği ve bu teşkila .111·------..;..--~--~ 
A k d bl·r posta var resimler) yapılması usul ittihaz Ahmed R ,ıuf d b k dl l k ld • Y'1 l~js. Av 3. Giiq69,Kasıııı 123 n ara a olunacak ve bu resimler, bedelinden 1926 senesinde bu şubede (51) ta- tın a uma S.ı a yapıma o ugu 10 Mart 1 Pertembe 
sarayı ~~pıl~cak yüzde bir veya ikisi nisbetinde mas- ilk mekteblerde tay· lebe varken bu mıktar (1928) sene söylenmektedir. - ' 

Ankara. Yenışehırde ınşa olunan rafla himayeye layık ressamlara mü- • .. k d I . sinde (81) e ve bu sene de (11)4) de zere Akademinin daha :..iyade gemş- Kocamlf soğuğun evveli 
,. ni posta, telgraf ve telefon mer • sabaka ile ısmarlanacaklardır. yarecllı ers erı varmıştır. ı------·-------ı 

letilmesi, muallim .kadrosunun tak -ııun açılma merasimi dün yapıl- Bu resimlere ait masraflar da, Daha ilk mekteblerden itibaren ta- Ayni müddet içinde yani son 12 se 
rnı tır. keşülere ve mütteahhitlerin teahhü- !ebeleri tayyareciliğe teşvik için el- ne zarfında heykel şubesınin talE:be vıye olunması ve masraf bütçesının 

Bu vesile ile posta telgraf ve te - düne ithal olunacaktır. Bu iş üzerin- işleri derslerinde atyyare modelcili· adedi 6 dan 18 e tezyinat şubesinın de bu ihtiyaca göre her sene mühim 

V•••tl Ezaıat Vakiti ar 

1 on umum müdürü bir nutuk ver- de pek yakında icabeden kat'i karar ği dersleri gösterilmesi kararlaştırıl- d 
10 

d 
5
'
0 

.. k 1 t· mık.tarda arttırılması muvafık gori.t.-
. . . . mevcu u an ye yu se mış ır. 

r., ve yenı radyo istasyonumuzun verilecek ve bu suretle ressamları - rruştır. Bunun ıçın ilk mektep mual. . . . . . müştür. Gü1111 
Öğle 
~ildi 

••• ..t, •a. d. 

6 19 12 1'l 

' ılmasınm yakın olduğunu, Celal mızın mukadderatı meselesi de halle- limlerine mahsus olmak üzere (tay· Ayrıca ıki sene evvel teşkıl edıl 
B ar hükumetinin yüksek alaka ve dilmiş olacaktır. yare modelcilik kursu) açılacaktır. miş olan (Tür~ Tezyini Sanatlar şu- Diğer taraftan butün talebenıtı 

1.2 2S 6 16 
~ 32 15 41 

«rdımı ile yeni bir (posta telgraf sa- * = ::zııc: ııa::;;:u: '!...2!..!.' *'· Evvela muallimler, tayyare model- besı) nde bugun 56 talebe vardır. derslerden azami istifadesini temin 18 10 u JJ 

'l'atıı ı) da yapılacağını müjdelemiş - fıaVekilirniz Bay Ali Çetinkaya da ı· elliğini öğrenecekler; ondan sonra Aldığımız malumata göre, Güzel etmek ıçin de, yeniden en modern 19 41 1 J 1 
posta memurlarına muvaffakıyet te- mekteplerde talebeye gösterecekler- Sanatlar Akademisındeki bu talebe ders malzemesi getft-ılmiş ve taleb" ~u 4 43 10 3-& 1 

P.undan sonra kurdeleyi kesen Na- mennisinde bulunmuştur. Jdir. inkişafınm devamını temin etmek ü- ye tevzı olunmuştur. 1:..--------;;;;;--.i;;;;;;;;,;;m-.-.;.-.--.;;;;;oo_.ıiiiill 

- Selim bey, Selim bey! ... 
Ne yapacaktı? .. . 
Bir, durmak! .. . 
- A ... affedersiniz görmedlıiı.
Veya: 
- Oo... Siz misiniz, nerelerde • 

niz? .. demek vardı. 
Yahut da hiç işitmemiş gibi sil· 

atle yoluna devam etmek ... 
İkinciyi tercih etti Duymamış 

gibi kalabalığın arasından sıyrıla • 
rak caddeye çıktı. İşaret memuru• 
nun dört tarafını sarmış, tramvay· 
ların, otomobillerin arasından, e • 
ıilmek tehlikesine rağmen koşarak 
Ceçti. Arkasına bakmadan, sanki o, 
Peşinden kovalıyormuş gibi Anka· 
ra caddesine doğru koşmıya başla· 
dı. 

Kendisini kan ter içinde matbaa
ya •tbiı zaman derin bir nefes al· 
llUftı. 

LAldn, odaCISl: 

- Sizi bir hanım bekliyor ... de • 
'1nce dunklamıı! 
'\ 

DElbö GCN~CM 
- Hay Allah cezasını vc?rsin di

ye, söyliyordu. 
Çare yoktu 
Kabul etmek zorundaydı Nata • 

§ayı .. YAZAN 

COSKUN ..., 

Hademeye emir verdi: 

- Al buraya o hanımı .• 
Hademe çıkarken sordu: l NUSRET SAFA 

.. __________ E D E B 1 R O M A N:66--....... ------• - Esad Cemil v:. istihbarat şcıı 
buradalar mı? 

- Nasıl olur? .•. 
Diye mırıldanmıştı. Onun kendi

sinden evvel buraya gelmesi im -
kansızdı, Yoksa otomobille mi gel
mişti? ... 

Odacı: 

- Bir saattenberi ... yi ilave e -
dince müsterih bir nefes aldı. 

Peki amma, intizar odasındaki 

bu kadın misafir de kimdi? .. 
Sordu hademeye: 
- Nasıl bir kadın bu! .. 
- Şey efendim. Bir kadın .•• Şap-

kalı ve mantolu ... 

Asabileşti! 

- Canım efendim, biraz evvel 
bekliyenin kadın olduğunu söyle -
medin mi? ... Sonra tabii, mantolu 
ve şapkalı olacak. Sokağa entarisi
le, başı açık çıkacak değil ya! 
Odacı daha vazih bir tarif yap -

mış olmak için kekeliyerek cevap 
verdi: 

- Kırmızı saclı 
İlave ett: • ·· 
- Pek az türkçe biliyor. 
Hatırlamıştı .. 

sini görmeği pek ziyade merak et
tiğini söylemiş, Suad da bir gün ge· 
lirseniz size bizim matbaayı gez -
dirir, gazete nasıl çıkıyor gösteri -
rim demişti. Nataşanın cevabını 

ve ona verdiği karşılığı daha iyi 
hatırlıyordu şimdi. 

Na taşa: 
- O halde hemen yarın! 
Demiş, o da: 
- Buyurunuz! demek mecubri

yetinde kalmıştı, 

Bir akşam evvel barda .. Masala- İçkinin ve Nataşanın verdiği bir 
rına davet ettikten sonra, Nataşa lrada zaafı içinde ağzından kaçır· 
söz arasında bir gazete idarehane - dığı bir vaadi yerine getirmesi li· 

zım geliyordu, - Hayır efendir::ı.. !st~ıbarat ~-=-
Halbuki, ciddiyeti ile bütün ga- fi bugün izinli de~ mi?. 

zete mensubinine daima nümunei Esad Cemil bey de dışarıya çıktı-
imtisal olurken bir bar kadınım lar; arayan olursa altıda gelece -
odasına kadar getirmesi ve ona ğini söylememi emrettiler. 
matbaayı gezdirmeğe kalkması pek Rahat bir nefes aldı. Onların i -
de hoş kaçmayacak belki de bir • darehanede bulunmamas• diğer . 
çok dedikodulara yol açacaktı. !erinin kadının mahiyeti hakk1~ 1 -

Sonra bu dostluk, artık o sa • da m"alümat sahibi o1n.&.larınm o -
londa kalmalıydı. Nafaşanın kal - nüne geçiyordu. Nasıl cılsa reJ!;am 
kıp gazete idarehanesine kadar gel· da geç vakit geliyordu. Şu halde 
mesi hiç de doğru drğildi Nataşayı bir aıisafır eo.nl!bi gazetc-

Elini ağzına götürdü. Can sıkın- ci süsü vererek dolaştır'"b~ird& 
tısı ile tırnakları.u yiyordu. Oda· - Peki alın hanımı! .. 
da bi raşagı bir yukan dolaştı, (De''lıl''" VllT) 



Edebiyat yapm'3k 
Yazan : F!LE 

- Benden ne istiyorsun? .. Utanmıyor musun"? . 
Niçin g~ldin? ... 

Ömer, biraz durdu, Sakin ve mutedil gozlerımın 
içine baktı. Kelimeleri tane tane söyliycrck: 

- Bu kadar telfışı manasız buluyorum. Sinirlcn
miye liizum yok. Biraz konuşalım .. Gideceğim .. . De
di. 

- Hayır, senin sesini işitmek değil, yüzünü bile 
görmek istemiyorum ... 

- Bunu izaha lüzum var mı? .. 
- Bence bu nefret scbeb~iz. Zaten, bu nefreti i-

zale etmek için seninle konuşmakta ısrar ediyorum. 
- Nefreti izale mi? ... Bunun imkanı yok! 
- Bakın; göreceksiniz .. 
Son sözünü söyler söylemez, benim yürümemi 

bile beklemeden kendi kendine yürüdü, merdivenleri 
çıktı. Arkasından beni de sürükledi. Bırakayım da 
kendi başına nereye gitsin, yatak odama mı? ... Hın • 
zır adeta evin sahibi gibi. İstedigini yapıyor. Benim 
zayıf vnz.iyetimden, elim,eki kuvvetli silahlardan 
öyle istifade ediyor ki.. Fakat, bütün bunlardan mu
rat ne?. Bir kendi başına kalmış rnim~akirenin adını 
büsbüti.in kötüye mi çıkartmak? .. 

Misafirlerimi aldığım odaya onu da aldım. 
Müthiş hiddetliyim. Her hareketimde bir yığın ha
J·aret vıır. Bu, hem içimden gelyor, hem de bu kadar 

hakarete dayanamasın da gitsin diyorum, En çok dü
şündüğüm şey: Zorla, bin entrika ile, en zayıf nok

talarımı eline dolayarak içeriye girmesi. Buna artık: 

Beş .senede • • 

,-

ıtı~mı:mı 
110: 6 8 1 

, 
-Peki... 
Demekten başka söylenecek yok. Fakat bundan 

sonra, ne yapacak, ne yapmak istiyor?. Şimdilik sedi .. 
rin üzerine bağdaş kurmuş oturuyor, yalnız söyle • 
mek, maziden itibaren bir sürü hikaye anlatmak is -
tiyor. Ben de her sözünü kesiyorum. Boyuna tersli· 
yorum. 

- Rica ederim. Susunuz. Sizi dinlemek istemedi· 
ğimi kaç defa söyledim. İşte geldiniz, evimi de gör. 
dünüz, artık gidiniz ... 

Ben ne söylesem nafile .. hiç aldırmıyor. Vur .. 
dum duymaz. Sırıtıyor ''e dik dik yüzüme bakıyor. 
Arada bir: 

- Maşalkıh ... Maşallah çok değişmişsin ... 
Diyor, yine ne söyliyeceksc anlatmıya devam e-

diyor, hale yayık yayık: 
- Maşallah ... 
Deyişine öyle sinirleniyorum ki. .. Zaten, suratı, 

\'Ücudu, giyinişi, hareketleri, her şeyi de sinir, Ar .. 
]anmaz bayağı, sulu bir tip haline g~lmiş: Hani. bazı 

E,yalarla fant~ zil er 

Bir ut telinin dilinden ... 

Yahudi satıcılar vardır. Ya ellerindeki bir malı çı
karmak, yahut kelepir buldukları bir malı kapatmak 
için binbir şaklabanlık yapar, bütün söylenenlere hiç 
aldımaz da kendi bildiklerini okur ve boyuna sı .. 
rıtırlar! Bu da, tıpkı onlar gibi. Hiç bir hareketi tın· 
mıyor, sadece mahir bir matrabaz edasile çıkanna 
bakıyor. 

Kendisine: 
- Niçin böyle yaptın?. Kapıyı zorlamakta ve A· 

lemi ayaklandırmakta ne menfaatin vardı?. 
Dedim, Ona da gayet müsterih: 
- Seni görmekten, böyle oturup konuşmaktan 

daha iyi ne menfaat olur?. 
Cevabını verdi. Ye muhaveremiz devam etti: 
- A mm, bir genç kızın bütün mukadderatı ve 

istikbalilc oynadınız. Beni kimsesiz bilenler, bu ağa
beyi de kim, demezler mi? 

- •Daha mükemel ya ... Fena mı? .. Hiç kimsesiz 
olacağına, böyle bileceklerine, bir ağabeyin olduğunu 
öğrenmeleri senin lehinedir .. 

Yazan: FlLE 

Memleketimizin her tarafında 2 
sene evvelbaşlanmış olan arazi tah
riri faaliyeti, önümüzdeki mayıs ayı 
sonunda tamamen bitmiş olacaktır. 
Şimdiye kadar biitün memlekette 35 

milyondan fazla cüzütnmdan mühim 
bir kısmı bitirilmiştir. 

Herif gayet pişkin, Ne söylesem, ne kadar sürat 
etsem, bir saniye evvel çıkıp gitmesi için ne yapsam, 
boş. Hiç oralarda değil hemen, her sözüme bir cevap 
bulup veriyor .. 

- Fakat dururken akşam ezanında insanın bir 
,pğabeyisi yerden biter gibi çıkıp gelir mi? .. Buna, 
herkes güler, kim bilir ne der? .. 

- Hiç kimse bir şey demez. O f:cnin evhamın!. 
Hem, •ağabeyim geliyor .. gelecek .. yolda ... • diye bir 
kaç gün evvelinden herkese ilan etmek mecburiye
tinde değilsin ya? 

- Amma ben kapıda seni ka~deş gibi karşıla
madım ki, görenler, ne zahmetle kapıyı açtığımı ve 
seni içeri aldığımı sezmişlerdir ... Zannetmem ki, bu 
oradakilerin gözünden kaçmış olsun!. Gayet gayri ta· 
bit, soğuk, cfili bir kabul oldu ... 

- Aldırma... Zararı yok... icap ederse, bu ku· 
surları tamamJ.arız ... 

- İcabedersesi falan yok, sen hemen buradan 
çıkıp gitmelisin, anlandın mı? Ben, seni istemiyorum .• 
sen fena bir adamsın! .• 

Bu sözü söylerken, şiddetle bağırıyor, ayaklan. 
mı yere vuruyor, gözlerimle ona parçalıyacak gibi 
bakıyordum.Fakat,o,bu hareketi:ıı kar§ısında ne yapsa 
fyi? Hiç bir şey söylemedi. Minderin üzerine iyice 
yerleşti. Sakosunun cebinden bir şişe çıkardı. Uzun 
uzun güldü. Şişeye baktı. Tekrar güldü, Sonra, bana 
döndü, şişeyi gösterdi: 

- İlacım ... 
Dedi. 

· İlacım ... 



Kemşu memleketlerden seyahat repertajları 

İRAN 'da on beş gün 

ISFAHAN ÇARŞI 

12 hkkanun 
1822 de dünyaya 
Gelen kadın 
106 yaşında bir kadın, 
memleketinde hüküm 

saltanat süren dört 
kralı görmüş 

Beni 

\ 
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sevmekten vazgeçersen • 
senı 

daima sevdiğimi" unutma! 

mahkum 

• 
-" 



8 _, F o ~ T I' t. f' P ~ ,. - tO Mart to~ut 

Yanan· ve boğu an 1000 çocuk! AKŞAMCILAR 
........................................ ,.._ _________ IM:.Jılılı.» ..... WIMIMHll11tlltl .... mttHft1ff,....._ 

Tarihde deniz faciaları: Paris Mektubları 

Deglan, Tekirdağlı Hüse· 
yinden kaçıyor ... 
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[Eskf bir ekşamcının defterıncıen 

-----
Abdi Bey 

takdim etti 
Tur hana Nigar'ı 

1 

Yezan M. S. Çapan 
Nevyorkta (Sen mark) Alman pro

testan kurumunun (pazar okulu), kil 
çük çocuklar için bir gezinti hazırla· M. Sami Karayel 
ınıştı. (15 haziran 1904). Gezi deniz· Tek!t'dağlı H~~yinin Avru~a. gü -Jokuyuculanına arzcdeyim. Diyor ki: 
de yapılacaktı. Bunun için, bin üç • r:şıerı, yalnız Türk spor alemını de -ı c. . . Dcglan, Lctonya şampiyonu 
yüz tonluk bir vapur kiralandı: ğ~ ?ürk milleti~i küçüğünden bü - Pasmanı elli bir dakikada güç haile 

: Jeneral Solokum. yuğüne kadar alakalandınnış bulu - yenebilmiştir ... Fakat, Tekirdağlı 011 

•• 1\ T ~ d R • A Amerikada yerleşmiş kadın ve Ç<> nuyor. bir dakiknda kolaylıkla ınağlfıp e~ _ Munevver ı y ısvan an agıgan cuklardan ibaret olan bu bin beşyüz 1 Tekirdağlı, Koca Yusuflardn, Ka -ımiştır ... ,, 
• kişilik kafile, güçlükle vapura sığa • ra Alunedlerden sonra. Avrupaya gi Mektuqun diğer bir yerinde: 

Han l m e fıe n d ı : bildi. Hatta bir çokları oturacak yer iden Türk pehlivnlarımn sayı1ılau ve "... Deglan ın Mehmet Arifi de 
bile bulamadılar. ıytlz ağartıcıları meyanındadır. elli sekiz dakikada müşkülatla v<'nc _ 

Turhan Jocayı, onlara çaktırmadan j -· Ne gibisi var mı, kendi kartala Amerikada, nehir vapurlarının hep Koca Yusuftan bugüne k:ıdar gc- bıldiE'iıu yazıyor. Bizhn Tt·k;rrlağlı 
bir haylı suzdtikten sonra: varınca işi vasıtalığa vurmuş! sinde olduğu gibi, (Jcneral Sokolum) 1çen otuz se~ sene. 7~!mda. Avru - i:>~ adamı on d'ı:-t dakıkada tu~la ye-

- Eyvahlar olsun, dedi, en sonun- İzmaro ile Nigar kıpkırmızı kesil- un da üst güvertesi vardı. Burası da \paya, Amerikaya gıdıp ezelı nu.m nıvermışti. .,, Dıyor. 
da bizim Nigar (!) da mı buralar ka- diler. iğne atsan yere düşmez tabirine uy- !bırakan pehlivanlarumz arasında Asım Rıdvan ı.ıektubun lm· v~rin-
dar duştü. Turhan sonra İzmaroya döndü: gun bir §ekilde dolmuştu. Kurddereli Mehmet Pehlivanla Ada. de de şunları y.t"ıyor: · 

Nıgar, bundan bir kaç yıl önce Tur- - Nigfırla nereden tamşıyorsu - Vap~r rıhtımdan ayrılmış,. Nev: ~ lı .Halil pehlivanı. sayabilir~~· .. • ... Eski dünya .şampıyonu «Deg _ 
hanla birlikte Hünkar suyuna gi - nuz? york lımanının karşısındaki (Estrı- 1 Bunlar da kı~mı \'<: mevzu bazı gu ıan .. gittim, TekJrda"'ı H 'ic:cvin de 
den, sonra bır kere de onu kırda Os- Anlamamatlıktan gelerek: ver) e doğru ilerliyordu. Hava açık- > • • • .. .. • • reşler yapıp gelip geçmışlerdi, bir maç yapmasını ~klif ettim Deg-
man paşa zacie Velibey ve Mutaf ö. - Rayihan hanımefendi, ben tanı- tL Fakat rüzgar esmiyor, bunaltıcı madı, bılakıs kotu ve tehlikeli ~ ·Fakat; meşhur Kızılcıklı Mahmut lan bazı güre~·J eı·e angaJl' olundu ~u _ 
mcrle raln ·çerken ağacın kovuğuna dım bir baslta hanum efendi apartı- bir haziran sıcağı ortalığı yakup ka- manevra yaptı, ~apurun b~~dug.u .rehlivanı Koca Yusuflar ve Kara nu bmaenalcvh, bu mcvsi!n "'ckir _ 
sokmuş olduğu küçücük mektupla a- manda! vuruyordu. Çocuklar, daha gezinti - yerden yarım ~il uzakta küçük b':1" Ahmedler gibi bir sıraya koyabilirız dağlı ile gür~ cmiyeceğ'n· -, 1 rı· 
da iskelesıne çağıran dul kadındı. - Canı:°1 hangi Rayikan, hangi ha- nin ilk dakikalarında terlemeye, sı- adaya doğru dumen kırdı. Fakat, bı- Kızılcıklı cidden pehlivandı. Ben Anladım ki gureşten ka:ı\-ıOr sie: ~~ 

Gece yarısı yarı gazino ve yan ba- nıme!endı, hangi apartman? Domuz caktan, hararetten şikayete başlamış raz sonra, ~u suretle v:puru kurtar- Kızılcıklıya yetiştim. Uzun boylu, Deglanın bu diploınatç~ kaç~magına 
n benziyt:n bu karışık yerin müşte- karı bize de mi kül yutturacaksın ? lardı. manın ~abıl olmayacagını anladı. geniş omuzlu mevzun ve müşekkel a~ ınukal..ıele cdeı ek dedim ki ek r 

~ileri dal,ttlıp da orası tenhalaşmıya Buna bizim semtte adıyle saniyle Bunun i.çin kendilerine buzlu li - B.aşka ~ır ~anevra yapmaya. ~a va - daleli pençeleri kavi, karayağız efen hakkınız var, maamufıh \'öZ~l İs::::~ 
b 1 ymca berikiler de kalktılar ve Mevli'.ttcunun Nıgar derler! monata verilmek lazım geldi. Limo - kıt ve ~kan yoktu, bunun ıçın, he- di tipli bir pehlivandı. bula ·~elip gu" reşiniz ~ı ~d'd . _ 
aşa İ f b ı ak N' ta · k · l 1 .. men denıze atladL Tayfalar da onu K 1 kl ·1·-d t> • ~ m 1 en sızın onlar tam localarından çıkarlarken • zmaro ena ozu ar sustu. ı - na ıçme isteyen er a t guverteye . . . . ızı cı · ı, Amerııut a, A \1rupada e angajman yapa ım, aksi takdirde 

T han Abdi beye seslendi: gar Abdi beyi dürterek Turhandan çağrıldı. , takıp ettı. Denızc .atıl~~ ge~ı a~am - Koca YusuCların, Kara Ahmedlerın biz Parise gelelim ... JJenl b ... _ 
ur - d · t d' M' · · ·1 .. tcd k .. larmdan yalnız bır kışı büfccı bo t ld - .. t d' T · k k 0 an u soz _Abdi bey uğurlar olsun! musaa e ıs e ı: mı mını er, guver en ço guç- _ • - orunu o ugunu gos er ı. uı a - enmc de şu cevab! verdi: 

B. az sonra Abdi beyle kadın ar- - Bize müsaade ederseniz biz ka- lükle iniyorlar, hocalarının, anaları - guldu. . . . dar kuvvetli dnbı mC;selinin de ıa - _Şimdiden angaJ'mana ,,. 
ır . r- 1ım artık' d il li t · ğ · Duman ve alev ıçınde kalan va - t b. - · ı . k d . 0ıremern ' 

kadaşları Turhanın masasına geldı - ~·u • nın yar ınu e mona a ıçme e gı- . .. .. . . yemu ır ornegı o aıa yaşa ı. bır kere yaz gelsin o vakit düşürıü -
• J!- k d · · t• ki zaktan - Müsaade si=in güle güle ama diyorlardı pur, suyun akıntısı ıle surüklenıp gı- Amerikalılar Koca Yusufun oı'Hu ·· ler Nıgw· o a ar ıçmış ı u • • · d. d ~ k1 • .,, ruz .. ,, 

Tu. han'ı tnnıyamamış ve mas;lya ge- (Abdi beyi göstererek) bu fıkarayı Vapur, yavaş yavaş (Helgdt) a yak ıyor u. fanzara çok acı ve acı · ıy- ol~rak tanırlar Kızılcıklıyı.. Tekirdağlının menajer' kt b _ 
lin~e ellerini yüzüne kapatarak ba _ da bize bırakın ki artık götürüp e\li- laşıyordu. d~. Vapur, yangının başlamasından Işte~ o•uz sekiz sene zarfmda Tür - da acı acı bu vazıyetlcr~e:ebalu C' ~-
v tı ne yatıralım. Zira o, olacağı kadar Bu esnada, birdenbire makine da- bır çeyrek sonra kaptansız, tayfasız kün spor dünyasında yüzuııü güldü- tikten sonra· şunla d T cd:e 
gırmış : T h h ? olmuştur (Devamı var) iresinden alevler fışkırmaya başla - kalmıştı. Kaptanın yanaşmak istedi- ren yıldızlardan biri Kızılcıkl•dır. . '. rı . a 

1 a\'~ ı:or: 
- Ay ur an, sen a. ~· d ı k .. t .. t d • ... Bu gıdısle TPJ,ırdağlı J)e gureş 

d b •• , =-=== dı. Ateş ve duman, talisiz çocukların gı a aya u aşır en, us guver e e Kızılcıklı ayni z:ımanda Türkiye • ~ . 
- Ne san ın, en ,, a. ş -kt- ğı "zl k d utturacak pehlivan bulamıvacaaız 
Ayakta duracak hali olmayan Ab- eyta ll önünde aşılmaz bir duvar gibi yük - ço u, oraya sı nan Y~ . e:ce a ın baş pehlivanı idi. Zamanıncta; nam - Mcna. er· m k . • .... ., 

· ı · d t ., il ı seldi Yakın olanların elbiseleri tu - çocuk, vapurun tekne~ı ıçınde kay - dar pehlivanlar vardı Mesela mc~- l ' c tubun hır ytrıncfe 
di bey bu soz en uymamış ı .., e .. Ad . . . . . lt rfaha acıklı s tt ' 

. .. kand'l ğ il d k tuştu. Yangın bir kaç dakika irinde nayan ateş denızıne yuvarlandı, hep 'tur Madralı Ahmet Gazhaneli Alı . ure e şun arı yazıyor: 
Tam bır kor ı a zı e yanın - 3SJD an açan ' :s • b' d d d' · · · ' " l'-ın t h f H.. · · · • . . takd' b ı d · her tarafa ateşten kolunu uzattı alt sı ır en cayır cayır yan ı, ırı dırı Ahmet Kara Emin Nakkaslı m~1 . ... : u a ı,.. useymın 1c.man 
dakılcr~ ;urh.:ına k·ıme aşa ı, s· hk A güverte korkunç bir yanardağ h~lini kavruldu. • ıuır Sakallı Eyüp S~rı hafız namdi - }'apması için pehlivan da yok .. Sikat 
önce Nıgarı go~tcrere . i t'h .. Jf ma Um aldı Ugu~ rsuz gemi kıyıya oturdug·u za- g·eri kula Mavn~cı Mehmet gu"m - da tsviçrcde ... Paristcn Londraya gıt-

- Memleketın şayanı ' ı ar mu- · ' ' ' ... · k , 
. d n Rayika·n ha _ (5 inci sahifcmizdcn dc\•am) Kadınlar, çocuklar, deliler gibi ö- man, içinde canlı kimse kalmamıştı. rüklü Cemal, Mihalıçlı Hasan, Man _ me ten başka çare ttalmadı. Londrn-

nevver nısvanın a d ş · u· dl' · k d · S ! d'' lerin haline acıdı Kendilerine ek • teye beriye koşuşuyorlur, can kurta- Teknesi su kesimine kadar yanmıg, y~sh Mah111ud ve emsali... a crı var. m ının ar eşı var. on 
~~~:a e~oyu göstererek: mek, su verdi, ve. bir vapura koya • ran simidlerini arıyorlardı. Bazıları kömür haline gı:lmiş cesedlerlc dol- Bu sayclığıın pehlivanlar Kızılcıklı .:;. ~akri,cfis var. Bu pehlivanlarla 

. dır B' . sk' rak uzaklaştırdı. da daha emin bir yer sandıkları üst muştu. ayarında pehlivanlardı. -r P şacağıı.:.,, . 
Belki tanımn~ışsı~d i. 

1 
ı~~·~ hı Kolombiyaya çıktılar. Altı arka _ güverteye tırmanmak, çıkabilmek i - Denizin üstündeki cesed ve :mka - Kızılcıklı, yukarıda saydığım bu ?emek; H~se~~~n Deglanla giireş -

ahbablarda~ ma.?a; .. en. d 0 11 A a daş yerliler tarafından soyuldu Haf çin parmaklıklara asılıyorlar, aş - zın çokluğundan, imdada koşan san- kadar bol pehlivanlar arasından sıy_ mıyecek ... Çı~nku, ortada zor \'ar ... 
tırl~~ d~l ~k-. ızunh mafamdi . - talarca, çırılçıplak denilecek bu'. hal- mak istiyorlardı. Fakat, parmaklık - dallar, romorkörler ilerlemek için rılarak hakkiyle Türkiye baş pchli- Oynaşa gelmıyen bir Türk pehlivanı 
dela şımdı Rayı an amme en nın . . 1 v - • ., .. l"k k' 1 1 b 1 1m var. 

~ bb' r·· . de serseri gıbı dolaştılar ar agırlıga dayanamadı, çivılerı yer- guç u çe ıyor ar, yo u amıyorlar- vanı o uştu. 
çocuklarının murc ıye ıgını yapı - Hepsi yeniden şeytan ~dasına iade !erinden fırladı, koptu, yüzlerce ço- dı. Kızılcıklı Malm:ut Avrupa ve A - Ben, okuyucularıma işin iç yüzünü 
yor . . • . olunacaktı. cuk denize döküldü, limanın ortasın- Romorkörler, sandallar vapura ya- merikadan döndükten soı.ra, ;ı.•ukan - bildirmeyi wızife bilerek bu yru:ıla
Tur~an sabredemedi, Nıgan ışa - Belbenua hatıralarını bir Kolom _ da, kıyıdan biraz uzakta, binlerce se naşamadılar, ncak yüzenlerin, bir da saydığım baş pehlivanlarla Ana - n yazmak mecburi ·et'ni hissettim. 

ret ettı . . biya gazetesine sattı. Ve b~na mu _ yircinin şaşkın ve yaşla dolu bakış • kısmını kurtarabildiler. Harp gemi _ d~Juhisannda serbest müsabakalar Ba'kalım !ngilteredc ne olncak? 
- Sen şu hanımefendı)i bır daha katıl aldığı para ile tekrar kaçmağa ları karşısında boğuldu. !eri, (Solokum) un yanına kadar so- yaptı ... Ve hepsini birer, ikişer d.tki- M. SAMİ KARAYEL 

tanıt bakayım bana! muvaffak oldu. Beş ayda bin ınüş _ Yangın, bir rüzgar çevikliği ile kuldular. Fakat, vapurdan çıkan du - katla yendi. Yıldız sarayı bahçesinde _ 
Nigar kaş ve gözlcrile !urbana: külaUa Panamaya kapağı attı, kah \'apuru kucaklamış, o kadar çabuk man alev ve müthiş hararet adama- yapılan muazzam baş pehlivanlık J /c F r 1 \ .. ' ( n ar sulunu 1 
-Aman yapma! yaya yürüyor, kah sandalla yoluna sarmıştı ki, can kurtaran sandalları - kıllı yanaşmaya imkan vermedi. mi.isabakalarmda da baş pehlivnlık ~ 

Der gibi yalvarıyordu devam ediyordu. nı indirmek bile kabil olamadı. Kurtarma işi gece geç vakite ka - unvnını kazandı,. tş arayan, işçi isteyen veya ~)ir 
Bu yalvarışlar Turhana vız gel~i. Bu suretle, ve nehir tarikile gizlı _ Korku, herkeste düşünme hissini dar si.irdü. Ancak beş yüz kişi kurta- Kızılcıklının namı elyevm Ameri - müşkülii olup bizdcm fikir soran ve 

Abdi bey kadını ona tekrar takdim ce Merkezi Amerikaya dahil oldu söndürmüştü. Bütün yolcular aptal rıldı. Yedi yüz elli kadar cesed top- katla, Avrupada Koca Yusuf ve Ka- !:İkayctini bildirmek arzu eden nmh
etti: Altı ay bir Hindli köyünde kaldı. Bu~ olmuştu adeta ... Çocukları ile bera - land. İki yüz elidcn fazla çocuk ve ra :A~medler .gibi yaşar. Dünya spor terem knrilcrim\z!n mektuhlarını 

- Memleleketin ... Şayanı ... Hur - rada, kelebek avlamak suretile e . ber geziye iştirak eden kadınlar, dü. kadın vapurda kömür haline gelmiş- tarıhınde yerı vardL her gün bu siitu.oda muntazaman ve 
met ... Münevver ... Nisvam ... Mu..'1· para kazandı pe~ şiip bayılıyorlar, bazıları da ya\.TU - lerdi. Bilahare aAmerikada, Avrupad parasız ncşrcdcccf,riz. Dize gönderi • 
teremesınden ... Rayikan hanımefen Ya a kat · üst' .. d ka il larını denize atıyorlardı. Kurtarılanlar arasında kaptan da Türklük namına güreş yapan tek lccck iş ilanları 2 gun" üstüs~c tekrar-

. y , ır un e, myon e ı-k hl' 1 t ·· :d · 
dı! Llbert da 'tti A ık d b' .. Kargaşalık son haddine ulaşmış - vardı. Halkın hücumuna uğradı po _ u pc ıvan ar urc ı. ta ncşrcdileccktir. 

Turhan gülerek: gemı·sın·ae gır~ı eli. çkltadıurBa~ ırhyükfta tı. Hiç kimse soğuk kanlılığını mu - lis muhfaza etmeseydi parçlay;cak - Lakin; bu pehlivanlanr. bir çoğu , sa an . ır a Tü k k. 1 • ·ıı d' Tü k 193 - Tahsilim erta derece ayrı-
- Abdi bey, dedi darılma ama sen sonra ilk limana çıktı. Burası neresi bafaza e<:lemiyordu. Kaptan büsbü - lardı. Adli tahkikatın sonunda kap- .. r ır ına mensup < egı er 1• r ca Beyoğlu akşam Kız San'at mek _ 

halfi düşüncesiz harelcet ediyorsun... idi? Bilmiyordu. Sordu. Şu cevabı tün şaşırmıştı. Felaketi nisbeten ön- tanın kabahati meydana çıktı. Yedi luk namıııı vasıta. kı!ar~k. Koca Yu - tebinden mezunum. Gerek bir mües-
Abdi hey: verdiler: Lis Anjel... lemek için baştan kara etmekten, kı- yıl müebbet kürek cezasına mahkum su:Oarm ~or~nları ımış gıbı o:ad~, bu- sesede katibelik, kasyerlik, idare me-
-:-- 1stağfurullah! Derin bir nefes aldı, Zira, Şeytan yıya yanaşmak~an başka çare kalma- oldu. rada bazırganlık yapıp kendılenı11 sa murluğu, ve gerekse her hangi bir 
Ötckil "l" .. ı ,.ı.;;. h ld b" ı b' / " tıyorlardı er gu uşuyor ar. adası mahkumlarından Amerikaya ~ı a e, oy e ır manevra yapa- .u1. S. ÇAPAN . _ .. · . .. atelycdc makastarlık vazifesi isti . 

. Duşunelım kı· Toödor Bankof na- . 
- Peki, ama be mübarek adam, ayak basan ılk mahkumdu... x d k' B 

1 
' hr b'l k yorum. Dıplomam vardır. Arzu e . 

sen geçende o müthiş karlı, fırtınalı AHI BU HÜRRİYET ltalya adalarile ti- H ·ı s I"' - d~l~ Ma ıh u gar .pe. ıvanı 1 
e en - denlerin cSon Telgraf. iş ve hail 

h d . a J e e 3SJye ın1 P met Arıf dıye satılıga çıkar- .. . .. 
ava a Balıkpazannda bana artık te Dokuz ay oluyor. Fakat bu pek ça- Cari muameleler . t Ç" k"· B l , .11. sutunu vasıtasilc S. B.ye ınuracaat et k .. t ld - d k' . 'b' 1. rnış ı. un u, u gar nam ı: e mı ı - 1 . . . cd . 
au o ugun an, es ısı gı ı e ıne pa buk geçiyor On beş gece soyguncu _ . N d• ? r T _d B kof hl' anlık me erını rıca erım. 

ra gcçrnediğindPn artık bu gibi filem- lugu· aptıi'r;. . b k- k 1ktısat vekaletinden şehrimizdeki e ıyor 9 ye ı. 00 ~r .. an a pe ızdv. a- 194 - Lise mezunuyum onguldak 
1 d . . Y c.~ ıçın on eş sene urc lemınde bu şohret vereme ı. · 
~e . evr.m edemcdiğınden bahset - cezası çeken bir mahkum için haki _ alakadarlara dün §U telgraf gelmiş - (5 inci sahifemizden devam) De ek . •• ki· Kızıl ki maden mühendisi mektebi filisinde 
mıştın' . m ıs~ıyorwn , cı ı ., . . . 

. '. . . katen bu müddet pek az... tır.. 
4 

_ w midi, arzusu hilafına olan her hangi Mahmutdan sonra, Avrupa ve Ame- - sene okud~. Her~angı bır tıca. • 
Şımdı mangızı nereden buldun da Belbenua orta boylu ufak tefek Ticarı mubadclclerde bulundugu - bir teklifi kabul etmek d- H _ rika pehll\·anlık sahası Türkün ye _ rcth~ne ve muessesenın muhabP.re ış-

buraya gelip localara kurludun, bu - bir adam~ Bütün di;leri dökül - muz Ege denizindeki İtalyan adaıa - b ill t' h" .. t u~~ez. a nilmez ve eğilmez kuvvetinden kur - terini tek başına idare edebilecek bir 
ranın vardakosta çalgıcılarına hu - mu··c:tu"r Go_z.ler fe ·n· ka b t . t' b d b" 1 1 k .h eş m e 1 ur ve mus a ı yaşa - tulmııc:t· kabiliyettcyim. Anarlo!uya da gid -

• _ lt • rı ı y e mış ır rına, un an oy e yapı aca ı ra - k ·sı· h kl ed • .. ...., ''· · t 
susı havalar çaldırmaga başldın ı · ma ı ıyor, a arının, rn eru a - b bl rim nşaat ve yol islerinde siine -

Abdi bey Turbanın kulağına fısıl- ~apiste gcçir~~i ~n seneler. yer - cat mukabilinde ancak memleketi - lemce tanılmasını istiyor.... k!uh b~~l~~u~:i ~ı.ı~: ta.r~ı.: Bal - yan. olarak çalışır.un: Hayatta yalnız 
dadı: lıler arasında omru, humma hastalı- rnize; bu adalar menşeli mallar il - Necaşi, bundan biraz evvel Londra- ar 1

: 'd' _>, stikl,tl mu- ve kimsesiz kaldım E:iınden tutup 
- Bizin çürük evi Rehine yatır - ğı, kendisini büsbütün değiştir~ - hal edilebilecektir. ya gitmis ve Hariciye N t' d hareb~!erıd 1 1

' 1 .. .. istikbalimi kurterac~k muhterem i• 
... tir B - t' · k be ~· ezare ın e Bugun uru an ve koyunde çifti - • ' 

dık! . . u?-8 ragmen cesare mı ay t- Eski hükümlere-göre başlanmış o- Lord Halifaks'le görüşmüştü. Ertesi nin. çubugunw1 başına avdet eden shib'erinin cSon Tclgı·af· iş v:e halk 
T •.n. All h .. memıştır l kas lel . sk' h"k" "t r t., il s t' .. t - uu a mustahakmı versin 0 • an ta muame erı, e ı u um- .. ıkan Lo d tel . Lo d Tu· rk az zamanda tekrar pehl' .. 1 k su unu \ası .. s e t!rve e muracaa ' B"t" h t kl' d gun ç n ra gaze erı r ' ıv .. n t • • • • 

evde elinden gıderse sonra sokaklar- u un ~yabını roman şe ın _ e ler dahilinde intac ve tasfiye oluna- Halifaks'm İtalyan B k'l: v - mahsulünü veımeğe başladı Son etmcl<'rını rıca ederım. 
da yatacaksın! y~~şt.~r ~ ~nlnrı neşretmıştır. caktır. .. • ., . . aşve ı: uçe senelerde. Kara Alileri, Hüs~yınleri, 195 - İlkmeklcp mezun genç biı 

Yok ama Parala _ Ve buyuk bır şohret kazanmıştır Ro namına Necaşı yı Adis-Ababa ya av- t' t'rcl' R ta b 
1 

best kızım Babamın ansızın ölümi!· be - • · · · rın çogu . . . . . . S . . . · . . . ye ış ı L ev aç u unan ser . ' • -
Şimdi ... bir yeddi cmindedir ... manın ısını. ouk Gıyotındır... Anason ziraatine det etmesı teklıfinde bulunduğunu güreşi öğretti. ni, hayaumı kazanmak mecburiye -
zihnimde bir ... projem var ... yakın- Bu romanda ~;~s~zl.ıklarını, nasıl • • • yazoyorlardı. İşte; ilk mahsul olan Tekirdağlı tuıde ~ır.:ıktığı~dan U1hcile devam e-
da ... güzel... bir iş tutacağım! yakayı eı: verdıgını, ıdamdan nasıl gırışllecek 1ngiliz gazetelerine göre İtalyan or Hüseyini A\•rnpa ~hlivaıılık 31<>mi· demedim. Henuz 17 yaşınd-ı)ım. Ya-

- Ha d' h ı · A kurtuldugunu, Şeytan Adasını ve Son zamanlarda İnhisarlar ı'daresı·- dularının vaziyeti çok müsküldür Bu ne göndcrrnış· bulunuvor )şrunak 'için kendımc münasip bır ış y ı ayır ısı ama senın - burada . d. - . h - • f ;/ • ' r • - • 

dela dediğin bu sürtük karı artık za- firarını ~:çt~.r ıtgıf ay::ıtt~lnı ve sonra nin i_çki sarfiyatı arttığı için an<l50n müşkülat daimi müsademelerden, vel Tekirdağlıyı, bugünün Avrupa \'c .. dı.ıydr~. r.ıa1zawl:ırda: faorıkalar -
b . .. _ u un e errua ı e yazmıştır Ik k l Amerikası ycnem· kt' B . k a, ıı:csını vı? ıususı mues:;eleı·de ka-

naatını aşka şeye dokmuş galiba ! Belbenua g'd k • k b' · ihtiyacı da tezayüd etmiştir ha ın yer yer mu .avemetinden de- ıyece ır. emm o. tJ-: •. b .. 1 -
. . ' ı ece ' sıgınaca ır yeri • . . . • . . naatım budur. Ve bu kanaatırru Te - naa ~:ı. r ucret e ç~ga ha?ı· 

- Ne gıbı? arıyor. Bu yüzden inhisarlar idaresi haric ğıl, ıktısadı meselelerden ılerı gel - . - ... . .. un Ban:ı js 'c ı 'Ck sure.tile b J t 
i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i ' ·j . • .. k~qlı1u~~~~~~~~ne~· · • ·· ı .ı -

Grip, Baş ve Diş Ağrıları, 
NevraJji, Artritizm, Romatizma 

memleketlerden anason almağa mec- mekt~dı~: K?.hv~, ~~gday ticaretı, ta- vel her yerde curetle söyleınek"..cn çe sız ve bab.ı~.ız bı genç kız n şerd ve 
bur kalm1ı::tır mamıle olmuş gıbıdır. k ' a· istıkbalıni k•:rl< rınak on ın baJ·ma . 

"S • 1 ınme mı · 
Bu hal hariç memleketlere fazla Roma, Neca. · ile mÜzakerct::ı gi - A d. r:r k' . ..ı 1 k' :a mecbuı bulu d.ığu 5 kiıcuk yeti· . \'rupa a • e uuag ıyı ·ım yene - . . d' . • 

dÖ\iz çıkmasına sebeb' t rd'il ._ rışmek arzusundadır. b'I k'" . mı sevın ı-ml•k ıstı~ en muht~rerıı 1~ 
ıye ve ıg ı ı ece . h' 1 · · s T 1 f . 

çin memleketimizin muhtelif mm • İngilizler, _nasıl Hindistan'ı idare Dankalof mu? Oeglan mı? Şeri \'C ıs: ıp er nın on {' grn ış ,.c_ Irnlk 
ediyorlarsa Italyanlar da Habe is - . ? • • • • sutunu va. ıım.ıle B. yan Sumıyeye 

takalarında anason ziraatıne girişil- . . ' . . . ~ Şıkat ı:nı ·" oksa, m hud Hındl.nm müracaat etmc:crini ıica ederim. 
. tanı aynı taızda ıdare etmek ıstıyor- kardP<:l Tayr .. r Dola mı? 

mesı hakkında alakadarlara ..... ti ~·· .ı... • ... 
ogu er l B 'd · b N ·• · 1 • • verilmiştir. ~r. u ı areı:ı~ aşına ccaşı ~·ı ~e- Hayır; bunlann hiç birl.;i Uüseyinı 

ek .. 1 • . • • _ çırmek, kendısıne senede 10 bın ln- venemiycceklerdir 1 Af.,IK MUHABERE 
Ayrıca ıcı erı teşvık ıçın 5 bın ·ı· ı · h · ~ · 

. gı ız ırası ta sısat vermek... Bakınız; Hiiscyinin menaejri Asım .Bayan Lale, i;a :ı.n Jale'ye : Bir 
kılo anason tohumu parasız 'llarak ~· . · · d'l'k b kl'f" k b 1 · 1 _ 1'\<'!..aşı şım ı ı u te ı ı a u et- fud\randan aldıgım hususı mektul>w: mcktnln•nuz \'Ol dı~. <;<-tip almanızt 

tcvu olunacaktır. miyor... , u muhim işe dair olan k:ıS1mla:-mı rica C'ıl • 
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NEZLE 

Kalbi bozmadan, 

Kırıklık, baş. diş 
ve adele ağrıları 
en seri ve en kat' 
şekilde yalnız kaşe 

GRIPIN 
ile geçer 

Havaların serinlediği bugünler 

de alacağınız ilk tedbir evinizde 
bir kaç 

GRiPiN 
bulundurmak olmalıdır. 

mide ve böbreklf ı 1 
dindirh. yormadan bütün ıztırapları 

icabında gUnde 3 kate ahnal:ılllr. 
İsim ve markaya dikk:ıt TaldidJerinden sakınınız 

Saç kıvırma makineleri için umumi meclis tarafından 23/ 11 / 93'1 ta
rihinde kabul edilen ve bu makinelerin fenni muayene vasıflarını gösteren 
mütemmim talimatnamenin örneklerinden kafi mıktarı berberler cemiye
tine ~önderilmiştir. 

Alakadaranın malU.mu olmak ve oradan birer nusha alınabileceği bi • 
Unmdek üzere ilam keyfiyet olunur (B) (1309) 

••• 
Keşif bedeli 134 lira 79 kuruş olan Sultanahmette İshakpaşa mahalle-

KURUŞA 

HASAN TIRNAK CILASI 
Türkiyenin en mükemmel .:ilala miır. Sedef ve renkleri birer &aheser

dir. l, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nevi fırçasile şişesi 

Küçük 10 kuruş; büyük 20 Jturu,tur. 

Her yerde HASAN isminf ve markasını isteyiniz 

Saç bakımı, gUzelllğln en birinci 9artıd1r. 

~~~~?.Jll 
J 

! 

PETROL Ni.ZAM 

h • ... 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
/ 

En muannit ök.siirüklerle bron • 

jit, astm, ve boğmaca öksürü • 

ğinü_n kafi ilacıdK. Göğüsleri za. 

d ola.nlara vfiaJe edici teslrJ p. 

BUtlln Eczanelard• 
bulunaıP. 

İngiliz KANZUK Eczansei, 

Beyoğlu, İstanbul 

ı·-------------·--·------d . · ı ınhisarlar U. MüdürıüO-ünden: 
'------------------------------~--~------..1 1 - Cibalı bakım evinde sıva tamiri ve badanası. yaih boya işi (saat 

14). 

• 2 - Umum Muhuebe binumda hell kınanan tamlrJ. ahşap tavan 
ve yağlı boya 1.Şi. (Saat H,30) 

I - Yukanda mahiyetleri yazılı tamir lflerl puarbk Uiuliyle eksilt• 
meye konmuştur. 

II - Cibali bakım evmdeki tamiratın keşif bedeli 860,80 lira ve mu • 
vakkat teminatı 6!,56 lirıı, U. Muhasebe binasındaki tamiratın keşif be • 
deli 506.90 lıra ve muvakkat teminatı 38,02 liradır. 

, llI - Eksiltme 11 • III • 1938 tarihine rastlayan cuma günü hizaların .. 
'da gösterilen saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

iV - CibaU baktm evine a•t ıartnameler 2 kuruş mukabilinde ve U .. 
,mum MUhasebe binasındaki tamirata ait keşifler parasız olarak hergün 
sözü geçen şubeden ahna.bmr. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7 ,5 
1 güvenme paralarıyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona geJmeleri ililn 
~~ n~ 

••• 
120 Adet 

I 
25 m/m.· Ala yaldız uç bobin 

300 .. 28 ,. Ala yaldız uç bobin sinde Yegenbey sokağında yangın yerinde arta kalan toprakların nakli ve 
~·ol üzerindeki çeşmenin Y*1lm.ası ve üzerindeki kitabenin de müzeye 
nakli pazarlığa konmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebi- Kepekleri \ie saç dökülmesiııi tedavi eden tesiri mücerrep bir ilaçtır. 
lir. İstekliler 20 lira 21 kuruşluk tem.inat makbuz veya mektubile beraber ---------------------------

500 •• 
300 •• 

28 " Kağıt yaldız uç bobin 
28 .. Kırmızı ipek taklidı uç bobin 

1 

300 u 22 .. Mantar uç bobin 

J UN 1 O R YELf K CEBi ıı---· 11/ 3 / 938 cuma günü saat 14 de Daiıni Encümende bul~f;~;;~)· FENERLERi Diş Doktoru 
•• Taşınm~ çok ' Madam 1 1 - Yukarda cins ve mıktarları yazılı (1870) "adet uçluk bobin şart -

... 
350 ., 27 " RegliS uç bobin 

- .. -: .. ;;.~·... .• ·. .. . . ·~ ·•. .,, . . .... 
Şirketi Hayriyeden : 

Her akşam Üsküdardan Kabataşa 23,50 de Kabataştan Üsküdara 

24,15 de yapılmakta bulunan araba vapuru seferlerinin 12/3/938 cu 
martesi akşamından itibaren yarını saat evvel yani Osküdardan 
abataşa 23,20 ve Kabataştan 'Osküdara 23,45 de yapılacağı ilin 

kolay, ışıgı çok. 1 nameleri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

~ou:~:tkl.i ı:y·eekleekndcies-i Marı"e Svel erger lI - Pazarlık 11 • 111 - 1938 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de 
• "' ır· 1 Kabataşta levazım ve mübayaat §Ubesindeki Alım Komisyonunda yapıla-

bine ve kadın çan- : caktır. 
Hastalarını çarşamba ve per • 1 ş ·· - ·· ta3ına girer. Halıs' J b d d ) h .. 0 1 

il - artnameler parasız olarak her gun sozu geçen şubeden alınabilir • §en e en ma a er gun saııı L • 

Krom taklitleri i dan 18 e kadar, Beyoğlunda lstik-t ı IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 

'Vardır Markaya ldl caddesinde 108 numaralı Lük-f güvenme paraJarı ile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri 
dikkat. semburg aartımanının 7 numaralı( ı ilan olunur. (1005) 

dairesindeki hususi kabinesindeı 
1

1 *** 
Satq deposu: Voyvoda Cad. No. 30. ı , kabul edeceğini arzeyler... t 1 Maltepe Enstitüsünde §artname ve projesi mucibince yaptırılacak 

------------------------------------·---- --------------- memur evleri inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur . ....... --

GÜVEN\ ...__. ..... 

·ANITI 

\ 

R . 'ô'UJu;.b 

~--------------------------------~ 
TURKiYE İS BANKASI • 

\ ·. ., 

Acele satilık hane j II - Keşif bedeli 15927 lira 27 kuruş ve muvakkat teminatı 119'1,55 li-

Şehzadebaşında İstiklal lisesi arka radır. 
! sında Köşebaşında çift kapı, 9, 7 No. IH - Eksiltme 17 - Ill • 938 tarihine rastlayan perşembe günü saat 16 da 
lı ikiye münkasım altı oda terkos, Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki Alını Satını komisyonunda ya
elekt:1'ik ve taUı su kuyusunu havi pılacaktır. Kapalı zarflar münakasa günü en geç saat 15 e kadar alım komlıı· 
kiirgır hane maktuan üç bin liraya y • • • • 

1 tıl ktır G ·· k . t 
1 

• . yonu başkanlıgına makbuz mukabilınde verilmiş olmalıdır • · sa aca . orme ıs eyen er ıçın . . : . . 
dekilere muamele için de Şehzade- ı iV - Şartname ve projeler 79 kuruş bedel mukabıli Inhısarlar levazım 

: başı Letafet apartımanı altında Da •
1 
ve mübayaat şubesiyle Ankara Başmüdürlüğünden alınabilir • 

. rüttalim kıraathanesmde bay Ah _ V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve vesikalarını 
metle müracaat etsinler. inhisarlar İnşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları lazımdır. 
-------------

1 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile V inci maddede 

z E N 1 T H 
Bütün Avrupa ve Aınerikada 
en fazla aranan Z e n t t la 
radyolarından üçüncü parti 

B A K E R 
MAÔAZALABINA 

yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat teminat parası veya mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların yukarda yazıldığı veçhile mü· 

nakasa günü en geç saat on beşe kadar adı geçen Alım komisyonu başkan
lığına makbuz mukabilinde verilmiş olması lazımdır. (1135) 

*** 1 1 - 7 ımı 938 tari.hlnde ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile eksilt• 
meye konduğu ilan edilen Urfada yaptırılacak 22864 lira 97 kuruş keşif be
delli müdürlük binası inşaatının münakasası ayni şartlar dahilinde 11 lı 

Gelmiştir. Tükenmeden evvel Ill/ 938 tarihine talik edilmiştir. 
radyonuzu intibah ediniz. II - Eksiltme 11 / 111/ 938 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de 

Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki Almı komisyonunda yapıla
'--------------"' caktır. Teklif mektubunu vesair evrak ve vesaiki ihtiva edecek olan kapalı l!lfl••••••••••••• zarfların eksiltme günü en geç saat 14 e kadar adı geçen Alım komisyonu 

başkanlığına makbuz mukabJlinde verilmiş olması lazımdır. (1205) Annelere müjde 

S. M. A. geldi 
Fazla istek karşısında piyasada 

Betonarme Koprü inşaatı 
Nafia Vek~~tinden: 

mevcudu kalmıyan büyük kuta ı - Yalova kasabasından Hamamlara giden asfalt yol ümrindeld 
• net 450 Gr. 

ahşap Samanlıdere ve Yalova köprülerinin betonarme olarak inşaatı ka· 
· S. M. A. 'palı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. 

Amerikadan reldL 
Sayla çocıık dok· ! Bu iki koprünün keşif bedeli 70.500 liradır. 
torlarımız ana aü- 1 2 - Eksiltme 24/3/938 ~arihine müsadif perşembe günü saat 15 da 
dünün eşi otan vo , Nafia Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu oda • 
A ve D vitaminlerini muhtevi sında yapılacaktır. 
bulunan S.M.A.yı annelere ebem. 3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 353 kur!ll 
miyctle tavsiye etmektedirler. mukabilinde şöse ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

Her eczanede bulunur. 4 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin 4775 liralık muvakkat teminat 

Tafsilat için : 
1 
vermeleri ve bu gıbi ~leri yapabileceklerine dair Vekaletimizden alın .. 

Gal 1ta P. K. 1097 ye ~iiracaat mış müteahhidlik vesikasiyle Ticaret Odası vesikası ibraz etmeleri la • 

!•S®!!!!!!!§!'::1 
... !fi!!!!!!!!!!!!!!!!~ zımdır. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacakları Sahip ve neşriyatı idare eden 
Baş ·tııuharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Basıldığı. yer.· : Ebıiıziy<L Matbaası 

• 

t~klif zarflarını jkinci maddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar 
Komisyon Reisliğ1ne makbuz mukabilinde teslim etmeleri muktazı olup 
postada olacak: gecikmeler kabul edilmez. (q87) . 


